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Αξρή 
ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Αξρή ηήο Ηλδίθηνπ, ήηνη ηνχ λένπ Έηνπο, θαί κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο 

εκψλ πκεψλ ηνχ ηπιίηνπ θαί Αξρηκαλδξίηνπ, θαί ε ζχλαμηο ηήο Τπεξαγίαο 
Θενηφθνπ ηψλ Μηαζελψλ, θαί ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Αεηζαιά, θαί ηψλ Αγίσλ 
ηεζζαξάθνληα Γπλαηθψλ, θαί Ακκνχλ δηαθφλνπ θαί δηδαζθάινπ απηψλ, θαί 
ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Καιιίζηεο, Δπφδνπ θαί Δξκνγέλνπο ηψλ απηαδέιθσλ, 
θαί κλήκε Ηεζνχ ηνχ Ναπή, θαί ε αλάκλεζηο ηνχ κεγάινπ εκπξεζκνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ. Δηο ηφ, Κχξηε 
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά ηήο Ηλδίθηνπ ηξία, θαί 
έηεξα Ηδηφκεια ηνχ Οζίνπ δ'. 

 
Σήο Ηλδίθηνπ 

 
Ήρνο α' 

Σψλ νπξαλίσλ 
Σήο απηνιέθηνπ θαί ζείαο δηδαζθαιίαο Υξηζηνχ, ηήλ πξνζεπρήλ καζφληεο, 
θαζ' εθάζηελ εκέξαλ, βνήζσκελ ηψ Κηίζηε, Πάηεξ εκψλ, ν ελ ηνίο νπξαλνίο 
θαηνηθψλ, ηφλ επηνχζηνλ άξηνλ δίδνπ εκίλ, παξνξψλ εκψλ ηά πηαίζκαηα. 
 
Χο ηψλ Δβξαίσλ ηά θψια ελ ηή εξήκσ πνηέ, απεηζεζάλησλ φλησο, ζνί ηψ 
πάλησλ Γεζπφηε, αμίσο θαηεζηξψζε νχησ θαί λχλ, ηά νζηά δηαζθφξπηζνλ, 
ηψλ δπζζεβψλ θαί απίζησλ Αγαξελψλ, ςαικηθψο παξά ηφλ Αδελ Υξηζηέ. 
 
Ο ελ ηλαίσ ηψ φξεη ηάο πιάθαο γξάςαο πνηέ, απηφο θαί λχλ έλ πφιεη, 
Ναδαξέη θαηά ζάξθα, βηβιίνλ θαηεδέμσ πξνθεηηθφλ, αλαγλψλαη Υξηζηέ ν 
Θεφο, θαί ηνχην πηχμαο εδίδαζθεο ηνχο ιανχο, πεπιεξψζζαη ηήλ Γξαθήλ επί 
ζνί. 
 

ηηρεξά ηνχ Οζίνπ 
 

Ήρνο πι. α' 



Απηφκεινλ 
ζηε Πάηεξ, θαιήλ εθεχξεο θιίκαθα, δη' ήο αλήιζεο ελ ηψ χςεη, ήλ εχξελ 
Ζιίαο άξκα ππξφο, αιι' εθείλνο κέλ ηήλ άλνδνλ άιινηο νπθ έιηπε, ζχ δέ θαί 
κεηά ζάλαηνλ έρεηο ηφλ ζηχιφλ ζνπ, Οπξάληε άλζξσπε, επίγεηε άγγειε, 
θσζηήξ αθνίκεηε ηήο νηθνπκέλεο, πκεσλ ζηε, πξέζβεπε ηνχ ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 
 
ζηε Πάηεξ, εη ήλ ηφλ ζηχινλ θζέγμαζζαη, νπθ άλ επαχζαην βνψλ ζνπ, ηνχο 
πφλνπο ηνχο κφρζνπο ηνχο νδπξκνχο, αιι' εθείλνο εβαζηάδεην, είπεξ 
εβάζηαδελ, σο δέλδξνλ πηαηλφκελνο εθ ηψλ δαθξχσλ ζνπ, εμέζηεζαλ 
Άγγεινη, εζαχκαζαλ άλζξσπνη, δαίκνλεο έπηεμαλ ηήλ ππνκνλήλ ζνπ, 
πκεψλ ζηε, πξέζβεπε ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
ζηε Πάηεξ, δπλάκεη ζείνπ Πλεχκαηνο, ηφλ ζφλ κηκνχκελνο Γεζπφηελ, ελ 
ζηχισ αλήιζεο σο ελ ζηαπξψ, αιι' εθείλνο ηφ ρεηξφγξαθνλ πάλησλ εμήιεηςε, 
ζχ δέ ηήλ επαλάζηαζηλ ηψλ παζψλ έιπζαο, εθείλνο σο πξφβαηνλ, θαί ζχ 
ψζπεξ ζθάγηνλ, εθείλνο ελ ζηαπξψ, θαί ζχ ελ ηψ ζηχισ, πκεψλ ζηε, 
πξέζβεπε ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ηηρεξά Ηδηφκεια ηνχ Οζίνπ 
 

Ήρνο β' 
Δθ ξίδεο αγαζήο αγαζφο εβιάζηεζε θαξπφο ν εθ βξέθνπο Ηεξφο πκεψλ, 
ράξηηη κάιινλ ή γάιαθηη ηξαθείο, θαί επί πέηξαλ ηφ ζψκα πςψζαο, πξφο Θεφλ 
δέ ππεξπςψζαο ηήλ δηάλνηαλ, αηζέξηνλ δηεδνκήζαην ηαίο αξεηαίο ελδηαίηεκα, 
θαί ηαίο ζείαηο Γπλάκεζη ζπκκεηεσξνπνξψλ, Υξηζηνχ γέγνλελ νηθεηήξηνλ, ηνχ 
Θενχ θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Ο απηφο 
Σφ κλεκφζπλφλ ζνπ εηο ηφλ αηψλα κέλεη, ζηε Πάηεξ πκεψλ, θαί ηφ πξάνλ 
ηήο θαξδίαο ζνπ ζεξάπνλ καθάξηε, εί γάξ θαί κεηέζηεο εμ εκψλ, ν πνηκήλ ν 
θαιφο, αιι' νπθ απέζηεο αθ' εκψλ ηψ πλεχκαηη, ελ αγάπε Θεψ 
παξηζηάκελνο, θαί ζχλ Αγγέινηο ρνξεχσλ ελ νπξαλνίο, κεζ' ψλ ηθέηεπε, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Ο απηφο  Κππξηαλνχ 
Ζ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ζήθε Παλεχθεκε Πάηεξ, πεγάδεη ηάκαηα, θαί ε αγία ζνπ 
ςπρή, Αγγέινηο ζπλνχζα, αμίσο αγάιιεηαη, Έρσλ νχλ πξφο Κχξηνλ, ζηε 
παξξεζίαλ, θαί κεηά ηψλ Αζσκάησλ ρνξεχσλ ελ νπξαλνίο, απηφλ ηθέηεπε, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Ο απηφο  Γεξκαλνχ 
Ζ γάπεζαο ζενθφξε, ηήλ αλσηάησ θηινζνθίαλ, θαί έμσ θφζκνπ εγέλνπ, δψλ 
ππέξ ηά νξψκελα, θαί έζνπηξνλ αθειίδσηνλ Θενχ, ζείνλ αλεδείρζεο, θαί ψλ 
αεί ελσκέλνο θσηί, θψο πξνζειάκβαλεο, θαί ηξαλφηεξνλ ηνχ καθαξίνπ 
έηπρεο ηέινπο, πξέζβεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ ζνθέ πκεψλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Γεξκαλνχ 



Θεία ράξηο απεψξεην, επί ηή ζήθε ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, εγηαζκέλε πκεψλ, δηφ 
θαί εηο νζκήλ κχξνπ ηψλ ζαπκάησλ ζνπ δξακνχκεζα, ηψλ λνζεκάησλ ηήλ 
ίαζηλ αξπφκελνη, Αιιά Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... ν απηφο 
Βπδαληίνπ 

Ο Πλεχκαηη Αγίσ ζπλεκκέλνο, άλαξρε Λφγε θαί Τηέ, ν πάλησλ νξαηψλ θαί 
ανξάησλ ζπκπαληνπξγφο θαί ζπλδεκηνπξγφο, ηφλ ζηέθαλνλ ηνχ εληαπηνχ 
επιφγεζνλ, θπιάηησλ ελ εηξήλε ηψλ Οξζνδφμσλ ηά πιήζε, πξεζβείαηο ηήο 
Θενηφθνπ, θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ ζνπ. 
 

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

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 61, 1-10) 

Πλεχκα Κπξίνπ επ' εκέ, νχ έλεθελ έρξηζέ κε, επαγγειίζαζζαη πησρνίο 
απέζηαιθέ κε, ηάζαζζαη ηνχο ζπληεηξηκκέλνπο ηήλ θαξδίαλ, θεξχμαη 
αηρκαιψηνηο άθεζηλ, θαί ηπθινίο αλάβιεςηλ, θαιέζαη εληαπηφλ Κπξίνπ δεθηφλ, 
θαί εκέξαλ αληαπνδφζεσο ηψ Θεψ εκψλ, παξαθαιέζαη πάληαο ηνχο 
πελζνχληαο, δνζήλαη ηνίο πελζνχζη ηψλ δφμαλ αληί ζπνδνχ, άιεηκκα 
επθξνζχλεο ηνίο πελζνχζη, θαηαζηνιήλ δφμεο, αληί πλεχκαηνο αθεδίαο, θαί 
θιεζήζνληαη γελεά, δηθαηνζχλεο, θχηεπκα Κπξίνπ εηο δφμαλ. Καί 
νηθνδνκήζνπζηλ εξήκνπο αησλίνπο, εμεξεκσκέλαο ηφ πξφηεξνλ, 
εμαλαζηήζνληαη, θαί αλαθαηληνχζη πφιεηο εξήκνπο, εμεξεκσκέλαο απφ γελεάο 
εηο γελεάλ. Καί ήμνπζηλ αιινγελείο πνηκαίλνληεο ηά πξφβαηά ζνπ, θαί 
αιιφθπινη αξνηήξεο, θαί ακπεινπξγνί πκψλ. Τκείο δέ Ηεξείο Κπξίνπ 
θιεζήζεζζε, ιεηηνπξγνί Θενχ εκψλ. Ρεζήζεηαη πκίλ, ηζρχλ εζλψλ θαηέδεζζε, 
θαί ελ ηψ πινχησ απηψλ ζαπκαζζήζεζζε, αληί ηεο αηζρχλεο πκψλ ηήο 
δηπιήο, θαί αληί ηήο εληξνπήο, αγαιιηάζεηαη ή κεξίο απηψλ. Γηά ηνχην ηήλ γήλ 
απηψλ εθ δεπηέξνπ θιεξνλνκήζνπζη, θαί επθξνζχλε αηψληνο ππέξ θεθαιήο 
απηψλ. Δγψ γάξ εηκη Κχξηνο, αγαπψλ δηθαηνζχλελ θαί κηζψλ άξπάγκαηα εμ 
αδηθίαο, θαί δψζσ ηφλ κφρζνλ απηψλ δηθαίνηο, θαί δηαζήθελ αηψληνλ 
δηαζήζνκαη απηνίο. Καί γλσζζήζεηαη ελ ηνίο έζλεζη ηφ ζπέξκα απηψλ, θαί ηά 
έθγνλα απηψλ ελ κέζσ ηψλ ιαψλ, θαί ν νξψλ απηνχο, επηγλψζεηαη απηνχο, 
φηη νχηνί εηζη ζπέξκα επινγεκέλνλ εηο ηνχο αηψλαο ππφ Θενχ, θαί επθξνζχλε 
επθξαλζήζνληαη επί θπξηνλ. 

Λεπτηηθνχ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 26, 3-10 θαί εθινγή) 

Διάιεζε Κχξηνο ηνίο πηνίο Ηζξαήι, ιέγσλ. Δάλ ηνίο πξνζηάγκαζί κνπ 
πνξεχεζζε, θαί θαί ηάο εληνιάο κνπ θπιάζζεζζε, θαί πνηήηε απηάο, δψζσ 
ηφλ πεηφλ ελ θαηξψ απηνχ, θαί ε γή δψζεη ηά γελλήκαηα απηήο, θαί ηά μχια 
ηψλ πεδίσλ απνδψζεη ηφλ θαξπφλ απηψλ, θαί θαηαιήςεηαη πκίλ ν αινεηφο 
ηφλ ηξπγεηφλ, θαί ν ηξπγεηφο θαηαιήςεηαη ηφλ ζπφξνλ. Καί θάγεζζε ηφλ 
άξηνλ πκψλ εηο πιεζκνλήλ, θαί θαηνηθήζεηε κεηά αζθαιείαο επί ηήο γήο 



πκψλ, θαί νπθ έζηαη πκάο ν εθθνβψλ, θαί απνιψ ζεξία εθ ηήο γήο πκψλ, θαί 
πφιεκνο νπ δηειεχζεηαη δηά ηήο γήο πκψλ, θαί πεζνχληαη νη ερζξνί πκψλ 
ελψπηνλ πκψλ, θαί δηψμνληαη εμ πκψλ πέληε εθαηφλ, θαί εθαηφλ πκψλ 
δηψμνληαη κπξηάδαο. Καί επηβιέςσ εθ' πκάο, θαί επινγήζσ πκάο, θαί απμαλψ 
πκάο, θαί πιεζπλψ πκάο, θαί ζηήζσ ηήλ δηαζήθελ κνπ κεζ' πκψλ. Καί 
θάγεζζε παιαηά, θαί παιαηά παιαηψλ, θαί παιαά εθ πξνζψπνπ λέσλ 
εμνίζεηε. Καί νπ βδειχμεηαη ε ςπρή κνπ πκάο, θαί εκπεξηπαηήζσ ελ πκίλ, θαί 
έζνκαη πκψλ Θεφο, θαί πκείο έζεζζέ κνη ιαφο. Δάλ δέ κή εηζαθνχζεηέ κνπ, 
κεδέ πνηήζεηε ηά πξνζηάγκαηά κνπ ηαχηα, αιιά απεηζήζεηε απηνίο, θαί ηνίο 
θξίκαζί κνπ πξνζνρζήζε ε ςπρή πκψλ, σο ηε πκάο κή πνηείλ πάζαο ηάο 
εληνιάο κνπ, θαί εγψ πνηήζσ νχησο πκίλ. Δπηζηιήζσ εθ' πκάο ηήλ απνξίαλ, 
θαί ζπεξείηε δηαθελήο ηά ζπέξκαηα πκψλ, θαί έδνληαη ηνχο πφλνπο πκψλ νη 
ππελαληίνη πκψλ. Καί επηζηήζσ ηφ πξφζσπφλ κνπ εθ' πκάο, θαί πεζείζζε 
ελαληίνλ ηψλ ερζξψλ πκψλ, θαί δηψμνληαη πκάο, θαί θεχμεζζε νπδελφο 
δηψθνληνο πκάο, θαί ζπληξίςσ ηήλ χβξηλ ηήο ππεξεθαλίαο πκψλ, θαί ζήζσ 
ηφλ νπξαλφλ πκίλ σο ζηδεξνχλ, θαί ηήλ γήλ σζεί ραιθήλ. Καί έζηαη εηο θελφλ ε 
ηζρχο πκψλ, θαί ε γή πκψλ νπ δψζεη ηφλ ζπφξνλ απηήο, θαί ηά μχια ηνχ 
αγξνχ νπ δψζεη ηφλ θαξπφλ απηψλ. Καί απνζηειψ εθ' πκάο ηά ζεξία ηά άγξηα 
ηήο γήο, θαί εμαλαιψζεη ηά θηήλε πκψλ, θαί νιηγνζηνχο πνηήζεη πκάο 
επηπνξεπνκέλε κάραηξα. Καί έζηαη ε γή πκψλ έξεκνο θαί αη επαχιεηο πκψλ 
έζνληαη έξεκνη, φηη πκείο επνξεχζεηε πξφο κε πιάγνη, θαγψ πνξεχζνκαη 
πξφο πκάο ελ ζπκψ πιαγίσ, ιέγεη Κχξηνο ν Θεφο, ν Άγηνο Ηζξαήι. 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 4, 7-15) 

Γίθαηνο εάλ θζάζε ηειεπηήζαη, ελ αλαπαχζεη έζηαη, γήξαο γάξ ηίκηνλ, νπ 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. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Ηδηφκεια ηήο Ηλδίθηνπ. 
 

Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Ήρνο α' 

Δπέζηε ε είζνδνο ηνχ εληαπηνχ, ζπγθαινχζα γεξαίξεηλ ηαχηελ ηνχο 
ιακπξχλνληαο, Καιιίζηελ, Δχνδνλ θαί Δξκνγέλελ, ηνχο απηαδέιθνπο 
αζιεηάο, πκεψλ ηφλ ηζάγγεινλ, Ηεζνχλ ηφλ ηνχ Ναπή, ηνχο ελ Δθέζσ 
Δπηαξίζκνπο nαίδαο, θαί ηήλ ηεηξαδεθαπχξζεπηνλ ηψλ Αγίσλ Γπλαηθψλ 
ρνξείαλ, ψλ ηαίο κλείαηο θνηλσλνχληεο, θηιένξηνη, βνήζσκελ εθηελψο, Κχξηε, 
επιφγεζνλ ηά έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνπ, θαί θαηαμίσζνλ εκάο ιπζηηειψο 



Πεξαηψζαη, ηήλ ηνχ ρξφλνπ πεξίνδνλ.  
Ο απηφο 

ηίρ. νί πξέπεη χκλνο ν Θεφο ελ ηψλ. 
Σνχ απηνχ 

Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν ελ ζνθία ηά πάληα δεκηνπξγήζαο, θαί εθ κή φλησλ εηο 
ηφ είλαη παξαγαγψλ, επιφγεζνλ ηφλ ζηέθαλνλ ηνχ εληαπηνχ, θαί ηήλ πφιηλ 
εκψλ θχιαηηε απνιηφξθεηνλ, ηνχο δέ πηζηνχο Βαζηιείο εκψλ, ελ ηή δπλάκεη 
ζνπ εχθξαλνλ, λίθαο ρνξεγψλ απηνίο θαηά ησλ πνιεκίσλ, δηά ηεο Θενηφθνπ 
δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Ήρνο β' 
ηίρ. Πιεζζεζφκεζα ελ ηνίο αγαζνίο ηνχ νίθνπ ζνπ. 

Κππξηαλνχ 
Θαπκαζηφο εί ν Θεφο, θαί ζαπκαζηά ηά έξγα ζνπ, θαί αη νδνί ζνπ 
αλεμηρλίαζηνη, πέιεηο γάξ ζνθία ηνχ Θενχ, θαί ππφζηαζηο ηειεία θαί δχλακηο, 
ζπλάλαξρφο ηε θαί ζπλατδηνο ζπλεξγία, δηφ παληνδπλάκσ εμνπζία θφζκσ 
επεδήκεζαο, δεηψλ ν εθάιιπλαο πιάζκα, αλεθθξάζησο εμ απεηξάλδξνπ 
Μεηξφο, κή ηξαπείο ηή ζεφηεηη, δηαζέκελνο φξνπο θαί ρξφλνπο, εηο ζσηεξίαλ 
εκψλ αλαιινίσηε, δηά ηνχηφ ζνη βνψκελ, Αγαζέ Κχξηε, δφμα ζνη. 

ν απηφο 
ηίρ. Δπιφγεζνλ ηφλ ζηέθαλνλ ηνχ εληαπηνχ. 

Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Ο έλ ζνθία ηά πάληα δεκηνπξγήζαο, πξναηψληε Λφγε ηνχ Παηξφο, θαί ηήλ 
ζχκπαζαλ θηίζηλ, παληνδπλάκσ ζνπ ιφγσ ζπζηεζάκελνο, επιφγεζνλ ηφλ 
ζηέθαλνλ ηνχ εληαπηνχ ηήο ρξεζηφηεηφο ζνπ, θαί ηάο αηξέζεηο θαηάβαιε, δηά 
ηήο Θενηφθνπ, σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
ζηε Πάηεξ, θαιήλ εθεχξεο θιίκαθα, δη' ήο αλήιζεο ελ ηψ χςεη, ήλ εχξελ 
Ζιίαο άξκα ππξφο, αιι' εθείλνο κέλ ηήλ άλνδνλ άιινηο νπθ έιηπε, ζχ δέ θαί 
κεηά ζάλαηνλ έρεηο ηφλ ζηχιφλ ζνπ, Οπξάληε άλζξσπε, επίγεηε άγγειε, 
θσζηήξ αθνίκεηε ηήο νηθνπκέλεο, πκεσλ ζηε, πξέζβεπε ηνχ ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκσλ. 

Καί λχλ... ν απηφο 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

χ Βαζηιεχ, ν ψλ θαί δηακέλσλ, θαί εηο αηψλαο αηειεπηήηνπο, δέμαη 
δπζψπεζηλ αηηνχλησλ ακαξησιψλ ζσηεξίαλ, θαί παξάζρνπ θηιάλζξσπε ηή 
γή ζνπ επθνξίαλ, επθξάηνπο ηνχο αέξαο ραξηδφκελνο, ηψ πηζηνηάησ Βαζηιεί 
ζπκπνιέκεη, θαηά αζέσλ βαξβάξσλ, σο πνηέ ηψ Γαπίδ, φηη ήιζνζαλ νχηνη ελ 
ζθελαίο ζνπ, θαί ηφλ παλάγηνλ ηφπνλ εκίαλαλ ψηεξ, αιι' απηφο δψξεζαη 
λίθαο, Υξηζηέ ν Θεφο, ηή πξεζβεία ηήο Θενηφθνπ, λίθε γάξ ζχ ηψλ 
Οξζνδφμσλ θαί θαχρεκα. 
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Ηλδίθηνπ 
Ήρνο β' 

Ο πάζεο δεκηνπξγφο ηήο θηίζεσο, ν θαηξνχο θαί ρξφλνπο ελ ηή ηδία εμνπζία 
ζέκελνο, επιφγεζνλ ηφλ ζηέθαλνλ ηνχ εληαπηνχ ηήο ρξεζηφηεηφο ζνπ Κχξηε, 



θπιάηησλ ελ εηξήλε ηνχο Βαζηιείο θαί ηήλ πφιηλ ζνπ, πξεζβείαηο ηήο 
Θενηφθνπ, θαί ζψζνλ εκάο. 

Γφμα... ηνχ Οζίνπ  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, πκεψλ Παηήξ εκψλ ζηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο βαξχο 

Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε Παξζέλε, ιηκήλ θαί πξνζηαζία ηνχ γέλνπο ηψλ 
αλζξψπσλ, εθ ζνχ γάξ εζαξθψζε ν Λπηξσηήο ηνχ Κφζκνπ, κφλε γάξ 
ππάξρεηο Μήηεξ θαί Παξζέλνο, αεί επινγεκέλε θαί δεδνμαζκέλε, Πξέζβεπε 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, εηξήλελ δσξήζαζζαη πάζε ηή νηθνπκέλε. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Ηλδίθηνπ 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Ο θαηξνχο θαξπνθφξνπο θαί πεηνχο, νπξαλφζελ παξέρσλ ηνίο επί γήο, θαί 
λχλ πξνζδερφκελνο, ηάο αηηήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, απφ πάζεο ιχηξσζαη, 
αλάγθεο ηήλ πφιηλ ζνπ, νη νηθηηξκνί θαί γάξ ζνπ, εηο πάληα ηά έξγα ζνπ, ζελ 
ηάο εηζφδνπο, επινγψλ θαί εμφδνπο, ηά έξγα θαηεχζπλνλ εθ' εκάο ηψλ ρεηξψλ 
εκψλ, θαί πηαηζκάησλ ηήλ άθεζηλ, δψξεζαη εκίλ ν Θεφο, ζχ γάξ εμ νπθ 
φλησλ ηά ζχκπαληα, σο δπλαηφο εηο ηφ είλαη παξήγαγεο. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. α' 

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
Δγθξαηεία ηφλ βίνλ ζνπ θαηεθφζκεζαο, θαί λεθξψζαο ηφ ζψκά ζνπ 
εμεθάληζαο, ηνχ ερζξνχ ηάο πξνζβνιάο Πάηεξ καθάξηε, θαί κεηέζηεο πξφο 
Θεφλ, εηο ηήλ αηψληνλ δσήλ, σο άμηνο θιεξνλφκνο, δηφ κή παχζε πξεζβεχσλ, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δηζήιζεο ελ ηψ ζθάκκαηη, ηνχ καξηπξίνπ πηζηψο, Καιιίζηε θεξχηηνπζα, ζχλ 
ηνίο δπζίλ αδειθνίο, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, πφζσ γάξ ζξεςακέλε, λνεξά 



ζθεχε φλησο, ηήο Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, απεηέιεζαο ηνχηνπο, δηφ θαί 
ζπλεξκφζζεο απηνίο, Μάξηπο εηο ηήλ άλσ δσήλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Σαρχ δέμαη Γέζπνηλα, ηάο ηθεζίαο εκψλ, θαί ηαχηαο πξνζάγαγε, ηψ ζψ Τηψ 
θαί Θεψ, Κπξία παλάρξαληε, ιχζνλ ηάο πεξηζηάζεηο, ηψλ εηο ζέ 
πξνζηξερφλησλ, ζθέδαζνλ ηάο ελέδξαο, θαί ηά ζξάζε Παξζέλε, ηψλ λχλ 
εθνπιηδνκέλσλ, θαηά ηψλ δνχισλ ζνπ. 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα ηψλ αγίσλ Γπλαηθψλ 
Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Ακλάδεο ινγηθαί, ηψ ακλψ θαί πνηκέλη, πξνζήρζεηε πηζηψο, δηά ηνχ 
καξηπξίνπ, ηφλ δξφκνλ ηειεζαζαη, θαί ηήλ πίζηηλ ηεξήζαζαη, φζελ ζήκεξνλ, 
πεξηραξψο επθεκνχκελ, Αμηάγαζηνη, ηήλ ηεξάλ πκψλ κλήκελ, Υξηζηφλ 
κεγαιχλνληεο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Χο Γεζπφηε ηνχ παληφο, θαί ρνξεγψ ηψλ αγαζψλ, ζνί πξνζπίπηνκελ 
πηζηψο, αλαβνψληεο εθηελψο, Τπφ ηήο ζήο δπζσπνχκελνο επζπιαγρλίαο, 
σηήξ θαί ηαίο επραίο ηήο ηεθνχζεο ζε, θαί πάλησλ ηψλ αεί επαξεζηνχλησλ 
ζνη, εληαπηφλ εππξφζδεθηνλ πξνζάμαη ζνη, σο αγαζφο θαηαμίσζνλ, ηνχο ελ 
νπζίαηο, δπζί ηηκψληαο, θαί πηζηψο ζε δνμάδνληαο. 
 

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' 
Μέγαο ν Κχξηνο εκψλ, θαί κεγάιε ε ηζρχο αζηνχ. 
ηίρ. Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ, φηη αγαζφο. 

 
Δπαγγέιηνλ Οζηαθφλ, Ο Ν' 

 
Γφμα... Σαίο ηνχ ζνχ Οζίνπ... 

Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 



 
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο... 

 
Ήρνο β' 

Ο ελ ζνθία ηά πάληα δεκηνπξγήζαο, πξναηψληε Λφγε ηνχ Παηξφο, θαί ηήλ 
ζχκπαζαλ θηίζηλ παληνδπλάκσ ζνπ ιφγσ ζπζηεζάκελνο, επιφγεζνλ ηφλ 
ζηέθαλνλ ηνχ εληαπηνχ ηήο ρξεζηφηεηφο ζνπ, θαί ηάο αηξέζεηο θαηάβαιε, δηά 
ηήο Θενηφθνπ, σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο.  
 

Καί νη Καλφλεο 
 

Ο Καλψλ ηήο Ηλδίθηνπ 
 

Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο α'  Ο Δηξκφο 
«Άζσκελ πάληεο ιανί, ηψ εθ πηθξάο δνπιείαο, Φαξαψ ηφλ Ηζξαήι 
απαιιάμαληη, θαί ελ βπζψ ζαιάζζεο, πνδί αβξφρσ νδεγήζαληη, σδήλ 
επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
Άζσκελ πάληεο Υξηζηψ, δη' νχ ζπλέζηε ηά πάληα, θαί ελ ψ δηαηειεί 
αδηάπησηα, σο εμ αλάξρνπ θχληη, Θενχ Παηξφο ελππνζηάησ Λφγσ, εδήλ 
επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Άζσκελ πάληεο Υξηζηψ, ηψ παηξηθή επδνθία, επηθαλέληη εθ Παξζέλνπ θαί 
θεξχμαληη, εληαπηφλ Κπξίνπ δεθηφλ, εκίλ εηο απνιχηξσζηλ, σδήλ επηλίθηνλ, φηη 
δεδφμαζηαη. 
 
Δλ Ναδαξέη εηζειζψλ, ν παξνρεχο ηνχ λφκνπ, ελ εκέξαηο ηψλ ζαββάησλ 
εδίδαζθε, λνκνζεηψλ Δβξαίνηο, ηήλ έιεπζηλ απηνχ ηήλ άθξαζηνλ, δη' ήο σο 
ειεήκσλ, ζψζεη ηφ γέλνο εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Άδνληεο πάληεο Πηζηνί, ηήλ ππεξζαχκαζηνλ Κφξελ, ηήλ ηφλ Υξηζηφλ ηή 
νηθνπκέλε αλαηείιαζαλ, θαί ραξάο ηά πάληα πιεξψζαζαλ, ηήο ατδίνπ δσήο, 
αεί αλπκλήζσκελ, φηη δεδφμαζηαη. 
 

Καλψλ ηψλ Αγίσλ Γπλαηθψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

ηεξξψλ Γπλαηθψλ Μαξηχξσλ κέιπσ πφλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Αλνίμσ ην ζηφκά κνπ 

ηεξξψο ηφλ αληίπαινλ, θαηεγσλίζαζζε Μάξηπξεο, αζθήζεη κέλ πξφηεξνλ, 
έπεηηα δεχηεξνλ, ηή δη' αίκαηνο, αζιήζεη, δηά ηνχην, πκψλ ηά κλεκφζπλα, 
πίζηεη γεξαίξνκελ. 



 
Σξσζείζαη ηψ έξσηη, ηνχ δη' εκάο ππνκείλαληνο, ζηαπξφλ ηε θαί ζάλαηνλ, 
ηνχηνπ ηνίο ίρλεζηλ, εθνινχζεζαλ, αη Αγίαη γπλαίθεο, ζαξθφο ηήλ αζζέλεηαλ, 
επηιαζφκελαη. 
 
Διιήλσλ ζξεζθεχκαηα, θαί ηψλ δαηκφλσλ ηδξχκαηα, ηψ νπισηήο πίζηεσο, 
θαηεδαθίζαηε, θαί πξνζήρζεηε, λαψ επνπξαλίσ Κεηκήιηα έκςπρα, Μάξηπξεο 
πάλζεκλνη. 

Θενηνθίνλ 
Ρσζζείζαη ηή ράξηηη, ηνχ εθ ηήο ζήο αλαηείιαληνο, λεδχνο Παλάκσκε, θφξαη 
λεάληδεο, δηεθξνχζαλην, βαζάλσλ ηξηθπκίαλ, θαί ζνχ απελέρζεζαλ, νπίζσ 
ραίξνπζαη. 
 

Καλψλ ηνχ Οζίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Γέρνπ ηφλ χκλνλ, πκεψλ παλφιβηε. 
 

Άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ. Ησάλλνπ Μνλαρνχ. 
 

Χδήα'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Γίδνπ κνη ελ νξγάλσ, γιψηηεο ζαζξψ, ψ ζενθφξε πκεψλ, ηψ ηήλ σδήλ ζνη 
πιέθνληη, ηαίο δεήζεζη ηαίο ζαίο, γλψζεσο θψο ζενδίδαθηνλ. 
 
Έγλσζαλ ηήλ ζνθίαλ, Πάηεξ ηήλ ζήλ, Πέξζαη Αηζίνπηεο, Ηλδνί θαί θχζαη θαί 
Αξάβσλ πιεζχο, θαί εδφμαζαλ Υξηζηφλ, ηφλ δηά ζνχ δνμαδφκελνλ. 
 
Υάξηηνο επιεξψζεο πλεπκαηηθήο, πνηκαληηθψλ γάξ εθ ζεθψλ, σο, Ηαθψβ 
Γαπτδ θαί Μσζήο, αξρεγέηεο ινγηθψλ, ψθζεο ζξεκκάησλ Μαθάξηε. 

Θενηνθίνλ 
Άρξαληε Θενηφθε, ραίξε ζεκλή, ε ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, ελ ζή γαζηξί 
ρσξήζαζα, ιπηξσζήλαη ηψλ δεηλψλ, αίηεζαη ηνχο αλπκλνχληάο ζε. 

Καηαβαζία 
«ηαπξφλ ραξάμαο Μσζήο, επ' επζείαο ξάβδσ, ηήλ Δξπζξάλ δηέηεκε, ηψ 
Ηζξαήι πεδεχζαληη, ηήλ δέ επηζηξεπηηθψο, Φαξαψ ηνίο άξκαζη, θξνηήζαο 
ήλσζελ, επ' εχξνπο δηαγξάςαο, ηφ αήηηεηνλ φπινλ, δηφ Υξηζηψ άζσκελ, ηψ 
Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 

Σήο Ηλδίθηνπ 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«ηεξέσζφλ κε Υξηζηέ, επί ηήλ άζεηζηνλ πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, θαί 
θψηηζφλ κε θσηί ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, νπθ έζηη γάξ Άγηνο, πιήλ ζνπ 
θηιάλζξσπε». 
 



ηεξέσζνλ αγαζέ, ήλ θαηεθχηεπζε πφζσ, επί ηήο γήο ε δεμηά ζνπ, 
θαηάθαξπνλ άκπεινλ, θπιάηησλ ζνπ ηήλ Δθθιεζίαλ Παληνδχλακε. 
 
Δλ έξγνηο πλεπκαηηθνίο, ζενηεξπέζη θνκψληαο, ηφ έηνο ηνχην, δηαγαγείλ 
θαηαμίσζνλ Κχξηε, ηνχο πίζηεη ζε κέιπνληαο, Θεφλ ηνχ παληφο. 
 
Γαιήληφλ κνη Υξηζηέ, ηφλ εληαχζηνλ θχθινλ δίδνπ νίθηίξκνλ, θαί έκπιεζφλ κε 
ηψλ ιφγσλ ηψλ ζείσλ ζνπ, νχο ψθζεο θάζθσλ, Ηνπδαίνηο ελ ζάββαζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Χο κφλελ ππεξθπψο, ηήλ ππεξάλζξσπνλ ράξηλ, ελ ηή γαζηξί ζνπ δεμακέλελ 
αηξέπησο ζθελψζαληα, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, αεί ζε δνμάδνκελ. 
 

Σψλ Αγίσλ Γπλαηθψλ 
 

Σφμνλ δπλαηψλ 
Ρψκε παλζζελεί ξσλλχκελαη, ηήλ ηψλ αληηπάισλ θαηεπαιαίζαηε δχλακηλ, δηά 
ηνχην σο ληθεθφξνη, πξφο Υξηζηνχ εζηεθαλψζεηε. 
 
θζε ηψλ ζεξψλ ηά ράζκαηα, ζεία δπλαζηεία ηνχ Υξηζηνχ αλελέξγεηα, θαί 
εξξχζζεηε ζενθφξνη, αβιαβείο Θεφλ γεξαίξνπζαη. 
 
Νεχζεη πξφο Θεφλ ζενχκελαη, ηήο πνιπζεταο ηφλ θξπκφλ απεθξνχζαζζε, θαί 
πξφο ζάιςηλ ηήο άλσ δφμεο, Αζιεθφξνη θαηεληήζαηε. 

Θενηνθίνλ 
Γλφληεο επζεβψο θεξχηηνκελ, ζέ παλαιεζή Θενχ Μεηέξα Παλάκσκε, δηά 
ζνχ γάξ εκίλ ν Πιάζηεο, νκηιήζαη θαηεμίσζελ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Σφλ θφβνλ ζνπ 
Ομέσο θπγψλ, ηήλ ληθεηψδε θνξάλ ηψλ πλεπκάησλ, πξφο ζσηήξηνλ 
επηνκφιεζαο κνλήλ πκεψλ, εμ ήο θαί ηήλ αγήξσ δσήλ εθαξπψζσ. 
 
Τπέθιηλαο ραίξσλ, ηήλ πεηζήληνλ αθνήλ ζνπ Πακκαθάξηζηε, ηψ Γεζπφηε 
καθαξίδνληη, θαί καθαξηδνκέλελ εχξεο πνιηηείαλ. 
 
Σνχ ιφγνπ δεμάκελνο ηά ζπέξκαηα, ηήο θαξδίαο ζνπ ηαίο αχιαμη, ηψλ 
δαθξχσλ επηβιχζεζη Υξηζηψ, πνιχρνπλ ζηάρπλ, αξεηψλ εδξέςσ. 

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

Καηαβαζία 
«Ράβδνο εηο ηχπνλ ηνχ κπζηεξίνπ παξαιακβάλεηαη, ηψ βιαζηψ γάξ 
πξνθξίλεη ηφλ ηεξέα, ηή ζηεηξεπνχζε δέ πξψελ Δθθιεζία λχλ εμήλζεζε, μχινλ 
ηαπξνχ, εηο θξάηνο θαί ζηεξέσκα». 



 
Κάζηζκα  ηνχ Οζίνπ 

Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Τπεξδέζαο ηή πίζηεη Πάηεξ ζνθέ, θαί πξνζθαίξσλ απάλησλ ππεξηδψλ, 
Υξηζηψ ε θνινχζε ζαο, ηή δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, εγθξαηεία ηήμαο, ηφ ζψκά 
ζνπ ζηε, νπξαλψλ ηήλ δφμαλ, αεί πξννξψκελνο, φζελ θαί εθεχξεο, πξφο 
αλάβαζηλ ζείαλ, ηνχ ζηχινπ ηήλ θιίκαθα, ηψ ζψ πφζσ θαηάιιεινλ, πκεσλ 
ηεξψηαηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Σψλ Αγίσλ Γπλαηθψλ 
Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Ακλάδεο ινγηθαί, ηψ ακλψ θαί πνηκέλη, πξνζήρζεηε πηζηψο, δηά ηνχ 
καξηπξίνπ, ηφλ δξφκνλ ηειέζαζαη, θαί ηήλ πίζηηλ ηεξήζαζαη, φζελ ζήκεξνλ, 
πεξηραξψο επθεκνχκελ, Αμηάγαζηνη, ηήλ ηεξάλ πκψλ κλήκελ, Υξηζηφλ 
κεγαιχλνληεο. 

Καί λχλ... ηήο Ηλδίθηνπ 
Ήρνο δ' 

Καηεπιάγε Ησζήθ 
Χο Γεζπφηε ηνχ παληφο, θαί ρνξεγψ ηψλ αγαζψλ, ζνί πξνζπίπηνκελ 
πηζηψο, αλαβνψληεο εθηελψο, Τπφ ηήο ζήο δπζσπνχκελνο επζπιαγρλίαο, 
σηήξ θαί ηαίο επραίο ηήο ηεθνχζεο ζε, θαί πάλησλ ηψλ αεί επαξεζηνχλησλ 
ζνη, εληαπηφλ εππξφζδεθηνλ, πξνζάμαη ζνη, σο αγαζφο θαηαμίσζνλ, ηνχο ελ 
νπζίαηο, δπζί ηηκψληαο, θαί πηζηψο ζε δνμάδνληαο. 
 

Σήο Ηλδίθηνπ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Καηελφεζα Παληνδχλακε ηήλ ζήλ νηθνλνκίαλ, θαί κεηά θφβνπ εδφμαζά ζε 
σηήξ». 
 
Απαξρήλ ζνη εληαχζηνλ, ν ιαφο ζνπ πξνζθέξεη, Αγγέισλ χκλνηο, δνμνινγψλ 
ζε σηήξ. 
 
Χο θηιάλζξσπνο θαηαμίσζνλ, αξμακέλνπο ηνχ έηνπο, θαί ζπκπιεξψζαη ζνί 
επαξέζησο Υξηζηέ. 
 
Παληνθξάηνξ κφλε Κχξηε, ηψλ εηψλ ηάο ειίμεηο, γαιεληψζαο ηψ θφζκσ 
δψξεζαη. 

Θενηνθίνλ 
Χο ιηκέλα λχλ ηψλ ςπρψλ εκψλ, θαί βεβαίαλ ειπίδα, ηήλ Θενηφθνλ πάληεο 
πκλήζσκελ. 
 

Σψλ Αγίσλ Γπλαηθψλ 



 
Ο θαζήκελνο 

Τπνκείλαζαη βαζάλνπο, θαί ζηξεβιψζεηο ηνχ ζψκαηνο, δηαθφξνηο ηξφπνηο, 
ζιάζηλ ηε κειψλ θαί θαηάθιεμηλ, ηάο νπξαλίνπο ζθελψζεηο εθιεξψζαζζε, 
απνιαχνπζαη, μχινπ δσήο, Αμηάγαζηνη. 
 
Νεαλίδσλ καθαξίσλ, ηφλ αγψλα εζαχκαζαλ, νπξαλψλ Γπλάκεηο, φπσο ηφλ 
ερζξφλ εηξνπψζαλην, ελ γπλαηθεία ηή θχζεη δπλακνχκελαη, ηή δπλάκεη, ηνχ εθ 
γπλαηθφο αλαηείιαληνο. 
 
Απνξξίςαζαη ηνχ θφζκνπ, καηαηφηεηα άπαζαλ, ηψ Θεψ θαί κφλσ, φιε ηή 
Φπρή εθνιιήζεηε, φζελ αζθήζεσο πφλνπο θαί αζιήζεσο, ππεκείλαηε, 
Νχκθαη Υξηζηνχ θαξηεξψηαηα. 
 
Ηζρπξφηαηνλ σο φπινλ, ηφλ ηαπξφλ πεξηθέξνπζαη, πξφο ηάο ελαληίαο, 
αληηπαξεηάμαζζε θάιαγγαο, κεηά Υξηζηνχ δέ ηήλ λίθελ, απελέγθαζζε, ηνχ 
ληθήζαληνο, θφζκνλ δπλάκεη ζεφηεηνο. 

Θενηνθίνλ 
Καηαβέβεθελ σο φκβξνο, επί πφθνλ ελ κήηξα ζνπ, Κχξηνο, σο έθε, πάιαη ν 
Πξνθήηεο Παλάκσκε, φλ ελ δπζί ηαίο νπζίαηο, απεγέλλεζαο, ψ θξαπγάδνκελ, 
Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Οπθ ελ ςάκκσ Παλφιβηε, αιι' ελ βαζπηάηνηο πφλνηο ζνπ ζέκελνο, ηήλ 
θξεπίδα ηήο αζθήζεσο, αξεηψλ εδείκσ πχξγνλ άζεηζηνλ. 
 
Νεκνκέλεο ηφ ζψκά ζνπ, ζρνίλνπ ηξαρπηάηεο θφβσ θαζήισζαη, ηψ ηνχ 
πλεχκαηνο, θαί ζρνίληζκα, θιεξνπρίαο ζείαο εχξεο ζηε. 
 
Τπελφζηεη ηνχ ζψκαηνο, ηά εγθεθξπκκέλα πάζε παλφιβηε, ελ ζαπξία 
θνηηαδφκελνλ, ηψλ ζθσιήθσλ Πάηεξ δεδηφησλ ζε. 
 
Μεηά πάζνο εθνχζηνλ, ηφλ δσνπνηφλ λεθξφλ εθκηκνχκελνο, σο πεξ κλήκαηη 
ηψ θξέαηη, ζεαπηφλ δνθψδεη δψληα δέδσθαο. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ Θεφλ φλ εθχεζαο, άρξαληε Μαξία δπζψπεη πάληνηε, ηνίο νηθέηαηο ζνπ 
δσξήζαζζαη, ηψλ πιεκκειεκάησλ ηήλ ζπγρψξεζηλ. 

Καηαβαζία 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα». 
 

Σήο Ηλδίθηνπ 
 



Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δθ λπθηφο νξζξίδνληεο πκλνχκέλ ζε Υξηζηέ, ηφλ ηψ Παηξί ζπλ άλαξρνλ, θαί 
σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ, Σήλ εηξήλελ ηψ θφζκσ παξάζρνπ θηιάλζξσπε». 
 
Ο πιεξψλ ηά ζχκπαληα ρξεζηφηεηνο Υξηζηέ, ζχ επθξαή θαί εχθνξνλ, 
επινγίαηο ζηεθαλνχκελνλ, ηφλ πνιχθπθινλ ρξφλνλ, ηνίο δνχινηο ζνπ 
δψξεζαη. 
 
Σήλ ηνχ έηνπο άκεηςηλ αλάδεημνλ εκίλ, κεηαβνιήλ πξφο θξείηηνλα, εηξελαίαλ 
ηε θαηάζηαζηλ, ηνίο εηδφζί ζε Λφγε Παηξί ζπλατδηνλ. 
 
Δπί γήο ειήιπζαο ζπλάλαξρε Παηξί, ηνίο αηρκαιψηνηο άθεζηλ, θαί πεξνίο 
αλάβιεςηλ, πξφο Παηξφο αλαγγέιισλ, ν ρξφλσλ επέθεηλα. 

Θενηνθίνλ 
Σάο εκψλ ειπίδαο Θενηφθε αγλή, θαί ηήλ εκψλ πεπνίζεζηλ, επί ζέ 
αλαηηζέκεζα, επκελή εκίλ δίδνπ, Παξζέλε φλ έηεθεο. 
 

Σψλ Αγίσλ Γπλαηθψλ 
 

Αζεβείο νπθ φςνληαη 
Χο ακλάδεο άκσκνη, σο ζχκαηα δεθηά, ηψ ακλψ ηψ αιεζηλψ, θαί πνηκέλη 
Μάξηπξεο πξνζελέρζεηε, πξνζθνξαί νιφθιεξνη, θαί δεθηά νινθαπηψκαηα. 
 
Νεθξσζείζαη ζψκαηη, εδήζαηε ςπρή, ηνχ λεθξψζαληνο ηήλ ηζρχλ, ηνχ 
ζαλάηνπ Μάξηπξεο σο κηκεζάκελαη, θαί ζηαπξφλ θαί ζάλαηνλ, θαί ηά πάζε ηά 
εθνχζηα. 
 
Μίαλ γλψκελ θέξνπζαη, ελ ζψκαζη πνιινίο, έλα Κχξηνλ Ηεζνχλ, δηαθφξνηο 
κάζηημη θαηαμαηλφκελαη, θαί ππξί θαηφκελαη, σκνιφγνπλ αη ζεφθξνλεο. 

Θενηνθίνλ 
Αλφξζσζνλ πεζφληα κε, ελ ιάθθσ πεηξαζκψλ, θαί θπβέξλεζνλ ε Θεφλ, 
θπβεξλήηελ ηέμαζα, κφλε Παλάκσκε, ηφλ ηά πξίλ ελψζαληα, δηεζηψηα 
αγαζφηεηη. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Φψηηζνλ εκάο 
Νένλ Γαληήι, πκεσλ Υξηζηφο ζε έδεημελ, εθ γάξ ιάθθνπ ζεξηψδνπο ζε, δη' 
εκθαλείαο, αιψβεηνλ αλεθφκηζελ. 
 
ινλ ζεαπηφλ, ηψ Κπξίσ αλαζέκελνο ληθεηνχ θξπκνχ θαη θαχζσλνο, ηαίο 
ελαληίαηο, πηφηεζηλ εγγεγχκλαζν. 
 
Νένο Μσυζήο, θαί Ζιίαο αλαδέδεημαη, ελ κηά ηεζζαξαθνλζήκεξνλ, ηξνθή 
αλχσλ, δηά βίνπ παληφο ζηε.  



Θενηνθίνλ 
Γπζψπεζνλ αεί, ηφλ Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ εκψλ, απεηξφγακε Μαξία αγλή, ηνχ 
θαηαπέκςαη εκίλ ηνίο πηζηνίο ηφ έιενο. 

Καηαβαζία 
«Χ ηξηζκαθάξηζηνλ μχινλ! ελ ψ εηάζε Υξηζηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, δη' νχ 
πέπησθελ ν μχισ απαηήζαο, ηψ ελ ζνί δειεαζζείο, Θεψ ηψ πξνζπαγέληη 
ζαξθί, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ». 
 

Σήο Ηλδίθηνπ 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ Πξνθήηελ δηέζσζαο, εθ ηνχ θήηνπο Φηιάλζξσπε, θακέ ηνχ βπζνχ ηψλ 
πηαηζκάησλ, αλάγαγε δένκαη». 
 
Πνιηηείαο απάξμαζζαη, επαξέζηνπ ζνη Γέζπνηα, ζχλ ηή εηεζίσ ππάξμεη, εκάο 
θαηαμίσζνλ. 
 
Ζκεξψλ ηψλ ηνχ πλεχκαηνο, ελ κεζέμεη ηνχ λφκνπ ζνπ, αλάδεημνλ πιήξεηο 
νηθηίξκνλ, σηήξ ηνχο πκλνχληάο ζε. 

Θενηνθίνλ 
Σνχο εηο ζέ θαηαθεχγνληαο, απφ πάζεο δεφκεζα, ξχζαη απεηιήο ε ηεθνχζα, 
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ. 
 

Σψλ αγίσλ Γπλαηθψλ 
 

Δβφεζε, πξνηππψλ 
Ρεγλχκελνλ, θαί πνζί γπλαηθψλ ζπκπαηνχκελνλ, θαζνξψζα, ε πξνκήησξ 
ελζέσο αγάιιεηαη, ηφλ απηήλ δνιίσο, Παξαδείζνπ ηφ πξίλ εμνξίζαληα. 
 
Σήλ άζθεζηλ, ηή αζιήζεη πξνζχκσο ζπλάςαζαη, ηψ λπκθίσ, ηψλ ςπρψλ λχλ 
αθζφξσο ζπλήθζεηε, θαί λπκθψλη ζείσ, γεζνκέλε ςπρή ελαπιίδεζζε. 
 
Τςνχκελα, ηψλ βαζάλσλ ηά άγξηα θχκαηα, ηψλ Μαξηχξσλ, ηάο νιθάδαο 
βπζίζαη νπθ, ίζρπζαλ, θξαηαηά ρεηξί γάξ, πξφο ηνχο ζείνπο ιηκέλαο 
θαηήληεζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Ρεκάησλ ζνπ, ηάο εθβάζεηο νξψζα κεγάιπλνλ, επί πιείνλ, Θενκήηνξ ηφλ ζέ 
κεγαιπλαληα, γελεαί γάξ πάζαη, ζέ ηδνχ αιεζψο καθαξίδνπζη. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Υηηψλά κνη παξάζρνπ 
εκείσλ θαί ηεξάησλ ζε Υξηζηφο, απηνπξγφλ αλέδεημε, ηήο ζείαο Μαθάξηε, 
ελεξγείαο δεδεηρψο ελδηαίηεκα. 
 



Τςψζε ζνπ ηφ ζψκα πκεψλ, σο ζηαπξψ ηψ θίνλη, δηφ ζπλδεδφμαζαη, ηψ ελ 
μχισ δηά ζέ πςσζέληη Υξηζηψ. 
 
Μεηάξζηνλ πνξείαλ εθεπξψλ, πκεψλ ζεζπέζηε, πξφο χςνο νπξάληνλ, ηνχο 
πκλνχληάο ζε πηζηψο αλαθφκηδε. 

Θενηνθίνλ 
Ναφλ ζε ηνχ Θενχ θαί θηβσηφλ, θαί παζηάδα έκςπρνλ, θαί πχιελ νπξάληνλ, 
Θενηφθε νη Πηζηνί θαηαγγέιινκελ. 

Καηαβαζία 
«Ννηίνπ ζεξφο ελ ζπιάγρλνηο, παιάκαο Ησλάο, ζηαπξνεηδψο δηεθπεηάζαο, ηφ 
ζσηήξηνλ πάζνο πξνδηεηχπνπ ζαθψο, φζελ ηξηήκεξνο εθδχο, ηήλ 
ππεξθφζκηνλ Αλάζηαζηλ ππεδσγξάθεζε, ηνχ ζαξθί πξνζπαγέληνο Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, θαί ηξηεκέξσ εγέξζεη ηφλ θφζκνλ θσηίζαληνο». 
 

Κνληάθηνλ ηήο Ηλδίθηνπ 
 

Πνηεζέλ ηψ 1813 έηεη ππφ ηνχ ανηδίκνπ Παηξηάξρνπ 
Κσλζηαληηλνπφιεσο, Κπξίιινπ ο'. 

 
Ήρνο γ' 

Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 
Ο αξξήησ ζχκπαληα, δεκηνπξγήζαο ζνθία, θαί θαηξνχο ν ζέκελνο, ελ ηή 
απηνχ εμνπζία, δψξεζαη, ηψ θηινρξίζησ ιαψ ζνπ λίθαο, έηνπο δέ, ηάο ηε 
εηζφδνπο θαί ηάο εμφδνπο, επινγήζαηο θαηεπζχλσλ, εκψλ ηά έξγα πξφο ζείφλ 
ζνπ ζέιεκα. 

Σνχ Οζίνπ 
Ήρνο β'  Απηφκεινλ 

Σά άλσ δεηψλ, ηνίο θάησ ζπλαπηφκελνο, θαί άξκα ππξφο, ηφλ ζηχινλ 
εξγαζάκελνο, δη' απηνχ ζπλφκηινο, ηψλ Αγγέισλ γέγνλαο ζηε, ζχλ απηνίο 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Σνχ πκεψλ ηφλ άκεκπηνλ βίνλ, πνία γιψζζα αλζξψπσλ εμαξθέζεη πνηέ, 
πξφο έπαηλνλ εμεγήζαζζαη; φκσο πκλήζσ Θενχ ζνθία, ηά ηνχ ήξσνο άζια 
θαί ηνχο αγψλαο, ηνχ ελ ηή γή σο θσζηήξνο θαλέληνο ηνίο πάζη βξνηνίο, θαί 
κεγάισο ηή θαξηεξία ηψ ρνξψ ηψλ Αγγέισλ εθιάκςαληνο, ζχλ ηνχηνηο γάξ 
ςάιισλ απαχζησο Υξηζηψ, πξεζβεχσλ νπ παχεη ππέξ πάλησλ εκψλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Α' ηνχ απηνχ κελφο, Αξρή ηήο, Ηλδίθηνπ, ήηνη ηνχ λένπ έηνπο. 

ηίρνη 

 Ίλδηθηνλ εκίλ επιφγεη λένπ Υξφλνπ,  

  θαί Παιαηέ, θαί δη αλζξψπνπο Νέε. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκελ πνηνχκελ ηνχ γελνκέλνπ ζαπκαηνο παξά ηήο 
Αγίαο Θενηφθνπ ελ ηή Μνλή ηψλ Μηαζελψλ, θαί κλήκε ηνχ γελνκέλνπ 



εκπξεζκνχ. 
ηίρνη 

 Απζαηξέησο άλεηζηλ άγξα ηηο μέλε,  

 Λίκλεο βπζνχ πάληηκνο εηθψλ Παξζέλνπ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ πκεψλ ηνχ ηπιίηνπ. 
ηίρνη 

 Ληπψλ πκεψλ ηήλ επί ζηχινπ βάζηλ,  

 Σήλ εγγχο εχξε ηνχ Θενχ Λφγνπ ζηάζηλ.  

 Τςηβάηεο πκεψλ επηεκβξίνπ έθζαλε πξψηε. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο νζίαο Μάξζαο, κεηξφο ηνχ Οζίνπ πκεψλ, 
θαί ηήο νζίαο Δπαλζίαο, θαί ε θνίκεζηο Ηεζνχ ηνχ Ναπή. 

ηίρνη 

 Δλ γή μελίδεη Μάξζα ηφλ Υξηζηφλ πάιαη.  

 έ δέ μελίδεη Μάξζα Υξηζηφο ελ πφισ. 

 Ολ ηνχ ηξέρεηλ έζηεζελ ήιηνλ πάιαη. 

 Ληπψλ Ηεζνχο, Ήιηνλ δφμεο βιέπεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ ηεζζαξάθνληα γπλαηθψλ, Μαξηχξσλ, 
Παξζέλσλ θαί Αζθεηξηψλ, θαί Ακκνχλ Γηαθφλνπ, θαί δηδαζθάινπ απηψλ. 

ηίρνη 

 Γηζεηθαξίζκνηο παξζέλνηο πχξ θαί μίθνο,  

 Θενχ πξνεμέλεζαλ Τηφλ λπκθίνλ. 

 Ακκνχλ θαιχπηξαλ έκππξνλ δεδεγκέλνο,  

 Σφ ζαξθηθφλ θάιπκκα ραίξσλ εμέδπ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ θαί απηαδέιθσλ Δπφδνπ, 
Καιιίζηεο, θαί Δξκνγέλνπο. 

ηίρνη 

 Κάιιηζηνλ φλησο εχξε Καιιίζηε ηέινο,  

 χλ ηνίο θαινίο ηκεζείζα δηηηνίο ζπγγφλνηο. 
 

Ο φζηνο Μειέηηνο ν λένο, ν ελ ηψ φξεη Νπνππφιεσο αζθήζαο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη. 
 

Ο άγηνο λενκάξηπο, Αγγειήο ν ελ Κσλζηαληηλνπφιεη καξηπξήζαο Καηά 
ηφ 1680 μίθεη ηειεηνχηαη. 
 

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

Σήο Ηλδίθηνπ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 



«Οη Παίδεο επζεβεία ζπληξαθέληεο, δπζζεβνχο πξνζηάγκαηνο 
θαηαθξνλήζαληεο, ππξφο απεηιήλ νπθ επηνήζεζαλ, αιι' ελ κέζσ ηήο θινγφο 
εζηψηεο έςαιινλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί». 
 
Αξρφκελνη ηνχ έηνπο θαί ηψλ χκλσλ, απαξρήλ πνηνχκεζα ηψ βαζηιεχνληη 
Υξηζηψ, βαζηιείαλ ηήλ απέξαληνλ, ν νξζφδνμνο ιαφο, επζεβψο κέιπνληεο, ν 
ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ο ψλ πξφ ηψλ αηψλσλ, επ' αηψλα ηε θαί έηη Κχξηνο, ηνίο αλακέιπνπζη Υξηζηέ, 
ε πεγή ηήο αγαζφηεηνο, ηψλ ρξεζηψλ ζνπ δσξεψλ ηφ έηνο πιήξσζνλ, ν ηψλ 
Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Οη δνχινη ηψ Γεζπφηε, εηο πξεζβείαλ ηήλ αγλήλ Μεηέξα ζνπ, ζνί 
πξνβαιιφκεζα Υξηζηέ, απφ πάζεο πεξηζηάζεσο, ηφλ ιαφλ ζνπ αγαζέ 
ξπζζήλαη ςάιινληα, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εη. 
 

Σψλ αγίσλ Γπλαηθψλ 
 

Ο δηαζψζαο ελ ππξί 
Χο αθαηάπιεθηνλ ηφ ζφλ, θξφλεκα Ακκνχλ ζενθφξε, θαί γάξ εμάξρσλ ηνχ 
ρνξνχ, ηψλ παξζέλσλ, βαζάλνπο νπθ έπηεμαο, ζπλ απηαίο ηειεηνχκελνο, σο 
δηάθνλνο θαί κχζηεο ηήο ζείαο δφμεο. 
 
Νπκθαγσγφο νία ζνθφο, ιφγνηο ππαιείθεηο αλδξείαο, πξφο ηφλ λπκθίνλ 
αθνξάλ, θαί ζαξθφο θαξηεξείλ ηά επίπνλα, θξαπγαδνχζαο ηάο Μάξηπξαο, ν 
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί. 
 
Μή απνθάκσκελ ηδνχ, ήλνηθηαη ηφ ζηάδηνλ Κφξαη, ζηψκελ αλδξείσο ν 
Υξηζηφο, ηνχο ζηεθάλνπο πξνηείλεη, ηνχ ζψκαηνο, εαπηψλ κή θεηζψκεζα, 
αλεβφσλ αη γελλαίαη ελ ηψ ζηαδίσ. 

Θενηνθίνλ 
Δπινγεκέλνο ν θαξπφο, ηήο επινγεκέλεο γαζηξφο ζνπ, φλ επινγνχζηλ 
νπξαλψλ, αη Γπλάκεηο, βξνηψλ ηε ζπζηήκαηα, σο εκάο ιπηξσζάκελνλ, ηήο 
θαηάξαο ηήο αξραίαο Δπινγεκέλε. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Παίδεο ζενζεβείο 
Έιπζαο κέλ απρκφλ απνξνπκέλνηο, θαί πχιαο απηνίο πεηνχ ήλνημαο, θαί ηήλ 
γήλ θινλνπκέλελ εληεχμεζηλ έζηεζαο, θαί ιανχο θξαπγάδεηλ εδίδαμαο, 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Χο κέγηζηνο θσζηήξ ηήο Δθθιεζίαο, πνιχθσηφο ηε πκεψλ ήιηνο, παληαρνχ 
ηάο αθηίλαο, εθπέκπσλ εθψηηδεο, θαί ιανχο θξαπγάδεηλ εδίδαζθεο, Δπινγεηφο 
ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 



 
Νάκαηα παληαρφζελ ζπξξπέληα, ζεξάπνλ Υξηζηνχ, αλζξψπσλ πέιαγνο, ελ 
ηή κάλδξα ηήο ζήο, ζπλεθξφηεη αζθήζεσο, ππφ ζνχ βνάλ παηδεπφκελνη, 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ ήκψλ. 
 
Πάιαη κέλ ηνχ Πξεζβχηνπ ηαίο αγθάιαηο, πιαμί δέ ηήο ζήο θαξδίαο ζηε, 
ανξάησ δπλάκεη, Υξηζηφο αλεπαχζαην, πκεψλ, δηφ αλεθξαχγαδεο, 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Έπξεπε ηψ αζπφξσο ζαξθνπκέλσ, εθ ζνχ πξνειζείλ Παξζέλε άρξαληε, ζχ 
γάξ έθπζαο ηφλ πάλησλ αγλή αλππέξβιεηνλ, ψ βνψληεο, χκλνηο 
θξαπγάδνκελ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Καηαβαζία 
«Έθλννλ πξφζηαγκα ηπξάλλνπ δπζζεβνχο, ιανχο εθιφλεζε, πλένλ απεηιήο, 
θαί δπζθεκίαο ζενζηπγνχο, φκσο ηξείο Παίδαο νπθ εδεηκάησζε, ζπκφο 
ζεξηψδεο, νπ πχξ βξφκηνλ, αιι' αληερνχληη δξνζνβφισ πλεχκαηη, ππξί 
ζπλφληεο έςαιινλ, ν ππεξχκλεηνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ Θεφο επινγεηφο 
εί». 
 

Σήο Ηλδίθηνπ 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ ηνχο πκλνιφγνπο ελ θακίλσ, δηαθπιάμαληα Παίδαο, θαί ηήλ βξνληψζαλ 
θάκηλνλ, κεηαβαιφληα εηο δξφζνλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε 
απηφλ εηο ηνχο αηψλαο». 
 
Χο αξρεγψ ηήο ζσηεξίαο Υξηζηέ, απαξρήλ ζνη πξνζθέξεη ηήλ εληαχζηνλ, ε 
ζεπηή Δθθιεζία θξαπγάδνπζα, Τκλείηε, θαί ππεξπςνχηε Υξηζηφλ εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Σφλ εθ κή φλησλ ηά πάληα ζνθψο, θαηλνπξγήζαληα Κηίζηελ, θαί δηεμάγνληα 
ηψλ θαηξψλ ηάο ειίμεηο βνπιήκαηη, πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Σψ δηεμάγνληη ηά πάληα Θεψ, θαί θαηξνχο αιινηνχληη, πξφο ηήλ πνιχηξνπνλ 
ηψλ αλζξψπσλ θπβέξλεζηλ ςάιινκελ, Τκλείηε, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο 
ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ Θενκήηνξα Παξζέλνλ αγλήλ, ελ εηψλ πεξηφδνηο θαί ειίμεζηλ, νξζνδφμσλ 
βξνηψλ ηά ζπζηήκαηα, πκλνχκέλ ζε σο Θενηφθνλ, θαί πάλησλ ζσηεξίαλ. 
 

Σψλ αγίσλ Γπλαηθψλ 
 

Παίδαο επαγείο 
Λακπξνχο θαί θαηδξνχο σο εμ αηκάησλ, ρηηψλαο καξηπξηθψο πεξηεβάιεζζε, 



ζπλαπεθδπζάκελαη, φλησο ηφλ θζεηξφκελνλ, ηαίο ακαξηίαηο άλζξσπνλ, θαί 
αλακέιπνπζαη, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Πινπζίνπ θσηφο θσηνρπζίαηο, Ζιίνπ ηνχ λνεηνχ ζείαηο ιακπξφηεζηλ, 
κάξηπξεο ιακπφκελαη, λχθηα παξεδξάκεηε, ηήο αζεταο ςάιινπζαη ελ νκνλνία 
ςπρήο, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Χο άξλεο σο άζπηινη ακλάδεο, σο ζείαη πεξηζηεξαί θαί εζεινχζηα, ζχκαηα 
πξνζήρζεηε, Μάξηπξεο ηψ θηίζαληη, θαί σο ζπζίαη άκσκνη, ζπκθψλσο 
ςάιινπζαη, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Πξνζηάμεη ηπξάλλσλ παξαλφκσλ, ηφλ άδηθνλ ζάλαηνλ ππέζηεηε, κέιε 
ζπγθνπηφκελαη, ξάβδνηο ζπληξηβφκελαη, αλειεψο ηππηφκελαη, μίθεη 
ηεκλφκελαη, δηφ ηάο αζαλάηνπο θιεξνχζζε, ελ αγαιιηάζεη πινπζίαο 
αληηδφζεηο. 

Θενηνθίνλ 
Οπίζσ ζνπ έδξακνλ γπλαίθεο, ηψλ κχξσλ ηψλ εδππλφσλ επαηζζφκελαη, 
πάλαγλε Θεφλπκθε, κφλε απεηξφγακε, ηνχ εθ γαζηξφο ζνπ ιάκςαληνο, 
κνλνγελνχο Τηνχ, θαί ζνί ζπκβαζηιεχνπζηλ φλησο, αλπκλνινγνχζαη Υξηζηφλ 
εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Σφλ ελ φξεη αγίσ 
Απφ πάζεο ρσξήζαο πξνζπαζείαο, θαί κεηξψαλ αζζέλεηαλ νηθηείξαο, νίά 
πεξ δψλ εθάλεο κεηά ζάλαηνλ, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε βνψλ εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Νεαλίαλ ζπζθίγγεηο παξεζέληα, θαί ηήλ θιίλελ ηφλ Φχιαξρνλ πξνζηάηηεηο, επί 
ηψλ ψκσλ θέξεηλ ηεξψηαηε, Κχξηνλ πκλνχληα, θαί ππεξπςνχληα εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 
 
Οιακπξχλαο Ηψβ δηά ηνχ πάζνπο, ειθσκέλεο ζαξθφο ζνπ ηήλ ζαπξίαλ, εηο 
καξγαξίηελ έηξεςε πνιχηηκνλ, ζέ Υξηζηνχ ζεξάπνλ, πκεσλ δνμάδσλ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Λεζηαξρνχληα αιάζηνξα σο πάιαη, επί μχινπ Λεζηήλ πξνζεθαιέζσ, ηαίο 
πκεψλ ψ Γέζπνηα εληεχμεζηλ, φζελ ζε πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ δη' Αγγέινπ ηφ Υαίξε δεμακέλελ, θαί ηεθνχζαλ ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο, θαί 
ηφ θψο ηψ θφζκσ αλαηείιαζαλ, πάληεο ζέ πκλνχκελ, θαί δνμνινγνχκελ 
Παξζέλε Θενηφθε. 



Καηαβαζία 
«Δπινγείηε Παίδεο, ηήο Σξηάδνο ηζάξηζκνη, Γεκηνπξγφλ Παηέξα Θεφλ, πκλείηε 
ηφλ ζπγθαηαβάληα Λφγνλ, θαί ηφ πχξ εηο δξφζνλ κεηαπνηήζαληα, θαί 
ππεξπςνχηε, ηφ πάζη δσήλ παξέρνλ, Πλεχκα παλάγηνλ εηο ηνχο αηψλαο». 
 

Σήο Ηλδίθηνπ 
 

Χδή ζ'  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. 
 
Λφγε ηνχ Θενχ θαί Γχλακηο, ε αιεζήο νθία θαί ελππφζηαηνο, ε ζπλέρνπζα, 
θαί θπβεξλψζα ηά πάληα ζνθψο, θαί ηφλ λχλ επηζηάληα ηνίο δνχινηο ζνπ, 
θαηξφλ ελ θαηαζηάζεη, γαιεληψζε δηεμάγαγε. 
 
Μφλε πξφ αηψλσλ πέθπθαο, σο πνηεηήο αηψλσλ θαί βαζηιεχνπζα, 
ηξηζππφζηαηε, κία ζεφηεο ακέξηζηε, ηαίο ιηηαίο ηήο αγλήο Θενκήηνξνο, ηφλ 
ληθεθφξνλ, ηή θιεξνπρία ζνπ αλάδεημνλ. 

Θενηνθίνλ 
ψηεξ ηνχ παληφο θαί πξχηαλη, δεκηνπξγέ θαί παληνθξάηνξ ηήο θηίζεσο, ηαίο 
δεήζεζη, ηήο αινρεχησο ηεθνχζεο ζε, ηήλ εηξήλελ ηψ θφζκσ ζνπ δψξεζαη, 
ηεξψλ ηήλ Δθθιεζίαλ, αθαηαπαχζησο αζηαζίαζηνλ. 
 

Σψλ αγίσλ Γπλαηθψλ 
 

Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 
Νάνπζηλ ηάζεσλ θξνπλνχο ηνίο ρξήδνπζηλ, σο εθ θξήλεο αη Παλφιβηνη, 
παχνπζη ιχκελ λνζεκάησλ, παζψλ απνδηψθνπζη θαχζσλα, θαξδίαο ηψλ 
θηινζέσλ αξδεχνπζη, πξφο επθαξπίαλ ζείσλ πξάμεσλ. 
 
Ο ζείνο δηάθνλνο Ακκνχλ, Κειζίλα ηε, θαί πξφο ηνχηνηο ηεζζαξάθνληα, ζείαη 
ζεφθξνλεο γπλαίθεο, αζιήζαζαη λνκίκσο εζηέθζεζαλ, θαί λχλ κεηά Αγγέισλ 
ρνξεχνπζηλ, άο θαηά ρξένο καθαξίδνκελ.  
 
Τςψζεηε θξάηνο θαη' ερζξψλ αξάκελαη, Αγγέινηο σκνηψζεηε, μχινπ ηξπθάηε 
αθσιχησο, δσήο ελ Παξαδείζσ ζεφλπκθνη, πεγήλ λχλ ηψλ θαιψλ 
θαηεηιήθαηε, ππέξ ηνχ θφζκνπ ηθεηεχνπζαη.  

Θενηνθίνλ 
νθίαο ρσξίνλ ππέξ λνχλ ηήο θξείηηνλνο, αλεδείρζεο Κφξε άκσκε, έκςπρνο 
ζξφλνο ηε θαί πχιε, δηφ σο βαζηιίδα εγάπεζαλ, παξζέλνη ζε Παξζέλε Οπίζσ 
ζνπ, απελερζείζαη ηήο ζεφπαηδνο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 



Σφλ πξνδεισζέληα 
Βεβαζηιεπθφηα, παζψλ δηά θαξηεξίαο, ν Υξηζηφο ζε πξνζήθαην, πκεσλ 
ζενθφξε, ηήο απηνχ θνηλσλφλ ζθεπηξνπρίαο, φζελ ζε χκλνηο κεγαιχλνκελ. 
 
Ηακαηηθήο ράξηηνο θαηεμησκέλνο, εμ αζχισλ ηνχ Πλεχκαηνο, ζεζαπξψλ 
ζενθφξε, πκεψλ ηάο ηάζεηο βξαβεχεηο, ηνίο παλεγπξίδνπζη ηήλ κλήκελ ζνπ. 
 
Δπηβεβεθψο, ζηε ηήο νπξαλνδξφκνπ, αξεηήο θαί αηζέξηνλ άζινλ 
ελδεδεηγκέλνο, θαί πξφο ζθελάο αλαπηάο νπξαλίνπο, πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Βάηνο θαηνκέλε, ππξί θαί κή θιεγνκέλε, αλεδείρζεο ψ Παξζέλε, ζπιιαβνχζα 
αζπφξσο, ηφλ Θεφλ θαί σηήξα ηνχ θφζκνπ, φλ αθαηαπαχζησο 
κεγαιχλνκελ. 

Καηαβαζία 
«Μπζηηθφο εί Θενηφθε Παξάδεηζνο, αγεσξγήησο βιαζηήζαζα Υξηζηφλ, πθ' νχ 
ηφ ηνχ ηαπξνχ, δσεθφξνλ ελ γή, πεθπηνχξγεηαη δέλδξνλ, δη' νχ λχλ 
πςνπκέλνπ, πξνζθπλνχληεο απηφλ, ζέ κεγαιχλνκελ». 

Δηέξα 
«Ο δηά βξψζεσο ηνχ μχινπ, ηψ γέλεη πξνζγελφκελνο ζάλαηνο, δηά ηαπξνχ 
θαηήξγεηαη ζήκεξνλ, ηήο γάξ πξνκήηνξνο ε παγγελήο θαηάξα δηαιέιπηαη, ηψ 
βιαζηψ ηήο Αγλήο Θενκήηνξνο, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιχλνπζηλ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Ηλδίθηνπ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Θεέ ζεψλ θαί Κχξηε, ηξηζππφζηαηε θχζηο, απξφζηηε ατδηε, άθηηζηε θαί ηψλ 
φισλ, δεκηνπξγέ παληνθξάηνξ, ζνί πξνζπίπηνκελ πάληεο, θαί ζέ 
θαζηθεηεχνκελ, Σφ παξφλ έηνο ηνχην, σο αγαζφο, επινγήζαο θχιαηηε ελ 
εηξήλε, ηνπο Βαζηιείο θαί άπαληα, ηφλ ιαφλ ζνπ Οηθηίξκνλ. 

Σνχ Οζίνπ  φκνηνλ 
Φσζηήξνο δίθελ ζηε, ν θσζθφξνο ζνπ βίνο, αζηξάςαο θαηεθψηηζε, ηήλ 
πθήιηνλ πάζαλ, ηαίο ηψλ ζαπκάησλ αθηίζη, δηά ζηχινπ γάξ Πάηεξ, αλήιζεο 
σο ελ θιίκαθη, πξφο Θεφλ έλζα πάλησλ, ηψλ νξεθηψλ, πκεψλ ηφ έζραηνλ 
φλησο πέιεη, ππέξ εκψλ δεφκελνο, ηψλ ηηκψλησλ ζε Μάθαξ. 

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Γεκηνπξγφο θαί πξχηαληο, πάζεο θηίζεσο πέισλ, θαηξνχο θαί ρξφλνπο 
ζέκελνο, ελ ηή ζή εμνπζία, ηφλ εληαχζηνλ θχθινλ, επινγίαηο Οηθηίξκνλ, 
ρξεζηφηεηνο ζηεθάλσζνλ, ελ εηξήλε θπιάηησλ, ζνχ ηφλ ιαφλ, αβιαβή 
απήκαληνλ δπζσπνχκελ, πξεζβείαηο ηήο ηεθνχζεο ζε, θαί ηψλ ζείσλ 
Αγγέισλ. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίνρπο δ' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα ηηρεξά 
Ηδηφκεια. 
 



Ήρνο γ' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Πξναηψληε Λφγε ηνχ Παηξφο, ν ελ κνξθή Θενχ ππάξρσλ, θαί ζπζηεζάκελνο 
ηήλ θηίζηλ εθ ηνχ κή φληνο εηο ηφ είλαη, θαί θαηξνχο θαί ρξφλνπο ελ ηή ηδία 
εμνπζία ζέκελνο, επιφγεζνλ ηφλ ζηέθαλνλ ηνχ εληαπηνχ ηήο ρξεζηφηεηφο 
ζνπ, δσξνχκελνο εηξήλελ ηαίο Δθθιεζίαηο ζνπ, λίθαο ηψ πηζηνηάησ Βαζηιεί, 
επθνξίαλ ηε ηή γή, θαί εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Σνχ απηνχ  Ήρνο δ' 
Ζ βαζηιεία ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, βαζηιεία πάλησλ ηψλ αηψλσλ, θαί ε δεζπνηεία 
ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά, πάληα γάξ ελ ζνθία επνίεζαο, θαηξνχο εκίλ θαί 
ρξφλνπο πξνζέκελνο, δηφ επραξηζηνχληεο θαηά πάληα θαί δηά πάληα βνψκελ, 
Δπιφγεζνλ ηφλ ζηέθαλνλ ηνχ εληαπηνχ ηήο ρξεζηφηεηφο ζνπ, θαί θαηαμίσζνλ 
εκάο αθαηαθξίησο βνάλ ζνη, Κχξηε δφμα ζνη. 

Ο απηφο  Αλδξένπ Ππξνχ 
Αη πνξείαί ζνπ ν Θεφο, αί πνξείαί ζνπ κεγάιαη θαί ζαπκαζηαί, δηφ ηήο 
νηθνλνκίαο ζνπ, ηήλ δπλαζηείαλ κεγαιπλνχκελ, φηη θψο εθ θσηφο, 
επεδήκεζαο εηο ηαιαίπσξνλ θφζκνλ ζνπ, θαί ηήλ πξψηελ αλείιεο αξάλ, ηνχ 
παιαηνχ Αδάκ, σο επδφθεζαο Λφγε, θαί εκίλ ελ ζνθία, θαηξνχο θαί ρξφλνπο 
ππέζνπ, ηνχ δνμάδεηλ ηήλ παληνπξγηθήλ ζνπ αγαζφηεηα, Κχξηε δφμα ζνη. 

Ήρνο β'  Γεξκαλνχ 
ηε ηψ πάζεη ζνπ Κχξηε, ηήλ νηθνπκέλελ εζηεξέσζαο, ηφηε θαί νη αζζελνχληεο 
πεξηεδψζαλην δχλακηλ, Γπλαίθεο ελδξίζαλην, θαηά ηνχ πηθξνηάηνπ ηπξάλλνπ, 
θαί ηήλ ήηηαλ ηήο κεηξφο αλαθαιεζάκελαη, πάιαη ελ ηή ηξπθή ηνχ Παξαδείζνπ 
γεγφλαζηλ, εηο δφμαλ ζνχ ηνχ γελλεζέληνο εθ γπλαηθφο, θαί ζψζαληνο ηφ 
γέλνο ηψλ αλζξψπσλ. 

Γφμα... ηνχ Οζίνπ  Ήρνο β' 
Δθ ξίδεο αγαζήο, αγαζφο εβιάζηεζε θαξπφο, ν εθ βξέθνπο ηεξφο πκεψλ, 
ράξηηη κάιινλ ή γάιαθηη ηξαθείο, θαί επί πέηξαλ ηφ ζψκα πςψζαο, πξφο Θεφλ 
δέ ππεξπςχζαο ηήλ δηάλνηαλ, αηζέξηνλ δηεδνκήζαλην ηαίο αξεηαίο ελδηαίηεκα, 
θαί ηαίο ζείαηο δπλάκεζη ζπκκεηεσξνπνξψλ, Υξηζηνχ γέγνλελ νηθεηήξηνλ, ηνχ 
Θενχ θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Γεξκαλνχ 

Ο αξξήησ ζνθία ζπζηεζάκελνο ηά ζχκπαληα, Λφγε Υξηζηέ ν Θεφο, ν θαηξνχο 
θαί ρξφλνπο εκίλ πξνζέκελνο, ηά έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνπ επιφγεζνλ, ηφλ δέ 
πηζηφλ Βαζηιέα ελ ηή δπλάκεη ζνπ εχθξαλνλ, δηδνχο απηψ θαηά βαξβάξσλ 
ηήλ ηζρχλ, σο κφλνο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο. 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ ηήο, Ηλδίθηνπ, θαί ηνχ 
Οζίνπ, Χδή γ' θαί ο'. 
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Μέγαο ν Κχξηνο εκψλ, θαί κεγάιε ε ηζρχο αζηνχ. 



ηίρ. Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ, φηη αγαζφο. 
 

Απφζηνινο πξφο Σηκφζενλ 
Σέθλνλ Σηκφζεε, παξαθαιψ πξψηνλ... 

Εήηεη αββάησ ιγ' 
 

Καί Δηεξνλ Απφζηνινλ ηνχ Οζίνπ 
Πξφο Κνιαζζαείο 

Αδειθνί, ελδχζαζζε σο εθιεθηνί... 
Εήηεη Κπξηαθή ι' 

 
Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ 

Σψ θαηξψ εθείλσ, εηζήιζελ ν Ηεζνχο εηο Ναδαξεη... 
 

Καί ηνχ Οζίνπ, Δθ ηνχ θαηά Μαηζαίνλ 
Δίπελ ν Κχξηνο. Πάληα κνη παξεδνζε ππφ ηνχ... 

Εήηεη Ηαλνπαξίσ θ' 
 

Κνηλσληθφλ ηήο Ηλδίθηνπ 
Δζιφγεζνλ ηφλ ζηέθαλνλ ηνχ εληαπηνχ ηήο ρξεζηφηεηφο ζνπ, Κχξηε. 
Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Μάκαληνο, θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ 

Ησάλλνπ ηνχ Νεζηεπηνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχ ξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Μάξηπξνο γ' θαί ηνχ Οζίνπ γ'. 

 
Σνχ Μάξηπξνο 

 
Ήρνο πι. δ' 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Θήξαο ηφ πξίλ ηξνπσζάκελνο, ηψλ αθαζέθησλ παζψλ, Αζινθφξε ανίδηκε, 
ηψλ ιεφλησλ ράζκαηα, θαί ζεξψλ ηά νξκήκαηα, εληεχμεη ζεία, ζχ εραιίλσζαο, 
ηήο ηνχησλ βιάβεο κείλαο ακέηνρνο, πχξ νχ θαηέπηεμαο, νπ ζπκφλ 
δηθάδνληνο, ηήο γάξ Υξηζηνχ, Μάθαξ αγαπήζεσο, νπδέλ πξνέθξηλαο. 
 
Νέσ ελ ζψκαηη έλδνμε, ηφλ παιαηφλ πηεξληζηήλ, εηξνπψζσ ηά ζηίγκαηα, ηνχ 
Υξηζηνχ καθάξηε, ηή ζαξθί ζνπ δεμάκελνο, θαί λχλ Μαξηχξσλ, ζπλαγειάδε 
ρνξνίο, ζηεθαλεθφξνο Μάκα παλεχθεκε, θέγγεη ιακπφκκκκηελνο, ηξηζειίσ 
πάληνηε, ηψλ εθεηψλ, βιέπσλ ηφ αθξφηαηνλ, θαζαξσηάησ λντ. 



 
Σνχ ζαξθσζέληνο Θενχ εκψλ, θαί δηά πάζνπο ηαπξνχ, θαζειφληνο ηφλ 
ηχξαλλνλ, δσεθφξνηο ίρλεζηλ, αζινθφξε επφκελνο, Μαξηχξσλ ραίξσλ, 
ππήιζεο ζηάδηνλ, θαί ηαίο αηθίαηο θαηαηεηλφκελνο, ηφλ θαπρεζάκελνλ, 
εμαιείθεηλ ζάιαζζαλ, κεηά ζαξθφο, Μάξηπο θαηεδάθηζαο, θαί εηξαπκάηηζαο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

κνηα 
Πάηεξ, Ησάλλε πάλζνθε, ζχ ηψ πνδήξεη ζεπηψο, Ααξψλ ψζπεξ δεχηεξνο, 
θαζσξατδφκελνο, ηψλ Αγίσλ ηά Άγηα, λχλ θαηνπηεχεηο έλδνλ γελφκελνο, θαί 
ηνχ δεπηέξνπ θαηαπεηάζκαηνο,  ηήο αξξήηνπ ζνπ, ππέξ λνχλ ειιάκςεσο, 
ηεξαξρψλ, ζείνλ εγθαιψπηζκα, ήο πεξ κεηέζρεθαο! 
 
Πάηεξ Ησάλλε πάλζνθε, ζενεηδήο γεγνλψο, ηή ηψλ ηξφπσλ απιφηεηη, Θεψ 
λχλ παξίζηαζαη, ηή ελψζεη ηή θξείηηνλη, θαί αλελδφησ λεχζεη ζενχκελνο, θαί 
ηνχ εθείζελ θσηφο πιεξνχκελνο, λνχ θαζαξφηεηη, θαί ςπρήο θαηδξφηεηη, 
ηεξαξρψλ, ζείνλ εγθαιιψπηζκα, θαί ηεξψηαηνλ. 
 
Πάηεξ Ησάλλε πάλζεπηε, ηήο θνζκηθήο απνζηάο, ηαξαρψδνπο ζπγρχζεσο, 
ηνχ Υξηζηνχ πξνζέδξακεο, ηή γαιήλε παλφζηε, θαί ζεσξίαο ζείαο θαί 
πξάμεσο, ηάο παλνιβίνπο ζαθψο ιακπξφηεηαο, φλησο επινχηεζαο, θαί 
πηζηνίο κεηέδσθαο, ζενπξεπεί, βίσ ιακπξπλφκελνο, Μαθαξηψηαηε. 

Γφμα... Ήρνο β'  Βπδαληίνπ 
Νένλ θπηφλ θαζάπεξ ειαίαο, ηή ηνχ Θενχ ηξαπέδε γεγέλεζαη, σο πηφο ηψλ 
πνξεπζέλησλ ηήλ ηνχ Κπξίνπ νδφλ, δηά γάξ καξηπξίνπ επιφγεζέ ζε Κχξηνο, 
θαί βιέπεηο ηά αγαζά ηήο άλσ ηψλ, θαηαηξπθψλ ηήο ζείαο αγαιιηάζεσο, ζχλ 
ηνίο γνλεχζη δηά παληφο, Μάκα αμηάγαζηε, ψλ θνηλσλνχο εκάο ηαίο ηθεζίαηο 
ζνπ, γελέζζαη πνίεζνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Έξγνηο ζθνηεηλνίο ζπλαπαρζείο, φινλ απεκαχξσζα θάιινο, ηφ ηνχ 
Βαπηίζκαηνο, ζέισλ ν παλάζιηνο, θαί πεξηβέβιεκαη, ζηνιηζκφλ θαηαθξίζεσο, 
θαί ζθφηνπο, δηφ πεξ, δένκαη Παλχκλεηε ηή δπλαζηεία ζνπ, ξήμαζα παζψλ 
κνπ ηά ξάθε, ηφλ ηήο απαζείαο ρηηψλα, έλδπζνλ γπκλψηηνληα θαί ζψζφλ κε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε ε ακίαληνο ακλάο, έβιεπε 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; φκσο αλπκλψ θαί 
δνμάδσ, ζνχ ηήλ ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, άθξαλ ζπγθαηάβαζηλ θηιάλζξσπε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Γεχηε ζπκθψλσο νη πηζηνί, κλήκελ ηειέζσκελ Μάκαληνο Μάξηπξνο, νχηνο 



γάξ λένο, Άβει αλεδείρζε εκίλ, ψζπεξ γάξ εθείλνο πνηκήλ πξνβάησλ 
γεγνλψο, ακλφλ εηο ζπζίαλ πξψηνο πξνζήγαγε, θαί ζηέθαλνλ αζιήζεσο, 
πξψηνο εθνκίζαην, νχησ θαί ν έλδνμνο, Αζινθφξνο, ζξεκκαηηθνίο πνηκλίνηο 
ελδηαπξέςαο, εαπηφλ ζχκα εππξφζδεθηνλ ηψ Υξηζηψ, πξνζήγαγε δηά ηνχ 
καξηπξίνπ, θαί παξξεζίαλ έρσλ πξφο απηφλ, ηήλ εηξήλελ ηψ θφζκσ αηηείηαη, 
θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Οη ηψ ζείσ ηεκέλεη ζνπ, θαηαθεπγνληεο άρξαληε, θαί πηζηψο ηφ έδαθνο 
θαηαβξέρνληεο, ελ κεηαλνία δαθξχνληεο, ηήλ ιχζηλ ιακβάλνπζη, ηψλ δεηλψλ 
ακαξηηψλ, θαί ηήλ ράξηλ θνκίδνληαη, δπζσπνχζεο ζνπ, εθηελψο ηφλ Γεζπφηελ 
θαί σηήξα, ηψλ απάλησλ θαί Τηφλ ζνπ, Θενθπήηνξ παλάκσκε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα ζε, επί μχινπ σο έβιεςελ, Ακλάο ε θπήζαζα 
επσδχξεην, θαί κεηξηθψο ζνη εθζέγγεην, Τηέ πνζεηλφηαηε, πψο ελ μχισ ηνχ 
ηαπξνχ, αλεξηήζεο καθξφζπκε; πψο ηάο ρείξάο ζνπ, θαί ηνχο πφδαο ζνπ 
Λφγε πξνζειψζεο, ππ' αλφκσλ θαί ηφ αίκα, ηφ ζφλ εμέρεαο Γέζπνηα; 
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ο Μάξηπο ζνπ Κχξηε, έλ 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, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Σνχ Οζίνπ, ν απηφο 
Καλφλα πίζηεσο, θαί εηθφλα πξαφηεηνο, εγθξαηείαο δηδάζθαινλ, αλέδεημέ ζε 
ηή πνίκλε ζνπ, ε ηψλ πξαγκάησλ αιήζεηα, δηά ηνχην εθηήζσ ηή ηαπεηλψζεη ηά 
πςειά, ηή πησρεία ηά πινχζηα, Πάηεξ, Ησάλλε, ζηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο ήκσλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, Καλψλ ηήο Οθησήρνπ εηο, θαί ηψλ Αγίσλ δχν. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Μάξηπξνο 
 

Πνίεκα 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». 
 
Σνχο νπξαλνχο πεξηπνιψλ σο άξηζηνο, κάξηπο γελφκελνο, θαί ηξηθεγγνχο 
αίγιεο, έλδνμε πιεξνχκελνο, ηνχο επί γήο ηηκψληάο ζνπ, ηήλ ζεπηήλ θαί 



θσζθφξνλ, εκέξαλ ηήο ηειεηψνεσο, ζείνπ θσηηζκνχ θαηαμίσζνλ. 
 
Σφ επγελέο θαί θαηά πάληα ηέιεηνλ, ηήο δηαλνίαο ζνπ, ν πξνεηδσο Λφγνο, 
Μάκα εθ ζπαξγάλσλ ζε, ζπλέζεσο επιήξσζε, θαί θαιψλ ηαίο ηδέαηο, 
πνιπεηδψο θαηεθφζκεζε, κάξηπο αζινθφξε παλεχθεκε. 
 
Οη ζνί γελέηαη ακσκήηνπ πίζηεσο, πξνθηλδπλεχνληεο, ελ δησγκψ πιάλεο, θαί 
εγθαζεηξγλχκελνη, έλζα θαί ηειεπηήζαληεο, ππέξ ηνχ ζείνπ πφζνπ, 
βιαζηάλνπζη ζέ ηφλ ιχζαληα, ηήο πνιπζεταο ηφλ ζχλδεζκνλ. 

Θενηνθίνλ 
Γεδνμαζκέλα πεξί ζνχ ιειάιεληαη, ελ γελεαίο γελεψλ, ε ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ελ 
γαζηξί ρσξήζαζα, αγλή δέ δηακείλαζα, Θενηφθε Μαξία, δηφ ζε πάληεο 
γεξαίξνκελ, ηήλ κεηά Θεφλ πξνζηαζίαλ εκψλ. 
 

Καλψλ ηνχ Οζίνπ 
 

Πνίεκα Γεξκαλνχ 
 

Ήρνο ν απηφο 
Σψ εθηηλάμαληη 

Σψ αλαηείιαληη ελ ηψ θφζκσ, ηφλ ηεξάξρελ ηφλ ζνθφλ, ηνίο ηήο επζεβείαο 
δηαιάκπνληα δφγκαζηλ, άζσκελ ηψ Υξηζηψ, φηη δεδφμαζηαη εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Σφλ δηαιάκςαληα ελ ηψ θφζκσ, ηήο επζεβείαο ηψ θσηί, θαί ηήο αζεβείαο ηήλ 
αριχλ εθδηψμαληα, ηηκήζσκελ νη πηζηνί, σο ηεξάξρελ ηφλ κέγαλ Ησάλλελ. 
 
Χο παξηζηάκελνο ζχλ Αγγέινηο, ηψ απξνζίησ Βαζηιεί, ηνίο επηηεινχζί ζνπ 
ηήλ κλήκελ ηθέηεπε, δνζήλαη ηφλ ηιαζκφλ, Ηεξνθήξπμ πακκάθαξ Ησάλλε. 

Θενηνθίνλ 
Χο ζπιιαβνχζα ηφλ πξφ αηψλσλ, άλαξρνλ Λφγνλ ηνχ Παηξφο, θαί ζαξθί 
ηεθνχζα ππέξ ιφγνλ Παλχκλεηε, ηθέηεπε εθηελψο, ηνπ ιπηξσζήλαη εκάο εθ 
ηψλ θηλδχλσλ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Χδή γ' 
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο Γνκήηνξ, ζχ κε 
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ 
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε». 
 
Φσηαπγή σο αζηέξα, ηφλ αζιεηήλ Μάκαληα, έζεην Υξηζηφο ελ ηψ χςεη, ηήο 
Δθθιεζίαο απηνχ, άζισλ ιακπξφηεζη, θαί παξαδφμσλ ζαπκάησλ, πάζαλ ηήλ 
πθήιηνλ θαηαιακπξχλνληα. 
 
Αλειζψλ ελ ηψ φξεη, ηήο αιεζνχο γλψζεσο, θαί θαηαζηξαθζείο ζεσξίαηο, λνχ 



θαζαξφηεηη, θχζηλ ηήλ άινγνλ, πξφο ινγηθήλ πκλσδίαλ, ζετθαίο πξνζηάμεζη 
Μάξηπο δηήγεηξαο. 
 
Νεαλίαο σξαίνο, πεξηθαιήο πέθελαο, φζελ ηνίο αλφκσο δεηνχζη, ηνχ 
ζπιιαβέζζαη ζε, ψθζεο απξφζηηνο, εζεινληί πξφο ηφ πάζνο, σο ν πάλησλ 
Κχξηνο παξαγελφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Οπξαλφλ ν ηαλχζαο, θαί ηφλ ηήο γήο Άρξαληε, γχξνλ ν θαηέρσλ απάζεο, 
θχζεη ζεφηεηνο, ελ ηαίο αγθάιαηο ζνπ, ζσκαηηθψο θαηεζρέζε, θαί πηζηνίο ζε 
ζηήξηγκα πάζηλ αλέδεημελ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο ζηεξεψζαο ιφγσ 
Γη' εγθξαηείαο Πάηεξ θαί πξνζεπρήο, αθιηλνχο εηζήιζεο πξφο ηήλ αθξφπνιηλ, 
ηήο αξεηήο ζενθφξε, έλζα ηήο ηξπθήο ηφλ ρεηκάξξνπλ ηξπθάο. 
 
Χο παξξεζίαλ έρσλ πξφο ηφλ Θεφλ, Ηεξάξρα ζηε, Ησάλλε ζνθέ, ηθέηεπε ηνχ 
ζσζήλαη, ηνχο πίζηεη εθηεινχληαο ηήλ κλήκελ ζνπ. 
 
Χο επζεβψλ δνγκάησλ θαζεγεηήο, θαί ζνθψλ ινγίσλ πθεγεηήο αιεζήο, ηφλ 
ζηέθαλνλ αλεδήζσ, θαηά ηψλ αηξέζεσλ ζηε. 

Θενηνθίνλ 
Χο νπξαλφλ θαί ζξφλνλ ζε ηνχ Θενχ, αλπκλνχκελ πάληεο Θενθπήηνξ αγλή, 
φηη εθ ζνχ επεθάλε, Ηεζνχο Υξηζηφο ε αιήζεηα. 

Ο Δηξκφο 
«Ο ζηεξεψζαο ιφγσ ηνχο νπξαλνχο, θαί ηήλ γήλ εδξάζαο επί πδάησλ 
πνιιψλ, ζηεξέσζφλ κε πξφο χκλνλ, θαί δνμνινγίαλ ζνπ Κχξηε». 
 

Κάζηζκα ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Δπζεβείαο ππάξρσλ γφλνο ζεπηφο, αζεβείαο εδείρζεο εθκεησηήο, ψ Μάκα 
παλεχθεκε, ηή δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, ελ γάξ ζηαδίσ πιάλελ, εηδψισλ 
δηήιεγμαο, θαί επζαξζψο Σξηάδα, πκλείζζαη εθήξπμαο, φζελ θαί ζεξίνηο, 
εθδνζείο αζινθφξε, ηφλ ζήξα ελέθξσζαο, θαί αξρέθαθνλ δξάθνληα, δηά ηνχην 
βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Σνχ Οζίνπ 
Ήρνο γ'  Θείαο πίζηεσο 

θεχνο έλζενλ ηήο εγθξαηείαο, πινχηνο άζπινο ηήο επζεβείαο, αλεδείρζεο, 
Ησάλλε καθάξηε, ελ απαζεία θαηδξχλαο ηφλ βίνλ ζνπ, θαί δενκέλνηο αληιήζαο 
ηφλ έιενλ, 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 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! ηέθλνλ κνπ, πψο πάζρεηο; ζέισλ ξχζαζζαη, 
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ; 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

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, ηή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε». 
 
Απηνζειψο, πξφο ηνχο αγψλαο ερψξεζαο, απηνήησ, Έλδνμε θξνλήκαηη, ηφλ 
γάξ Υξηζηφλ, είρεο ζπλεξγφλ, ζεία δπλαζηεία, ηφ αζζελέο ζνπ ξσλλχνληα, θαί 
Μάξηπξα δεηθλχληα, ηψλ απηνχ παζεκάησλ, θαί ηήο άλσ ιακπξφηεηνο 
κέηνρνλ. 
 
Χο ζπλεξγφο, ν εθ Θενχ ζπλνδίηεο ζνη, θαζππείθεη, νία ινγηθψηαηνο, άγξηνο 
ζήξ, ζεία γάξ ζηνξγή, ζχ θαζππνηάμαο, ηά πάζε ηά αινγψηαηα, σξαίνο 
απεθάλζεο, ινγηζκψ ζνθσηάησ, αινγίαλ ερζξψλ ηξνπσζάκελνο. 
 
Γηθαζηηθψλ, ζχ πξφ βεκάησλ παξίζηαζν, ηήλ ηνχ Λφγνπ, ζάξθσζηλ Μαθάξηε, 
δηαπξπζίσο αλαθσλψλ, θαί ηήο αζεταο απνκαξαίλσλ ηφ θξχαγκα, θαί πάληαο 
αδηζηάθησο, κεισδείλ εθδηδάζθσλ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα θηιάλζξσπε. 

Θενηνθίνλ 
Σψ ηνθεηψ, ηήο ππέξ θχζηλ ινρείαο ζνπ, ηψλ σδίλσλ, ιέιπηαη ηφ έγθιεκα, θαί 
ηήο αξάο ε ηψλ γεγελψλ, θχζηο απειιάγε, Θενθπήηνξ παλάκσκε, θαί 
ήλνηθηαη ηνίο θάησ, δηά ζνχ ηά ηψλ άλσ, θαί Αγγέινηο βξνηνί ζπγρνξεχνπζη.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Μπζηηθψο ν Πξνθήηεο πξννξψλ 
Σφλ ηεξάξρελ πάληεο ηφλ ζνθφλ, ελ σδαίο επθεκήζσκελ, ιέγνληεο, ζενθφξε 
Κπξίνπ, εθηελψο δπζψπεη, ζσζήλαη εκάο. 
 
Χο επζεβψλ δνγκάησλ θπηνπξγφλ, θαί ζνθφλ ηεξάξρελ ζε έρνληεο, 
ζενκαθάξηζηε Πάηεξ, χκλνηο θαί σδαίο επθεκνχκέλ ζε. 
 
Σήλ ηεξάλ ζνπ κλήκελ θαί ζεπηήλ, αξρεγέ ηψλ ηξνθίκσλ ηήο πίζηεσο, 



ηεξάξρα Κπξίνπ, χκλνηο θαί σδαίο ενξηάδνκελ. 
Θενηνθίνλ 

Ζ αλχκθεπηνο λχκθε θαί αγλή, θαί αιφρεπηνο Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, 
απηφλ απαχζησο πξέζβεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

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».  
 
Ξενκέλνπ νπδφισο, ζψκαηνο ν έλδνμνο Μάκαο εθξφληηζε, ηήο θζνξάο ηφ 
πάρνο, ηψ ζπαξάηηεζζαη απνβαιιφκελνο, θαί ηνχο δεξκαηίλνπο, 
απνδπφκελνο ρηηψλαο, θαί ζηνιήλ αθζαξζίαο δερφκελνο. 
 
Υαξηζηήξηνλ αίλνλ, έκειπεο ηψ Κηίζηε ζνπ εμνξπηηφκελνο, ηάο πιεπξάο 
Πακκάθαξ, θαί θσλήλ νπξαλφζελ αθήθναο, βεβαηνχζαλ κάιινλ, ηφλ 
ινγηζκφλ ζνπ πξφο ηφ θξείηηνλ, θαί ηψλ πφλσλ ηφ άρζνο θνπθίδνπζαλ. 
 
Δλ εηξθηή ζπγθιεηζζέληη, ψθζε νπξαλφζελ ζνη επηθνκίδνπζα, παξαδφμσ ζέα, 
Αζινθφξε πακκάθαξ πνιχαζιε, βξψζηλ αθζαξζίαο, πεξηζηεξά σξαηνηάηε, 
ηήο θζνξάο γάξ ηνχο φξνπο εθβέβεθαο.  

Θενηνθίνλ 
σκαηψζεσο ζείαο, θαί θαηαιιαγήο αλεθθξάζηνπ, γέγνλαο πξφμελνο, ε ηφλ 
πξφ ειίνπ, εθ Παηξφο γελλεζέληα θπήζαζα, δηά ζνχ γάξ θχζηο, ε ηψλ 
βξνηψλ Θεψ ζπλήθζε, θαί ελ ζξφλσ ηήο δφμεο θαζίδξπηαη. 
 

Σνχ Οζίνπ 
Ο εθ λπθηφο αγλνίαο 

Πνηκαληηθψο ερξίζζεο, ηήο επζεβείαο ηψ κχξσ ζεφζνθε, φζελ σο Ηεξάξρελ, 
πάληεο επθεκνχκέλ ζε ζηε. 
 
Χο κηκεηήο ππάξρσλ, ηψλ Απνζηφισλ ζεφθξνλ ανίδηκε, πφλνηο θαί 
αγξππλίαηο, ηνχ ηήο Δθθιεζίαο πξνέζηεο ιανχ. 
 
Σφλ δεισηήλ Ζιίαλ, θαί Μσυζήλ ηφλ ζεφπηελ κηκνχκελνο, Πάηεξ Ηεξνθάληνξ, 
ηνχο αηξεζηάξραο θαηήζρπλαο. 

Θενηνθίνλ 
Χο Βαζηιίδα πάληεο, θαί Βαζηιέα ηψλ φισλ θπήζαζαλ, δεχηε ζχλ ηψ Αγγέισ, 
ηήλ επινγεκέλελ ηηκήζσκελ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Χδε ο' 



«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αί αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ». 
 
Σψ δήισ ηψ πξφο Θεφλ, ππξνχκελνο ηεξψηαηε, ηήο πθαπηνχζεο ππξάο, 
νπδφισο εθξφληηζαο, ζείσ δξνζηδφκελνο, νπξαλφζελ φκβξσ, αζινθφξε 
γελλαηφηαηε. 
 
Ο λεαλίαηο ηξηζί, κεηαπνηήζαο ηήλ θάκηλνλ, εηο δξφζνλ θσηνθαλψο, ζεφθξνλ 
παλφιβηε, θινγφο εμαξπάδεη ζε, θαί ππξφο δεηθλχεη, παξαδφμσο 
δπλαηψηεξνλ. 
 
Μεγίζηνηο εγθαξηεξψλ, αγψζηλ ψθζεο πακκέγηζηνο, ελ αζιεηαίο ζαπκαζηφο, 
ελ Μάξηπζη δφθηκνο, δηφ θαί κεγίζησλ ζε, ν αγσλνζεηεο, αληηδφζεσλ εμίσζε. 

Θενηνθίνλ 
Γεγφλακελ θνηλσλνί, ηήο ζείαο θχζεσο Άρξαληε, ηψ ζείσ ζνπ ηνθεηψ, θαί 
ιήμηλ νπξάληνλ ζχλ Αγγέισλ ηάμεζηλ, νη ζέ επθεκνχληεο, ελ Υξηζηψ 
εθιεξσζάκεζα.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χο ηφλ Πξνθήηελ εξξχζσ 
Σήο Δθθιεζίαο ηήλ δφμαλ, θαηεθφζκεζαο Ησάλλε καθάξηε, ηνίο ζείνηο ζνπ 
δφγκαζη, θαί ζνθνίο δηδάγκαζη, ηάο αηξέζεηο ηε, εθ πνδψλ επνίεζαο. 
 
Χο πεξ θσζηήξ επζεβείαο, ηψλ δνγκάησλ ζνπ ηψ θάιιεη εμήζηξαςαο, θαζ' 
φιεο ηήο θηίζεσο, ζεφθξνλ δηδάζθαιε, θαί εκαχξσζαο ηάο αηξέζεηο ιφγσ 
Θενχ. 
 
Αληί καραίξαο ηή γιψηηε, θαί ηψ ιφγσ ρξεζάκελνο ζηε, ηά λφζα εμέθνςαο, 
δηδάγκαηα άπαληα, θαί εηξάλσζαο ηήλ Σξηάδα πάζη ζαθψο. 

Θενηνθίνλ 
Ο ηερζείο εθ Παξζέλνπ, θαί θφζκνλ θσηίζαο Υξηζηέ ν Θεφο, θακέ ηψλ 
πηαηζκάησλ κνπ, ξχζαη σο θηιάλζξσπνο, θαί θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ κνπ 
δένκαη. 

Ο Δηξκφο 
«Χο ηφλ Πξνθήηελ εξξχζσ, εθ βπζνχ θαησηάηνπ, Υξηζηέ ν ζεφο, θακέ ηψλ 
πηαηζκάησλ κνπ, ξχζαη σο θηιάλζξσπνο, θαί θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ κνπ 
δένκαη». 
 

Κνληάθηνλ ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο γ' 

Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 
Δλ ηή ξάβδσ Άγηε, ηή εθ Θενχ ζνη δνζείζε, ηφλ ιαφλ ζνπ πνίκαλνλ, επί λνκάο 
δσεθφξνπο, ζήξαο δέ, ηνχο ανξάηνπο θαί αλεκέξνπο, ζχληξηςνλ, ππφ ηνχο 



πφδαο ηψλ ζέ πκλνχλησλ, φηη πάληεο νη ελ θηλδχλνηο, πξνζηάηελ Μάκα, 
ζεξκφλ ζε θεθηήκεζα. 

Ο Οίθνο 
Σφλ ελ πάζε ηή γή πεξηβφεηνλ Μάξηπξα, θαί ελ ηνίο νπξαλνίο ζχλ Αγγέινηο 
ρνξεχνληα, πκλήζσκελ Μάκαληα, ηφλ πξίλ ηάο ειάθνπο ελ ηαίο εξήκνηο 
θαηλψο ακέιγνληα, θαί λχλ πεξηνχζηνλ ιαφλ Κπξίνπ, ξάβδσ δπλάκεσο, σο 
πνηκέλα θαιψο πεξηέπνληα, θαί νδεγνχληα εηο ηφπνλ ριφεο, έλζα ππάξρεη 
αιεζψο ηνχ Παξαδείζνπ ε ηξπθή, ζελ πάληεο νη ελ θηλδχλνηο, πξνζηάηελ 
Μάκα, ζεξκφλ ζε θεθηήκεζα. 
 

 π λ α μ ά ξ ην λ 
Σή Β' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Μάκαληνο. 

ηίρνη 

 Αθκαίνο ψλ Σξηάδνο εηο πίζηηλ Μάκαο, 

 Αθκαίο ηξηαίλεο θαξηεξεί ηεηξσκέλνο. 

 Γεπηεξίε ρνιάδεο Μάκαληνο ρχλην ηξηαίλε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ, 
Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνχ Νεζηεπηνχ. 

ηίρνη 

 Σνίο κή ξένπζηλ εληξπθάο λχλ εδέζη,  

 Νεζηεπηά ξεπζηψλ εδνλψλ Ησάλλε. 
 

Ο Άγηνο Γηνκήδεο ζπαζηδφκελνο ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 ίδεξνο εηο ζίδεξνλ ψλ Γηνκήδεο,  

 Πξφο ηνχο ζπαζηζκνχο αλδξηθψο εθαξηέξεη. 
 

Ο Άγηνο Ηνπιηαλφο, μχισ ζιαζζείο ηήλ θεθαιήλ, ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Ηνπιηαλφο, ζπληξηβείο θάξαλ μχισ,  

 Σφλ πξφο Θεφλ λνχλ ζψνο εηο ηέινο κέλεη. 
 

Ο Άγηνο Φίιηππνο μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Ίππνλ ηαρχλ Φίιηππνο ηήλ ηνκήλ έρσλ, 

 Πξφο ηφλ θηινχληα ζάηηνλ ήιζε Γεζπφηελ. 
 

Ο Άγηνο Δπηπρηαλφο ελ εζράξα ππξφο ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Δπηπρηαλφο, ππξπνιεζείο εζράξα,  

 Δηο επηπρή κεηήιζε θιήξνλ Μαξηχξσλ. 
 

Ο Άγηνο Ζζχρηνο απαγρνληζζείο ηειεηνχηαη. 



ηίρνη 

 Πνζψλ ηφλ φλησο Ζζχρηνο Γεζπφηελ,  

 Καί ηφλ δη' απηφλ εζχρσο θέξεη βξφρνλ. 
 

Ο Άγηνο Λεσλίδεο ππξί ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Σνχ πξφο Θεφλ ζε θιφμ πφζνπ, Λεσλίδε, 

 Έπεηζε ξάζηα θαί θινγφο θέξεηλ βίαλ. 
 

Ο Άγηνο Δπηχρηνο ζηαπξσζείο ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Βαίλσλ θαη' ίρλνο Δπηχρηνο Κπξίνπ,  

 Γίθελ εθείλνπ θαξηεξεί ζηαπξνχ πάζνο. 
 

Ο Άγηνο Φηιάδειθνο, ιίζσ ηφλ ηξάρεινλ βαξπλζείο, ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 αξθφο βάξνο πάλ εθιηπψλ ιίζνπ βάξεη,  

 Αλήιζε θνχθνο Φηιάδειθνο εηο πφινλ. 
 

Ο Άγηνο Μειάληππνο ππξί ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Δίπέξ ηη Μειάληππνο είρε θαί κέιαλ,  

 Κάζαξζηλ εχξελ, εηο ηφ πχξ βεβιεκέλνο. 
 

Ζ Αγία Παξζαγάπε ελ ηή ζαιάζζε ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Θλήζθεηο ζαιάζζεο έλδνλ, ψ Παξζαγάπε,  

 Καί δσξεψλ ζάιαζζαλ επξίζθεηο άλσ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ δηθαίσλ ηεξέσλ, Διεαδάξνπ θαί Φηλεέο, θαί 
ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αεηζαιά θαί Ακκνχλ. 
 

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

Σνχ Μάξηπξνο 
 

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 ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ». 
 
Κακίλνπ ηφ είδφο ζνη, ζαιάκνπ ψζπεξ ρξείαλ επιήξσζελ, εηο εκέξαο γάξ 
πιείνπο, ελ ηαχηε Μάθαξ θαηαθιεηφκελνο, νχ θαηεθιέρζεο, βνψλ ηψ 
πνηήζαληη, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 



 
Αγγέινπο ζπιιήπηνξαο, ζπγρνξεπηάο θαί ζπγθνηλσλνχληάο ζνη, απνξξήησλ 
αζκάησλ, θινγφο ελ κέζσ, Μάξηπο εθέθηεζν, κεζ' ψλ ηψ πάλησλ Γεζπφηε 
εθξαχγαδεο, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Χο ξφδνλ ακάξαληνλ, σο εθ παζηάδνο λπκθίνο πξφεηζηλ, σξαηφηαηνο φλησο, 
εθ ηήο θακίλνπ θιέμαο ηνχο άθξνλαο, θαί ηνχο νξψληαο θσηίζαο 
θξαπγάδνληαο, Δπινγεηφο ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ λχλ πεπιήξσηαη, ηνχ ζεεγφξνπ ε πξναγφξεπζηο, ελ γαζηξί γάξ 
Παξζέλε, ηφλ Θεφλ Λφγνλ έζρεο θαί ηέηνθαο, ηφλ δσνδφηελ, ψ πάληεο 
θξαπγάδνκελ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο ελ αξρή ηήλ γήλ 
Ο επί γήο, θσζηήξα αλαδείμαο, ηφλ επζεβή θαί ζνθφλ Ηεξάξρελ, επινγεηφο εί 
εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ο αιεζή, Ησάλλε ηφλ κέγαλ, πνίκλε ηή ζή πνηκέλα αλαδείμαο, επινγεηφο εί 
εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σάο ηήο ζαξθφο, επαλαζηάζεηο Πάηεξ, θαηαβαισλ ηψ Υξηζηψ αλεβφαο, 
Δπινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Ο δη' εκάο, γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ηνχ ερζξνχ ξπζάκελνο ηφλ θφζκνλ, 
επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Χδή ε' 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν Σχξαλλνο, 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». 
 
Χο Γαληήι ηά ράζκαηα, ηψλ ζεξίσλ εθίκσζαο, ζεία ηνχ Γεζπφηνπ επηθιήζεη 
έλδνμε, ηφλ φθηλ ελέθξσζαο, ηνχο δπζζεβείο θαηήζρπλαο, θαί σο ληθεηήο, 
ηνχο νπξαλνχο αλακέιπσλ, νηθείο ελ επθξνζχλε, ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ληζνιεπζηνχζη κάθαξ ζε, νη ηνίο ιίζνηο ιαηξεχνληεο, θαί πεπσξσκέλνη, ηήλ 
ςπρήλ παξάλνκνη, ηφ φκκα εξείδνληα, ηήο ηεξάο ζνπ Μάκα ςπρήο, πξφο ηήλ 
αξξαγή θαί αηαπείλσηνλ πέηξαλ, θαί κέιπνληα πξνζχκσο, ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 



 
Αγσλνζέηεο άλσζελ, ζνί πξνηείλσλ ηφλ ζηέθαλνλ, νία ληθεηή, θαί ηφλ θαιφλ 
αλχζαληη, αγψλα nαλφιβηε, επηθσλεί ζνη ηήλ πξφο απηφλ, ζηείιαζζαη ζεπηήλ, 
θαί γιπθπηάηελ πνξείαλ, πξνζχκσο κεισδνχληη, ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
χπεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Τπεξθπψο ζπλέιαβεο, ηφλ εθ Παηξφο ακήηνξα, κείλαζα παξζέλνο, κεηά 
ηφθνλ Άρξαληε, Θενχ γάξ ε έλσζηο, θαηλνπνηεί ηάο θπζεηο ελ ζνί, θαί 
θαηλνπνηνχληαη ηήο νπζίαο νη φξνη, δηφ ζε νξζνδφμσο, σο Θεφλ ηεηνθπίαλ, 
θπξίσο Θενηφθνλ, πκλνχκελ εηο αηψλαο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Σφλ ελ φξεη αγίσ 
Σφλ Μσζέα κηκνχκελνο ηξηζκάθαξ, ελ ηψ φξεη πξνζέβεο θαί ηψ γλφθσ, ηφλ 
λνεηφλ ηήο ράξηηνο δεμάκελνο, λφκνλ Ηεξάξρα, θξάδσλ, Αλπκλείηε, Υξηζηφλ 
εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Σφλ ιαφλ ζνπ πνηκάλαο Ηεξάξρα, ηήο Αηγχπηνπ ηήλ πιάλελ απεθξνχζσ, θαί 
Βαβπιψλα ηψλ παζψλ εμέθπγεο, θαί ηψλ ηελ άλσ, εχξεο θαηνηθίαλ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Χο ηψ κχξσ ρξηζζείο Ηεξνθάληνξ, ηήο ελ ιφγσ θαί έξγσ επζεβείαο, 
Ηεξνπξγείο ηά ζεία ηεξψηαηε, φζελ ηήλ Σξηάδα, ελ κηά νπζία, πκλείο εηο ηνχο 
αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ ελ κήηξα νηθήζαληα Παξζέλνπ, θαί ελ ηαχηε θξηθηψο θαί ππέξ ιφγνλ, ηφλ 
παιαηφλ Αδάκ αλαθαηλίζαληα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ φξεη αγίσ δνμαζζέληα, θαί ελ βάησ ππξί ηφ ηήο Αεηπαξζέλνπ, ηψ 
Μσυζή κπζηήξηνλ γλσξίζαληα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο». 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Χδή ζ' 
«Δμέζηε επί ηνχησ ν Οπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο, 
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα 
ηψλ Οπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί Αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη 
κεγαιχλνπζη». 
 
Παξέζνπ ηήλ ςπρήλ ζνπ ηψ Λπηξσηή, θαί πξφο ηνχηνλ πξνζχκσο 
αλέδξακεο, ηαίο θαιινλαίο, θαηεγιατζκέλνο πεξηθαλψο, ηψλ ηεξψλ αγψλσλ 
ζνπ, θαί ηψλ παιαηζκάησλ ηψλ ζαπκαζηψλ, παλεχθεκε Οπιίηα, θσζηήξ ηήο 



νηθνπκέλεο, ηήο Δθθιεζίαο εγθαιιψπηζκα. 
 
πλήθζεο ηνίο Αγγέινηο αγγειηθήλ, επί γήο πνιηηείαλ θηεζάκελνο, θαί ζχλ 
απηνίο, κέιπεηο ελ αηλέζεη ραξκνληθψο, ηφ ηεξφλ κειψδεκα, Μάκα ηή Σξηάδη 
παλεπθιεψο, ζενχκελνο ηαίο ζείαηο, κεζέμεζη θαί δφμεο, αδηαδφρνπ 
εκθνξνχκελνο. 
 
Χο έρσλ παξξεζίαλ πξφο ηφλ Θεφλ, ηψλ ηήλ ζείαλ ζνπ ηαχηελ παλήγπξηλ, 
πεξηραξψο, Μάξηπο εθηεινχλησλ θαί ηήλ ζεπηήλ, θαί ηεξάλ ζνπ άζιεζηλ, 
πίζηεη επθεκνχλησλ εηιηθξηλεί, κλεκφλεπε πακκάθαξ, θαί δάιεο θαί θηλδχλσλ, 
θαί πεηξαζκνχ εκάο δηάζσζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Απείξαλδξνλ κεηέξα ηψλ επί γήο, παηδνηφθνλ ηίο ήθνπζε πψπνηε, θαί ηφ 
ηερζέλ, άλαξρνλ Θεφλ ηε θαί ζπκθπά, Παηξί ηψ πξναλάξρσ ηε, θαί ηή 
ηεηνθπία ππεξθπψο; ψ μέλνπ κπζηεξίνπ! ψ ζείαο θνηλσλίαο δη' ήο Θεψ 
ζπλαλεθξάζεκελ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Σφλ πξνδεισζέληα 
Ο δη' απαζείαο, θαί πίζηεσο θαί αγάπεο, θαί ειπίδνο, ιφγνπο εκίλ δσήο ηήο 
αησλίνπ, ππνδείμαο ζνθέ Ησάλλε, πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Δλ ηή βαθηεξία, ηνχ Πλεχκαηνο ηνχ Αγίνπ, ηφλ ιαφλ σο πνηκάλαληα, ηήο 
ζεπηήο Δθθιεζίαο, θαί δηψμαληα ζενκάρνπο αηξέζεηο, πάληεο ηεξάξρα 
επθεκνχκέλ ζε. 
 
Χο ηήο Δθθιεζίαο, θσζηήξα θαί ηεξάξρελ, ελ ςαικνίο θαί χκλνηο ηηκψκέλ ζε 
αζηγήησο, ηήλ ζνξφλ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ κάθαξ, Πάηεξ, Ησάλλε κεγαιχλνληεο. 

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ηφ αείδσνλ, ξείζξνλ ηήο αθζαξζίαο, ραίξε ε νιφθσηνο ηνχ ειίνπ 
λεθέιε, ραίξε φρεκα ηήο ζεφηεηνο φιεο, ραίξε θηβσηέ ηνχ αγηάζκαηνο. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ πξνδεισζέληα, ελ φξεη ηψ λνκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ ηφλ ηήο 
Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο αζηγήηνηο 
κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Οζίνπ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Οη εξαζηαί ηψλ ιφγσλ ζνπ, λχλ πηζηψο επθεκνχκελ, ηήλ ηεξάλ ζνπ πάλζνθε, 
θαί ππέξθσηνλ κλήκελ, ζέ ηεξάξρα ηηκψληεο, Ησάλλε ζεφθξνλ, ηήο κεηαλνίαο 
ψθζεο γάξ, θήξπμ έλζενο Πάηεξ, θαί ηήο θξηθηήο, θαί ζεπηήο Σξηάδνο 
πξφκαρνο κάθαξ, πξφο ήλ εκψλ κλεκνλεπε, παξεζηψο ζενθάληνξ. 

Σνχ Μάξηπξνο 
Σψλ Μαζεηψλ νξψλησλ ζε 



Σψ γάιαθηη εηξάθεο ηψ ηψλ ειάθσλ, φξεζη δηαηηψκελνο Μάξηπο Μάκα, αιι' 
ψθζεο σο γελλαίνο ελ ηψ ζηαδίσ, αζιήζαο πξνζπκφηαηα, θαί λίθεο άξαο 
βξαβεία, πξφο Κχξηνλ παξεγέλνπ. 

Θενηνθίνλ  κνηνλ 
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 ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Αλζίκνπ, Δπηζθφπνπ Νηθνκεδείαο, θαί 

ηνχ ζίνπ Παηξφο εκψλ Θενθηίζηνπ, ζπλαζθεηνχ ηνχ Μεγάινπ Δπζπκίνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ Δ ΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο α' 

Παλεχθεκνη κάξηπξεο 
Θεφθξνλ καθάξηε βαθαίο, ηνχ νηθείνπ αίκαηνο, ηήλ ηεξάλ ζνπ θαί έλζενλ, 
ζηνιήλ εθαίδξπλαο, εθ δπλάκεσο γάξ, επζεβψο εηο δχλακηλ, εηο δφμαλ απφ 
δφμεο πξνβέβεθαο, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Θπζίαλ ηφ πξφηεξνλ Θεψ, θέξσλ ηήλ αλαίκαθηνλ, σο ηεξεχο ελλνκψηαηνο, 
σο νινθάξπσκα, θαί δεθηήλ ζπζίαλ, ζεαπηφλ δη' αίκαηνο, σο Μάξηπο 
αιεζέζηαηνο χζηεξνλ, Υξηζηψ πξνζήγαγεο, ζενξξήκνλ παλζεβάζκηε, φλ 
δπζψπεη, ππέξ ηψλ πκλνχλησλ ζε. 
 
Μαξηχξσλ ζηξαηεχκαηα Υξηζηψ, Πάηεξ πξνζελήλνραο, ηαίο ππνζήθαηο ζνπ 
Άλζηκε, θαί παξαηλέζεζη, λνπζεηψλ δηδάζθσλ, θαί ζαθέο ππφδεηγκα, ζεφθξνλ 
ζεαπηφλ παξερφκελνο, κεζ' ψλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

κνηα 
Πάηεξ Θεφθηηζηε ηφ ζφλ, επαγέο κλεκφζπλνλ, ηψλ κνλαζηψλ ηά ζπζηήκαηα, 
επθξαίλεη θάιιεζη, ηήο ζήο πνιηηείαο, θαί ζαπκάησλ ράξηζη, θαί ηαίο ηψλ 
ραξηζκάησλ ιακπξφηεζη, Υξηζηφλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 



εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
Πάηεξ Θεφθηηζηε ηφλ ζφλ, ηφλνλ ηήο αζθήζεσο, νη δπζκελείο επηνήζεζαλ, θαί 
θαηεξγήζεζαλ, ηαίο ζαίο αλελδφηνηο, πξνζεπραίο παλεχθεκε, Υξηζηφλ γάξ 
ζπλεξγνχληα εθέθηεζν, φλ λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
Πάηεξ Θεφθηηζηε Θενχ, θηίζηο ερξεκάηηζαο, ηφ θαη' εηθφλα θπιάμαο γάξ, 
επαιεζεχνπζαλ, δηά πνιηηείαο, θαί παλζέπηνπ ζρήκαηνο, ηήλ θιήζηλ 
επεδείμσ παλζαχκαζηε, Υξηζηφλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Ηεξεχο ελλνκψηαηνο, κέρξη ηέινπο ζνπ ερξεκάηηζαο κάθαξ Άλζηκε, ηεξνπξγψλ 
γάξ ηά ζεία θαί άξξεηα κπζηήξηα, ηφ αίκα εμέρεαο ππέξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί 
ζχκα εππξφζδεθηνλ απηψ πξνζήγαγεο, δηφ παξξεζίαλ έρσλ πξφο απηφλ, 
εθηελψο ηθέηεπε, ππέξ ηψλ πίζηεη θαί πφζσ ηεινχλησλ, ηήλ αεηζέβαζηνλ 
κλήκελ ζνπ, θαί ηψλ απηήλ γεξαηξφλησλ, ξπζζήλαη πεηξαζκψλ, θαί παληνίσλ 
θηλδχλσλ θαί πεξηζηάζεσλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Ηθέηεπζνλ θηιάγαζε, ηφλ ζφλ Τηφλ ηνχ δνχλαί κνη, ηψλ πνιιψλ κνπ, 
εγθιεκάησλ ηιαζκφλ, θαί ηήο εμ επσλχκσλ, απαιιάμαη κεξίδνο, θαί βαζηιείαο 
αμηψζαί κε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Παξίζηαην ηψ μχισ πνηέ, θαηξψ ηψ ηήο ζηαπξψζεσο, ε Παξζέλνο, ζχλ 
παξζέλσ Μαζεηή, θαί θιαίνπζα εβφα, Οίκνη! πψο πάζρεηο πάλησλ, Υξηζηέ 
ππάξρσλ ε απάζεηα. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Σνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. β' 

ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δηφ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, ηψλ δαηκφλσλ ψιεζαο 
ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ ακέκπησο 
εδήισζαο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο ηφλ Κχξηνλ, εθηελψο ηθέηεπε ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Εειψζαο ν αληίδηθνο, ηήλ πνίκλελ ζνπ παλάρξαληε, θαζ' εθάζηελ, πνιεκεί ν 
πνλεξφο, θαηάβξσκα πνηήζαη, αιιά ζχ Θενηφθε, ηήο βιάβεο ηνχηνπ εμεινχ 
εκάο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ Πάλαγλνο σο εηδέ ζε, επί ζηαπξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα, αλεβφα 
κεηξηθψο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πψο θέξεηο πάζνο 



επνλείδηζηνλ. 
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Ηεξνκάξηπξνο 
Πνίεκα Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο 

Αλζίκνπ Γ'  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σήο πνίκλεο ζνπ ζεφθξνλ, ζηεξξφο πξνζηάηεο γελφκελνο, ππέξ απηήο 
εηνίκσο ηφ ζφλ αίκα εμέρεαο, θαί απεηιάο ηψλ δπζκελψλ κή πηνεζείο, ελ 
νπξαλνίο λχλ αγάιιε, ηψ ζξφλσ ηήο ηξηζειίνπ ζεφηεηνο παξηζηάκελνο, Γφμα 
ηψ εληζρχζαληί ζε Υξηζηψ, δφμα ηή επςπρία ζνπ, δφμα ηή καξηπξηθή ζνπ 
Άλζηκε θαξηεξφηεηη. 

Γφμα... Σνχ 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 νηθνπκέλή ιάκπσλ ηνίο ζαχκαζη, Θεφθηηζηε Παηήξ εκψλ ζηε, 
πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Καλψλ ηήο Οθησήρνπ εηο, θαί ηψλ Αγίσλ δχσ. 

 
Ο Καλψλ ηνχ Ηεξνκάξηπξνο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Άλζνο ζε κέιπσ πνηκέλσλ θαί καξηχξσλ. 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». 
 
Αλζήζαο Ηεξψο, ψζπεξ θξίλνλ ιεηκψλη, ηψλ Μαξηχξσλ ηάο ςπράο, απάλησλ 
επζεβψλ, επσδία ηψλ άζισλ ζνπ, Άλζηκε επσδηάδεηο, ηψλ πηζηψο 
επθεκνχλησλ ζε, Ηεξάξρα θαί Μάξηπο πνιχαζιε. 
 
Νεπξψζαο ηήλ ςπρήλ, επηκφλνηο κειέηαηο, εμελεχξηζαο ερζξφλ, αλδξείαηο 
ζπκπινθαίο, θαί αλίζρπξνλ έδεημαο, φζελ πάζα Δθθιεζία, επηγλνχζά ζε 
Μάξηπξα, απεξίηξεπηνλ Μάθαξ γεξαίξεη ζε. 
 
Θακβείηαη θαηηδψλ, πξφ βεκάησλ αλδξείσο, παξεζηψηά ζε νθέ, αιάζησξ 
δπζκελήο, θαί ζσπείαηο εθιχεηλ ζνπ, νίεηαη ηήλ θαξηεξίαλ, αιι' εηηήζε θαί 
πέπησθελ, απνλνίαο απηνχ ηά θξπάγκαηα. 



Θενηνθίνλ 
Ο Κχξηνο εθ ζνχ, αλαηείιαο σο νίδε, ηνχο ρνξνχο ηψλ Αζιεηψλ, ειάκπξπλελ 
Αγλή, ηά απηνχ εηθνλίδνληαο, πάζε πάληα δσεθφξα, θαί ηφλ άδηθνλ ζάλαηνλ, 
δηθαηνχληα εκάο ακαξηήζαληαο. 
 

Καλψλ ηνχ Οζίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σνχο ζνχο αγψλαο ψ Θεφθηηζηε θξάζσ. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

Ζ θεθνκκέλε 
Σήο απαζείαο ηψ πφζσ λπηηφκελνο, ζαξθφο ηά ζθηξηήκαηα, Πάηεξ 
θαηεκάξαλαο, Θεφθηηζηε ζνθέ, ζεφζελ βνεζνχκελνο, θαί λχλ εκάο θσηφο ηνχ 
λνεηνχ, πιεζζήλαη θαζηθέηεπζνλ, ηψ Κπξίσ ςάιινληαο, Δλδφμσο γάξ 
δεδφμαζηαη. 
 
Οηθεησζείο ζνη ν κέγαο Δπζχκηνο, ηή ζεία Πάηεξ ζηνξγή, θαί ζπλδηαηηψκελνο, 
Θεφθηηζηε ζηεξξψο, ηήλ ηξίβνλ ηήο αζθήζεσο, δηήλπζελ εκπξάθησο αιεζψο, 
θαί ζνί ζπλεθξαχγαδε, ηψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη. 
 
Τπσπηάζαο ηφ ζψκα παλφιβηε, θαί πάζε ηά ηήο ζαξθφο, Πάηεξ 
δνπισζάκελνο, Θεφθηηζηε ηξαλψο, εδέμσ ηήλ ιακπξφηεηα, ηήο ράξηηνο, θαί 
ηαχηε ιακπξπλζείο, ελζέσο αλεθξαχγαδεο, ηψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ 
δεδφμαζηαη. 

Θενηνθίνλ 
έ ζσηεξίαο ειπίδα θηεζάκελνη, Παξζελνκήηνξ αγλή, Λφγνλ σο θπήζαζαλ, 
ζεφθξνλεο ζνθνί, αζθήζεη ελδηέπξεςαλ, Δπζχκηνο ν πάζη πνζεηφο, ν ζείφο 
ηε Θεφθηηζηνο, ηψ Κπξίσ ςάιινληεο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη. 
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή γ' 
«ηη ζηείξα έηεθελ, ε εμ εζλψλ Δθθιεζία, θαί ε πνιιή ελ ηέθλνηο, εζζέλεζε 
ζπλαγσγή, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ βνήζσκελ, Άγηνο εί Κχξηε». 
 
Δαπηφλ παξέδσθαο, σο ν Υξηζηφο ηνίο δεηνχζη, θαί πξφο ζθαγήλ ελέρζεο, 
ψζπεξ επίζεκνο θξηφο, θαζαγηάδσλ Άλζηκε, ηψ αίκαηη, πάληαο ηνχο ηηκψληάο 
ζε. 
 
Λχζαο ηή ζεία ράξηηη, πάζαλ δαηκφλσλ απάηελ, ήρζεο δεζκψηεο Μάξηπο, ηφλ 
δεδεκέλνλ δηά ζέ, εμεηθνλίδσλ Άλζηκε, θαί ζαλάησ, ιχζαληα ηφλ ζάλαηνλ. 
 
Πξεζηήξηα φξγαλα, βαζαληζηήξηα πάληα, πξφ νθζαικψλ ζνπ βιέςαο, νπθ 
εζαιεχζεο ηψ λντ αιιά ζεξκψο ερψξεζαο, πξφο βάζαλα, Άλζηκε πνιχαζιε. 



Θενηνθίνλ 
Χξαηψζεο Πάλαγλε, ηφλ ππέξ πάληαο σξαίνλ, ηνχο γεγελείο ηεθνχζα, Τηφλ 
θαί Λφγνλ ηνχ Παηξφο, φλ νη γελλαίνη Μάξηπξεο, πνζήζαληεο, δφμε 
ειακπξχλζεζαλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

χ εί ηφ ζηεξέσκα 
άξθα κέλ ελέθξσζαο, δη' εγθξαηείαο ζνπ ζηε, ηήλ δέ ςπρήλ ζείσλ 
ραξηζκάησλ, δσξεαίο θαηειάκπξπλαο. 
 
ιελ κέλ ηήλ έθεζηλ, πξφο ηφλ Γεζπφηελ ζνπ έηξεςαο, ηφλ δέ ζπκφλ, θαηά 
ηψλ δαηκφλσλ, ζενθφξε θαζψπιηζαο. 

Θενηνθίνλ 
Όκλνπο αλακέιπνληεο, νη ζενδίδαθηνη Γέζπνηλα, ζέ Αζθεηαί, σο Θεφλ 
ηεθνχζαλ, Θενηφθνλ εδφμαζαλ. 

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

Κάζηζκα ηνχ Ηεξνκάξηπξνο 
Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Σφ αίκά ζνπ ζνθέ, κπζηηθψο αλεβφα, εθ γήο πξφο ηφλ Θεφλ, σο ηνχ Άβει 
ζεφθξνλ, ζαθψο γάξ εθήξπμαο, ηήλ Σξηάδα ηήλ άθηηζηνλ, φζελ Άλζηκε, 
πνηκαληηθψο δηαπξέςαο, απεδίσμαο, ηνχο ηψλ αηξέζεσλ ζήξαο, σο θχιαμ ηήο 
πίζηεσο. 

Γφμα... Σνχ Οζίνπ 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σψλ Παηέξσλ έμαξρνο, αλεγνξεχζεο, θαί ηψ θφζκσ γέγνλαο, 
πεξηθαλέζηαηνο ιακπηήξ, ζηε Πάηεξ Θεφθηηζηε, φζελ απαχζησο, ηηκψκελ 
ηήλ κλήκελ ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ ζεξκήλ αληίιεςηλ, ηψλ ελ αλάγθαηο, ηήλ εκψλ βνήζεηαλ, θαί πξφο Θεφλ 
θαηαιιαγήλ, δη' ήο θζνξάο ειπηξψζεκελ, ηήλ Θενηφθνλ, πηζηνί καθαξίζσκελ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δπί μχινπ βιέπνπζα, αλαξηεζέληα, ηφλ Τηφλ ζνπ Πάλαγλε, ζπιάγρλα 
κεηξψα γνεξψο, ζπαξαζζνκέλε εθξαχγαδεο, Οίκνη! πψο έδπο, ηφ θψο κνπ 
ηφ άρξνλνλ. 
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ' 
«Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ, ηήο ζήο εηθφλνο επί ηαπξνχ ζνπ έζηεο, θαί 
εηάθεζαλ ηά έζλε, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο». 



 
Πέηξα πίζηεσο ηάο θξέλαο εξεξεηζκέλνο, ιίζνηο εηχθζεο Μάξηπο, ελ κηκήζεη 
ηεθάλνπ, φζελ ζηεθαλνχκέλ ζε, ηνίο χκλνηο γεζφκελνη. 
 
Ο Θενχ ζε εππξπφιεζε ζείνο δήινο, πεππξσκέλνηο φζελ, νπθ εζζάλνπ 
ζηδήξνηο, εκπεξνληδφκελνο, Μαξηχξσλ αγιάτζκα. 
 
Ηεξέσλ ρξίζκα άγηνλ θερξηζκέλνο, θαί θαηεγιατζκέλνο, ηψ ζεπηψ καξηπξίσ, 
ραίξσλ πξνζερψξεζαο, Αγίσλ εηο Άγηα. 

Θενηνθίνλ 
Μή θελψζαο ηνχο παηξψνπο ν Λφγνο θφιπνπο, ζνχ ελ ηνίο θφιπνηο Κφξε, 
αλεθιίζε σο βξέθνο, ζέισλ αλαπιάζαη κε, θζνξά ππνθείκελνλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δπέβεο εθ' ίππνπο 
νθίαο ηήο πξψηεο, ζχ εξαζηήο ψθζεο Πάλζνθε, ηφλ γάξ βίνλ ακέκπησο 
δηήλπζαο, θεθαζαξκέλνο άξηζηα ςπρήλ θαί έλλνηαλ, ζπκθψλσο αλαθξάδσλ, 
δφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Αγλίζαο ηφλ λνχλ ζνπ, ηήο ηψλ παζψλ ηχξβεο έλδνμε, ηάο αηζζήζεηο 
εκθξφλσο ξπζκίζαο ηε, αηαξαμίαο γαιήλε Πάηεξ πξνζψξκεζαο, πξνζχκσο 
αλακέιπσλ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Γεψδεηο θξνληίδαο, αζθεηηθψο απσζάκελνο, νπξαλίνπο ειπίδαο εθηήζαην, ν 
ζφο ζεξάπσλ Γέζπνηα, ζείνο Θεφθηηζηνο, Δπζπκίσ ζπκςάιισλ' Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Χο ψθζεο ελ θφζκσ, εθ ηήο Παξζέλνπ σο άλζξσπνο, εδσξήζσ ηήλ λίθελ 
Οζίνηο ζνπ, ηψ ζψ ηαπξψ γάξ, δαίκνλαο νχηνη απήιαζαλ, ελ πίζηεη 
εθβνψληεο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ε' 
«Σφλ θσηηζκφλ ζνπ, Κχξηε θαηάπεκςνλ εκίλ, θαί ηήο αριχνο εκάο ηψλ 
πηαηζκάησλ ιχζνλ αγαζέ, ηήλ εηξήλελ νπξαλφζελ δσξνχκελνο».  
 
Δλ ηψ δεηλψο ππξνχζζαί ζνπ ηνχο πφδαο Αζιεηά, ζπλζιάο ηήλ θάξαλ, 
αζάξθνπ δπζκελνχο, θαί πξφο νπξαλφλ βαδίδεηο, άζινηο ηεξνίο 
εγθνζκνχκελνο. 
 
Νεληθεκέλνο έκεηλελ ερζξφο εμεζηεθψο, Θεφο δέ δψζε εθάιεη ζε θσλή, 
ζάξζνο εληηζείο ηή ζή θαξδία, Ηεξάξρα πνιχαζιε. 
 



Χο πξνζθνξά νιφθιεξνο, σο ζχκα ηεξφλ, σο ηεξείνλ, σο θάξπσκα ζείνλ, ηψ 
πακβαζηιεί Πνηκήλ θαί Μάξηπο, αλελέρζεο γεζφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Νφκνπ ζθηαί εδήισζαλ ηφ θέγγνο ηφ εθ ζνχ, εμαλαηείιαλ παλάκσκε Κφξε, 
θαί ηψλ αζιεηψλ θαηαιακπξχλαλ, ηνχο ρνξνχο επθεκνχληάο ζε. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Φψηηζνλ εκάο 
Νέθξσζνλ εκψλ, ηά θξνλήκαηα θηιάλζξσπε, ηήο ζαξθφο θαί ηά ζθηξηήκαηα, 
ηαίο εππξνζδέθηνηο, ηνχ Οζίνπ ζνπ εληεχμεζηλ. 
 
Άλσζελ εκάο, επνπηεχνηο Πακκαθάξηζηε, θαί θαηεπζχλνηο ηφλ βίνλ εκψλ, ηψλ 
εθηεινχλησλ πφζσ, ζνθέ ηήλ κλήκελ ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
χζθελνο δπάο, παλαξίζηε θαί Θεφθιεηνο, ηφλ ζαξθσζέληα εθ Παξζέλνπ 
αγλήο, Θεφλ θεξχηηεη, αξξήησο εκίλ εθιάκςαληα. 
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ο' 
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν πξνθήηεο Ησλάο, ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ βαζηιεχ ηψλ δπλάκεσλ». 
 
Κπθινχκελνο, ζιηβεξψο θαί ηξνρψ πξνζδεζκνχκελνο, θαί ιακπάζη, 
παληαρφζελ επηφλσο θιεγφκελνο, αθιηλήο σξάζεο, Ηεξάξρα πνιχαζιε 
Άλζηκε. 
 
Αλέπεκπεο, ηψ Θεψ πκλσδίαλ θιεγφκελνο, θαί ηήλ δξφζνλ, σο νη Παίδεο εμ 
χςνπο δερφκελνο, Αζιεηά γελλαίε, ηψλ Αγίσλ Αγγέισλ ζπλφκηιε. 
 
Ηάηξεπζνλ, ηήλ ςπρήλ κνπ λνζνχζαλ αλίαηα, ηεξεχο γάξ, δεδεηγκέλνο θαί 
Μάξηπο αήηηεηνο, εμνπζίαλ έρεηο, αθαηξείλ ακαξηίαο Μαθάξηε. 

Θενηνθίνλ 
Μαξάλαζα, ηά θπηά ηήο θαθίαο Αλχκθεπηε, ηψ βιαζηψ ζνπ, ηψλ παζψλ κνπ 
ηνχο ζθφινπαο έθηηινλ, θαί βιαζηάλεηλ ζεία, ηήλ ςπρήλ κνπ λνήκαηα 
πνίεζνλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Σήλ δέεζηλ εθρεψ 
Χο ήιηνο, ηνίο ελ γή αλέηεηιαο, ηψ ππξζψ ηήο επζεβείαο θσηίδσλ, θαί αξεηψλ, 
δηαζπείξσλ ηφ θέγγνο, θαί ζσθξνζχλεο δηδάζθσλ θαηδξφηεηα, Θεφθηηζηε 
ζαίο πξνζεπραίο, θαί λχλ ηήλ νηθνπκέλελ εηξήλεπζνλ. 
 



Θεφθξνλη, ινγηζκψ ρξεζάκελνο, ηψλ ελ γή θαηαπεθξφλεθαο πάλησλ, θαί 
νπξαλψλ, πακκαθάξηζηε Πάηεξ, ηήλ θιεξνπρίαλ παλζφθσο πξνέθξηλαο, 
Θεφθηηζηε, θαί λχλ ζαθψο, νπξαλνχο εκβαηεχεηο γεζφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Δζέιρζεηε, θαιινλήο ηψ έξσηη, ηνχ Υξηζηνχ ηήο εππξεπνχο ηε θαί ζείαο, δηά 
ζαξθφο, ηνχ θαλέληνο ελ θφζκσ, εθ ηήο Αγίαο αγλήο Θενκήηνξνο, θαί ψθζεηε 
ηψλ κνλαζηψλ, αθξηβνχο πνιηηείαο πξνγξάκκαηα. 

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 Ηεξνκάξηπξνο 
Ήρνο δ'  Ο πςσζείο 

Δλ ηεξεχζηλ επζεβψο δηαπξέςαο, θαί καξηπξίνπ ηήλ νδφλ δηαλχζαο, ηά ηψλ 
εηδψισλ έζβεζαο ζεβάζκαηα, πξφκαρνο γελφκελνο, ηήο ζήο πνίκλεο 
ζεφθξνλ, δηφ ζε θαί γεξαίξνπζα, κπζηηθψο εθβνά ζνη, Δθ ηψλ θηλδχλσλ ξχζαί 
κε αεί, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, Παηήξ εκψλ Άλζηκε.  

Ο Οίθνο 
Δλζείο κνη γλψζηλ ζετθήλ, ηφλ δφθνλ ηήο αγλνίαο, εθ ηήο εκήο θαξδίαο, 
απέιαζνλ επραίο ζνπ, φπσο πκλήζσ ζνπ πηζηψο ηήλ αγίαλ κλήκελ, ελ ή 
Αγγέισλ ρνξνί, κεηά Μαξηχξσλ ζήκεξνλ επθξαίλνληαη ελζέσο, θαί 
άλζξσπνη, χκλνηο εγθσκίσλ ηήλ ζήλ θάξαλ, ψζπεξ άλζε ζπκπιέμαληεο, 
ζηέθνπζηλ αμίσο, αηηνχληεο παξά ζνχ ιαβείλ, ηψλ πηαηζκάησλ απνρήλ, θαί 
ηψλ θαθψλ ηνχ βίνπ ιχζηλ, θαί ερζξψλ νξαηψλ θαί ανξάησλ ξπζζήλαη, ηαίο 
ζαίο πξεζβείαηο, Παηήξ εκψλ Άλζηκε. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Αλζίκνπ, 

Δπηζθφπνπ Νηθνκεδείαο. 
ηίρνη 

 Σκεζείο θεθαιήλ Μάξηπο Άλζηκε μίθεη,  

 Καί λεθξφο αλζείο εηο Θενχ δφμαλ ηξίραο.  

 Άλζηκνλ ελ ηξηηάηε απέθηεηλε μίθνο νμχ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζνίπ Παηξφο εκψλ Θενθηίζηνπ, 
ζπλαζθεηνχ ηνχ Μεγάινπ Δπζπκίνπ. 

ηίρνη 

 Δηδψο ζφλ είλαη ηφλ Θεφλ Κηίζηελ, Πάηεξ,  

 Απηφλ πξφ πάλησλ εμειέμσ θηηζκάησλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Εήλσλ, ελ ιέβεηη κνιχβδνπ θνριάδνλνο 
βιεζείο, ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 



 Εήλσλ ν ζείνο ηνχ Θενχ πφζσ δέσλ, 

 Υαίξσλ ππήιζε ηνχ κνιχβδνπ ηφ δένλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Βαζίιηζζα, ζεξηνκαρήζαζα θαί κεδέλ βιαβείζα, 
ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 

 Οθζείζα Βαζίιηζζα θξηθηή ζεξίνηο,  

 Φξηθηψ παξέζηε πακβαζηιέσο ζξφλσ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Αξηζηίσλ, Δπίζθνπνο Αιεμαλδξείαο, ππξί 
ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 

 Χο εηο άξηζηνλ ηήλ ππξάλ ζπεχδσλ ηξέρεηο,  

 Υξηζηνχ άξηζηε Μαξηχξσλ Αξηζηίσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Υαξίησλ, ελ αζβέζηνπ βφζξσ βιεζείο, 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Δηζδχο Υαξίησλ εηο ηφλ αζβέζηνπ βφζξνλ,  

 Άζβεζηνλ εχξε θψο αθεξάηνπ ηφπνπ. 
 

Ο άγηνο κάξηπο Αξρνληίσλ ιηκψ ηειεηνχηαη. 
 

Ο άγηνο λενκάξηπο Πνιχδσξνο ν ελ ηή λέα Δθέζσ καξηπξήζαο 
θαηά ηφ 1794, αγρφλε ηειεηνχηαη. 
 

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

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ' 
«Αβξακηαίνη πνηέ, ελ Βαβπιψλη παίδεο, θακίλνπ θιφγα θαηεπάηεζαλ, θαί 
πκλνχληεο έςαιινλ, επινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ». 
 
Αη πξνζαρζείζαη ηψ ζψ, ζεπηψ ζαξθίσ θιφγεο, κεδέλ ζε φισο ιπκελάκελαη, 
επί ηνχο κηζνχληάο ζε, επηζηαζία ζείσλ, εζηξάθεζαλ Αγγέισλ. 
 
Ρψκε Θενχ παλζζελεί, ηξνρφο εμαίθλεο έζηε, ν ηηκσξψλ ζε, θαί θπιίνληαη, 
πξφο πίζηηλ ηψ ζαχκαηη, νη ηψλ απίζησλ δήκνη, ζνθέ ηεξνκχζηα. 
 
Σψλ ηνχ Υξηζηνχ εληνιψλ, θχιαμ ππάξρσλ Μάθαξ, εθπιαθίζζεο 
θπιαζζφκελνο, πξφο ηνχηνπ θαί γέγνλαο, θξνπξφο ηνίο ζέ θξνπξνχζη, 
δηδάγκαζηλ ελζένηο. 

Θενηνθίνλ 



Τπεξβνιή Παξζέλε, θηιαλζξσπίαο ψθζε, εθ ζνχ ν Λφγνο ζσκαηνχκελνο, 
θαί ζψδεη ηνχο κέιπνληαο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Παίδεο Δβξαίσλ 
ισ ηψ πφζσ ζπλεκκέλνο, δη' αζθήζεσο ζηεξξάο ζνπ ηψ Γεζπφηε, ηαίο 
απηνχ λχλ ηξπθάο, ειιάκςεζη θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο 
ηνχο αηψλαο. 
 
Κάξπσκα ζείνλ ηψ Γεζπφηε, πξνζελήλνραο ηφλ βίνλ ζνπ Σξηζκάθαξ, θαί 
ζπζίαλ δεθηήλ, θαί άκσκνλ θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Σέινο ηψλ πφλσλ εχξεο Μάθαξ, ηήλ απφιαπζηλ ηήλ ελ ηψ Παξαδείζσ, εθ 
ζηελήο γάξ νδνχ, θαηήληεζαο πξφο πιάηνο, ηήο βαζηιείαο πάλζνθε, επινγψλ 
ηφλ πάλησλ Κηίζηελ. 

Θενηνθίνλ 
Ίδε Παξζέλνο ζείνλ βξέθνο, απεγέλλεζελ, φπεξ νη ζενθφξνη, έπηγλφληεο 
Θεφλ, θαί Κχξηνλ εβφσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ε' 
«Λπηξσηά ηνχ παληφο παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο, 
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα επινγείηε, 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ». 
 
Ρεηνξεχεηο Κπξίνπ ηήλ ζάξθσζηλ, παξαλφκσλ ηπξάλλσλ ελψπηνλ, 
πξνζνκηιψλ θνιάζεζη, θαί πηθξαίο ηηκσξίαηο θαί αιγεδφζηλ, ηεξάξρα 
πνιχαζιε Άλζηκε. 
 
ζπεξ ζίδεξνο Μάθαξ εζηφκσζαη, ηψ ππξί ηψλ απείξσλ θνιάζεσλ, θαί ηάο 
ακέηξνπο θάιαγγαο, ηψλ δαηκφλσλ ζπγθφςαο, λίθεο βξαβεία, αλεπιέμσ 
δνμάδσλ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Νεθξσζείο εθνπζίσο παλφιβηε, ηήλ δσήλ ηήλ αγήξσ απέιαβεο, θαί 
Παξαδείζνπ είζνδνλ, θαί ηάο ζείαο ζθελψζεηο, ελ αίο ρνξεχσλ, ηψλ Σηκψλησλ 
ζε κέκλεζν Άλζηκε.  

Θενηνθίνλ 
Ηεξαίο ελ θσλαίο καθαξίζσκελ, ηνχ Θενχ ηήλ ζθελήλ ηήλ ακφιπληνλ, ηήλ 
θηβσηφλ ηήλ έκςπρνλ, ηψλ Μαξηχξσλ ηήλ δφμαλ, ηήλ αλσηέξαλ Υεξνπβίκ θαί 
απάζεο ηήο θηίζεσο. 
 

Σνχ Οζίνπ 



 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

χλ εγθσκίνηο γίλεηαη, ζενθφξε ε κλήκε ζνπ, ηήο δηθαηνζχλεο γάξ εδείρζεο 
ηξφθηκνο, αλδξείαο θξνλήζεσο, θαί ζσθξνζχλεο Πάηεξ ζνθέ, ηφλ 
Γεκηνπξγφλ θαί Λπηξσηήλ αλαθξάδσλ, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Σφλ ζενθφξνλ άπαληεο, επθεκίαηο ηηκήζσκελ, σο εκπεπιεζκέλνλ ελαξγψο 
ηήο ράξηηνο, θαί ζείαηο ειιάκςεζη, πεθσηηζκέλνλ άξηζηα, ηφλ Γεκηνπξγφλ θαί 
Λπηξσηήλ εθβνψληεο, νη παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Δλ ηή ζνξψ ηφ ζψκά ζνπ, ηεξάξρεο εθήδεπζε, θαί ηήο επζπκίαο, ν θαηδξφο 
επψλπκνο, ςπρήλ δέ νη Άγγεινη, ελ νπξαλνίο πξνζήλεγθαλ, ηψ Γεκηνπξγψ 
ραξκνληθψο κεισδνχληεο, Οη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Φηινζνθείλ επφζεζαλ, ηήο νθίαο ηψ έξσηη, ηήο ελππνζηάηνπ, αζθεηαί 
ζεφθξνλεο, ηήο θφζκσ παλάκσκε, αλαδεηρζείζεο Κφξε εθ ζνχ, θαί 
ζενπξεπψο, ηάο αξεηάο θπηεπζάζεο, ήλ Παίδεο επινγνχζηλ, ηεξείο 
αλπκλνχζη, ιανί ππεξπςνχζηλ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνηο ζενζεβέζηλ εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ίδψλ, Σφλ Γεκηνπξγφλ, 
θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Σνχ ηεξάξρνπ 
 

Χδή ζ' 
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο, ζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ». 
 
Χο ξφδνλ επψδεο κπζηηθψο εμήλζεζαο, ελ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ εκψλ, φζελ 
εκάο επσδηάδεηο, Κπξίνπ επσδία γελφκελνο, θαί πάζε ηά δπζψδε Μαθάξηε, 
απνδηψθεηο ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
ήκεξνλ ηήλ κλήκελ ζνπ ηειεί, ηήλ έλδνμνλ, ζπγθαινχζα πφιηλ άπαζαλ, ε 
επγελήο Νηθνκεδέσλ, πεξηδνμφο ηε πφιηο ελ πφιεζηλ, απηήο γάξ πνιηνχρνο 
γεγέλεζαη, ήλ νπξαλφζελ Μάξηπο πνίκαηλε. 
 
Ζ γή ζνπ ηφ αίκα εθρπζέλ εδέμαην, Ηεξάξρα, ηφ δέ πλεχκά ζνπ, εηο νπξαλνχο 
αλεθνκίζζε, ηνίο ζείνηο ζπλαγάιιεζζαη Πλεχκαζη, κεζ' ψλ εκψλ κλεκφλεπε 
Άλζηκε, ζείσλ Μαξηχξσλ αθξνζίληνλ. 



Θενηνθίνλ 
Φινγίλε ξνκθαία ε ηφ πξίλ ηήλ είζνδνλ, Παξαδείζνπ ελαπείξγνπζα, λψηα 
λχλ δίδσζη Παξζέλε, ηνίο πάζε ηά ζεπηά εηθνλίζαζη, Υξηζηνχ ηνχ 
ινγρεπζέληνο ζειήκαηη, θαί ζέ ηηκψζη ηήλ ππέξηηκνλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο 
Ρναίο ζνπ ηψλ δαθξχσλ εθθαζαξζείο, λχλ θσηφο απνιαχεηο Θεφθηηζηε, ηνχ 
ηξηθεγγνχο, ηνχησ παξηζηάκελνο εκθαλψο, θαί ηαίο εθείζελ άξηζηα, 
εθιειακπξπζκέλνο καξκαξπγαίο, εμ χςνπο επνπηεχνηο, εκάο ηνχο ηήλ ζήλ 
κλήκελ, επηηεινχληαο πακκαθάξηζηε. 
 
Αγάπε θαί ειπίδη ζσξαθηζζείο, θαί πηζηψο πεθξαγκέλνο δηέιπζαο, ηάο 
κεραλάο, θαί ηάο κεζνδείαο ηψλ δπζκελψλ, θαί ληθεηήο γελφκελνο, λχλ 
ζηεθαλεθφξνο πεξηπνιείο, ηαίο ζείαηο ζχλ ρνξείαηο, Αγγέισλ θαί δηθαίσλ, 
πεξί ηφλ ζξφλνλ ηνχ Παληάλαθηνο. 
 
σθξφλσο θαί δηθαίσο θαί εχζε ζχλ αλζξψπνηο βηβψο, ελ ηή γε ψζαληεο, ελ 
νπξαλνίο, ιάκπεηε ζεφθξνλεο Αζθεηαί, ζχλ Αζσκάησλ ηάμεζηλ, αίγιε 
εληξπθψληεο ζεαξρηθή, παξ' ήο θαί ηψλ αγψλσλ, ελδίθσο ηνίο ζηεθάλνηο, σο 
ληθεθφξνη εθνζκήζεηε. 

Θενηνθίνλ 
 ζεία θαί ζεφθξνλ θαί ηεξά, μπλσξίο ηψλ Παηέξσλ ππέξιακπξε, ηαίο ζαίο 
ιηηαίο, θφζκσ ηήλ εηξήλελ παξά Θενχ, θαηαπεκθζήλαη αίηεζαη, θαί ηή 
Δθθιεζία εηιηθξηλή, νκφλνηαλ θαί πίζηηλ, πξεζβείαηο εππξνζδέθηνηο, ηήο 
Θενηφθνπ πακκαθάξηζηνη. 

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 ηνχ ηεξνκάξηπξνο 
Σψλ καζεηψλ νξψλησλ ζε 

Υνξείαλ άγε ζήκεξνλ εηεζίαλ, Νηθνκεδέσλ πάζα ραίξνπζα πφιηο, ηνχ θαινχ 
Πνηκέλνο ζνπ, θαί ζθίξηεζνλ, ηφλ πνιηνχρνλ έρνπζα, δηαηεξνχληά ζε βιάβεο, 
ηψλ δπζκελψλ αλσηέξαλ. 

Σνχ Οζίνπ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Αγγειηθψο εβίσζαο, επί γήο ζενθφξε, ζχλ Δπζπκίσ πάλζνθε, ηψ κεγάισ 
θσζηήξη, Θεφθηηζηε δηαπξέςαο, ελ επραίο θαί λεζηείαηο, θαί πιείζηνηο 
θαηνξζψκαζη, πξαθηηθήο ζεσξίαο, κεζ' νχ θαί λχλ, παξεζηψο ηξηάδη ηή 
απξνζίησ, ππέξ εκψλ ηθέηεπε, ηψλ ηηκψλησλ ζε κάθαξ. 

Θενηνθίνλ 



Σεηπξσκέλνλ πάλαγλε, θαί πηφηαηνλ φξνο, Γαπίδ Θενγελλήηξηα, κεισδψλ ζε 
εθάιεη, ν ζφο πξνπάησξ Παξζέλε, νινκσλ δέ ν ζείνο, θιίλελ ζαθψο ηνίο 
Άζκαζηλ, Ζζαίαο δέ ξάβδνλ, θαί Ηαθψβ, θιίκαθα ζέ είδε, θαί πχιελ άιινο, εμ 
ήο Θεφο ηφ θχξακα, λενπξγεί ηψλ αλζξψπσλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Δθξαίκ Καξίαο 

Σή Νηθνκεδέσλ κεγαινπφιεη, πάζα πφιηο θαί ρψξα ζπλενξηάδεη ζήκεξνλ, επί 
ηή κλήκε ηνχ ζεβαζκίνπ απηήο πνιηνχρνπ, θαί γάξ ηά πέξαηα ηήο γήο, θξνηεί 
επεπθξαηλφκελα, ηή λχλ παλεγχξεη ηνχ ηεξνκάξηπξνο, ηνχησ θαί εκείο ηνίο 
άζκαζηλ σο άλζεζη, ζηεθάλνπο πιέμαληεο εθβνήζσκελ, Υαίξνηο ν πνηκήλ ν 
θαιφο, ν ηήλ ςπρήλ ζείο ππέξ ηψλ πξνβάησλ, ε ζπζία θαί ζχηεο, ν Ηεξεχο θαί 
Ηεξείνλ, νχ δεφκεζα, ζχλ ηνίο ζπλάζινηο ζνπ, Υξηζηφλ Άλζηκε ηθέηεπε, ηήλ 
πνίκλελ ζνπ ηαχηελ ηψλ βαξβάξσλ ιχθσλ ιπηξσζήλαη, θαί ηήο νπξαλίνπ 
κάλδξαο αμησζήλαη. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Δλ θιίλε θαηάθεηκαη, ηήο ακειείαο παλάκσκε, θαί ξαζχκσο δηέξρνκαη, ηφλ 
βίνλ θαί δέδνηθα, ηφλ ηήο ηειεπηήο κνπ, θαηξφλ Θενηφθε, κή ψζπεξ ιέσλ 
αθεηδψο, δηαζπαξάμε ηήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, ν φθηο ν πακπφλεξνο, δηφ ηή 
ζή αγαζφηεηη, πξφ ηνχ ηέινπο πξνθζάζαζα, πξφο κεηάλνηαλ έγεηξνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Νεθξνχκελνλ βιέπνπζα, Υξηζηφλ ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, θαί λεθξνχληα ηφλ 
δφιηνλ, σο Γεζπφηελ θιαίνπζα, χκλεη ηφλ εθ ζπιάγρλσλ, απηήο πξνειζφληα, 
θαί ηφ καθξφζπκνλ απηνχ, απνζαπκάδνπζα αλεθξαχγαδε, Σέθλνλ κνπ 
πνζεηλφηαηνλ, κή επηιάζε ηήο δνχιεο ζνπ, κή βξαδχλεο θηιάλζξσπε, ηφ 
εκφλ παξακχζηνλ. 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βαβχια, Δπηζθφπνπ Αληηνρείαο, θαί ηνχ 

Αγίνπ θαί ζεφπηνπ Μσυζέσο ηνχ Πξνθήηνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο πι. β' 

ιελ απνζέκελνη 
Δλ αίκαηη βάςαο ζνπ, ηήλ ηεξάλ δηπιντδα, εηζήιζεο εηο άγηα, ηψλ αγίσλ άγηνο 



ζχ γελφκελνο, Βαβχια έλδνμε, θαί ζαθψο πάληνηε, απνιαχεηο ηήο ζεψζεσο, 
σξατδφκελνο, θαί ηψ καξηπξίσ ιακπφκελνο, θαί άγγεινο δεηθλχκελνο, ηαίο 
θαζαξσηάηαηο κεζέμεζηλ, φζελ ζε ηηκψκελ, θαί πφζσ ενξηάδνκελ ηήλ ζήλ, 
ηεξσηάηελ παλήγπξηλ, αμηνκαθάξηζηε. 
 
ηδήξσ πεδνχκελνο, αλεκπνδίζησο ηήλ ηξίβνλ, δηψδεπζαο ζηε, ηήλ πξφο 
ηήλ νπξάληνλ πφιηλ θέξνπζαλ, ηά ζεπηά ζηίγκαηα, Βαβχια πάλζνθε, ψζπεξ 
θφζκνλ πεξηθείκελνο, ελ ή γελφκελνο, νία ληθεηήο αιεζέζηαηνο, θαί Μάξηπο 
απαξάηξσηνο, θαί ηεξνπξγφο ηεξψηαηνο, κέιπεηο ζχλ Αγγέινηο, κειψδεκα ηφ 
ζείνλ θαζαξψο, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, Σξηάο νκννχζηε. 
 
Πνίκλεο πξντζηάκελνο, ηήο ινγηθήο ηεξάξρα, βαθηεξία γλψζεσο, επί ριφελ 
έζξεςαο ηαχηελ πηζηψο, θαί ζεξψλ έζσζαο, θαί Θεφλ εχθξαλαο, ηφλ εμ 
χςνπο ζε πνηκάλαληα, φλ θαηελψπηνλ, ηψλ αζεσηάησλ καθάξηε, θεξχηησλ, 
ψζπεξ άθαθνλ, ηέζπζαη αξλίνλ γεζφκελνο, κεηά ηψλ αθάθσλ, παηδίσλ θαί 
πξνζήρζεο ζχλ απηνίο, ζχκα επψδεο νιφθιεξνλ, Βαβχια ζεζπέζηε. 
 

Καί ηνχ Πξνθήηνπ 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Δλ ζπέιιε ηήλ άζαξθνλ, θαί ελ γλφθσ ηφλ άυινλ, Μσυζή ηεζέαζαη, σο 
ρσξείλ δπλαηφλ, ζενεηδήο ηε γελφκελνο, ηή δφμε ηή θξείηηνλη, ηψ ζαξθίλσ 
Ηζξαήι, Ννκνζέηεο θερείξηζαη, αιι' νχ πέθπθε, λνχο γεψδεο ηνίο ζείνηο 
εκβαηεχεηλ, ε γάξ ράξηο ηνίο νξψζη, ηά ιίαλ θξείηηνλα δίδνηαη. 
 
Ηεξεχο ελλνκψηαηνο, ζηξαηεγφο γελλαηφηαηνο, ηψ παξαπηθξαίλνληη 
αλαδέδεημαη, Μσζή καζηίδσλ ηήλ Αίγππηνλ, ηή ξάβδσ δέ ζάιαζζαλ, δηαηξψλ 
ηήλ Δξπζξάλ, θαί βπζίδσλ αιάζηνξα, θαί πςαχρελα, Φαξαψ ζχλ ηξηζηάηαηο, 
θαί δηάγσλ, ελ εξήκσ θαί εθηξέθσλ, ηφλ Ηζξαήι ηφλ αγλψκνλα. 
 
Μσυζή ηφ ππφδεκα, ηψλ πνδψλ ιχζνλ ηάρηνλ, ν γάξ ηφπνο άγηνο, ελ ψ 
έζηεθαο, κή ηη λεθξψζεσο ζχκβνινλ, ελ ζνί πεξηθέξνηην, ελ γάξ βάησ θαί 
ππξί, κπζηηθψο ζνη νπηάλεηαη, ηά παξάδνμα, ηήο ζεφπαηδνο Κφξεο, ελ ηψ 
φξεη, ηψ Υσξήβ ν ρξεκαηίδσλ, ηψ Μσυζή απεθζέγγεην. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Βάζηκνλ θξεπίδα ε Δθθιεζία θέθηεηαη, ηνχο ηεξνχο ζνπ αγψλαο, Ηεξνκάξηπο 
Βαβχια, ήλ θαί θπιάηηνηο αθξάδαληνλ, θαί αλεΠηβνχιεπηνλ εθ ιχθσλ 
θξαηαηψλ, θεξχηηνπζαλ ηάο αξηζηείαο ζνπ, θαί κεγαιχλνπζαλ ζχλ ζνί ηά 
λήπηα, ηά ππέξ Υξηζηνχ ηπζέληα, κεηά ζνχ καθάξηε. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Καηάλπμηλ νπ θέθηεζαη, ςπρή ακεηαλφεηε, ηί βξαδχλεηο, ηνχ ζαλάηνπ ε ηνκή, 
εγγίδεη θαί ηφ ηέινο, εθέζηεθελ σο θιέπηεο, ηή Θενηφθσ δξάκε πξφζπεζνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 



Δλ μχισ ηήλ δσήλ εκψλ, νξψζα ε παλάκσκνο, Θενηφθνο, θξεκακέλελ 
κεηξηθψο, σδχξεην βνψζα, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, ζψζνλ ηνχο πφζσ 
αλπκλνχληάο ζε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. β'  Βαβχια 
Βήκαηη ηπξάλλνπ παξεζηεθψο, θαί αγσληδφκελνο ππέξ ηήο επζεβείαο 
εθξαχγαδεο, ηδνχ εγψ θαί ηά παηδία, ά κνη έδσθελ ν Θεφο, κεζ' ψλ 
εζηεθαλψζεο ελ νπξαλνίο, Βαβχια Ηεξνκάξηπο, πξεζβεχσλ απαχζησο, ηψλ 
παγίδσλ ηνχ ερζξνχ, ξπζζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Παξζέλε παλακψκεηε, δπζψπεζνλ φλ έηεθεο, Βαζηιέα, ηνχ παληφο θαί 
Πνηεηήλ, ελ ψξα φηαλ θξίλε, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, θαηνηθηεηξήζαί κε ηφλ 
δνχιφλ ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Λαφλ ηφλ αλνκψηαηνλ, αδίθσο θαζεινχληά ζε, επί μχινπ, ε Παξζέλνο θαί 
αγλή, θαί Μήηεξ ζνπ νξψζα, σο πκεψλ πξνέθε, ηά ζπιάγρλα ψηεξ 
δηεηέηξσην. 
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Ηεξνκάξηπξνο 
Ήρνο δ' 

Καί ηξφπσλ κέηνρνο, θαί ζπφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ 
πξάμηλ εχξεο Θεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, δηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο 
αιεζείαο νξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο 
Κππξηαλέ, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί ηνχ Πξνθήηνπ 
Ήρνο β' 

Σνχ Πξνθήηνπ ζνπ Μσυζέσο ηήλ κλήκελ, Κχξηε, ενξηάδνληεο, δη' απηνχ ζε 
δπζσπνχκελ, ψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Καλψλ ηήο Οθησήρνπ εηο, θαί ηψλ Αγίσλ δχν. Ο Καλσλ ηνχ 
Ηεξνκάξηπξνο, πνίεκα Θενθάλνπο. Οη δέ, Ησάλλνπ Μνλαρνχ, αιι' νπδεηέξνπ 
ηνχησλ δνθεί θάιακνο είλαη. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
Χο ελ επείξσ πεδεχζαο 

Σήλ ηψλ νηθείσλ αηκάησλ σο Μσυζήο, εξπζξαίαλ ζάιαζζαλ, αθπκάλησο 
δηειζψλ, Βαβχια καθάξηε Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ, εβφαο άζσκελ. 
 
χ ηψλ γετλσλ ηφλ πφζνλ ηψ ζετθψ, ππνηάμαο έξσηη, θαηεθξφλεζαο ηνχ δήλ, 
Βαβχια καθάξηε Υξηζηνχ, επεηγφκελνο ηδείλ ηήλ σξαηφηεηα. 



 
Σήο ππεξζένπ Σξηάδνο σο εξαζηήο, ηνίο ηξηζί ζπλέζαλεο, αγαιιφκελνο παηζί, 
Βαβχια καθάξηε ηήλ ζήλ, Πξντέκελνο ςπρήλ, ηψ ηαχηεο έξσηη. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ ζεαπηήο ηεηνθπία Γεκηνπξγφλ, σο απηφο εζέιεζελ, εμ αζπφξνπ ζνπ 
γαζηξφο, ππέξ λνχλ ζαξθνχκελνλ Αγλή, ηψλ θηηζκάησλ αιεζψο εδείρζεο 
Γέζπνηλα. 
 

Καλψλ ηνχ Πξνθήηνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Μσζήο Πξνθεηψλ πξψηνο, αηλείζζσ ιφγνηο. 
 

Δλ ηνίο Θενηνθίνηο. 
Κιήκεληνο. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 
Μσζήο Πξνθεηψλ αηλείζζσ πξφηεξνο, σο ελσπίσ Θεψ, ζπλνκηιήζαο 
πξψηνο εκθαλψο, ελ πξνζψπσ πξφο πξφζσπνλ, νπθ αηληγκάησλ θάζκαζηλ, 
αιι' σο ελ είδεη ζαξθφο βιέςαο απηφλ. 
 
Χο ζείνλ δεκαγσγφλ θαί ξχζηελ ζε, ηνχ ζπγγελνχο Ηζξαήι, Μσζή ζεφπηα 
δέδσθε Θεφο, ηψ παηξί ψζπεξ εχμαην, επαγγειίαο ξήκαηη, πξνκπεζέληη ζνπ 
ηήλ γέλλεζηλ. 
 
νθίαο ζε ζεζαπξφλ εθεχξαλην, αη γεληθαί αξεηαί, εγθεθξπκκέλνλ γλψζεη ηνχ 
Θενχ, σο ελ ζήβε ζεφπηα, Μσζή, δηφ ζε αλεζξέςαην, ε βαζηιίο θαί ζεία 
πξφλνηα. 
 
Ζξλήζσ ζενπηηθψο Παλεχθεκε, εθ βξέθνπο πάζαλ ζειήλ, ηψ δέ γλεζίσ 
γάιαθηη ηξαθείο, πξνεδήινπο ζαθέζηαηα, ηήο πξφο Θεφλ εγγχηεηνο, ηφ 
ππεξαίξφλ ζνπ αμίσκα. 

Θενηνθίνλ 
Καηέπηεμ ηδψλ Μσζήο παξάδνμνλ, ελ πξψηνηο ζέακα, βάηνλ θαί θιφγα, 
μέλελ ζπκπινθήλ, ηφλ Θεφλ εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, πξνδσγξαθνχζαλ 
άθζαξηνλ, φλ δηαβάο ηνχο ρξφλνπο είδε ζαξθί. 
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ Αγηνο σο ζχ 

Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ζνχ Βαβχια 
ηνχ πηζηνχ, θαί ζηεθαλψζαο απηφλ, ηψ ζηεθάλσ ηήο νκνινγίαο ζνπ. 
 
Μαξηχξσλ γέγνλελ ηζρχο, Κχξηε ν ηαπξφο ζνπ, ζηεξεψζαο ηνχο παίδαο, ζχλ 



Βαβχια ηψ θιεηλψ, θαί θαζειψλ δη' απηψλ, ηά ηήο πιάλεο άζεα θξπάγκαηα. 
 
Ηζρχο εμέιηπε Υξηζηέ, δηαβφινπ εηο ηέινο, ηνίο αθάθνηο παηζί γάξ, θαί Βαβχια 
ηψ θιεηλψ, εηηάηαη ν ηζρπξφο, θαί γειάηαη ππ' απηψλ παηδφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ηζρχο κνπ χκλεζηο Υξηζηφο, ν εθ ζνχ αλαηείιαο, πεξηθείκελνο ζάξθα, Θενηφθε 
δνπιηθήλ, θαί εθ δνπιείαο εκάο, δηαβφινπ ζψδσλ αγαζφηεηη. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε 
ισο ηήο αξξήηνπ γλψζεσο, επιήζζεο ζεφπηα, ηφ γάξ Πλεχκα ηφ Παλάγηνλ, 
δη' Αγγέινπ ηήλ ηψλ αξραίσλ, εκπήζαηφ ζε γλψζηλ ηξαλψο. 
 
Φέξσλ ηειαπγψο ηάο ζείαο απγάο, ηαίο ζενζεκείαηο, θαηέπιεηηεο Αίγππηνλ, 
κεηαβάιισλ ηήλ ηψλ ζηνηρείσλ, παξαδφμσο θχζηλ Πάλζνθε. 
 
Ζχγεη ηφ σξαίνλ θάινο ζνπ, ηήλ εθ ζείαο ζνπ αίγιεο, ιακπξάλ αζηεηφηεηα, θαί 
πξφο ζείαλ απιήζησο πάληαο, επεζπάζσ σξαηφηεηα. 

Θενηνθίνλ 
Ήρζεο ηνχ θξηθηνχ νξάκαηνο, πξφο εθζηαηηθήλ θαηαλφεζηλ Πάλζνθε, αιι' 
εζρέζεο θσλή Κπξίνπ, ηνχ ηερζέληνο εθ Παξζέλνπ ζαξθί. 

Ο Δηξκφο 
«Σφμνλ δπλαηψλεζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ». 
 

Κάζηζκα ηνχ ηεξνκάξηπξνο 
Ήρνο γ'  Θείαο πίζηεσο 

Εέσλ πίζηεσο νκνινγία, πιάλεο έζβεζαο θαθνδνμίαλ, ζηειηηεχζαο ηψλ 
είδψισλ ηφ άζενλ, θαί νινθαχησκα ζείνλ γελφκελνο, ζαπκαηνπξγίαηο 
δξνζίδεηο ηά πέξαηα, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη 
εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... ηνχ Πξνθήηνπ 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Πξνθεηψλ απάλησλ ζε, πξψηνλ σο φληα, επζεβψο γηλψζθνληεο, 
αλεπθεκνχκελ νη πηζηνί, πξψηνο Θεφλ γάξ εψξαθαο, σο δπλαηφλ ήλ, 
αλζξψπσ ζεάζαζζαη. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ ζεξκήλ αληίιεςηλ, ηψλ ελ αλάγθαηο, ηήλ εκψλ βνήζεηαλ, θαί πξφο Θεφλ 
θαηαιιαγήλ, δη' ήο θζνξάο ειπηξψζεκελ, ηήλ Θενηφθνλ πηζηνί καθαξίζσκελ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δπί μχινπ βιέπνπζα, αλαξηεζέληα, ηφλ Τηφλ ζνπ Πάλαγλε, ζπιάγρλα 
κεηξψα γνεξψο, ζπαξαζζνκέλε εθξαχγαδεο, Οίκνη! πψο έδπο, ηφ θψο κνπ 
ηφ άρξνλνλ. 
 



Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

Χδή δ' 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, πξφ βεκάησλ εβφαο ηπξαλληθψλ, 
απεηιαίο απηφεηνο, Ηεξνκάξηπο Βαβχια, ελ Κπξίσ αγαιιφκελνο. 
 
Θπζίαλ άκσκνλ, θξηθηήλ αλαίκαθηνλ, ηψ Κπξίσ πξνζθέξσλ, θαί ζεαπηφλ, 
ζθάγηνλ δη' αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο Βαβχια, αθειίδσηνλ πξνζήγαγεο. 
 
Σψλ παίδσλ ζηε, ηφ λένλ θξφλεκα, σο ζνθφο παηδνηξίβεο πλεπκαηηθψ, 
απνηξέθσλ γάιαθηη Ηεξνκάξηπο Βαβχια, εηο ηειείσζηλ θαηήξηηζαο. 

Θενηνθίνλ 
Ναφλ παλάγηνλ, Θενχ γηλψζθνληεο, ζέ ηήλ άζπηινλ κφλελ, θαί ηψλ πηζηψλ, 
πάλησλ ππεξέρνπζαλ, ηεξσηάηαηο ζε θσλαίο, Θενηφθε καθαξίδνκελ. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 
Σήο ηζρλφηεηνο ηήο γιψηηεο θαί ηήο θσλήο ζνπ, δηακεηθζείζεο ζεία πξνλνία 
ζεφπηα, θξηθηψλ κπζηεξίσλ Θενχ, εδείρζεο δηάθνλνο, θαί πιεγαίο εκάζηημαο 
Αίγππηνλ. 
 
Χο παξάδνμνο ε θιήζίο ζνπ ψ ζεφπηα, σο θνβεξά ηά έξγα ηψλ ζψλ 
ηεξαζηίσλ! ψπηαη γάξ ν ψλ ζνη Θεφο, θαί δφμε πςψζαο ζε,, Ηζξαήι σηήξα 
απέζηεηιε. 
 
Ννκνζέηελ παξαδφμσλ θαί δπζεθίθησλ, ηνχ Θενχ δηδαγκάησλ, πκλνχληέο ζε 
πίζηεη, θξάδνκελ ζεφπηα Μσζή, Σήλ ίιεσλ αίηεζαη, ηνχ Θενχ εκίλ ζείαλ 
δχλακηλ. 
 
Πάλ πξσηφηνθνλ επάηαμαο ηήο Αηγχπηνπ, σο ν Υξηζηφο δαηκφλσλ ελέθξσζε 
θξάηνο, ηχπνο γάξ ηνχ κέιινληνο, ηά ζνί ελεξγνχκελα, αιεζψο ππήξρνλ 
Ανίδηκε. 

Θενηνθίνλ 
Μή εγγίζεο ελ ηνίο ψδε, Μσζήο αθνχζαο, Θενχ θσλήο βνψζεο, εθ θινγφο 
θαί ηήο βάηνπ, άγηνο ν ηφπνο γάξ, εηθφησο πξνέγξαςελ, ελ ζαξθί ηερζήζεζζαη 
Υξηζηφλ εμ Αγλήο. 
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

Χδή ε' 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ 

Σήλ ζείαλ ράξηλ ζνπ Ηεζνχ, ν ηεξνκάξηπο Βαβχιαο, φλησο εμ χςνπο εδέμαην, 
σο θαί παίδαο λένπο, πξφο ζήλ αγάπεζηλ, αιείθεηλ θαί ζαλάηνπ πξφο 



θαηαθξφλεζηλ. 
 
Σή ζεία γλψζεη ζνπ ειιακθζείο, ν Ηεξνκάξηπο Βαβχιαο, πάληαο εδίδαζθε 
Κχξηε, ζέ εηδέλαη κφλνλ Θεφλ ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ θαί ηήο πιάλεο 
αλαθαινχκελνλ. 
 
Σή ζεία ςήθσ ζνπ πξνθξηζείο, ν ηεξνκάξηπο Βαβχιαο, ηήλ ινγηθήλ λέκεηλ 
πνίκλελ ζνπ, ζνί πξνζθέξεη Λφγε Θενχ, ηφ αίκα απηνχ, πξφο ηξίβνλ 
ζσηεξίαο, πάληαο ζνθψο νδεγψλ. 

Θενηνθίνλ 
Τπέξ ηψλ δνχισλ ζνπ ηφλ εθ ζνχ, Πάλαγλε Γεζπφηελ ηνχ παληφο, 
εθδπζσπνχζα ηθέηεπε, πάζεο ελαληίαο βιάβεο ιπηξψζαζζαη, ηνχ ζέ 
νκνινγνχληαο Παξζελνκήηνξα.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

χ Κχξηέ κνπ θψο 
Ραπίδεηο Δξπζξάλ, θαί δεηθλχεηο ηζρχλ ηνχ Θενχ, ηή ξάβδσ ζνπ ψ ζεφπηα, θαί 
ραξάηηεηο ελ ηαχηε, ηαπξνχ ηήλ ζείαλ δχλακηλ. 
 
 ηφικεο πξνζθηινχο! ψ απιφηεηνο ςπρήο θαζαξάο! Δί έγλσο κε παξά 
πάληαο, πξφο Θεφλ ν ζεφπηεο θεζί, γλσζηψο κνη θάλεζη. 
 
Σή πέηξα ζθεπαζζείο, νπ Θενχ είδεο πξφζσπνλ, σο θξχθηνλ ψ ζεφπηα, ηήλ 
δέ ζαξθσζηλ έγλσο, ηνχ Λφγνπ σο νπίζζηα. 
 
Οχσλ πεηφλ, αληί χδαηνο Μάλλα πνηέ, Μσζήο εζηηλ ν ζεφπηεο, ν δνχο 
νξηπγνκήηξαο, ηξνθήλ ηψ, Ηζξαήι δη' επρήο. 

Θενηνθίνλ 
Δηζέδπο αηζζεηψο, ηψ γλφθσ θαί έκαζεο, ηά άξξεηα ψ ζεφπηα, σο κέιιεη εθ 
Παξζέλνπ, Θεφο ζαξθί ηερζήζεζζαη. 
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

Χδή ο' 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 

Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, ηψ ηήο πιάλεο θαζνξψλ, θπκαηλνκέλελ θιχδσλη, 
Βαβχιαο ν ανίδηκνο αζιεηήο, εβφα, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ 
Πνιπέιεε. 
 
Υξηζηφλ εθκηκνχκελνο, πξφ ηήο πνίκλεο ηήλ ςπρήλ, ηήλ εαπηνχ πξνδέδσθελ, 
ν ανίδηκνο Μάξηπο θαί αζιεηήο, δσήλ πξφο αηψληνλ, εθ θζνξάο ηνχ ζαλάηνπ 
κεζηζηάκελνο. 
 
Σψλ Παίδσλ ηφ άζηαηνλ, επεζηήξηδε ζνθψο, ηνίο εαπηνχ παζήκαζη, Βαβχιαο 



ν ανίδηκνο αζιεηήο, δσήλ πξφο νπξάληνλ, απφ γήο κεηαθέξσλ ν 
παλεχθεκνο. 

Θενηνθίνλ 
Γεζκψλ απνιέιπκαη, θαηαδίθεο θαί αξάο, επινγεκέλε Πάλαγλε, ηψ ηνθεηψ 
ζνπ, κφλε γάξ επί γήο, Θεφλ εζσκάησζαο, θαζαξψλ εμ αηκάησλ ζνπ 
Παλάκσκε. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 
ηξαηείαλ, θεθηεκέλνο Θενχ Ηζξαήι δπλαηήλ, ηά κέλ επηά ηήο θαθίαο, 
Υαλαλαίσλ έζλε εμαθαλίδεηο, ηψ ιαψ ζνπ, θαηαθιεξνδνηείο δέ ηήλ γήλ ηήλ 
απηψλ. 
 
Αξξήησο, ππειζψλ ελ ηψ γλφθσ ηψ ζείσ Μσζή, νχ ν Θεφο ήλ θαιψλ ζε, ηάο 
γξαθείζαο πιάθαο δαθηχισ απηνχ, ηψλ λνκίκσλ, ππεδέμσ σο κέγαο 
ζεξάπσλ απηνχ. 
 
Ίζηεζηλ, ππαθνχεηλ Θεφο ηήο θσλήο απηνχ, ηφλ Μσυζήλ ηφλ ζεφπηελ, 
θαηελψπηνλ ηνχ ιανχ εκθαλψο, ίλα δείμε, θνβεξφλ κεηά δφμεο ηφλ κχζηελ 
απηνχ. 
 
Νφκηκνη, σο ηήο ράξηηνο παίδεο ππάξρνληεο, ηήλ επινγίαλ ηξπγψκελ, 
επθεκνχληεο Μάθαξ ζε, θαί Δβξαίνπο, σο πεξ πάιαη Ηαθψβ, ηφλ Ζζαχ λχλ 
πηεξλίδνληεο. 

Θενηνθίνλ 
Νεχκαηη, ζετθψ ζε πξνγξάθεη Μσζήο ν θιεηλφο, σο θηβσηφλ Θενηφθε, ηαίο 
απγαίο ηνχ Πλεχκαηνο παληαρφζελ, σο ρξπζίσ, θαηαθεθαιπκκέλελ εηο δφμαλ 
Θενχ. 

Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη». 
 

Κνληάθηνλ ηνχ Ηεξνκάξηπξνο 
Ήρνο πι. δ' 

Χο απαξράο ηήο θχζεσο 
Χο επζεβείαο θήξπθα, θαί αζιεηψλ εδξαίσκα, ε Δθθιεζία δνμάδεη ζε έλδνμε, 
ιακπξπλνκέλε ζήκεξνλ, αιι' σο έρσλ παξξεζίαλ, ελ εηξήλε ηειεία, ηνχο 
αλπκλνχληάο ζε, ηφλ Υξηζηφλ θπιαρζήλαη δπζψπεζνλ, ψ Πνιχαζιε. 

Ο Οίθνο 
Σήλ ηνχ θφζκνπ ζαθψο καηαηφηεηα, ελλνψλ ν ηνχ θφζκνπ αιιφηξηνο, θαί ηά 
πάζε Υξηζηνχ κηκεζάκελνο, ηά ηνχ ζψκαηνο πάζε ελέθξσζαο, θαί ηφλ 
ζηαπξφλ ζνπ αξάκελνο, εθνινχζεζαο Μάξηπο ηψ Κηίζηε ζνπ, θαί ζπκκέλσλ 
απηψ λχλ ηθέηεπε, ππέξ ηψλ ζέ ηηκψλησλ αιεζψο, ψ Πνιχαζιε. 
 



 π λ α μ ά ξ ην λ 
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βαβχια, 

Δπηζθφπνπ Αληηνρείαο ηήο κεγάιεο, θαί ηψλ ζχλ απηψ Αγίσλ ηξηψλ παίδσλ, 
νη δηά μίθνπο εηειεηψζεζαλ. 

ηίρνη 

 Ο Υξηζηφλ απηφλ Βαβχιαο ζχσλ πάιαη,  

 Υξηζηψ πξνζχκσο ζχεηαη δηά μίθνπο. 
Δηο ηνχο παίδαο 

ηίρνη 

 Τπέξ κεγίζηνπ Γεζπφηνπ Θενχ Λφγνπ,  

 Σξέρνπζη ζεξκψο πξφο μίθνο ηά παηδία.  

 Παίδαο θαί Βαβχιαλ πέθλε μίθνο ακθί ηεηάξηελ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Βαβχιαο, ν ελ Αληηνρεία δηδάζθαινο, ζχλ ηνίο 
ππ' απηφλ νγδνήθνληα ηέζζαξζη παηζί, μίθεη ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 

 Μαζήζεψο ζνη κηζζφο εθ ηψλ παηδίσλ,  

 Βαβχια ζείε ηήο ηνκήο θνηλσλία. 
 

Ο Άγηνο πξνθήηεο Μσυζήο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Οπθ εθ πέηξαο λχλ, νπδ' νπηζζίσλ κέξεη, 

 Μσζή ζεσξείο, αιι' φινλ Θεφλ βιέπεηο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Δξκηφλεο, κηάο ηψλ ζπγαηέξσλ 
Φηιίππνπ ηνχ απνζηφινπ. 

ηίρνη 

 Υσξείο πξφο απηνχο νπξαλνχο Δξκηφλε, 

 Δξκαίνλ επξεθπία ηήλ ζσηεξίαλ. 
 

Οη Άγηνη Θεφηηκνο θαί Θεφδνπινο, νη απφ δεκίσλ πηζηεχζαληεο, ππξί 
ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 

 Θεφηηκνο ηέζλεθε ζχλ Θενδνχισ,  

 Σηκήλ ζχλ απηψ δνπιηθήλ δνχο Κπξίσ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κεληπξίσλνο, Θενδψξνπ, 
Ακηαλνχ, θαί Ηνπιηαλνχ, νξκσκέλσλ εθ θψκεο Καλδαχιεο. 

ηίρνη 

 Ο Κεληπξίσλ πχξ πφζνπ ζείνπ πλέσλ,  

 Φπρήλ πξνζχκσο εηο ηφ πχξ απνπλέεη.  

 Σξηηηνίο αζιεηαίο, ε ππξά θιίκαμ μέλε,  

 Γη' ήο αλήιζνλ νπξαλνχ πξφο ηφ πιάηνο. 
 



Σή απηή, εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Πεηξσλίνπ, Υαξηηίλεο, 
Εαξβήινπ (ή αξβήινπ), Θαζνπήι, θαί Βεβαίαο. 

ηίρνη 

 Σκεζέληεο άκθσ ζαζνπήι θαί Βεβαία,  

 Εσήλ βεβαίαλ εχξνλ αλη' εςεπζκέλεο.  

 Βέβεινλ ν Εάξβεινο νπ ζέβσλ ζέβαο,  

 Αλδξψλ βεβήισλ ρεξζί βάιιεηαη ιίζνηο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ αγίσλ ηξηζρηιίσλ εμαθνζίσλ εηθνζηνθησ 
Μαξηχξσλ. 
 

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

Σνχ ηεξνκαξηπξνο 
 

Χδή δ' 
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ 

Αηνπξάληαη δπλάκεηο θαηνπηεχνπζαη, παίδαο θαί παηδνηξίβελ νκνχ, θαηά ηήο 
πιάλεο, ληθεθφξνπο δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ, εβφσλ ρνξεχνπζαη Υξηζηψ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, νδνχο ηήλ λίθελ απηνίο. 
 
Ζ θσζθφξνο ηνχ Γεζπφηνπ θαηειάκπξπλε, ράξηο ηνχο ζπλειζφληαο πηζηνχο, 
ν ανίδηκφο ηε Βαβχιαο ζηεθαλεθνξψλ, πξνηξέπεη ζπγραίξνληαο βνάλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σψλ ηπξάλλσλ κέλ επφξεη ε επίλνηα, βνεζείλ ηνίο κή νχζη ζενίο, ηή Σξηάδη δέ 
ηή Αγία Βαβπιαο ν θιεηλφο, πξνηξέπεη Πηζηνχο ηνχ εθβνάλ, Δπινγεηφο εί ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Λακπξνηάηαηο αζηξαπαίο ζνπ θαηαιάκπξπλνλ, ηήλ δνθεξάλ θαξδίαλ κνπ, ε 
θπήζαζα επί γήο ηφλ ήιηνλ Υξηζηφλ, Παξζέλε, ή ςάιινκελ αεί, Δπινγεκέλε ε 
Θεφλ ζαξθί θπήζαζα. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Δλ ηή θακίλσ 
Δλ ζενπηίαηο, ηψλ απνξξήησλ ζείνο γξαθεχο γεγνλψο, πάζαλ ηήλ ζνθήλ 
ηδέαλ ζχ ηήο ζθελήο, δηά ιφγσλ ηερλεζάκελνο, ηψ αξρηηέθηνλη, Βεζειεήι 
παξέζνπ ηήλ πξάμηλ Μσζή. 
 
Ηεξαηεχεηλ, ζξαζπζηνκήζαο πάιαη Κνξέ κεηά ζνχ, ψθζε θαηειζψλ εηο Άδνπ 
παγθιήξσο δψλ, ηνχ Θενχ ζνη ηφ αηδέζηκνλ, Μσζή θπιάηηνληνο, βαζηιείαο 
θαί ηεξαηείαο νκνχ. 
 
πζηξαηεγψλ ζνη, ηνχ Ηνπδαίσλ έζλνπο πάιαη Μσζή, ψθζε Μηραήι ν Άξρσλ 



ηψλ νπξαλψλ, θαί ηνχ ζψκαηφο ζνπ ζείνο θξνπξφο, ηφλ γάξ αξρέθαθνλ, 
αλζεζηεθφηα νχηνο θαηήζρπλε. 

Θενηνθίνλ 
Σνχ Ααξψλ ζε, ε ζεία ξάβδνο βιαζηάλεηλ εδήισζε, πάζη Θενηφθε ιχζηλ 
ακαξηηψλ, ηιαζκφο γάξ βξνηνίο γέγνλαο, θαί απνιχηξσζηο, ηήο θξηθηήο ηνχ 
Θενχ πξφο εκάο απεηιήο. 
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

Χδή ε' 
Θεφλ Παηέξα δεκηνπξγφλ 

Ζ κλήκε ζήκεξνλ αδειθνί, ηνχ Ηεξέσο θαί Μάξηπξνο Βαβχια, ηνχ ελ θινγί 
Νεαλίαο άδεηλ πξνηξέπεηαη, Δπινγείηε, ηφλ Κχξηνλ ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Οηλένη ζήκεξνλ θνηηεηαί, ηνχ Ηεξέσο θαί Μάξηπξνο Βαβχια, ζχλ ηψ 
πξεζβχηε ζηεθζέληεο άδεηλ πξνηξέπνληαη, Δπινγείηε ηφλ Κχξηνλ ηά έξγα, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Σφ ρξίζκα ηφ Ηεξαηηθφλ, ηνχ Ηεξέσο θαί Μάξηπξνο Βαβχια, ελ ηή ηνχ αίκαηνο 
ρχζεη πιένλ δνμάδεηαη, δηά ηνχην ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Θεφλ εθχεζαο ελ ζαξθί, ηφλ θαηέρνληα ρεηξί ηά πάληα, θαί ελ αγθάιαηο 
Παξζέλε ηνχηνλ εβάζηαζαο, φλ πκλνχζηλ σο Κχξηνλ ηά έξγα, θαί 
ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 
Θεξάπσλ εηθφησο ηνχ Θενχ, σο πξάνο ήθνπζαο θαί έξγνηο γέγνλαο, δηφ 
εγλψζζε ζνη θπξηνο, ππέξ πάληαο ηνχο πξνθήηαο Μσζή, θαί ελνηθήζαο ζνη 
πηζηψο, ςάιιεηλ εδίδαμελ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Χο κχζηεο Θενχ θαί ιεηηνπξγφο, θαί βαζηιεχο, Ηζξαήι, Μσζή ζεφπηα 
δεηρζείο, Υξηζηφλ εθήξπμαο έξρεζζαη, ελ ζαξθί πξνδηαγξάςαο απηνχ, ηήλ 
πξφο αλζξψπνπο θνβεξάλ θαί ζείαλ έιεπζηλ, νχ θαί ηχπνο έκςπρνο ψθζεο 
ζαθψο, θαί Πξνθήηεο πηζηφο. 
 
Λφγνπ πξνθεηείαηο ηφλ ιαφλ, θαί λφκνπ δηαηαγαίο θαζνδεγήζαο πηζηψο, 
ζεκείσλ ηέξαζηλ ίζπλαο, θαί ζαπκάησλ επηδείμεζηλ, ππφ Θενχ δέ 
πξνζθιεζείο, ελ γή ζεφπηα Μσάβ, πξνζεηέζεο, πξφο ηνχο παηέξαο ηνχο 
ζνχο κεηά δφμεο πνιιήο. 
 
ξεη επηβάο σο νπξαλψ, Θενχ πξνζηάμαληνο θαηείδεο πλεχκαηη, ηήλ ηψλ 



πξαέσλ γήλ Πάλζνθε, αηζζεηψο δέ θαηελφεζαο, επαγγειίαο ηήλ ηξπθήλ, θαί 
κεηαζηάληνο εθ γήο, επεθξχβε, νηθνλνκία Θενχ θαί ηφ ζθήλφο ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Οπδείο πξναθήθνε πξφ ζνχ, ζεφπηεο έλδνμε, Μσζή ζεξάπνλ Υξηζηνχ, δηφηη 
άπαληα έβιεςαο, ηήο Παξζέλνπ ηά ηλδάικαηα, πξνδηαγξάθνληα απηήο ηήλ 
ζείαλ γέλλεζηλ, ελ θινγί γάξ βάηνπ, θαηείδεο κνξθήλ ηήλ αφξαηνλ. 

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». 
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

Χδή ζ' 
Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ 

Υξηζηφο αλζξψπνηο νδφλ ππέδεημε, δηά ηαπξνχ πξφο χςνο νπξαλψλ 
επεπίβαηνλ, δηά ηνχην ζάλαηνο εηηάηαη βξνηνίο, παίδεο γάξ λεαλίαη, ηνχηνλ 
νπθ έπηεμαλ, ζχλ ηψ ζαπκαζίσ Βαβχια, νχο καθαξίζσκελ. 
 
Δπξψλ ηψλ πφλσλ ζνπ ηήλ αληάκεηςηλ, παξά Υξηζηνχ ζαπκάησλ, παξνρήλ 
θαί αηψληνλ, θιεξνπρίαλ Βαβχια ζεζπέζηε, κέιπεηο ζχλ ηνίο Αγγέινηο, Άγηνο, 
Άγηνο, Άγηνο, Σξηάο ε παληνπξγφο θαί παληνδχλακνο. 
 
Παζψλ ηάκαηα αξπζψκεζα, ηή επθιεεί ζθελή ηψλ αζινθφξσλ 
πξνζηξέρνληεο, ελ απηή γάξ πάξεηζηλ Αγγέισλ ρνξνί, Πλεχκαηά ηε δηθαίσλ, 
πάλησλ ε Γέζπνηλα, ζχλ ηψ ζαπκαζίσ Βαβχια ηάζεηο λέκνληεο.  

Θενηνθίνλ 
Χδήλ πξνζάγσ ζνη Κφξε Γέζπνηλα, εθ ξππαξψλ ρεηιέσλ κνπ ν ηάιαο 
δεφκελνο, ηνχ βνξβφξνπ ξχζαί κε ηψλ έξγσλ κνπ, άπαληαο δέ ηνχο πίζηεη, 
λχλ επθεκνχληάο ζε, ηήο εθ δεμηψλ ηνχ ζνχ Τηνχ δφμεο αμίσζνλ. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Λίζνο αρεηξφηκεηνο 
Γέγνλαο απηφπηεο ζεφπηα, θαί κεηά ζάλαηνλ Κπξίνπ, νπ δη' ακπδξψλ 
αηληγκάησλ, Υξηζηφλ αζξήζαο, σο ελ ηή πέηξα ηφ πξίλ, αιι' αλζξσπίλσ 
ζψκαηη, θψο απαζηξάπηνληα ζεφηεηνο. 
 
ξνο ηφ ζαβψξ εδνμάζζε, ππέξ ηφ ίλαηνλ πινπζίσο, έλζα Μσυζήο εθ 
λεθάδσλ, θαί ν ζεζβίηεο εθ ρψξαο δψλησλ Υξηζηφλ, ζχλ Απνζηφινηο 
έβιεπνλ, κεηακνξθνχκελνλ σο φλησο Θεφλ. 
 
ψζνλ ζπκπαζεί ζνπ πξεζβεία, θαί πξνζεπρψλ ηή παξξεζία, σο ηφλ Ηζξαήι 
εθ θηλδχλσλ, Μσζή ζεφπηα, θαί ραιεπψλ θαί δεηλψλ, Υξηζηηαλψλ ηφ 
πιήξσκα, εθ πάζεο βιάβεο ηψλ πκλνχλησλ ζε. 



Θενηνθίνλ 
ηάκλνλ ζε ρξπζήλ ηε θαί πιάθα, θαί ζείαλ ηξάπεδαλ Παξζέλε, πξφηεξνλ 
Μσζήο δηαγξάςαο, ηξαλψο εδήινπ Θεφλ ηερζήλαη εθ ζνχ, φλ πεξ ηδφληεο 
ζψκαηη, πηζηψο ηφλ χκλνλ ζπκπιεξνχκέλ ζνη. 

Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο, ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Θχηεο νκνχ θαί ζχκα, Βαβχια ψθζεο ηνχ Θενχ, ζχσλ απηψ αλαηκάθησο, θαί 
ζνίο ελ αίκαζη ηπζείο, ζχλ ηνίο ηειείνηο λεπίνηο, κεζ' ψλ ζε αλεπθεκνχκελ. 

Θενηνθίνλ 
Σνχο κή ηήλ ζήλ εηθφλα, Παξζέλε αζπαδνκέλνπο, θαί ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ, 
εθ πίζηεσο εηιηθξηλνχο, θαηάβαιε σο αζένπο, θαί ηή γεέλλε παξάδνο. 
 

Καί ηά ινηπά σο ζπλήζσο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Εαραξίνπ, παηξφο ηνχ Πξνδξφκνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψίηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Υξίζκα πεξηθείκελνο, ζηνιήλ ηε ζείαλ ανίδηκε, Εαραξία σο άγγεινο, Θεψ 
ηεξάηεπζαο, κεζηηεχσλ πιάζηε, θαί πιάζκαηη κάθαξ, θαί ηάο δειψζεηο 
ελαξγψο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο εηζδερφκελνο, δηφ ζε καθαξίδνκελ, θαί ηήλ 
αγίαλ ζνπ ζήκεξνλ, εθηεινχληεο παλήγπξηλ, ηφλ σηήξα δνμάδνκελ. 
 
Παηδίνλ εψξαθαο, απνηερζέλ ηήο λεάληδνο, Εαραξία ζεφπλεπζηε, Παηξφο ηφλ 
ζπλάλαξρνλ, θαί ηψ ζψ πξνδήισο, πξνιέγεηο παηδίσ, Πξνθήηεο έζε 
αιεζψο, ηνχηνπ ηάο ηξίβνπο εηνηκαδφκελνο, κεζ' νχ ζε καθαξίδνκελ, θαί ηήλ 
ζεπηήλ ζνπ παλήγπξηλ, Ηεξψο ενξηάδνκελ, ζενθφξε Παλφιβηε. 
 
Ναφο δψλ θαί έκςπρνο, ηνχ ζείνπ Πλεπκαηνο πέθπθαο, θαί λανχ κέζνλ 
έλδνμε, Θεψ ζπγγηλφκελνο, θαζαξά θαξδία αδίθσο εζθάγεο, καξηπξηθψο 
απνπιεξψλ, ηφλ ζείνλ δξφκνλ ζνπ Αμηάγαζηε, δηφ πξφο ηφλ νπξάληνλ, λαφλ 
αλήιζεο ελ αίκαηη, ηψ ηδίσ αηηνχκελνο, ηιαζκφλ ηνίο ηηκψζη ζε. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 



Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Ηεξσζχλεο λνκηθήο, ελδεδπκέλνο φλησο ζηνιήλ, θαηά ηήλ ηάμηλ Ααξψλ 
ειεηηνχξγεζαο, θαί παξεζηψο ελ ηψ λαψ, αγγειηθήλ κνξθήλ εκθαλψο, 
εζεάζσ πακκαθάξηζηε, δηφ ζνπ ηήλ κεηάζηαζηλ άπαληεο, κέιπνληεο 
ρξεσζηηθψο Εαραξία, άζκαζηλ επθεκνχκελ, ζέ ηφλ κεηά ηφ γήξαο 
εθβιαζηήζαληα, Ησάλλελ ηφλ έλδνμνλ, Πξέζβεπε ππέξ εκψλ, ηφλ ειεήκνλα 
Θεφλ, ζσζήλαη εκάο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Κχξηε, εη θαί θξηηεξίσ 

Κχξηε, ζχ ηήο ζέ ηεθνχζεο πξεζβείαηο, πεξηθξνχξεζνλ ηήλ πνίκλελ ζνπ, ήλ 
πεξ αίκαηί ζνπ ηηκίσ, σο νηθηίξκσλ εμεγφξαζαο, θαί επεξείαο ερζξψλ, 
απήκαληνλ ζπληήξεζνλ, φπσο πκλνχληεο δνμνινγψκελ, ζνχ ηήλ ζείαλ 
ζπγθαηάβαζηλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Κχξηε, φηε ζε ν ήιηνο είδελ, επί ηνχ μχινπ θξεκάκελνλ, Ήιηε ηήο δηθαηνζχλεο, 
ηάο αθηίλαο ελαπέθξπςε, θαί ηήο ζειήλεο ηφ θψο, εηο ζθφηνο κεηεβάιεην, ε δέ 
παλάκσκφο ζνπ Μήηεξ, ηά ζπιάγρλα δηεηέηξσην. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ν παξεζηψο ηψ Θεψ, ελ πςίζηνηο Αξράγγεινο, 
ιεηηνπξγψ ζεφθξνλη, Εαραξία ηελ ζχιιεςηλ, ηήλ ηνχ Πξνδξφκνπ 
επαγγειίδεηαη, παξ' ειηθίαλ εθ ηήο ζηεηξψζεσο,  ηήο αθξάζηνπ ζνπ, 
πξνκεζείαο Γέζπνηα! δη' ήο Υξηζηέ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, σο κφλνο 
εχζπιαγρλνο. 
 
ηίρ. Δπινγεηφο Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ν πνηψλ ζαπκάζηα κφλνο. 
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ηήο Παιαηάο ηήλ ζηγήλ, θαί ηήο Νέαο ηήλ 
έθθαλζηλ, Εαραξίνπ θψθεπζηο, πξνθεηεχεη ζαθέζηαηα, ηήλ γάξ ηνχ λφκνπ 
ζηγήζαο πιήξσζηλ, ηφ θψο ππέδεημε ηφ ηήο ράξηηνο,  ηήο πξνλνίαο ζνπ, ηήο 
ζνθήο Φηιάλζξσπε! δη' ήο εκάο, πάληαο πεξηθξνχξεζνλ σο παληνδχλακνο. 
 
ηίρ. Καί ζχ παηδίνλ, Πξνθήηεο Τςίζηνπ θιεζήζε. 
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ελ ηεξεχζη πηζηφο, θαί ελ Μάξηπζηλ άξηζηνο, θαί 
Πξνθήηεο έλδνμνο, πξνκελχσλ ηά κέιινληα, ν Εαραξίαο Γέζπνηα δείθλπηαη, 
ηξηπιψ ζηεθάλσ θαηαθνζκνχκελνο,  ηψλ πινπζίσλ ζνπ, δσξεψλ 
θηιάλζξσπε! δη' ψλ Υξηζηέ, πάληαο θαηαμίσζνλ, ηήο βαζηιείαο ζνπ. 

Γφμα... Ήρνο β' 
Αλαηνιίνπ 

Χο θαζαξφο ηεξεχο, εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ εηζέδπο, θαί ηήλ ζηνιήλ ηήλ ηεξάλ 
ελδπζάκελνο, ακέκπσο ηψ Θεψ ειεηηνχξγεζαο, σο Ααξψλ λνκνζεηψλ, θαί 



σο Μσζήο πνδεγψλ ηάο θπιάο ηνχ Ηζξαήι, ελ ηή ηψλ θσδψλσλ αθξαηθλεί 
ζπκβνιή, δηφ θαί πεθφλεπζαη, αιιά ηφ αίκά ζνπ ηφ δίθαηνλ, εκίλ ζσηήξηνλ 
ίακα γέγνλε, θαί σο κχξνλ επψδεο, ηάο αθνάο αλνίγεη, πξφο πνξηζκφλ ηήο 
αησλίνπ δσήο, Εαραξία ηξηζφιβηε, ηνχ Βαπηηζηνχ Ησάλλνπ ν γελέηεο, θαί ηήο 
Διηζάβεη ν ζχλεπλνο, εθηελψο πξέζβεπε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε 

λησο ππεξήξαλ αιεζψο, ηψλ αλνκηψλ κνπ ηά πιήζε, ηήλ θεθαιήλ κνπ 
αγλή, θαί αη αλνκίαη κνπ ππεξεπιήζπλαλ, θαί θνξηία δπζβάζηαθηα, θαί 
άκεηξα Κφξε, θέθηεκαη ν δείιαηνο, θαί αδηφξζσηνο, χ νχλ, ηή ζεξκή ζνπ 
πξεζβεία, πξφθζαζνλ θαί ζψζφλ κε κφλε, ηψλ ακαξηαλφλησλ ε δηφξζσζηο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Πφλνπο ππνκείλαζα πνιινχο, ελ ηή ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ ζηαπξψζεη 
άρξαληε, έζηελεο δαθξχνπζα θαί νινιχδνπζα, Οίκνη! ηέθλνλ γιπθχηαηνλ, 
αδίθσο πψο πάζρεηο, ζέισλ πάληαο ξχζαζζαη, ηνχο εμ Αδάκ γεγελείο, φζελ, 
Παλαγία Παξζέλε, ζέ παξαθαινχκελ ελ πίζηεη, ίιεσλ εκίλ ηνχηνλ απέξγαζαη. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Ηεξσζχλεο ζηνιηζκφλ, πεξηβαιιφκελνο ζνθέ, θαηά ηφλ λφκνλ ηνχ Θενχ, 
νινθαπηψκαηα δεθηά, ηεξνπξεπψο πξνζελήλνραο Εαραξία, θαί γέγνλαο 
θσζηήξ, θαί ζεαηήο κπζηηθψλ, ηά ζχκβνια ελ ζνί, ηά ηήο ράξηηνο, θέξσλ 
εθδήισο πάλζνθε, θαί μίθεη αλαηξεζείο ελ ηψ λαψ ηνχ Θενχ, Υξηζηνχ 
Πξνθήηα, ζχλ ηψ Πξνδξφκσ, πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ 
ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σνλ Πξνδξφκνην ηνθήα θξνηψ ζνθφλ Αξρηεξήα. 
Θενθάλνπο 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Σήλ κλήκελ Πξνθήηα ζνχ επθεκψλ, ηνχ Πλεχκαηνο ράξηλ, ηθεηεχσ κνη 
ζπλεξγείλ, ηή ζή κεζηηεία αλαθξάδσλ, Σψ ιπηξσηή θαί Θεσ εκψλ άζσκελ. 
 
Ο βίνο ζνπ άκεκπηνο επξεζείο, ηήο ηεξσζχλεο, εθνζκήζε θαηαζηνιή, θαί ηήο 
πξνθεηείαο θσηνθφξνηο, καξκαξπγαίο ζενξξήκνλ καθάξηε. 
 
Ννκίκσ ηαηλία ηήλ θεθαιήλ, θαηεγιατζκέλνο, Εαραξία αλαδεηρζείο, σο 
ηεξνθάλησξ αλεβφαο, Σψ ιπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ.  

Θενηνθίνλ 
Πνδήξε ρηηψλα σο Ααξψλ, πεξηβεβιεκέλνο, ηήλ εθ ξίδεο ηνχ Ηεζζαί, 



βιαζηήζαζαλ Κφξελ ππεδέμσ, ηφλ Λπηξσηήλ ελ θνηιία βαζηάδνπζαλ. 
 

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

ηε ηφ ζπκίακα, ηφ ηήο ζπλζέζεσο έθεξεο, Αξρηεξεχ, ηφηε ηνχ Πξνδξφκνπ, 
εθνκίζσ ηήλ γέλλεζηλ. 
 
Μχξνλ αγηάζκαηνο, ηεξαηεχεηλ ζε έρξηζελ, σο Ααξψλ, φζελ νπηαζίαο, 
Αγγέινπ εμίσζαη. 
 
ξζξνλ πξνκελχνληα, ηή νηθνπκέλε ζε ήιηνλ, ηφλ λνεηφλ, ψηεξ Εαραξίαο, 
Ησάλλελ εθηέηνθελ. 

Θενηνθίνλ 
Ίζπλνλ ηφλ βίνλ κνπ, Θενγελλήηξηα πάλαγλε, θαί ηήλ δσήλ, ε ηνχ Εαραξίνπ, 
ηήλ νηθίαλ θαηδξχλαζα. 

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

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Ηεξνπξγήζαο ηψ Θεψ θαηά ηφλ λφκνλ, θαί πξνθεηεχζαο ηφλ Υξηζηφλ εθ ηήο 
Παξζέλνπ, Εαραξία ζαξθνχκελνλ εθ Πλεχκαηνο Αγίνπ, εθάλεο ηή νηθνπκέλε 
ζηχινο θσηφο, θαί έθεο δηθαηνζχλεο αλαηνιήλ, εμ χςνπο θφζκνλ 
εθιάκπνπζαλ, θαί εηο εηξήλεο νδφλ, επζχλνπζαλ ηνχο πφδαο εκψλ, ηφλ 
ζψδνληα ηφ άλζξσπνλ. 

Γφμα... κνηνλ 
Σνχ Βαξαρίνπ ηφλ πηφλ λχλ καθαξίζσκελ, φηη ηφλ λφκνλ ςαικηθψο 
πξνεκειέηεζε, Εαραξίαο ν δίθαηνο λπθηφο ηε θαί εκέξαο, ιαηξεχσλ ηψ ελ 
πςίζηνηο πάλησλ Θεψ, σο έθε ν έλ Πξνθήηαηο κέγαο Γαπίδ, φο θαί ηέινο δη' 
αίκαηνο, ζθαγείο εηχζε σο ακλφο, δεθηφο εηο νινθάξπσζηλ, ηνχ σηήξνο ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενραξίησηε Αγλή επινγεκέλε, ηφλ δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ εθ ζνχ ηερζέληα, 
ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, θαί ζχλ ηνίο Πξνθήηαηο, θαί άπαζη ηνίο Αγίνηο ππέξ 
εκψλ, δπζψπεη αθαηαπαχζησο δνχλαη εκίλ, πξφ ηνχ ηέινπο δηφξζσζηλ, θαί 
ηιαζκφλ ακαξηηψλ, θαί βίνπ επαλφξζσζηλ, φπσο εχξσκελ έιενο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σψ ηνχ Τηνχ ζνπ θαί Θενχ ηαπξψ Παξζέλε, πεξηθξνπξνχκελνη αεί ηάο ηψλ 
δαηκφλσλ, πξνζβνιάο εθηξεπφκεζα, θαί ηάο κεζνδείαο, θπξίσο ζε Θενηφθνλ 
θαί αιεζψο, πκλνχληεο, θαί πφζσ πάζαη αη γελεαί, καθαξίδνληεο άρξαληε, σο 
πξνεθήηεπζαο, δηφ, πηαηζκάησλ εκίλ άθεζηλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ δψξεζαη. 
 

Χδή δ' 
«Δηζαθήθνα Κχξηε ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 



θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα». 
 
Ο Πξνθήηεο ζνπ Γέζπνηα, ηχπνηο λνκηθνίο, πηζηψο ειεηηνχξγεη ζνη, θαί ηήο 
ράξηηνο εμίσηαη, θαηηδείλ ελ γλψζεη ηήλ αιήζεηαλ. 
 
Σψ θσηί θψο πξνζέιαβεο, ηψ ακαπξνηέξσ ζχ ηφ ηξαλφηεξνλ, 
Πακκαθάξηζηε, ηψ λφκσ γάξ, θαί ε ράξηο φλησο πξνζεηέζε ζνη. 
 
Ο Θεψ παξηζηάκελνο, ζείνο Γαβξηήι επαγγειηδφκελνο, αλεθάλε ζνη Μαθάξηε, 
ηήλ θσλήλ ηνχ ιφγνπ θαί ηφλ Πξφδξνκνλ. 

Θενηνθίνλ 
Καζαξφλ ελδηαίηεκα, ν Γεκηνπξγφο Παξζέλε ηήο θηίζεσο, επξεθψο ζε 
θαηεζθήλσζελ, ν ηήο Διηζάβεη ιχζαο ζηείξσζηλ. 
 

Χδή ε' 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Ζ θίδαξηο εηέζε ηή θάξα ζνπ, ψ Πξνθήηα, ελ ζθξαγίδη έρνπζα, ηχπνλ ηήο 
ράξηηνο έλδνμε. 
 
Αγάιιεηαη ε θηίζηο ηψ ηφθσ ζνπ, Αξρηεξεχ, ζχ γάξ αλεβιάζηεζαο, ηήο 
κεηαλνίαο ηφλ θήξπθα. 
 
Κνζκίσο ζνπ ηφλ βίνλ δηήλπζαο ηάο εληνιάο, πάζαο ηνχ Κπξίνπ γάξ, ζχλ 
Διηζάβεη εηέιεζαο. 

Θενηνθίνλ 
Ρπζκίδεηαη πξφο χκλνλ ε γιψζζά ζνπ, ζενξξήκνλ, ηήλ γάξ Απεηξφγακνλ, 
θπνθνξνχζαλ εψξαθαο. 
 

Χδή ο' 
Υηηψλά κνη παξάζρνπ 

Ο λφκνπ ιαηξεχσλ ηή ζθηά, ψθζε θαί ηήο ράξηηνο θήξπμ, σηήξ εκψλ, 
εμηψζε γάξ ηδείλ ζνπ ηήλ ζάξθσζηλ. 
 
Σψ θξίζεσλ ινγείσ θνζκεζείο, Λφγνλ ηφλ ατδηνλ, ζάξθα θνξέζαληα, Εαραξία, 
ηεξεχ ππνδέδεμαη. 
 
Χξάζεο ηνχ λανχ έλδνλ ρσξψλ, Θεψ ζπγγηλφκελνο, Μχζηα ζεφπλεπζηε, 
ηεξεχο θαί ιεηηνπξγφο αμηάγαζηνο.  

Θενηνθίνλ 
σηήξα Θενκήηνξ ελ γαζηξί, Παξζέλε βαζηάδνπζα, Λφγνλ ηφλ άλαξρνλ, 
εγλσξίζζεο Διηζάβεη ηή πξνθήηηδη. 

Ο Δηξκφο 
«Υηηψλά κνη παξάζρνπ θσηεηλφλ, Ο αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ, 
πνιπέιεε Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ». 
 



Κνληάθηνλ  Ήρνο γ' 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Ο Πξνθήηεο ζήκεξνλ, θαί ηεξεχο ηνχ Τςίζηνπ, Εαραξίαο πξνχζεθελ, ν ηνχ 
Πξνδξφκνπ γελέηεο, ηξάπεδαλ ηήο απηνχ κλήκεο Πηζηνχο εθηξέθσλ, πφκα ηε 
δηθαηνζχλεο ηνχηνηο θεξάζαο, Γηφ ηνχηνλ επθεκνχκελ, σο ζείνλ κχζηελ Θενχ 
ηήο ράξηηνο. 

Ο Οίθνο 
Σήλ ηνχ λφκνπ ζηγήλ ν ηεξάξρεο δέδεθηαη, δη' Αγγέινπ θσλήο, ηφλ Άγγεινλ 
δερφκελνο, Υξηζηνχ παξνπζίαο Πξνθήηελ θαί κχζηελ, ζχλ Διηζάβεη ζηείξα 
θαί ζψθξνλη, νχ γελλεζέληνο, αλεθαηλίζζε ράξηο θαί ιπηξσζηο, θαί Καηαιιαγή 
εκψλ παγθφζκηνο, θεξχηηεη γάξ ηφλ ακλφλ, θαί πιάζηελ, θαί ηήο θχζεσο 
λενπξγφλ, ηφλ εθ ηήο ζηείξαο ηφλ θαξπφλ ρνξεγνχληα, Τηφλ δέ θαλέληα ηήο 
Παξζέλνπ, σο ζείνο κχζηεο Θενχ ηήο ράξηηνο. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή Δ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε Εαραξίνπ ηνχ Πξνθήηνπ ηνχ Παηξφο ηνχ 

Πξνδξφκνπ. 
ηίρνη 

 Θείνλ δη' ακλφλ ηνχ Θενχ Εαραξίαο,  

 ζπεξ ηηο ακλφο ζθάηηεηαη λανχ κέζνλ.  

 Πέκπηε Εαραξίαλ δαπέδσ ζθάμαλ παξά λενχ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Αβδαίνο, ξάβδνηο αθαλζψδεζη ηπθζείο, 
ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 

 Ράβδσλ αθάλζαο Μάξηπο Αβδαίνο θέξεη,  

 ηεθζέληα ηηκψλ ηαίο αθάλζαηο Γεζπφηελ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μεδίκλνπ, Οπξβαλνχ, 
Θενδψξνπ, θαί ηψλ ζχλ απηνίο νγδνήθνληα lεξέσλ θαί Λεπτηψλ, ήηνη 
Γηαθφλσλ. 

ηίρνη 

 Όδσξ δηειζψλ ςαικηθψο θαί πχξ άκα,  

 Λέγεη Μέδηκλνο, εηο αλαςπρήλ θζάλσ.  

 χλ Οπξβαλψ δέ θαί Θεφδσξνο κέγαο,  

 Άζινλ ηφλ απηφλ εθηειεί ηψ Μεδίκλσ. 

 Οθηάο δεθαπιή ηψλ θαζηεξσκέλσλ,  

 Πξφο πχξ, χδσξ ηε θαξηεξψο εθαξηέξεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πέηξνπ ηνχ ελ ηψ Αζήξα. 
 

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

Χδή δ' 



Παίδεο Δβξαίσλ 
ηε θσλή ε ηνχ βνψληνο, πξνειήιπζελ εθ ζηείξαο Εαραξία, ηήο ζήο 
γιψζζεο δεζκά, δηέιπζε θξαπγάδεηλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Φίινο εηέρζε ηνχ λπκθίνπ, εθ ζηεηξψζεσο ηφλ ηφθνλ ηήο Παξζέλνπ, 
πξνκελχσλ ζαθψο, ν Πξφδξνκνο ηνίο πίζηεη, Δπινγεηφο εί θξάδνπζηλ, ν 
Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 
 
ινο εγέλνπ Εαραξία, ζείνλ φξγαλνλ ηνχ Πλεχκαηνο ηξηζκάθαξ, θαί 
πξνθήηελ ηφ ζφλ, πξνέιεγεο παηδίνλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, εθβνψλ εηο ηνχο 
αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Νφκνπ ηφ πιήξσκά ζε Κφξε, ηφ θεθάιαηνλ ηήο φιεο πξνθεηείαο, Εαραξίαο 
νξψλ, εγλψξηζε θξαπγάδσλ, Δπινγεκέλνο πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο ζήο 
θνηιίαο. 
 

Χδή ε' 
Σφλ ελ φξεη αγίσ δνμαζζέληα 

Αιεζείαο εδείρζεο ππνθήηεο, ηνχ Υξηζηνχ γάξ ηάο ηξίβνπο Ησάλλεο, 
πξνπνξεπζείο εηνίκαζελ ν Πξφδξνκνο, κάθαξ ηεξάξρα, φλ ππεξπςνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ρεηνξεχσλ επιφγεηο ηφλ Γεζπφηελ, ζσηεξίαλ εκίλ ηφλ δεδσθφηα, ηφλ εθ 
Γαπτδ ζαξθί εμαλαηείιαληα, θχξηνλ ηήο δφμεο, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 
 
Υαξηζκάησλ κεγάισλ εμηψζεο, ζενθάληνξ ηφλ Πξφδξνκνλ γελλήζαο, ηφλ 
Πξνθεηψλ απάλησλ ππεξθείκελνλ, Κχξηνλ πκλνχληα, θαί ππεξπςνχληα, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Ηεξάξρεο νκνχ θαί Θενθήξπμ, Εαραξίαο Μεηέξα θαί Παξζέλνλ, ηφλ Κχξηνλ 
βαζηάδνπζαλ ηήο θηίζεσο, ραίξσλ πξνζεθχλεη, ήλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ φξεη αγίσ δνμαζζέληα, θαί ελ βάησ ππξί ηφ ηήο Αεηπαξζέλνπ, ηψ 
Μσυζή κπζηήξηνλ γλσξίζαληα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Κπξίσο Θενηφθνλ 

Δπιήζζεο επηπλνίαο, ηήο ηνχ Παξαθιήηνπ, θαί επινγείλ επερείξεηο ηφλ 
Κχξηνλ, ηεξνκχζηα ζεφθξνλ ζενκαθάξηζηε. 
 
Ρεκάησλ ηάο εθβάζεηο, ηψλ ηνχ Αξραγγέινπ, εσξαθψο ζενξξήκνλ 



παλεχθεκε, πξφο επινγίαλ ηήλ γιψηηαλ επζχο εθίλεζαο. 
 
Ζιέεζελ ν Πιάζηεο, ηνχο απνιιπκέλνπο, θαί Αβξαάκ δηαζήθεο εκλήζζε 
ζαθψο, σο πξνθεηεχσλ εθζέγμσ, πιεζζείο ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
Αζιήζεσο ζηεθάλνηο, θαί ηεξσζχλεο, θαί θσηηζκψ πξνθεηείαο θεθφζκεζαη, 
ψ Εαραξία, θαί δφμεο κεηέζρεο θξείηηνλνο. 

Θενηνθίνλ 
Φσηφο νχζα δνρείνλ, θψηηζνλ Παξζέλε, ηήλ ζθνηηζζείζαλ ςπρήλ κνπ ηνίο 
πάζεζη, θαί εμσηέξνπ κε ζθφηνπο, ξχζαη πξεζβείαηο ζνπ. 

Ο Δηξκφο 
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε αγλή, 
ζπλ Αζσκάηνηο ρνξείαηο ζέ κεγαιχλνληεο». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Ακέκπησο ηεξάηεπζαο, Θεψ ηψ παληνθξάηνξη, ηή λνκηθή δηαηάμεη, ψ Εαραξία 
Πξνθήηα, δηφ θαί ζπκηψληί ζνη, Άγγεινο ιέγσλ θαίλεηαη, Σέμε Υξηζηνχ ηφλ 
Πξφδξνκνλ, κεζίηελ φληα ηνχ Νφκνπ, θαί ράξηηνο ηήο ελζένπ. 

Θενηνθίνλ 
Παξήιζνλ Μεηξνπάξζελε, ηά ζθησδψο ηεινχκελα, ηψ πάιαη λφκσ θαί ηχπσ, 
ηφλ γάξ ηνχ λφκνπ δνηήξα, Θεφλ αζπφξσο έηεθεο, βξνηψλ εηο απνιχηξσζηλ, 
δηφ θακέ ηξνπνχκελνλ, ηήο ακαξηίαο ηψ λφκσ, ζηήξημνλ λφκσ ηψ ζείσ. 
 

Καί ηά ινηπά σο ζπλήζσο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ζ αλάκλεζηο ηνχ γεγνλφηνο ζαχκαηνο ελ Κνιαζζαίο, ήηνη ελ Υψλαηο, 

παξά ηνχ Αξραγγέινπ Μηραήι. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα, δεπηεξνχληεο απηά. 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 
Σξηζειίνπ ζεφηεηνο, παξαζηάηεο θαηδξφηαηνο, Μηραήι δεηθλχκελνο, 
αξρηζηξάηεγε, κεηά ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, θξαπγάδεηο γεζφκελνο, Άγηνο εί ν 
Παηήξ, Άγηνο ν ζπλάλαξρνο, Λφγνο Άγηνο, θαί ηφ Άγηνλ Πλεχκα, κία δφμα, 
βαζηιεία, κία θχζηο, κία ζεφηεο θαί δχλακηο. 
 
Καί ηφ είδφο ζνπ πχξηλνλ, θαί ηφ θάιινο ζαπκάζηνλ, Μηραήι πξσηάγγειε, ηή 
αυισ γάξ, θχζεη δηέξρε ηά πέξαηα, πιεξψλ ηά πξννηάγκαηα, ηνχ ηψλ φισλ 



πνηεηνχ, δπλαηφο ελ ηζρπτ ζνπ γλσξηδφκελνο, θαί πεγήλ ηακάησλ ηφλ λαφλ 
ζνπ, εξγαδφκελνο ηή θιήζεη, ηή ζή αγία ηηκψκελνλ. 
 
Ο πνηψλ ηνχο, Αγγέινπο ζνπ, ψζπεξ γέγξαπηαη πλεχκαηα, θαί ηνχο 
ιεηηνπξγνχληάο ζνη, θιφγα πχξηλνλ, κέζνλ ηαγκάησλ πξσηεχνληα, αλέδεημαο 
Κχξηε, ζνχ ηψλ αξραγγειηθψλ, Μηραήι αξρηζηξάηεγνλ, ζνχ ηαίο λεχζεζη, 
θαζππείθνληα Λφγε, θαί ηφλ χκλνλ, ηφλ Σξηζάγηνλ ελ θφβσ, αλαθσλνχληα ηή 
δφμε ζνπ. 

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, 
φζελ 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 
ηή ζεπηή απηήο θαί ζεία πξνκεζεία, ηνχο ζιηβνκέλνπο παξακπζείηαη, φζελ 
θαηά ρξένο, αλπκλνχληεο απηήλ, βνήζσκελ, θέπαζνλ εκάο, ελ ηή ζεία 
πξνζηαζία ζνπ, άρξαληε Θενηφθε Γέζπνηλα. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

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. 
 
ηίρ. Ο πνηψλ ηνχο Αγγέινπο απηνχ πλεχκαηα, θαί ηνχο ιεηηνπξγνχο απηνχ 
ππξφο θιφγα 
 
Ο ηαμηάξρεο ηψλ άλσ ζείσλ Γπλάκεσλ, ζήκεξνλ ζπγθαιείηαη, ηψλ βξνηψλ 
ηάο ρνξείαο, κίαλ ζχλ Αγγέινηο θαηδξάλ ενξηήλ, ζπγθξνηήζαη ζπλάμεσο, 
απηψλ ηήο ζείαο, θαί άκα χκλνλ Θεψ, αλακέιςαη ηφλ Σξηζάγηνλ. 
 
ηίρ. Δπιφγεη ε ςπρή κνπ, ηφλ Κχξηνλ· Κχξηε ν Θεφο κνπ εκεγαιχλζεο 
ζθνδξα. 
 
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 ζπ πάξεζν βνεζφο, εκίλ πάζηλ επκελέζηαηνο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 



Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Χο ηαμηάξρεο θαί πξφκαρνο, θαί ηψλ Αγγέισλ αξρεγφο Αξρηζηξάηεγε, πάζεο 
αλάγθεο θαί ζιίςεσο, λφζσλ 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 αλζξψπηλνλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Σψλ νπξαλίσλ ζηξαηηψλ Αξρηζηξάηεγε, δπζσπνχκέλ ζε αεί εκείο νη αλάμηνη, 
ίλα ηαίο ζαίο δεήζεζη ηεηρίζεο εκάο, ζθέπε ηψλ πηεξχγσλ, ηήο αυινπ ζνπ 
δφμεο, θξνπξψλ εκάο πξνζπίπηνληαο, εθηελψο θαί βνψληαο, Δθ ηψλ 
θηλδχλσλ ιχηξσζαη εκάο, σο ηαμηάξρεο ηψλ άλσ Γπλάκεσλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Οη ηψ λαψ ζνπ ηψ ζεπηψ παξεδξεχνληεο, θαί ελ απηψ ζε επζεβψο 
κεγαιχλνληεο, σο ηψλ αυισλ ηάμεσλ πξσηεχνληα, πίζηεη δπζσπνχκέλ ζε, 
Αξρηζηξάηεγε ζείε, Πάζεο εμεινχ εκάο, ηήο ερζξψλ ηπξαλλίδνο, θαί ηήο 
κειινχζεο ξχζαη απεηιήο, θαί ηήο γεέλλεο ηαίο ζαίο παξαθιήζεζη. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οχ ζησπήζσκελ πνηέ Θενηφθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη αλάμηνη, Δηκή 
γάξ ζχ πξντζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο εκάο εξξχζαην, εθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ, 
ηίο δέ δηε, θχιαμελ έσο λχλ ειεπζέξνπο; Οπθ απνζηψκελ Γέζπνηλα εθ ζνχ, 
ζνχο γάξ δνχινπο ζψδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλψλ. 
 

Μεηά ηήλ β' 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 ηπξξαλίδνο, θαί 
εηξελαίαλ α ίηεζαη δσήλ, ηνίο Βαζηιεχζη θαί πάζη ηνίο πέξαζη. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σή Θενηφθσ εθηελψο λχλ πξνζδξάκσκελ, ακαξησινί θαί ηαπεηλνί, θαί 
πξνζπέζσκελ, ελ κεηαλνία θξάδνληεο εθ βάζνπο ςπρήο, Γέζπνηλα 
βνήζεζνλ, εθ' εκίλ ζπιαγρληζζείζα, ζπεχζνλ απνιιχκεζα, ππφ πιήζνπο 
πηαηζκάησλ, κε απνζηξέςεο ζνχο δνχινπο θελνχο, ζέ γάξ θαί κφλελ ειπίδα 
θεθηήκεζα. 



 
Οη θαλφλεο ηήο Θενηφθνπ θαί ηνχ Αξρηζηξαηήγνπ. 

 
Ο Καλψλ ηνχ Αξρηζηξαηήγνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Σφλ πξψηνλ πκλψ ηψλ αζσκάησλ Νφσλ. Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 
Σαίο ζείαηο ιακπξφηεζη, θαηαζηξαπηφκελνο πάληνηε, ηφλ λνχλ κνπ 
θαηαχγαζνλ, ηνχ αλπκλήζαί ζε, Αξρηζηξάηεγε, ηψλ άλσ ζηξαηεπκάησλ, 
απάλησλ θξαηαίσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη. 
 
Ο Ννχο ν πξνάλαξρνο, ππεξθνζκίνπ ηαμίαξρνλ, αλέδεημε ηάμεσο, ζέ 
παλανίδηκε, Αξρηζηξάηεγε, θαί θψο ηψλ ελ ηψ ζθφηεη, θαί ζείνλ αγιάτζκα, ηήο 
Δθθιεζίαο απηνχ. 
 
Νφσλ πξνεγνχκελνο, ηψλ νπξαλίσλ ελ πλεχκαηη, ηνίο θάησ παλάξηζηε, 
Μηραήι δέδνζαη, πεξηηείρηζκα, θαί θξάηνο θαί ξνκθαία, ερζξνχο 
θαηαζθάηηνπζα, θαί αθαλίδνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε παλάκσκε, ε ηψλ Αγγέισλ εππξέπεηα, αλζξψπσλ βνήζεηα, ζχ κνη 
βνήζεζνλ, ζαιαηηεχνληη, θαί δάιε ακαξηίαο, αεί πεξηπίπηνληη, θαί 
θηλδπλεχνληη. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ήρνο ν απηφο 
 

Πνίεκα θαί νχηνο Ησζήθ 
 

Σψ φδεγήζαληη πάιαη 
Σφλ αξρεγφλ ηψλ Αγγέισλ, ηφλ θσηαπγή ήιηνλ, θαηαπγάδνληα ηήλ γήλ, ηαίο 
ηψλ ζαπκάησλ ιακπξφηεζη, θαί ηήλ αριχλ απειαχνληα, πάληνηε ηψλ 
πεηξαζκψλ, ραξκνληθψο πκλνινγήζσκελ. 
 
Ο ηνχο Αγγέινπο πνηήζαο, θιφγα ππξφο Κχξηε, απνπιεξνχληαο δπλαηψο, ηφ 
ζφλ παλάγηνλ ζέιεκα, κέζνλ απηψλ δηαιάκπνληα, έδεημαο ψζπεξ αζηέξα, 
Μηραήι ηφλ αξρηζηξάηεγνλ. 
 
Τκλνινγήζσκελ πάληεο, ηφλ αγαζφλ Κχξηνλ, ηφλ δσξεζάκελνλ εκίλ, ηείρνο 
ερζξνίο απξνζκάρεηνλ, θαί απεξίηξεπηνλ έξεηζκα πάληνηε, θηλδχλσλ 
ζψδνληα εκάο, ηφλ ηεξφλ Μηραήι. 
 
Δπηζηαζίαηο ζνπ ζείαηο, απνηειείο πάληνηε, ηφλ ζείνλ νίθφλ ζνπ ζαθψο, 



ακαξησιψλ ηιαζηήξηνλ, αδηθνπκέλσλ πξνζθχγηνλ, λφζσλ ηε θπγαδεπηήξηνλ 
παζψλ, Θενχ πξσηάγγειε. 
 
Θξαχζνλ πηνχο ηνχο ηήο Άγαξ, δηελεθψο έλδνμε, εγεηξνκέλνπο θαζ' εκψλ, θαί 
ηήο απηψλ εκάο ιχηξσζαη, θαί πξνζδνθίαο θαί ζιίςεσο, φπσο ζε σο αγαζφλ 
εκψλ αεί, πξνζηάηελ ζέβσκελ. 

Θενηνθίνλ 
Αθαηαλφεηνλ ζαχκα, πψο ηνίο βξνηνίο ήλσηαη, ν αθαηάιεπηνο Θεφο, εθ ζνχ 
ζαξθί θαζ' ππφζηαζηλ, απνηερζείο Απεηξφγακε, ζψδσλ κε ηφλ ππαρζέληα ηή 
θζνξά, θινπή ηνχ φθεσο. 

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' 
Οπθ ελ ζνθία 

Ρψκε ηή ζεία, ηξαηεγέ ηψλ Αγγέισλ παλεχθεκε, πεξηέξρε πάζαλ γήλ, 
δεηλψλ εκάο εμαηξνχκελνο, ηνχο πξνζθαινπκέλνπο ζνπ, ηφ ζείνλ φλνκα. 
 
Χο ζείνο θήξπμ, σο πξνζηάηεο πηζηψλ αθαηαίζρπληνο, πιαλσκέλσλ νδεγφο, 
θαί παηδεπηήο ερξεκάηηζαο, Θενχ Αξρηζηξάηεγε, ζενεηδέζηαηε. 
 
Σνχ ζείνπ θέγγνπο, θαζαξψηεξνλ έζνπηξνλ πέθελαο, ηάο εκθάζεηο ηνχ 
ζεπηνχ, ιακπξψο δερφκελνο Πλεχκαηνο, Μηραήι πξσηάγγειε, αμηνζαχκαζηε. 

Θενηνθίνλ 
Ο ηνχο αυινπο, ζπζηεζάκελνο Νφαο βνπιήκαηη, ηή ελχισ ζνπ γαζηξί, νηθεί 
βνπιήζεη Παλάκσκε, ζαξθί θαζνξψκελνο, ν αζεψξεηνο. 
 

Άιινο 
Ο ζηεξεψλ βξνληήλ 

Παξεζηεθσο ηψ ζξφλσ ηήο Σξηάδνο, κεζέμεη ηε ζενχκελνο, θαί θσηηδφκελνο 
αζηξαπαίο, ηαίο εθείζελ πεκπνκέλαηο, ηνχο πκλεηάο ζνπ θψηηζνλ, Θενχ 
Αξρηζηξάηεγε. 
 
Ο Ηεζνχο σο εηδέ ζε ξνκθαίαλ, ελ ηή ρεηξί θαηέρνληα, ηή θνβεξά ζνπ 
θαηαπιαγείο, ζεσξία αλεβφα, Σί λχλ πξνζηάζζεηο Κχξηε, πνηείλ ηψ νηθέηε 
ζνπ; 
 
Σνχ Ηνπδαίσλ έζλνπο άξρσλ πάιαη, ππφ Θενχ θαζέζηεθαο, Υξηζηηαλψλ δέ 
λχλ βνεζφο, Αξρηζηξάηεγε θαί ξχζηεο, ηψλ αλαγθψλ ξπφκελνο, απηνχο θαί 
ηψλ ζιίςεσλ. 
 
Μεγαισζχλελ δψκελ ηψ Κπξίσ, ηψ δφληη εκίλ πξφκαρνλ, θαί ελ ηαίο ζιίςεζη 
βνεζφλ, Αξρηζηξάηεγνλ ηφλ κέγαλ, δη' νχ βαξβάξσλ πάληνηε, αζέσλ 



ιπηξνχκεζα. 
 
Απαγσγή βηαία, ηνχο εηο έζλε αιιφθπια ηπγράλνληαο, θαί δνπισζέληαο 
ειεεηλψο, επαλάγαγε ελ ηάρεη, εθδπζσπψλ ηνλ Όςηζηνλ, Θεφλ Αξρηζηξάηεγε. 

Θενηνθίνλ 
Ο Γαληήι ζε φξνο γξάθεη κέγα, ν Αββαθνχκ δέ Άρξαληε, φξνο θαηάζθηνλ 
αξεηαίο, θαί Γαπίδ ηεηπξσκέλνλ, εμ νχ ν Θεφο ζεζάξθσηαη, ηφλ θφζκνλ 
ιπηξνχκελνο. 

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' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Οπξαλίσλ ηαγκάησλ δεκαγσγφο, ιεηηνπξγφο ηε ηήο δφμεο ηήο ζετθήο, αμίσο 
γελφκελνο, ηή πξνζηάμεη ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, Υξηζηηαλψλ ππάξρεηο κεζίηεο 
ζσηήξηνο, ηή αυισ ζνπ δφμε, δεηλψλ εμαηξνχκελνο, φζελ θαηά ρξένο, 
επθεκνχκέλ ζε πάληεο, ηήλ ζείαλ ζνπ ζήκεξνλ, αλπκλνχληεο παλήγπξηλ, 
Μηραήι Αξρηζηξάηεγε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηά ζείά ζνπ ζαχκαηα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθιέθησο Μήηεξ Θενχ, ηψ 
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ θαηέρνληα, θαί ελ αγθάιαηο θέξεηο, ηφλ 
θέξνληα άπαληα, ηφλ ηξνθνδφηελ πάλησλ, θαί Κηίζηελ ηήο θηίζεσο, φζελ 
δπζσπψ ζε, Παλαγία Παξζέλε, ξπζζήλαη, πηαηζκάησλ κνπ, φηαλ κέιισ 
παξίζηαζζαη, πξφ πξνζψπνπ ηνχ πιάζηνπ κνπ, Γέζπνηλα Παξζέλε αγλή, 
ηήλ ζήλ βνήζεηαλ ηφηε κνη δψξεζαη, θαί γάξ δχλαζαη φζα ζέιεηο παλχκλεηε. 
 

Χδή δ' 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Ννχο ν πξψηνο ππνζηήζαο, ζείνπο Νφαο βνπιήκαηη, αξρεγφλ ελ κέζσ, 
ηνχησλ Μηραήι απεηξγάζαην, ελ παλνιβίσ κεζέμεη θσηηδφκελνλ, θαί λνήζεζη, 
ζεαξρηθαίο αζηξαπηφκελνλ. 
 
Όκλνλ άγηνλ ζχλ ζξφλνηο, θαί Αξραίο θαί Γπλάκεζη, θαί ηαίο Δμνπζίαηο, θαί 
ηαίο Ηεξαίο Κπξηφηεζηλ, αλαθσλείο ηή Σξηάδη, παλανίδηκε, Μηραήι δηαζψδσλ, 
εκάο ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 
Μεγαιχλσκελ ηφλ πάλησλ, Πνηεηήλ ηε θαί Κχξηνλ, ηφλ δη' επζπιαγρλίαλ, 
δφληα πεξηθχιαγκα κέγηζηνλ, θαί αδηάπησηνλ ηείρνο θαί ραξάθσκα, Μηραήι 
εκίλ, ηφλ θσηαπγή αξρηζηξάηεγνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ννεξψο ηνχ ζνχ Παξζέλε, ηνθεηνχ ηφ παξάδνμνλ, εκπείην πάιαη, ν 
Ηεξνθάλησξ ελ πλεχκαηη, φξνο θαηάζθηνλ βιέπσλ, ζέ ηξαλφηαηα, εμ νχ Άγηνο 



ήιζε, Θεφο ζσκαηνχκελνο. 
 

Άιινο 
Αθήθνελ ν Πξνθήηεο 

ελαρεξείκ ψζπεξ πάιαη, ιαφλ πνιχλ θαηέζηξσζαο, ζεία πξνζηάμεη, ηνχο 
ηήο Άγαξ νχησ ζχληξηςνλ πνιεκνχληαο, θαί θαηεπεκβαίλνληαο, ιαψ ηψ 
πηζηψ, Μηραήι Αξρηζηξάηεγε. 
 
Χο θνβεξφλ ζνπ ηφ είδνο, σο ζαπκαζηφλ θαί ηφ θάιινο, Μηραήι φλησο, σο 
ππέξιακπξνο ε δφμα ζνπ ήλ δεηθλχεηο, πάζη ηνίο πνζνχζί ζε, ηειψλ ελαξγψο 
άπεηξα ζαχκαηα. 
 
Πεξηπνιεχσλ ηά άλσ, επηθνηηάο εθάζηνηε, θξηθηψο ηνίο θάησ, ζπκθνξψλ 
πνιιψλ θαί ζιίςεσλ, θαί θηλδχλσλ πάληαο εμαηξνχκελνο, Θενχ Λεηηνπξγέ, 
ηνχο πξνζθαινπκέλνπο ζε. 
 
Ίδε ν ηφπνο ν ζείνο, ίδε ηφ θαηαθχγηνλ ηψλ ζιηβνκέλσλ, ίδε νίθνο ν παλάγηνο, 
φλ ν κέγαο φλησο Αξρηζηξάηεγνο, ιηκέλα πνιιψλ, ζσδνκέλσλ δείθλπζη. 
 
ηχινο ππξφο θαζσξάζεο, Αξρίππσ ηψ ζεφθξνλη, φηε απείξνηο, δήκνο 
άλνκνο θαηέζπεπδε, θαηαθιχζαη χδαζη ηφ ηέκελνο ηφ ζφλ, αξρεγέ ηψλ άλσ 
Γπλάκεσλ. 

Θενηνθίνλ 
Ο Γαβξηήι ζνη ηφ Υαίξε, εθ ηψλ πςίζησλ Πάλαγλε θνκίδσλ ήιζε, ζχλ απηψ 
νχλ εθβνψκελ, Υαίξε πχιε, κφλνο ήλ δηψδεπζε, Υξηζηφο ν Θεφο, ζψδσλ ηφ 
αλζξψπηλνλ. 

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' 
Αζεβείο νπθ φςνληαη 

θζεο πξνεγνχκελνο, ηνχ πάιαη Ηζξαήι, πξνζηαγαίο ηνχ εμ, Ηαθψβ, ηνίο 
βξνηνίο παρχηεηη, Οθζέληνο ζψκαηνο, Μηραήι αζψκαηε, ηψλ Αγγέισλ 
αξρηζηξάηεγε. 
 
Σαίο αυινηο ιάκςεζη, ζενχκελνο αεί, ελ κεζέμεη ζεαξρηθή, θαί εκίλ ηήλ 
έιιακςηλ, ηήλ θσηνδφηηδα, ρνξεγείο Πξσηάγγειε, παξαδφμσο 
ζαπκαδφκελνο. 
 
Χξαηψζε ράξηηη, ν ζείφο ζνπ λαφο, ελ απηψ γάξ επηθνηηψλ, ηακάησλ πέιαγνο, 
ηνχηνλ αλέδεημαο, Μηραήι πξσηάγγειε, θαί παζψλ αιεμεηήξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ννεξψλ Αγγέισλ ζε, αλέδεημε Θεφο, αλσηέξαλ θαζππνδχο, ηήλ ζήλ κήηξαλ 



Άρξαληε, ηήλ παλακψκεηνλ, φλ δπζψπεη πάληνηε, νηθηεηξήζαη ηνχο 
πκλνχληάο ζε. 
 

Άιινο 
Αλάηεηιφλ κνη Κχξηε 

Πξνγλφληεο ηά ζαπκάζηα, ά έκειιεο Πξσηάγγειε, επηηειείλ έλ ηψ ηεκέλεη ζνπ, 
νη θήξπθεο ηνχ Λφγνπ, πάζη πξνθαηήγγεηιαλ, ψλ εκείο ηήλ έθβαζηλ, 
θαζνξψκελ ελαξγή. 
 
Σή ζεία εηζεγήζεη ζνπ, Αξράγγειε αλίζηεζηλ, νίθνλ επθηήξηνλ ηψ χδαηη, ηψ 
βξχνληη ηήλ ράξηλ, εηζβιέςαο ηήλ ίαζηλ, ηήο παηδφο ν πάιαη ζνπ, βιαζθεκψλ 
ηάο δσξεάο. 
 
Πξνζέιζεηε αξχζαζζε, ράξηλ νκνχ θαί έιενο, ηψλ ηακάησλ ε αέλανο, πεγή 
πξφθεηηαη πάζηλ, ήλ ν  Αξρηζηξάηεγνο, ζείαηο επηλεχζεζηλ, εθαλέξσζελ εκίλ. 
 
Σπθινίο ηφ βιέπεηλ δίδνηαη, θαί ηνίο θσθνίο επήθννλ, ρσινίο δέ πάζηλ 
επδξνκία, αιάινηο επθσλία, ελ ζείσ νίθσ ζνπ, Μηραήι πξσηάγγειε, παξνρεχ 
ηψλ αγαζψλ. 
 
Βαξβάξσλ ζξαχζνλ θξχαγκα, δεηνχλησλ ζνπ ηφ πνίκληνλ, εμαθαλίζαη 
Αξρηζηξάηεγε, ηνχο δέ γε ζπιιεθζέληαο, ππ' απηψλ αλάξξπζαη, αηρκαιψηνπο 
πάληνηε, επθεκείλ ζε ζχλ εκίλ. 

Θενηνθίνλ 
Αγγειηθψλ Γπλάκεσλ, Παξζέλε ππεξέρνπζα, θαί ηεηνθπία ηφλ απάλησλ, Θεφλ 
θαί βαζηιέα, ζχλ απηνίο ηθέηεπε, Παλαγία Γέζπνηλα, δηαζψδεζζαη εκάο. 

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' 
Δβφεζε, Πξνηππψλ 

Αγάιιεηαη, ηψλ Πηζηψλ ε πιεζχο επθεκνχζά ζε, θαί δνμάδεη, ηφλ παλάγηνλ 
Λφγνλ ζπλάςαληα, ηνχο βξνηνχο Αγγέινηο, Μηραήι ηή απηνχ αγαζφηεηη. 
 
ηξαηφπεδα, Ηζξαήι δηεζψζσ θαηλφκελνο, θαί ηάο ζείαο πξνζηαγάο, εθηειψλ 
Αξρηζηξάηεγε, θαί ηνχο ερζξνχο θαζείιεο, θαί εηο ηέινο απηνχο εμεθάληζαο. 
 
Χο εηδέ ζε, Ηεζνχο ηνχ Ναπή πξνζεθχλεζελ, εξσηήζαο, ηφ ζεπηφλ ζνπ θαί 
άγηνλ φλνκα, Αξρεγέ Αγγέισλ, επιαβεία θαί θφβσ θξαηνχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Μαθάξηνο, ν ιαφο ν αεί καθαξίδσλ ζε, καθαξία, ε ηεθνχζα Θεφλ ηφλ 
καθάξηνλ, ηνχο βξνηνχο δη' νίθηνλ, απνξξήησ ελψζεη ζεψζαληα.  
 



Άιινο 
Εάιε κε ινγηζκψλ 

Σνχο πάιαη βνπιεζέληαο αθαλίζαη, πνηακίνηο ξεχκαζη ηφ χδσξ ηήο επινγίαο, 
ν παξέζρεο Αξράγγειε πηζηνίο, απέδεημαο απξάθηνπο, επηζηαζία θξηθψδεη 
ζνπ. 
 
Πάιαη κέλ Μσυζήο έπιεμε πέηξαλ, θαί εξξχε χδαηα, λχλ δέ ζνπ ξήμαληνο 
πέηξαλ, θαηεπφζεζαλ ξείζξα πνηακψλ, εηζέηη καξηπξνχληα, ηφ ζαχκα ζείε 
Αξράγγειε. 
 
Οη πάιαη ηή καλία ηψλ εηδψισλ, δφθνλ πεξηθείκελνη θαθνπηζηίαο, ηψ ζείσ 
πξνζεξρφκελνη νίθσ ζνπ,ηφ θψο ηήο γλψζεσο, επραίο ζνπ πεξηθαλψο 
εθνκίδνλην. 
 
Σφ είδνο θαί ε θχζηο ζνπ ππξίλε, πηζηνχο κέλ θσηίδνπζα, θινγίδνπζα δέ 
απίζηνπο, Αξρηζηξάηεγε ζείσλ ιεηηνπξγψλ, πξνζηάηα ηψλ ελ πίζηεη, εηιηθξηλεί 
επθεκνχλησλ ζε. 
 
Σήλ ζείαλ ηνχ Γεζπφηνπ επζπιαγρλίαλ, ελ πάζη κηκνχκελνο, νξέγεηο 
ηαπεηλνίο ρείξα, θαί ηάζαη ζπληξίκκαηα ςπρψλ, θαί παχεηο ηάο νδχλαο, ηψλ 
πξνζηξερφλησλ ζνη Άγηε. 

Θενηνθίνλ 
Σφκνλ ζε πξνεψξα ν Πξνθήηεο, ελ ψ Λφγνο γέγξαπηαη, δαθηχισ Παηξφο 
Παξζέλε, φλ ηθέηεπε βίβισ ηήο δσήο, εκάο θαηαγξαθήλαη, ηνχο επζεβψο ζε 
δνμάδνληαο. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Απηφκεινλ 

Αξρηζηξάηεγε Θενχ, ιεηηνπξγέ ζείαο δφμεο, ηψλ αλζξψπσλ νδεγέ, θαί 
αξρεγέ ηψλ Αζσκάησλ, ηφ ζπκθέξνλ εκίλ αίηεζαη, θαί ηφ κέγα έιενο, σο ηψλ 
Αζσκάησλ αξρηζηξάηεγνο. 

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 εκψλ γάξ πξεζβεχεη ζνη, ν ηψλ Αζσκάησλ 
αξρηζηξάηεγνο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Σ' ηνχ απηνχ κελφο, ε Αλάκλεζηο ηνχ γελνκέλνπ παξαδφμνπ 



ζαχκαηνο ελ Κνιαζζαίο ηήο Φξπγίαο παξά ηνχ αξρηζηξαηήγνπ Μηραήι. 
ηίρνη 

 θζεο Μηραήι Νψε ζψ λαψ λένο,  

 Υψλε πνηακψλ ηφλ θαηαθιπζκφλ ιχσλ.  

 Ρνχλ Μηραήι πνηακψλ ρψλεπζε, Νφσλ αγφο, έθηε. 
 

Σή απηή εκέξα, Άζιεζηο ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Δπδνμίνπ, Εήλσλνο, 
Ρσκχινπ θαί Μαθαξίνπ. 

ηίρνη 

 Σκήζεζαλ Δπδφμηνο, Ρσκχινο, Εήλσλ,  

 Καί Μαθάξηνο, καθαξηζηνί, ηνχ ηέινπο! 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη εθαηφλ ηέζζαξεο θαί ρίιηνη ζηξαηηψηνη, θαί ε 
αγία Καινδφηε, μίθεη ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 

 Γεθάο δεθαπιή θαί ρηιηάο Μαξηχξσλ,  

 Καί ηεηξάο απιή ζπληειεπηψζη μίθεη.  

 Καινδφηε, ηκεζείζα ηήλ θάξαλ μίθεη,  

 Καιψλ δνηήξη ζνί παξίζηαηαη Λφγε. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Φαχζηνο ν πξεζβχηεξνο, Μαθάξηνο, Αλδξέαο, 
θαί ν κνλαρφο Βίβνο, Κπξηαθφο, Γηνλχζηνο, Αλδξφληθνο, θαί αη άγηαη 
Αλδξνπειαγία, θαί ζέθια, θαί ζεφθηηζηνο ν λαχθιεξνο, θαί έηεξνο Κπξηαθφο ν 
Γεκφηεο, μίθεη ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 

 Σήλ γήλ ν Φαχζηνο εθιηπψλ δηά μίθνπο,  

 Πξφο θαχζηλ ήξζε ηήο άλσ θαηνηθίαο.  

 Ξίθεη ζαλφληεο Μαθάξηνο, Αλδξέαο, 

 δεπζαλ άκθσ ηήλ καθαξίαλ ηξίβνλ.  

 Σφλ αξεηήο ζηέθαλνλ αξλείηαη Βίβνο,  

 Δη κή ζηέθαλνλ θαί ηφλ εθ μίθνπο ιάβε.  

 Γηνλπζίσ ζπκθξνλήζαληαο δχσ, 

 Γηνλπζίσ ζπγθαηέθηεηλε μίθνο. 

 Χο αλδξηθή ηηο ήλ Αλδξνπειαγία,  

 Πξφο ηήλ θεθαιήο εθηνκήλ, ψο ε ζέθια.  

 Θεφθηηζηνο λαχθιεξνο εθηκεζείο θάξαλ,  

 Φπρήο ηζχλεη ηφ ζθάθνο πξφο ηφλ πφινλ. 

 Ο Κπξηάθνο Γεκφηεο, αιι' εθ μίθνπο,  

 πλζηαζψηεο ηνχ ρνξνχ ηψλ Μαξηχξσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, πλέδξακε θαί ηά εγθαίληα ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ εηο 
ηφ Γεχηεξνλ ελ ηψ νίθσ ηήο Αγίαο Δηξήλεο. 
 



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

Χδή δ' 
Ο δηαζψζαο ελ ππξί 

Απνζθνπήζαο Γαληήι, είδε ζπλεζηψηά ζε κάθαξ, θαί ζπλεηίδνληα απηφλ, ελ 
Οπβάι ήλ εψξαθελ φξαζηλ, Γαβξηει αζηξαπφκνξθε, Μηραήι ηε κεηά ηαχηα 
απηψ δεινχληα. 
 
Σνχο ηψλ Αγγέισλ νδεγνχο, ηνχο ζενεηδείο θαί θσζθφξνπο, ηφλ Μηραήι θαί 
Γαβξηήι, ηνχο εκψλ αγαζνχο παξαθιήηνξαο, θαί πξνζηάηαο θαί θχιαθαο 
επθεκήζσκελ, ελ πίζηεη κεγαισθψλσο. 
 
Χξαίνο θαί παλεππξεπήο, θαί ζενεηδήο ρξεκαηίζαο, δεκαγσγφο ηψλ 
ιεηηνπξγψλ, ηψλ αυισλ ελ πλεχκαηη γέγνλαο, Μηραήι θσηαπγέζηαηε, ζχλ 
απηνίο νχλ ππέξ πάλησλ εκψλ δπζψπεη. 

Θενηνθίνλ 
Ννχ ηνχ κεγάινπ αιεζψο, Λφγνλ ηφλ ατδηνλ Κφξε, ελ ζνί αξξήησο θαί 
θξηθηψο θαηνηθήζαληα βιέπσλ εβφεζε, Γαβξηήι ν Αξράγγεινο, Υαίξε ζξφλε 
ηνχ Τςίζηνπ επινγεκέλε.  
 

Άιινο 
Σή εηθφλη ηή ρξπζή 

πλεζηψηά ζε πνηέ, ν Γαληήι σο θαηείδε, δεηιία φισο ιεθζείο πεθφβεηαη, θαί 
ηνίο πνζί ηνίο ζνίο πξνζπειάζαο, ζπλεηίδεηαη ζαθψο, κπζηεξίσλ αθαλψλ, 
ηήλ δήισζηλ θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σνχο εζλψλ επαγσγαίο, απαγνκέλνπο δεζκίνπο, εηο ηφπνπο ιίαλ καθξάλ 
ηπγράλνληαο, ζέ δέ πξνζηάηελ πξνζθαινπκέλνπο, Αξρηζηξάηεγε Θενχ, 
πξνζεπαλάγεηο ελ ραξά, θξαπγάδνληαο, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ. 
 
Σψλ Αγγέισλ νη ρνξνί, θαηαλννχληέο ζε πφζσ, ρνξνζηαζίαηο βξνηψλ 
πκλνχκελνλ, ραξάο πιεξνχληαη αδηαδφρνπ, θαί δνμάδνπζη Θεφλ, ηφλ δηά 
ζπιάγρλα νηθηηξκψλ, ηνχο θάησ ζπλάςαληα, ηνίο νπξαλνίο κπζηηθψο, 
Αξράγγειε Μηραήι. 
 
Πνίνο ηφπνο ακνηξεί, ηψλ ζψλ απείξσλ ζαπκάησλ, πνία ζε πφιηο νπθ έρεη 
πξφκαρνλ, πνία ςπρή θαηαπνλνπκέλσλ, νχ θαιεί ζε βνεζφλ, ηφλ 
Αξρηζηξάηεγνλ Θενχ;ραξκνληθψο βνψζα, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ. 
 
Πιαλσκέλσλ νδεγφο, αδηθνπκέλσλ πξνζηάηεο, νιηγνςχρσλ παξακπζία ηε, 
ρεηκαδνκέλσλ ππφ πλεπκάησλ, γαιελφηαηνο ιηκήλ, ακαξησιψλ εγγπεηήο, 
λνζνχλησλ επίζθεςηο, εζθνηηζκέλσλ θσζηήξ, ζχ εί Αξγάγγειε Θενχ. 

Θενηνθίνλ 



Σφλ σηήξα θαί Θεφλ, θαί Λπηξσηήλ θαί Γεζπφηελ, ζαξθί ηεθνχζα πάλαγλε 
Γέζπνηλα, ηνχηνλ αεί άρξαληε δπζψπεη, φπσο ιχζηλ ηψλ δεηλψλ θαί πνιιψλ 
ακαξηηψλ ηήλ άθεζηλ ιάβσκελ, πκλνινγνχληεο απηνχ, ηνχο ππέξ λνχλ 
νηθηηξκνχο. 

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' 
Λπηξσηά ηνχ παληφο 

Ννεξψλ αζσκάησλ ηαμίαξρνο, πξεζβεπηήο ηψλ αλζξψπσλ ζσηήξηνο, ζείνο 
Θενχ δηάθνλνο, Μηραήι αλεδείρζεο, κέιπσλ απαχζησο, Πάληα ηά έξγα, 
επινγείηε πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Οη θσζηήξεο νη δχν νη πάκθσηνη, Μηραήι Γαβξηήι ηε Αξράγγεινη, 
ηξηζζνθανχο ζεφηεηνο, θξπθησξίαηο ηήλ θηίζηλ θσηαγσγνχληεο, ηψλ δεηλψλ 
ηήλ νκίριελ δηψθεηε. 
 
Χο θαινί θπβεξλήηαη Αξράγγεινη, πξφο ιηκέλα ηνχ ζείνπ ζειήκαηνο, ηήλ 
ςπρηθελ νιθάδα κνπ, δηαζψζαηε δάιε ακαξηεκάησλ, πεξηπίπηνπζαλ θαί 
θηλδπλεχνπζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Νπκθνζηφινο ν ζείνο Αξράγγεινο, επηζηάο πξνζεθψλεη ηφ Υαίξέ ζνη, Νχκθε 
Θενχ αλχκθεπηε, ηψλ Αγγέισλ ε δφμα θαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ δηάζσζκα θαί 
πεξηηείρηζκα.  
 

Άιινο 
Γή θαί πάληα ηά ελ απηή 

Γήλ δηέξρε σο αζηξαπή, βνχιεκα ηφ ζείνλ εθπιεξψλ, πεξηπνιείο ηνχο 
νπξαλνχο, πξνεγνχκελνο ηψλ Αγγέισλ, ηφ θιένο ζνπ κέγα, ππέξ λνχλ δέ ηά 
άπεηξα ζαχκαηα, άπεξ επί πάζαλ, θξηθηψο ηειείο ηήλ θηίζηλ. 
 
Οη απηφπηαη ηνχ δη' εκάο, ζψκαηη θαλέληνο επί γήο, Φίιηππνο ν παλεπθιεήο, 
θαί ν κέγηζηνο ζενιφγνο, εκπλεχζεζη ζείαηο, ηήλ αέλανλ ράξηλ Πξσηάγγειε, 
ζνχ ηψλ ηακάησλ, πξνιέγνπζη παλζφθσο. 
 
Ράβδσ πάιαη ν Μσυζήο, έηεκε ηήλ ζάιαζζαλ, θαί λχλ, ν Αξρηζηξάηεγνο 
Θενχ, ηή δπλάκεη ηή ανξάησ, σο ξάβδσ θαλείζε, ηά αηάθησο θεξφκελα 
χδαηα, ψζπεξ ελ ρσλεία, ηή πέηξα παξαπέκπεη. 
 
Χο πακκέγηζηνο νπξαλφο, δείθλπηαη ν νίθνο ν ζεπηφο, ηνχ ηψλ Αγγέισλ 
αξρεγνχ, ελ ψ ζαχκαζηλ ψζπεξ άζηξνηο, θσηίδνληαη πάζαη, ηψλ πηζηψλ αη 
θαξδίαη δνμάδνπζαη, ηφλ αγαζνδφηελ Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 



ζπεξ πάιαη ηνχ Βαιαάκ, ηήλ άινγνλ εθψιπζαο νξκήλ, ηή ηνχ αιφγνπ, 
ηξαηεγέ ηψλ Αγγέισλ, ελ ιφγσ θξηθψδεη ζηάζεη, πηνχο ηνχο ηήο Άγαξ 
θηλνπκέλνπο, αιφγσο εθάζηνηε θαζ' εκψλ απξάθηνπο, απφδεημνλ επραίο ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Πχξ εθχεζαο νπδακψο, θινγίζαλ ζνπ Παξζέλε ηήλ λεδχλ, Λφγνλ εγέλλεζαο 
Παηξφο, εμαηξνχκελνλ αινγίαο, ηνχο ιφγνπο ηνχ πιάλνπ ππαθνχζαληαο, θαί 
παξαθνχζαληαο, ηνχ πεπνηεθφηνο Θενχ ηνχ θηιαλζξψπνπ. 

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' 
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 

Ηδνχ ε εππξέπεηα ηνχ ζνχ, Αξράγγειε, ζείνπ νίθνπ δηαιάκπνπζα, ηή 
θσηαπγεί ζνπ παξξεζία, ζαπκάησλ αζηξαπάο επαθίεζη, θαί ζθφηνο 
λνζεκάησλ εθάζηνηε, απνδηψθεη ζεία ράξηηη. 
 
Χο δεχγνο σξαίνλ θαί ηεξπλφλ ππάξρνληεο, ηνχ Γεζπφηνπ ηά πξνζηάγκαηα, 
ηνίο επί γήο δηαθνλείηε, Αξράγγεινη δεηλψλ εμαηξνχκελνη, θαί πάζη θσηηζκφλ 
επηπέκπνληεο, ζσηεξηψδε ζείσ Πλεχκαηη. 
 
ήκεξνλ ζπγραίξνπζηλ εκίλ αζψκαηνη, ζείνη Νφεο αλπκλνχκελνλ, βιέπνληεο 
ηνχηνλ ππφ πάλησλ, ηφλ κέγαλ θαί θαηδξφλ Αξρηζηξάηεγνλ, εκίλ ηε θσηηζκφλ 
εμαηηνχκελνλ, θαί ηψλ πηαηζκάησλ απνιχηξσζηλ.  
 
Ζ ζεία δπάο θαί θσηαπγήο, Αξράγγεινη, Μηραήι ηε παλζεβάζκηε, θαί Γαβξηήι 
δεδνμαζκέλε, Σξηάδη ηή ζεπηή παξηζηάκελνη, πηαηζκάησλ αλνρήο θαί 
θνιάζεσο, αησληδνχζεο εκάο ξχζαζζε. 

Θενηνθίνλ 
Φσλή ηνχ Αγγέινπ Γαβξηήι ζπλέιαβεο, Θεφλ Λφγνλ Παλακψκεηε, ιφγσ ηάο 
άλσ ζηξαηεγίαο, πνηήζαληα θαί ιφγνλ παξέρνληα, πκλείλ ηήλ ππέξ ιφγνλ θαί 
έλλνηαλ, ηνχηνπ αγίαλ ζπγθαηάβαζηλ. 
 

Άιινο 
Δπνίεζε θξάηνο 

Χο ψθζεο αλζξψπνηο, δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ, επέζηεζαο Αγγέινπο ηνχηνηο 
Λφγε, δηαθπιάηησλ απηνχο, απφ βιάβεο πνλεξάο, κεζ' ψλ Μηραήι ηφλ 
ζαπκαζηφλ, δη' νχ ζε δπζσπνχκελ, πάζηλ εκίλ δψξεζαη, ηιαζκφλ 
πηαηζκάησλ. 
 
Ηζρχλ ζε θαί θξάηνο, ν πηζηφο ζε Βαζηιεχο, Πξσηάγγειε θαί ζχκκαρνλ πξφο 
έζλε, πνιέκηα θαί δεηλά, θεθηεκέλνο ηήλ απηψλ, ηξνπνχηαη απφλνηαλ αεί, θαί 
επραξηζηεξίνπο, δηά ζνχ ηψ Πιαζηνπξγψ σδάο αλαπέκπεη. 



 
Χδήλ πξνζθσλεί ζνη, άπαο πάληνηε πηζηφο, ηψ κέιπνληη απαχζησο ελ 
πςίζηνηο, ζχλ κπξηάζη πνιιαίο, ηήλ ηξηζάγηνλ θσλήλ, Πξνζάγαγε πάληαο ηψ 
Θεψ, εθ ζπκθνξψλ θαί πφλσλ, εθιπηξνχκελνο εκάο, αξρεγέ Αγγέισλ. 
 
θηξηάησ ε θηίζηο, αλπκλνχζα κπζηηθψο, ηφλ κέγαλ Αξράγγεινλ Κπξίνπ, 
ππάξρεη γάξ νδεγφο πιαλσκέλσλ, θαί ιηκήλ πνιιψλ, ζπκθνξαίο θαί 
πεηξαζκνίο, θαί ρεηκαδνκέλσλ, θαί λνζνχλησλ ηαηξφο, θαί ζαπκάησλ βξχζηο. 
 
Ζγίαζαο ηνχηνλ ηφλ ζεβάζκηνλ λαφλ, θαί έδεημαο απηφλ πεγήλ ζαπκάησλ, ελ 
ψ εζηψηεο νκνχ, εθ, βνψκέλ ζνη πηζηψο, Αξράγγειε αίηεζαη εκίλ, 
ακαξηεκάησλ ιχζηλ, ζπκθνξψλ απαιιαγήλ, θαί πνιιήλ γαιήλελ.  

Θενηνθίνλ 
Φαλείζα Παξζέλε, πιαηπηέξα νπξαλψλ, ερψξεζαο Θεφλ αλεξκελεχησο, φλ 
Αζσκάησλ ρνξνί, αλπκλνχζη κπζηηθψο, απηφλ νχλ ηθέηεπε αγλή, πάληαο εκάο 
ζσζήλαη, ηνχο ζέ καθαξίδνληαο, θσλαίο αζηγήηνηο. 

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. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αζξνίζζεηε θαί ίδεηε, ε αλζξσπφηεο άπαζα, ζεάζαζζε μέλνλ ζαχκα, ηφ 
ηειεζζέλ ελ ηαίο Υψλαηο, Μηραήι ν αζψκαηνο, ξάβδσ ηήλ πέηξαλ έξξεμε, θαί 
πνηακνπο εθφληηζε, θαηεξρνκέλνπο αηάθησο, επί ηφ άγηνλ χδσξ. 

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Δηθφλνο ήο κεηέιαβνλ, ζενπξγηθψο ηήο θξείηηνλνο, εμψζζελ, νίκνη ν ηάιαο! δη' 
αθξαζίαο ηήο πάιαη, ζχ δέ Υξηζηέ σο εχζπιαγρλνο, αξξήησο θνηλσλήζαο 
κνη, ηνχ ρείξνλνο κεηείιεθαο, θαηλνπνηήζαο σηήξ κε, παξζεληθψλ εμ 
αηκάησλ. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

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. (Γίο) 
 
Σψλ νπξαλίσλ πξσηεχσλ, ελ παξξεζία πνιιή, θαί παξεζησο ηψ ζξφλσ, ηψ 
αζηέθησ ελ δφμε, απηφπηα ηψλ αξξήησλ, ζψζνλ εκάο, Μηραήι αξρηζηξάηεγε, 
ηνχο ελ αλάγθαηο θηλδχλσλ θαί πεηξαζκψλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ δεφκεζα. 
 
Σψλ αζσκάησλ Αγγέισλ, πξψηνο ππάξρσλ ζαθψο, θαί ιεηηνπξγφο ηήο 



ζείαο, θσηαπγίαο εθείλεο, απηφπηεο ηε θαί κχζηεο, ζψζνλ εκάο, Μηραήι 
αξρηζηξάηεγε, ηνχο εηεζίσο ηηκψληάο ζε επζεβψο, θαί πκλνχληαο ηήλ Σξηάδα 
πηζηψο. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
πνπ επηζθηάζεη ε ράξηο ζνπ Αξράγγειε, εθείζελ ηνχ δηαβφινπ δηψθεηαη ε 
δχλακηο, νπ 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 
θαηαθπγή ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Γνμνινγία κεγάιε θαί απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί απφ ηνχ Καλφλνο, Χδή γ' θαί ο'. 
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Ο πνηψλ ηνχο Αγγέινπο απηνχ πλεχκαηα, θαί ηνχο ιεηηνπξγνχο απηνχ ππξφο 
θιφγα  
ηίρ. Δπιφγεη ε ςπρή κνπ, ηφλ Κχξηνλ· Κχξηε ν Θεφο κνπ εκεγαιχλζεο 
ζθνδξα. 
 

Ο Απφζηνινο πξφο Δβξαίνπο 
Αδειθνί, εί ν δη' Αγγέισλ ιαιεζείο ιφγνο... 
 

Αιιεινχτα 
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ 
Δίπελ ν Κχξηνο ν αθνχσλ πκψλ... 
 

Κνηλσληθφλ 
Ο πνηψλ ηνχο Αγγέινπο απηνχ πλεχκαηα, θαί ηνχο ιεηηνπξγνχο απηνχ ππξφο 
θιφγα. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Πξνεφξηηα ηήο Γελλήζεσο ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ, θαί ηνχ Αγίνπ 

Μάξηπξνο ψδνληνο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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



Πξνζφκνηα ηήο Θενηφθνπ ηξία θαί ηνχ Αγίνπ ηξία. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σήο παγθνζκίνπ ηψ θφζκσ, ραξάο αλέηεηιαλ, αη λνεηαί αθηίλεο, 
πξνκελχνπζαη πάζη, ηφλ ήιηνλ ηήο δφμεο, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ελ ηή γελλήζεη 
ζνπ Άρξαληε, ζχ γάξ κεζίηηο εδείρζεο ηήο αιεζνχο, επθξνζχλεο ηε θαί 
ράξηηνο. 
 
Ζ πξνεφξηηνο αχηε, δφμα ζνπ Άρξαληε, πξνθαηαγγέιιεη πάζη, ηάο ηήο ζήο 
επκελείαο, ιανίο επεξγεζίαο, ζχ γάξ ηήο λχλ, επθξνζχλεο ε πξφμελνο, θαί ηήο 
κειινχζεο αηηία ραξάο εκίλ, θαί ηξπθήο ζείαο απφιαπζηο. 
 
Ζ ζενρψξεηνο Κφξε, θαί Θενηφθνο αγλή, ηψλ Πξνθεηψλ ηφ θιένο, ηνχ Γαπτδ 
ε ζπγάηεξ, ζήκεξνλ γελλάηαη εμ Ησαθείκ, θαί ηήο Άλλεο ηήο ζψθξνλνο, θαί 
ηνχ Αδάκ ηήλ θαηάξαλ ηήλ εηο εκάο, αλαηξέπεη ελ ηψ ηφθσ απηήο. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

ζέλεη δπλακνχκελνο, ηφ αζζελέο ζνπ Μαθάξηε, ηνχ εκψλ ηήλ αζζέλεηαλ, 
ζειήζεη θνξέζαληνο, ηψλ Μαξηχξσλ δξφκνλ, δηήλπζαο ραίξσλ, θαί ηφλ 
αλίζρπξνλ ερζξφλ, σξαηνηάηνηο πνζί ζπλέηξηςαο, δηφ ζνη αλεπιέμαην, 
ληθεηηθά δηαδήκαηα, Ηεζνχο ν θηιάλζξσπνο θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Δρζξνχο εηξαπκάηηζαο, ηψ ηξαπκαηίδεζζαη Έλδνμε, θαί εηο γήλ θαηεδάθηζαο, 
ηαπξφλ νπιηζάκελνο, θαί ηήλ παληεπρίαλ, πεξηβεβιεκέλνο, ηήλ αδηάξξεθηνλ 
ζαθψο, θαί ηήλ αγάπελ ελζηεξληζάκελνο, ηνχ ζέ πξφο ηά βαζίιεηα, ηά λνεηά 
κεηνηθήζαληνο, σο αήηηεηνλ Μάξηπξα, σο νπξάληνλ άλζξσπνλ. 
 
σηήξα θαί Κχξηνλ, ηφλ ππέξ ζνχ ηά εθνχζηα, ππνζηάληα παζήκαηα, ζαθψο 
εθκηκνχκελνο, αζινθφξε ψδσλ, ζαπηφλ εθνπζίσο, πξφο αηθηζκνχο πξφο 
εθηνκάο, πξφο αλππνίζηνπο βαζάλνπο δέδσθαο, δηφ ζε αληεκείςαην, 
επνπξαλίνηο ραξίζκαζη, θαί πεγήλ ηακάησλ ζε, ηνίο πνζνχζηλ αλέδεημε. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Σήλ πάλζεπηφλ ζνπ γέλλεζηλ, Παλαγία Παξζέλε αγλή, ηψλ Αγγέισλ ηά 
πιήζε ελ νπξαλψ, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο επί ηήο γήο καθαξίδνκελ, φηη 
Μήηεξ γέγνλαο, ηνχ Πνηεηνχ ηψλ απάλησλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, Απηφλ 
ηθεηεχνπζα ππέξ εκψλ κή παχζε δεφκεζα, ηψλ εηο ζέ κεηά Θεφλ ηάο ειπίδαο 
ζεκέλσλ, Θενηφθε παλχκλεηε θαί απεηξφγακε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 



 
Ήρνο πι. δ' 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! σο εμ αγφλνπ κεηξφο, θαί αθάξπνπ ζηεηξψζεσο, 
ξάβδνο άλζνο θέξνπζα, αλαθχεηαη ζήκεξνλ, ε Θενκήησξ θαί απεηξφγακνο, 
εθ ηψλ δηθαίσλ Ησαθείκ θαί' Άλλεο, φζελ θαί ραίξεη λχλ, Πξνθεηψλ ηφ 
ζχζηεκα, Παηξηαξρψλ, πάζα ε νκήγπξηο, ελ ηή γελλήζεη απηήο. 
 
ηίρ. 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. 
 
ήκεξνλ Γαπτδ αγάιιεηαη, θαί, Ηεζζαί λχλ ζθηξηά θαί Λεπτ κε, γαιχλεηαη, θαί 
ραίξεη ηψ πλεχκαηη, Ησαθείκ ν δίθαηνο, θαί αηεθλία ηήο Άλλεο ιχεηαη, ηή ζή 
γελλήζεη Μαξία άρξαληε, ζενραξίησηε, θαί Αγγέισλ ζχζηεκα, ζχλ ηνίο 
βξνηνίο, πάληεο καθαξίδνκελ, ηήλ ζείαλ κήηξαλ ζνπ. 
 
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ. 
 
Υαίξνηο ηψλ βξνηψλ ηφ ζχζηεκα, Υαίξε Κπξίνπ λαέ, ραίξε φξνο ηφ άγηνλ, 
ραίξε ζεία ηξάπεδα, ραίξε ιχρλε νιφθσηε, ραίξε ηφ θιένο ηψλ νξζνδφμσλ 
ζεκλή, ραίξε Μαξία, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ραίξε παλάκσκε, ραίξε ζξφλε 
πχξηλε, ραίξε ζθελή, ραίξε βάηε άθιεθηε, ραίξε ε πάλησλ ειπίο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Γεξκαλνχ 

Ζ παγθφζκηνο, ραξά, εθ ηψλ δηθαίσλ αλέηεηιελ εκίλ, εμ Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο, 
ε παλχκλεηνο Παξζέλνο, ήηηο δη' ππεξβνιήλ θαζαξφηεηνο, λαφο Θενχ 
έκςπρνο γίλεηαη, θαί κφλε θαηά αιήζεηαλ, Θενηφθνο γλσξίδεηαη, Απηήο ηαίο 
ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ηψ θφζκσ ηήλ εηξήλελ θαηάπεκςνλ, θαί ηαίο ςπραίο 
εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί εμ νζθχνο ηνχ Γαπτδ, ε ζεφπαηο Μαξηάκ, ηίθηεηαη 
ζήκεξνλ εκίλ, δηφ θαί ραίξεη ε ζχκπαζα θαί θαηλνπξγείηαη, ζπγραίξεη ηε νκνχ, 
ν νπξαλφο θαί ε γή, Αηλέζαηε απηήλ αη παηξηαί ηψλ εζλψλ, Ησαθείκ 
επθξαίλεηαη, θαί Άλλα παλεγπξίδεη θξαπγάδνπζα, Ζ ζηείξα ηίθηεη, ηήλ 
Θενηφθνλ, θαί ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 



Σερζείζα παξαδφμσο, ζηεηξσηηθψλ εμ σδίλσλ, παξζεληθψλ εθ ιαγφλσλ, 
εθχεζαο ππέξ θχζηλ, σξαίνο θαλείζα γάξ βιαζηφο, εμήλζεζαο ηψ θφζκσ ηήλ 
δσήλ, δηά ηνχην αη Γπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ, βνψζί ζνη Θενηφθε, Γφμα ηή λχλ 
πξνφδσ ζνπ ζεκλή, δφμα ηή παξζελία ζνπ, δφμα ηή θπνθνξία ζνπ, κφλε 
Παλάρξαληε. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σά νπξάληα πάληα λχλ επαγάιινληαη, ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο ζπλενξηάδεη 
απηνίο, θαί νη Πξνθήηαη κπζηηθψο ζπλεπθξαίλνληαη, ήλ γάξ πξνείδνλ ηππηθψο, 
ελ ηαίο αξραίαηο γελεαίο, βάηνλ θαί ζηάκλνλ θαί ξάβδνλ, λεθέιελ πχιελ θαί 
ζξφλνλ, θαί κέγα φξνο, γελλάηαη ζήκεξνλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Οη Καλφλεο, ν Πξνεφξηηνο ηήο Θενηφθνπ, θαί ηνχ Αγίνπ. 
 

Σήο Θενηφθνπ, νχ ή Αθξνζηηρίο 
 

Γέλλεζηλ πκλψ ηήο ζεφπαηδνο Κφξεο. Ησζήθ. 
 

Χδή α  Ήρνο δ' 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 

Γεζφκελνη ζήκεξνλ, κεη' επθξνζχλεο πκλήζσκελ, ηφ ζείνλ γελέζιηνλ, ηήο 
Θενκήηνξνο, θαί γάξ ηέηνθε, ραξάλ ηή νηθνπκέλε, ιχπελ Πξνκήηνξνο 
εμαθαλίζαζα. 
 
Δθ ζηείξαο πξνέξρεηαη, ηήο ακαξηίαο ε ζηείξσζηο, ήλ λφκνο πξνέγξαςε, θαί 
ηά θεξχγκαηα, πξνεδήισζαλ, ηψλ ζείσλ ζεεγφξσλ, ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, 
θαί παλακψκεηνο. 
 
Ναφο θαί παιάηηνλ, ηνχ Βαζηιέσο γεγέλεζαη, έλ ψ ηήλ θαηνίθεζηλ απηνχ 
πνηνχκελνο, νηθεηήξηνλ, ηήο Αγίαο Σξηάδνο, πηζηνχο απεξγάζεηαη ν 
ππεξνχζηνο. 
 
Νπκθψλ σξαηφηαηνο, ζξφλνο Θενχ πςειφηαηνο, εδείρζεο Θεφλπκθε, ελ ψ 
θαζίζαο ζαξθί, ηνχο θαζεκέλνπο, ελ ζθφηεη απσιείαο, εγεξεί πξφο γλψζεσο, 
θψο αγαζφηεηη. 
 

Καλσλ ηνχ Αγίνπ. Πνίεκα Θενθάλνπο. 
 



Χδή α'  Ήρνο δ' 
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 

σζήλαη ηνχο ηήλ ζεπηήλ ζνπ ζήκεξνλ, κλήκελ γεξαίξνληαο, απφ παληνίσλ 
ψδσλ Πεηξαζκψλ, θαί θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, ηφλ επεξγέηελ Κχξηνλ, λχλ 
θαζηθέηεπε παλέλδνμε. 
 
Αζηέξα ππξζνθαή αλέδεημε, Υξηζηφο ελ χςεη ζε, ηήο Δθθιεζίαο Μάξηπο 
αιεζψο, ηαίο ηψλ άζισλ ζνπ ιάκςεζη, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, 
θαηαιακπξχλνληα παλεχθεκε. 
 
Σνμεχζαο ππνκνλήο ηνίο βέιεζη, ηνχο ηνχ Κπξίνπ ερζξνχο, θαί ηήο αλδξείαο 
μίθεη ηά απηψλ, δηαθφςαο ζηξαηεχκαηα, ληθεηηθφλ δηάδεκα, ψδσλ απείιεθαο 
καθάξηε.  

Θενηνθίνλ 
Αζπφξσο ηψ ηνχ Παηξφο βνπιήκαηη, εθ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηφλ ηνχ Θενχ 
ζπλείιεθαο Τηφλ, θαί ζαξθί απεθχεζαο, ηφλ εθ Παηξφο ακήηνξα, θαί δη' εκάο 
εθ ζνχ απάηνξα. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή γ' 
ηη ζηείξα έηεθελ 

Ζ γή ε θαηάθαξπνο, εθ γήο αθάξπνπ γελλάηαη, ήηηο θαξπνγνλήζεη, ηφλ 
γεσξγφλ ηψλ αγαζψλ, θαί δσεθφξνλ άζηαρπλ, ηφλ ηξέθνληα πάληαο ζείσ 
λεχκαηη. 
 
ήκεξνλ εβιάζηεζε, ηήο Παξζελίαο ε ξάβδνο, εμ ήο αλζήζεη άλζνο, ν 
θπηνπξγφο εκψλ Θεφο, ηά πνλεξά βιαζηήκαηα, απνηέκλσλ άθξα αγαζφηεηη. 
 
Ίδε ηφ αιάμεπηνλ, φξνο εθ πέηξαο αγφλνπ, απνηερζέλ ηφλ ιίζνλ, θαξπνγνλεί 
ηφλ λνεηφλ, φο ζπληξηβήλ εξγάζεηαη, ηψλ μνάλσλ πάλησλ ηνχ αιάζηνξνο. 
 
Νφκνπ πξνραξάγκαηα, ζέ πξνεδήισζαλ Κφξε, ηφλ λνκνδφηελ ζχ γάξ, 
λνκίκσλ δίρα ελ γαζηξί, θπνθνξείο ηεξνχληά ζε, ππέξ ιφγνλ άθζνξνλ 
ακίαληνλ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Δπθξαίλεηαη επί ζνί 
Αηκάησλ ζνπ αη ξναί, πνηακεδφλ δηά Υξηζηφλ ξεχζαζαη, πχξ αζεβψλ 
έζβεζαλ, Μάξηπο αζινθφξε ανίδηκε. 
 
Τπέζηεο θαξηεξηθψο, ηψλ αηθηζκψλ ηάο πξνζβνιάο, άξξεθηνο, πχξγνο 
θαζάπεξ Έλδνμε, πιάλεο θαζειψλ ηφ νρχξσκα. 
 



Καζείιεο δαπτηηθψο, σο Γνιηάζ ηφλ λνεηφλ ηχξαλλνλ, θαί ηφ απηνχ ζηξάηεπκα, 
πίζηεσο ζθελδφλε Παλέλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
χ κφλε ηνίο επί γήο, ηψλ ππέξ θχζηλ αγαζψλ πξφμελνο, Μήηεξ Θενχ 
γέγνλαο, φζελ ζνη ηφ Υαίξε θξαπγάδνκελ. 

Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή, θαί ζηεξέσκα». 
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο δ' 

Σαρχ πξνθαηάιαβε σζείο δηά πίζηεσο, ψδσλ πνιχαζιε, ζσηήξηνο 
γέγνλαο, ρεηκαδνκέλσλ ιηκήλ, πξνλνία Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, βξχεηο γάξ 
ηακάησλ, πνηακνχο ηνίο πνζνχζη, παχεηο αξξσζηεκάησλ, ηφλ θινγκφλ θαζ' 
εθάζηελ, δηφ ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ, πίζηεη γεξαίξνκελ. 

Γφμα... Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο πι. δ' 

Σφ πξνζηαρζέλ 
Αγαιιηάζζσ νπξαλφο, γή επθξαηλέζζσ, ν ηνχ Θενχ γάξ νπξαλφο, ελ γή 
εηέρζε, ε Θεφλπκθνο αχηε εμ επαγγειίαο, Ζ ζηείξα βξέθνο ζειάδεη ηήλ 
Μαξηάκ, θαί ραίξεη επί ηψ ηφθσ lσαθείκ, Ράβδνο ιέγσλ εηέρζε κνη, εμ ήο ηφ 
άλζνο Υξηζηφο, εβιάζηεζελ εθ ξίδεο Γαπτδ, λησο ζαχκα παξάδνμνλ! 
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή δ' 
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο 
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο, δφμα 
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ». 
 
Τπεξηέξα ηψλ Αγγέισλ, επί γήο Κφξε ηίθηεηαη, ελ αγησζχλε, νχζα θαί 
θαζάξζεη αζχγθξηηνο, ήηηο ηήλ θάζαξζηλ πάλησλ Υξηζηφλ ηέμεηαη, αγηφηεηα, 
θαί παληειή απνιχηξσζηλ. 
 
Μαθαξία ε θνηιία, ε ηήο Άλλεο γεγέλεηαη, ηήλ γάξ ελ θνηιία, κέιινπζαλ 
ρσξείλ ηφλ καθάξηνλ, θαί κή ρσξνχκελνλ Λφγνλ, απεγέλλεζελ, αλαγέλλεζηλ, 
πάζη πηζηνίο παξερφκελνλ. 
 
Νχλ ν δφθνο ηήο θαθίαο, εθκεηνχνζαη απάξρεηαη, ε γάξ ηνχ ειίνπ, έκςπρνο 
λεθέιε αλέηεηιε, ζηεηξσηηθψλ εθ ιαγφλσλ, ε παλάκσκνο, ήο ηήλ γέλλεζηλ, 
ηήλ θσηαπγή ενξηάζσκελ. 
 
Χο θαηάθαξπνλ ειαίαλ, ηήλ εθ ξίδεο βιαζηήζαζαλ, Ηεζζαί Παξζέλε, Άλλα ζέ 
βιαζηάλεη βιαζηάλνπζαλ, ηφλ ειεήκνλα Λφγνλ, νχ ην έιενο, θαί ε αιήζεηα, 
δηά παληφο πξνπνξεχεηαη. 



 
Σνχ Αγίνπ 

 
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 

Ππξπνινχκελνο αγάπε Θενχ Πακκάθαξ, ηήλ θξπγαλψδε άπαζαλ, πιάλελ 
ηψλ αζέσλ, έθιεμαο ηνίο ιφγνηο ζνπ, θαί ραίξσλ εθξαπγαδεο, Γφμα ηή 
Γπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Αγηφηεπθνο ππάξρσλ λαφο Κπξίνπ, εηο ηφλ λαφλ εηζέδξακεο ηψλ αζεσηάησλ 
θαί ηνχησλ ζεβάζκαηα, γελλαίσο ζπλέηξηςαο Μάξηπο αζινθφξε παλεχθεκε. 
 
Ηαηξείνλ αλαδέδεηθηαη πάζεο λφζνπ, ηφ ηεξφλ ζνπ ηέκελνο, πίζηεη ηνίο θνηηψζη 
θαί ηάο αξηζηείαο ζνπ, ελ ηνχησ γεξαίξνπζη, ψδσλ αζινθφξε ζαπκάζηε. 

Θενηνθίνλ 
Απεηξνγάκσο εθχεζαο ψ Παξζέλε, θαί κεηά ηφθνλ ψθζεο παξζελεχνπζα 
πάιηλ, φζελ αζηγήηνηο θσλαίο, ηφ Υαίξέ ζνη Γέζπνηλα, πίζηεη αδηζηάθησ 
θξαπγάδνκελ. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ε' 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα 

Σφ εζθξαγηζκέλνλ λχλ βηβιίνλ απνηίθηεηαη, φπεξ αλαγλψζεηαη νπδφισο, 
θχζεσο λφκσ βξνηφο ηεξνχκελνλ, Λφγνπ εηο θαηνίθεζηλ θαζψο, βίβινη 
πξνεδήισζαλ, ζεεγφξσλ ελ πλεχκαηη. 
 
Ζ άκπεινο ζήκεξνλ, εηέρζε ε ζσηήξηνο, ήηηο ηφλ αθήξαηνλ αλζήζεη, βφηξπλ 
ηφλ ζείνλ, γιεχθνο πξνρένληα, εμ νχ πάο ν πίλσλ κπζηηθψο, ζείαλ θαί 
ζσηήξηνλ, επθξνζχλελ θαξπψζεηαη. 
 
θηξηήζαηε Άγγεινη, αλζξψπνηο ζπγρνξεχνληεο, ζήκεξνλ εθ ζηείξαο ε 
Παξζέλνο, απνηερζείζα ηήλ ιχπελ έπαπζε, θαί πξννηκηάδεηαη ραξάλ, ηνίο 
παλεγπξίδνπζη, ηήλ απηήο ζείαλ γέλλεζηλ. 
 
Θείνο πξνδηέγξαςε, Πξνθήηεο πξνδειφηαηα, ηφκνλ ζε θαηλφλ ελ ψ δαθηχισ, 
Λφγνο παηξψσ, Κφξε γξαθήζεηαη, βίβισ θαηαγξάθσλ ηήο δσήο, πάληαο 
αγαζφηεηη, ηνχο απηψ πεηζαξρήζαληαο. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

χ Κχξηέ κνπ θψο 
χ Μάξηπο ηψ θσηί, ηήο Σξηάδνο ιακπφκελνο, εκείσζαο αζεταο, πνιπζένπ 
ηφλ δφθνλ, θσζηήξ νθζείο αείθσηνο. 
 
χ ξφδνλ επαλζνχλ, εξπζξψ ηψλ αηκάησλ ζνπ, Μαθάξηε δεδεηγκέλνο, επσδία 



ζαπκάησλ, ηφλ θφζκνλ επσδίαζαο. 
 
χ βφηξπο λνεηφο, ηήο ακπέινπ ππάξρσλ Υξηζηνχ, αλέβιπζαο καξηπξίνπ, 
επθαηάλπθηνλ νίλνλ, ηνίο πίζηεη ζε δνμάδνπζη. 

Θενηνθίνλ 
έ φπινλ αξξαγέο, θαη' ερζξψλ πξνβαιιφκεζα, ζέ άγθπξαλ θαί ειπίδα, ηήο 
εκψλ ζσηεξίαο, Θεφλπκθε θεθηήκεζα. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ο' 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ 

Δηέρζε ζήκεξνλ γέθπξα, κεηάγνπζα πξφο θψο ηφ αλζξψπηλνλ, θιίκαμ 
νπξάληνο, φξνο Θενχ εκθαλέζηαηνλ, ε Θενηφθνο Κφξε ήλ καθαξίζσκελ. 
 
Ο θφρινο Άλλα πξνήγαγε, πνξθχξαλ ηήλ ηφ έξηνλ βάςαζαλ, ηήο 
ζσκαηψζεσο, ηνχ Βαζηιέσο εηο χζηεξνλ, ήλ επαμίσο πάληεο 
πκλνινγήζσκελ. 
 
Πεγή λπλί πξνειήιπζε, ξαλίδνο εθ κηθξάο ε Παλάκσκνο, ήηηο ηήλ άβπζζνλ, 
ηήο ζσηεξίαο θπήζαζα, πνιπζείαο παχζεη άπεηξα ξεχκαηα. 
 
Αθάξπνπ ξίδεο εβιάζηεζαο, θαί πξφξξηδνλ θαθίαο ηήλ άθαλζαλ, ηψ ππέξ 
θχζηλ ζνπ, ζείσ βιαζηψ ελαπέηεκεο, Θενγελλήηνξ Κφξε αεηκαθάξηζηε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 
Θχεζζαη, δη' αγάπελ Θενχ πξνειφκελνο, άκσκνλ ζχκα θαζάπεξ, ηή απηνχ 
ηξαπέδε πξνζελελέρζεο, δηά ηνχην, επζεβψο ζε ηηκψκελ παλεχθεκε. 
 
Αβξφρσο, δηαπιεχζαο ηήο πιάλεο ηφ πέιαγνο, εηο ηφλ ιηκέλα ηήο άλσ, 
βαζηιείαο Μάξηπο, εγθαζσξκίζζεο, αησλίνπ απνιαχσλ γαιήλεο καθάξηε. 
 
λπμη, ζηδεξνίο ζνπ ηά ζπιάγρλα θαηέμαλελ, αλειεψο ν δηψθηεο, αιι' εηο 
ρείξαο Θενχ ηφ πλεχκα, κεηά δφμεο ελαπέζνπ Πακκάθαξ ανίδηκε. 

Θενηνθίνλ 
 ζαχκα, ηψλ απάλησλ ζαπκάησλ θαηλφηεξνλ, φηη Παξζέλνο ελ κήηξα, ηφλ ηά 
ζχκπαληα πεξηέρνληα, απεηξάλδξσο, ζπιιαβνχζα νπθ εζηελνρψξεζε. 

Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο θπξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη». 
 

Κνληάθηνλ Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο γ' 



Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ, θαί Θενηφθνο Μαξία, ε παζηάο ε άιπηνο, ηνχ νπξαλίνπ 
Νπκθίνπ, ηίθηεηαη, απφ ηήο ζηείξαο ζενβνπιήησο, φρεκα, ηνχ Θενχ Λφγνπ 
επηξεπηζζήλαη, εηο ηνχην γάξ θαί πξνσξίζζε, ε ζεία πχιε, θαί Μήηεξ ηήο 
φλησο δσήο.  

Ο Οίθνο 
Σή ζηεηξεπνχζε θαξπφο εδφζε ε ζεφπαηο Μαξία, ήλ πξνείδνλ πνηέ ζείνη 
Πξνθήηαη ελ Πλεχκαηη, ηαχηελ εκείο ζήκεξνλ νξψληεο, ελ ηνίο θφιπνηο ηήο 
Άλλεο ζθηξηψζαλ, ζχλ ηψ πηζηψ Ησαθείκ, λνεηψο πξφο εζηίαζηλ ζπλέιζσκελ, 
θαί ηνχο πφξξσ θαιέζσκελ, ιέγνληεο, Σνχ θφζκνπ λχλ ε αλάθιεζηο, εμ 
αθάξπνπ γαζηξφο αλεβιάζηεζελ, ε ζεία πχιε, θαί Μήηεξ ηήο φλησο δσήο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ε' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο ψδνληνο. 

ηίρνη 

 Αληείρε ψδσλ ζψκαηνο πξφο αηθίαο,  

 Πξφο ηφλ κφλνλ ζψδνληα ηήλ ςπρήλ βιέπσλ.  

 Δβδνκάηε ψδσλ ζάλε, ηππηφκελνο ρξφα ιακπξφλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ Δπφδνπ θαί 
Ολεζηθφξνπ. 
 

Ο Άγηνο Δπςχρηνο μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Δχςπρνο Δπςχρηνο ήλ πξφο ηφ μίθνο,  

 Υαίξσλ φηη πιάζαληη ηήλ ςπρήλ ζπεη. 
 

Σή απηή εκέξα, ενξηάδεηαη ε θνίκεζηο ηνχ Οζίνπ Λνπθά, ηνχ ηήο 
Λπθαφλσλ Δπαξρίαο, ηξίηνπ δέ Ζγνπκέλνπ ηήο Μνλήο ηνχ σηήξνο, ηήο 
επηιεγνκέλεο Βαζένο Ρχαθνο. 
 

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

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή δ' 
Οπθ ειάηξεπζαλ 

Ησαθείκ ηε θαί Άλλα καθαξίδνληαη, απνθπήζαληεο, ηήλ καθαξίαλ ζαθψο, 
αγλήλ Θενκήηνξα, Λφγνλ θπήζαζαλ, ηφλ καθάξηνλ, ηφλ καθαξίνπο άπαληαο, 
ηνχο πηζηνχο απνηεινχληα. 
 
Γψξνλ ηίκηνλ εθηήζαληφ ζε πάλαγλε, νη ζνί γελλήηνξεο, ηήλ ζπιιαβνχζαλ 
Θεφλ, ηφλ θαηαπινπηίζαληα, δσξεαίο θξείηηνζη, ηνχο θξαπγάδνληαο, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 



 
Οη καζηνί ζνπ ππέξ νίλνλ αγαζψηαηνη, Άλλα Θεφθιεηε, φηη καζηνίο αγαζνίο, 
ηήλ ηφλ αγαζψηαηνλ Λφγνλ ζειάζαζαλ, ζχ εζήιαζαο, ηφλ ρνξεγφλ ηνχ 
γάιαθηνο, θαί πλνήο ηξνθέα πάζεο. 
 
θίξηα θξνχε ηήλ θηλχξαλ ζνπ ζεφπλεπζηε, Γαπίδ θαί ρφξεπε, ε θηβσηφο γάξ 
ηδνχ, ήλ πάιαη πξνήγγεηιαο, εθ ζηεηξεπνχζεο γαζηξφο, πξνειήιπζε, ηψ 
βαζηιεί ηήο θηίζεσο, θαί Θεψ ηεηεξεκέλε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Δλ ηή θακίλσ 
Δλ ηή θακίλσ, ηψλ αιγεηλψλ βαζάλσλ Μάξηπο βιεζείο, δξφζνλ εθ Θενχ 
εδέμσ ππνκνλήο, επραξίζησο ηε εθξαχγαδεο, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε. 
 
Δθιακπξνηέξαλ, παληφο ρξπζίνπ έρσλ ςπρήλ, ζχζαη ρξπζνηεχθησ Μάξηπο 
Θεψ, θαί αςχρσ νπ πξνήξεζαη, ζεαπηφλ ζπζίαλ δέ, επσδεζηάηελ Θεψ 
ηέζπθαο. 
 
Πνηκήλ ν κέγαο, πνηκέλα φληα πξνβάησλ ζε, Μάξηπο σο αξλίνλ άκσκνλ, ηή 
απηνχ απιαλεί πνίκλε ζπλέηαμε, ιπθνηο αλάισηνλ, ηνίο λνεηνίο ζε δείμαο 
παλεχθεκε. 

Θενηνθίνλ 
Σφ ηνχ πςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα ραίξε, δηά ζνχ γάξ δέδνηαη ε 
ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ. Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ, ππάξρεηο 
Παλάκσκε. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ε' 
Παίδαο επαγείο 

Κηλήζσκελ γιψηηαλ Τκλσδίαο, ηφ Θείνλ γελέζιηνλ γεξαίξνληεο, ηήο ηφλ 
ππεξχκλεηνλ, Λφγνλ θαί ππέξζενλ, ζσκαησζάζεο Πλεχκαηη, θαί 
αλαθξάμσκελ, ηφλ Κχξηνλ Τκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Οη ζείνη ζθηξηήζαηε Πξνθήηαη, ηηκψληεο Παξζέλνπ ηφ γελέζιηνλ, αχηε γάξ 
επιήξσζε, πάληα ηά θεξχγκαηα, ηφλ πθ' πκψλ δεινχκελνλ απνθπήζαζα, 
Υξηζηφλ ηφλ ηνχ παληφο Βαζηιέα, φλ ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ρήμαηε ηά ξε επθξνζχλελ, απφζηνινη Μάξηπξεο ρνξεχζαηε, φζηνη θαί 
Γίθαηνη, λχλ αγαιιηάζζεηε, ηψ γελεζιίσ ζήκεξνλ ηήο ηνχ Κπξίνπ Μεηξφο, ηφλ 
Κχξηνλ Τκλείηε βνψληεο, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 



Ήλζεζε ηφ κήινλ ηφ επψδεο, ηφ ξφδνλ ην ζείνλ πεθαλέξσηαη, θαί 
θαηεπσδίαζε, ζήκεξνλ ηά πέξαηα, θαί ηφ δπζψδεο έπαπζε, ηήο Ακαξηίαο 
εκψλ, ε Πάλαγλνο θαί Μήηεξ ηνχ Λφγνπ, ήλ ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
ηεηξεχνπζα θχζηο ηψλ αλζξψπσλ, ζεπηψλ ραξηζκάησλ ζείνπ Πλεχκαηνο, 
ζήκεξνλ επθξάλζεηη, ζηείξαο ηήλ ζεφπαηδα, απνηερζείζαλ βιέπνπζα θαί 
αλαβφεζνλ, ηφλ Κχξηνλ Τκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Υείξαο εθπεηάζαο 
Υείξα ρξπζνηεχθηνπ αθειψλ, ζνθέ ηδξχκαηνο, πέλεζη δέδσθαο, ηφλ 
αδαπάλεηνλ έλδνμε, ζεαπηψ πεξηπνηνχκελνο, ηνχ καξηπξίνπ αιεζψο, 
πινχηνλ ανίδηκε, Δπινγείηε θξάδσλ, ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
αξθί ηψ αζάξθσ ζπκπιαθείο, ηή ζπκκαρία Υξηζηνχ, ηνχηνλ θαηέβαιεο, 
βξαβείνλ φζελ ζνη Έλδνμε, ηψλ ζαπκάησλ ηήλ ελέξγεηαλ, απηφο παξέζρεην, 
πξφο φλ ραίξσλ εθξαχγαδεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Αλνίμαο επιήξσζαο ζαπηνχ, ηφ ζηφκα Πλεχκαηνο, ψδσλ παλεχθεκε, 
ερζξψλ δέ ζηφκαηα έπιεζαο, βιαζθεκνχλησλ ηφλ πνηήζαληα, πάζεο 
αηζρχλεο, θαί Υξηζηψ ραίξσλ εθξαπγαδεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ 
ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
χ κφλε ελ πάζαηο γελεαίο, Παξζέλε άρξαληε, Μήηεξ εδείρζεο Θενχ, ζχ ηήο 
ζεφηεηνο γέγνλαο, ελδηαίηεκα παλάκσκε, κή θινγηζζείζα ηψ ππξί, ηνχ 
απξνζίηνπ θσηφο, φζελ πάληεο, ζέ επινγνχκελ Μαξία Θεφλπκθε. 

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». 
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ζ' 
Άπαο γεγελήο 

Ίδε ηνχ Θενχ, ν ηφπνο ν άγηνο πξνθαλψο δέδεηθηαη, πφιηο ε πεξίδνμνο, ηνχ 
Βαζηιέσο αλσθνδφκεηαη, ν θσηαπγήο Παξάδεηζνο, θαηδξψο εμήλζεζε, 
Παξαδείζνπ, πξφμελνο ππάξρνπζα, πξφο Θεφλ ηε αλζξψπσλ νηθείσζηο. 
 
Χθζε ε ιακπάο, ιπρλία ηε ζήκεξνλ, ε ρξπζαπγίδνπζα, θψο ηφ πξναηψληνλ, 
ελ ή νηθήζαλ, ηνχο ελ λπθηί ηψλ δεηλψλ, θαηαθσηίζεη παχζεη ηε, ηήο αζεταο 
αριχλ, θαί εκέξαο, πάληαο απεξγάζεηαη, θνηλσλνχο αιεζψο δηά πίζηεσο. 



 
ήκεξνλ ε γή, ρνξεχεη, ηφλ λένλ γάξ, νπξαλφλ έβιεςε, Θενχ ηφλ 
ηεξπλφηαηνλ, απνηερζέληαελ ψ νηθήζαο ζαξθί, ηψλ νπξαλψλ επέθεηλα, 
αλαβηβάζεη βξνηνχο, θαί ζεψζεη, πάληαο αγαζφηεηη, φλ πκλνχληεο πηζηψο 
κεγαιχλνκελ. 
 
Ζπεξηθαιήο, δπάο αλεβιάζηεζελ, Άλλα θαί Ησαθείκ, δάκαιηλ ηήλ άζπηινλ, εμ 
νχ ν κφζρνο ν ζηηεπηφο πξνειζψλ, ππέξ ηνχ θφζκνπ ηέζπηαη, αίξσλ ηά 
πηαίζκαηα, ηψλ αλζξψπσλ, ηάο πξνζαγνκέλαο ηε, θαηαπαχσλ ζπζίαο ηνίο 
δαίκνζη. 
 
Φψηηζνλ εκάο, ηφ θψο ε θπήζαζα ηνχο ηήλ θσζθφξνλ ζνπ, γέλλεζηλ ελ 
Πλεχκαηη, Θενγελλήηνξ παλεγπξίδνληαο, θαί ηνχ θσηφο ηνχ κέιινληνο, δείμνλ 
αγλή θνηλσλνχο, θαί εηξήλελ, βξάβεπζνλ θαί ιχηξσζηλ, ηψλ δεηλψλ κεηξηθαίο 
ηθεζίαηο ζνπ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Λίζνο αρεηξφηκεηνο 
Λίζνο εθιεθηφο αλεδείρζεο, Υξηζηνχ ηνχ αθξνγσληαίνπ, Μάξηπο θπιηφκελνο ελ 
γή, θαί ηφ ηήο πιάλεο ιχσλ νρχξσκα, ηάο ηψλ πηζηψλ θαξδίαο δέ, 
εδξαηνηέξαο εξγαδφκελνο. 
 
Ρείζξφλ ζε δσήο θεθηεκέλελ, ε ηνχ Υξηζηνχ λχλ Δθθιεζία, αίκαζηλ σο λάκαζη 
ηνίο ζνίο, θαηαξδεπζείζα Μάξηπο ηψλ άζισλ ζνπ, θαί ηψλ ζαπκάησλ 
πάληνηε, ηή εππξεπεία σξατδεηαη. 
 
Δχξεο ακνηβήλ ηψλ αγψλσλ, θαί ηψλ ζαπκάησλ ζνπ ζεφθξνλ, ηήλ ηψλ 
νπξαλψλ βαζηιείαλ, ελ ή ηψλ πίζηεη επηηεινχλησλ ζνπ, ηφ ηεξφλ κλεκφζπλνλ, 
ψδσλ κλεκφλεπε παλεχθεκε. 

Θενηνθίνλ 
εηξάο ηψλ εκψλ λχλ πηαηζκάησλ, ιχζνλ Παξζέλε Θενηφθε, ε ηήο 
επζπιαγρλίαο ηελ πεγήλ, ηεθνχζα κφλε ζενραξίησηε, θαί ζπκεδίαο 
έκπιεζνλ, φπσο αμίσο κεγαιχλσ ζε. 

Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Μάξηπξνο 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σψ φπισ ηνχ ηηκίνπ ζνπ, ηαπξνχ ζσξαθηζάκελνο, ν Αζινθφξνο ζνπ Λφγε, 
ηάο ελαληίαο δπλάκεηο, ζηεξξψο ππεξελίθεζε, θαί ηνχο ηπξάλλνπο ήζρπλε, θαί 
ππέξ ζνχ ελήζιεζε, θαί ζνί Υξηζηέ κνπ παληάλαμ, ζπκβαζηιεχεη απαχζησο.  

Σήο Θενηφθνπ 



Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 
Αγάιινπ θηίζηο άπαζα, ηήλ ραξάλ αηζζνκέλε, εμ Άλλεο ηήο ζεφθξνλνο, ήηηο 
ιέγεηαη Υάξηο, Ησαθείκ ηε ηνχ ζείνπ, ηίθηεζζαη παξ' ειπίδα, Μαξίαλ ηήλ 
παλάρξαληνλ θαί αγλήλ Θενηφθνλ, ήο ν θαξπφο, ζσηεξία γέγνλε ηνίο 
αλζξψπνηο, Υξηζηφο ν ζαξθσζείο Θεφο, εμ απηήο απνξξήησο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Γεχηε νη εμ Αδάκ, ηήλ εθ Γαπίδ θπείζαλ, θαί ηφλ Υξηζηφλ ηεθνχζαλ, 
πκλήζσκελ Παξζέλνλ, Μαξίαλ ηήλ παλάρξαληνλ. 
 
ηίρ. 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. 
 
Αίλνλ ηψ ιπηξσηή, πξνζάμσκελ Κπξίσ, ηψ εθ ηήο ζηείξαο δφληη, εκίλ ηήλ 
Θεφηνθνλ, θαί κφλελ αεηπάξζελνλ. 
 
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ. 
 
ήκεξνλ ε ραξά, πάζεο ηήο νηθνπκέλεο, ζηεηξσηηθήο εθ κήηξαο, γελλάηαη 
παξαδφμσο, ε Μήηεξ ηνχ Κπξίνπ κνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Ζ πξννξηζζείζα παληάλαζζα Θενχ θαηνηθεηήξηνλ, εμ αθάξπνπ ζήκεξνλ 
λεδχνο πξνήθηαη, ηήο Άλλεο εγιατζκέλεο, ηήο ατδίνπ νπζίαο ηφ ζείνλ ηέκελνο, 
δη' ήο ηηακφο Άδεο θαηαπεπάηεηαη, θαί παγγελή Δχα ελ αζθαιεί δσή 
εηζνηθίδεηαη, ηαχηε επαμίσο εθβνήζσκελ, Μαθαξία ζχ ελ γπλαημί, θαί ν θαξπφο 
ηήο θνηιίαο ζνπ επινγεκέλνο. 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Γελέζιηνλ ηήο Τπεξαγίαο Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ. 

 
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 

 
Ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο α' 

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Ησαθείκ θαί ε Άλλα παλεγπξίδνπζη, ηήλ απαξρήλ ηεθφληεο, ηήο εκψλ 
ζσηεξίαο, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ, νίο θαί εκείο, ζπλενξηάδνκελ ζήκεξνλ, ηήλ εθ 



ηήο ξίδεο εθείλεο ηνχ Ηεζζαί, καθαξίδνληεο Παξζέλνλ αγλήλ. 
 
Δμ Άλλεο ζήκεξνλ ξάβδνο, θπηφλ ζεφζδνηνλ, ε Θενηφθνο έθπ, ζσηεξία 
αλζξψπσλ, εμ ήο ν ηψλ απάλησλ Γεκηνπξγφο, γελλεζείο ππέξ έλλνηαλ, ηήλ 
ηνχ Αδάκ εθθαζαίξεη σο αγαζφο, πάζαλ ιχκελ αγαζφηεηη. 
 
Ζζενρψξεηνο Κφξε, θαί Θενηφθνο αγλή, ηψλ Πξνθεηψλ ηφ θιένο, ηνχ Γαπίδ 
ε ζπγάηεξ, ζήκεξνλ γελλάηαη εμ, Ησαθείκ, θαί ηήο Άλλεο ηήο ζψθξνλνο, θαί 
ηνχ Αδάκ ηήλ θαηάξαλ ηήλ εηο εκάο, αλαηξέπεη ελ ηψ ηφθσ απηήο. 
 
Ζ πξψελ άγνλνο ρψξα, γήλ θαξπνθφξνλ γελλά, θαί εμ αθάξπνπ κήηξαο, 
θαξπφλ άγηνλ δνχζα, γάιαθηη εθηξέθεη, ζαχκα θξηθηφλ! ε ηξνθφο ηήο δσήο 
εκψλ, ε ηφλ νπξάληνλ άξηνλ ελ ηή γαζηξί, δεμακέλε γαινπρείηαη καδψ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Γεχηε θηινπάξζελνη πάληεο, θαί ηήο αγλείαο εξαζηαί, δεχηε ππνδέμαζζε 
πφζσ, ηήο παξζελίαο ηφ θαχρεκα, εθ πέηξαο βιπζηάλνπζαλ ζηεξεάο, ηήλ 
πεγήλ ηήο δσήο, θαί εθ ηήο αηεθλνχζεο, ηήλ βάηνλ ηνχ αχινπ ππξφο, θαί 
θαζαίξνληνο, θαί θσηίδνληνο ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Γφλνο Ησαθείκ, θαί Άλλεο ε Παξζέλνο, εθάλε ηνίο αλζξψπνηο, ηψλ δεζκψλ 
αθηείζα, ηήο ακαξηίαο άπαληαο. 
 
ηίρ. 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. 
 
ξνο σο αιεζψο, θαηάζθηνλ εδείρζε, ε ζηείξσζηο ηήο Αλλεο, εμ νχ ε 
ζσηεξία, πάζη πηζηνίο δεδψξεηαη. 
 
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ. 
 
Ρήμαζα ηά δεζκά, ζηεηξψζεσο ηήο Άλλεο, ε πάλαγλνο Παξζέλνο, πξνήιζε 
ηνίο αλζξψπνηο, ηήλ άθεζηλ βξαβεχνπζα. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Ίσκελ νη πηζηνί, δνμάδνληεο ηήλ Κφξελ, εηέρζε γάξ εθ ζηείξαο, ηήλ 
ζηεηξσζείζαλ θχζηλ, εκψλ αλαθαηλίδνπζα. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Ζ γέλλεζίο ζνπ Θενηφθε, ραξάλ εκήλπζε πάζε ηή νηθνπκέλε, εθ ζνχ γάξ 
αλέηεηιελ ν ήιηνο ηήο δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θαί ιχζαο ηήλ 
θαηάξαλ, έδσθε ηήλ επινγίαλ, θαί θαηαξγήζαο ηφλ ζάλαηνλ, εδσξήζαην εκίλ 



δσήλ ηήλ αηψληνλ. 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ηνχ Μαθάξηνο αλήξ, ηήλ α' ζηάζηλ. Δηο δέ ηφ, 
Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο πι. β'  εξγίνπ 
ήκεξνλ, ν ηνίο λνεξνίο ζξφλνηο επαλαπαπφκελνο Θεφο, ζξφλνλ άγηνλ επί 
γήο εαπηψ πξνεηνίκαζελ, ν ζηεξεψζαο ελ ζνθία ηνχο νπξαλνχο, νπξαλφλ 
έκςπρνλ, ελ θηιαλζξσπία θαηεζθεχαζελ, εμ αθάξπνπ γάξ ξίδεο, θπηφλ 
δσεθφξνλ, εβιάζηεζελ εκίλ ηήλ Μεηέξα απηνχ, ν ηψλ ζαπκαζίσλ Θεφο, θαί 
ηψλ αλειπίζησλ ειπίο, Κχξηε δφμα ζνη.  

Ο απηφο 
Αχηε εκέξα Κπξίνπ, αγαιιηάζζε ιανί, ηδνχ γάξ ηνχ θσηφο ν λπκθψλ, θαί ε 
βίβινο ηνχ ιφγνπ ηήο δσήο, εθ γαζηξφο πξνειήιπζε, θαί ε θαηά αλαηνιάο 
πχιε απνθπεζείζα, πξνζκέλεη ηήλ είζνδνλ ηνχ Ηεξέσο ηνχ κεγάινπ, κφλε θαί 
κφλνλ εηζάγνπζα Υξηζηφλ εηο ηήλ νηθνπκέλελ, πξφο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 

Ο απηφο 
Δη θαί ζείσ βνπιήκαηη, πεξηθαλείο ζηείξαη γπλαίθεο εβιάζηεζαλ, αιιά πάλησλ 
ε Μαξία ηψλ γελλεζέλησλ, ζενπξεπψο ππεξέιακςελ, φηη θαί εμ αγφλνπ 
παξαδφμσο ηερζείζα κεηξφο, έηεθελ ελ ζαξθί ηφλ απάλησλ Θεφλ, ππέξ θχζηλ 
εμ αζπφξνπ γαζηξφο, ε κφλε πχιε ηνχ κνλνγελνχο Τηνχ ηνχ Θενχ, ήλ 
δηειζψλ θεθιεηζκέλελ δηεθχιαμε, θαί πάληαο ζνθψο νηθνλνκήζαο, σο νίδελ 
απηφο, πάζη ηνίο αλζξψπνηο, ζσηεξίαλ απεηξγάζαην. 

Ο απηφο 
ηεθάλνπ Αγηνπνιίηνπ 

ήκεξνλ ζηεηξσηηθαί πχιαη αλνίγνληαη, θαί πχιε παξζεληθή ζεία πξνέξρεηαη, 
ήκεξνλ θαξπνγνλείλ ε ράξηο απάξρεηαη, εκθαλίδνπζα ηψ θφζκσ Θενχ 
Μεηέξα, δη' ήο ηά επίγεηα, ηνίο νπξαλνίο ζπλάπηεηαη, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 

Ο απηφο 
ήκεξνλ ηήο παγθνζκίνπ ραξάο ηά πξννίκηα, ζήκεξνλ έπλεπζαλ αχξαη, 
ζσηεξίαο πξνάγγεινη, ε ηήο θχζεσο εκψλ δηαιέιπηαη ζηείξσζηο, ε γάξ 
ζηείξα κήηεξ δείθλπηαη, ηήο παξζελεπνχζεο κεηά ηφθνλ ηνχ θηίζαληνο, εμ ήο 
ηφ αιιφηξηνλ νηθεηνχηαη ν θχζεη Θεφο, θαί ηνίο πιαλεζείζη δηά ζαξθφο 
ζσηεξίαλ απεξγάδεηαη, Υξηζηφο ν θηιάλζξσπνο, θαί ιπηξσηήο ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 

Ο απηφο 
ήκεξνλ ε ζηείξα Άλλα ηίθηεη ζεφπαηδα, ηήλ εθ παζψλ ηψλ γελεψλ 
πξνεθιερζείζαλ, εηο θαηνίθεζηλ ηψ πακβαζηιεί, θαί Κηίζηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, 
εηο εθπιήξσζηλ ηήο ζείαο νηθνλνκίαο, δη' ήο αλεπιάζζεκελ νη γεγελείο, θαί 
αλεθαηλίζζεκελ εθ ηήο θζνξάο, πξφο δσήλ ηήλ άιεθηνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... 



Ο απηφο  εξγίνπ 
ήκεξνλ, ν ηνίο λνεξνίο ζξφλνηο επαλαπαπφκελνο Θεφο, ζξφλνλ άγηνλ επί 
γήο εαπηψ πξνεηνίκαζελ, ν ζηεξεψζαο ελ ζνθία ηνχο νπξαλνχο, νπξαλφλ 
έκςπρνλ, ελ θηιαλζξσπία θαηεζθεχαζελ, εμ αθάξπνπ γάξ ξίδεο θπηφλ 
δσεθφξνλ, εβιάζηεζελ εκίλ ηήλ Μεηέξα απηνχ, ν ηψλ ζαπκαζίσλ Θεφο, θαί 
ηψλ αλειπίζησλ ειπίο, Κχξηε δφμα ζνη. 
 

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

Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 28, 10-17) 

Δμήιζελ Ηαθψβ απφ ηνχ θξέαηνο ηνχ φξθνπ θαί επνξεχζε εηο Υαξξάλ. Καί 
απήληεζε ηφπσ, θαί εθνηκήζε εθεί, έδπ γάξ ν ήιηνο, θαί έιαβελ απφ ηψλ 
ιίζσλ ηνχ ηφπνπ, θαί εζεθεπξφο θεθαιήο απηνχ, θαί εθνηκήζε ελ ηψ ηφπσ 
εθείλσ, θαί ελππληάζζε. Καί ηδνχ θιίκαμ εζηεξηγκέλε ελ ηή γή, ήο ε θεθαιή 
αθηθλείην εηο ηφλ Οπξαλφλ, θαί νη Άγγεινη ηνχ Θενχ αλέβαηλνλ θαί θαηέβαηλνλ 
επ' απηήο. Ο δέ Κχξηνο επεζηήξηθην επ' απηήο, θαί είπελ. Δγψ εηκη ν Θεφο 
Αβξαάκ ηνχ παηξφο ζνπ, θαί ν Θεφο Ηζαάθ, κή θνβνχ, ε γή, εθ' ήο ζχ 
θαζεχδεηο επ' απηήο, ζνί δψζσ απηήλ, θαί ηψ ζπέξκαηί ζνπ. Καί έζηαη ηφ 
ζπέξκα ζνπ σζεί άκκνο ηήο γήο θαί πιαηπλζήζεηαη επί ζάιαζζαλ, θαί ιίβα, 
θαί βνξξάλ, θαί επί αλαηνιάο, θαί ελεπινγεζήζνληαη ελ ζνί πάζαη αη θπιαί 
ηήο γήο, θαί ελ ηψ ζπέξκαηί ζνπ. Καί ηδνχ εγψ εηκη κεηά ζνχ, δηαθπιάζζσλ ζε 
ελ ηή νδψ πάζε, νχ εάλ πνξεπζήο, θαί επηζηξέςσ ζε εηο ηήλ γήλ ηαχηελ, φηη 
νπ κή ζε εγθαηαιίπσ, έσο ηνχ πνηήζαη κε πάληα φζα ειάιεζά ζνη. Καί 
εμεγέξζε Ηαθψβ εθ ηνχ χπλνπ απηνχ θαί είπελ. ηη εζηί Κχξηνο ελ ηψ ηφπσ 
ηνχησ, εγψ δέ νπθ ήδεηλ. Καί εθνβήζε, θαί είπελ. Χο θνβεξφο ν ηφπνο νχηνο! 
Οπθ έζηη ηνχην, αιι' ή νίθνο Θενχ, θαί αχηε ε πχιε ηνχ νπξαλνχ.  

Πξνθεηείαο, Ηεδεθηήι ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 43, 27 & 44, 1-4) 

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 (κδ' 1). 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. Ζ πχιε αχηε θεθιεηζκέλε έζηαη, νπθ 
αλνηρζήζεηαη, θαί νπδείο νπ κή δηέιζε δη' απηήο, φηη Κχξηνο ν Θεφο, Ηζξαήι 
εηζειεχζεηαη δη' απηήο, θαί έζηαη θεθιεηζκέλε. Γηφηη ν Ζγνχκελνο νχηνο 
θάζεηαη επ' απηήλ ηνχ θαγείλ άξηνλ ελψπηνλ Κπξίνπ, θαηά ηήλ νδφλ ηνχ Αηιάκ 
ηήο πχιεο εηζειεχζε ηαη, θαί θαηά ηήλ νδφλ απηνχ εμειεχζεηαη. Καί εηζήγαγέ 
κε θαηά ηήλ νδφλ ηήο πχιεο ηψλ Αγίσλ ηήο πξφο βνξξάλ, θαηέλαληη ηνχ 
νίθνπ, θαί είδνλ θαί ηδνχ πιήξεο δφμεο ν νίθνο Κπξίνπ.  

Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 9, 1-11) 

Ζ ζνθία σθνδφκεζελ εαπηή νίθνλ θαί ππήξεηζε ζηχινπο επηά. Έζθαμε ηά 
εαπηήο ζχκαηα, θαί εθέξαζελ εηο θξαηήξα ηφλ εαπηήο νίλνλ, θαί εηνηκάζαην 
ηήλ εαπηήο ηξάπεδαλ. Απέζηεηιε ηνχο εαπηήο δνχινπο, ζπγθαινχζα κεηά 



πςεινχ θεξχγκαηνο, σο επί θξαηήξα, ιέγνπζα. ο εζηηλ άθξσλ, εθθιηλάησ 
πξφο κε, θαί ηνίο ελδεέζη θξελψλ είπελ. Έιζεηε θάγεηε ηφλ εκφλ άξηνλ, θαί 
πίεηε νίλνλ, φλ θεθέξαθα πκίλ, απνιίπεηε αθξνζχλελ, θαί δήζεζζε, θαί 
δεηήζαηε θξφλεζηλ, ίλα βηψζεηε, θαί θαηνξζψζεηε ζχλεζηλ ελ γλψζεη, ν 
παηδεχσλ θαθνχο, ιήςεηαη εαπηψ αηηκίαλ, ειέγρσλ δέ ηφλ αζεβή, κσκήζεηαη 
εαπηφλ, (νη γάξ έιεγρνη ηψ αζεβεί, κψισπεο απηψ). Μή έιεγρε θαθνχο, ίλα κή 
κηζήζσζί ζε, έιεγρε ζνθφλ θαί αγαπήζεη ζε. Γίδνπ ζνθψ αθνξκήλ, θαί 
ζνθψηεξνο έζηαη, γλψξηδε δηθαίσ, θαί πξνζζήζεη ηνχ δέρεζζαη. Αξρή ζνθίαο, 
θφβνο Κπξίνπ, θαί βνπιή Αγίσλ, ζχλεζηο, (ηφ γάξ γλψλαη Νφκνλ, δηαλνίαο 
εζηίλ αγαζήο), ηνχησ γάξ ηψ ηξφπσ πνιχλ δήζεηο ρξφλνλ, θαί πξνζηεζήζεηαί 
ζνη έηε δσήο.  
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο α' 
ηεθάλνπ Αγηνπνιίηνπ 

Ζ απαξρή ηήο εκψλ ζσηεξίαο, ιανί ζήκεξνλ γέγνλελ, ηδνχ γάξ ε 
πξννξηζζείζα απφ γελεψλ αξραίσλ, Μήηεξ θαί Παξζέλνο, θαί δνρείνλ Θενχ, 
εθ ζηείξαο γελλεζήλαη πξνέξρεηαη, άλζνο εθ ηνχ Ηεζζαί, θαί εθ ηήο ξίδεο 
απηνχ ξάβδνο εβιάζηεζελ, Δπθξαηλέζζσ Αδάκ ν πξνπάησξ, θαί ε Δχα 
αγαιιηάζζσ ραίξνπζα, ηδνχ γάξ ε νηθνδνκεζείζα εθ πιεπξάο ηνχ Αδάκ, ηήλ 
ζπγαηέξα θαί απφγνλνλ, καθαξίδεη εκθαλψο, Δηέρζε κνη γάξ θεζη ιχηξσζηο, 
δη' ήο εθ ηψλ δεζκψλ ηνχ Άδνπ ειεπζεξσζήζνκαη, Αγαιιηάζζσ ν Γαπτδ 
θξνχσλ ηήλ θηλχξαλ, θαί επινγείησ ηφλ Θεφλ, ηδνχ γάξ ε Παξζέλνο πξφεηζηλ 
εθ πέηξαο αγφλνπ, πξφο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Ήρνο β' 
Γεχηε θηινπάξζελνη πάληεο, θαί ηήο αγλείαο εξαζηαί, δεχηε ππνδέμαζζε 
πφζσ, ηήο παξζελίαο ηφ θαχρεκα, εθ πέηξαο βιπζηάλνπζαλ ζηεξεάο, ηήλ 
πεγήλ ηήο δσήο, θαί εθ ηήο αηεθλνχζεο, ηήλ βάηνλ ηνχ αυινπ ππξφο, ηνχ 
θαζαίξνληνο, θαί θσηίδνληνο ηάο ςπράο εκψλ. 

Ο απηφο  Αλαηνιίνπ 
Σίο ν ήρνο ηψλ ενξηαδφλησλ γίλεηαη; Ησαθείκ θαί Άλλα παλεγπξίδνπζη 
κπζηηθψο, πγράξεηε εκίλ ιέγνληεο, Αδάκ θαί Δχα ζήκεξνλ, φηη ηνίο πάιαη 
παξαβάζεη θιείζαζη Παξάδεηζνλ, θαξπφο επθιεέζηαηνο εκίλ εδφζε, ε 
ζεφπαηο Μαξία, αλνίγνπζα ηνχηνηο πάζη ηήλ είζνδνλ. 

Ο απηφο 
Ζ πξννξηζζείζα παληάλαζζα, Θενχ θαηνηθεηήξηνλ, εμ αθάξπνπ ζήκεξνλ 
λεδχνο πξνήθηαη, ηήο Άλλεο εγιατζκέλεο, ηήο ατδίνπ νπζίαο ηφ ζείνλ ηέκελνο, 
δη' ήο ηηακφο Άδεο θαηαπεπάηεηαη, θαί παγγελή Δχα ελ αζθαιεί δσή 
εηζνηθίδεηαη, ηαχηε επαμίσο εθβνήζσκελ, Μαθαξία ζχ ελ γπλαημί, θαί ν θαξπφο 
ηήο θνηιίαο ζνπ επινγεκέλνο. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. δ' 

εξγίνπ Αγηνπνιίηνπ 
Δλ επζήκσ εκέξα ενξηήο εκψλ ζαιπίζσκελ, πλεπκαηηθή θηζάξα, ε γάξ εθ 



ζπέξκαηνο Γαπτδ, ζήκεξνλ ηίθηεηαη, ε Μήηεξ ηήο δσήο ηφ ζθφηνο ιχνπζα, ηνχ 
Αδάκ ε αλάπιαζηο, θαί ηήο Δχαο ε αλάθιεζηο, ηήο αθζαξζίαο ε πεγή, θαί ηήο 
θζνξάο απαιιαγή, δη' ήο εκείο εζεψζεκελ, θαί ηνχ ζαλάηνπ ειπηξψζεκελ, θαί 
βνήζσκελ απηή ζχλ ηψ Γαβξηήι νη πηζηνί, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο 
κεηά ζνχ, δηά ζνχ, ραξηδφκελνο εκίλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά. Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο δ'  Γεξκαλνχ Παηξηάξρνπ 
Ζ παγθφζκηνο ραξά, εθ ηψλ δηθαίσλ αλέηεηιελ εκίλ, εμ Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο, 
ε παλχκλεηνο Παξζέλνο, ήηηο δη' ππεξβνιήλ αγαζφηεηνο, λαφο Θενχ έκςπρνο 
γίλεηαη, θαί κφλε θαηά αιήζεηαλ, Θενηφθνο γλσξίδεηαη, Απηήο ηαίο ηθεζίαηο 
Υξηζηέ ν Θεφο, ηψ θφζκσ ηήλ εηξήλελ θαηάπεκςνλ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ 
κέγα έιενο. 
 
ηίρ. 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. 
 
Γη' Αγγέινπ πξνξξήζεσο, γφλνο πάλζεπηνο, εμ, Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο ηψλ 
δηθαίσλ, ζήκεξνλ πξνήιζεο Παξζέλε, νπξαλφο θαί ζξφλνο Θενχ, θαί δνρείνλ 
θαζαξφηεηνο, ηήλ ραξάλ πξνκελχνπζα παληί ηψ θφζκσ, ηήο δσήο εκψλ 
πξφμελε, θαηάξαο αλαίξεζηο, επινγίαο ε αληίδνζηο, Γηφ ελ ηή γελλήζεη ζνπ 
Κφξε ζεφθιεηε, ηήλ εηξήλελ αίηεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
 
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ. 
 
ηείξα άγνλνο ε Άλλα, ζήκεξνλ ρείξαο θξνηείησ θαηδξψο, ιακπξνθνξείησ ηά 
επίγεηα, βαζηιείο ζθηξηάησζαλ, ηεξείο ελ επινγίαηο επθξαηλέζζσζαλ, 
ενξηαδέησ ν ζχκπαο θφζκνο, ηδνχ γάξ ε Βαζίιηζζα θαί άκσκνο λχκθε ηνχ 
Παηξφο, εθ ηήο ξίδεο ηνχ Ηεζζαί αλεβιάζηεζελ, Οπθ έηη γπλαίθεο ελ ιχπαηο 
ηέμνληαη ηέθλα, ε ραξά γάξ εμήλζεζε, θαί ε δσή ηψλ άλζξψπσλ ελ θφζκσ 
πνιηηεχεηαη, Οπθ έηη ηά δψξα ηνχ Ησαθείκ απνζηξέθνληαη, ν ζξήλνο γάξ ηήο 
Άλλεο εηο ραξάλ κεηεβιήζε, πγράξεηέ κνη ιεγνχζεο, πάο εθιεθηφο Ηζξαήι, 
ηδνχ γάξ δέδσθέ κνη Κχξηνο, ηφ έκςπρνλ παιάηηνλ ηήο ζείαο δφμεο απηνχ, εηο 
θνηλήλ επθξνζχλελ θαί ραξάλ, θαί ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
εξγίνπ Αγηνπνιίηνπ 

Γεχηε άπαληεο πηζηνί, πξφο ηήλ Παξζέλνλ δξάκσκελ, ηδνχ γάξ γελλάηαη, ε 
πξφ γαζηξφο πξννξηζζείζα ηνχ Θενχ εκψλ Μήηεξ, ηφ ηήο παξζελίαο 
θεηκήιηνλ, ή ηνχ Ααξψλ βιαζηήζαζα ξάβδνο, εθ ηήο ξίδεο ηνχ Ηεζζαί, ηψλ 
Πξνθεηψλ ηφ θήξπγκα, θαί ηψλ δηθαίσλ, Ησαθείκ θαί Άλλεο ηφ βιάζηεκα, 
Γελλάηαη ηνίλπλ, θαί ν θφζκνο ζχλ απηή αλαθαηλίδεηαη, Σίθηεηαη, θαί ε Δθθιεζία 
ηήλ εαπηήο εππξέπεηαλ θαηαζηνιίδεηαη, ν λαφο ν άγηνο, ηφ ηήο ζεφηεηνο 
δνρείνλ, ηφ παξζεληθφλ φξγαλνλ, ν βαζηιηθφο ζάιακνο, ελ ψ ηφ παξάδνμνλ 



ηήο απνξξήηνπ ελψζεσο, ηψλ ζπλειζνπζψλ επί Υξηζηνχ θχζεσλ, 
εηειεζηνπξγήζε κπζηήξηνλ, φλ πξνζθπλνχληεο αλπκλνχκελ, ηήλ ηήο 
Παξζέλνπ παλάκσκνλ γέλλεζηλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Ζ γέλλεζίο ζνπ Θενηφθε, ραξάλ εκήλπζε πάζε ηή νηθνπκέλε, εθ ζνχ γάξ 
αλέηεηιελ ν ήιηνο ηήο δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θαί ιχζαο ηήλ 
θαηάξαλ, έδσθε ηήλ επινγίαλ, θαί θαηαξγήζαο ηφλ ζάλαηνλ, εδσξήζαην εκίλ 
δσήλ ηήλ αηψληνλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Αλαβφεζνλ Γαπτδ, ηί ψκνζέ ζνη ν Θεφο; Ά κνη ψκνζε θεζί, θαί 
εθπεπιήξσθελ ηδνχ, εθ ηνχ θαξπνχ ηήο θνηιίαο κνπ δνχο ηήλ Παξζέλνλ, εμ ήο 
ν πιαζηνπξγφο, Υξηζηφο ν λένο Αδάκ, εηέρζε βαζηιεχο, επί ηνχ ζξφλνπ κνπ, 
θαί βαζηιεχεη ζήκεξνλ, ν έρσλ ηήλ βαζηιείαλ αζάιεπηνλ, Ζ ζηείξα ηίθηεη, ηήλ 
Θενηφθνλ, θαί ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  φκνηνλ 
Δθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί εμ φζθχνο ηνχ Γαπτδ, ε ζεφπαηο Μαξηάκ, ηίθηεηαη 
ζήκεξνλ εκίλ, θαί λενπξγείηαη, ε ζχκπαζα θαί ζενπξγείηαη, πγράξεηε νκνχ, 
ν νπξαλφο θαί ε γή, αηλέζαηε απηήλ, αη παηξηαί ηψλ εζλψλ, Ησαθείκ 
επθξαίλεηαη, θαί Άλλα παλεγπξίδεη θξαπγάδνπζα, Ζ ζηείξα ηίθηεη, ηήλ 
Θενηφθνλ, θαί ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απην 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Αγαιιηάζζσ νπξαλφο, γή επθξαηλέζζσ, ν ηνχ Θενχ γάξ νπξαλφο, ελ γή 
εηέρζε, ε Θεφλπκθνο αχηε εμ επαγγειίαο, Ζ ζηείξα βξέθνο ζειάδεη ηήλ 
Μαξηάκ θαί ραίξεη επί ηψ ηφθσ Ησαθείκ, Ράβδνο ιέγσλ εηέρζε κνη, εμ ήο ηφ 
άλζνο Υξηζηφο, εβιάζηεζελ εθ ξίδεο Γαπτδ, λησο ζαχκα παξάδνμνλ! 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ 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' 
Μλεζζήζνκαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά.  
ηίρ. Δμεξεχμαην ε θαξδία κνπ ιφγνλ αγαζφλ. 
 

Σφ, Πάζα πλνή 
 

Δπαγγέιηνλ εθ ηνχ θαηά Λνπθάλ. 
Αλαζηάζα Μαξηάκ επνξεχζε...  
 

Γφμα... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 
 

Καί λχλ... ηφ απηφ 
 
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ...  
 

Σφ Ηδηφκεινλ 
Ήρνο δ'  Γεξκαλνχ Παηξηάξρνπ 

Ζ παγθφζκηνο ραξά, εθ ηψλ δηθαίσλ αλέηεηιελ εκίλ, εμ Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο, 
ε παλχκλεηνο Παξζέλνο, ήηηο δη' ππεξβνιήλ αγαζφηεηνο, λαφο Θενχ έκςπρνο 
γίλεηαη, θαί κφλε θαηά αιήζεηαλ, Θενηφθνο γλσξίδεηαη, Απηήο ηαίο ηθεζίαηο 
Υξηζηέ ν Θεφο, ηψ θφζκσ ηήλ εηξήλελ θαηάπεκςνλ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ 
κέγα έιενο. 
 

Οη Καλφλεο ηνχ Κπξίνπ Ησάλλνπ κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ε θαί ηνχ Κπξίνπ 
Αλδξένπ Σξνπάξηα εηο ο'. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Κπξίνπ Ησάλλνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
Ο Δηξκφο 

«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη, ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 



Γεχηε πηζηνί, Πλεχκαηη ζείσ γεζφκελνη, ηήλ εμ αθάξπνπ ζήκεξνλ, 
επηδεκήζαζαλ, εηο βξνηψλ ζσηεξίαλ, αεηπάξζελνλ Κφξελ, χκλνηο ηηκήζσκελ. 
 
Υαίξε ζεκλή, Μήηεξ θαί δνχιε Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ε ηήο αξραίαο πξφμελνο, 
καθαξηφηεηνο, ηψλ αλζξψπσλ ηψ γέλεη, ζέ πάληεο επαμίσο, χκλνηο 
δνμάδνκελ. 
 
Ζ ηήο δσήο, ηίθηεηαη ζήκεξνλ γέθπξα, δη' ήο βξνηνί αλάθιεζηλ, ηήο 
θαηαπηψζεσο, ηήο εηο Άδνπ επξφληεο, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, χκλνηο 
δνμάδνπζηλ. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Κπξίνπ Αλδξένπ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Ο Δηξκφο 

«Σψ ζπληξίςαληη πνιέκνπο, ελ βξαρίνλη απηνχ, θαί δηαβηβάζαληη, ηφλ Ηζξαήι 
ελ Δξπζξά ζαιάζζε, άζσκελ απηψ, σο ιπηξσηή εκψλ Θεψ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
Υνξεπέησ πάζα θηίζηο, επθξαηλέζζσ θαί Γαπτδ, φηη εθ θπιήο απηνχ, θαί εθ 
ηνχ ζπέξκαηνο απηνχ, πξνήιζε ξάβδνο, άλζνο θέξνπζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ιπηξσηήλ ηνχ παληφο. 
 
Ζ Αγία ηψλ Αγίσλ, ελ αγίσ ηεξψ βξέθνο αλαηίζεηαη, αλαηξαθήλαη εθ ρεηξφο 
Αγγέινπ, πάληεο νχλ πηζηψο ζπλενξηάζσκελ, ελ ηή γελλήζεη απηήο. 
 
ηείξα άγνλνο ε Άλλα, αιι' νπθ άηεθλνο Θεψ, ήδε γάξ πξνψξηζην, εθ γελεψλ 
αγλήο Παξζέλνπ Μήηεξ, φζελ ν ηήο θηίζεσο εβιάζηεζε, Κηίζηεο ελ δνχινπ 
κνξθή. 
 
έ ηήλ άζπηινλ ακλάδα, ηελ ηφ έξηνλ Υξηζηψ, κφλελ εθ θνηιίαο ζνπ 
πξνζαγαγνχζαλ, ηήλ εκψλ νπζίαλ, πάληεο εθ ηήο Άλλεο ηηθηνκέλελ ζε, 
χκλνηο γεξαίξνκελ. 

Γφμα... 
Σξία άλαξρα δνμάδσ, ηξία άγηα πκλψ, ηξία ζπλατδηα, ελ νπζηφηεηη κηά 
θεξχηησ, εηο γάξ έλ Παηξί Τηψ θαί Πλεχκαηη, δνμνινγείηαη Θεφο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σίο εψξαθε παηδίνλ, ν νπθ έζπεηξε παηήξ, γάιαθηη ηξεθφκελνλ; ή πνχ 
ηεζέαηαη παξζέλνο Μήηεξ; λησο ππέξ έλλνηαλ ακθφηεξα, Θενγελλήηνξ 
αγλή. 

Καηαβαζία 
«ηαπξφλ ραξάμαο Μσζήο, επ' επζείαο ξάβδσ ηήλ Δξπζξάλ δηέηεκε, ηψ 
Ηζξαήι πεδεχζαληη, ηήλ δέ επηζηξεπηηθψο, Φαξαψ ηνίο άξκαζη θξνηήζαο 
ήλσζελ, επ' εχξνπο δηαγξάςαο, ηφ αήηηεηνλ φπινλ, δηφ Υξηζηψ άζσκελ, ηψ 
Θεψ εκψλ φηη δεδφμαζηαη». 
 



Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ 
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε». 
 
Ακέκπησο ηψ Θεψ πνιηηεπζάκελνη, ηήλ πάλησλ εθχεζαλ ζσηεξίαλ, νη 
ζεφθξνλεο γελλήηνξεο, ηήο ηφλ Κηίζηελ ηεθνχζεο θαί Θεφλ εκψλ. 
 
Ο πάζη ηήλ δσήλ πεγάδσλ Κχξηνο, εθ ζηείξαο πξνήγαγε ηήλ Παξζέλνλ, ήλ 
εηζδχλαη θαηεμίσζε, κεηά ηφθνλ θπιάμαο αδηάθζνξνλ. 
 
Σήο Άλλεο ηφλ θαξπφλ Μαξίαλ ζήκεξνλ, ηήλ βφηξπλ θπήζαζαλ δσεθφξνλ, 
σο Θενηφθνλ αλπκλήζσκελ, πξνζηαζίαλ ηε πάλησλ θαί βνήζεηαλ. 
 

Δηξκφο άιινο 
«Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ ελ Κπξίσ, πςψζε ηφ θέξαο κνπ ελ Θεψ κνπ, 
επιαηχλζε επ' ερζξνχο κνπ ηφ ζηφκα κνπ, επθξάλζε ελ ζσηεξίσ ζνπ». 
 
Δπινγεκέλε ε θνηιία ζνπ ζψθξσλ Άλλα, θαξπφλ γάξ ήλζεζε παξζελίαο, ηήλ 
αζπφξσο ηφλ ηξνθέα ηήο θηίζεσο, ηεθνχζαλ θαί ιπηξσηήλ Ηεζνχλ. 
 
έ καθαξίδεη Αεηπάξζελε πάζα θηίζηο, εμ Άλλεο ζήκεξνλ γελλεζείζαλ, ηήλ εθ 
ξίδεο Ηεζζαί ξάβδνλ άρξαληνλ, ηφ άλζνο Υξηζηφλ βιαζηήζαζαλ. 
 
έ αλσηέξαλ πάζεο θηίζεσο Θενηφθε, δεηθλχσλ άρξαληε ν Τηφο ζνπ, ηήλ εμ 
Άλλεο κεγαιχλεη ζνπ γέλλεζηλ, θαί πάληαο επθξαίλεη ζήκεξνλ. 
 
Αλαηξαθείζα εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ, Παξζέλε άρξαληε Θενηφθε, αλσηέξα 
αλεδείρζεο ηήο θηίζεσο, ηφλ Κηίζηελ ζαξθί θπήζαζα.  

Γφμα... 
έ πξνζθπλνχκελ Πάηεξ άλαξρε ηή νπζία, πκλνχκελ άρξνλνλ ηφλ Τηφλ ζνπ, 
θαί ηφ Πλεχκα ζπλατδηνλ ζέβνκελ, σο έλα ηά ηξία θχζεη Θεφλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφλ θσηνδφηελ θαί αξρίδσνλ ηψλ αλζξψπσλ, ηεθνχζα άρξαληε Θενηφθε, 
αλεδείρζεο ζεζαπξφο ηήο δσήο εκψλ, θαί πχιε ηνχ απξνζίηνπ θσηφο. 

Καηαβαζία 
«Ράβδνο εηο ηχπνλ ηνχ κπζηεξίνπ παξαιακβάλεηαη, ηψ βιαζηψ γάξ 
πξνθξίλεη ηφλ ηεξέα, ηή ζηεηξεπνχζε δέ πξψελ Δθθιεζία λχλ εμήλζεζε, μχινλ 
ηαπξνχ, εηο θξάηνο θαί ζηεξέσκα». 
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο β' 
Πχιελ αδηφδεπηνλ ν Πξνθήηεο, κφλσ ηψ Θεψ εκψλ ηεξνπκέλελ, ηήλ Αγίαλ 
Παξζέλνλ εθάιεζε, δη' απηήο δηήιζελ ν Κχξηνο, εμ απηήο πξνήιζελ ν Τςηζηνο, 
θαί πάιηλ εζθξαγηζκέλελ θαηέιηπε, ιπηξνχκελνο εθ θζνξάο Σήλ δσήλ εκψλ. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 



Καηεπιάγε Ησζήθ 
Ζ Παξζέλνο Μαξηάκ, θαη Θενηφθνο αιεζψο, σο λεθέιε ηνχ θσηφο, ζήκεξνλ 
έιακςελ εκίλ, θαί εθ Γηθαίσλ πξνέξρεηαη εηο δφμαλ εκψλ, Οπθ έηη ν Αδάκ 
θαηαθξίλεηαη, ε Δχα ηψλ δεζκψλ ειεπζέξσηαη, θαί δηά ηνχην θξάδνκελ 
βνψληεο, ελ παξξε ζία ηή κφλε Αγλή, Υαξάλ κελχεη, ε γέλλεζίο ζνπ, πάζε ηή 
νηθνπκέλε. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε κφλε 
θηιάλζξσπε». 
 
Αλπκλνχκέλ ζε Κχξηε, ηφλ ηνίο πηζηνίο ζσηήξηνλ ιηκέλα, παξαζρφληα πάζη 
ηήλ ζέ θπήζαζαλ. 
 
έ Θεφλπκθε θαχρεκα, πάζη Υξηζηφο αλέδεημε θαί θξάηνο, ηνίο πκλνχζη πίζηεη 
ζνχ ηφ κπζηήξηνλ. 
 
Απεηξφγακε Γέζπνηλα, ηαίο ζαίο ιηαίο ιπηξνχκελνη πηαηζκάησλ, επγλσκφλσο 
πάληεο ζέ καθαξίδνκελ.  
 

Δηξκφο άιινο 
«Αθήθνα Κχξηε ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ, νηη αξξήησ βνπιή, Θεφο ψλ 
ατδηνο, εθ ηήο Παξζέλνπ πξνήιζεο ζαξθσζείο, Γφμα ηή δφμε ζνπ Υξηζηέ, 
δφμα ηή δπλάκεη ζνπ». 
 
Σήλ πάλζεπηνλ γέλλεζηλ ηήο Θενηφθνπ, ςαικνίο θαί χκλνηο, δνμνινγνχληεο 
πηζηνί, ηφλ άςεπζηνλ, ηφλ ηψ Γαπτδ πξννκφζαληα θαξπφλ, εθ ηήο νζθχνο 
παξαζρείλ, πίζηεη πξνζθπλήζσκελ. 
 
Γηήλνημαο Κχξηε ηήλ κήηξαλ άξξαο, θαξπφλ ελ γήξα ηφλ Ηζαάθ παξαζρψλ, ν 
απηφο θαί ζήκεξνλ, ηή επζεβεί Άλλε δέδσθαο σηήξ, εθ κήηξαο γφληκνλ 
θαξπφλ, άζπηινλ Μεηέξα ηήλ ζήλ. 
 
Δπήθνπζαο Κχξηε ηήο πξνζεπρήο κνπ, ιεγέησ Άλλα, επαγγειίαο θαξπφλ, 
παξαζρψλ κνη ζήκεξνλ, ηήλ εθ παζψλ γελεψλ θαί γπλαηθψλ πξννξηζζείζαλ, 
εηο αγλήλ άρξαληνλ Μεηέξα ζνπ. 
 
πγραίξεη ζνη ζήκεξνλ ζεφθξνλ Άλλα, ε νηθνπκέλε, ηνχ ιπηξσηνχ γάξ απηήο, 
ηήλ Μεηέξα ήλζεζαο, ηήλ εθ ξίδεο βιαζηήζαζαλ Γαπτδ, δπλάκεσο ξάβδνλ 
εκίλ, θέξνπζαλ ηφ άλζνο Υξηζηφλ. 

Γφμα... 
Γνμάδσ ζε άλαξρε Σξηάο, ακέξηζηε ηή νπζία, ρεξνπβηθψο εθβνψλ, ηή πειίλε 
γιψζζε κνπ, Άγηνο Άγηνο Άγηνο, ν ψλ θαί δηακέλσλ εηο αεί, είο Θεφο ατδηνο. 



Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πεπιήξσληαη Άρξαληε, ηψλ ζεεγφξσλ αη πξνθεηείαη, ελ ηή γελλήζεη ηή ζή, 
ηψλ πηζηψο θαινχλησλ ζε, ζθελήλ θαί πχιελ θαί φξνο λνεηφλ, βάηνλ θαί 
ξάβδνλ Ααξψλ, θπείζαλ εθ ξίδεο Γαπτδ. 

Καηαβαζία 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα». 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Οζθηφγξαθνλ αριχλ, αηληγκάησλ ζθεδάζαο, θαί ηψλ πηζηψλ εθβάζεη ηήο 
αιεζείαο, δηά ηήο ζεφπαηδνο, θαηαπγάζαο ηάο θαξδίαο, θαί εκάο ηψ θσηί ζνπ 
Υξηζηέ θαζνδήγεζνλ». 
 
Αλπκλήζσκελ ιανί, ηήλ ηψλ πάλησλ αηηίαλ, ηνχ θαζ' εκάο γελέζζαη ηφλ αίηηνλ, 
ήο ηφλ ηχπνλ έραηξνλ, αμηνχκελνη Πξνθήηαη, ελαξγή ζσηεξίαλ ηαχηεο 
θαξπνχκελνη. 
 
Σήο αλίθκνπ ν βιαζηφο ξάβδνπ ηνχ ηεξέσο, ηψ Ηζξαήι εδήισζε πξφθξηζηλ, 
θαί λχλ ηήλ ιακπξφηεηα, ηψλ θπζάλησλ παξαδφμσο, δαδνπρεί ηφ εθ ζηείξαο 
παλέλδνμνλ 
θχεκα.  
 

Δηξκφο άιινο 
«Κχξηε ν Θεφο εκψλ, εηξήλελ δφο εκίλ, Κχξηε ν Θεφο εκψλ, θηήζαη εκάο, 
Κχξηε, εθηφο ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ, ηφ φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ».  
 
Αρξαληφο ζνπ ε γέλλεζηο, Παξζέλε άρξαληε, άθξαζηνο θαί ε ζχιιεςηο, θαί ε 
σδίο, άξξεηνο ν ηφθνο ζνπ, λχκθε αλχκθπηε, Θεφο γάξ ήλ, φινλ θνξέζαο 
εκέ. 
 
ήκεξνλ επθξαηλέζζσζαλ, Αγγέισλ ηάγκαηα, άζκαζη ρνξεπέησζαλ νη εμ 
Αδάκ, εηέρζε γάξ ξάβδνο, ηφ άλζνο βιαζηάλνπζα, Υξηζηφλ ηφλ κφλνλ 
ιπηξσηήλ ηνχ Αδάκ. 
 
ήκεξνλ Δχα ιέιπηαη ηήο θαηαδίθεο, ιέιπηαη θαί ν Αδάκ, ηήο αξραίαο αξάο, 
επί ηή γελλήζεη ηή ζή βνψλ άρξαληε, Δλ ζνί ηήο θζνξάο ειπηξψζεκελ. 
 
Γφμα ζνη ηψ δνμάζαληη, ηήλ ζηείξαλ ζήκεξνλ, έηεθε γάξ ηήλ ξάβδνλ ηήλ 
αεηζαιή, εμ επαγγειίαο, εμ ήο αλεβιάζηεζε Υξηζηφο, ηφ άλζνο ηήο δσήο εκψλ.  

Γφμα... 
Άλαξρνλ πξνζθπλνχκέλ ζε Σξηάο ακέξηζηε, άθηηζηνλ ζπλατδηνλ θαί ζπκθπή, 
ελ κηά νπζία, ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, ππεξθπψο θεξπηηνκέλελ αεί.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γέγνλελ ε θνηιία ζνπ Αγία Σξάπεδα, έκεηλελ ε άγλεία ζνπ ψζπεξ ηφ πξίλ, 
αζηλήο Παξζέλε, Υξηζηφο γάξ ν ήιηνο, σο εθ παζηνχ λπκθίνο ψθζε εθ ζνχ. 



Καηαβαζία 
«Χ ηξηζκαθάξηζηνλ μχινλ, ελ ψ εηάζε Υξηζηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, δη' νχ 
πέπησθελ ν μχισ απαηήζαο, ηψ ελ ζνί δειεαζζείο, Θεψ ηψ πξνζπαγέληη 
ζαξθί, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ». 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Πξφο Κχξηνλεθθήηνπο ν lσλάο εβφεζε, χ κε αλάγαγε, εθ ππζκέλνοΆδνπ 
δένκαη, ίλα σο ιπηξσηή, ελ θσλή αηλέζεσο, αιεζείαο ηε πλεχκαηη ζχζσ ζνη». 
 
Πξφο Κχξηνλ ελ ζιίςεη ζηεηξψζεσο εβφεζαλ, ηήο Θενκήηνξνο, νη ζεφθξνλεο 
γελλήηνξεο, θαί ηαχηελ γελεαίο γελεψλ εθχεζαλ, εηο θνηλήλ ζσηεξίαλ θαί 
θαχρεκα. 
 
Δδέμαλην νπξάληνλ δψξνλ αμηφζενλ, ηήο Θενκήηνξνο, νη ζεφθξνλεο 
γελλήηνξεο, απηψλ ηψλ Υεξνπβίκ ππεξθέξνλ φρεκα, ηήλ ηνχ Λφγνπ θαί 
Κηίζηνπ ινρεχηξηαλ. 
 

Δηξκφο άιινο 
«Χο χδαηα ζαιάζζεο θηιάλζξσπε, ηά θχκαηα ηνχ βίνπ ρεηκάδεη κε, αιι' 
ψζπεξ ηφλ Ησλάλ εθ ηνχ θήηνπο, αλάγαγε εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ, 
εχζπιαγρλε Κχξηε». 
 
Τκλνχκελ ηήλ αγίαλ ζνπ γέλλεζηλ, ηηκψκελ θαί ηήλ άζπνξνλ ζχιιεςηλ, ζνχ 
λχκθε Θεφλπκθε θαί Παξζέλε, ζθηξηψζη δέ ζχλ εκίλ Αγγέισλ ηάμεηο, θαί ηψλ 
Αγίσλ ςπραί. 
 
Αγίαλ ηψλ Αγίσλ ππάξρνπζαλ, νη ζψθξνλεο παηέξεο ζνπ Άρξαληε, αλέζεληφ 
ζε ελ νίθσ Κπξίνπ, αλαηξαθήλαη ζεκλψο, θαί εηο Μεηέξα εηνηκαζζήλαη απηψ. 
 
Αη ζηείξαη θαί κεηέξεο ρνξεχζαηε, ζαξζείηε θαί ζθηξηήζαηε άγνλνη, ε άηεθλνο 
γάξ ζηείξα, ηήλ Θενηφθνλ βιαζηάλεη, ήηηο ιχζεη ηψλ σδίλσλ ηήλ Δχαλ, θαί ηήο 
αξάο ηφλ Αδάκ. 
 
Αθνχσ ηνχ Γαπτδ κεισδνπληφο ζνη, Αρζήζνληαη παξζέλνη νπίζσ ζνπ, 
αρζήζνληαη εηο λαφλ Βαζηιέσο, θαί ζχλ απηψ ζε θαγψ, ζπγαηέξα ηνχ 
Βαζηιέσο πκλψ. 

Γφμα... 
Δλ ζνί ηφ ηήο Σξηάδνο κπζηήξηνλ, πκλείηαη θαί δνμάδεηαη άρξαληε, Παηήξ γάξ 
επδφθεζε, θαί ν Λφγνο εζθήλσζελ ελ εκίλ, θαί ζείνλ Πλεχκα ζνί επεζθίαζε. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υξπζνχλ ζπκηαηήξηνλ γέγνλαο, ηφ πχξ γάξ ελ γαζηξί ζνπ εζθήλσζελ, ν 
Λφγνο εθ Πλεχκαηνο ηνχ Αγίνπ, θαί ελ αλζξψπνπ κνξθή θαζσξάζε, 
Θενγελλήηνξ αγλή. 

Καηαβαζία 
«Ννηίνπ ζεξφο ελ ζπιάγρλνηο, παιάκαο Ησλάο ζηαπξνεηδψο δηεθπεηάζαο, ηφ 



ζσηήξηνλ πάζνο πξνδηεηχπνπ ζαθψο, φζελ ηξηήκεξνο εθδχο, ηήλ 
ππεξθφζκηνλ Αλάζηαζηλ ππεδσγξάθεζε, ηνχ ζαξθί πξνζπαγέληνο Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, θαί ηξηεκέξσ εγέξζεη, ηφλ θφζκνλ θσηίζαληνο». 
 

Κνληάθηνλ 
Ήρνο δ'  Απηφκεινλ 

Ησαθείκ θαί Άλλα φλεηδηζκνχ αηεθλίαο, θαί Αδάκ θαί Δχα, εθ ηήο θζνξάο ηνχ 
ζαλάηνπ, ειεπζεξψζεζαλ, Άρξαληε, ελ ηή αγία γελλήζεη ζνπ, απηήλ ενξηάδεη 
θαί ν ιαφο ζνπ, ελνρήο ηψλ πηαηζκάησλ, ιπηξσζείο ελ ηψ θξάδεηλ ζνη, Ζ 
ζηείξα ηίθηεη ηήλ Θενηφθνλ, θαί ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Ζ πξνζεπρή νκνχ θαί ζηελαγκφο, ηήο ζηεηξψζεσο θαί αηεθλψζεσο Ησαθείκ ηε 
θαί Άλλεο, εππξφζδεθηνο, θαί εηο ηά ψηα Κπξίνπ ειήιπζε, θαί εβιάζηεζαλ 
θαξπφλ δσεθφξνλ ηψ θφζκσ, ν κέλ γάξ πξνζεπρήλ ελ ηψ φξεη εηέιεη, ε δέ ελ 
παξαδείζσ φλεηδνο θέξεη, αιιά κεηά ραξάο, ε ζηείξα ηίθηεη ηήλ Θενηφθνλ, θαί 
ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ζ' ηνχ απηνχ κελφο, ηφ Γελέζιηνλ ηήο Τπεξαγίαο Γεζπνίλεο εκψλ 

Θενηφθνπ θαί αεηπαξζέλνπ Μαξίαο. 
ηίρνη 

 Πάζαο αιεζψο, Άλλα, ληθάο κεηέξαο,  

 Μήηεξ έσο άλ ζή γέλεηαη ζπγάηεξ.  

 Δμάγαγε πξφο θψο Θενκήηνξα νγδφε Άλλα. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη απηάδειθνη, Ρνχθνο θαί Ρνπθηαλφο, μίθεη 
ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 

 Κιίλσλ εαπηφλ Ρνπθηαλφο ηψ μίθεη, 

 Μέλσ ζε, θεζί, Ρνχθε, κή κέιιεο, έπνπ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο εβήξνο μίθεη ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Δηνηκφο εηκη πξφο ηφ πάλ νίζεηλ πάζνο,  

 εβήξνο είπε, θαί πξφο κε ηφ μίθνο; 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Αξηεκίδσξνο ππξί ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Αξηεκίδσξνο σο θαζάιιεζζαη ζζέλεη,  

 Καί ηνχ ππξφο θιέγνληνο έξγσ δεηθλχεη. 
 

Ο Άγηνο λενκάξηπο Αζαλάζηνο ν ελ Θεζζαινλίθε καξηπξήζαο θαηά ηφ 
1774 αγρφλε ηειεηνχηαη. 
 



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

Χδή δ'  Δηξκφο 
«Βάηνο ελ φξεη ππξάθιεθηνο, θαί δξνζνβφινο θάκηλνο Υαιδατθή, ζαθψο 
πξνγξάθεη ζε Θεφλπκθε, ηφ γάξ ζείνλ άυινλ ελ πιηθή γαζηξί, πχξ αθιέθησο 
εδέμσ, δηφ ηψ εθ ζνχ ηερζέληη θξάδνκελ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ». 
 
νχ ηαίο αυινηο εκθάζεζηλ, νλνκνζέηεο είξγεην θαηαλνείλ, ηφ κέγα Πάλζεκλε 
κπζηήξηνλ, κή θξνλείλ ρακαίδεια, ζπκβνιηθψο παηδεπφκελνο πνηέ, δηφ 
εθπιαγείο ηφ ζαχκα έιεγελ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
ξνο θαί πχιελ νπξάληνλ, θαί λνεηήλ ζε θιίκαθα ζενπξεπψο, ρνξφο ν ζείνο 
πξνεγφξεπζε, εθ ζνχ γάξ ιίζνο ηέηκεηαη, νπρ ππνζηάο εγρεηξίδηνλ αλδξφο, 
θαί πχιελ, δη' ήο δηήιζε Κχξηνο, ηψλ ζαπκαζίσλ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Δηξκφο άιινο 
«Σψλ Υαιδαίσλ ε θάκηλνο, ππξί θινγηδνκέλε, εδξνζίδεην Πλεχκαηνο, Θενχ 
επηζηαζία, νη Παίδεο ππέςαιινλ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ». 
 
Δνξηάδνκελ Άρξαληε, θαί πηζηψο πξνζθπλνχκελ, ηήλ αγίαλ ζνπ γέλλεζηλ, ηήλ 
εμ επαγγειίαο, δη' ήο ειπηξψζεκελ, ηήο αξρεγφλνπ αξάο, επηθαλέληνο 
Υξηζηνχ. 
 
Νχλ ε Άλλα επθξαίλεηαη, θαί βνά θαπρσκέλε, ηείξα νχζα γεγέλλεθα, ηνχ 
Θενχ ηήλ Μεηέξα, δη' ήο ηφ θαηάθξηκα, ηήο Δχαο ιέιπηαη, θαί ε ελ ιχπαηο σδίο. 
 
Ο Αδάκ ειεπζέξσηαη, θαί ε Δχα ρνξεχεη, θαί βνψζηλ ελ πλεχκαηη, πξφο ζέ ηήλ 
Θενηφθνλ, Δλ ζνί ειπηξψζεκελ, ηήο αξρεγφλνπ αξάο, επηθαλέληνο Υξηζηνχ. 
 
ηείξαη άγνλνη ζπεχζαηε, ςπραί εηεθλσκέλαη, φηη Άλλα πνιχηεθλνο, θαί λχλ 
επθξαηλνκέλε, κεηέξεο ρνξεχζαηε, ζχλ ηή Μεηξί ηνχ Θενχ, θαί 
ζπλαγάιιεζζε. 

Γφμα... 
Σφλ Παηέξα δνμάζσκελ, ηφλ Τηφλ θαί ηφ Πλεχκα, ελ κνλάδη ζεφηεηνο, Σξηάδα 
Παλαγίαλ, αρψξηζηνλ άθηηζηνλ, θαί ζπλατδηνλ θαί νκννχζηνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
χ Θεφλ κφλε έηεθεο, Παξζέλε κεηά ηφθνλ, ζχ ηήλ θχζηλ εθαίληζαο, ηψ ηφθσ 
ζνπ Μαξία, ζχ ηήλ Δχαλ έιπζαο, ηήο πξσηνγφλνπ αξάο, Θενγελλήηνξ αγλή. 

Καηαβαζία 
«Έθλννλ πξφζηαγκα ηπξάλλνπ δπζζεβνχο, ιανχο εθιφλεζε, πλέλνλ απεηιήο 
θαί δπζθεκίαο ζενζηπγνχο, φκσο ηξείο παίδαο νπθ εδεηκάησζε, ζπκφο 
ζεξηψδεο, νχ πχξ βξφκηνλ, αιι' αληερνχληη δξνζνβφισ πλεχκαηη, ππξί 
ζπλφληεο έςαιινλ, ν ππεξχκλεηνο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί». 
 



Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ ηή ηψλ Παίδσλ, πξναπεηθφληζαο πνηέ, ηήλ ζήλ Μεηέξα Κχξηε, 
ν γάξ ηχπνο ηνχηνπο ππξφο εμείιεην, αθιέθησο εκβαηεχνληαο, ήλ πκλνχκελ 
εκθαληζζείζαλ, δηά ζνχ ηνίο πέξαζη ζήκεξνλ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο». 
 
Σήο πξφο Θεφλ εκψλ θαηαιιαγήο, ε πξννξηζζείζα ζθελή, ηνχ είλαη λχλ 
απάξρεηαη, ηεμνκέλε Λφγνλ εκίλ παρχηεηη, ζαξθφο εκθαληδφκελνλ, φλ 
πκλνχκελ νη εθ κή φλησλ, δη' απηνχ ηφ είλαη ιαβφληεο, θαί ππεξπςνχκελ εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ζ ηήο ζηεηξψζεσο κεηαβνιή, ηήλ θνζκηθήλ ηψλ αγαζψλ, δηέιπζε ζηείξσζηλ, 
θαί ηξαλψο ηφ ζαχκα Υξηζηφλ ππέδεημε, βξνηνίο επηδεκήζαληα, φλ πκλνχκελ 
νη εθ κή φλησλ, δη' απηνχ ηφ είλαη ιαβφληεο, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 

Δηξκφο άιινο 
«Ο ζηεγάδσλ ελ χδαζη, ηά ππεξψα απηνχ, ν ηηζείο ζαιάζζε φξηνλ ςάκκνλ, 
θαί ζπλέρσλ ηφ πάλ, ζέ πκλεί ήιηνο, ζέ δνμάδεη ζειήλε, ζνί πξνζθέξεη χκλνλ 
πάζα θηίζηο, ηψ Γεκηνπξγψ θαί Κηίζηε 
εηο ηνχο αηψλαο». 
 
Ο πνηήζαο παξάδνμα, ηή ζηεηξσζείζε γαζηξί, ν αλνίμαο Άλλεο άγνλνλ 
κήηξαλ, θαί θαξπφλ απηή δνχο, ζχ Θεφο άγηνο, ζχ Τηφο ηήο Παξζέλνπ, ζχ εθ 
ηαχηεο ζάξθα πξνζειάβνπ, ηήο αεηζαινχο Παξζέλνπ θαί Θενηφθνπ. 
 
Ο ζθξαγίδσλ ηήλ άβπζζνλ, θαί εμαλνίγσλ απηήλ, ν αλάγσλ χδσξ ελ ηαίο 
λεθέιαηο, θαί δηδνχο πεηφλ, ζχ ν δνχο Κχξηε, ξίδεο εθ ηήο αθάξπνπ 
εμαλζήζαη,, Άλλεο ηήο αγίαο, άρξαληνλ θαξπφλ, ηήλ ξάβδνλ ηήλ Θενηφθνλ. 
 
χ ν ιχζαο ηά άιπηα, ηήο απαηδίαο δεζκά, ζχ ν δνχο ηή ζηείξα γφληκνλ ηφθνλ, 
θαί θαξπφλ επθιεή, ήο Τηφο γέγνλαο θαί βιαζηφο αλεθχεο, ήλ Μεηέξα έζρεο 
θαηά ζάξθα, ελ ηή πξφο εκάο Οηθηίξκνλ επηδεκία.  
 
Γεσξγέ ηψλ θξελψλ εκψλ, θαί θπηνπξγέ ηψλ ςπρψλ, ζχ ν άθαξπνλ γήλ, 
εχθαξπνλ δείμαο, ζχ ηήλ πάιαη μεξάλ, γφληκνλ εχζηαρπλ, άξνπξαλ 
θαξπνθφξνλ απεηξγάζσ, Άλλαλ ηήλ αγίαλ, άρξαληνλ θαξπφλ αλζήζαη ηήλ 
Θενηφθνλ. 

Γφμα... 
 Σξηάο ππεξνχζηε, κνλάο ζπλάλαξρε, ζέ πκλεί θαί ηξέκεη, πιεζχο Αγγέισλ, 
νπξαλφο θαί ε γή, άβπζζνη θξίηηνπζηλ, άλζξσπνη επινγνχζη, πχξ δνπιεχεη, 
πάληα ππαθνχεη, ζνί Σξηάο αγία, θφβσ ηά ελ ηή θηίζεη.  

Καί λπλ... Θενηνθίνλ 
 θαηλφηαηνλ άθνπζκα! Θεφο Τηφο γπλαηθφο, θαί αζπφξνπ ηφθνπ, άλαλδξνο 
Μήηεξ, θαί Θεφο ηφ ηερζέλ, ψ θξηθηφλ ζέακα! ψ ζπιιήςεσο μέλεο ηήο 



παξζέλνπ! ψ αθξάζηνπ ηφθνπ! φλησο ππέξ λνχλ ηά πάληα θαί ζεσξίαλ. 
Καηαβαζία 

«Δπινγείηε Παίδεο, ηήο Σξηάδνο ηζάξηζκνη, δεκηνπξγφλ Παηέξα Θεφλ, πκλείηε 
ηφλ ζπγθαηαβάληα Λφγνλ, θαί ηφ πχξ εηο δξφζνλ κεηαπνηήζαληα, θαί 
ππεξπςνχηε ηφ πάζη δσήλ παξέρνλ, Πλεχκαπαλάγηνλ εηο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Ζ Σηκησηέξα νπ ζηηρνινγείηαη 

 
Ο Δηξκφο 

«Ζ ηφλ πξφ ειίνπ θσζηήξα, ηφλ Θεφλ εμαλαηείιαληα, ζσκαηηθψο εκίλ 
επηδεκήζαληα, εθ ιαγφλσλ παξζεληθψλ, αθξάζησο ζσκαηψζαζα, 
επινγεκέλε πάλαγλε, ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ». 
 
Ο ηνίο απεηζνχζη ιανίο, εμ αθξνηφκνπ βιχζαο λάκαηα, ηνίο εππεηζνχζηλ 
έζλεζη ραξίδεηαη, εθ ιαγφλσλ ζηεηξσηηθψλ, θαξπφλ εηο επθξνζχλελ εκίλ, ζέ 
Θενκήηνξ άρξαληε, ήλ επαμίσο κεγαιχλνκελ. 
 
Σήλ ηήο απνηφκκκκηνπ αξραίαο, αλαηξέηηλ απνθάζεσο, θαί ηήο Πξνκήηνξνο 
ηήλ επαλφξζσζηλ, ηήλ ηνχ γέλνπο ηήο πξφο Θεφλ αηηίαλ νηθεηψζεσο, ηήλ πξφο 
ηφλ Κηίζηελ γέθπξαλ, ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ.  
 

Δηξκφο άιινο 
«Αιιφηξηνλ ηψλ κεηέξσλ ε παξζελία, θαί μέλνλ ηαίο παξζέλνηο ε παηδνπνητα, 
επί ζνί Θενηφθε ακθφηεξα σθνλνκήζε, Γηφ ζε πάζαη αη θπιαί ηήο γήο, 
απαχζησο καθαξίδνκελ». 
 
Δπάμηνλ Θενκήηνξ ηήο ζήο αγλείαο, ηφλ ηφθνλ εθιεξψζσ δη' επαγγειίαο, ηή 
πνηέ γάξ αθάξπσ, ζεφβιαζηνο θαξπφο εδφζεο, δηφ ζε πάζαη αί θπιαί ηήο 
γήο, απαχζησο καθαξίδνκελ. 
 
Πεπιήξσηαη ηνχ βνψληνο ε πξνθεηεία, θεζί γάξ, Αλαζηήζσ ζθελήλ ηήλ 
πεπησθπίαλ, ηνχ ηεξνχ Γαπτδ, ελ ζνί, Άρξαληε πξνηππσζείζαλ, δη' ήο ν 
ζχκπαο ηψλ αλζξψπσλ ρνχο, εηο ζψκα αλεπιάζζε Θεψ. 
 
Σά ζπάξγαλα πξνζθπλνχκέλ ζνπ Θενηφθε, δνμάδνκελ ηφλ δφληα θαξπφλ ηή 
πξψελ ζηείξα, θαί αλνίμαληα κήηξαλ, ηήλ άγνλνλ εθ παξαδφμνπ, πνηεί γάξ 
πάληα φζα βνχιεηαη, Θεφο σλ παληεμνχζηνο. 
 
Δβιάζηεζαο λπκθνηφθε Άλλα ζεφθξνλ, εθ κήηξαο παξ' ειπίδα, θαί εμ 
επαγγειίαο, παξζελφθπηνλ άλζνο, ζεφβιαζηνλ αγλείαο θάιινο, δηφ ζε πάληεο 
καθαξίδνκελ, σο ξίδαλ ηήο δσήο εκψλ. 

Γφμα... 
Αιιφηξηνλ ηνίο αλφκνηο εζηί δνμάδεηλ, ηήλ άλαξρνλ Σξηάδα, Παηέξα θαί Τηφλ 
ηε, θαί ηφ Άγηνλ Πλεχκα, ηήλ άθηηζηνλ παγθξαηνξίαλ, δη' ήο ν ζχκπαο θφζκνο 



ήδξαζηαη, ηψ λεχκαηη ηνχ θξάηνπο απηήο.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Δρψξεζαο έλ γαζηξί ζνπ Παξζελνκήηνξ, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο Υξηζηφλ ηφλ 
Βαζηιέα, φλ πκλεί πάζα θηίζηο, θαί ηξέκνπζηλ νη άλσ ζξφλνη, απηφλ δπζψπεη 
παλζεβάζκηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καηαβαζία 
«Μπζηηθφο εί Θενηφθε Παξάδεηζνο, αγεσξγήησο βιαζηήζαζα Υξηζηφλ, πθ' νχ 
ηφ ηνχ ηαπξνχ, δσεθφξνλ ελ γή, πεθπηνχξγεηαη δέλδξνλ, δη' νχ λχλ 
πςνπκέλνπ, πξνζθπλνχληεο απηφλ, ζέ κεγαιχλνκελ».  

Δηέξα 
«Ο δηά βξψζεσο ηνχ μχινπ, ηψ γέλεη πξνζγελφκελνο ζάλαηνο, δηά ηαπξνχ 
θαηήξγεηαη ζήκεξνλ, ηήο γάξ Πξνκήηνξνο ε παγγελήο, θαηάξα δηαιέιπηαη, ηψ 
βιαζηψ ηήο αγλήο Θενκήηνξνο, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο, ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιχλνπζη». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αγάιινληαη ηά πέξαηα, ηήο νηθνπκέλεο ζήκεξνλ, ελ ηή γελλήζεη ζνπ Κφξε, 
Θενθπήηνξ Μαξία, θαί απεηξφγακε λχκθε, ελ ή θαί ηψλ θπζάλησλ ζε, ηφ 
ιππεξφλ δηέιπζαο, ηήο αηεθλίαο φλεηδνο, θαί ηήο Πξνκήηνξνο Δχαο, ηήλ ελ ηψ 
ηίθηεηλ θαηάξαλ. 

Έηεξνλ φκνηνλ 
Αδάκ αλαθαηλίζζεηη, θαί Δχα κεγαιχλζεηη, Πξνθήηαη ζχλ Απνζηφινηο, 
ρνξεχζαηε θαί Γηθαίνηο, θνηλή ραξά ελ ηψ θφζκσ, Αγγέισλ ηε θαί αλζξψπσλ, 
εθ ηψλ Γηθαίσλ ζήκεξνλ, Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο, γελλάηαη ε Θενηφθνο. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα γ' 
δεπηεξνχληεο ηφ α'. 
 

Ήρνο α' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ε πεγή ηήο δσήο, εθ ηήο ζηείξαο ηίθηεηαη, ε ράξηο 
θαξπνγνλείλ, ιακπξψο απάξρεηαη, Δπθξαίλνπ Ησαθείκ, ηήο Θενηφθνπ 
γελλήησξ γελφκελνο, νπθ έζηηλ άιινο σο ζχ, ηψλ γεγελψλ γελλεηφξσλ 
ζεφιεπηε, ε γάξ ζενδφρνο Κφξε, ηνχ Θενχ ηφ ζθήλσκα, ηφ παλάγηνλ νξνο, 
δηά ζνχ εκίλ δεδψξεηαη. 
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαπκαηνο! ν εθ ζηείξαο θαξπφο, αλαιάκςαο λεχκαηη, ηνχ 
πάλησλ Γεκηνπξγνχ, θαί παληνθξάηνξνο, επηφλσο ηήλ θνζκηθήλ, ηψλ αγαζψλ 
δηαιέιπθε ζηείξσζηλ, Μεηέξεο ζχλ ηή Μεηξί, ηήο Θενηφθνπ ρνξεχζαηε 
θξάδνπζαη, Κεραξηησκέλε ραίξε, κεηά ζνχ ν Κχξηνο, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ, 
δηά ζνχ ηφ κέγα έιενο. 

κνηνλ 
ηήιε ζσθξνζχλεο έκςπρνο, θαί ιακπξφλ δνρείνλ, απνζηίιβνλ ράξηηη, ε 
Άλλα ε επθιεήο, θαλείζα ηέηνθε, ηήλ πξφβνινλ αιεζψο, ηήο παξζελίαο ηφ 



ζείνλ απάλζηζκα, ηήλ πάζαηο παξζεληθαίο, θαί παξζελίαο πνζνχζαηο ηφ 
ράξηζκα, ηφ ηήο παξζελίαο θάιινο, εκθαλψο βξαβεχνπζαλ, θαί παξέρνπζαλ 
πάζη, ηνίο πηζηνίο ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Αχηε εκέξα Κπξίνπ, αγαιιηάζζε ιανί, ηδνχ γάξ ηνχ θσηφο ν λπκθψλ, θαί ε 
βίβινο ηνχ ιφγνπ ηήο δσήο, εθ γαζηξφο πξνειήιπζε, θαί ε θαηά αλαηνιάο 
πχιε απνθπεζείζα, πξνζκέλεη ηήλ είζνδνλ, ηνχ Ηεξέσο ηνχ κεγάινπ, κφλε 
θαί κφλνλ εηζάγνπζα Υξηζηφλ εηο ηήλ νηθνπκέλελ, πξφο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 
 

Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ, Χδή γ' θαί ο'. 
 

Αληίθσλνλ Α' 
ηίρνο α'. Μλήζζεηη Κχξηε ηνχ Γαπτδ θαί πάζεο ηήο πξαφηεηνο απηνχ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο β'. Ηδνχ εθνχζακελ απηήλ ελ Δθξαζά, εχξνκελ απηήλ ελ ηνίο πεδίνηο 
ηνχ δξπκνχ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο γ'. Γεδνμαζκέλα ειαιήζε πεξί ζνχ ε πφιηο ηνχ Θενχ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο δ'. Ο Θεφο ελ κέζσ απηήο θαί νπ ζαιεπζήζεηαη. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Αληίθσλνλ Β' 
ηίρνο α'. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ θαί νχ κή αζεηήζεη απηήλ. 
 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο ζαξθσζείο...  
 
ηίρνο β'. Δθ θαξπνχ ηήο θνηιίαο ζνπ ζήζνκαη επί ηνχ ζξφλνπ ζνπ. 
 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο...  
 



ηίρνο γ'. Δθεί εμαλαηειψ θέξαο ηψ Γαπτδ, εηνίκαζα ιχρλνλ ηψ Υξηζηψ 
 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο...  
 
ηίρνο δ'. ηη εμειέμαην Κχξηνο ηήλ ηψλ, εξεηίζαην απηήλ εηο θαηνηθίαλ 
εαπηψ. 
 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο,..  
 

Αληίθσλνλ Γ' 
ηίρνο α'. δε θαηνηθήζσ, φηη εξεηηζάκελ απηήλ. 
 

Ήρνο δ' 
Ζ γέλλεζίο ζνπ Θενηφθε, ραξάλ εκήλπζε πάζε ηή νηθνπκέλε, εθ ζνχ γάξ 
αλέηεηιελ ν ήιηνο ηήο δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θαί ιχζαο ηήλ 
θαηάξαλ, έδσθε ηήλ επινγίαλ, θαί θαηαξγήζαο ηφλ ζάλαηνλ, εδσξήζαην εκίλ 
δσήλ ηήλ αηψληνλ. 
 
ηίρνο β'. Ζγίαζε ηφ ζθήλσκα απηνχ ν Όςηζηνο. 
 
Ζ γέλλεζίο ζνπ Θενηφθε... 
 
ηίρνο γ'. Άγηνο ν λαφο ζνπ, ζαπκαζηφο ελ δηθαηνζχλε. 
 
Ζ γέλλεζίο ζνπ Θενηφθε... 
 

Κνηλσληθφλ 
Πνηήξηνλ ζσηεξίνπ ιήςνκαη, θαί ηφ φλνκα Κπξίνπ επηθαιέζνκαη. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ Θ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ θαί Γηθαίσλ Θενπαηφξσλ Ησαθείκ θαί Άλλεο, θαί ηνχ 

Αγίνπ Μάξηπξνο εβεξηαλνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

Σψλ Θενπαηφξσλ 
 



Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Γεχηε λχλ ρνξεχζσκελ, αζκαηηθψο ψ θηιένξηνη, θαί πηζηψο ενξηάζσκελ, ηήλ 
κλήκελ γεξαίξνληεο, Ησαθείκ θαί Άλλεο, ηήο ζεπηήο δπάδνο, απηνί γάξ έηεθνλ 
εκίλ, ηήλ Θενκήηνξα θαί Παξζέλνλ αγλήλ, δηφ πεξ θαί κεηέζηεζαλ, εθ ηψλ 
πξνζθαίξσλ πξφο άιεθηνλ, θαί αείδσνλ νίθεζηλ, δπζσπνχληεο ζσζήλαη 
εκάο. 
 
Δπθξφζπλνλ ηέξπεηαη, ζήκεξνλ θηίζηο ε ζχκπαζα, Θενηφθε παλχκλεηε, 
εηήζηνλ άγνπζα, κλήκελ νκνθξφλσο, ηψλ ζψλ γελλεηφξσλ, Ησαθείκ ηνχ 
ζαπκαζηνχ, νκνχ θαί  Άλλεο παλεγπξίδνπζα, ραξάλ γάξ πξνεμέλεζαλ, ζέ 
παξ' ειπίδα βιαζηήζαληεο, ηήλ ηφ θψο απαζηξάςαζαλ, θαί ηξνθφλ ηήο δσήο 
εκψλ. 
 
Αγάιιεηαη ζήκεξνλ, Άλλα ζθηξηψζα ελ πλεχκαηη, θαί επθξαίλεηαη ραίξνπζα, 
ηπρνχζα εθέζεσο, ήο πεξ επεπφζεη, πάιαη επηεθλίαο, επαγγειίαο γάξ 
θαξπφλ, θαί επινγίαο ζείνλ εβιάζηεζε, Μαξίαλ ηήλ παλάκσκνλ, ηήλ ηφλ Θεφλ 
εκψλ ηέμαζαλ, θαί ηφλ ήιηνλ ιάκςαζαλ, ηνίο ελ ζθφηεη θαζεχδνπζη. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

κνηα 
Νεχξνηο ζπγθνπηφκελνο, δηά Υξηζηφλ Παλανίδηκε, θαί ηθξίσ θξεκάκελνο, θαί 
ζάξθαο μεφκελνο, απελψο μπζηήξζη, ζχεηλ ηε εηδψινηο, εγθειεπφκελνο ζνθέ, 
νπθ εμεξλήζσ ηφλ πάλησλ Κχξηνλ, αιι' ήιεγμαο ηνίο πφλνηο ζνπ, ηφ αζζελέο 
θαί εμίηεινλ, ηψλ εηδψισλ θαί γέγνλαο ηψλ Αγγέισλ ζπλφκηινο. 
 
Γέζκηνο αγφκελνο, θαί ηαίο πιεγαίο ζεκλπλφκελνο, ηνχο νξψληαο 
πξνέηξεπεο, κηκείζζαη ηφλ δξφκνλ ζνπ, πξφο ηάο νπξαλίνπο, Μάθαξ 
αληηδφζεηο, απνζθνπνχληαο, αη πνιιήλ, ηήλ επθξνζχλελ θαί ηήλ ηεξπλφηεηα, 
παξέρνπζηλ σο άθζαξηνη, θαί εηο αεί παξακέλνπζαη, ηνχο Υξηζηφλ 
ζεξαπεχνληαο, θιεξνλφκνπο ιακβάλνπζηλ. 
 
Λίζνηο ζπλζιαηηφκελνο, ηάο ζηαγφλαο, Ανίδηκε, θαί πιεπξάο ζπαζηδφκελνο, 
ιίζσπακκεγίζησ ηε, ηξάρεινλ θαί πφδαο, ζπλζιψκελνο Μάθαξ, θαί αξκνλίαο 
απελψο, παξαιπφκελνο φλησο έζιαζαο, ηήλ θεθαιήλ ηνχ δξάθνληνο, 
ππνκνλήο γελλαηφηεηη, ήλ εηηήζαη νπθ, ίζρπζε, ηψλ βαζάλσλ ε θάθσζηο. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. α'  Δθξαίκ Καξίαο 

 καθαξία δπάο, πκείο πάλησλ γελλεηφξσλ ππεξήξζεηε, φηη ηήλ ηήο θηίζεσο 
πάζεο ππεξέρνπζαλ εβιαζηήζαηε, λησο καθάξηνο εί Ησαθείκ, ηνηαχηεο 
παηδφο ρξεκαηίζαο Παηήξ, Μαθαξία ε κήηξα ζνπ Άλλα, φηη ηήλ Μεηέξα ηήο 
δσήο εκψλ εβιάζηεζε, Μαθάξηνη νη καζηνί, νίο εζήιαζαο ηήλ 
γαιαθηνηξνθήζαζαλ, ηφλ ηξέθνληα πάζαλ πλνήλ, φλ δπζσπείλ πκάο 
πακκαθάξηζηνη αηηνχκεζα, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 



 
Δηο ηφλ ηίρνλ. ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο α' 

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Ησαθείκ θαί ε Άλλα παλεγπξίδνπζη, ηήλ απαξρήλ ηεθφληεο, ηήο εκψλ 
ζσηεξίαο, ηελ κφλελ Θενηφθνλ, νίο θαί εκείο, ζπλενξηάδνληεο ζήκεξνλ, ηήλ 
εθ ηήο ξίδεο εθείλεο ηνχ Ηεζζαί, καθαξίδνκελ Παξζέλνλ αγλήλ. 
 
ηίρ. 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. 
 
Ζ ζενρψξεηνο Κφξε, θαί Θενηφθνο αγλή, ηψλ Πξνθεηψλ ηφ θιένο, ηνχ Γαπίδ 
ε ζπγάηεξ, ζήκεξνλ γελλάηαη εμ Ησαθείκ, θαί ηήο Άλλεο ηήο ζψθξνλνο, θαί 
ηνχ Αδάκ ηήλ θαηάξαλ ηήλ εηο εκάο, αλαηξέπεη έλ ηψ ηφθσ απηήο. 
 
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ. 
 
Ζ πξψελ άγνλνο ρψξα, γήλ θαξπνθφξνλ γελλά, θαί εμ αθάξπνπ κήηξαο, 
θαξπφλ άγηνλ δνχζα, γάιαθηη εθηξέθεη, ζαχκα θξηθηφλ! ε ηξνθφο ηήο δσήο 
εκψλ, ε ηφλ νπξάληνλ άξηνλ ελ ηή γαζηξί, δεμακέλε γαινπρείηαη καδψ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Οη εμ αθάξπσλ ιαγφλσλ, ξάβδνλ αγίαλ ηήλ Θενηφθνλ βιαζηήζαληεο, εμ ήο ε 
ζσηεξία ηψ θφζκσ αλέηεηιε, Υξηζηφο ν Θεφο, ηφ δεχγνο ηφ άγηνλ, ε μπλσξίο ε 
αγία, Ησαθείκ θαί, Άλλα, νχηνη κεηαζηάληεο πξφο νπξαλίνπο ζθελάο, ζχλ ηή 
απηψλ ζπγαηξί ππεξαρξάλησ Παξζέλσ, κεη' Αγγέισλ ρνξεχνπζηλ, ππέξ ηνχ 
θφζκνπ πξεζβείαο πνηνχκελνη, νίο θαί εκείο ζπλειζφηεο επζεβψο, πκλνχληεο 
ιέγνκελ, νη δηά ηήο ζεφπαηδνο θαί παλάγλνπ Μαξίαο, πξνπάηνξεο Υξηζηνχ 
ρξεκαηίζαληεο, πξεζβεχζαηε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Αγίσλ 
Ήρνο β' 

Σψλ δηθαίσλ Θενπαηφξσλ ζνπ Κχξηε, ηήλ κλήκελ ενξηάδνληεο, δη' απηψλ ζε 
δπζσπνχκελ, ψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί ηήο Δνξηήο 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 

Ζ γέλλεζίο ζνπ Θενηφθε, ραξάλ εκήλπζε πάζε ηή νηθνπκέλε, εθ ζνχ γάξ 
αλέηεηιελ ν ήιηνο ηήο δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θαί ιχζαο ηήλ 
θαηάξαλ, έδσθε ηήλ επινγίαλ, θαί θαηαξγήζαο ηφλ ζάλαηνλ, εδσξήζαην εκίλ 
δσήλ ηήλ αηψληνλ. 

 
Απφιπζηο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 



 
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί Καζίζκαηα ηήο Θενηφθνπ. 

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο α' 

Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 
Σερζείζα παξαδφμσο ζηεηξσηηθψλ εμ σδίλσλ, παξζεληθψλ εθ ιαγφλσλ 
εθχεζαο ππέξ θχζηλ, σξαίνο θαλείζα γάξ βιαζηφο, εμήλζεζαο ηψ θφζκσ ηήλ 
δσήλ, δηά ηνχην αη Γπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ, βνψζί ζνη Θενηφθε, Γφμα ηή λχλ 
πξνφδσ ζνπ ζεκλή, δφμα ηή παξζελία ζνπ, δφμα ηή θπνθνξία ζνπ, κφλε 
παλάρξαληε.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σά νπξάληα πάληα λχλ επαγάιινληαη, ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο ζπλενξηάδεη 
απηνίο, θαί νη Πξνθήηαη κπζηηθψο ζπλεπθξαίλνληαη, ήλ γάξ πξνείδνλ ηππηθψο, 
ελ ηαίο αξραίαηο γελεαίο, βάηνλ θαί ζηάκλνλ θαί ξάβδνλ, λεθέιελ πχιελ θαί 
ζξφλνλ, θαί κέγα φξνο, γελλάηαη ζήκεξνλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ. 
 

Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο Σνχο ζνχο γνλείο Πάλαγλε κέιπσ 
πξνθξφλσο. 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
Δλ βπζψ 

Σήλ ιακπάδα ηήλ ηφλ λνεηφλ, ήιηνλ αζηξάςαζαλ, ζσκαηηθψο εμ απηήο 
αλαηείιαληα, αξεηήο ιακπξφηεζη, δηαπξέπνληεο εθηεθείλ εμηψζεζαλ, Άλλα ε 
ζεφθξσλ, θαί Ησαθείκ ν παλανίδηκνο. 
 
Οινηξφπσ λεχζεη πξφο Θεφλ, φλησο ν ζεφιεπηνο, Ησαθείκ θαί ε Άλλα ε 
έλζενο, αθιηλψο πξνζέρνληεο, ηήλ παλάρξαληνλ Θενηφθνλ εθχεζαλ, ηήλ 
ππεξθεηκέλελ, θηίζεσο απάζεο αγηφηεηη. 
 
Τπεξηέξαλ έρνληεο δσήλ, βίνπ ηε ιακπξφηεηα, πάλησλ νκνχ γελλεηφξσλ 
γεγφλαηε, γεγελψλ ππέξηεξνη, ηήλ αθήξαηνλ Παξζέλνλ σο γελλήζαληεο, θαί 
Θενχ παηέξεο, φλησο δηά ηαχηεο ρξεκαηίζαληεο. 
 



σηεξίαο πάζεο αξρεγνί, ν καθαξηψηαηνο, Ησαθείκ θαί ε Άλλα ε έλδνμνο, ηήλ 
αγλήλ θαί άκσκνλ, θαί παλάρξαληνλ Θενηφθνλ εγέλλεζαλ, ηήο ζενζεβείαο, 
ηαχηελ εηιεθφηεο ηήλ αληίδνζηλ. 
 

Καλψλ ηνχ Μάξηπξνο 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Δθξάηεη ηφ δφγκα ηφ δπζζεβέο, ηφ ζχεηλ εηδψινηο, ηνίο αςχρνηο ηε θαί θσθνίο, 
ελίθα Υξηζηφο δέ, ηψλ Μαξηχξσλ, ηαίο θαξηεξαίο θαί γελλαίαηο ελζηάζεζηλ. 
 
Διχηηα Λπζίαο θαηά Υξηζηνχ, θαί πάληαο νχο εχξε, ζεβνκέλνπο απηφλ Θεφλ, 
παληνίσο θνιάδεηλ επερείξεη, αιι' εληπρψλ ζνη ζεφθξνλ εζρχλεην. 
 
Δμέπιεμαο Μάθαξ ηφλ δπζζεβή, γελλαίσο ρσξήζαο, εηο ηφ ζηάδηνλ ηψλ 
ζεψλ, απήιεγμαο ηνχηνπ παξξεζία, ηφ αζζελέο θαί ζαζξφλ θαί αλίζρπξνλ., 

Θενηνθίνλ 
Δρψξεζαο κφλε ηφλ νπξαλνίο, αρψξεηνλ Κφξε, ελ γαζηξί ζνπ ζενπξεπψο, 
νηθήζαληα ηαχηελ θαί ηήλ θχζηλ, ηήλ ηψλ βξνηψλ εμ απηήο πξνζιαβφκελνλ. 
 

Σψλ Θενπαηφξσλ 
 

Χδή γ' 
Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο 

ηεηξεχνπζα θαί παίδσλ απνξνπκέλε, θαί δάθξπζη ηφλ Κηίζηελ 
εθδπζσπνχζα, ηήλ κφλελ εμηψζεο επινγεκέλελ, ηεθείλ ζεφιεπηε, Άλλα 
θξαπγάδνπζα, Χο νπθ έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
Ο ζχλνηθνλ πινπηήζαο ηήλ ζείαλ ράξηλ, Ησαθείκ ν ζείνο θαί ζεεγφξνο, ηήλ 
πξφμελνλ αλζξψπνηο ηήο ζσηεξίαο, ηεθείλ εμίσηαη, πξφο ήλ θξαπγάδνκελ, Χο 
νπθ έζηηλ άκεκπηνο πιήλ ζνπ Γέζπνηλα. 
 
Τκλήζσκελ ηήλ πάλζεπηνλ μπλσξίδα, δη' ήο εκίλ εμέιακςελ ε Παξζέλνο, ε 
πάλησλ πνηεκάησλ αγησηέξα, Θεφλ γάξ ηέηνθε, πξφο φλ θξαπγάδνκελ, Χο 
νπθ έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
ηεηξψζεσο ηφ φδεηλνο εθθπγνχζα, γεγέλλεθελ ε Άλλα ηήλ Θενηφθνλ, ηφ 
φλεηδνο ηήο Δχαο λχλ παξαδφμσο εμαθαλίδνπζαλ, πξφο ήλ θξαπγάδνκελ, Χο 
νπθ έζηηλ άκεκπηνο πιήλ ζνπ Γέζπνηλα. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

χ εί ηφ ζηεξέσκα 
Έραηξεο ηππηφκελνο, ππέξ Υξηζηνχ ζνθέ κάζηημηλ, αλειεψο, είρεο γάξ 
βεβαίαλ, ηήλ ηψλ πφλσλ αληίδνζηλ. 



 
Νεχξνηο ζπγθνπηφκελνο, ππαιιαγή ζπρλή Έλδνμε, ηψλ δεκίσλ, σο πεξ 
αιινηξίσ, νπθ εζζάλνπ ελ ζψκαηη. 
 
Δχξεο ηήλ αληάκεηςηλ, παξά Υξηζηνχ νθέ ζηέθαλνλ, απνιαβσλ ηήο 
δηθαηνζχλεο, θαί ραξάλ ηήλ κή ιήγνπζαλ. 

Θενηνθίνλ 
ιε ε πιεζίνλ κνπ, θαιή θαί άκσκνο πέθπθε, ζέ πξννξψλ, έθε Θενηφθε, 
νινκψλ ελ ηνίο Άζκαζηλ.  

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

Κάζηζκα ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Αλδξεία ηήλ ςπρήλ, σπιηζκέλνο ζεφθξνλ, εμέδσθαο ζαπηφλ, εηο πνηθίιαο 
βαζάλνπο, ηψ πφζσ θιεγφκελνο, ηνχ Γεζπφηνπ παλφιβηε, φζελ ήιεγμαο, ηήλ 
ηψλ ηπξάλλσλ καλίαλ, θαί ηφλ ζηέθαλνλ, παξά Θενχ εθνκίζσ, ηήο λίθεο ηφλ 
άθζαξηνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Σήο Δνξηήο  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Ησαθείκ θαί ε Άλλα παλεγπξίδνπζηλ, ελ Θεψ γάξ αμίσο ράξηλ εθεχξαλην, θαί 
εγέλλεζαλ θαξπφλ ηφλ ζενδφρνλ λαφλ, ηήλ Παξζέλνλ θαί αγλήλ, ηήλ Μεηέξα 
ηνχ Θενχ, ηήλ κφλελ επινγεκέλελ, πξεζβεχνπζαλ αελάσο, εηο ηφ ζσζήλαη 
ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Σψλ Θενπαηφξσλ 
 

Χδή δ' 
Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 

Γεζφκελνο, ηήλ Παξζέλνλ εθ ζηείξαο θνκίδεηαη, δη' ήο πεξ ε ζηείξσζηο ε 
θνζκηθή δηαιέιπηαη, ηφθσ παξζελεχνληη, Ησαθείκ ν ζεφθξνλ θαί ζεφιεπηνο. 
 
Ο πξνπάησξ, ηνχ Υξηζηνχ Ησαθείκ λχλ πξφθεηηαη, εκίλ εηο εζηίαζηλ, 
πλεπκαηηθήλ ν παλφιβηνο, φο ηήλ Θενκήηνξα, θαί παλαθήξαηνλ Κφξελ 
απεγέλλεζε. 
 
Νεθξψζεσο, θαί θζνξάο ηνχο αλζξψπνπο ηήλ ζψδνπζαλ, ε ράξηο 
πξνβάιιεηαη, ηήλ εζνκέλελ Μεηέξα Θενχ, Λφγνλ ηφλ ατδηνλ, ηήλ δεμνκέλελ 
αθξάζησο ζσκαηνχκελνλ. 
 
Δθ ηήο ξίδεο, Ηεζζαί μπλσξίο αλαηέηαιθελ, εμ ήο αλεβιάζηεζε ξάβδνο ηφ 
άλζνο ε θέξνπζα, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, επσδηάδνλ ηψ κχξσ ηήο ζεφηεηνο. 



 
Ηζπλφλ κνπ, Θενηφθε ηφλ βίνλ πξνζηάγκαζηλ, ελζέσο ξπζκίδνπζα, ηνχ 
ζαξθσζέληνο Λφγνπ εθ ζνχ, θαί πξφο θψο νδήγεζνλ, Παξζελνκήηνξ Μαξία 
Θενλχκθεπηε. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Σαίο ζσπείαηο ν ηχξαλλνο, ζνχ θαηακαιάηηεηλ Μάξηπο ηφ εχηνλνλ, θαί ληθήζαί 
ζε νηφκελνο, νπξαλφλ ηνμεχεηλ ελνκίδεην. 
 
Οπθ αηζζάλε παξάθνξε, ηνχ Υξηζηνχ ηήλ δχλακηλ ζηεξενχζάλ κε, πξφο ηνχο 
πφλνπο θαί ηά ζθάκκαηα; ηψ ηπξάλλσ έθξαδεο Παλανίδηκε. 
 
Δη κή δχλακηο άλσζελ, ήλ κνη δεδνκέλε ηχξαλλε έθξαδε, εβεξηαλφο, πψο 
ίζρπνλ, ζάξμ ψλ ππελέγθαη, εθηνκάο ηψλ κειψλ. 

Θενηνθίνλ 
Παλαγία Θεφλπκθε, δίδνπ κνη βνήζεηαλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ιπηξσζήλαη ηνχ 
αιάζηνξνο, ίλα ζε δνμάδσ ηήλ ειπίδα κνπ. 
 

Σψλ Θενπαηφξσλ 
 

Χδή δ' 
Ο θσηηζκφο 

ψθξσλ δπάο, θαζαξφηεηνο αίγιε ιειακπξπζκέλε, ηήλ ηήο παξζελίαο ηψ 
ζείσ θέγγεη, θαηαθνζκνχζαλ, ηήλ ζηεηξεχνπζαλ θχζηλ, ηψλ αλζξψπσλ εκίλ 
εθηέηνθελ, Άλλα θαί Ησαθείκ νη ζεφιεπηνη. 
 
Παξζεληθφλ, ζενθφζκεηνλ ζξφλνλ ηψ ηψλ απάλησλ, πεξηδεδξαγκέλσ 
παιάκε ζεία, ηήο ζσθξνζχλεο ε ζεπηή ζπδπγία, θαί ζεφθξσλ δπάο 
εθηέηνθελ, Άλλα θαί Ησαθείκ νη παλεχθεκνη. 
 
Αλαηνιήο, ηήο έμ χςνπο θαλείζεο εηο νδεγίαλ, ηψλ πεπιαλεκέλσλ ηήλ 
θσηνθφξνλ, πχιελ ν ζείνο, Ησαθείκ θαί Άλλα, ζενθξφλσο πνιηηεπζάκελνη, 
ηεθείλ νη ζεφπηαη ζαθψο εμηψζεζαλ. 
 
Νφκνπ θαηλνχ, ηήλ ζεφγξαθνλ πιάθα ελ ή ηήλ ιχζηλ, ηψλ ακαξηεκάησλ ηνχ 
πάιαη λφκνπ, ν ζείνο Λφγνο πξνεηχπσζε πξψελ, σο εθ πέηξαο λχλ 
ειαηφκεζε, λεχκαηη ν πάλησλ θξαηψλ εθ ζηεηξψζεσο. 
 
Αίγιε ηή ζή, Θενκήηνξ ηφλ λνχλ κνπ θαηαπγαζζήλαη, ηφλ εζθνηηζκέλνλ ηή 
ακαξηία λεχζνλ Παξζέλε, ηήο αγλνίαο ηφλ δφθνλ, θαί πηαηζκάησλ 
εμαθαλίδνπζα, άιιελ γάξ εθηφο ζνπ θξνπξφλ νπθ επίζηακαη.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 



 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Ηθξίσ αλεξηήζεο Ανίδηκε, θαί ηφ ζψκα θαηεμάλζεο φλπμηλ, ππέξ ηνχ πάλησλ 
δεζπφδνληνο. 
 
Θεέ κνπ αλεβφαο ελίζρπζνλ, ηφλ αγψλα ηνχηνλ εθηειέζαη κε, ηνχ καξηπξίνπ 
μεφκελνο. 
 
Χο είδέ ζε ν ηχξαλλνο Έλδνμε, αλελδφησο, ηάο βαζάλνπο θέξνληα, 
θαηεβξνληήζε ν δείιαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Διπίο θαί πξνζηαζία θαί ζθέπε κνπ, Θενηφθε ζψζφλ κε πξεζβείαηο ζνπ, εθ 
ηψλ ζθαλδάισλ ηνχ φθεσο. 
 

Σψλ Θενπαηφξσλ 
 

Χδή ο' 
Δλ αβχζζσ 

Γνληκψηαηνλ ζπφξνλ ε ζηείξα ηφ πξίλ, Άλλα δεμακέλε εθ ζείαο ειιάκςεσο, 
παίδα ηεθείλ εμίσηαη, ηήλ ηψλ πάλησλ θηηζκάησλ δεζπνδνπζαλ. 
 
Νχλ ε ζηείξα γελλψζα βνπιήζεη Θενχ, πείζεη παξαδέρεζζαη Παξζέλνλ 
ηίθηνπζαλ, άλεπ ζαξθφο ζειήκαηνο, ηνχ απηνχ βνπιεζέληνο Θενχ πξνθαλψο. 
 
Διιακθζείο Ζζαίαο ηψ Πλεχκαηη, ηνχ Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο ηφ θχεκα, ηφκνλ 
θαηλφλ εψξαθελ, ψ εγξάθε ν Λφγνο ζαξθνχκελνο. 
 
Μπζηεξίνπ πξνηξέρεη κπζηήξηνλ, πξίλ γάξ ε ζηεηξεχνπζα, ράξηο γεγέλλεθε, 
ηήο ζσηεξίαο πξφμελνλ, παξζελίαο γελλήζεη θαλείζαλ εκίλ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Υηηψλά κνη παξάζρνπ 
Φξνπξά ζε θαζεηξγλχεη ν δεηλφο, θαί ιηκψ βηάδεη ζε αξλήζαζζαη Κχξηνλ, φλ 
Πακκάθαξ εθ λεφηεηνο έζηεξμαο. 
 
Αγφκελνο νθέ εηο θπιαθήλ, πάληαο ηνχο νξψληάο ζε, Υξηζηνχ κή 
αθίζηαζζαη, παξξεζία λνπζεηψλ εμεπαίδεπζαο. 
 
παζίδεζζαί ζε Μάξηπο ν δεηλφο, θαί παξάθξσλ ηχξαλλνο, θειεχεη κή 
ζχνληα, ηνίο εηδψινηο, αιιά ζχ νπθ εθξφληηζαο. 

Θενηνθίνλ 
Υηηψλά κε ελδχζαζζαη θσηφο, ζαίο πξεζβείαηο πνίεζνλ, Αγλή ηφλ πκλνχληά 
ζε, ελ εκέξα ηφλ δπζείκνλα θξίζεσο. 

Ο Δηξκφο 



«Υηηψλά κνη παξάζρνπ θσηεηλφλ, ν αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ, 
πνιπειεε Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Δπθξαίλεηαη λχλ, ε Άλλα ηήο ζηεηξψζεσο, ιπζείζα δεζκψλ, θαί ηξέθεη ηήλ 
παλάρξαληνλ, ζπγθαινχζα άπαληαο αλπκλήζαη ηφλ δσξεζάκελνλ, εθ λεδχνο 
απηήο ηνίο βξνηνίο, ηήλ κφλελ Μεηέξα θαί απείξαλδξνλ. 

Ο Οίθνο 
Ζ ηψλ δεζκψλ ηήο πξίλ αηεθλίαο δη' επρήο ιπζείζα, πξνζθαιείηαη εκάο 
ζπλενξηάζαη ηψ ζαχκαηη, θαί δψξα πξνζάμαη ηή γελλεζείζε, ιηηαλεχνληαο 
έκπξνζζελ κεηά πφζνπ, ήο πεξ πνηέ αη παξζέλνη ελ ηάρεη πξνέηξερνλ, 
ρνξεχνπζαη θαί βνψζαη, Ηδνχ ήιζελ ε πάλησλ αλάθιεζηο, ηδνχ Αδάκ 
ειεπζέξσηαη, φηη Άλλα θαξπφλ αλεβιάζηεζε, ηήλ κφλελ Μεηέξα θαί 
απείξαλδξνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Θ' ηνχ απηνχ κελφο, ε χλαμηο ηψλ Γηθαίσλ Ησαθείκ, θαί Άλλεο.  

ηίρνη 

 Ησαθείκ ηέξθζεηη ζχλ ηή πδπγσ,  

 Σεθφληεο άκθσ ςπρηθήλ ηέξςηλ θηίζεη.  

 Ζ δ' ελλάηε ηνθέσλ Θενκήηνξνο εχξε ζχλαμηλ. 
 

Σή απηή ε κέξα, ν άγηνο Μάξηπο εβεξηαλφο, ιίζνλ παξά ηνχο πφδαο 
θέξσλ, επί ηνχ ηείρνπο εηο ηφλ αέξα θξεκαζζείο ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 

 εβεξηαλφο θάλ ιίζσλ αιγή βάξεη,  

 Υαίξεη θξεκαζζείο, σο απνζπψλ γήο πφδαο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ ζενθάλνπο ηνχ 
Οκνινγεηνχ, ηνχ πξφ ηνχ Γηνθιεηηαλνχ αζθήζαληνο. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Υαξίησλ μίθεη ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Πνιιή ράξηο ζνη ρξηζηνκάξηπο Υαξίησλ,  

 Υξηζηνχ ράξηλ ηξάρεινλ εθθεθνκκέλσ. 
 

Μλήκε ηήο αγίαο θαί Οηθνπκεληθήο Σξίηεο πλφδνπ ηψλ αγίσλ 
δηαθνζίσλ Παηέξσλ, ηψλ επί ηήο βαζηιείαο ζενδνζίνπ ηνχ Μηθξνχ ελ Δθέζσ 
ζπλαρζέλησλ, θαί ηφλ δπζζεβή Νεζηφξηνλ θαζειφλησλ. 
 

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

Σψλ Θενπαηφξσλ 



 
Χδή δ' 

Αληίζενλ πξφζηαγκα 
Δθ ξίδεο βιαζηήζαζα δπάο αγία, Γαπτδ ηνχ ζεφθξνλνο, ηήλ ξάβδνλ ηήλ 
παλίεξνλ, Παξζέλνλ ηήλ άρξαληνλ, ηψ θφζκσ ηέηνθελ, άλζνο ηεξψηαηνλ εκίλ, 
Υξηζηφλ αζπφξσο εμαλαηέιινπζαλ. 
 
Λακπάδα πνιχθσηνλ ηήλ Θενηφθνλ, ε Άλλα ε έλζενο, θαζάπεξ 
ρξπζαπγίδνπζα, ιπρλία βαζηάδνπζα ηφλ θφζκνλ άπαληα, ζείσ θαηειάκπξπλε 
θσηί, θαί παξζελίαο ιακπξνίο ππξζεχκαζη. 
 
Πξνπάηνξεο έλδνμνη ηνχ ζαξθσζέληνο, δη' άθαηνλ έιενο, Θενχ ηνχ 
παληνθξάηνξνο, παηδφο εθ ζεφθξνλνο πκψλ παλφιβηνη, λχλ κνη ηψ 
πξνζθεχγνληη πκίλ, πιεκκειεκάησλ ιχζηλ βξαβεχζαηε. 
 
Χο φληεο ππέξηεξνη ηψλ γελλεηφξσλ, ηήλ πάλησλ δεζπφδνπζαλ, θηηζκάησλ 
εθηεηφθαηε, Μαξίαλ ηήλ άρξαληνλ, ηήλ ηεηνθπίαλ Θεφλ, ζάξθα πεξηζέκελνλ 
εκίλ, νκνίαλ πάληε, δη' επζπιαγρλίαλ πνιιήλ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο ελ αξρή ηήλ γήλ 
Λίζνηο αδξνίο ζπληξίβεη ζνπ ηφ ζψκα ν αζεβήο, πκλνχληνο παξξεζία, 
Υξηζηφλ ελ κέζσ ηψλ παξαλφκσλ, νχ ηήο δφμεο ηπρψλ, λχλ ρνξεχεηο 
ιακπξψο. 
 
Αησξεζείο ηνχ ηείρνπο Αζινθφξε, ηνχ δηθαζηνχ, πνιιή παξαπιεμία, έλ βάξεη 
ιίζσλ πεπεδεκέλνο νπθ εξλήζσ, Θεφλ ηφλ ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
 ηήο ζηεξξάο ελζηάζεψο ζνπ Μάθαξ! ψ ηήο ζεξκήο αγάπεο πξφο ηφλ 
Κηίζηελ! δη' ήλ ζηεθάλσ θαηαθνζκεί ζε ηψ αθζάξησ, θαιψο ππεξαζιήζαληα. 

Θενηνθίνλ 
χ εί κνπ θψο Παξζέλε Θενηφθε, ζχ εί ραξά θαί ζθέπε θαί ιηκήλ κνπ, 
επινγεκέλε, θαί ζέ δνμάδσ σο ηεθνχζαλ, Θεφλ ηφλ ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Σψλ Θενπαηφξσλ 
 

Χδή ε' 
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξνο 

Πινχησ θνκψληεο αξεηψλ, ηήλ έλ δφμε ζετθή πεπνηθηικέλελ, Βαζηιίδα 
Παξζέλνλ, Ησαθείκ ν ζεπηφο, θαί Άλλα ε ζψθξσλ ηεηφθαζηλ, ήλ πάζα ε 
θηίζηο, πκλεί σο Θενηφθνλ. 
 
Ράβδνο δπλάκεσο εκίλ, δη' πκψλ θίινη Θενχ εμαπεζηάιε, ε παλάκσκνο 
λχκθε, δη' ήο ελ κέζσ ερζξψλ, αζέσλ θαηαθπξηεχνκελ, ηάο κεραλνπξγίαο 



απηψλ θαηαπαηνχληεο. 
 
πινλ εκίλ παξά Θενχ, επδνθίαο δηά ζνχ ηεξσηάηε, μπλσξίο εδσξήζε, ψ λχλ 
εκείο νη πηζηνί σξαίσο αεί, ζηεθαλνχκεζα, ε Θεφλ ηεθνχζα, αγλή 
Παξζελνκήησξ. 
 
Φσηνρπζίαηο ηνχ εθ ζνχ, ζαξθσζέληνο δη' εκάο ιειακπξπζκέλε, ε δπάο ε 
αξίζηε, ηψλ γελλεηφξσλ ηψλ ζψλ, γελλψζί ζε πάλαγλε Γέζπνηλα, πξφμελνλ 
εκίλ, αγαζψλ επνπξαλίσλ. 
 
Ρψκε Θενχ θαξπνγνλεί, ή ζηεηξεχνπζα γαζηήξ αλνηγνκέλε, θαί πξνέξρεηαη 
πχιε, παξζεληθή πακθαήο, ν Λφγνο δη' ήο επεδήκεζελ, ηνίο επί ηήο γήο, 
ζαξθσζείο αθξάζησ ιφγσ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ 
Δγθαξηεξήζαο, ηνίο αηθηζκνίο έσο ηέινπο, ηξαηηψηα Κπξίνπ κεηέζηεο, 
ραίξσλ πξφο ηήλ άλσ, πακκάθαξ βαζηιείαλ. 
 
Οχ θαηεζρχλζεο, δηά Υξηζηφλ Γελλαηφθξνλ, ππνκείλαη βάζαλα πνηθίια, φζελ 
ζπλδνμάδε, απηψ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
ηεθαλεθφξνο, ζχλ αζιεηαίο λχλ ρνξεχσλ, αιεζψο πεξί ηφλ Βαζηιέα, 
κέκλεζν ηψλ πίζηεη ηεινχλησλ ζνπ ηήλ κλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
 Θενκήηνξ Υξηζηηαλψλ ε πξνζηάηηο, εμεινχ εκάο πάζεο αλάγθεο, ίλα ζε 
πκλψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ Βαζηιέα, ηψλ νπξαλψλ φλ πκλνχζη, ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Σψλ Θενπαηφξσλ 
 

Χδή ζ' 
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 

Οκφθξνλεο ζχκςπρνη, ηήλ αξεηήλ ππάξρνληεο, ηήο παλάγλνπ Παξζέλνπ 
ζεπηνί γελλήηνξεο, ηνχο επηηεινχληαο πξνζπκσο, ηήλ επθιεή θαί έλδνμνλ 
κλήκελ, πκψλ ηεξψηαηνη, ηνχ ζσζήλαη δπζσπήζαηε. 
 
Ννκήλ θαηεπαχζαηε, ηήλ ηνχ ζαλάηνπ Έλδνμνη, ηήο δσήο ηήλ Μεηέξα, 
ιακπξψο γελλήζαληεο, ηήλ εμαθαλήζαζαλ ηνχηνπ, ηήλ πξνζβνιήλ, θαί ηήο 
αζαλάηνπ, δσήο πξνμελήζαζαλ, ηήλ ειπίδα δηά πίζηεσο. 
 
Χξαίνο σο ήιηνο, Ησαθείκ ελνχκελνο, ηή θσζθφξσ ζειήλε, ηή Άλλε ηέηνθε, 



ηήλ ηήο παξζελίαο αθηίλα, δη' ήο απγή ηήο ζείαο νπζίαο, ζαξθί θαζ' ππφζηαζηλ, 
ελσζείζα εκίλ έιακςε. 
 
σθξφλσο βηψζαληεο, θαί επζεβψο Μαθάξηνη, λχλ ηξπθήο ηήο αθξάζηνπ, 
θαηεμηψζεηε, ηήο ζενθαλείαο ηπρφληεο, ηνχ εμ πκψλ ηψ θφζκσ θαλέληνο, φλ 
πεξ δπζσπήζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Κπξίσο Θενηφθνλ 
Υεξζί ηψλ ζέ πνζνχλησλ, Μάθαξ ζνπ ηφ ζψκα, πεξηζηαιέλ θαηεηάθε ψο 
άγηνλ, θαί ηακάησλ εθβιχδεη, θξνπλνχο εηο δφμαλ Θενχ. 
 
 ζαχκα! πψο αλέζηε, ν ζαλψλ νηθέηεο, θαί πξνζεπήληα ζνπ δξφκσ ηψ 
ζψκαηη, πξφο ηήλ ηαθήλ αγνκέλσ, Μάξηπο παλάξηζηε. 
 
Σπρψλ ηήο αησλίνπ, Μάθαξ βαζηιείαο, θαί ηψ Γεζπφηε Υξηζηψ παξηζηάκελνο, 
ππέξ ηψλ ζέ αλπκλνχλησλ ζεξκψο ηθέηεπε. 

Θενηνθίνλ 
Δμίζηαλην Αγγέισλ, αη ηαμηαξρίαη, ζεζαξθσκέλνλ νξψζαί ζε θέξνπζαλ, ηφλ 
Πνηεηήλ ηψλ αηψλσλ θαί ζέ εδφμαδνλ. 

Ο Δηξκφο 
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε αγλή, 
ζχλ Αζσκάηνηο ρνξείαηο ζέ κεγαιχλνληεο». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Θενπαηφξσλ 
Δπεζθέςαην εκάο 

Ζ ηήο Δχαο ηήλ αξάλ, εμάξαζα λχλ ηίθηεηαη, εθ γεξαιέσλ αθάξπσλ, ηήο 
Άλλεο θαί Ησαθείκ, ήλ ζχλ Αγγέινηο άπαληεο, θαηά ρξένο ελ χκλνηο, πηζηνί 
επθεκήζσκελ.  

Σνχ Αγίνπ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αιείπηεο ερξεκάηηζαο, Μαξηχξσλ ηεζζαξάθνληα, αξηζηεπζάλησλ ελ ιίκλε, 
πακκάθαξ εβεξηαλέ, κεζ' ψλ αεί κλεκφλεπε, ηψλ εθηεινχλησλ έλδνμε, ηήλ 
θσηνθφξνλ ζνπ κλήκελ, θαί ζέ ηηκψλησλ εθ πφζνπ, Μάξηπο Υξηζηνχ 
αζινθφξε.  

Σήο ενξηήο φκνηνλ 
Αδάκ αλαθαηλίζζεηη, θαί Δχα κεγαιχλζεηη, Πξνθήηαη ζχλ Απνζηφινηο, 
ρνξεχζαηε θαί Γηθαίνηο, θνηλή ραξά ελ ηψ θφζκσ, Αγγέισλ ηε θαί αλζξψπσλ, 
εθ ηψλ δηθαίσλ ζήκεξνλ, Ησαθείκ ηε θαί Άλλεο, γελλάηαη ε Θενηφθνο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 



Υάξηο ηψ ιπηξσηή, θαί πάλησλ θεδεκφλη, ηψ ζηείξαλ παξ' ειπίδα, ηεθείλ ηήλ 
Θενηφθνλ, αξξήησο επδνθήζαληη. 
 
ηίρ. 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. 
 
Γεχηε ηήλ εθ Γαπτδ, θαί Ηνχδα θπείζαλ, Θενηφθνλ Μαξίαλ, εμ ήο ε ζσηεξία, 
απαχζησο κεγαιχλσκελ. 
 
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ. 
 
ήκεξνλ επθιεψο, εμ' Άλλεο ε Παξζέλνο, ε θσηνθφξνο πχιε, γελλάηαη 
παξαδφμσο, ιανί θπιαί ζθηξηήαηε. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Πξφο ην, ήκεξνλ ν Υξηζηφο ελ Βεζιεέκ 

ήκεξνλ ε παλάκσκνο Αγλή πξνήιζελ εθ ηήο ζηείξαο, ζήκεξνλ ηά πάληα 
επθξαίλνληαη, ελ ηή απηήο γελλήζεη, ν Αδάκ ηψλ δεζκψλαπνιχεηαη, θαί ε Δχα 
ηεο αξάο ειεπζέξσηαη, Σά νπξάληα πάληα αγάιινληαη, θαί εηξήλε ηνίο 
αλζξψπνηο βξαβεπεηαη, Ζκείο δέ δνμνινγνχληεο βνψκελ, Γφμα ελ πςίζηνηο 
Θεψ, θαί επί γήο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηήο Δνξηήο, Χδή γ' θαί 
εθ ηνχ ηψλ Αγίσλ Χδή ο'. 
 

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. Δλ Δθθιεζίαηο επινγείηε ηφλ Θεφλ, ηφλ Κχξηνλ εθ πεγψλ Ηζξαήι. 

 
Ο Απφζηνινο πξφο Δβξαίνπο 

Αδειθνί, είρε κέλ ε πξψηε ζθελή... 
 

Αιιεινχτα 
Γηθαίσλ παξά σηεξία δέ ηψλ Κπξίνπ. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ 
Δίπελ ν Κχξηνο, νπδείο ιχρλνλ άςαο... 

Εήηεη αββάησ ο' 
 

Κνηλσληθφλ 
Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ, ηνίο επζέζη πξέπεη αίλεζηο. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 



Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μελνδψξαο, Μεηξνδψξαο θαί 
Νπκθνδψξαο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'. 

 
Ήρνο β' 

Πνίνηο επθεκηψλ ζηέκκαζηλ 
Πνίνηο νη επηειείο ρείιεζηλ, επθεκήζσκελ λχλ ηήλ ηερζείζαλ; ηήλ αγησηέξαλ 
ηήο θηίζεσο, θαί Σηκησηέξαλ ππάξρνπζαλ, Υεξνπβίκ, θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ, 
ηφλ ζξφλνλ, ηνχ Βαζηιέσο ηφλ αζάιεπηνλ, ηφλ νίθνλ, ελ ψ θαηψθεζελ ν 
Όςηζηνο, ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ θφζκνπ, ηφ Θενχ αγίαζκα, ηήλ παξέρνπζαλ ηνίο 
πηζηνίο, ελ ηή ζεία γελλήζεη απηήο, ηφ κέγα έιενο. 
 
Πνία πλεπκαηηθά άζκαηα, λχλ πξνζάμσκέλ ζνη Παλαγία; ηή γάξ εθ ηήο 
ζηείξαο θπήζεη ζνπ, άπαληα ηφλ θφζκνλ εγίαζαο, θαί Αδάκ δεζκψλ 
απειπηξψζσ, θαί Δχαλ, εθ ηψλ σδίλσλ ειεπζέξσζαο, Αγγέισλ, δηφ ρνξνί 
ζπλενξηάδνπζηλ, ν νπξαλφο ηή γή ραίξεη, θαί επηθξνηνχζηλ, αη ςπραί Γηθαίσλ 
σδάο, πηζηψο αλαθξάδνπζαη, εηο δφμαλ ηψλ γελεζιίσλ ζνπ. 
 
Σίλα ηά θνβεξά άζκαηα, ά πξνζήμάλ ζνη ηφηε Παξζέλε; θχθισ ζνπ ηερζείζεο 
ηζηάκελαη, θφξαη ραξκνζχλσο ρνξεχνπζαη, θαί ζακβεηηθψο αλαβνψζαη, 
Δηέρζε, ηνχ Βαζηιέσο ηφ παιάηηνλ, εθιάκπεη, ε θηβσηφο ηνχ αγηάζκαηνο, 
πχιαη ελνίρζεζαλ ζηείξαη, ηνχ Θενχ γάξ πχιε, επηεθλίαλ ηψλ αξεηψλ εηζάγεη 
βξαβεχνπζα, εηξήλελ θαί κέγα έιενο. 
 

Καί ηψλ Αγίσλ γ' 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Σαίο βαθαίο ηαίο εμ αίκαηνο, εαπηάο σξατζαζαη, ηψ σξαίσ θάιιεη, θφξαη 
λεάληδεο, αδηαθζφξσο ζπλήθζεηε, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ, ζπληεξνχληη ηήλ 
πκψλ, παξζελίαλ ακφιπληνλ, εηο αθήξαηνλ, αθζαξζίαο λπκθψλα, εηο 
ζαιάκνπο, νπξαλίνπο εηο παζηάδα, αρεηξνπνίεηνλ Μάξηπξεο. 
 
Αηειεί ελ ηψ ζψκαηη, θαί ηειείσ θξνλήκαηη, παιακλαίνλ δξάθνληα, ηφλ 
αξρέθαθνλ, θαηεπαιαίζαηε έλδνμνη, δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, θαί αλίζρπξνλ 
απηνχ, ηήλ ηζρχλ άπεδείμαηε, φζελ ήξαηε, ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο, 
Μελνδψξα, Μεηξνδψξα, Νπκθνδψξα, αη ηήο Σξηάδνο ππέξκαρνη. 
 
Καί ηά κέιε ζηξεβινχκελαη, θαί ππξί δαπαλψκελαη, ζηδεξνίο ηε φλπμη 
ζπαξαηηφκελαη, θαί επί μχινπ θξεκάκελαη, θαί μίθεη ηεκλφκελαη, νπθ 
εξλήζαζζε Υξηζηφλ, αζιεθφξνη παλεχθεκνη, φζελ εχξαηε, ηνχο ζηεθάλνπο 



ηήο λίθεο, Μελνδψξα, Μεηξνδψξα, Νπκθνδψξα, αη ηήο Σξηάδνο ηζάξηζκνη. 
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 

Γη' Αγγέινπ πξνξξήζεσο, γφλνο πάλζεπηνο, εμ Ησαθείκ θαί Άλλεο ηψλ 
δηθαίσλ, ζήκεξνλ πξνήιζεο Παξζέλε, νπξαλφο θαί ζξφλνο Θενχ, θαί δνρείνλ 
θαζαξφηεηνο, ηήλ ραξάλ πξνκελχνπζα παληί ηψ θφζκσ, ηήο δσήο εκψλ 
πξφμελε, θαηάξαο αλαίξεζηο, επινγίαο ε αληίδνζηο, δηφ ελ ηή γελλήζεη ζνπ 
Κφξε ζεφθιεηε, ηήλ εηξήλελ αίηεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δπθξαζά 

Υνξφο ηψλ Πξνθεηψλ, αγάιιεζζε, ηδνχ γάξ, ζηείξα θαξπφλ εθθχεη, ελ ψ αη 
πξνθεηείαη, πκψλ πεξαησζήζνληαη. 
 
ηίρ. 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. 
 
θίξηα Ησαθείκ, νξψλ Άλλαλ θνηιίαο, θαξπφλ εθθχνπζάλ ζνη, εμ νχ δσή ηψ 
θφζκσ, θαί ιχηξσζηο ηερζήζεηαη. 
 
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ. 
 
Γήξαο, Ησαθείκ, θαί ζηείξσζηο ηήο Άλλεο, ζθηξηάησζαλ σο πάιαη, γεξάζαζαλ 
ηήλ θχζηλ, ηήλ βξφηεηνλ θαηλίδνληα. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Όκλνλ εθ ξππαξψλ, ρεηιέσλ Θενηφθε, πξνζδέρνπ θαί ηήλ ιχζηλ, δίδνπ κνη 
ηψλ πηαηζκάησλ, θαί ηψλ θαθψλ δηφξζσζηλ. 
 

Απνιππίθηνλ ηήο Δνξηήο 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 

Ζ γέλλεζίο ζνπ Θενηφθε, ραξάλ εκήλπζε πάζε ηή νηθνπκέλε, εθ ζνχ γάξ 
αλέηεηιελ ν ήιηνο ηήο δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θαί ιχζαο ηήλ 
θαηάξαλ, έδσθε ηήλ επινγίαλ, θαί θαηαξγήζαο ηφλ ζάλαηνλ, εδσξήζαην εκίλ 
δσήλ ηήλ αηψληνλ. 

 
Απφιπζηο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 



Αλαβφεζνλ Γαπτδ, ηί ψκνζε ζνη ν Θεφο; Ά κνη ψκνζε θεζί, θαί 
εθπεπιήξσθελ ηδνχ, εθ ηνχ θαξπνχ ηήο θνηιίαο κνπ δνχο ηήλ Παξζέλνλ, εμ ήο 
ν πιαζηνπξγφο, Υξηζηφο ν λένο Αδάκ, εηέρζε βαζηιεχο επί ηνχ ζξφλνπ κνπ, 
θαί βαζηιεχεη ζήκεξνλ, ν έρσλ ηήλ βαζηιείαλ αζάιεπηνλ, Ζ ζηείξα ηίθηεη, ηήλ 
Θενηφθνλ, θαί ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα, φκνηνλ 
Δθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί εμ νζθχνο ηνχ Γαπτδ, ή ζεφπαηο Μαξηάκ, ηίθηεηαη 
ζήκεξνλ εκίλ, θαί λενπξγείηαη ε ζχκπαζα, θαί ζενπξγείηαη, πγράξεηε νκνχ, 
ν νπξαλφο θαί ε γή, αηλέζαηε απηήλ, αη παηξηαί ηψλ εζλψλ, Ησαθείκ 
επθξαίλεηαη, θαί Άλλα, παλεγπξίδεη θξαπγάδνπζα, Ζ ζηείξα ηίθηεη, ηήλ 
Θενηφθνλ, θαί ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ. 
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σξηψλ αδειθψλ γλεζίσλ άζινπο ζέβσ, Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Αλνίμσ ηφ ζηφκά κνπ 

Σξηάδα ηήλ άθηηζηνλ, ήλ επζεβψο εθεξχμαηε, εκίλ ηιεψζαζζε, Μάξηπξεο 
έλδνμνη, λχλ γεξαίξνπζηλ, πκψλ ηνπο ζείνπο άζινπο, θαί ηά θαηνξζψκαηα, 
ζενκαθάξηζηνη. 
 
Ρεκάησλ ειφγεζαλ, ηνχ δπζκελνχο αη Νεάληδεο, ηψ ζείσ θξαηηφκελαη, φπισ 
ηήο πίζηεσο, θαί ππέζηεζαλ, βαζάλσλ ηξηθπκίαλ, θαί ζάλαηνλ άδηθνλ, δηά ηήλ 
πάλησλ δσήλ. 
 
Ηζρχτ ξσλλχκελαη, παληνδπλάκσ ηνχ θηίζαληνο, αλδξείαλ αλέιαβνλ, γλψκελ 
αί πάλζεκλνη, θαί ηφλ δξάθνληα, ηφλ ζθνιηφλ ηφλ κέγαλ, πνζί θαηεπάηεζαλ, 
θαί θαηεδάθηζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο έκςπρνλ ζάιακνλ, σο αδηάθζνξνλ ζθήλσκα, σο πχιελ νπξάληνλ, σο 
ζείαλ ηξάπεδαλ, σο παιάηηνλ, θαί ζξφλνλ ηνχ Γεζπφηνπ, Μαξίαλ ηήλ 
άρξαληνλ, χκλνηο ηηκήζσκελ. 
 

Χδή γ' 
Οπθ ελ ζνθία 

Νελεθξσκέλσ, ινγηζκψ ν παξάλνκνο ηχξαλλνο, ηήλ δσήλ εκψλ Υξηζηφλ, 
δεηλψο αξλείζζαη ελάγθαδε, Μάξηπο Μελνδψξα ζε, θαηαηθηδφκελνο. 
 
Αηεληδνχζεο, πξφο Θεφλ δηθαζηήο νπθ εθείζαην, αιιά ξάβδνηο απελψο, 



ζπλζιά ηά κέιε ζνπ ζηέθνο ζνη, πιέθσλ σο νπθ ψεην, Μάξηπο ακάξαληνλ. 
 
Γηά βαζάλσλ, αη ηξηζφιβηνη άγηαη Μάξηπξεο, ζεζαπξφλ ελ νπξαλνίο, θαί 
αησλίδνπζαλ εχθιεηαλ, εχξαλην ηξαλφηεξνλ, Θεψ εγγίδνπζαη.  

Θενηνθίνλ 
Δπηθαλείζα, ηήο ςπρήο κνπ ηφ ζθφηνο απέιαζνλ, ακαξηίαο ηάο ζεηξάο, αγλή 
Παξζέλε δηάξξεμνλ, ζψζφλ κε θπήζαζα, ηφλ παλνηθηίξκνλα.  

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

Κάζηζκα ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο δ' 

Καηεπιάγε Ησζήθ 
Καηεπιάγεζαλ πκψλ, ηήλ θαξηεξίαλ ηήλ πνιιήλ, επνπξάληνη ρνξνί, ηψλ 
αζσκάησλ Λεηηνπξγψλ, σο πεξ γάξ άιινπ πάζρνληνο δηέθεηζζε, ηά ζθέιε 
ηνίο κνρινίο ζπληξηβφκελαη, ζάλαηνλ πηθξφλ ππνκέλνπζαη, θαί γπλαηθείσ 
ζψκαηη, ηφλ δξάθνληα ηφλ απνζηάηελ ζπληξίβνπζαη, παξζέλνη Νχκθαη, ηνχ 
Εσνδφηνπ, πίζηεσο αη ππέξκαρνη. 

Γφμα... Καί λχλ.... Σήο Δνξηήο 
Ζ Παξζέλνο Μαξηάκ, θαί Θενηφθνο αιεζψο, σο λεθέιε ηνχ θσηφο, ζήκεξνλ 
έιακςελ εκίλ, θαί εθ Γηθαίσλ πξνέξρεηαη, εηο δφμαλ εκψλ, Οπθ έηη ν Αδάκ, 
θαηαθξίλεηαη, ε Δχα ηψλ δεζκψλ, απνιέιπηαη, θαί δηά ηνχην θξάδνκελ 
βνψληεο, ελ παξξεζία ηή κφλε Αγλή, Υαξάλ κελχεη, ε γέλλεζίο ζνπ, πάζε ηή 
νηθνπκέλε. 
 

Χδή δ' 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Λακπνκέλε ηαίο αθηίζη, ηνχ ηαπξνχ ε ανίδηκνο, Μεηξνδψξα μχισ, 
απαησξνπκέλε ππέθεξε, ηήλ ηνχ ππξφο ηηκσξίαλ, πιάλεο άλζξαθαο, 
δξνζηζκψ αγάπεο, ηνχ Υξηζηνχ απνζβέζαζα. 
 
Φαλνηάηε ζεσξία, ινγηζκψ αηελίδνπζα, θαί θαληαδνκέλε, θάιινο ηνχ 
Νπκθίνπ ακήραλνλ, θαηεαγείζα κνριψ ηε ε ανίδηκνο, Μελνδψξα, θέξεη 
θαξηεξψο ηά επίπνλα. 
 
Χξσηψζεηε παξζέλνη, θαί θαηδξψο εδνμάνζεηε, ηφλ δεδνμαζκέλνλ, Λφγνλ 
νιηθψο αγαπήζαζαη, νχ ηεηξσκέλαη ηψ πφζσ ππεκείλαηε, παζεκάησλ, ηάο 
επαγσγάο θαξηεξψηαηα. 

Θενηνθίνλ 
Νεθξσζέληα κε θαθία, ηνχ δνιίνπ Παλάρξαληε, ε δσήλ ηεθνχζα, δψσζνλ, 
πξφο ζέ γάξ θαηέθπγνλ, θαί εκπεζφληα εηο βάζε παξαπηψζεσλ, επαλάγαγε, 
σο ζπκπαζήο Παλακψκεηε. 
 



Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

Γλψκελ θαξηεξηθήλ, θαί αήηηεηνλ θξφλεκα, αη Μάξηπξεο πξφ βεκάησλ, 
ελδεηθλχκελαη λίθεο, ζηεθάλνπο αλεπιέμαλην. 
 
Νχλ θέξεη ζηδεξψλ, εμ νλχρσλ ζπαξάγκαηα, ζηεξξφηαηα θξεκακέλε, 
Νπκθνδψξα Νπκθίνλ, πνζνχζα ηφλ αζάλαηνλ. 
 
Ζ ηξίθσηνο ιακπάο, ηφ ηξηψξνθνλ νίθεκα, ηφ ζθήλσκα ηήο Σξηάδνο, 
επθεκείζζσζαλ χκλνηο, Παξζέλνη αί ζεφθξνλεο. 

Θενηνθίνλ 
έ κφλελ εθιεθηήλ, θαί θαιήλ θαί ακψκεηνλ, επξάκελνο ζσκαηνχηαη, ν 
ππέξζενο Λφγνο, εθ ζνχ Θενραξίησηε. 
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Ηδείλ ζνπ, εθηέκελαη θάιινο ακήραλνλ, αη ηεηξσκέλαη ηψ πφζσ, ζνχ ηψ 
γιπθπηάησ άλαξρε Λφγε, ηψλ βαζάλσλ, ηήλ πηθξίαλ γελλαίσο ππήλεγθαλ. 
 
Χο θξίλα, αζιεηψλ ελ ιεηκψλη εμήλζεζαλ, αη παλνίδηκνη Κφξαη, θαί ηήλ 
Δθθιεζίαλ πλναίο βαζάλσλ, ηψλ πνηθίισλ, επσδίαζαλ Πλεχκαηνο ράξηηη. 
 
Νπκθίνλ, ηφλ αζάλαηνλ κφλνλ πνζήζαζαη, ηνχ νξσκέλνπ ζαλάηνπ, ανξάησ 
ζζέλεη λεπξνχκελαη, αξηδήισο, νπθ εθξφληηζαλ Κφξαη λεάληδεο. 

Θενηνθίνλ 
Άγηνο, ν ζθελψζαο ελ κήηξα ζνπ Κχξηνο, αγησηέξαλ επξψλ ζε, θαί 
θαζαξσηέξαλ θηίζεσο πάζεο, Θενκήηνξ, θπξηψλπκε άρξαληε Γέζπνηλα. 

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 δ' 
Ο πςσζείο 

Τπέξ Σξηάδνο θαξηεξψο ελαζινχζαη, ηφλ πνιπκήραλνλ ερζξφλ 
εηξνπψζαζζε, αδειθηθψο ηψ πλεχκαηη ζπλδνχκελαη, φζελ εηζσθίζζεηε, ζχλ 
ηαίο πέληε Παξζέλνηο, πξφο ηφλ επνπξάληνλ, Αζιεθφξνη λπκθψλα, θαί ζχλ 
Αγγέινηο ηψ πακβαζηιεί, ελ επθξνζχλε απαχζησο παξίζηαζζε. 

Ο Οίθνο 
Ηεξσηάηελ ζπγθξνηεί, παλήγπξηλ ελ πίζηεη, ε Υξηζηνχ Δθθιεζία, απηαδέιθσλ 
Μαξηχξσλ επηηεινχζα επζεβψο, κλήκελ πκψλ ηήλ θσζθφξνλ, θαί ιακπξάλ 
θαί πακθαή, παλεχθεκνη νκφηξνπνη, ζηεξξψο γάξ επί ηήο γήο, ηφλ αληίπαινλ 
λνχλ θαηαπαηήζαζαη, αλεδήζαζζε ζηεθάλνπο εθ ρεηξφο ηνχ πακβαζηιέσο, 
παξ' νχ κνη θσηηζκφλ αηηήζαζζε, φλησο επθεκήζαη ηήλ πκψλ κλήκελ αμίσο, 
θαί ηάο ζαπκαζηάο θαί ζείαο αλδξαγαζίαο, πκείο γάξ ηψ πακβαζηιεί, ελ 
επθξνζχλε απαχζησο παξίζηαζζε. 



 
 π λ α μ ά ξ η ν λ 

Σή Η' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ γπλαηθψλ 
Μελνδψξαο, Μεηξνδψξαο, Νπκθνδψξαο.  

ηίρνη 

 Ζγνχλην Μελνδψξα θαί Μεηξνδψξα,  

 Καί Νπκθνδψξα δψξα ζαξθφο αηθίαο.  

 Θεηλφκελαη δεθάηε δσξψλπκνη έθζαλνλ αη ηξείο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βαξπςαβά. 
ηίρνη 

 Βαξπςαβάο δη' αίκα ζείνλ Γεζπφηνπ,  

 Οηθείνλ αίκα ζπληξηβείο μχινηο ρέεη. 
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Πνπιρεξία, ε Βαζίιηζζα, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Ολησο παξέζηε ςαικηθψο Πνπιρεξία,  

 Δθ δεμηψλ ζνπ Βαζίιηζζα Υξηζηέ κνπ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ Απειινχ, Λνπθά θαί 
Κιήκεληνο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Ίαο, ήηηο μίθεη εηειεηψζε.  
ηίρνη 

 Δθ γήο εθάξζε θνηιάδσλ Ία μίθεη,  

 Καί ζνη πξνζήρζε ψηεξ σο εχπλνπλ Ίνλ. 
 

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

Χδή δ' 
Αβξακηαίνη πνηέ 

Θχεηλ εηδψινηο ζαθψο, ηνχ δπζζεβνχο ηπξάλλνπ, θειεπνκέλνπ θαηεπηχζαηε, 
βνψζαη Νεάληδεο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Λειακπξπζκέλαη ηφλ λνχλ, ζεαξρηθαίο αθηίζηλ, αριχλ είδψισλ εκαπξψζαηε, 
βνψζαη Παλεχθεκνη, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Οπθ εθηνκαί ηψλ κειψλ, νχ δησγκφο νπ ζιίςηο, Υξηζηνχ ρσξίζαη φισο, 
ίζρπζαλ, βνψζαο ηάο Μάξηπξαο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Τπεξθπψο ηφλ Θεφλ, ελ ηή γαζηξί ζνπ Κφξε, θπνθνξήζαη θαηεμίσζαη, 
βξνηνχο αλαπιάηηνληα, ηνχο κεισδνχληαο πηζηψο, Υξηζηέ επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε' 



Λπηξσηα ηνχ παληφο 
ηνκσζείζαη αγάπε ηνχ θηίζαληνο, απεκβιχλαηε θέληξα ηνχ νθεσο, ελ 
γπλαηθείσ ζψκαηη, αλδξηθνχο δηαλχνπζαη ηνχο αγψλαο, θαί ζηεθάλνηο ελζένηο 
ζηεθφκελαη. 
 
πκπιαθείζαη ελ κέζσ ηνχ ζθάκκαηνο, ανξάηνηο ερζξνίο κεηά ζψκαηνο, ηνχο 
αζσκάηνπο έηξεςαλ, αη ζεφθξνλεο Κφξαη, αλαβνψζαη, Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ. 
 
Δλ Θεψ ηψ σηήξη λεπξνχκελαη, ελ Υξηζηψ Ηεζνχ δπλακνχκελαη, ηφ ηνχ 
ερζξνχ αλίζρπξνλ, δησιέζαηε θξάηνο, αλαβνψζαη, Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ. 
 
Βαζηιείαο ηήο άλσ εηχρεηε, ζχλ Υξηζηψ Ηεζνχ βαζηιεχνπζαη, πεπνηθηικέλαη 
ζηίγκαζη, ηψλ βαζάλσλ ηψ θάιιεη δηελζηζκέλαη, αμηάγαζηνη Κφξαη λεάληδεο. 

Θενηνθίνλ 
Χο Θενχ αθειίδσηνλ ηέκελνο, ππεδέμσ απηφλ ζσκαηνχκελνλ, θαί ελ δπζί ηαίο 
θχζεζη, γλσξηδφκελνλ Κφξε, ψ κεισδνχκελ, Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 

Ο Δηξκφο 
«Λπηξσηά ηνχ παληφο Παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο, 
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ, 
 

Χδή ζ' 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο 

Ηδείλ εθηέκελαη θάιινο, ηφ ηνχ Νπκθίνπ νινηξφπσ, λεχζεη πξφο απηφλ 
ζενθφξνη, αζαλαζίαλ εκειεηήζαηε, ελ ηψ ζλεηψ ηνχ ζψκαηνο, φζελ αμίσο 
καθαξίδεζζε. 
 
θζεηε ηπξάλλσλ ελ κέζσ, νίά πεξ ιχθσλ σκνηάησλ, άζπηινη ακλάδεο ηήλ 
ηνχησλ, ζεξησδίαλ θαηαπαιαίνπζαη, θαί ηψ Υξηζηψ εππξφζδεθηα, σο Ηεξεία 
πξνζαγφκελαη. 
 
ηέθνο αλεπιέμαζζε άκα, κή παιαηνχκελνλ παξζέλνη, ζείαο επεηχρεηε 
δφμεο, θαί βαζηιείαλ φλησο αζάιεπηνλ, παξαιαβείλ σο Μάξηπξεο, κεηά 
Μαξηχξσλ εμηψζεηε. 
 
Ήο θαηεμηψζεηε δφμεο, θαί επεηχρεηε ρνξείαηο, ηνχο επηηεινχληαο εθ πφζνπ, 
πκψλ ηήλ κλήκελ ηπρείλ πξεζβεχζαηε, σο παξξεζίαλ έρνπζαη, πξφο ηφλ 
Γεζπφηελ εκλνπάξζελνη. 

Θενηνθίνλ 
Φείζαί κνπ Υξηζηέ φηαλ έιζεο, θξίλαη ηφλ θφζκνλ κεηά δφμεο, ιχζνλ ηήλ 
αριχλ ηψλ παζψλ κνπ, ηαίο ηθεζίαηο ηήο θπεζάζεο ζε, θαί ηψλ ζεπηψλ 
Μαξηχξσλ ζνπ, σο αγαζφο θαί πνιπέιενο. 

Ο Δηξκφο 



«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, έμ «αζαιεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε Υξηζηφο, ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Φψο αλαιινίσηνλ 

Αη ηξείο παξζέλνη Σξηάδα, Θεφλ αθξάζησο πνζνχζαη, θεξχηηνπζη ηψλ 
ηπξάλλσλ, ελψπηνλ δηά ηνχην, βαζαληζζείζαη ηνχ ζηέθνπο, ηπγράλνπζη ηνχ 
αθζάξηνπ. 

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Ο γιπθαζκφο ηψλ Αγγέισλ, ν θσηηζκφο ηψλ αλζξψπσλ, ε πξνζηαζία ηνχ 
θφζκνπ, Θενγελλήηνξ Μαξία, ηνχο ζέ πκλνχληαο ελ πίζηεη, ξχζαη πηαηζκάησλ 
Παξζέλε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ ηηρεξά.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Γφλνο Ησαθείκ, θαί Άλλεο ε Παξζέλνο, εθάλε ηνίο αλζξψπνηο, ηψλ δεζκψλ 
αθηείζα, ηήο ακαξηίαο άπαληαο. 
 
ηίρ. 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. 
 
ξνο σο αιεζψο, θαηάζθηνλ εδείρζε, ε ζηείξσζηο ηήο Άλλεο, εμ νχ ε 
ζσηεξία, πάζη πηζηνίο δεδψξεηαη. 
 
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ. 
 
Ρήμαζα ηά δεζκά, ζηεηξψζεσο ηήο Άλλεο, ε πάλαγλνο Παξζέλνο, πξνήιζε 
ηνίο αλζξψπνηο, ηήλ άθεζηλ βξαβεχνπζα. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Ίσκελ νη πηζηνί, δνμάδνληεο ηήλ Κφξελ, εηέρζε γάξ εθ ζηείξαο, ηήλ 
ζηεηξσζείζαλ θχζηλ, εκψλ αλαθαηλίδνπζα. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Θενδψξαο ηήο ελ Αιεμαλδξεία. 

 
ΔΗΓΖΗ 

Δλ ηαχηε ηή ε κέξα ςάιιεηαη θαί ε Αθνινπζία ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο 
Απηνλφκνπ, δά ηφ απνδίδνζζαη ελ ηή ΗΒ' ηήλ Δνξηήλ ηήο Θενηφθνπ. 



 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Οζίαο. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Γπλαηθείσ ελ ζψκαηη, θαί αλδξείσ ελ ζρήκαηη, αλδξηθά δηήλπζαο αγσλίζκαηα, 
κέζνλ αλδξψλ θαηνηθήζαζα, θαί πάζε κεηψζαζα, θαί νξκάο ηψλ εδνλψλ, 
παληειψο ραιηλψζαζα, ηαίο αζθήζεζη, ηή ζπληφλσ δεήζεη Θενδψξα, θαί ηαίο 
ζείαηο πξφο ηφ ζείνλ, θαί αλελδφηνηο ζνπ λεχζεζηλ. 
 
Τπφ γήλ ζε ν ήιηνο, ππνδχο νπρ εψξαθε, πιεκκεινχζαλ, έγλσ δέ ζε ν 
άδπηνο, θαξδηνγλψζηεο θαί Κχξηνο, ν βιέπσλ ηά θξχθηα, θαί θαηεχγαζε θσηί, 
κεηαλνηαο ηά φκκαηα, ηήο θαξδίαο ζνπ, φζελ έζπεπζαο ηνχηνλ ζεξαπεχζαη, 
επηκφλσ εγθξαηεία, θαί αξεηψλ ηειεηφηεηη. 
 
Σνχ ερζξνχ ηά ζνθίζκαηα, κεδακψο αγλνήζαζα, φπεξ νπθ σδίλεζαο 
ζηέξγεηο λήπηνλ, θαί παηξηθνίο ζπιάγρλνηο έλδνμε, εθηξέθνπζα έθεξεο, 
επζεβεί ηψ ινγηζκψ, ηφ αλζξψπηλνλ φλεηδνο, ηήλ αλχπνηζηνλ, επηηίκεζηλ 
φλησο Θενδψξα, δηά ηνχην ηήλ ζεπηήλ ζνπ, επηηεινχκελ παλήγπξηλ. 
 

Καί ηνχ Αγίνπ 
 

κνηα 
Αξεηαίο ππξζεπφκελνο, επζεβεία θνζκνχκελνο, Ηεξάξρεο έλζενο 
ερξεκάηηζαο, θαί σο πνιχθσηνο ήιηνο, ηφλ θφζκνλ δηέδξακεο, θαηαζπείξσλ 
παληαρνχ, ηφ ηήο θηίζεσο θήξπγκα, ηήλ απάηελ δέ, εθξηδψλ ηή δξεπάλε ηήο 
ζήο γιψηηεο, Ηεξάξρα ζενθφξε, κεγαινθήξπμ Απηφλνκε. 
 
Πξφο επίπνλα ζθάκκαηα, πξφο αλδξεία παιαίζκαηα, πξφο πιεγάο θαί 
ζάλαηνλ, πξνζερψξεζαο, ηαίο γάξ ληθάζη ρσλλχκελνο, ηψλ ιίζσλ Απηφλνκε, 
θαί ρξεζάκελνο απηνίο, σο βαζκίζη θαί θιίκαμηλ, αλειήιπζαο, πξφο Θεφλ 
ζηεθαλίηεο, θαί ζπλήθζεο, ζηξαηηαίο ηψλ Αζσκάησλ, ππέξ ηνχ θφζκνπ 
δεφκελνο. 
 
Σήλ ζηνιήλ ζνπ ελ αίκαηη καξηπξίνπ εηέιεζαο, ιακπξνηέξαλ ράξηηη ζείνπ 
Πλεχκαηνο, θαί λνεξψο εηο ηά Άγηα, ηα άλσ αλέδξακεο, έλζα πξφδξνκνο 
εκψλ, Ηεζνχο εηζειήιπζε, λίθεο ζηέθαλνλ, πξφο Θενχ δεδεγκέλνο, κεηά 
πάλησλ, ηψλ ελ αίκαηη Σηκίσ, ηειεησζέλησλ Απηφλνκε. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Δη θαί ζείσ βνπιήκαηη, πεξηθαλείο ζηείξαη γπλαίθεο εβιάζηεζαλ, αιιά πάλησλ 
ή Μαξία ηψλ γελλεζέλησλ, ζενπξεπψο ππεξέιακςελ, φηη θαί εμ αθάξπνπ 
παξαδφμσο ηερζείζα κεηξφο, έηεθελ ελ ζαξθί ηψλ απάλησλ Θεφλ, ππέξ θχζηλ 



εμ αζπφξνπ γαζηξφο, ε κφλε πχιε ηνχ κνλνγελνχο Τηνχ ηνχ Θενχ, ήλ 
δηειζψλ, θεθιεηζκέλελ δηεθχιαμε, θαί πάληα ζνθψο νηθνλνκήζαο, σο νίδελ 
αχηνο, πάζη ηνίο αλζξψπνηο ζσηεξίαλ απεηξγάζαην. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Ησαθείκ θαί ε Άλλα παλεγπξίδνπζη, ηήλ απαξρήλ ηεθφληεο, ηήο εκψλ 
ζσηεξίαο, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ, νίο θαί εκείο, ζπλενξηάδνληεο ζήκεξνλ, ηήλ 
εθ ηήο ξίδεο εθείλεο ηνχ Ηεζζαί, καθαξίδνκελ Παξζέλνλ αγλήλ. 
 
ηίρ. 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. 
 
Ζ ζενρψξεηνο Κφξε, θαί Θενηφθνο αγλή, ηψλ Πξνθεηψλ ηφ θιένο, ηνχ Γαπτδ 
ε ζπγάηεξ, ζήκεξνλ γελλάηαη εμ, Ησαθείκ, θαί ηήο Άλλεο ηήο ζψθξνλνο, θαί 
ηνχ Αδάκ ηήλ θαηάξαλ ηελ εηο εκάο, αλαηξέπεη ελ ηψ ηφθσ απηήο. 
 
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ. 
 
Ζ πξψελ άγνλνο ρψξα, γήλ θαξπνθφξνλ γελλά, θαί εμ αθάξπνπ κήηξαο, 
θαξπφλ άγηνλ δνχζα, γάιαθηη εθηξέθεη, ζαχκα θξηθηφλ! ε ηξνθφο ηήο δσήο 
εκψλ, ε ηφλ νπξάληνλ άξηνλ ελ ηή γαζηξί, δεμακέλε γαινπρείηαη καδψ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
εξγίνπ Αγηνπνιίηνπ 

Δλ επζήκσ εκέξα Δνξηήο εκψλ ζαιπίζσκελ, πλεχκαηη θή θηζάξα, ε γάξ εθ 
ζπέξκαηνο Γαπτδ, ζήκεξνλ ηίθηεηαη, ε Μήηεξ ηήο δσήο, ηφ ζθφηνο ιχνπζα, 
ηνχ Αδάκ ε αλάπιαζηο, θαί ηήο Δχαο ε αλάθιεζηο, ηήο αθζαξζίαο ε πεγή, θαί 
ηήο θζνξάο απαιιαγή, δη' ήο εκείο εζεψζεκελ, θαί ηνχ ζαλάηνπ 
ειπηξψζεκελ, θαί βνήζσκελ απηή ζχλ ηψ Γαβξηήι νη πηζηνί, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ, δηά ζνχ ραξηδφκελνο εκίλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο, θαί Απφιπζηο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Αη αθηίλεο έιακςαλ, ηήο παγθνζκίνπ, ραξκνλήο ηνχ ηφθνπ ζνπ, 
Παξζελνκήηνξ Μαξηάκ, επί ηήο γήο, θαί θαηεχγαζαλ, ηάο δηαλνίαο ηψλ πφζσ 
πκλνχλησλ ζε. 



 
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 

 
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  φκνηνλ 

Σή ζεπηή γελλήζεη ζνπ, ε νηθνπκέλε, ηψ αχισ Πλεχκαηη, πεπνηθηικέλε 
λνεξψο, ελ επθξνζχλε θξαπγάδεη ζνη, Υαίξε Παξζέλε, Υξηζηηαλψλ ηφ 
θαχρεκα. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ. 
 

Ο Καλψλ ηήο Οζίαο. Πνίεκα Ηγλαηίνπ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 

Σφ ζηφκα κνπ πιήξσζνλ, ηήο ζήο αηλέζεσο Κχξηε, πκλνχληνο ηήλ δφμαλ ζνπ, 
ηήλ πνιπχκλεηνλ, θαί γεξαίξνληνο, ηνχο πφλνπο Θενδψξαο, επαξεζηεζάζεο 
ζνη, βίνπ ιακπξφηεηη. 
 
Αλέηεηιε ζήκεξνλ, ε Ηεξά ζνπ παλήγπξηο, ειίνπ θαηδξφηεξνλ, ηάο ελ ηψ 
θφζκσ ςπράο, θαηαπγάδνπζα, θαί δφθνλ ηψλ δαηκφλσλ, ζπληφλσο 
ειαχλνπζα, Αμηνζαχκαζηε. 
 
Οπθ έγλσ δπφκελνο, ζέ πιεκκεινχζαλ ν ήιηνο, ν άδπηνο έγλσ δέ, κφλνο σο 
πάληα εηδψο, θαί θαηεχγαζελ, αθηίζη κεηαλνίαο, ςπρήο ζνπ ηά φκκαηα, 
ζενκαθάξηζηε. 

Θενηνθίνλ 
Χο έκςπρνλ ζάιακνλ, σο αδηάθζνξνλ ζθήλσκα, σο πχιελ νπξάληνλ, σο 
ζείαλ ηξάπεδαλ, σο παιάηηνλ, θαί ζξφλνλ ηνχ Γεζπφηνπ, Μαξίαλ ηελ 
άρξαληνλ, χκλνηο ηηκήζσκελ. 
 

Έηεξνο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Απηνλφκνπ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Άξκαηα Φαξαψ 

Αίγιε ζεαξρηθή, ειιακπφκελνο αεί, δφθνπ κε εμάξπαζνλ, ακαξηηψλ Ηεξάξρα, 
φπσο ηήλ θαηδξάλ ζνπ ζήκεξνλ, αλεπθεκήζσ παλήγπξηλ. 
 
Παχινπ σο κηκεηήο, γεγνλψο Αξρηεξεχ, πάζαλ πεξηψδεπζαο, ηήλ νηθνπκέλελ 
θεξχηησλ, ηφ ζσηεξηψδεο θήξπγκα, θαί θαζαηξψλ ηψλ εηδψισλ βσκνχο. 
 
Πέηξα ηή λνεηή, ζηεξηρζείο ζνπ ηήλ ςπρήλ, ιίζνηο ζαλαηνχκελνο, πξφο ηήλ 



δσήλ ηήλ αγήξσ, Μάξηπο Ηεξέ Απηφλνκε, κεηά ραξάο πξνζερψξεζαο. 
Θενηνθίνλ 

Έηεθεο ηφλ πξφ ζνχ, γελλεζέληα εθ Παηξφο, Μήηεξ απεηξφγακε, ππέξ αηηίαλ 
θαί ιφγνλ, φλ ππέξ εκψλ ηθέηεπε, ηψλ επζεβψο αλπκλνχλησλ ζε. 
 

Σήο Οζίαο 
 

Χδή γ' 
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 

Αλδξείαλ ζηνιήλ ελδπζακέλε, θαί θξφλεκα έδξακεο ζπνπδή, θαί κνλαζηψλ 
ζπζηήκαζη, εκλή ζαπηήλ θαηέκημαο, πξφο ηάο αξράο ππθηεχνπζα, ηνχ 
πνλεξνχ θνζκνθξάηνξνο. 
 
Σφ ραχλνλ ηνχ ζήιενο αλδξείσο, ειιάμσ ηή θιήζεη αιεζψο, θαί ηψ θαηλψ ηνχ 
ζρήκαηνο, ηνίο έξγνηο δψξνλ ηίκηνλ, θαί ηψ Θεψ πνζνχκελνλ, ζαπηήλ Οζία 
αλέδεημαο. 
 
Φξνλήκαηη ηεηαπεηλσκέλσ, θαί ηξφπνηο ρξεζηνίο δηαθνλείλ, ζνχ ηήλ ηζρχλ 
επέδσθαο, ηνίο ηνχ Θενχ ζεξάπνπζη, πξφο απαζείαο χςνο ζε, φζελ απηφο 
αλεβίβαζε. 

Θενηνθίνλ 
Υεηκάδεη κε θιχδσλ ακαξηίαο, θαί ζάινο αηφπσλ ινγηζκψλ, ζπιαγρλίζζεηη 
Παλάκσκε, θαί ρείξα βνεζείαο κνη, σο ζπκπαζήο επέθηεηλνλ, φπσο ζσζείο 
κεγαιχλσ ζε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ 
Σνχο δησγκνχο ζνπ, ιηζαζκνχο θαί ηάο εθθεληήζεηο, θαί αηκάησλ πνηακεδφλ 
εθρχζεηο, ηά δεζκά ηάο θπιαθάο ηφλ ζάλαηνλ, Μάξηπο αλακέιπσ, Ηεξάξρα 
Απηφλνκε. 
 
Απηνκνιία, θαζειψλ ηήλ παξαλνκίαλ, ηαίο ξαλίζη ηψλ ζψλ αηκάησλ Μάξηπο, 
Ηεξαξρίαο ηήλ ζηνιήλ ειάκπξπλαο, θαί ζπκβαζηιεχεηο, ηψ Βαζηιεί ηψλ 
αηψλσλ Υξηζηψ. 
 
Σά θαηά ηχπνλ, αξηζηεχκαηά ζνπ κή θέξσλ, ν δηψθηεο αληίπαινο Πακκάθαξ, 
δηαθφξνπο πεηξαζκνχο ζνη ήγεηξελ, αιι' απηφλ ηψ φπισ, ηψ ηνχ ηαπξνχ 
απελέθξσζαο, 

Θενηνθίνλ 
Αγησηέξαλ, ηψλ Αγγέισλ θαί πιαηπηέξαλ, Θενηφθε ηψλ νπξαλψλ επξψλ ζε, ν 
ελ αγίνηο αλαπαπφκελνο, αρψξεηνο θχζεη, ελ ζνί ρσξείηαη θαί ν ζψδεη κε. 

Ο Δηξκφο 
«Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ ελ Κπξίσ, ηψ δίδνληη επρήλ ηψ επρνκέλσ, φηη ηφμνλ 
δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ». 



 
Κάζηζκα ηήο Οζίαο 

Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Αζθήζεη ειάκπξπλαο, ηήλ Ηεξάλ ζνπ ζηνιήλ, θαί δψξνλ πξνζήλεμαη, ηψ 
ζαξθσζέληη Θεψ, Θενδψξα ζεφπλεπζηε, ράξηλ δέ ηακάησλ, πξφο απηνχ 
εηιεθπία, λφζσλ απνδηψθεηο, ηήλ αριχλ καθαξία, πξεζβεχνπζα ηνχ ζσζήλαη, 
εκάο ηνχο επθεκνχληάο ζε. 

Γφμα... Σνχ Αγίνπ, φκνηνλ 
Γηπινχλ ζνη ηφλ ζηέθαλνλ, ηήο αθζαξζίαο Υξηζηφο, πακκάθαξ δεδψξεηαη, 
σο Αζιεηή θαί ζεπηψ, Ηεξάξρε Απηφλνκε, ηνχησ γάξ πξνζεγάγσ, 
αλαηκάθηνπο ζπζίαο, ηνχηνπ ηφ ζείνλ πάζνο, αςεπδψο εκηκήζσ, απηνχ θαί 
ηήο αγήξσ, ηξπθάο καθαξηφηεηνο. 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 
Ηνχδα κεγαιχλζεηη, θαί θξαηαηνχζζσ Γαπτδ, Αδάκ αλαθαηλίζζεηη, θαί 
επθξαηλέζζσ Λεπτ, εμ ψλ κνη εηέρζε Υξηζηφο, Σείλφλ ζνπ ηήλ θηλχξαλ, 
πκλνγξάθε θαί ν ιέγε, Σίο εζηηλ ε ηερζείζα, ήλ θαιείο ζπγαηέξα; Σξνθφο εζηη 
ηήο δσήο κνπ, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ. 
 

Σήο Οζίαο 
 

Χδή δ' 
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ 

Ήζθεηο πνιπήκεξνλ θαξηεξηθψο, Έλδνμε λεζηείαλ σο άζαξθνο, ηφ αζζελέο 
ζνπ, λεπξνπκέλε ηνχ Υξηζηνχ, ηψ παλζζελεί βνπιήκαηη, ζεία ηξεθνκέλε ηε 
ράξηηη. 
 
Θείαλ επεπφζεζαο πεξηβνιήλ, θαί θαηαζηνιήλ αδηάθζνξνλ, φζελ ηξηρίλνηο, 
πεξηζηέιιεηο ζεαπηήλ, επηειεζηάηνηο ξάθεζη, πφλνηο ηφ ζαξθίνλ ζνπ 
ζιίβνπζα. 
 
Ίδε ηήλ ηαπείλσζηλ θαί ηφλ θιαπζκφλ, ίδε κνπ ηήλ ζιίςηλ θαί θνχθηζνλ, ηήο 
ακαξηίαο, ηφλ βαξχηαηνλ θινηφλ, ε Θενδψξα έθξαδε, πξφο ηφλ κφλνλ ζψδεηλ 
δπλάκελνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ζ παλππεξζαχκαζηνο Μήηεξ Θενχ, ιάκςνλ κεηαλνίαο αθηίλά κνη, ιχζνλ ηήλ 
δφθνλ, ηψλ ακέηξσλ κνπ θαθψλ, ηνχο πνλεξνχο επέιαζνλ, Κφξε ινγηζκνχο 
ηήο θαξδίαο κνπ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Δηζαθήθνα ν Θεφο 
Γεδεκέλνο ηή ηνχ Υξηζηνχ αγάπε Πάηεξ, ηνχο δεδεκέλνπο ηή απάηε ιχεηο 
έλδνμε, ηαίο πινθαίο ηψλ ιφγσλ ζνπ, θαί πξνζεινίο ηψ πφζσ ηήο φλησο 
δσήο. 



 
Δκπεηξφηαηνο ηαηξφο ππάξρσλ Μάξηπο, ηνχο θαξκαρζέληαο ηψ ηψ ηήο 
καηαηφηεηνο, ηψλ εηδψισλ πάλζνθε, θαηαγιπθαίλεηο ιφγνηο ηήο πίζηεσο. 
 
Σψλ Μαξηχξσλ ε θαιινλή, Αξρηεξέσλ ε σξαηφηεο, Δθθιεζίαο ηφ εδξαίσκα, 
θαί ηψλ πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα, ν ζαπκαζηφο ηηκάζζσ Απηφλνκνο. 

Θενηνθίνλ 
Σψ πειάγεη ηψλ νηθηηξκψλ, ζνχ ηήο ηεθνχζεο ηήλ δσήλ ηψ θφζκσ, λεθξσζείο 
ηνίο παξαπηψκαζη, θαηαθεχγσ Άρξαληε, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ζψζφλ κε 
Γέζπνηλα. 
 

Σήο Οζίαο 
 

Χδή ε' 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα 

Δμέζηεζαλ ηάμεηο ζε, ηψλ Αζσκάησλ βιέπνπζαη, ζψκαηη ελχισ κηκνπκέλελ, 
ηνχησλ ηφλ βίνλ, θαη ηήλ ζεπηήλ αξεηήλ, θαί θαηαπαιαίνπζαλ ερζξφλ, πάιαη 
ηφλ πηεξλίζαληα, Θενδψξα απάηε ζε. 
 
Θεξίσλ νξκήκαηα, Θεφο ζνη θαζππέηαμε, ράξηλ ηακάησλ δεδσθψο ζνη, ηνχην 
θεξχηηεη ν ηή ρεηξί ζνπ ζσζείο, βξψζεηο αγξίνπ ηνχ ζεξφο, φλ πεξ 
εζεξάπεπζαο, ζπληξηβέληα Ανίδηκε. 
 
Δρζξφο ν παλνχξγφο ζνη, πνιπεηδείο εμήγεηξε, Μήηεξ πεηξαζκνχο, αιιά ηψ 
μίθεη, ηνχηνλ νζία ηήο ηαπεηλψζεσο, έηξσζαο ζπληξίςαζα απηνχ, θάξαλ 
πνιπκήραλνλ, Θενδψξα ζεφπλεπζηε. 
 
Δθηξέθεηο ηφ λήπηνλ, ηειείσ ηψ θξνλήκαηη, θέξεηο ηήλ δεηλήλ ζπθνθαληίαλ, 
επραξηζηνχζα ηψ Παληνθξάηνξη, ηψ ζνί ρνξεγήζαληη ηζρχλ, ηψ ζέ 
ζαπκαζηψζαληη, Θενδψξα παλεχθεκε. 

Θενηνθίνλ 
Ηζρχο ηε θαί ζηήξηγκα, ηήο αζζελνχο θαξδίαο κνπ, ζχ εί απεηξφγακε Παξζέλε, 
άξξεθηνλ ηείρνο, απφ πξνζψπνπ ερζξνχ, ζψδνπζα παληνίσλ κε δεηλψλ, 
ηξέπνπζα ηάο θάιαγγαο, ηνχ δεηλνχ πνιεκήηνξνο.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Αλάηεηιφλ κνη Κχξηε 
Χο ήιηνο αλέηεηιαο, ιακπξφο ηψ ζηεξεψκαηη, ηήο Δθθιεζίαο θαί θσηίδεηο, 
αθηίζη ηψλ αγψλσλ, Μάξηπο θαί ζαπκάησλ ζνπ, ηνχο πηζηνχο Απηφλνκε, 
ιχσλ δαηκφλσλ ηήλ αριχλ. 
 
Χξαίνο ψζπεξ θάιακνο, εχ ηεζεγκέλνο Πλεχκαηη, ηψ παλαγίσ αλεδείρζε, ε 
γιψζζά ζνπ ηφλ λφκνλ, ηνχ Υξηζηνχ Απηφλνκε, ελ πιαμί ραξάηηνπζα, 
θαξδηψλ ηψλ επζεβψλ. 



 
Σφ Πλεχκα ηφ παλάγηνλ, δνρείφλ ζε επξάκελνλ, θαί θαηαγψγηνλ ηήο ηνχηνπ, 
αυινπ παξνπζίαο, ζείσλ ραξηζκάησλ ζε, αιεζψο ελέπιεζελ, Ηεξνκάξηπο ηνχ 
Υξηζηνχ. 

Θενηνθίνλ 
Αλάηεηιφλ κνη Γέζπνηλα, αθηίλα ηνχ ειένπο ζνπ, ηψ έλ ηψ ζθφηεη ηψλ 
πηαηζκάησλ κνπ, αεί ζπλερνκέλσ, θαί πξφο θψο νδήγεζνλ, κεηαλνίαο 
άρξαληε, ίλα πίζηεη ζε πκλψ. 
 

Σήο Οζίαο 
 

Χδή ο' 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ 

Πεγήλ δαθξχσλ πξνζθέξνπζα, απαχζησο ηξπρνκέλε θαί ζηέλνπζα, ηήλ 
επηηίκεζηλ, θαί κνλαζηψλ ηήλ δηάδεπμηλ, επραξηζηνχζα θέξεηο, ζενκαθάξηζηε. 
 
Πνηφλ ζαιάζζηνλ έρνπζα, αγξίαηο ηξεθνκέλε βαζάλνηο ηε, κεηά ζεξίσλ δέ, 
απιηδνκέλε ηήλ έξεκνλ, σο νπξαλφλ θαηψθεηο, Αμηνζαχκαζηε. 
 
Φινγκφλ ειίνπ ππήλεγθαο, λπθηφο ηφλ παγεηφλ εθαξηέξεζαο, ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο, ζπλζαιπνκέλε ηή ράξηηη, φζελ ηξπθάο ηήο άλσ, καθαξηφηεηνο. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ ζείαλ ζηάκλνλ θαί ηξάπεδαλ, ηφλ άξηνλ ηήο δσήο ηήλ βιαζηήζαζαλ, ηήλ 
αγεψ νγεηνλ, ρψξαλ ηφ φξνο ηφ άγηνλ, ηήλ Θενηφθνλ Κφξελ, χκλνηο 
ηηκήζσκελ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Εάιε κε ινγηζκψλ 
Σή ζεία θπβεξλψκελνο παιάκε, αβιαβψο δηέπιεπζαο, ηφ πέιαγνο ηήο 
απάηεο, θαί πξνζψξκεζαο φξκσ γαιελψ, ηήο άλσ βαζηιείαο, Ηεξνκάξηπο 
Απηφλνκε. 
 
Πιεπξάλ ζνπ θεληεζείο ιφγρε ζεφθξνλ, Υξηζηνχ εμεηθφληζαο ηφ πάζεκα, θαί 
ηψλ ιίζσλ ζπγρσλλχκελνο Μάθαξ ληθεηνίο, ηφλ πξψηνλ ηψλ Μαξηχξσλ, σο 
αιεζψο παξεδήισζαο. 
 
Σεινχληεο ηήλ ζεβάζκηνλ εκέξαλ, ηήο ζήο ηειεηψζεσο, δεφκεζά ζνπ ελ 
πίζηεη, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Θεφλ, απαχζησο εθδπζψπεη, ππέξ εκψλ 
Παλανίδηκε. 

Θενηνθίνλ 
Ζ δάιε ηψλ πνιιψλ κνπ εγθιεκάησλ, εηο βπζφλ θαζείιθπζε, ηήο 
απνγλψζεσο Κφξε, αιι' απηή κε ρεηξί πξεζβεπηηθή, αλάγαγε θαί ζψζνλ, ίλα 
πκλψ ζε παλχκλεηε. 

Ο Δηξκφο 



«Εάιε κε ινγηζκψλ θαηαιαβνχζα, εηο βπζφλ θαζέιθεη κε, ακέηξσλ 
ακαξηεκάησλ, αιιά ζχ Κπβεξλήηα αγαζέ, πξνθζάζαο αλάγαγε, σο ηφλ 
Πξνθήηελ θαί ζψζφλ κε». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο α' 
Υνξφο, Αγγειηθφο 

Σήλ λχθηα ηψλ παζψλ, εθθπγνχζα ζεφθξνλ, πξνζήιζεο λνεηψο, ηψ Ζιίσ 
ηήο δφμεο, αζθήζεη λεθξψζαζα, ηήο ζαξθφο ηά ζθηξηήκαηα, φζελ γέγνλαο, 
ππνγξακκφο κνλαδφλησλ, θαί αλφξζσζηο, ηψλ πεπησθφησλ έλ βίσ, δηφ ζε 
γεξαίξνκελ. 

Ο Οίθνο 
Τπνγξακκφο αλαδέδεηθηαη πεπησθφζηλ ν βίνο ζνπ, θαί βνπινκέλνηο 
πξνζέξρεζζαη δηά κεηαλνίαο, ηψ εηδφηη ηά πηαίζκαηα ζπγρσξείλ, θαζψο 
γέγξαπηαη, απηψ γάξ πηζηεχζαζα, θαζάπεξ ε πφξλε, αληί κχξνπ πξνζήγαγεο 
φκβξνπο δαθξχσλ, ελ νίο ηφλ φθηλ πνληίζαζα θαζείιεο, θαί ηήλ λίθελ 
αλεδήζσ, Θενδψξα ηξηζφιβηε, δηφ ηφ ζεξίνλ λεθξψζαζα επραίο ζνπ, λεθξφλ 
εμαλέζηεζαο δπλάκεη ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, ππέξ νχ ζχ λελέθξσζαη, δηφ ζε 
γεξαίξνκελ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Θενδψξαο ηήο 

ελ Αιεμαλδξεία. 
ηίρνη 

 Καί ζρήκα θαί λνχλ αξξελνί Θενδψξα,  

 Καί ηφλ κέγαλ λνχλ αηζρπλεη πξφ ηνχ ηέινπο.  

 Δλδεθάηε πχκαηνλ Θενδψξε χπλνλ ηαχεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Δπθξνζχλνπ ηνχ 
καγείξνπ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Γηνδψξνπ, Γηνκήδνπο 
θαί Γηδχκνπ. 

ηίρνη 

 Γηφδσξνο κάζηημη ζχλ ηνίο ζπλάζινηο,  

 Σήλ ζάξθα δφληεο, καζηηγνχζη ηήλ πιάλελ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο, Ίαο, πξεζβχηηδνο ηήλ 
ειηθίαλ. 

ηίρνη 

 Οζκήλ κχξσλ έπλεπζελ ε Μάξηπο, Ία, 

 Δξπζξνβαθψλ αηκάησλ αηκνπλφσλ. 
 

Ο άγηνο Γεκήηξηνο θαί Δπαλζία ε ζχδπγνο απηνχ θαί Γεκεηξηαλφο ν 
πηφο απηψλ ιηκψ ηειεηνχληαη. 



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

 
Σήο Οζίαο 

 
Χδή δ' 

Οπθ ειάηξεπζαλ 
Αθνξήηνηο ζε, πιεγαίο ν πνιπκήραλνο, ερζξφο ζπλέθνςε, θαληαζηνχκελνο, 
αιι' απηνχ θαηέβαιεο, κάηαηνλ θξχαγκα, αλακέιπνπζα, ν ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ξεξνηάηνπο, ιάθθνπο έπιεζαο εληεχμεη ζνπ, πδάησλ Έλδνμε, 
ζαπκαηνπξγνχζα ζαθψο, Θεφλ κεγαιχλνπζα, ηφλ ζέ δνμάζαληα, ψ 
θξαπγάδνκελ, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Τπεθθαχκαηα, παζψλ ελαπεκάξαλαο, δαθξχσλ επηξξναίο, θαί θξπγαλψδεηο 
ερζξνχ, θαθίαο θαηέθιεμαο, ηήο εγθξαηείαο ππξί, αλακέιπνπζα, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Ζ Βαζίιηζζα, Παξζέλνο ε θπήζαζα, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, νίθηεηξνλ ζψζφλ 
κε λχλ, θινλνχκελνλ πάζεζη, πίζηεη ζηεξέσζνλ, θαί νδήγεζνλ, πξφο 
ζσηεξίαο ηξίβνλ κε, ηψλ πηζηψλ ε ζσηεξία. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο ελ ηψ φξεη ηψ Μσζεί 
Δλ ηή Υσλεία εκβιεζείο ηψλ βαζάλσλ, ρξπζίνπ θαζαξψηεξνο αλεδείρζεο, 
ηαίο ιακπεδφζηλ Άγηε, ηψλ ζαπκάησλ θσηίδσλ εκάο. 
 
Ληζνιεπζηνχληέο ζε ηφλ δίθαηνλ φλησο, νη ιίζνπο πξνζθπλνχληεο, πξφο φλ 
επφζεηο Υξηζηφλ, ηήλ πέηξαλ Έλδνμε, ηήο δσήο δηεβίβαδνλ. 
 
Οη δησγκνί ζνπ ηψλ δαηκφλσλ δηψμεηο, ζεφθξνλ αλεδείρζεζαλ, ηψλ αηκάησλ 
νη πνηακνί δέ έζβεζαλ, αζεταο ηήλ θάκηλνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο ελ ηή κήηξα ηήο Παξζέλνπ νηθήζαο, θαί ηαχηελ νπξαλψλ πιαηπηέξαλ 
δείμαο, επινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Σήο Οζίαο 
 

Χδή ε' 
Παίδαο επαγείο 

Ννί θαζαξψ ιειακπξπζκέλνο, ν ζφο αξρεγφο αξζείο κεηάξζηνο, είδελ ά 
εηνίκαζελ, αγαζά ζνη Κχξηνο, θσηνεηδή Παξάδεηζνλ, θαί αλεθιάιεηνλ, 
λπκθψλα Θενδψξα, ελ ψ ζε, ν αγσλνζέηεο θαηψθηζε λπκθίνο. 



 
Αγγέισλ Μαξηχξσλ θαί Οζίσλ, ρνξνί ηήο ςπρήο ζνπ πξνεμάξρνληεο, ηαχηελ 
πξφο νπξάληα, έθεξνλ ζθελψκαηα, πξφο ηήλ εθεί θαηάπαπζηλ, 
επθξαηλνκέλσλ ελ ή, ππάξρεη θαηνηθία βνψλησλ, έ ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο 
ηνχο αηψλαο. 
 
Πιεζχο κνλαζηψλ ζπλαζξνηζζείζα, ηφ ζείνλ θεδεχεη πίζηεη ζψκά ζνπ, είδνλ 
δέ παξάδνμα, έκαζνλ εμαίζηα, φπσο γπλή ηψ ζψκαηη, αλδξψλ ελ κέζσ νηθείλ, 
επδφθεζαο ρεηξί ζθεπνκέλε, ηνχ Παληνδπλάκνπ ζεφθξνλ Θενδψξα. 

Θενηνθίνλ 
Ο πίζσ ζνπ έδξακνλ γπλαίθεο, ηψλ κχξσλ ηψλ εδππλφσλ επαηζζφκελαη, 
πάλαγλε Θεφλπκθε, Κφξε απεηξφγακε, ηνχ εθ γαζηξφο ζνπ ιάκςαληνο, 
κνλνγελνχο ζνπ Τηνχ, θαί ζνί ζπκβαζηιεχνπζηλ φλησο, αλπκλνινγνχζαη 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Γή θαί πάληα ηά ελ απηή 
Γή ηφ αίκά ζνπ ηφ ζεπηφλ, εδέμαην ρπζέλ δηά Υξηζηφλ, νη νπξαλνί δέ ηήλ 
ςπρήλ, κεηά δφμεο αλεξρνκέλελ, Αγγέισλ ρνξείαη, θαί Γηθαίσλ απάλησλ ηά 
πλεχκαηα, ελ αγαιιηάζεη ππήληεζάλ ζνη Μάξηπο. 
 
Σψλ ηδξψησλ ζνπ νη θξνπλνί, θαηέζβεζαλ ηφ πχξ ηψλ αζεβψλ νη ηψλ 
ζαπκάησλ πνηακνί, απεμήξαλαλ ηάο ζαιάζζαο, Απηφλνκε Μάξηπο, ηψλ 
παζψλ εκψλ κάθαξ ηψλ πίζηεη ζε, αλπκλνινγνχλησλ εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Γηεξρφκελνο παληαρνχ, εθήξπμαο ηφ φλνκα ηνχ Υξηζηνχ, πιάλεο θαηέξξαμαο 
βσκνχο, ηνχο ελ ζθφηεη ηήο αγλσζίαο εθψηηζαο Πάηεξ, θαί λανχο απεηξγάζσ 
ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, φλ ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Γή Αγία ελ ή Υξηζηφο, εζθήλσζελ ε πέηξα ηήο δσήο, πχιε θσηφο ηνχ λνεηνχ, 
αιαηφκεηνλ φλησο φξνο, Παξάδεηζνο δφμεο, θαί ιπρλία ρξπζή 
πξνεγφξεπζαη, άρξαληε Παξζέλε, αεί επινγεκέλε. 

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». 
 

Σήο Οζίαο 
 

Χδή ζ' 
Άπαο γεγελήο 

Έδπο σο αζηήξ, ελ θφζκσ Παλεχθεκε, θαί εμαλέηεηιαο, πξφο ηήλ 
ππεξθφζκηνλ, δσήλ ιηπνχζα ψζπεξ αθηίλαο εκίλ, ηάο αξεηάο ηνχ βίνπ ζνπ, 



θαί θαηνξζψκαηα, ηάο θαξδίαο, πάλησλ θαηαπγάδνπζα, ηψλ πηζηψο 
εθηεινχλησλ ηήλ κλήκελ ζνπ. 
 
Πχιαη νπξαλψλ, θαηδξψο δηελνίγεζαλ, απνιαβνχζαί ζε, θαί ηψλ 
πξσηνηφθσλ λχλ, ε Δθθιεζία έρεη ρνξεχνπζαλ, ζχλ εθιεθηνίο ανίδηκε, ηήλ 
Ηεξάλ ζνπ ςπρήλ, έλζα ήρνο, έζηηλ ενξηάδνληνο, Θενδψξα θαί θψο ηφ 
αλέζπεξνλ. 
 
Δχξεο ακνηβάο, ηψλ πφλσλ σο ήιπηζαο, ηάο νπξαλίνπο ηηκάο, έζηεο ηήο 
εθέζεσο, απηήλ επξνχζα ηψλ αγαζψλ ηήλ πεγήλ, θαηαηξπθάο ηξαλφηεξνλ θαί 
θαζαξψηεξνλ, ηνχ λπκθίνπ, βιέπεηο άπεξ βιέπνπζη, Θενδψξα Αγγέισλ ηά 
ηάγκαηα.  

Θενηνθίνλ 
ψζφλ κε άγλή, σηήξα θπήζαζα, θαί παλνηθηίξκνλα, νίθηεηξνλ ηφλ δνχιφλ 
ζνπ, πξφο κεηαλνίαο νδνχο θαηεχζπλνλ, ηνχ πνλεξνχ ηά ζθάλδαια εθ κέζνπ 
πνίεζνλ, ηήο απηνχ δέ ιχηξσζαη ελέδξαο κε, Θενηφθε πηζηψλ ε βνήζεηα. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

ηη επνίεζε κνη 
Σξαλφηεξνλ ρσξήζαο, πξφο ηφ θψο ηφ άδπηνλ, ιπζέλησλ ηψλ εζφπηξσλ ηήο 
ζαξθφο, ηειεψηεξνλ νξάο ηφλ πνζνχκελνλ Υξηζηφλ, κάθαξ Απηφλνκε. 
 
Σειέζαο ζνπ ηφλ δξφκνλ, θαί ηήλ πίζηηλ ηεηεξεθψο, εδέμσ ηνχο ζηεθάλνπο 
ηήο δσήο, θαί πξεζβεχεηο εθηελψο, ππέξ εκψλ ηφλ ιπηξσηήλ, Ηεξνκάξηπο 
Υξηζηνχ. 
 
Αλέηεηιέ ζνη θέγγνο, αλεζπέξνπ δηαγσγήο, ηά έξγα δεδξαθφηη ηνχ θσηφο, επί 
γήο Αξρηεξεχ, θαί ζπλεπθξαίλε ηψ Υξηζηψ, εηο ηνχο αηψλαο αεί. 

Θενηνθίνλ 
Διπίο θαί πξνζηαζία, ηψλ πηζηψλ ππάξρνπζα, δηάζσδε εκάο εθ ηψλ παζψλ, 
θαί παληνίσλ Πεηξαζκψλ, ηνχο Θενηφθνλ ζε αεί, νκνινγνχληαο Αγλή. 

Ο Δηξκφο 
«ηη επνίεζέ κνη κεγαιεία ν δπλαηφο, θαί άγηνλ ηφ φλνκα απηνχ, θαί ηφ έιενο 
απηνχ εηο γελεάλ, θαί γελεάλ ηνίο θνβνπκέλνηο απηφλ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Οζίαο 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σφ ζρήκα δηακείςαζα, θξππηνθαλψο εζθήλσζαο, κέζνλ αλδξψλ 
κνλαδφλησλ, λχκθε Υξηζηνχ Θενδψξα, ηξσζείζα ζείσ έξσηη, ψ ζαχκα! πψο 
ηήλ άδηθνλ, ζπθνθαληίαλ ήλεγθαο, ηφλ πηεξληζηήλ ηξνπνπκέλε, ηήο Δχαο 
Μήηεξ Οζία. 

Σνχ Αγίνπ 
Σψλ καζεηψλ νξψλησλ ζε 

Δλ Ηεξεχζηλ ψθζεο θιένο Μαξηχξσλ, δηπιψλ ηε ηψλ ζηεθάλσλ έηπρεο κάθαξ, 



ηψλ εηδψισλ πιάλελ πάζαλ παηήζαο, Ηεξνπξγέ Απηφλνκε, θαί ηά βξαβεία 
ηξηζκάθαξ, ηήο λίθεο φζελ εδέμσ. 

Σήο Δνξηήο 
Δλ πλεχκαηη ηψ ηεξψ 

Δθ ηήο αθάξπνπ ζήκεξνλ, Άλλεο άλζνο πξνήιζελ, ε Θενηφθνο άπαληα, 
επσδίαο ελζένπ, πιεξνχζα πέξαηα θφζκνπ, θαί ραξάο ατδίνπ, εκπηπιψζα 
ηήλ θηίζηλ, ήλ πκλνχληεο αμίσο, επθεκήζσκελ σο νχζαλ, ηψλ γεγελψλ 
ππεξηέξαλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δπθξαζά 

Σχπνο ζενπξεπήο, ηνχ ζείνπ ηνθεηνχ ζνπ, ζεφθξνλ Άλλα ψθζε, ηνχ Ααξψλ 
ε ξάβδνο, αλίθκσο εθβιαζηήζαζα. 
 
ηίρ. 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. 
 
ηε ηήλ πιηθήλ, νπζίαλ ηψλ αλζξψπσλ, επδφθεζαο θνξέζαη, πξνήγαγεο εθ 
ζηείξαο, ηήλ ζήλ Μεηέξα θπξηε. 
 
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ. 
 
Νένλ σο νπξαλφλ, ηήλ κήηξαλ ηήο Παξζέλνπ, θαί Θενηφθνπ Λφγε, θαηψθεζαο 
ζεψζαο, βξνηψλ ηφ γέλνο Γέζπνηα. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Γεχηε νη εμ Αδάκ, ηήλ εθ Γαπτδ θπείζαλ, θαί ηφλ Υξηζηφλ ηεθνχζαλ, 
πκλήζσκελ Παξζέλνλ, Μαξίαλ ηήλ παλάρξαληνλ. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ζ Απφδνζηο ηήο ενξηήο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ηνχ Μαθάξηνο αλήξ, ηήλ α' ζηάζηλ. Δηο δέ ηφ, 

Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο πι. β'  εξγίνπ 
ήκεξνλ, ν ηνίο λνεξνίο ζξφλνηο επαλαπαπφκελνο Θεφο, ζξφλνλ άγηνλ επί 
γήο εαπηψ πξνεηνίκαζελ, ν ζηεξεψζαο ελ ζνθία ηνχο νπξαλνχο, νπξαλφλ 



έκςπρνλ, ελ θηιαλζξσπία θαηεζθεχαζελ, εμ αθάξπνπ γάξ ξίδεο, θπηφλ 
δσεθφξνλ, εβιάζηεζελ εκίλ ηήλ Μεηέξα απηνχ, ν ηψλ ζαπκαζίσλ Θεφο, θαί 
ηψλ αλειπίζησλ ειπίο, Κχξηε δφμα ζνη.  

Ο απηφο 
Αχηε εκέξα Κπξίνπ, αγαιιηάζζε ιανί, ηδνχ γάξ ηνχ θσηφο ν λπκθψλ, θαί ε 
βίβινο ηνχ ιφγνπ ηήο δσήο, εθ γαζηξφο πξνειήιπζε, θαί ε θαηά αλαηνιάο 
πχιε απνθπεζείζα, πξνζκέλεη ηήλ είζνδνλ ηνχ Ηεξέσο ηνχ κεγάινπ, κφλε θαί 
κφλνλ εηζάγνπζα Υξηζηφλ εηο ηήλ νηθνπκέλελ, πξφο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 

Ο απηφο 
Δη θαί ζείσ βνπιήκαηη, πεξηθαλείο ζηείξαη γπλαίθεο εβιάζηεζαλ, αιιά πάλησλ 
ε Μαξία ηψλ γελλεζέλησλ, ζενπξεπψο ππεξέιακςελ, φηη θαί εμ αγφλνπ 
παξαδφμσο ηερζείζα κεηξφο, έηεθελ ελ ζαξθί ηφλ απάλησλ Θεφλ, ππέξ θχζηλ 
εμ αζπφξνπ γαζηξφο, ε κφλε πχιε ηνχ κνλνγελνχο Τηνχ ηνχ Θενχ, ήλ 
δηειζψλ θεθιεηζκέλελ δηεθχιαμε, θαί πάληαο ζνθψο νηθνλνκήζαο, σο νίδελ 
απηφο, πάζη ηνίο αλζξψπνηο, ζσηεξίαλ απεηξγάζαην. 

Ο απηφο 
ηεθάλνπ Αγηνπνιίηνπ 

ήκεξνλ ζηεηξσηηθαί πχιαη αλνίγνληαη, θαί πχιε παξζεληθή ζεία πξνέξρεηαη, 
ήκεξνλ θαξπνγνλείλ ε ράξηο απάξρεηαη, εκθαλίδνπζα ηψ θφζκσ Θενχ 
Μεηέξα, δη' ήο ηά επίγεηα, ηνίο νπξαλνίο ζπλάπηεηαη, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 

Ο απηφο 
ήκεξνλ ηήο παγθνζκίνπ ραξάο ηά πξννίκηα, ζήκεξνλ έπλεπζαλ αχξαη, 
ζσηεξίαο πξνάγγεινη, ε ηήο θχζεσο εκψλ δηαιέιπηαη ζηείξσζηο, ε γάξ 
ζηείξα κήηεξ δείθλπηαη, ηήο παξζελεπνχζεο κεηά ηφθνλ ηνχ θηίζαληνο, εμ ήο 
ηφ αιιφηξηνλ νηθεηνχηαη ν θχζεη Θεφο, θαί ηνίο πιαλεζείζη δηά ζαξθφο 
ζσηεξίαλ απεξγάδεηαη, Υξηζηφο ν θηιάλζξσπνο, θαί ιπηξσηήο ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 

Ο απηφο 
ήκεξνλ ε ζηείξα Άλλα ηίθηεη ζεφπαηδα, ηήλ εθ παζψλ ηψλ γελεψλ 
πξνεθιερζείζαλ, εηο θαηνίθεζηλ ηψ πακβαζηιεί, θαί Κηίζηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, 
εηο εθπιήξσζηλ ηήο ζείαο νηθνλνκίαο, δη' ήο αλεπιάζζεκελ νη γεγελείο, θαί 
αλεθαηλίζζεκελ εθ ηήο θζνξάο, πξφο δσήλ ηήλ άιεθηνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ο απηφο  εξγίνπ 

ήκεξνλ, ν ηνίο λνεξνίο ζξφλνηο επαλαπαπφκελνο Θεφο, ζξφλνλ άγηνλ επί 
γήο εαπηψ πξνεηνίκαζελ, ν ζηεξεψζαο ελ ζνθία ηνχο νπξαλνχο, νπξαλφλ 
έκςπρνλ, ελ θηιαλζξσπία θαηεζθεχαζελ, εμ αθάξπνπ γάξ ξίδεο θπηφλ 
δσεθφξνλ, εβιάζηεζελ εκίλ ηήλ Μεηέξα απηνχ, ν ηψλ ζαπκαζίσλ Θεφο, θαί 
ηψλ αλειπίζησλ ειπίο, Κχξηε δφμα ζνη. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά. Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο δ'  Γεξκαλνχ Παηξηάξρνπ 



Ζ παγθφζκηνο ραξά, εθ ηψλ δηθαίσλ αλέηεηιελ εκίλ, εμ Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο, 
ε παλχκλεηνο Παξζέλνο, ήηηο δη' ππεξβνιήλ αγαζφηεηνο, λαφο Θενχ έκςπρνο 
γίλεηαη, θαί κφλε θαηά αιήζεηαλ, Θενηφθνο γλσξίδεηαη, Απηήο ηαίο ηθεζίαηο 
Υξηζηέ ν Θεφο, ηψ θφζκσ ηήλ εηξήλελ θαηάπεκςνλ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ 
κέγα έιενο. 
 
ηίρ. 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. 
 
Γη' Αγγέινπ πξνξξήζεσο, γφλνο πάλζεπηνο, εμ, Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο ηψλ 
δηθαίσλ, ζήκεξνλ πξνήιζεο Παξζέλε, νπξαλφο θαί ζξφλνο Θενχ, θαί δνρείνλ 
θαζαξφηεηνο, ηήλ ραξάλ πξνκελχνπζα παληί ηψ θφζκσ, ηήο δσήο εκψλ 
πξφμελε, θαηάξαο αλαίξεζηο, επινγίαο ε αληίδνζηο, Γηφ ελ ηή γελλήζεη ζνπ 
Κφξε ζεφθιεηε, ηήλ εηξήλελ αίηεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
 
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ. 
 
ηείξα άγνλνο ε Άλλα, ζήκεξνλ ρείξαο θξνηείησ θαηδξψο, ιακπξνθνξείησ ηά 
επίγεηα, βαζηιείο ζθηξηάησζαλ, ηεξείο ελ επινγίαηο επθξαηλέζζσζαλ, 
ενξηαδέησ ν ζχκπαο θφζκνο, ηδνχ γάξ ε Βαζίιηζζα θαί άκσκνο λχκθε ηνχ 
Παηξφο, εθ ηήο ξίδεο ηνχ Ηεζζαί αλεβιάζηεζελ, Οπθ έηη γπλαίθεο ελ ιχπαηο 
ηέμνληαη ηέθλα, ε ραξά γάξ εμήλζεζε, θαί ε δσή ηψλ άλζξψπσλ ελ θφζκσ 
πνιηηεχεηαη, Οπθ έηη ηά δψξα ηνχ Ησαθείκ απνζηξέθνληαη, ν ζξήλνο γάξ ηήο 
Άλλεο εηο ραξάλ κεηεβιήζε, πγράξεηέ κνη ιεγνχζεο, πάο εθιεθηφο Ηζξαήι, 
ηδνχ γάξ δέδσθέ κνη Κχξηνο, ηφ έκςπρνλ παιάηηνλ ηήο ζείαο δφμεο απηνχ, εηο 
θνηλήλ επθξνζχλελ θαί ραξάλ, θαί ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
εξγίνπ Αγηνπνιίηνπ 

Γεχηε άπαληεο πηζηνί, πξφο ηήλ Παξζέλνλ δξάκσκελ, ηδνχ γάξ γελλάηαη, ε 
πξφ γαζηξφο πξννξηζζείζα ηνχ Θενχ εκψλ Μήηεξ, ηφ ηήο παξζελίαο 
θεηκήιηνλ, ή ηνχ Ααξψλ βιαζηήζαζα ξάβδνο, εθ ηήο ξίδεο ηνχ Ηεζζαί, ηψλ 
Πξνθεηψλ ηφ θήξπγκα, θαί ηψλ δηθαίσλ, Ησαθείκ θαί Άλλεο ηφ βιάζηεκα, 
Γελλάηαη ηνίλπλ, θαί ν θφζκνο ζχλ απηή αλαθαηλίδεηαη, Σίθηεηαη, θαί ε Δθθιεζία 
ηήλ εαπηήο εππξέπεηαλ θαηαζηνιίδεηαη, ν λαφο ν άγηνο, ηφ ηήο ζεφηεηνο 
δνρείνλ, ηφ παξζεληθφλ φξγαλνλ, ν βαζηιηθφο ζάιακνο, ελ ψ ηφ παξάδνμνλ 
ηήο απνξξήηνπ ελψζεσο, ηψλ ζπλειζνπζψλ επί Υξηζηνχ θχζεσλ, 
εηειεζηνπξγήζε κπζηήξηνλ, φλ πξνζθπλνχληεο αλπκλνχκελ, ηήλ ηήο 
Παξζέλνπ παλάκσκνλ γέλλεζηλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Ζ γέλλεζίο ζνπ Θενηφθε, ραξάλ εκήλπζε πάζε ηή νηθνπκέλε, εθ ζνχ γάξ 
αλέηεηιελ ν ήιηνο ηήο δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θαί ιχζαο ηήλ 
θαηάξαλ, έδσθε ηήλ επινγίαλ, θαί θαηαξγήζαο ηφλ ζάλαηνλ, εδσξήζαην εκίλ 
δσήλ ηήλ αηψληνλ. 



 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Αλαβφεζνλ Γαπτδ, ηί ψκνζέ ζνη ν Θεφο; Ά κνη ψκνζε θεζί, θαί 
εθπεπιήξσθελ ηδνχ, εθ ηνχ θαξπνχ ηήο θνηιίαο κνπ δνχο ηήλ Παξζέλνλ, εμ ήο 
ν πιαζηνπξγφο, Υξηζηφο ν λένο Αδάκ, εηέρζε βαζηιεχο, επί ηνχ ζξφλνπ κνπ, 
θαί βαζηιεχεη ζήκεξνλ, ν έρσλ ηήλ βαζηιείαλ αζάιεπηνλ, Ζ ζηείξα ηίθηεη, ηήλ 
Θενηφθνλ, θαί ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  φκνηνλ 
Δθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί εμ φζθχνο ηνχ Γαπτδ, ε ζεφπαηο Μαξηάκ, ηίθηεηαη 
ζήκεξνλ εκίλ, θαί λενπξγείηαη, ε ζχκπαζα θαί ζενπξγείηαη, πγράξεηε νκνχ, 
ν νπξαλφο θαί ε γή, αηλέζαηε απηήλ, αη παηξηαί ηψλ εζλψλ, Ησαθείκ 
επθξαίλεηαη, θαί Άλλα παλεγπξίδεη θξαπγάδνπζα, Ζ ζηείξα ηίθηεη, ηήλ 
Θενηφθνλ, θαί ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απην 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Αγαιιηάζζσ νπξαλφο, γή επθξαηλέζζσ, ν ηνχ Θενχ γάξ νπξαλφο, ελ γή 
εηέρζε, ε Θεφλπκθνο αχηε εμ επαγγειίαο, Ζ ζηείξα βξέθνο ζειάδεη ηήλ 
Μαξηάκ θαί ραίξεη επί ηψ ηφθσ Ησαθείκ, Ράβδνο ιέγσλ εηέρζε κνη, εμ ήο ηφ 
άλζνο Υξηζηφο, εβιάζηεζελ εθ ξίδεο Γαπτδ, λησο ζαχκα παξάδνμνλ! 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Οη Καλφλεο ηνχ Κπξίνπ Ησάλλνπ κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ε θαί ηνχ Κπξίνπ 
Αλδξένπ Σξνπάξηα εηο ο'. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Κπξίνπ Ησάλλνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
Ο Δηξκφο 

«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 



νδεγήζαληη, ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
Γεχηε πηζηνί, Πλεχκαηη ζείσ γεζφκελνη, ηήλ εμ αθάξπνπ ζήκεξνλ, 
επηδεκήζαζαλ, εηο βξνηψλ ζσηεξίαλ, αεηπάξζελνλ Κφξελ, χκλνηο ηηκήζσκελ. 
 
Υαίξε ζεκλή, Μήηεξ θαί δνχιε Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ε ηήο αξραίαο πξφμελνο, 
καθαξηφηεηνο, ηψλ αλζξψπσλ ηψ γέλεη, ζέ πάληεο επαμίσο, χκλνηο 
δνμάδνκελ. 
 
Ζ ηήο δσήο, ηίθηεηαη ζήκεξνλ γέθπξα, δη' ήο βξνηνί αλάθιεζηλ, ηήο 
θαηαπηψζεσο, ηήο εηο Άδνπ επξφληεο, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, χκλνηο 
δνμάδνπζηλ. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Κπξίνπ Αλδξένπ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Ο Δηξκφο 

«Σψ ζπληξίςαληη πνιέκνπο, ελ βξαρίνλη απηνχ, θαί δηαβηβάζαληη, ηφλ Ηζξαήι 
ελ Δξπζξά ζαιάζζε, άζσκελ απηψ, σο ιπηξσηή εκψλ Θεψ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
Υνξεπέησ πάζα θηίζηο, επθξαηλέζζσ θαί Γαπτδ, φηη εθ θπιήο απηνχ, θαί εθ 
ηνχ ζπέξκαηνο απηνχ, πξνήιζε ξάβδνο, άλζνο θέξνπζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ιπηξσηήλ ηνχ παληφο. 
 
Ζ Αγία ηψλ Αγίσλ, ελ αγίσ ηεξψ βξέθνο αλαηίζεηαη, αλαηξαθήλαη εθ ρεηξφο 
Αγγέινπ, πάληεο νχλ πηζηψο ζπλενξηάζσκελ, ελ ηή γελλήζεη απηήο. 
 
ηείξα άγνλνο ε Άλλα, αιι' νπθ άηεθλνο Θεψ, ήδε γάξ πξνψξηζην, εθ γελεψλ 
αγλήο Παξζέλνπ Μήηεξ, φζελ ν ηήο θηίζεσο εβιάζηεζε, Κηίζηεο ελ δνχινπ 
κνξθή. 
 
έ ηήλ άζπηινλ ακλάδα, ηελ ηφ έξηνλ Υξηζηψ, κφλελ εθ θνηιίαο ζνπ 
πξνζαγαγνχζαλ, ηήλ εκψλ νπζίαλ, πάληεο εθ ηήο Άλλεο ηηθηνκέλελ ζε, 
χκλνηο γεξαίξνκελ. 

Γφμα... 
Σξία άλαξρα δνμάδσ, ηξία άγηα πκλψ, ηξία ζπλατδηα, ελ νπζηφηεηη κηά 
θεξχηησ, εηο γάξ έλ Παηξί Τηψ θαί Πλεχκαηη, δνμνινγείηαη Θεφο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σίο εψξαθε παηδίνλ, ν νπθ έζπεηξε παηήξ, γάιαθηη ηξεθφκελνλ; ή πνχ 
ηεζέαηαη παξζέλνο Μήηεξ; λησο ππέξ έλλνηαλ ακθφηεξα, Θενγελλήηνξ 
αγλή. 

Καηαβαζία 
«ηαπξφλ ραξάμαο Μσζήο, επ' επζείαο ξάβδσ ηήλ Δξπζξάλ δηέηεκε, ηψ 
Ηζξαήι πεδεχζαληη, ηήλ δέ επηζηξεπηηθψο, Φαξαψ ηνίο άξκαζη θξνηήζαο 
ήλσζελ, επ' εχξνπο δηαγξάςαο, ηφ αήηηεηνλ φπινλ, δηφ Υξηζηψ άζσκελ, ηψ 



Θεψ εκψλ φηη δεδφμαζηαη». 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ 
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε». 
 
Ακέκπησο ηψ Θεψ πνιηηεπζάκελνη, ηήλ πάλησλ εθχεζαλ ζσηεξίαλ, νη 
ζεφθξνλεο γελλήηνξεο, ηήο ηφλ Κηίζηελ ηεθνχζεο θαί Θεφλ εκψλ. 
 
Ο πάζη ηήλ δσήλ πεγάδσλ Κχξηνο, εθ ζηείξαο πξνήγαγε ηήλ Παξζέλνλ, ήλ 
εηζδχλαη θαηεμίσζε, κεηά ηφθνλ θπιάμαο αδηάθζνξνλ. 
 
Σήο Άλλεο ηφλ θαξπφλ Μαξίαλ ζήκεξνλ, ηήλ βφηξπλ θπήζαζαλ δσεθφξνλ, 
σο Θενηφθνλ αλπκλήζσκελ, πξνζηαζίαλ ηε πάλησλ θαί βνήζεηαλ. 
 

Δηξκφο άιινο 
«Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ ελ Κπξίσ, πςψζε ηφ θέξαο κνπ ελ Θεψ κνπ, 
επιαηχλζε επ' ερζξνχο κνπ ηφ ζηφκα κνπ, επθξάλζε ελ ζσηεξίσ ζνπ». 
 
Δπινγεκέλε ε θνηιία ζνπ ζψθξσλ Άλλα, θαξπφλ γάξ ήλζεζε παξζελίαο, ηήλ 
αζπφξσο ηφλ ηξνθέα ηήο θηίζεσο, ηεθνχζαλ θαί ιπηξσηήλ Ηεζνχλ. 
 
έ καθαξίδεη Αεηπάξζελε πάζα θηίζηο, εμ Άλλεο ζήκεξνλ γελλεζείζαλ, ηήλ εθ 
ξίδεο Ηεζζαί ξάβδνλ άρξαληνλ, ηφ άλζνο Υξηζηφλ βιαζηήζαζαλ. 
 
έ αλσηέξαλ πάζεο θηίζεσο Θενηφθε, δεηθλχσλ άρξαληε ν Τηφο ζνπ, ηήλ εμ 
Άλλεο κεγαιχλεη ζνπ γέλλεζηλ, θαί πάληαο επθξαίλεη ζήκεξνλ. 
 
Αλαηξαθείζα εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ, Παξζέλε άρξαληε Θενηφθε, αλσηέξα 
αλεδείρζεο ηήο θηίζεσο, ηφλ Κηίζηελ ζαξθί θπήζαζα.  

Γφμα... 
έ πξνζθπλνχκελ Πάηεξ άλαξρε ηή νπζία, πκλνχκελ άρξνλνλ ηφλ Τηφλ ζνπ, 
θαί ηφ Πλεχκα ζπλατδηνλ ζέβνκελ, σο έλα ηά ηξία θχζεη Θεφλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφλ θσηνδφηελ θαί αξρίδσνλ ηψλ αλζξψπσλ, ηεθνχζα άρξαληε Θενηφθε, 
αλεδείρζεο ζεζαπξφο ηήο δσήο εκψλ, θαί πχιε ηνχ απξνζίηνπ θσηφο. 

Καηαβαζία 
«Ράβδνο εηο ηχπνλ ηνχ κπζηεξίνπ παξαιακβάλεηαη, ηψ βιαζηψ γάξ 
πξνθξίλεη ηφλ ηεξέα, ηή ζηεηξεπνχζε δέ πξψελ Δθθιεζία λχλ εμήλζεζε, μχινλ 
ηαπξνχ, εηο θξάηνο θαί ζηεξέσκα». 
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο β' 
Πχιελ αδηφδεπηνλ ν Πξνθήηεο, κφλσ ηψ Θεψ εκψλ ηεξνπκέλελ, ηήλ Αγίαλ 
Παξζέλνλ εθάιεζε, δη' απηήο δηήιζελ ν Κχξηνο, εμ απηήο πξνήιζελ ν Τςηζηνο, 
θαί πάιηλ εζθξαγηζκέλελ θαηέιηπε, ιπηξνχκελνο εθ θζνξάο Σήλ δσήλ εκψλ. 



 
Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Ζ Παξζέλνο Μαξηάκ, θαη Θενηφθνο αιεζψο, σο λεθέιε ηνχ θσηφο, ζήκεξνλ 
έιακςελ εκίλ, θαί εθ Γηθαίσλ πξνέξρεηαη εηο δφμαλ εκψλ, Οπθ έηη ν Αδάκ 
θαηαθξίλεηαη, ε Δχα ηψλ δεζκψλ ειεπζέξσηαη, θαί δηά ηνχην θξάδνκελ 
βνψληεο, ελ παξξε ζία ηή κφλε Αγλή, Υαξάλ κελχεη, ε γέλλεζίο ζνπ, πάζε ηή 
νηθνπκέλε. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε κφλε 
θηιάλζξσπε». 
 
Αλπκλνχκέλ ζε Κχξηε, ηφλ ηνίο πηζηνίο ζσηήξηνλ ιηκέλα, παξαζρφληα πάζη 
ηήλ ζέ θπήζαζαλ. 
 
έ Θεφλπκθε θαχρεκα, πάζη Υξηζηφο αλέδεημε θαί θξάηνο, ηνίο πκλνχζη πίζηεη 
ζνχ ηφ κπζηήξηνλ. 
 
Απεηξφγακε Γέζπνηλα, ηαίο ζαίο ιηαίο ιπηξνχκελνη πηαηζκάησλ, επγλσκφλσο 
πάληεο ζέ καθαξίδνκελ.  
 

Δηξκφο άιινο 
«Αθήθνα Κχξηε ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ, νηη αξξήησ βνπιή, Θεφο ψλ 
ατδηνο, εθ ηήο Παξζέλνπ πξνήιζεο ζαξθσζείο, Γφμα ηή δφμε ζνπ Υξηζηέ, 
δφμα ηή δπλάκεη ζνπ». 
 
Σήλ πάλζεπηνλ γέλλεζηλ ηήο Θενηφθνπ, ςαικνίο θαί χκλνηο, δνμνινγνχληεο 
πηζηνί, ηφλ άςεπζηνλ, ηφλ ηψ Γαπτδ πξννκφζαληα θαξπφλ, εθ ηήο νζθχνο 
παξαζρείλ, πίζηεη πξνζθπλήζσκελ. 
 
Γηήλνημαο Κχξηε ηήλ κήηξαλ άξξαο, θαξπφλ ελ γήξα ηφλ Ηζαάθ παξαζρψλ, ν 
απηφο θαί ζήκεξνλ, ηή επζεβεί Άλλε δέδσθαο σηήξ, εθ κήηξαο γφληκνλ 
θαξπφλ, άζπηινλ Μεηέξα ηήλ ζήλ. 
 
Δπήθνπζαο Κχξηε ηήο πξνζεπρήο κνπ, ιεγέησ Άλλα, επαγγειίαο θαξπφλ, 
παξαζρψλ κνη ζήκεξνλ, ηήλ εθ παζψλ γελεψλ θαί γπλαηθψλ πξννξηζζείζαλ, 
εηο αγλήλ άρξαληνλ Μεηέξα ζνπ. 
 
πγραίξεη ζνη ζήκεξνλ ζεφθξνλ Άλλα, ε νηθνπκέλε, ηνχ ιπηξσηνχ γάξ απηήο, 
ηήλ Μεηέξα ήλζεζαο, ηήλ εθ ξίδεο βιαζηήζαζαλ Γαπτδ, δπλάκεσο ξάβδνλ 
εκίλ, θέξνπζαλ ηφ άλζνο Υξηζηφλ. 

Γφμα... 



Γνμάδσ ζε άλαξρε Σξηάο, ακέξηζηε ηή νπζία, ρεξνπβηθψο εθβνψλ, ηή πειίλε 
γιψζζε κνπ, Άγηνο Άγηνο Άγηνο, ν ψλ θαί δηακέλσλ εηο αεί, είο Θεφο ατδηνο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πεπιήξσληαη Άρξαληε, ηψλ ζεεγφξσλ αη πξνθεηείαη, ελ ηή γελλήζεη ηή ζή, 
ηψλ πηζηψο θαινχλησλ ζε, ζθελήλ θαί πχιελ θαί φξνο λνεηφλ, βάηνλ θαί 
ξάβδνλ Ααξψλ, θπείζαλ εθ ξίδεο Γαπτδ. 

Καηαβαζία 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα». 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Οζθηφγξαθνλ αριχλ, αηληγκάησλ ζθεδάζαο, θαί ηψλ πηζηψλ εθβάζεη ηήο 
αιεζείαο, δηά ηήο ζεφπαηδνο, θαηαπγάζαο ηάο θαξδίαο, θαί εκάο ηψ θσηί ζνπ 
Υξηζηέ θαζνδήγεζνλ». 
 
Αλπκλήζσκελ ιανί, ηήλ ηψλ πάλησλ αηηίαλ, ηνχ θαζ' εκάο γελέζζαη ηφλ αίηηνλ, 
ήο ηφλ ηχπνλ έραηξνλ, αμηνχκελνη Πξνθήηαη, ελαξγή ζσηεξίαλ ηαχηεο 
θαξπνχκελνη. 
 
Σήο αλίθκνπ ν βιαζηφο ξάβδνπ ηνχ ηεξέσο, ηψ Ηζξαήι εδήισζε πξφθξηζηλ, 
θαί λχλ ηήλ ιακπξφηεηα, ηψλ θπζάλησλ παξαδφμσο, δαδνπρεί ηφ εθ ζηείξαο 
παλέλδνμνλ 
θχεκα.  
 

Δηξκφο άιινο 
«Κχξηε ν Θεφο εκψλ, εηξήλελ δφο εκίλ, Κχξηε ν Θεφο εκψλ, θηήζαη εκάο, 
Κχξηε, εθηφο ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ, ηφ φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ».  
 
Αρξαληφο ζνπ ε γέλλεζηο, Παξζέλε άρξαληε, άθξαζηνο θαί ε ζχιιεςηο, θαί ε 
σδίο, άξξεηνο ν ηφθνο ζνπ, λχκθε αλχκθπηε, Θεφο γάξ ήλ, φινλ θνξέζαο 
εκέ. 
 
ήκεξνλ επθξαηλέζζσζαλ, Αγγέισλ ηάγκαηα, άζκαζη ρνξεπέησζαλ νη εμ 
Αδάκ, εηέρζε γάξ ξάβδνο, ηφ άλζνο βιαζηάλνπζα, Υξηζηφλ ηφλ κφλνλ 
ιπηξσηήλ ηνχ Αδάκ. 
 
ήκεξνλ Δχα ιέιπηαη ηήο θαηαδίθεο, ιέιπηαη θαί ν Αδάκ, ηήο αξραίαο αξάο, 
επί ηή γελλήζεη ηή ζή βνψλ άρξαληε, Δλ ζνί ηήο θζνξάο ειπηξψζεκελ. 
 
Γφμα ζνη ηψ δνμάζαληη, ηήλ ζηείξαλ ζήκεξνλ, έηεθε γάξ ηήλ ξάβδνλ ηήλ 
αεηζαιή, εμ επαγγειίαο, εμ ήο αλεβιάζηεζε Υξηζηφο, ηφ άλζνο ηήο δσήο εκψλ.  

Γφμα... 
Άλαξρνλ πξνζθπλνχκέλ ζε Σξηάο ακέξηζηε, άθηηζηνλ ζπλατδηνλ θαί ζπκθπή, 
ελ κηά νπζία, ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, ππεξθπψο θεξπηηνκέλελ αεί.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



Γέγνλελ ε θνηιία ζνπ Αγία Σξάπεδα, έκεηλελ ε άγλεία ζνπ ψζπεξ ηφ πξίλ, 
αζηλήο Παξζέλε, Υξηζηφο γάξ ν ήιηνο, σο εθ παζηνχ λπκθίνο ψθζε εθ ζνχ. 

Καηαβαζία 
«Χ ηξηζκαθάξηζηνλ μχινλ, ελ ψ εηάζε Υξηζηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, δη' νχ 
πέπησθελ ν μχισ απαηήζαο, ηψ ελ ζνί δειεαζζείο, Θεψ ηψ πξνζπαγέληη 
ζαξθί, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ». 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Πξφο Κχξηνλεθθήηνπο ν lσλάο εβφεζε, χ κε αλάγαγε, εθ ππζκέλνοΆδνπ 
δένκαη, ίλα σο ιπηξσηή, ελ θσλή αηλέζεσο, αιεζείαο ηε πλεχκαηη ζχζσ ζνη». 
 
Πξφο Κχξηνλ ελ ζιίςεη ζηεηξψζεσο εβφεζαλ, ηήο Θενκήηνξνο, νη ζεφθξνλεο 
γελλήηνξεο, θαί ηαχηελ γελεαίο γελεψλ εθχεζαλ, εηο θνηλήλ ζσηεξίαλ θαί 
θαχρεκα. 
 
Δδέμαλην νπξάληνλ δψξνλ αμηφζενλ, ηήο Θενκήηνξνο, νη ζεφθξνλεο 
γελλήηνξεο, απηψλ ηψλ Υεξνπβίκ ππεξθέξνλ φρεκα, ηήλ ηνχ Λφγνπ θαί 
Κηίζηνπ ινρεχηξηαλ. 
 

Δηξκφο άιινο 
«Χο χδαηα ζαιάζζεο θηιάλζξσπε, ηά θχκαηα ηνχ βίνπ ρεηκάδεη κε, αιι' 
ψζπεξ ηφλ Ησλάλ εθ ηνχ θήηνπο, αλάγαγε εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ, 
εχζπιαγρλε Κχξηε». 
 
Τκλνχκελ ηήλ αγίαλ ζνπ γέλλεζηλ, ηηκψκελ θαί ηήλ άζπνξνλ ζχιιεςηλ, ζνχ 
λχκθε Θεφλπκθε θαί Παξζέλε, ζθηξηψζη δέ ζχλ εκίλ Αγγέισλ ηάμεηο, θαί ηψλ 
Αγίσλ ςπραί. 
 
Αγίαλ ηψλ Αγίσλ ππάξρνπζαλ, νη ζψθξνλεο παηέξεο ζνπ Άρξαληε, αλέζεληφ 
ζε ελ νίθσ Κπξίνπ, αλαηξαθήλαη ζεκλψο, θαί εηο Μεηέξα εηνηκαζζήλαη απηψ. 
 
Αη ζηείξαη θαί κεηέξεο ρνξεχζαηε, ζαξζείηε θαί ζθηξηήζαηε άγνλνη, ε άηεθλνο 
γάξ ζηείξα, ηήλ Θενηφθνλ βιαζηάλεη, ήηηο ιχζεη ηψλ σδίλσλ ηήλ Δχαλ, θαί ηήο 
αξάο ηφλ Αδάκ. 
 
Αθνχσ ηνχ Γαπτδ κεισδνπληφο ζνη, Αρζήζνληαη παξζέλνη νπίζσ ζνπ, 
αρζήζνληαη εηο λαφλ Βαζηιέσο, θαί ζχλ απηψ ζε θαγψ, ζπγαηέξα ηνχ 
Βαζηιέσο πκλψ. 

Γφμα... 
Δλ ζνί ηφ ηήο Σξηάδνο κπζηήξηνλ, πκλείηαη θαί δνμάδεηαη άρξαληε, Παηήξ γάξ 
επδφθεζε, θαί ν Λφγνο εζθήλσζελ ελ εκίλ, θαί ζείνλ Πλεχκα ζνί επεζθίαζε. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υξπζνχλ ζπκηαηήξηνλ γέγνλαο, ηφ πχξ γάξ ελ γαζηξί ζνπ εζθήλσζελ, ν 
Λφγνο εθ Πλεχκαηνο ηνχ Αγίνπ, θαί ελ αλζξψπνπ κνξθή θαζσξάζε, 
Θενγελλήηνξ αγλή. 



Καηαβαζία 
«Ννηίνπ ζεξφο ελ ζπιάγρλνηο, παιάκαο Ησλάο ζηαπξνεηδψο δηεθπεηάζαο, ηφ 
ζσηήξηνλ πάζνο πξνδηεηχπνπ ζαθψο, φζελ ηξηήκεξνο εθδχο, ηήλ 
ππεξθφζκηνλ Αλάζηαζηλ ππεδσγξάθεζε, ηνχ ζαξθί πξνζπαγέληνο Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, θαί ηξηεκέξσ εγέξζεη, ηφλ θφζκνλ θσηίζαληνο». 
 

Κνληάθηνλ 
Ήρνο δ'  Απηφκεινλ 

Ησαθείκ θαί Άλλα φλεηδηζκνχ αηεθλίαο, θαί Αδάκ θαί Δχα, εθ ηήο θζνξάο ηνχ 
ζαλάηνπ, ειεπζεξψζεζαλ, Άρξαληε, ελ ηή αγία γελλήζεη ζνπ, απηήλ ενξηάδεη 
θαί ν ιαφο ζνπ, ελνρήο ηψλ πηαηζκάησλ, ιπηξσζείο ελ ηψ θξάδεηλ ζνη, Ζ 
ζηείξα ηίθηεη ηήλ Θενηφθνλ, θαί ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Ζ πξνζεπρή νκνχ θαί ζηελαγκφο, ηήο ζηεηξψζεσο θαί αηεθλψζεσο Ησαθείκ ηε 
θαί Άλλεο, εππξφζδεθηνο, θαί εηο ηά ψηα Κπξίνπ ειήιπζε, θαί εβιάζηεζαλ 
θαξπφλ δσεθφξνλ ηψ θφζκσ, ν κέλ γάξ πξνζεπρήλ ελ ηψ φξεη εηέιεη, ε δέ ελ 
παξαδείζσ φλεηδνο θέξεη, αιιά κεηά ραξάο, ε ζηείξα ηίθηεη ηήλ Θενηφθνλ, θαί 
ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΒ' ηνχ απηνχ κελφο, ε πξνζθχλεζηο ηψλ ηηκίσλ μχισλ, θαί άζιεζηο 

ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Απηνλφκνπ. 
ηίρνη 

 Θχκα ηξαπέδε πξνπηέζε ηψ ζή Λφγε,  

 Θχηεο ζφο Απηφλνκνο, εθζαλψλ ιίζνηο.  

 Απηφλνκνο δέ ιίζνηο δπσθαηδεθάηε θαηειεχζζε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Κνπξλνχηνπ,' 
Δπηζθφπνπ Ηθνλίνπ. 

ηίρνη 

 Κιένπο θαηαγλνχο ηνχ παξφληνο Κνπξλνχηνο,  

 Ξίθεη ηφ κέιινλ εκπνξεχεηαη θιένο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Θενδψξνπ,' 
Δπηζθφπνπ Αιεμαλδξείαο.  

ηίρνη 

 Σκεζείο θεθαιήλ Θεφδσξνο εθ μίθνπο,  

 Θενχ κεηέζρε δσξεψλ θεξσλχκσο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ηνπιηαλνχ ηνχ ελ Γαιαηία.  
ηίρνη 

 Αζθεηηθνίο ηδξψζη ζπκκίμαο άζινπο,  

 Ηνπιηαλφο δηηηά ηά ζηέθε ιάβε. 
 



Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μαθεδνλίνπ, Σαηηαλνχ, 
θαί Θενδνχινπ, θαί κλήκε ηνχ Οζίνπ Γαληήι ηνχ ελ ηψ ζαζίσ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Χθεαλφο ππξί ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Σφλ Χθεαλφλ ήιηνλ ιακπξφλ λφεη,  

 Δηο Χθεαλφλ ηήλ ππξάλ ιεινπκέλνλ. 
 

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

Χδή δ'  Δηξκφο 
«Βάηνο ελ φξεη ππξάθιεθηνο, θαί δξνζνβφινο θάκηλνο Υαιδατθή, ζαθψο 
πξνγξάθεη ζε Θεφλπκθε, ηφ γάξ ζείνλ άυινλ ελ πιηθή γαζηξί, πχξ αθιέθησο 
εδέμσ, δηφ ηψ εθ ζνχ ηερζέληη θξάδνκελ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ». 
 
νχ ηαίο αυινηο εκθάζεζηλ, νλνκνζέηεο είξγεην θαηαλνείλ, ηφ κέγα Πάλζεκλε 
κπζηήξηνλ, κή θξνλείλ ρακαίδεια, ζπκβνιηθψο παηδεπφκελνο πνηέ, δηφ 
εθπιαγείο ηφ ζαχκα έιεγελ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
ξνο θαί πχιελ νπξάληνλ, θαί λνεηήλ ζε θιίκαθα ζενπξεπψο, ρνξφο ν ζείνο 
πξνεγφξεπζε, εθ ζνχ γάξ ιίζνο ηέηκεηαη, νπρ ππνζηάο εγρεηξίδηνλ αλδξφο, 
θαί πχιελ, δη' ήο δηήιζε Κχξηνο, ηψλ ζαπκαζίσλ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Δηξκφο άιινο 
«Σψλ Υαιδαίσλ ε θάκηλνο, ππξί θινγηδνκέλε, εδξνζίδεην Πλεχκαηνο, Θενχ 
επηζηαζία, νη Παίδεο ππέςαιινλ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ». 
 
Δνξηάδνκελ Άρξαληε, θαί πηζηψο πξνζθπλνχκελ, ηήλ αγίαλ ζνπ γέλλεζηλ, ηήλ 
εμ επαγγειίαο, δη' ήο ειπηξψζεκελ, ηήο αξρεγφλνπ αξάο, επηθαλέληνο 
Υξηζηνχ. 
 
Νχλ ε Άλλα επθξαίλεηαη, θαί βνά θαπρσκέλε, ηείξα νχζα γεγέλλεθα, ηνχ 
Θενχ ηήλ Μεηέξα, δη' ήο ηφ θαηάθξηκα, ηήο Δχαο ιέιπηαη, θαί ε ελ ιχπαηο σδίο. 
 
Ο Αδάκ ειεπζέξσηαη, θαί ε Δχα ρνξεχεη, θαί βνψζηλ ελ πλεχκαηη, πξφο ζέ ηήλ 
Θενηφθνλ, Δλ ζνί ειπηξψζεκελ, ηήο αξρεγφλνπ αξάο, επηθαλέληνο Υξηζηνχ. 
 
ηείξαη άγνλνη ζπεχζαηε, ςπραί εηεθλσκέλαη, φηη Άλλα πνιχηεθλνο, θαί λχλ 
επθξαηλνκέλε, κεηέξεο ρνξεχζαηε, ζχλ ηή Μεηξί ηνχ Θενχ, θαί 
ζπλαγάιιεζζε. 

Γφμα... 
Σφλ Παηέξα δνμάζσκελ, ηφλ Τηφλ θαί ηφ Πλεχκα, ελ κνλάδη ζεφηεηνο, Σξηάδα 
Παλαγίαλ, αρψξηζηνλ άθηηζηνλ, θαί ζπλατδηνλ θαί νκννχζηνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



χ Θεφλ κφλε έηεθεο, Παξζέλε κεηά ηφθνλ, ζχ ηήλ θχζηλ εθαίληζαο, ηψ ηφθσ 
ζνπ Μαξία, ζχ ηήλ Δχαλ έιπζαο, ηήο πξσηνγφλνπ αξάο, Θενγελλήηνξ αγλή. 

Καηαβαζία 
«Έθλννλ πξφζηαγκα ηπξάλλνπ δπζζεβνχο, ιανχο εθιφλεζε, πλέλνλ απεηιήο 
θαί δπζθεκίαο ζενζηπγνχο, φκσο ηξείο παίδαο νπθ εδεηκάησζε, ζπκφο 
ζεξηψδεο, νχ πχξ βξφκηνλ, αιι' αληερνχληη δξνζνβφισ πλεχκαηη, ππξί 
ζπλφληεο έςαιινλ, ν ππεξχκλεηνο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί». 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ ηή ηψλ Παίδσλ, πξναπεηθφληζαο πνηέ, ηήλ ζήλ Μεηέξα Κχξηε, 
ν γάξ ηχπνο ηνχηνπο ππξφο εμείιεην, αθιέθησο εκβαηεχνληαο, ήλ πκλνχκελ 
εκθαληζζείζαλ, δηά ζνχ ηνίο πέξαζη ζήκεξνλ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο». 
 
Σήο πξφο Θεφλ εκψλ θαηαιιαγήο, ε πξννξηζζείζα ζθελή, ηνχ είλαη λχλ 
απάξρεηαη, ηεμνκέλε Λφγνλ εκίλ παρχηεηη, ζαξθφο εκθαληδφκελνλ, φλ 
πκλνχκελ νη εθ κή φλησλ, δη' απηνχ ηφ είλαη ιαβφληεο, θαί ππεξπςνχκελ εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ζ ηήο ζηεηξψζεσο κεηαβνιή, ηήλ θνζκηθήλ ηψλ αγαζψλ, δηέιπζε ζηείξσζηλ, 
θαί ηξαλψο ηφ ζαχκα Υξηζηφλ ππέδεημε, βξνηνίο επηδεκήζαληα, φλ πκλνχκελ 
νη εθ κή φλησλ, δη' απηνχ ηφ είλαη ιαβφληεο, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 

Δηξκφο άιινο 
«Ο ζηεγάδσλ ελ χδαζη, ηά ππεξψα απηνχ, ν ηηζείο ζαιάζζε φξηνλ ςάκκνλ, 
θαί ζπλέρσλ ηφ πάλ, ζέ πκλεί ήιηνο, ζέ δνμάδεη ζειήλε, ζνί πξνζθέξεη χκλνλ 
πάζα θηίζηο, ηψ Γεκηνπξγψ θαί Κηίζηε 
εηο ηνχο αηψλαο». 
 
Ο πνηήζαο παξάδνμα, ηή ζηεηξσζείζε γαζηξί, ν αλνίμαο Άλλεο άγνλνλ 
κήηξαλ, θαί θαξπφλ απηή δνχο, ζχ Θεφο άγηνο, ζχ Τηφο ηήο Παξζέλνπ, ζχ εθ 
ηαχηεο ζάξθα πξνζειάβνπ, ηήο αεηζαινχο Παξζέλνπ θαί Θενηφθνπ. 
 
Ο ζθξαγίδσλ ηήλ άβπζζνλ, θαί εμαλνίγσλ απηήλ, ν αλάγσλ χδσξ ελ ηαίο 
λεθέιαηο, θαί δηδνχο πεηφλ, ζχ ν δνχο Κχξηε, ξίδεο εθ ηήο αθάξπνπ 
εμαλζήζαη,, Άλλεο ηήο αγίαο, άρξαληνλ θαξπφλ, ηήλ ξάβδνλ ηήλ Θενηφθνλ. 
 
χ ν ιχζαο ηά άιπηα, ηήο απαηδίαο δεζκά, ζχ ν δνχο ηή ζηείξα γφληκνλ ηφθνλ, 
θαί θαξπφλ επθιεή, ήο Τηφο γέγνλαο θαί βιαζηφο αλεθχεο, ήλ Μεηέξα έζρεο 
θαηά ζάξθα, ελ ηή πξφο εκάο Οηθηίξκνλ επηδεκία.  
 
Γεσξγέ ηψλ θξελψλ εκψλ, θαί θπηνπξγέ ηψλ ςπρψλ, ζχ ν άθαξπνλ γήλ, 
εχθαξπνλ δείμαο, ζχ ηήλ πάιαη μεξάλ, γφληκνλ εχζηαρπλ, άξνπξαλ 
θαξπνθφξνλ απεηξγάζσ, Άλλαλ ηήλ αγίαλ, άρξαληνλ θαξπφλ αλζήζαη ηήλ 



Θενηφθνλ. 
Γφμα... 

 Σξηάο ππεξνχζηε, κνλάο ζπλάλαξρε, ζέ πκλεί θαί ηξέκεη, πιεζχο Αγγέισλ, 
νπξαλφο θαί ε γή, άβπζζνη θξίηηνπζηλ, άλζξσπνη επινγνχζη, πχξ δνπιεχεη, 
πάληα ππαθνχεη, ζνί Σξηάο αγία, θφβσ ηά ελ ηή θηίζεη.  

Καί λπλ... Θενηνθίνλ 
 θαηλφηαηνλ άθνπζκα! Θεφο Τηφο γπλαηθφο, θαί αζπφξνπ ηφθνπ, άλαλδξνο 
Μήηεξ, θαί Θεφο ηφ ηερζέλ, ψ θξηθηφλ ζέακα! ψ ζπιιήςεσο μέλεο ηήο 
παξζέλνπ! ψ αθξάζηνπ ηφθνπ! φλησο ππέξ λνχλ ηά πάληα θαί ζεσξίαλ. 

Καηαβαζία 
«Δπινγείηε Παίδεο, ηήο Σξηάδνο ηζάξηζκνη, δεκηνπξγφλ Παηέξα Θεφλ, πκλείηε 
ηφλ ζπγθαηαβάληα Λφγνλ, θαί ηφ πχξ εηο δξφζνλ κεηαπνηήζαληα, θαί 
ππεξπςνχηε ηφ πάζη δσήλ παξέρνλ, Πλεχκαπαλάγηνλ εηο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Ζ Σηκησηέξα νπ ζηηρνινγείηαη 

 
Ο Δηξκφο 

«Ζ ηφλ πξφ ειίνπ θσζηήξα, ηφλ Θεφλ εμαλαηείιαληα, ζσκαηηθψο εκίλ 
επηδεκήζαληα, εθ ιαγφλσλ παξζεληθψλ, αθξάζησο ζσκαηψζαζα, 
επινγεκέλε πάλαγλε, ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ». 
 
Ο ηνίο απεηζνχζη ιανίο, εμ αθξνηφκνπ βιχζαο λάκαηα, ηνίο εππεηζνχζηλ 
έζλεζη ραξίδεηαη, εθ ιαγφλσλ ζηεηξσηηθψλ, θαξπφλ εηο επθξνζχλελ εκίλ, ζέ 
Θενκήηνξ άρξαληε, ήλ επαμίσο κεγαιχλνκελ. 
 
Σήλ ηήο απνηφκκκκηνπ αξραίαο, αλαηξέηηλ απνθάζεσο, θαί ηήο Πξνκήηνξνο 
ηήλ επαλφξζσζηλ, ηήλ ηνχ γέλνπο ηήο πξφο Θεφλ αηηίαλ νηθεηψζεσο, ηήλ πξφο 
ηφλ Κηίζηελ γέθπξαλ, ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ.  
 

Δηξκφο άιινο 
«Αιιφηξηνλ ηψλ κεηέξσλ ε παξζελία, θαί μέλνλ ηαίο παξζέλνηο ε παηδνπνητα, 
επί ζνί Θενηφθε ακθφηεξα σθνλνκήζε, Γηφ ζε πάζαη αη θπιαί ηήο γήο, 
απαχζησο καθαξίδνκελ». 
 
Δπάμηνλ Θενκήηνξ ηήο ζήο αγλείαο, ηφλ ηφθνλ εθιεξψζσ δη' επαγγειίαο, ηή 
πνηέ γάξ αθάξπσ, ζεφβιαζηνο θαξπφο εδφζεο, δηφ ζε πάζαη αί θπιαί ηήο 
γήο, απαχζησο καθαξίδνκελ. 
 
Πεπιήξσηαη ηνχ βνψληνο ε πξνθεηεία, θεζί γάξ, Αλαζηήζσ ζθελήλ ηήλ 
πεπησθπίαλ, ηνχ ηεξνχ Γαπτδ, ελ ζνί, Άρξαληε πξνηππσζείζαλ, δη' ήο ν 
ζχκπαο ηψλ αλζξψπσλ ρνχο, εηο ζψκα αλεπιάζζε Θεψ. 
 
Σά ζπάξγαλα πξνζθπλνχκέλ ζνπ Θενηφθε, δνμάδνκελ ηφλ δφληα θαξπφλ ηή 
πξψελ ζηείξα, θαί αλνίμαληα κήηξαλ, ηήλ άγνλνλ εθ παξαδφμνπ, πνηεί γάξ 



πάληα φζα βνχιεηαη, Θεφο σλ παληεμνχζηνο. 
 
Δβιάζηεζαο λπκθνηφθε Άλλα ζεφθξνλ, εθ κήηξαο παξ' ειπίδα, θαί εμ 
επαγγειίαο, παξζελφθπηνλ άλζνο, ζεφβιαζηνλ αγλείαο θάιινο, δηφ ζε πάληεο 
καθαξίδνκελ, σο ξίδαλ ηήο δσήο εκψλ. 

Γφμα... 
Αιιφηξηνλ ηνίο αλφκνηο εζηί δνμάδεηλ, ηήλ άλαξρνλ Σξηάδα, Παηέξα θαί Τηφλ 
ηε, θαί ηφ Άγηνλ Πλεχκα, ηήλ άθηηζηνλ παγθξαηνξίαλ, δη' ήο ν ζχκπαο θφζκνο 
ήδξαζηαη, ηψ λεχκαηη ηνχ θξάηνπο απηήο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δρψξεζαο έλ γαζηξί ζνπ Παξζελνκήηνξ, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο Υξηζηφλ ηφλ 
Βαζηιέα, φλ πκλεί πάζα θηίζηο, θαί ηξέκνπζηλ νη άλσ ζξφλνη, απηφλ δπζψπεη 
παλζεβάζκηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καηαβαζία 
«Μπζηηθφο εί Θενηφθε Παξάδεηζνο, αγεσξγήησο βιαζηήζαζα Υξηζηφλ, πθ' νχ 
ηφ ηνχ ηαπξνχ, δσεθφξνλ ελ γή, πεθπηνχξγεηαη δέλδξνλ, δη' νχ λχλ 
πςνπκέλνπ, πξνζθπλνχληεο απηφλ, ζέ κεγαιχλνκελ».  

Δηέξα 
«Ο δηά βξψζεσο ηνχ μχινπ, ηψ γέλεη πξνζγελφκελνο ζάλαηνο, δηά ηαπξνχ 
θαηήξγεηαη ζήκεξνλ, ηήο γάξ Πξνκήηνξνο ε παγγελήο, θαηάξα δηαιέιπηαη, ηψ 
βιαζηψ ηήο αγλήο Θενκήηνξνο, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο, ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιχλνπζη». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αγάιινληαη ηά πέξαηα, ηήο νηθνπκέλεο ζήκεξνλ, ελ ηή γελλήζεη ζνπ Κφξε, 
Θενθπήηνξ Μαξία, θαί απεηξφγακε λχκθε, ελ ή θαί ηψλ θπζάλησλ ζε, ηφ 
ιππεξφλ δηέιπζαο, ηήο αηεθλίαο φλεηδνο, θαί ηήο Πξνκήηνξνο Δχαο, ηήλ ελ ηψ 
ηίθηεηλ θαηάξαλ. 

Έηεξνλ φκνηνλ 
Αδάκ αλαθαηλίζζεηη, θαί Δχα κεγαιχλζεηη, Πξνθήηαη ζχλ Απνζηφινηο, 
ρνξεχζαηε θαί Γηθαίνηο, θνηλή ραξά ελ ηψ θφζκσ, Αγγέισλ ηε θαί αλζξψπσλ, 
εθ ηψλ Γηθαίσλ ζήκεξνλ, Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο, γελλάηαη ε Θενηφθνο. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα γ' 
δεπηεξνχληεο ηφ α'. 
 

Ήρνο α' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ε πεγή ηήο δσήο, εθ ηήο ζηείξαο ηίθηεηαη, ε ράξηο 
θαξπνγνλείλ, ιακπξψο απάξρεηαη, Δπθξαίλνπ Ησαθείκ, ηήο Θενηφθνπ 
γελλήησξ γελφκελνο, νπθ έζηηλ άιινο σο ζχ, ηψλ γεγελψλ γελλεηφξσλ 
ζεφιεπηε, ε γάξ ζενδφρνο Κφξε, ηνχ Θενχ ηφ ζθήλσκα, ηφ παλάγηνλ νξνο, 
δηά ζνχ εκίλ δεδψξεηαη. 
 



 ηνχ παξαδφμνπ ζαπκαηνο! ν εθ ζηείξαο θαξπφο, αλαιάκςαο λεχκαηη, ηνχ 
πάλησλ Γεκηνπξγνχ, θαί παληνθξάηνξνο, επηφλσο ηήλ θνζκηθήλ, ηψλ αγαζψλ 
δηαιέιπθε ζηείξσζηλ, Μεηέξεο ζχλ ηή Μεηξί, ηήο Θενηφθνπ ρνξεχζαηε 
θξάδνπζαη, Κεραξηησκέλε ραίξε, κεηά ζνχ ν Κχξηνο, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ, 
δηά ζνχ ηφ κέγα έιενο. 

κνηνλ 
ηήιε ζσθξνζχλεο έκςπρνο, θαί ιακπξφλ δνρείνλ, απνζηίιβνλ ράξηηη, ε 
Άλλα ε επθιεήο, θαλείζα ηέηνθε, ηήλ πξφβνινλ αιεζψο, ηήο παξζελίαο ηφ 
ζείνλ απάλζηζκα, ηήλ πάζαηο παξζεληθαίο, θαί παξζελίαο πνζνχζαηο ηφ 
ράξηζκα, ηφ ηήο παξζελίαο θάιινο, εκθαλψο βξαβεχνπζαλ, θαί παξέρνπζαλ 
πάζη, ηνίο πηζηνίο ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Αχηε εκέξα Κπξίνπ, αγαιιηάζζε ιανί, ηδνχ γάξ ηνχ θσηφο ν λπκθψλ, θαί ε 
βίβινο ηνχ ιφγνπ ηήο δσήο, εθ γαζηξφο πξνειήιπζε, θαί ε θαηά αλαηνιάο 
πχιε απνθπεζείζα, πξνζκέλεη ηήλ είζνδνλ, ηνχ Ηεξέσο ηνχ κεγάινπ, κφλε 
θαί κφλνλ εηζάγνπζα Υξηζηφλ εηο ηήλ νηθνπκέλελ, πξφο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 
 

Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ, Χδή γ' θαί ο'. 
 

Αληίθσλνλ Α' 
ηίρνο α'. Μλήζζεηη Κχξηε ηνχ Γαπτδ θαί πάζεο ηήο πξαφηεηνο απηνχ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο β'. Ηδνχ εθνχζακελ απηήλ ελ Δθξαζά, εχξνκελ απηήλ ελ ηνίο πεδίνηο 
ηνχ δξπκνχ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο γ'. Γεδνμαζκέλα ειαιήζε πεξί ζνχ ε πφιηο ηνχ Θενχ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο δ'. Ο Θεφο ελ κέζσ απηήο θαί νπ ζαιεπζήζεηαη. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Αληίθσλνλ Β' 



ηίρνο α'. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ θαί νχ κή αζεηήζεη απηήλ. 
 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο ζαξθσζείο...  
 
ηίρνο β'. Δθ θαξπνχ ηήο θνηιίαο ζνπ ζήζνκαη επί ηνχ ζξφλνπ ζνπ. 
 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο...  
 
ηίρνο γ'. Δθεί εμαλαηειψ θέξαο ηψ Γαπτδ, εηνίκαζα ιχρλνλ ηψ Υξηζηψ 
 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο...  
 
ηίρνο δ'. ηη εμειέμαην Κχξηνο ηήλ ηψλ, εξεηίζαην απηήλ εηο θαηνηθίαλ 
εαπηψ. 
 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο,..  
 

Αληίθσλνλ Γ' 
ηίρνο α'. δε θαηνηθήζσ, φηη εξεηηζάκελ απηήλ. 
 

Ήρνο δ' 
Ζ γέλλεζίο ζνπ Θενηφθε, ραξάλ εκήλπζε πάζε ηή νηθνπκέλε, εθ ζνχ γάξ 
αλέηεηιελ ν ήιηνο ηήο δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θαί ιχζαο ηήλ 
θαηάξαλ, έδσθε ηήλ επινγίαλ, θαί θαηαξγήζαο ηφλ ζάλαηνλ, εδσξήζαην εκίλ 
δσήλ ηήλ αηψληνλ. 
 
ηίρνο β'. Ζγίαζε ηφ ζθήλσκα απηνχ ν Όςηζηνο. 
 
Ζ γέλλεζίο ζνπ Θενηφθε... 
 
ηίρνο γ'. Άγηνο ν λαφο ζνπ, ζαπκαζηφο ελ δηθαηνζχλε. 
 
Ζ γέλλεζίο ζνπ Θενηφθε... 
 

Κνηλσληθφλ 
Πνηήξηνλ ζσηεξίνπ ιήςνκαη, θαί ηφ φλνκα Κπξίνπ επηθαιέζνκαη. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
 

ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 
 

Μλήκε ηψλ εγθαηλίσλ ηήο αγίαο ηνχ Υξηζηνχ εκψλ Αλαζηάζεσο, θαί 



Πξνεφξηηα ηήο Τςψζεσο ηνχ ηηκίνπ θαί δσνπνηνχ ηαπξνχ, θαί ηνχ Αγίνπ 
Μάξηπξνο Κνξλειίνπ ηνχ Δθαηνληάξρνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, θχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Ηδηφκεια ηψλ Δγθαηλίσλ γ' θαί ηνχ Αγίνπ Πξνζφκνηα γ'. 

 
Σψλ Δγθαηλίσλ 

 
Ήρνο πι. β' 

Δγθαίληα ηηκάζζαη, παιαηφο λφκνο, θαί θαιψο έρσλ, κάιινλ δέ ηά λέα 
ηηκάζζαη δη' Δγθαηλίσλ, εγθαηλίδνληαη γάξ λήζνη πξφο Θεφλ, σο θεζηλ Ζζαίαο, 
άο ηηλαο ππνιεπηένλ ηάο εμ εζλψλ Δθθιεζίαο, άξηη θαζηζηακέλαο, θαί πήμηλ 
ιακβαλνχζαο βάζηκνλ ηψ Θεψ, δηφ θαί εκείο, ηά παξφληα Δγθαίληα 
πλεπκαηηθψο παλεγπξίζσκελ. 

Ο απηφο 
Δγθαηλίδεζζε αδειθνί, θαί ηφλ παιαηφλ άλζξσπνλ απνζέκελνη, ελ θαηλφηεηη 
δσήο πνιηηεχεζζε, πάζη ραιηλφλ επηζέληεο, εμ ψλ ν ζάλαηνο, πάληα ηά κέιε 
παηδαγσγήζσκελ, πάζαλ πνλεξάλ ηνχ μχινπ βξψζηλ κηζήζαληεο, θαί δηά 
ηνχην κφλνλ κεκλεκέλνη ηψλ παιαηψλ, ίλα θχγσκελ, Οχησο εγθαηλίδεηαη 
άλζξσπνο, νχησ ηηκάηαη ε ηψλ Δγθαηλίσλ εκέξα. 

Ο απηφο Αλαηνιίνπ 
Έζνπ πχξγνλ ηζρχνο, ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ Υξηζηέ, πξναηψληε Λφγε, 
εζεκειίσζαο γάξ απηήλ, επί πέηξαλ ηήο πίζηεσο, δηφ αζάιεπηνο δηακέλεη εηο 
ηφλ αηψλα, έρνπζά ζε ηφλ δη' απηήλ επ' εζράησλ, αηξέπησο γελφκελνλ 
άλζξσπνλ, επραξηζηνχληεο νχλ, αλπκλνχκέλ ζε ιέγνληεο, χ εί ν πξφ ηψλ 
αηψλσλ, θαί επ αηψλα, θαί έηη βαζηιεχο εκψλ, δφμα ζνη. 

 
Σνχ Αγίνπ 

 
Ήρνο δ' 

Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Υξηζηφο επηλεχζαο ζνπ, ηαίο εππνηταηο Κνξλήιηε, θαί ηαίο ζείαηο εληεχμεζηλ, 
Άγγειφλ ζνη Άγηνλ, απνζηέιιεη φινλ, ζέ θσηαγσγνχληα, θαί Απνζηφισλ 
Ηεξψλ, ηφλ Κνξπθαίνλ αλαθαηλίδνληα, δη' χδαηνο θαί Πλεχκαηνο, ζέ παλνηθί 
αμηάγαζηε, θαί κπνχληα ηά θξείηηνλα, ηή ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηη. 
 
Υξίζκα πεξηθείκελνο, Ηεξσζχλεο δηέδξακεο, ηφ ζσηήξηνλ θήξπγκα, θεξχμαη 
ηνίο έζλεζηλ, εθξηδψλ ηήο πιάλεο, αθάλζαο ζεφθξνλ, θαί εκθπηεχσλ απιαλή, 
δηδαζθαιίαλ ςπραίο ελ πλεχκαηη, δηφ ζε καθαξίδνκελ, σο Ηεξάξρελ 
ζεφιεπηνλ, θαί αήηηεηνλ Μάξηπξα, γεγεζφηεο Κνξλήιηε. 
 
Σξφπνηο ζνπ ρξεζηφηεηνο, αθνινπζνχληεο νη άθξνλεο, απεδείρζεζαλ 
έκθξνλεο, ζαλψλ δέ θαί θχζεσο, λφκσ θαηνηθήζαο, καθάξηνλ ηάθνλ, ηνχηνλ 



πεγήλ απνηειείο, πνιιψλ ζαπκάησλ, ζνθέ Κνξλήιηε, ηψκελνο ηνχο 
θάκλνληαο, θαί θπγαδεχσλ ηά πλεχκαηα, πνλεξίαο ελ Πλεχκαηη, ηψ Αγίσ 
ζεφπλεπζηε. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Σήλ κλήκελ ηψλ Δγθαηλίσλ, επηηεινχληεο Κχξηε, ζέ ηφλ ηνχ αγηαζκνχ δνηήξα 
δνμάδνκελ, δεφκελνη αγηαζζήλαη εκψλ, ηά αηζζεηήξηα ηψλ ςπρψλ, ηή 
πξεζβεία ηψλ ελδφμσλ αζινθφξσλ, αγαζέ Παληνδχλακε. 

Καί λχλ... Ο απηφο 
ήκεξνλ μχινλ εθαλεξψζε, ζήκεξνλ γέλνο Δβξαίσλ απψιεην, ζήκεξνλ δηά 
πηζηψλ Βαζηιέσλ, ε πίζηηο θαλεξνχηαη, θαί ν Αδάκ δηά ηνχ μχινπ εμέπεζε, 
θαί πάιηλ δηά μχινπ δαίκνλεο έθξημαλ, Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα ζνη. 
 

Δίζνδνο, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά Αλαγλψζκαηα. 
 

Βαζηιεηψλ ηξίηεο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 10, 22-23, 27-31) 

Έζηε νινκψλ θαηά πξφζσπνλ ηνχ ζπζηαζηεξίνπ Κπξίνπ, ελψπηνλ πάζεο 
εθθιεζίαο Ηζξαήι, θαί δηαπέηαζε ηάο ρείξαο απηνχ εηο ηφλ νπξαλφλ, θαί είπε, 
Κχξηε ν Θεφο Ηζξαήι, νπθ έζηη Θεφο σο ζχ ελ ηψ νπξαλψ άλσ, θαί επί ηήο 
γήο θάησ. Δη ν νπξαλφο ηνχ νπξαλνχ νπθ αξθέζνπζί ζνη, πψο ν νίθνο νχηνο, 
φλ σθνδφκεζα έλ ηψ νλφκαηί ζνπ; Πιήλ θαί επηβιέςεηο επί ηήλ δέεζίλ κνπ, 
Κχξηε ν Θεφο Ηζξαήι, αθνχεηλ ηήο δεήζεσο θαί ηήο πξνζεπρήο, ήο ν δνχιφο 
ζνπ πξνζεχρεηαη ελψπηφλ ζνπ, πξφο ζέ ζήκεξνλ, ηνχ είλαη ηνχο νθζαικνχο 
ζνπ άλεσ γκέλνπο εηο ηφλ νίθνλ ηνχηνλ, φλ είπαο, έζηαη ηφ φλνκά ζνπ εθεί. 
Σνχ εηζαθνχεηλ ηήο πξνζεπρήο, ήο πξνζεχρεηαη ν δνχιφο ζνπ εηο ηφλ ηφπνλ 
ηνχηνλ εκέξαο θαί λπθηφο. Καί εηζαθνχζή ηήο δεήζεσο ηνχ δνχινπ ζνπ, θαί 
ηνχ ιανχ ζνπ Ηζξαήι, ά άλ πξνζεχρσληαη εηο ηφλ ηφπνλ ηνχηνλ, θαί ζχ 
εηζαθνχζή εηο ηφλ ηφπνλ ηήο θαηνηθήζεψο ζνπ ελ ηψ νπξαλψ, θαί πνηήζεηο, 
θαί τιεσο έζε απηνίο. 

Παξνηκηψλ ηφ αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3, 19-34) 

Ο Θεφο ηή ζνθία εζεκειίσζε ηήλ γήλ. εηνίκαζε δέ νπξαλνχο ελ θξνλήζεη. Δλ 
αηζζήζεη απηνχ άβπζζνη εξξάγεζαλ, λέθε δέ εξξχεη δξφζνλ. Τηέ, κή 
παξαξξπήο, ηήξεζνλ δέ εκήλ βνπιήλ θαί έλλνηαλ, ίλα δή ζή ςπρή, θαί ράξηο ή 
πεξί ηψ ηξαρήισ, έζηαη δέ ίαζηο ηαίο ζαξμί ζνπ, θαί επηκέιεηα ηνίο νζηένηο 
ζνπ, ίλα πνξεχε πεπνηζψο ελ εηξήλε πάζαο ηάο νδνχο ζνπ, ν δέ πνχο ζνπ 
νχ κή πξνζθφπηε. Δάλ γάξ θάζε, άθνβνο έζε, εάλ δέ θαζεχδεο, εδέσο 
ππλψζεηο, θαί νχ θνβεζήζε πηφεζηλ επειζνχζαλ, νπδέ νξκάο αζεβψλ 
επεξρνκέλαο, ν γάξ Κχξηνο έζηαη επί παζψλ νδψλ ζνπ, θαί εξείζεη ζφλ 
πφδα, κή αγξεπζήο. Μή απφζρνπ εχ πνηείλ ελδεή, ελίθα άλ έρε ε ρείξ ζνπ 
βνεζείλ. Μή είπεο, Δπαλειζψλ επάλεθε, θαί αχξηνλ δψζσ, δπλαηνχ ζνπ 
φληνο εχ πνηείλ, νπ γάξ νίδαο ηί ηέμεηαη ε επηνχζα. Μή ηέθηαηλε επί ζφλ θίινλ 
θαθά, παξνηθνχληα θαί πεπνηζφηα επί ζνί. Μή θηιερζξήζεο πξφο άλζξσπνλ 
κάηελ, ίλα κήηη εηο ζέ εξγάζεηε θαθφλ. Μή θηήζε θαθψλ αλδξψλ νλείδε, κεδέ 



δήινπ ηάο νδνχο απηψλ, αθάζαξηνο γάξ έλαληη Κπξίνπ πάο παξάλνκνο, ελ δέ 
δηθαίνηο νπ ζπλεδξεπεη. Καηάξα Κπξίνπ ελ νίθνηο αζεβψλ, επαχιεηο δέ δηθαίσλ 
επινγνχληαη. Κχξηνο ππεξεθάλνηο αληηηάζζεηαη, ηαπεηλνίο δέ δίδσζη ράξηλ.  

Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 9, 1-11) 

Ζ ζνθία σθνδφκεζελ εαπηή νίθνλ, θαί ππήξεηζε ζηχινπο επηά. Έζθαμε ηά 
εαπηήο ζχκαηα, θαί εθέξαζελ εηο θξαηήξα ηφλ εαπηήο νίλνλ, θαί εηνηκάζαην 
ηήλ εαπηήο ηξάπεδαλ. Απέζηεηιε ηνχο εαπηήο δνχινπο, ζπγθαινχζα κεηά 
πςεινχ θεξχγκαηνο επί θξαηήξα ιέγνπζα. ο εζηηλ άθξσλ, εθθιηλάησ πξφο 
κε, θαί ηνίο ελδεέζη θξελψλ είπελ. Έιζεηε, θάγεηε ηφλ εκφλ άξηνλ, θαί πίεηε 
νίλνλ, φλ θεθέξαθα πκίλ. Απνιίπεηε αθξνζχλελ θαί δήζεζζε, θαί δεηήζαηε 
θξφλεζηλ, ίλα βηψζεηε, θαί θαηνξζψζεηε ζχλεζηλ ελ γλψζεη, ν παηδεχσλ 
θαθνχο, ιήςεηαη εαπηψ αηηκίαλ, ειέγρσλ δέ ηφλ αζεβή, κσκήζεηαη εαπηφλ, νη 
γάξ έιεγρνη ηψ αζεβεί, κψισπεο απηψ. Μή έιεγρε θαθνχο, ίλα κή κηζήζσζί 
ζε, έιεγρε ζνθφλ, θαί αγαπήζεη ζε. Γίδνπ ζνθψ αθνξκήλ, θαί ζνθψηεξνο 
έζηαη, γλψξηδε δηθαίσ, θαί πξνζζήζεη ηνχ δέρεζζαη. Αξρή ζνθίαο, θφβνο 
Κπξίνπ, θαί βνπιή αγίσλ, ζχλεζηο, ηφ δέ γλψλαη λφκνλ, δηαλνίαο εζηίλ 
αγαζήο. Σνχησ γάξ ηψ ηξφπσ πνιχλ δήζεηο ρξφλνλ, θαί πξνζηεζήζεηαί ζνη 
έηε δσήο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηνχ ηαπξνχ.  
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ αιεζψο 

Υαίξνηο ν δσεθφξνο ηαπξφο, ηήο επζεβείαο ηφ αήηηεηνλ ηξφπαηνλ, ε ζχξα 
ηνχ Παξαδείζνπ, ν ηψλ πηζηψλ ζηεξηγκφο, ηφ ηήο Δθθιεζίαο πεξηηείρηζκα, δη' 
νχ εμεθάληζηαη, ε θζνξά θαί θαηήξγεηαη, θαί θαηεπφζε, ηνχ ζαλάηνπ ε 
δχλακηο, θαί πςψζεκελ, απφ γήο πξφο νπξάληα, πινλ αθαηακάρεηνλ, 
δαηκφλσλ αληίπαιε, δφμα Μαξηχξσλ, ζίσλ, σο αιεζψο εγθαιιψπηζκα, 
ιηκήλ ζσηεξίαο, ν δσξνχκελνο ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Υίξνηο ν ηνχ Κπξίνπ ηαπξφο, δη' νχ ειχζε ηήο αξάο ηφ αλζξψπηλνλ, ηήο 
φλησο ραξάο ζεκείνλ, ν θαηαξάζζσλ ερζξνχο, ελ ηή ζή πςψζεη 
παλζεβάζκηε, εκψλ ε βνήζεηα, βαζηιέσλ θξαηαίσκα, ζζέλνο δηθαίσλ, Ηεξέσλ 
εππξέπεηα, ν ηππνχκελνο, θαί δεηλψλ εθιπηξνχκελνο, ξάβδνο ε ηήο 
δπλάκεσο, πθ' ήο πνηκαηλνκεζα, φπινλ εηξήλεο ελ θφβσ, ν πεξηέπνπζηλ 
Άγγεινη, Υξηζηνχ ζεία δφμα, ηνχ παξέρνληνο ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
Υαίξνηο ν ηψλ ηπθιψλ νδεγφο, ηψλ αζζελνχλησλ ηαηξφο ε αλάζηαζηο, 



απάλησλ ηψλ ηεζλεψησλ, ν αλπςψζαο εκάο, εηο θζνξάλ Πεζφληαο, ηαπξέ 
ηίκηε, δη' νχ δηαιέιπηαη, ε θζνξά θαί εμήλζεζελ, ε αθζαξζία, θαί βξνηνί 
εζεψζεκελ, θαί δηάβνινο, παληειψο θαηαβέβιεηαη, ήκεξνλ αλπςνχκελνλ, 
ρεξζί θαζνξψληέο ζε, Αξρηεξέσλ πςνχκελ, ηφλ πςσζέληα ελ κέζσ ζνπ, θαί 
ζέ πξνζθπλνχκελ, αξπφκελνη πινπζίσο, ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Ήρνο β' 
Αλαηνιίνπ 

Σφλ εγθαηληζκφλ ηεινχληεο, ηνχ παληέξνπ λανχ ηήο ζήο Αλαζηάζεσο, ζέ 
δνμάδνκελ Κχξηε, ηφλ αγηάζαληα ηνχηνλ, θαί ηειεηψζαληα ηή απηνηειεί ζνπ 
ράξηηη, θαί ηεξπφκελνλ ηαίο ελ απηψ Ηεξνπξγνπκέλαηο, ππφ πηζηψλ κπζηηθαίο 
θαί Ηεξαίο ηειεηαίο, θαί πξνζδερφκελνλ εθ ρεηξφο ηψλ δνχισλ ζνπ, ηάο 
αλαηκάθηνπο θαί αρξάληνπο ζπζίαο, αληηδηδφληα ηε ηνίο νξζψο πξνζθέξνπζη, 
ηήλ ηψλ ακαξηεκά ησλ θάζαξζηλ, θαί ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... Ο απηφο 
Θείνο ζεζαπξφο ελ γή θξππηφκελνο, ηνχ Εσνδφηνπ ν ηαπξφο, ελ νπξαλνίο 
εδείθλπην Βαζηιεί επζεβεί, λίθεο θαη' ερζξψλ, ππνγξακκφλ δειψλ λνεξφλ, φλ 
γεγεζψο πίζηεη θαί πφζσ, ζεφζελ αλαδξακψλ πξφο ζεσξίαο χςσζηλ, 
ζπνπδή κεγίζηε, εθ γήο ιαγφλσλ αλέθελελ, εηο θφζκνπ ιχηξνλ, θαί ζσηεξίαλ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Δγθαηλίσλ 
Ήρνο δ' 

Χο ηνχ άλσ ζηεξεψκαηνο ηήλ εππξέπεηαλ, θαί ηήλ θάησ ζπλαπέδεημαο 
σξαηφηεηα, ηνχ αγίνπ ζθελψκαηνο ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε, Κξαηαίσζνλ απηφ εηο 
αηψλα αηψλνο, θαί πξφζδεμαη εκψλ, ηάο ελ απηψ απαχζησο πξνζαγνκέλαο 
ζνη δεήζεηο, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, ε πάλησλ δσή θαί αλάζηαζηο. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Σνχ ηαπξνχ  Ήρνο β' 

Σφλ δσνπνηφλ ηαπξφλ ηήο ζήο αγαζφηεηνο, φλ εδσξήζσ εκίλ ηνίο αλαμίνηο 
Κχξηε, ζνί πξνζάγνκελ εηο πξεζβείαλ, ψδε ηνχο βαζηιείο θαί ηήλ πφιηλ ζνπ, 
εηξελεχνληαο δηά ηήο Θενηφθνπ, κφλε θηιάλζξσπε. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηα ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σά πάληα εθψηηζε ηή παξνπζία Υξηζηφο, ηφλ θφζκνλ αλεθαίληζε Πλεχκαηη 
ζείσ απηνχ, ςπραί εγθαηλίδνληαη, νίθνο γάξ αλεηέζε, λχλ εηο δφμαλ Κπξίνπ, 
έλζα θαί εγθαηλίδεη, ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, εηο 
ζσηεξίαλ βξνηψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 



Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  φκνηνλ 
Δφξηηνο ζήκεξνλ ηψλ Δγθαηλίσλ πηζηνί, εκέξα θαηέιαβε, ηήλ εθινγήλ ηνχ 
Υξηζηνχ, εκάο θαί πξνηξέπεηαη, πάληαο εγθαηληζζήλαη, θαί θαηδξψ ηψ 
πξνζψπσ, άζκαηα ηψ Γεζπφηε, εθ κπρνχ ηήο θαξδίαο, άζαη πηζηψο σο 
ιπηξσηή, θαί εκάο εγθαηλίδνληη. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Καλψλ ν Πξνεφξηηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο θαηά Αιθάβεηνλ, άλεπ ηψλ 
Θενηνθίσλ. Γεξκαλνχ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Σξηζηάηαο θξαηαηνχο, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ, απαζείαο ελ βπζψ, ςπρήο ηφ 
ηξηκεξέο, θαηαπφληηζνλ δένκαη, φπσο ζνη σο ελ ηπκπάλσ ηή λεθξψζεη ηνχ 
ζψκαηνο, επηλίθηνλ άζσ κειψδεκα». 
 
Αγάιινπ νπξαλέ θαί ή γή επθξαηλέζζσ, ν παλάγηνο ηαπξφο, πξνέξρεηαη 
εκάο, αγηάδσλ ελ ράξηηη, ηνχηνλ θαηαζπαδνκέλνπο, σο πεγήλ αγηάζκαηνο, θαί 
ηήο πάλησλ ζεψζεσο αίηηνλ. 
 
Βαδίδεηλ επζεβψο ηήλ νπξάληνλ ηξίβνλ, ελδπλάκσζνλ εκάο, παλάγηε ηαπξέ 
ηνχο πηζηψο πξνζθπλνχληάο ζε, φπσο ηά ηψλ ελαληίσλ απνθιίλαληεο 
βάξαζξα θνηλσλνί ζείαο δφμεο γελψκεζα. 
 
Γλσζηνί ηψ Πνηεηή, δηά ζνχ γεγνλφηεο, παλζεβάζκηε ηαπξέ, θαξδία θαί 
ςπρή, πξνζπηπζζφκεζα πάληνηε, ζέ πξνθείκελνλ νξψληεο, θαί ηφλ λνχλ 
θσηηδφκεζα, ηφλ παλαίηηνλ Λφγνλ δνμάδνληεο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ πφιηο ηνχ Θενχ, ηφ ηνχ πακβαζηιέσο, Θενδφρνλ επαγέο θεηκήιηνλ ζεπηφλ, 
Θενηφθε παλάκσκε, θξνχξεζνλ ηήλ θιεξνπρίαλ, ηήλ αεί επθεκνχζάλ ζε, θαί 
γεξαίξνπζαλ πίζηεη ηφλ ηφθνλ ζνπ. 
 

Καλψλ ηψλ Δγθαηλίσλ 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ 
Ο ζηχισ θαζνδεγψλ ηφ πξφηεξνλ ηφλ εθιεθηφλ Ηζξαήι, δηά ινπηξνχ 
βαπηίζκαηνο Υξηζηέ, ελ ηψλ Καηεθχηεπζαο ηήλ Δθθιεζίαλ θξάδνπζαλ, 
Άζσκελ άζκα ηψ Θεψ εκψλ. 
 
ήκεξνλ, ηήο απξνζίηνπ δφμεο ζνπ, ε επηθνίηεζηο, ηφλ επί γήο παγέληα ζνη 
λαφλ, νπξαλφλ θαηεζθεχαζελ, ελ ψ ζπκθψλσο ςάιινκελ, Άζσκελ άζκα ηψ 



Θεψ εκψλ. 
 
Οχ λφκσ, ε Δθθιεζία Κχξηε, εγθαιισπίδεηαη, νπ δνπιηθψλ εθηάζεζη ρεηξψλ, 
ηνχ ηαπξνχ δέ ηή ράξηηη, εγθαπρσκέλε ςάιιεη ζνη, Άζσκελ άζκα ηψ Θεψ 
εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Αζπφξσο, ηψ ηνχ Παηξφο βνπιήκαηη, εθ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηφλ ηνχ Θενχ 
ζπλείιεθαο Τηφλ, θαί ζαξθί απεθχεζαο, ηφλ εθ Παηξφο ακήηνξα, θαί δη' εκάο 
εθ ζνχ απάηνξα. 
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σψλ ζαπκάησλ ζνπ ηφ θιένο κέιπσ κάθαξ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο α' 
Ίππνλ θαί αλαβάηελ 

Σαχηελ ζνπ ηήλ θσζθφξνλ, θαί ζείαλ θνίκεζηλ, θαί ππέξιακπξνλ κλήκελ, θαί 
Ηεξάλ παλήγπξηλ, ηνχο παλεγπξίδνληαο, ηαίο επραίο ζνπ θψηηζνλ, Ηεξάξρα 
ζενκαθάξηζηε. 
 
θζεο θαί πξφ ηειείαο, ζνθέ κπήζεσο, ηαίο ειεεκνζχλαηο, θαί ηαίο επραίο 
Κνξλήιηε, ζρνιάδσλ παλφιβηε, θαί ηφλ πάλησλ Κχξηνλ, δηαλνίαο δεηψλ 
επζχηεηη. 
 
Νφκνπο ηνχο ζσηεξίνπο, ζαθψο εμέκαζεο, ηνχ ζαξθί ελσζέληνο, δη' άθξαλ 
αγαζφηεηα, ηνχ ηψλ Απνζηφισλ ζε, Κνξπθαίνπ λεχζεζη, ηνχ Γεζπφηνπ 
Μάθαξ κπήζαληνο. 

Θενηνθίνλ 
Θέιγεηο πηζηψλ θαξδίαο, αεί δνμάδεηλ ζε, αθνξέζησ εθέζεη, Θενγελλήηνξ 
Γέζπνηλα, δφμα ρξεκαηίδεηο γάξ, ηψλ βξνηψλ θπήζαζα, ηφλ ηήο δφμεο Κχξηνλ 
άρξαληε. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νπ γάξ εζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ 
Φηιάλζξσπε». 
 
Γφμαλ Υξηζηνχ ζε, ρξεκαηίζαληα πίζηεη δνμάδνκελ, δνμαδφκελνη ηαίο ζαίο, 
δεδνμαζκέλε Κπξίνπ ηαπξέ, ζεπηαίο πεξηπηχμεζη, θαί θσηηδφκελνη. 
 
Δλ επθξνζχλε, πξνζειζφληεο Πηζηνί αξπζψκεζα, σο εθ θξήλεο θαζαξάο 
ηαπξνχ, αείδσα λάκαηα, θαί δηαζσδφκελνη, Θεφλ πκλήζσκελ. 
 



Εσή ππάξρσλ, Ηεζνχο θξεκαζζείο ηεζαλάησηαη, επί μχινπ ηνχ ηαπξνχ, φλ 
λχλ πηζηψο πξνζπηπζζφκελνη, πάζε απνθεχγνκελ, ζαλάηνπ πξφμελα. 

Θενηνθίνλ 
Δπηθαλείζα, ηήο ςπρήο κνπ ηφ ζθφηνο απέιαζνλ, ακαξηίαο ηάο ζεηξάο, αγλή 
Παξζέλε δηάξξεμνλ, ζψζφλ κε θπήζαζα, ηφλ Παλνηθηίξκνλα. 
 

Σψλ Δγθαηλίσλ 
 

Δπθξαίλεηαη επί ζνί 
Ζγίαζαο επί γήο, ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ Υξηζηέ Πλεχκαηη, ρξίζαο απηήλ ζήκεξνλ, 
ζήο αγαιιηάζεσο έιαηνλ. 
 
Θεκέιηφλ ζε Υξηζηέ, ε Δθθιεζία αξξαγέο έρνπζα, ηψ ζψ ηαπξψ ζηέθεηαη, 
σο βαζηιηθψ δηαδήκαηη. 
 
Αλέδεημαο αγαζέ, ηήλ ρεηξνπνίεηνλ ζθελήλ ζήκεξνλ, ηήο ππέξ λνχλ δφμεο 
ζνπ, νηθνλνκηθψο νηθεηήξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
χ κφλε ηνίο επί γήο, ηψλ ππέξ θχζηλ αγαζψλ πξφμελνο, Μήηεξ Θενχ 
γέγνλαο, φζελ ζνη ηφ ραίξε πξνζάγνκελ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο πήμαο επ' νπδελφο 
Αγίνπ ηφλ θσηηζκφλ, κεηέιαβεο Πλεχκαηνο, θαί ηήλ ζείαλ ράξηλ εθ ζείνπ 
ζηφκαηνο, φιελ εηζεδέμσ παλνηθί, ηνχ ζείνπ Κνξπθαίνπ, επηζηαζίαηο 
θαηαγγέιινληνο, ηά ζσηεξηψδε δηδάγκαηα. 
 
Τςψζεο ηαίο αξεηαίο, σο θέδξνο πςίθνκνο, θαί θαξπνχο επψδεηο εκίλ 
πξνζήλεγθαο, ηήλ ηψλ δηδαγκάησλ παξνρήλ, ηήλ ράξηλ ηψλ ζαπκάησλ, θαί 
ηακάησλ ηήλ ελέξγεηαλ, κάθαξ Ηεξάξρα Κνξλήιηε. 
 
Μεγίζηεο αμησζείο, επθιείαο Κνξλήιηε, ζχλ ηψ Κνξπθαίσ θαί άιινηο πιείνζηλ, 
έδξακεο θεξχηησλ παληαρνχ, ηφ θήξπγκα ηφ ζείνλ, δη' νχ εκείο 
θσηαγσγνχκελνη, ζθφηνπο αγλσζίαο εξξχζζεκελ. 

Θενηνθίνλ 
Αγλείαο θσηνεηδέο, γεγέλεζαη ζθήλσκα, θαί ηφλ θσηνδφηελ θέξεηο 
ζαξθνχκελνλ, άλζξσπνλ νθζέληα θαζ' εκάο, δηά θηιαλζξσπίαλ, θαί ηήλ 
θζνξάλ εμαθαλίζαληα, Άθζνξε βξνηψλ ε αλάθιεζηο. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ 

Σνχ καξηπξίνπ ηήλ ζθελήλ Θεφο παξέδεημε, θαί ν ζεζπέζηνο Μσζήο ελ γή 
επήμαην, θαί λαφλ εγθαηλίδεη νινκψλ ελ ζπζίαηο, εκείο δέ επί ηήλ λέαλ 
Ηεξνπζαιήκ, ηή πίζηεη θαηαθπγφληεο δαπτηηθψο, δψκελ ζείαλ αλχκλεζηλ, ηψ 



ηαπξσζέληη δη' εκάο, αηηνχκελνη ζπγρψξεζηλ, πάλησλ ψλ πεξ εκάξηνκελ. 
Κάζηζκα ηνχ ηαπξνχ 

Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Ο ηαπξφο ζνπ Κχξηε, σο θψο εθιάκπσλ, ηάο ηνχ ζθφηνπο θάιαγγαο, 
απνδηψθεη, θαί πηζηνχο, θαηαθαηδξχλεη ηνχο ςάιινληαο, ηαπξφο ππάξρεη, 
ηνχ θφζκνπ ηφ θαχρεκα, 

Γφμα... ηνχ Αγίνπ  φκνηνλ 
Απαξρήλ αγίαλ ζε, ε Δθθιεζία, εμ εζλψλ εδέμαην, θαηαθσηίδνληα απηήλ, ηαίο 
ελαξέηνηο ζνπ πξάμεζηλ, Ηεξνκχζηα, ζεφθξνλ Κνξλήιηε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δλ πίζηεη ηά Δγθαίληα, επηηεινχκελ θαηδξψο, ηνχ νίθνπ ζνπ Άρξαληε, 
επινγεκέλε αγλή, Παξζέλε παλχκλεηε, ραίξνληεο ηή ειπίδη, ηή εηο ζέ 
Θενηφθε, αηηνχκέλ ζε ηνχ πξεζβεχεηλ, ηψ σηήξη απαχζησο, απηψ ηψ 
ζαξθσζέληη εθ ζνχ, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ ηήο ζήο εηθφλνο, επί ηαπξνχ ζνπ έζηεο, θαί 
εηάθεζαλ έζλε, ζχ γάξ εί θηιάλζξσπε, ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο». 
 
Ζιηφκνξθνο νξψκελνο πξνζθπλείηαη, ππφ πηζηψλ αλζξψπσλ, ν ηαπξφο ηνχ 
Κπξίνπ, φλ θαηαζπαδφκελνη, ςπράο θσηηδφκεζα. 
 
Θεφο Κχξηνο ζαξθνχκελνο επεθάλε, θαί πςσζείο ελ μχισ, ηνχο απηφλ 
πξνζθπλνχληαο, θσηίδεη εθάζηνηε, δεηλψλ εμαηξνχκελνο. 
 
Ηιαζκφλ εκίλ θαί άθεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ, Λφγε Θενχ παξάζρνπ, ηνίο πηζηψο 
πξνζθπλνχζη, ζήκεξνλ πξνθείκελνλ, ηαπξφλ ζνπ ηφλ ηίκηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Μή θελψζαο ηνχο Παηξψνπο ν Λφγνο θφιπνπο, ζνχ ελ ηνίο θφιπνηο Κφξε, 
αλεθιίζε σο βξέθνο, ζέισλ αλαπιάζαη κε, θζνξά ππνθείκελνλ. 
 

Σψλ Δγθαηλίσλ 
 

Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 
Οπθ ελ ζχκαζηλ αιφγσλ ε Δθθιεζία, αιιά ηψ ζψ ηηκίσ εθ πιεπξάο 
δσεθφξνπ, αίκαηη ξαληίδεηαη, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 
Σά ζθελψκαηα Κπξίνπ εγαπεκέλα, ηνίο θαηηδείλ πνζνχζηλ 
αλαθεθαιπκκκέλσο, ηήλ δφμαλ ηνχ πξνζψπνπ απηνχ, ζπκθψλσο 
θξαπγάδνπζη, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 



 
Δηθνλίδνπζα ηήλ ρξίζηλ ε Δθθιεζία, ηνχ εθιεθηνχ ιανχ ζνπ ηφ πνιχηηκνλ 
κχξνλ, ζήκεξνλ αιείθεηαη, ηήλ ζείαλ ηνχ Πλεχκαηνο, ράξηλ ανξάησο 
ιακβάλνπζα. 

Θενηνθίνλ 
Απεηξνγάκσο εθχεζαο ψ Παξζέλε, θαί κεηά ηφθνλ ψθζεο, παξζελεχνπζα 
πάιηλ, φζελ αζηγήηνηο θσλαίο, ηφ Υαίξέ ζνη Γέζπνηλα, πίζηεη αδηζηάθησ 
θξαπγάδνκελ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ζνπ 
Σνχ Πλεχκαηνο ηήλ ράξηλ δεμάκελνο, ήιηνο ψζπεξ θσηαπγήο, ηήλ γήλ 
επήιζεο Κνξλήιηε, απνδηψθσλ ηφ ζθφηνο, ηήο εηδσινκαλίαο παλεχθεκε. 
 
Χο κέγαο πνηακφο εθπεπφξεπζαη, άπαλ ηφ πξφζσπνλ ηήο γήο, αξδεχσλ 
ζείνηο δηδάγκαζη, θαί ηά δηδάληα πλίγσλ, ηά ηήο πνιπζεταο Κνξλήιηε. 
 
Νεθξφο παληί ηψ θφζκσ γελφκελνο, ηνχ λεθξσζέληνο δη' εκάο, ηήλ ζείαλ 
έγεξζηλ άπαζη, ηνίο εθ παζψλ λεθξσζείζη, δηήγγεηιαο πακκάθαξ Κνξλήιηε. 

Θενηνθίνλ 
νθίαο θαζαξφλ ελδηαίηεκα, ηήο ηνχ Παηξφο ππεξθπψο, αγλή Παξζέλε 
γεγέλεζαη, δη' ήο εκάο ηήο θαθίαο, λπλί ηνχ ζνθηζηνχ ειπηξψζεκελ. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε, θαηάπεκςνλ εκίλ, θαί ηήο αριχνο εκάο ηψλ 
πηαηζκάησλ, ιχζνλ αγαζέ, ηήλ ζήλ εηξήλελ νπξαλφζελ δσξνχκελνο». 
 
Καηά παζψλ ελίζρπζνλ, εκάο θζνξνπνηψλ, ηνχο ζέ ηηκψληαο, θαί 
αζπαδνκέλνπο ηίκηε ηαπξέ, αγίνπ πάζνπο, αγηψηαηνλ ζχκβνινλ. 
 
Λειακπξπζκέλνη ζήκεξνλ θαξδίαο θαί ςπράο, θαιψλ ηδέαηο, πξνζέιζσκελ 
πηζηνί, θαί ηφ ζεπηφλ θαί ζείνλ μχινλ, ηνχ ηαπξνχ πξνζθπλήζσκελ. 
 
Μεξξάο γιπθαίλεη πξφηεξνλ ηά χδαηα Μσζήο, ζεκαίλσλ μχισ, ζέ ηίκηε 
ηαπξέ, δη' νχ γιπθαζκφλ ζσηεξηψδε, ηνίο βξνηνίο ελαπέζηαμαο. 

Θενηνθίνλ 
Τπέξ εκψλ δπζψπεζνλ, Υξηζηφλ ηφλ εθ ηψλ ζψλ, αγλψλ αηκάησλ, 
παλάρξαληε Κφξε, ζάξθα πιηθήλ εκθηεζκέλνλ, θαί βξνηνχο αλαπιάζαληα. 
 

Σψλ Δγθαηλίσλ 
 

χ Κχξηέ κνπ θψο 



χ πάιαη ελ ηλά, ζθελήλ αρεηξνπνίεηνλ, ππέδεημαο ηψ ζεφπηε, Μσυζή 
δηαγξάθσλ, Υξηζηέ ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ. 
 
χ Κχξηε ζθελήλ, επί γήο θαηεζθεχαζαο, ζχ ηάμεζηλ νπξαλίαηο, ηψλ βξνηψλ 
ηάο ρνξείαο, ζπλάπηεηο ηή δπλάκεη ζνπ. 
 
έ Κχξηε πεγήλ, ηήο δσήο επηζηάκεζα, ζχ Άγηε ηήλ εηξήλελ, ειζψλ 
επεγγειίζσ, Υξηζηέ ηή Δθθιεζία ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
έ φπινλ αξξαγέο, θαη' ερζξψλ πξνβαιιφκεζα, ζέ άγθπξαλ θαί ειπίδα, ηήο 
εκψλ σηεξίαο, Θεφλπκθε θεθηήκεζα. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο αλαβαιιφκελνο 
ινο αλαθείκελνο, ηψ Παληνθξάηνξη, θσθνίο μνάλνηο ηεξνκχζηα, ζέβαο νχ 
πξνζέλεηκαο, ππφ κηαηθφλσλ, αλζξψπσλ ζπλσζνχκελνο. 
 
Όςηζηνλ αφξαηνλ, Θεφλ Κνξλήιηε, ελ εθηελεία επεθαιέζσ, θαί λαφλ 
εδάθηζαο, βδειπθηψλ μνάλσλ, κεγάισο ζαπκαδφκελνο. 
 
Σφ ηνχ Παληνθξάηνξνο, θπιάηησλ πξφζηαγκα, εθπιαθίζζεο, δεζκά ππέζηεο, 
θαί δεζκψλ απέιπζαο, ηήο θαθνπηζηίαο, ηνχο άθξνλαο ζεφζνθε.  

Θενηνθίνλ 
Οκβξεζφλ κνη Πάλαγλε, πηαηζκάησλ άθεζηλ, επίζθεςαί κε ηφλ αζζελνχληα, 
θαί θιπδσληδφκελνλ, ζπκθνξαίο ηνχ βίνπ, θαί πάζεζη ηνχ ζψκαηνο.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ 
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο εθ θζνξάο αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ σο 
θηιάλζξσπνο». 
 
Νπγείο επί ζνί πιεπξάλ ν Κηίζηεο, ηαπξέ εζεινπζίσο, αλαξηψκελνο, αίκα 
θαί χδσξ απνθελνί, δη' ψλ αλεπιάζζεκελ, νη πηζηψο ζε αζπαδφκελνη. 
 
Ξχινλ δσνδψξεηνλ Κπξίνπ, πεγή αζαλαζίαο, απνιχηξσζηο παληφο ηνχ 
θφζκνπ, ζψδε εκάο, ηνχο αζπαδνκέλνπο ζε, σο θξνπξφλ εκψλ ζσηήξηνλ. 
 
πινλ εκίλ άξξεθηνλ εδφζεο, δη' νχ ληθψκελ πάζαο, ηάο ελέδξαο ηψλ 
αληηθεηκέλσλ, ζείε ηαπξέ, νη ςπρήο επζχηεηη, Ηεξψο ζε αζπαδφκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Άγηνο λαφο ηνχ ελ Αγίνηο, επαλαπεπαπκέλνπ, ερξεκάηηζαο Θενγελλήηνξ, 
φζελ εκάο, ηνχο πηζηψο πκλνχληάο ζε, αγηάδεηο Μεηξνπάξζελε. 



 
Σψλ Δγθαηλίσλ 

 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Σνχ θάιινπο, ν Βαζηιεχο Υξηζηφο επεζχκεζε, λχλ ηήο ζεπηήο Δθθιεζίαο, θαί 
εζλψλ κεηέξα απέδεημελ, εθ δνπιείαο, πηνζεηνπκέλσλ δηά ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
Φξίηηνπζη, ηψλ δπζκελψλ δαηκφλσλ αη θάιαγγεο, ηήλ ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζίαλ, 
ηνχ ηαπξνχ ηψ ηχπσ ζε κε ηνπκέλελ, θαί ζθηάδεη, αγηαζηηθή ηνχ Πλεχκαηνο 
έιιακςηο. 
 
Οχ ςάκκνλ, αιιά Υξηζηφλ ζεκέιηνλ έρνπζα, ε εμ εζλψλ Δθθιεζία, 
ζηεθαλνχηαη θάιιεη ηψ απξνζίησ, θαί δηαδήκαηη, ηήο βαζηιείαο 
εγθαιισπίδεηαη. 

Θενηνθίνλ 
 ζαχκα, ηψλ απάλησλ ζαπκάησλ θαηλφηεξνλ! φηη Παξζέλνο ελ κήηξα, ηφλ ηά 
ζχκπαληα πεξηέπνληα, απεηξάλδξσο ζπιιαβνχζα, νπθ εζηελνρψξεζε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Μαηλνκέλελ θιχδσλη 
Καζαξψο πνηνχκελνο, ηάο επράο ζνπ, Άγγεινλ Θενχ, θαλεξψο ηεζέαζαη 
κπνχληά ζε, ηά θξείηηνλα, θαί ζσηεξίαο ερφκελα. 
 
Λακπξπλζείο ηψ πλεχκαηη, θσηνβφινο γέγνλαο αζηήξ, θσηνβφινηο ιάκςεζη 
ηά πέξαηα, θσηαγσγψλ, Ηεξνκχζηα Κνξλήιηε. 
 
Δπηγλνχο ηφλ Κχξηνλ, ν ηή πιάλε πξψελ ζθνηηζζείο, αλαλεχεη Μάθαξ ηή 
εληεχμεη ζνπ, θαί παλνηθί, ζείαλ εηζδέρεηαη θάζαξζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Ο ηήο δφμεο Κχξηνο, εμ αηκάησλ ζνπ παξζεληθψλ, εζαξθψζε κφλνο σο 
επίζηαηαη, Παλχκλεηε, ζψδσλ εκάο αγαζφηεηη. 

 
Κνληάθηνλ ηψλ Δγθαηλίσλ 

Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Οπξαλφο πνιχθσηνο ε Δθθιεζία, αλεδείρζε άπαληαο, θσηαγσγνχζα ηνχο 
πηζηνχο, ελ ψ εζηψηεο θξαπγάδνκελ, Σνχηνλ ηφλ νίθνλ, ζηεξέσζνλ Κχξηε. 

Ο Οίθνο 
Δπηδεκήζαληνο εκίλ, ηνχ Λφγνπ θαηά ζάξθα, ν ηήο βξνληήο κέλ γφλνο θεζί 
θαζππνγξάθσλ, Δζεαζάκεζα θαηδξψο ηήλ δφμαλ, ήλ είρελ ν Τηφο παξά ηνχ 
Παηξφο, ελ αιεζείαο ράξηηη, ζνη δέ πίζηεη ηνχηνλ ειάβνκελ, έδσθε ηνίο 
πάζηλ εμνπζίαλ, ηνχ γελέζζαη ηέθλα Θενχ, νί νπθ εμ αηκάησλ, νπδέ εθ 
ζειήκαηνο ζαξθφο αλαγελλεζέληεο, αιι' εθ Πλεχκαηνο Αγίνπ επαπμεζέληεο, 
νίθνλ πξνζεπρήο επήμακελ, θαί βνψκελ, Σνχηνλ ηφλ νίθνλ ζηεξέσζνλ Κχξηε. 



 
 π λ α μ ά ξ η ν λ 

Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Δγθαηλίσλ ηήο αγίαο ηνχ Υξηζηνχ 
θαί Θενχ εκψλ Αλαζηάζεσο.  

ηίρνη 

 Νφκνλ παιαηφλ Ηζξαήι πιεξψλ λένο,  

 Δγθαηλίνηο ζνη ηφλ ηάθνλ ηηκά Λφγε.  

 Σχρζε αλαζηάζεσο ηξηζθαηδεθάηε θαηληζκφο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Κνξλειίνπ ηνχ Δθαηνληάξρνπ.  
ηίρνη 

 Εσήο απίζηνπ Κνξλήιηνλ εμάγεηο,  

 Πηζηψλ απαξρήλ ηψλ εζλψλ Υξηζηέ κνπ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κξνλίδνπ, Λενληίνπ, 
εξαπίσλνο, ηξάησλνο, ειεπθνπ, Μαθξνβίνπ, Γνξδηαλνχ, Εσηηθνχ, Ζιεί, 
Λνπθηαλνχ, θαί Οπαιεξηαλνχ. 
 

Ο φζηνο παηήξ εκψλ Πέηξνο ν ελ ηή Αγξέα ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
 

Ο φζηνο λένο Ηεξφζενο ν Ηβεξίηεο, ν θαηά ηφ 1720 αθκάζαο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη. 
 

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

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Νένη ηξείο ελ Βαβπιψλη, πξνζηαγκα ηπξαλληθφλ, εηο θιήλαθνλ ζέκελνη, 
κέζνλ ηνχ ππξφο αλεβφσλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ». 
 
Πάιαη ελ ηαίο επινγίαηο, ηψλ παίδσλ ν Ηαθψβ, ζέ πξνδηεράξαηηε, ηίκηε ηαπξέ, 
αιι' εκείο ζε λχλ πξνζθπλνχληεο πάληνηε, θσηηζκφλ αξπφκεζα. 
 
Ράβδσ ζε πξνεηθνλίδεη, ζείνο πάιαη Μσυζήο, ηαπξέ, ηέκλσλ ζάιαζζαλ, 
εκείο δέ ζε λχλ πξνζθπλνχληεο, παζψλ αβξφρσο πέιαγνο, ραιεπφλ 
πεξαηνχκεζα. 
 
ηφκαηί ζε θαί θαξδία, παλζεβάζκηε ηαπξέ, λχλ πεξηπηπζζφκελνη, ηφλ 
αγηαζκφλ, ηήλ πγείαλ, ηήλ ζσηεξίαλ πάληνηε, απαληινχκελ ςπρήο ηε θαί 
ζψκαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε επινγεκέλε, πξέζβεπε ππέξ εκψλ, θαζηθεηεπφλησλ ζε, εηο ζέ γάξ 
ειπίδνκελ πάληεο, θαί ζνί βνψκελ, Γέζπνηα, κή παξίδεο ηήλ πνίκλελ ζνπ. 



 
Σψλ Δγθαηλίσλ 

 
Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη 

Γξνζνβφινο κέλ, ε θακηληαία θιφμ εδείρζε πνηέ, λχλ δέ εμ ειαίνπ ρξίζκα 
πλεπκαηηθφλ, αγηάδεη ηνχο θξαπγάδνληαο, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ, ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε. 
 
Χο ελ θακίλσ, ηή ζενδφρσ λέα ζθελή, πάληεο νη εμ Ηζξαήι ηνχ πλεπκαηηθνχ, 
δξνζηδφκελνη βνήζσκελ, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ, ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε. 
 
Οη ηεηξσκέλνη, ηψ γιπθπηάησ ζείσ έξσηη, δεχηε ελ παζηάδη ηαχ ηε ηή κπζηηθή, 
ζπλαθζψκελ ηψ λπκθίσ Υξηζηψ, Δπινγεκέλνο εί εθβνψληεο, ηήο δφμεο ν 
Κχξηνο. 

Θενηνθίνλ 
Σφ ηνχ Τςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα, ραίξε, δηά ζνχ γάξ δέδνηαη ε 
ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ, ππάξρεηο 
παλάκσκε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο ππεξπςνχκελνο 
χ εζλψλ γεγέλεζαη, απαξρή Κνξλήιηε, πξψηνο γάξ ηφ βάπηηζκα, εδέμσ ηφ 
άγηνλ, θαί Πλεχκαηνο ηήλ ράξηλ, σο ηφ πξίλ νη ζεεγφξνη. 
 
Μέγηζηα ηεξάζηηα, ηειψλ ζεία ράξηηη, πξφο πίζηηλ εδψγξεζαο, ηνχο πάιαη 
θαθφθξνλαο, δηδάμαο αλακέιπεηλ, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Δλ ηή γή θξππηφκελνο, θαί βάησ ζθεπηφκελνο, ζείαηο εηζεγήζεζη, νθέ 
πεθαλέξσζαη, ζαπκάησλ βξχσλ ράξηλ, θαί λνζήκαηα δηψθσλ. 
 
Λχξα κεισδήζαζα, δφγκαηα ζσηήξηα, θαί πάλησλ Κνξλήιηε, ςπράο 
ελεδχλνπζα, εδείρζεο αλακέιπσλ, ν Θεφο επινγεηφο εί. 

Σξηαδηθφλ 
Πάληεο ηξηζππφζηαηνλ, κνλάδα δνμάζσκελ, Παηέξα πξνάλαξρνλ, Τηφλ 
νκννχζηνλ, θαί Πλεχκα κεισδνχληεο, ν Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
θζεο ηφ αλζξψπηλνλ, θχξακα ζεψζαζα, ηή ζεία γελλήζεη ζνπ, Παξζέλε 
παλάκσκε, δηφ ζε θαηά ρξένο, νη πηζηνί δνμνινγνχκελ. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Λπηξσηά ηνχ παληφο Παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο, 
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 



πκλείηε ηφλ Κχξηνλ». 
 
Σφ ζσηήξηνλ φπινλ θαί άξξεθηνλ, ηψλ πηζηψλ ηήλ εηνίκελ βνήζεηαλ, ηήλ 
θξαηαηάλ αληίιεςηλ, ηφλ ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ, λχλ πξνζθπλνχκελ, θαηελψπηνλ 
πάλησλ πξνθείκελνλ. 
 
Τςειψο επί μχινπ αλήξηεζελ, εγθαξζίσο ηφλ φθηλ σο γέγξαπηαη, ν Μσυζήο 
πξνγξάθσλ ζε, παλζεβάζκηνλ μπινλ, δη' νχ ηήο βιάβεο, λνεηψλ 
εθιπηξνχκεζα φθεσλ. 
 
Φσηηζκφο ηψλ ςπρψλ εκψλ πέθπθαο, θσηνδφηα ηαπξέ παλζεβάζκηε, ζέ 
γάξ πεξηπηπζζφκελνη, ηάο αξράο ηε ηνχ ζθφηνπο θαί εμνπζίαο, εθηξεπφκεζα 
ζεία δπλάκεη ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ αγλήλ θαί Παξζέλνλ ηηκήζσκελ, ηήλ ηφλ άλαξρνλ Λφγνλ θαί άθηηζηνλ, 
ππεξθπψο θπήζαζαλ, εηο εκψλ ζσηεξίαλ, αλαβνψληεο, Δπινγνχκελ Παξζέλε 
ηφλ ηφθνλ ζνπ. 
 

Σψλ Δγθαηλίσλ 
 

Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 
ήκεξνλ ρηηψλα λνεηφλ, ηφλ άλσζελ πθαληφλ εθ ζείαο ράξηηνο, ε Δθθιεζία 
ζνπ Κχξηε, ψζπεξ λχκθε εζηνιίζαην, θαί ηνχο νηθείνπο ζπγθαιεί πξφο 
επθξνζχλελ ιανχο, εηο ηφ κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
ήκεξνλ ν δεχηεξνο Αδάκ, Υξηζηφο αλέδεημε, Παξάδεηζνλ λνεηφλ, ηήλ λέαλ 
ηαχηελ ζθελήλ, θέξνπζαλ θαηά μχινπ ηνχ ηήο γλψζεσο, ηφ δσεθφξνλ ηνχ 
ηαπξνχ, φπινλ ηνίο ςάιινπζηλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ. 

Σξηαδηθφλ 
Παηξφο εμ αλάξρνπ ζε Τηφλ, θαί Πλεχκα Άγηνλ κίαλ ζεφηεηα, ηειείαλ άλαξρνλ 
άηκεηνλ, νκννχζηνλ αζχγρπηνλ, ελ ππνζηάζεζη ηξηζί ζέβνληεο ςάιινκελ, 
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
χ κφλε ελ πάζαηο γελεαίο, Παξζέλε άρξαληε, Μήηεξ εδείρζεο Θενχ, ζχ ηήο 
ζεφηεηνο γέγνλαο, ελδηαίηεκα παλάκσκε, κή θινγηζζείζα ηψ ππξί ηνχ 
απξνζίηνπ θσηφο, φζελ πάληεο, ζέ επινγνχκελ Μαξία Θεφλπκθε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

νί ηψ παληνπξγψ 
Μφλνλ εθ ςπρήο, ηφλ επί γήο νθζέληα, Θεφλ εμεδήηεζαο, λνφο επζχηεηη φζελ 
εγέλνπ, απαξρή ζενθφξε, ηψλ εζλψλ ηηκία, θαί Πλεχκαηνο δνρείνλ. 
 
Άλζξαθη ηψλ ζψλ, Μάθαξ εκπχξσλ ιφγσλ, ηήλ χιελ θαηέθιεμαο, ηήο 



καηαηφηεηνο, φζελ πξφο θέγγνο, αλέζπεξνλ κεηέβεο, πάληαο θαηαπγάδσλ, 
ηνχο πφζσ ζε πκλνχληαο. 
 
Κιήξνο θαί κεξίο, θαί βνεζφο θαί ξχζηεο, ηζρχο ηε θαί χκλεζηο, θαί θψο ζνη 
γέγνλε, Λφγνο ν πάληα, θαιψλ εθ ηνχ κή φληνο, θαί ρεηξαγσγία, Κνξλήιηε 
ζεφθξνλ. 

Σξηαδηθφλ 
Άγηε Παηήξ, Άγηε Λφγε, Πλεχκα, παλαγία άθηηζηε, Σξηάο ακέξηζηε, ζψδε ηνχο 
πφζσ, πκλνχληάο ζνπ ηφ θξάηνο, θαί ηήλ βαζηιείαλ, θαί ηήλ κεγαισζχλελ. 

Θενηνθίνλ 
Ράλνλ εθ' εκάο, ηά ζά ειέε Κφξε, ζπλήζσο θαί αίηεζαη, αγλή ζπγρψξεζηλ, 
πάλησλ πηαηζκάησλ, ελ γλψζεη θαί αγλνία, εμ απξνζεμίαο, εκίλ 
επηζπκβάλησλ. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε, Θεφο εθ ιαγφλσλ ζνπ πξνήιζε, 
ζαξθνθφξνο φο ψθζε επί γήο, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, ζέ 
Θενηφθε, δηφ πάληεο κεγαιχλνκελ». 
 
Υξηζηφο επί ζνί αλεξηεκέλνο, ηφλ θφζκνλ αλχςσζε πεζφληα, εηο βπζφλ 
απσιείαο αιεζψο, ηαπξέ Κπξίνπ, φζελ ζέ πφζσ, λχλ πξνζθπλνχκελ, θαί 
ηηκψκελ θαί δνμάδνκελ. 
 
Φπράο αγληζζψκελ θαί θαξδίαο, θαιψλ επηκφλνηο εξγαζίαηο, θαί πξνθείκελνλ 
κέζνλ, ηφ ζσηήξηνλ νξψληεο ηνχ ηαπξνχ μχινλ, πίζηεη θαί πφζσ, 
ζενθξφλσο πξνζθπλήζσκελ. 
 
Χο ήιηνο κέγαο ηαίο αθηίζη, ηαίο ζαίο θαηαπγάδεηο ηνχο ελ ζθφηεη, θαί ηνχο 
δαίκνλαο θιέγεηο, σξαηφηαηε ηαπξέ φζελ θψηηζνλ πάληαο, ηνχο ελ πίζηεη 
πξνζθπλνχληάο ζε. 

Θενηνθίνλ 
Φσηί κε θαηαχγαζνλ ηψ ζείσ, θσηφο νηθεηήξηνλ Παξζέλε, ηψλ παζψλ κνπ ηφ 
ζθφηνο, θαί ηψλ εδνλψλ ηήλ βαζπηάηελ φλησο λχθηα, Θενθπήηνξ, παλαγία 
απειαχλνπζα. 
 

Σψλ Δγθαηλίσλ 
 

Λίζνο αρεηξφηκεηνο 
Γεχηε θαζαξά ηή θαξδία θαί λεθαιένηο φκκαζη λνφο, ηήο ηνχ Βαζηιέσο 
ζπγαηξφο, ηήο Δθθιενίαο ηήλ σξαηφηεηα, ππέξ ρξπζίνλ ιάκπνπζαλ, 
θαηαλννχληεο κεγαιχλσκελ. 
 
Υαίξε θαί επθξαίλνπ ε λχκθε, ηνχ Βαζηιέσο ηνχ κεγάινπ, θαηνπηξηδνκέλε 



ηειαπγψο, ηνχ ζνχ λπκθίνπ ηήλ σξαηφηεηα, ζχλ ηψ ιαψ ζνπ θξάδνπζα, έ 
Εσνδφηα κεγαιχλνκελ. 
 
Σήλ εμ χςνπο άκπλαλ ψηεξ, ηή Δθθιεζία ζνπ παξάζρνπ, άιινλ γάξ νπθ 
νίδελ, εη κή ζέ, ηφλ ππέξ ηαχηεο ηήλ ζήλ θηιάλζξσπε, πάιαη ςπρήλ 
πξνζέκελνλ, ελ επηγλψζεη κεγαιχλνπζα. 

Θενηνθίνλ 
Υαίξε θεραξηησκέλε ε Νχκθε, ηνχ Βαζηιέσο ηνχ κεγάινπ, δηά ζνχ ηήο 
θαηάξαο, ηήο Δχαο πάληεο Αγλή εξξχζζεκελ, θαί ηήλ δσήλ επξάκεζα, ελ ηή 
θπήζεη ζνπ αλχκθεπηε.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ζζατα ρφξεπε 
Ηεξάλ παλήγπξηλ, Δθθιεζία πάζα ζπγθξνηεί, ηή κλήκεη ζνπ ηή ζεπηή, θήξπμ 
ηνχ Υξηζηνχ, ζχ γάξ ηζνζηάζηνο, ηψλ Αγίσλ ψθζεο καζεηψλ, Πλεχκα ηφ 
Άγηνλ, σο εθείλνη θιεξσζάκελνο. 
 
Χξαηψζεο δφγκαζηλ, επζεβείαο σο ηεξνπξγφο, εμσκνηψζεο Θενχ, ζείνηο 
ιεηηνπξγνίο, πεγάδεηο δέ πάληνηε, ηακάησλ Μάθαξ πνηακνχο, παχσλ 
λνζήκαηα, ηψλ αλζξψπσλ Ηεξψηαηε. 
 
ηνιηζζείο ηκάηηνλ, ζσηεξίνπ φπεξ ν Υξηζηφο, εμχθαλε ζαξθσζείο, λχλ 
πεξηραξψο, ηά άλσ βαζίιεηα, πεξηπνιείο βιέπσλ θαζαξψο, θάιινο 
ακήραλνλ, ηνχ λπκθίνπ Αμηάγαζηε. 
 
Ζ ηηκία ζήθε ζνπ, άζπεξ θξήλε βξχεη ηνίο πηζηνίο, ηάκαηα δαςηιψο, θαί 
απνζνβεί, Κνξλήιηε πλεχκαηα ηά πνλεξά, θαί θσηαγσγεί, πάλησλ ηά 
φκκαηα, ηψλ ελ πίζηεη επθεκνχλησλ ζε. 

Θενηνθίνλ 
Φσηηζκφλ κνη αίηεζαη, ε ηεθνχζα θψο ηφ εθ θσηφο, εθιάκςαλ ηφλ 
ζθνηαζκφλ, πφξξσ απ' έκνχ, ελαπνδηψθνπζα, θαί πεηξαζκψλ θαί ηψλ 
εδνλψλ, άρξαληε Γέζπνηλα, πξνζηαζία αθαηαίζρπληε. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Δλ Γνιγνζά ν Κχξηνο, πςσζείο εθνπζίσο, επί ηαπξνχ εηξγάζαην, ηήλ εκψλ 
ζσηεξίαλ, θαηλίζαο πάζαληήλθηίζηλ, ηάθσ δέδσνδφρσ, εηέζε θαί ηξηήκεξνο, 
σο Θεφο εμαλέζηε, νχ ηήο ιακπξάο, θαί ζεπηήο εγέξζεσο εθηεινχκελ, ζχλ 
αζσκάηνηο ηάμεζη, ηά εγθαίληα πάληεο. 

Έηεξνλ  φκνηνλ 
Μέζνλ ηήο γήο ν Κχξηνο, θαί Θεφο ζσηεξίαλ, δηά ηαπξνχ εηξγάζαην, 
ζαξθσζείο εθνπζίσο, εηο αλαθαίληζηλ θφζκνπ, ηάθσ θαηαηεζείο δέ, ηξηήκεξνο 
εγήγεξηαη, θαί δσήο αξξαβψλα, ηήλ εαπηνχ, πξνδεηθλχεη έγεξζηλ, ήο ελ πίζηεη, 
ηεινχκελ ηά εγθαίληα, ηνχ Θενχ ζχλ Αγγέινηο. 



Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Μεη' επθξνζχλεο θξάδνκελ, ζνί ηφ Υαίξε Παξζέλε, ραίξε αξάο ε ιχηξσζηο, 
ηνχ Αδάκ θαί ηήο Δχαο, Υαίξε δη' ήο αλπςψζε, ηψλ βξνηψλ ε νπζία, πξφο 
δφμαλ ππεξθφζκηνλ, ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ, ραίξε δη' ήο, ππ' Αγγέισλ 
πάληνηε πξνζθπλείηαη, ελ νπξαλνίο παλχκλεηε, Θενηφθε Μαξία. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζνκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

ήκεξνλ ν έλζενο, θαί Ηεξφο θαί ζεβάζκηνο, ηήο Υξηζηνχ αλαζηάζεσο, 
θαηδξψο εγθαηλίδεηαη, θσηνθφξνο νίθνο, θαί λέκεη ελ θφζκσ, ηάθνο ν ζείνο 
ηήλ δσήλ, θαί εκπαξέρεη πεγήλ αζάλαηνλ, βιπζηάλεη ξείζξα ράξηηνο, 
ζαπκάησλ βξχεη ηά λάκαηα, θαί δσξείηαη ηάκαηα, ηνίο απηφλ πίζηεη κέιπνπζηλ. 
 
Ήζηξαςελ ε άλσζελ, θσηνθαλήο αίγιε ιάκπνπζα, θαί ηά πάληα θσηίδνπζα, 
πηζηψο νχλ ηηκήζσκελ, ηήλ Υξηζηνχ ηνχ Κηίζηνπ, αλάζηαζηλ πάληεο, θαί 
εγθαηλίσλ Ηεξψλ, ηήλ δσεθφξνλ ζείαλ παλήγπξηλ, ελ χκλνηο ενξηάζσκελ, θαί 
ελ ςαικνίο αιαιάμσκελ, φπσο ίιεσλ εχξσκελ, ηφλ σηήξα θαί Κχξηνλ. 
 
Μέζνλ γήο πςνχκελνλ, πξνθαηηδείλ εθηέκελνη, ηνχ ηαπξνχ ζθήπηξνλ άγηνλ, 
ςπράο πξνθαζάξσκελ, αζηξαθζψκελ θξέλαο, θσηί ιακπξπλζψκελ, θαί ελ 
δπλάκεη ζετθή, θαηαπγαζζέληεο Υξηζηφλ πκλήζσκελ, ηψ μχισ ηψ ζεπηψ 
απηνχ, αγηαζκφλ παξερφκελνλ, ηνίο ελ πίζηεη γεξαίξνπζη, θαί ζεξκψο απηφλ 
κέιπνπζηλ. 
 

Έηεξα ηηρεξά Ηδηφκεια 
 

Ήρνο α'  Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Δγθαηλίδνπ εγθαηλίδνπ ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ήθεη γάξ ζνπ ηφ θψο, θαί ε δφμα 
Κπξίνπ επί ζέ αλαηέηαιθε, Σνχηνλ ηφλ νίθνλ ν Παηήξ σθνδφκεζε, ηνχηνλ ηφλ 
νίθνλ ν Τηφο εζηεξέσζε, ηνχηνλ ηφλ νίθνλ ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ αλεθαίληζε, ηφ 
θσηίδνλ θαί ζηεξίδνλ, θαί αγηάδνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Ο απηφο  Αλαηνιίνπ 
Πάιαη κέλ εγθαηλίδσλ ηφλ λαφλ ν νινκψλ, αιφγσλ δψσλ ζπζίαο, θαί 
νινθαπηψκαηα πξνζέθεξε Κχξηε, φηε δέ επδφθεζαο σηήξ ηνχο ηχπνπο κέλ 
αξγήζαη, γλσζζήλαη δέ ηήλ αιήζεηαλ, αλαηκάθηνπο ζπζίαο, ηά πέξαηα ηνχ 
θφζκνπ πξνζθέξεη ηή δφμε ζνπ, πάλησλ γάξ δενπφδσλ, ηά πάληα αγηάδεηο 
ηψ Αγίσ Πλεχκαηη. 

Ήρνο δ' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Δγθαηλίδεηαη ζήκεξνλ ε εμ εζλψλ Δθθιεζία, ηψ ηηκίσ θαί δσεξχησ αίκαηη, ηήο 
αρξάληνπ θαί αθεξάηνπ πιεπξάο, ηνχ ζαξθσζέληνο εθ ηήο Αγίαο Παξζέλνπ, 
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, δηφ αζξνηζζείζαη ηψλ πηζηψλ αη ρνξείαη, δνμάζσκελ 
ηφλ Παηέξα θαί Τηφλ, θαί ηφ Άγηνλ Πλεχκα, ηήλ κίαλ ζεφηεηα, ηήλ θξαηνχζαλ 



ηά ζχκπαληα. 
Γφμα... Ήρνο γ' 

Πξφο ζεαπηφλ επαλάγνπ άλζξσπε, γελνχ θαηλφο αληί παιαηνχ, θαί ςπρήο 
εφξηαδε ηά εγθαίληα, έσο θαηξφο, ν βίνο εγθαηληδέζζσ ζνη, πάζεο πνιηηείαο 
νδφο, ηά αξραία παξήιζελ, ηδνχ γέγνλε ηά πάληα θαηλά, Σνχην ηή ενξηή 
θαξπνθφξεζνλ, ηήλ θαιήλ αιινίσζηλ αιινηνχκελνο, νχησο εγθαηλίδεηαη 
άλζξσπνο, νχησ ηηκάηαη ε ηψλ Δγθαηλίσλ εκέξα. 

Καί λχλ... 
Ο απηφο  Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν ηήλ εθνχζηφλ ζνπ ζηαχξσζηλ, εηο θνηλήλ εμαλάζηαζηλ, 
ηνχ γέλνπο ηψλ αλζξψπσλ θαηαδεμάκελνο, θαί ηψ θαιάκσ ηνχ ηαπξνχ, 
βαθαίο εξπζξαίο ηνχο ζεαπηνχ δαθηχινπο αηκαηψζαο, ηαίο αθεζίκνηο εκίλ, 
βαζηιηθψο ππνγξάςαη θηιαλζξσπεπζάκελνο, κή παξίδεο εκάο 
θηλδπλεχνληαο, θαί πάιηλ ηήλ απφ ζνχ δηάζηαζηλ, αιι' νηθηείξεζνλ κφλε 
καθξφζπκε, ηφλ ελ πεξηζηάζεη ιαφλ ζνπ, θαί αλάζηεζη, πνιέκεζνλ ηνχο 
πνιεκνχληαο εκάο, σο κφλνο παληνδχλακνο. 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ, Χδή γ' θαί ο'.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Σψ νίθσ ζνπ πξέπεη αγίαζκα, Κχξηε, εηο καθξφηεηα εκέξαλ. 
ηίρ. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπεηαλ ελεδχζαην. 
 

Ο Απφζηνινο πξφο Δβξαίνπο 
Αδειθνί, νη Άγηνη θιήζεσο επνπξαλίνπ... 
 

Αιιεινχτα  Ήρνο α' 
ηίρ. Οη ζεκέιηνη απηνχ ελ ηνίο φξεζη ηνίο αγηφο. 

Γεδνμαζκέλα ειαιήζε πεξί ζνχ, ε πφιηο ηνχ Θενχ. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ 
Σψ θαηξψ εθείλσ ειζψλ ν Ηεζνχο εηο ηά κέξε Καηζαξείαο... 

Εήηεη Ηνπλίνπ θζ' 
 

Κνηλσληθφλ 
Κχξηε, εγάπεζα εππξέπεηαλ νίθνπ ζνπ, θαί ηφπνλ ζθελψκαηνο δφμεο ζνπ. 
Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ζ παγθφζκηνο Όςσζηο ηνχ ηηκίνπ θαί δσνπνηνχ ηαπξνχ. 

 
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 



 
Δηο ηφ, Κπξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Τςνπκέλνπ ζνπ Γέζπνηα, ελ ηαπξψ ζπλαλχςσζαο, ηνχ Αδάκ ηήλ 
έθπησηνλ, θχζηλ άπαζαλ, δηφ πςνχληεο ηφλ άρξαληνλ, ηαπξφλ ζνπ 
θηιάλζξσπε, ηήλ εμ χςνπο ζνπ ηζρχλ, εμαηηνχκελ θξαπγάδνληεο, ψζνλ 
Τςηζηε, σο Θεφο ειεήκσλ ηνχο ηηκψληαο, ηήλ ζεπηήλ ηε θαί θσζθφξνλ, ηνχ 
ζνχ ηαπξνχ ζείαλ χςσζηλ. (Γίο) 
 
Φαικηθψο λπλί βιέπνκελ, ππνπφδηνλ Γέζπνηα, έλζα πφδεο έζηεζαλ, ζνχ νη 
άρξαληνη, ζήκεξνλ πφζσ πςνχκελνλ, ηαπξφλ ζνπ ηφλ ηίκηνλ, θαί πςνχληεο 
επζεβψο, δπζσπνχκέλ ζε θξάδνληεο, Πάληαο Όςηζηε, ηψ ηαπξψ ζνπ ηψ 
ζείσ αγηάζαο, ηήο αθάηνπ επζπιαγρλίαο, κεηφρνπο δείμνλ θαί ράξηηνο. 
 
Χο αήηηεηνλ ηξφπαηνλ, ζπξεφλ απξνζκάρεηνλ, θαί σο ζθήπηξνλ έλ Θενλ, 
πξνζθπλνχκέλ ζνπ, ηαπξφλ Υξηζηέ ηφλ παλάγηνλ, δη' νχ θφζκνο ζέζσζηαη, 
θαί ρνξεχεη ν Αδάκ, γεγελψλ ηά ζπζηήκαηα, ηνχηνλ άζκαζηλ, επθεκνχληεο 
ηηκψκελ, θαί ηήλ ηνχηνπ, ζείαλ Όςσζηλ ηεινχληεο, ηφλ ηιαζκφλ εμαηηνχκεζα.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
χ κνπ ζθέπε θξαηαηά, ππάξρεηο ν ηξηκεξήο ηαπξφο ηνχ Υξηζηνχ, αγίαζφλ 
κε ηή δπλάκεη ζνπ, ίλα πίζηεη θαί πφζσ, πξνζθπλψ θαί δνμάδσ ζε. 
 

Απφζηηρα ηηρεξά 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

ήκεξνλ ηνχ Υξηζηνχ, ν ηαπξφο αλπςνχηαη, ηφ δσεθφξνλ μχινλ, ελ ψ ζαξθί 
επάγε, πάληαο αλαθαινχκελνο. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Ξπινλ ηφ ηνχ ηαπξνχ, πςνχκελνλ νξψληεο, κεγαισζχλελ δψκελ, Θεψ ηψ 
ζηαπξσζέληη, ζαξθί δη' αγαζφηεηα. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
Υαίξνηο ηφ ηψλ Πηζηψλ, θπιαθηήξηνλ ζείνλ, απξνζκάρεηνλ ηείρνο, ηαπξφο ν 
ηνχ Κπξίνπ, δη' νχ απφ γήο ήξζεκελ. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Γεχηε ραξκνληθψο, αζπαζψκεζα πάληεο, ηφ ζσηήξηνλ μχινλ, ελ ψ εμεηαλχζε, 



Υξηζηφο ε απνιχηξσζηο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ Φαικφλ, εη κέλ εζηη Κπξηαθή, ζηηρνινγνχκελ ηφ, 
Μαθάξηνο αλήξ, ηφ Κάζηζκα φινλ, εηδέ κή, κεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, επζχο ηφ, 
Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ δέ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα, 
δεπηεξνχληεο απηά. 
 

Ήρνο πι. β, 
ιελ απνζέκελνη 

ηαπξφο αλπςνχκελνο, ηνχ ελ απηψ πςσζέληνο, ηφ πάζνο ηφ άρξαληνλ, 
αλπκλείλ πξνηξέπεηαη θηίζηλ άπαζαλ, ελ απηψ θηείλαο γάξ, ηφλ εκάο 
θηείλαληα, λεθξσζέληαο αλεδψσζε, θαί θαηεθάιιπλε, θαί εηο νπξαλνχο 
πνιηηεχεζζαη, εμίσζελ σο εχζπιαγρλνο, δη' ππεξβνιήλ αγαζφηεηνο, φζελ 
γεγεζφηεο, πςψζσκελ ηφ φλνκα απηνχ, θαί ηήλ απηνχ κεγαιχλσκελ, άθξαλ 
ζπγθαηάβαζηλ. (Γίο) 
 
Μσζήο πξνεηχπνπ ζε, ρείξαο εθηείλαο εηο χςνο, θαί θαηαηξνπνχκελνο, 
Ακαιήθ ηφλ ηχξαλλνλ, ηαπξέ ηίκηε, ηψλ πηζηψλ θαχρεκα, Αζιεηψλ ζηήξηγκα, 
Απνζηφισλ εγθαιιψπηζκα, Γηθαίσλ πξφκαρε, πάλησλ ηψλ Οζίσλ 
δηάζσζκα, δηφ ζε αλπςνχκελνλ, βιέπνπζα ε θηίζηο επθξαίλεηαη, θαί 
παλεγπξίδεη, δνμάδνπζα Υξηζηφλ ηφλ δηά ζνχ, ηά δηεζηψηα ζπλάςαληα, άθξα 
αγαζφηεηη. (Γίο) 
 
ηαπξέ παλζεβάζκηε, φλ πεξηέπνπζη ηάμεηο, Αγγέισλ γεζφκελαη, ζήκεξνλ 
πςνχκελνο, ζείσ λεχκαηη, αλπςνίο άπαληαο, ηνχο θινπή βξψζεσο, 
απσζζέληαο θαί εηο ζάλαηνλ, θαηνιηζζήζαληαο, φζελ ζε θαξδία θαί ρείιεζη, 
πηζηψο πεξηπηπζζφκελνη, ηφλ αγηαζκφλ αξπφκεζα, Τςνχηε βνψληεο, Υξηζηφλ 
ηφλ ππεξάγαζνλ Θεφλ, θαί ηφ απηνχ πξνζθπλήζαηε, ζείνλ ππνπνδηνλ. (Γίο) 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Γεχηε άπαληα ηά έζλε, ηφ επινγεκέλνλ μχινλ πξνζθπλήζσκελ, δη' νχ γέγνλελ 
ε αηψληνο δηθαηνζχλε, ηφλ γάξ Πξνπάηνξα Αδάκ, ν απαηήζαο ελ μχισ, ηψ 
ηαπξψ δειεάδεηαη, θαί πίζηεη θαηελερζείο πηψκα εμαίζηνλ, ν ηπξαλλίδη 
θξαηήζαο ηνχ βαζηιείνπ πιάζκαηνο, Αίκαηη Θενχ, ν ηφο ηνχ φθεσο 
απνπιχλεηαη, θαί θαηάξα ιέιπηαη, θαηαδίθεο δηθαίαο, αδίθσ δίθε ηνχ δηθαίνπ 
θαηαθξηζέληνο, μχισ γάξ έδεη ηφ μχινλ ηάζαζζαη, θαί πάζεη ηνχ απαζνχο, ηά 
ελ μχισ ιχζαη πάζε ηνχ θαηαθξίηνπ, Αιιά δφμα Υξηζηέ Βαζηιεχ, ηή πεξί εκάο 



ζνπ θξηθηή νηθνλνκία δη' ήο έζσζαο πάληαο, σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο. 
 

Δίζνδνο. Σν Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο θαί ηά Αλαγλψζκαηα. 
 

Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 15, 22-27 & 16, 1) 

Δμήξε Μσυζήο ηνχο πηνχο, Ηζξαήι απφ ζαιάζζεο Δξπζξάο, θαί ήγαγελ 
απηνχο εηο ηήλ έξεκνλ νχξ, θαί επνξεχνλην ηξείο εκέξαο ελ ηή εξήκσ, θαί 
νπρ εχξηζθνλ χδσξ ψζηε πηείλ. Ήιζνλ δέ εηο Μεξξάλ, θαί νπθ εδχλαλην πηείλ 
χδσξ εθ Μεξξάο, πηθξφλ γάξ ήλ, δηά ηνχην επσλνκάζζε ηφ φλνκα ηνχ ηφπνπ 
εθείλνπ, Πηθξία. Καί δηεγφγγπδελ ν ιαφο θαηά Μσυζή ιέγνληεο, Σί πηψκεζα; 
Δβφεζε δέ Μσυζήο πξφο Κχξηνλ, θαί έδεημελ απηψ Κχξηνο μχινλ θαί 
ελέβαιελ απηφ εηο ηφ χδσξ, θαί εγιπθάλζε ηφ χδσξ, εθεί έζεην απηψ 
δηθαηψκαηα θαί θξίζεηο, θαί εθεί απηφλ επείξαδε θαί είπελ. Δάλ αθνή αθνχζε 
Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ, θαί ηά αξεζηά ελψπηνλ απηνχ πνηήζεο, θαί ελσηίζε ηάο 
εληνιάο απηνχ θαί θπιάμεο πάληα ηά δηθαηψκαηα απηνχ, πάζαλ λφζνλ, ήλ 
επήγαγνλ ηνίο Αηγππηίνηο, νπθ επάμσ επί ζέ, εγψ γάξ εηκη Κχξηνο ν ηψκελφο 
ζε. Καί ήιζνλ εηο Αηιείκ, θαί ήζαλ εθεί δψδεθα πεγαί πδάησλ, θαί 
εβδνκήθνληα ζηειέρε θνηλίθσλ, παξελέβαινλ δέ εθεί παξά ηά χδαηα. Απήξαλ 
δέ εμ Αηιείκ, θαί ήιζε πάζα ε ζπλαγσγή πηψλ Ηζξαήι εηο ηήλ έξεκνλ ίλ, ν 
εζηηλ, αλακέζνλ Αηιείκ, θαί αλακέζνλ ηλά. 

Παξνηκηψλ ην Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3, 11-18) 

Τηέ, κε νιηγψξεη παηδείαο Κπξίνπ, κεδέ εθιχνπ ππ' απηνχ ειεγρφκελνο. λ 
γάξ αγαπά θπξηνο, παηδεχεη, καζηηγνί δέ πάληα πηφλ, φλ παξαδέρεηαη. 
Μαθάξηνο άλζξσπνο, φο εχξε ζνθίαλ, θαί ζλεηφο, φο νίδε θξφλεζηλ. 
Κξείζζνλ γάξ απηήλ εκπνξεχεζζαη, ή ρξπζίνπ θαί αξγπξίνπ ζεζαπξνχο. 
Σηκησηέξα δέ εζηη ιίζσλ πνιπηειψλ, νπθ αληηηάζζεηαη απηή νπδέλ πνλεξφλ, 
επγλσζηφο εζηη πάζη ηνίο αγαπψζηλ απηήλ, πάλ δέ ηίκηνλ, νπθ άμηνλ απηήο 
εζηη, Μήθνο γάξ βίνπ, θαί έηε δσήο ελ ηή δεμηά απηήο, ελ δέ ηή αξηζηεξά απηήο 
πινχηνο θαί δφμα εθ ηνχ ζηφκαηνο απηήο εθπνξεχεηαη δηθαηνζχλε, λφκνλ δέ 
θαί έιενλ επί γιψζζεο θνξεί. Αη νδνί απηήο νδνί θαιαί, θαί πάζαη αη ηξίβνη 
απηήο κεη' εηξήλεο. Ξχινλ δσήο εζηη πάζη ηνίο αληερνκέλνηο απηήο, θαί ηνίο 
επεξεηδνκέλνηο επ' απηήλ, σο επί Κχξηνλ αζθαιήο. 

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλαγλσζκα 
(Κεθ. 60, 11-16) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Αλνηρζήζνληαη αη πχιαη ζνπ Ηεξνπζαιήκ εκέξαο θαί 
λπθηφο νχ δηά παληφο, θιεηζζήζνληαη, ηνχ εηζαγαγείλ πξφο ζέ δχλακηλ εζλψλ, 
θαί βαζηιείο απηψλ αγνκέλνπο. Σά γάξ έζλε θαί νη βαζηιείο, νίηηλέο ζνη νχ 
δνπιεχζνπζηλ απνινχληαη, θαί ηά έζλε εξεκία εξεκσζήζνληαη. Καί ε δφμα 
ηνπ Ληβάλνπ πξφο ζέ ήμεη, ελ θππαξίζζσ θαί πεχθε θαί θέδξσ, άκα δνμάζαη 
ηφλ ηφπνλ ηφλ άγηφλ κνπ, θαί ηφλ ηφπνλ ηψλ πνδψλ κνπ δνμάζσ. Καί 
πνξεχζνληαη πξφο ζέ δεδνηθφηεο νη πηνί ηψλ ηαπεηλσζάλησλ ζε, θαί 
παξνμπλάλησλ ζε, θαί πξνζθπλήζνπζηλ επί ηά ίρλε ηψλ πνδψλ ζνπ πάληεο νη 
παξνμχλαληέο ζε, θαί θιεζήζε Πφιηο Κπξίνπ ηψλ ηνχ Αγίνπ Ηζξαήι, δηά ηφ 



γεγελήζζαί ζε θαηαιειεηκκέλελ θαί κεκηζεκέλελ, Καί νπθ ήλ ν βνεζψλ ζνη, 
θαί ζήζσ ζε αγαιιίακα αηψληνλ, επθξνζχλελ γελεαίο γελεψλ. Καί ζειάζεηο 
γάια εζλψλ, θαί πινχηνλ βαζηιέσλ θάγεζαη θαί γλψζε, φηη εγψ Κχξηνο ν 
ζψδσλ ζε, θαί ν εμαηξνχκελφο ζε ν Θεφο Ηζξαήι. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο α' 
Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 

ήκεξνλ σο αιεζψο, ε άγηφ θζνγγνο ξήζηο ηνχ Γαπτδ πέξαο είιεθελ, ηδνχ 
γάξ εκθαλψο, ηφ ηψλ αρξάλησλ πνδψλ ζνπ πξνζθπλνχκελ ππνπφδηνλ, θαί 
ελ ηή ηψλ πηεξχγσλ ζνπ ειπίδνληεο ζθηά, παλνηθηίξκνλ βνψκέλ ζνη. 
εκεησζήησ εθ' εκάο ηφ θψο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, θαί αλχςσζνλ ηνχ 
νξζνδφμνπ ιανχ ζνπ ηφ θέξαο, ηή ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ ζνπ αλπςψζεη, Υξηζηέ 
πνιπέιεε. 

Ο απηφο 
Σφ θπηεπζέλ ελ Κξαλίνπ ηφπσ μχινλ ηήο φλησο δσήο, ελ ψ εηξγάζαην 
ζσηεξίαλ ν ηψλ αηψλσλ Βαζηιεχο, ελ κέζσ ηήο γήο, πςνχκελνλ ζήκεξνλ 
αγηάδεη ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα, θαί εγθαηλίδεηαη ηήο Αλαζηάζεσο ν νίθνο, 
αγάιινληαη Άγγεινη ελ νπξαλψ, θαί επθξαίλνληαη άλζξσπνη επί ηήο γήο, 
δαπτηηθψο βνψληεο θαί ιέγνληεο, Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί 
πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ πνδψλ απηνχ, φηη άγηφο εζηηλ ν παξέρσλ ηψ 
Κφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Ο απηφο 
Πξνηππψλ ηφλ ηαπξφλ ζνπ Υξηζηέ, ν παηξηάξρεο Ηαθψβ, ηνίο εγγφλνηο ηήλ 
επινγίαλ ραξηδφκελνο, επί ηαίο θάξαηο ελαιιάμ ηάο ρείξαο επέζεθε, ηνχηνλ δέ 
σηήξ εκείο, ζήκεξνλ αλπςνχληεο θξαπγάδνκελ, Γψξεζαη ηψ θηινρξίζησ 
Βαζηιεί ηφ λίθνο, σο Κσλζηαληίλσ ηφ ηξφπαηνλ. 

Ήρνο β' 
Θενθάλνπο 

Θείνο ζεζαπξφο ελ γή θξππηφκελνο, ηνχ Εσνδφηνπ ν ηαπξφο, ελ νπξαλνίο 
εδείθλπην Βαζηιεί επζεβεί, λίθεο θαη' ερζξψλ ππνγξακκφλ δειψλ λνεξψο, φλ 
γεγεζψο πίζηεη θαί πφζσ, ζεφζελ αλαδξακψλ πξφο ζεσξίαο χςσζηλ, 
ζπνπδή κεγίζηε, εθ γήο ιαγφλσλ αλέθελελ, εηο θφζκνπ ιχηξνλ, θαί ζσηεξίαλ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Ο απηφο 
Κππξηαλνχ 

Ζ ηψλ ρεηξψλ ελαιιαγή ηνχ Παηξηάξρνπ Ηαθψβ, επ' επινγία ηψλ ηέθλσλ, ηφ 
θξαηαηφλ ηνχ ηαπξνχ ζνπ πξνεδήισζε ζχκβνινλ, φλ πεξ εκείο θαηέρνληεο 
αξξαγέο θπιαθηήξηνλ, ηήλ ηψλ δαηκφλσλ παλζζελψο εθδηψθνκελ θάιαγγα, 
θαί ηνχ Βειίαξ ελ απηψ ηήλ νθξχλ θαηαβαιφληεο, ηνχ ερζίζηνπ Ακαιήθ 
ηξνπνχκεζα ηήλ παλψιεζξνλ δχλακηλ, Απηφλ θαί λχλ αλπςνχκελνλ, 
επζεβνθξφλσο νη πηζηνί, εηο ηιαζκφλ ακαξηηψλ, ηή ζή αγαζφηεηη, ελ πνιιψ 
πιείνλη θσλή βνψληεο πξνζθέξνκελ, Κχξηε ειέεζνλ, ν εθ Παξζέλνπ 
ζαξθσζείο, νίθηηξνλ ηφ ηψλ ρεηξψλ ζνπ αγαζέ, ζνθφλ δεκηνχξγεκα. 



Ο απηφο 
Λένληνο Γεζπφηνπ 

χ κνπ ζθέπε θξαηαηά ππάξρεηο, ν ηξηκεξήο ηαπξφο ηνχ Υξηζηνχ, αγίαζφλ 
κε ηή δπλάκεη ζνπ, ίλα πίζηεη θαί πφζσ πξνζθπλψ θαί δνμάδσ ζε. 

Ήρνο δ' 
Κξνηήζσκελ ζήκεξνλ αζκαηηθήλ παλήγπξηλ, θαί θαηδξψ ηψ πξνζψπσ, θαί 
ηή γιψηηε ηξαλψο βνήζσκελ, ν δη' εκάο Υξηζηέ, θξίζηλ θαηαδεμάκελνο, θαί 
εκπηπζκνχο θαί κάζηηγαο, θαί ηφ θφθθηλνλ πεξηβαιφκελνο, θαί ελ ηαπξψ 
αλειζψλ, φλ ηδψλ ν ήιηνο θαί ε ζειήλε, ηφ θέγγνο απέθξπςαλ, θαί ηψ θφβσ 
γή εζείεην, θαί ηφ θαηαπέηαζκα ηνχ λανχ εζρίζζε δηρψο, απηφο θαί λχλ 
δψξεζαη, ηφλ ηαπξφλ ζνπ ηφλ ηίκηνλ, εκίλ θξνπξφλ θαί θχιαθα, θαί ειαηήξα 
ηψλ δαηκφλσλ, ίλα πάληεο πξνζπηπζζφκελνη, βνψκελ απηψ, ψζνλ εκάο 
ηαπξέ ηή δπλάκεη ζνπ, αγίαζνλ εκάο ηή ιακπξφηεηί ζνπ, ηίκηε ηαπξέ, θαί 
θξαηαίσζνλ εκάο ηή πςψζεη ζνπ, φηη θψο εκίλ δεδψξεζαη, θαί ζσηεξία ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 

Ο απηφο 
Αλαηνιίνπ 

Φσηνιακπήο αζηέξσλ ηχπνο, πξνεδείθλπε ηαπξέ, ηξφπαηνλ λίθεο επζεβεί 
άλαθηη ηψ πάλπ, νχ ε κήηεξ Διέλε αλεπξακέλε, θνζκνθαλή πεπνίεθε, θαί ζέ 
ζήκεξνλ αλπςνχληεο ηψλ πηζηψλ αη ρνξείαη θξαπγάδνκελ, Φψηηζνλ εκάο ηή 
ειιάκςεη ζνπ, ηαπξέ δσεθφξε, αγίαζνλ εκάο ηή ηζρχτ ζνπ, παλζέβαζηε 
ηαπξέ, θαί θξάηπλνλ εκάο, ηή πςψζεη ζνπ, πςνχκελνο πξφο παξάηαμηλ 
ερζξψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ο απηφο 

Αλαηνιίνπ 
Σνχ ηηκίνπ ηαπξνχ Υξηζηέ ηήλ ελέξγεηαλ, πξνδηαηππψζαο Μσυζήο, 
εηξνπψζαην ηφλ ελαληίνλ Ακαιήθ, ελ ηή εξήκσ ηλά, φηε γάξ εθήπινπ ηάο 
ρείξαο, ηαπξνχ ηφλ ηχπνλ πνηψλ, ελίζρπελ ν ιαφο, λπλί ηψλ πξαγκάησλ ε 
έθβαζηο εηο εκάο πεπιήξσηαη, ήκεξνλ ηαπξφο πςνχηαη, θαί δαίκνλεο 
θπγαδεχνληαη, ήκεξνλ ε θηίζηο πάζα εθ ηήο θζνξάο ειεπζέξσηαη, πάληα 
γάξ δηά ηαπξνχ, επέιακςελ εκίλ ηά ραξίζκαηα, δηφ γεζφκελνη πάληεο, 
πξνζπίπηνκέλ ζνη, ιέγνληεο, Χο εκεγαιχλζε ηά έξγα ζνπ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο ν δσεθφξνο ηαπξφο, ηήο επζεβείαο ηφ αήηηεηνλ ηξφπαηνλ, ε ζπξα 
ηνχ Παξαδείζνπ, ν ηψλ πηζηψλ ζηεξηγκφο, ηφ ηήο' Δθθιεζίαο πεξηηείρηζκα, δη' 
νχ εμεθάληζηαη, ε θζνξά θαί θαηήξγεηαη, θαί θαηεπφζε, ηνχ ζαλάηνπ ε 
δχλακηο, θαί πςψζεκελ, απφ γήο πξφο νπξάληα, πινλ αθαηακάρεηνλ, 
δαηκφλσλ αληίπαιε, δφμα Μαξηχξσλ Οζίσλ, σο αιεζψο εγθαιιψπηζκα, 
ιηκήλ ζσηεξίαο, ν δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 
 



ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Υαίξνηο ν ηνχ Κπξίνπ ηαπξφο, δη' νχ ειχζε ηήο αξάο ηφ αλζξψπηλνλ, ηήο 
φλησο ραξάο ζεκείνλ, ν θαηαξάζζσλ ερζξνχο, ελ ηή ζή πςψζεη 
παλζεβάζκηε, εκψλ ε βνήζεηα, Βαζηιέσλ θξαηαίσκα, ζζέλνο δηθαίσλ, Ηεξέσλ 
εππξέπεηα, ν ηππνχκελνο, θαί δεηλψλ εθιπηξνχκελνο, ξάβδνο ε ηήο 
δπλάκεσο, πθ' ήο πνηκαηλφκεζα, φπινλ εηξήλεο ελ θφβσ, ν πεξηέπνπζηλ 
Άγγεινη, Υξηζηνχ ζεία δφμα, ηνχ παξέρνληνοηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
Υαίξνηο ν ηψλ ηπθιψλ νδεγφο, ηψλ αζζελνχλησλ ηαηξφο, ε αλάζηαζηο, 
απάλησλ ηψλ ηεζλεψησλ, ν αλπςψζαο εκάο, εηο θζνξάλ πεζφληαο, ηαπξέ 
ηίκηε, δη' νχ δηαιέιπηαη, ε θζνξά θαί εμήλζεζελ, ε αθζαξζία, θαί βξνηνί 
εζεψζεκελ, θαί δηάβνινο, παληειψο θαηαβέβιεηαη, ήκεξνλ αλπςνχκελνλ, 
ρεξζί θαζνξψληέο ζε, Αξρηεξέσλ πςνχκελ, ηφλ πςσζέληα ελ κέζσ ζνπ, θαί 
ζέ πξνζθπλνχκελ, αξπφκελνη πινπζίσο ηφ κέγα έιενο.  

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

λ πεξ πάιαη Μσυζήο, πξνηππψζαο ελ εαπηψ, ηφλ Ακαιήθ θαηαβαιψλ 
εηξνπψζαην, θαί Γαπτδ ν κεισδφο, ππνπφδηφλ ζνη βνψλ, πξνζθπλείζζαη 
δηεηάμαην, ηίκηνλ ηαπξφλ ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, ζήκεξνλ ακαξησινί 
πξνζθπλνχληεο ρείιεζηλ αλαμίνηο, ζέ ηφλ θαηαμηψζαληα παγήλαη ελ απηψ, 
αλπκλνχληεο βνψκέλ ζνη, Κχξηε ζχλ ηψ Λεζηή ηήο βαζηιείαο ζνπ αμίσζνλ 
εκάο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
Δθ ηξίηνπ 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σνχ ηαπξνχ ζνπ ηφ μχινλ πξνζθπλνχκελ Φηιάλζξσπε, φηη ελ απηψ 
πξνζειψζεο ε δσή ηψλ απάλησλ, Παξάδεηζνλ ελέσμαο σηήξ, ηψ πίζηεη 
πξνζειζφληη ζνη Λεζηή, θαί Σξπθήο θαηεμηψζε, νκνινγψλ ζνη, Μλήζζεηί κνπ 



Κχξηε, Γέμαη ψζπεξ εθείλνλ θαί εκάο, θξαπγάδνληαο, Ζκάξηνκελ, πάληεο ηή 
επζπιαγρλία ζνπ, κή ππεξίδεο εκάο. (Γίο) 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. β' 
Μφλνλ επάγε ηφ μχινλ Υξηζηέ ηνχ ηαπξνχ ζνπ, ηά ζεκέιηα εζαιεχζε ηνχ 
ζαλάηνπ Κχξηε, φλ γάξ θαηέπηε πφζσ Άδεο, απήκεζε ηξφκσ, έδεημαο εκίλ ηφ 
ζσηήξηφλ ζνπ Άγηε, θαί δνμνινγνχκέλ ζε, Τηέ Θενχ, ειέεζνλ εκάο. (Γίο) 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ 

Πξνδηεηχπνπ κπζηηθψο πάιαη ηψ ρξφλσ, ν Ηεζνχο ν ηνχ Ναπή, ηαπξνχ ηφλ 
ηχπνλ, σο ηάο ρείξαο εμέηεηλε ζηαπξνθαλψο σηήξ κνπ, θαί έζηε ν ήιηνο έσο 
ερζξνχο, αλείιελ, αλζηζηακέλνπο ζνί ηψ Θεψ, λχλ δέ νχηνο εζθφηηζηαη, επί 
ηαπξνχ ζε νξψλ, ζαλάηνπ θξάηνο ιχνληα, θαί ηφλ Άδελ ζθπιεχνληα. 
 

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' 
Δίδνζαλ πάληα ηά πέξαηα ηήο γήο ηφ ζσηήξηνλ ηνχ Θενχ εκψλ. 
ηίρ. Άζαηε ηψ Κπξίσ άζκα θαηλφλ. 
 

Πάζα πλνή. Σφ Δπαγγέιηνλ. Σφ, Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη, ελ ή 
άλ εκέξα ηχρε ε Δνξηή ηνχ ηαπξνχ. 
Ο Ν'.  
 

Γφμα... Ήρνο β' 
χ κνπ ζθέπε θξαηαηά ππάξρεηο, ν ηξηκεξήο ηαπξφο ηνχ Υξηζηνχ, αγίαζφλ 
κε ηή δπλάκεη ζνπ, ίλα πίζηεη θαί πφζσ, πξνζθπλψ θαί δνμάδσ ζε. 
 

Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Σφ Ηδηφκεινλ 



 
Ήρνο πι. β' 

ηαπξέ ηνχ Υξηζηνχ, Υξηζηηαλψλ ε ειπίο, πεπιαλεκέλσλ νδεγέ, 
ρεηκαδνκέλσλ ιηκήλ, ελ πνιέκνηο λίθνο, νηθνπκέλεο αζθάιεηα, αζζελνχλησλ 
ηαηξέ, λεθξψλ ε αλάζηαζηο, ειέεζνλ εκάο.  
 

Ο Καλψλ, φο ηήλ δε ηήλ αθξνζηηρίδα θέξεη. 
 

ηαπξψ πεπνηζψο, χκλνλ εμεξεχγνκαη. 
 

Πνίεκα ηνχ Κπξίνπ Κνζκά. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  Ο Δηξκφο 
«ηαπξφλ ραξάμαο Μσζήο, επ' επζείαο ξάβδσ, ηήλ Δξπζξάλ δηέηεκε, ηψ 
Ηζξαήι πεδεχζαληη, ηήλ δέ επηζηξεπηηθψο, Φαξαψ ηνίο άξκαζη θξνηήζαο 
ήλσζελ, επ' εχξνπο δηαγξάςαο, ηφ αήηηεηνλ φπινλ, δηφ Υξηζηψ άζσκελ, ηψ 
Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
Σφλ ηχπνλ πάιαη Μσζήο, ηνχ αρξάληνπ πάζνπο, ελ εαπηψ πξνέθελε, ηψλ 
Ηεξψλ κεζνχκελνο, ηαπξψ δέ ζρεκαηηζζείο, ηεηακέλαηο ηξφπαηνλ, παιάκαηο 
ήγεηξε, ηφ θξάηνο δηνιέζαο, Ακαιήθ ηνχ παλψινπο, δηφ Υξηζηψ άζσκελ, ηψ 
Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Αλέζεθε Μσυζήο, επί ζηήιεο άθνο, θζνξνπνηνχ ιπηήξηνλ, θαί Ηνβφινπ 
δήγκαηνο, θαί μχισ ηχπσ ηαπξνχ, ηφλ πξφο γήλ ζπξφκελνλ, φθηλ 
πξνζέδεζελ, εγθάξζηνλ ελ ηνχησ, ζξηακβεχζαο ηφ πήκα, δηφ Υξηζηψ 
άζσκελ, ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Τπέδεημελ νπξαλφο, ηνχ ηαπξνχ ηφ ηξφπαηνλ, ηψ επζεβείαο θξάηνξη, θαί 
Βαζηιεί ζεφθξνλη, ερζξψλ ελ ψ δπζκελψλ, θαηεβιήζε θξχαγκα, απάηε 
αλεηξάπε δέ, θαί πίζηηο εθεπιψζε, γήο ηνίο πέξαζη ζεία, δηφ Υξηζηψ άζσκελ, 
ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 

Καηαβαζία 
ηαπξφλ ραξάμαο Μσζήο, επ' επζείαο ξάβδσ, ηήλ Δξπζξάλ δηέηεκε, ηψ 
Ηζξαήι πεδεχζαληη, ηήλ δέ επηζηξεπηηθψο, Φαξαψ ηνίο άξκαζη θξνηήζαο 
ήλσζελ, επ' εχξνπο δηαγξάςαο, ηφ αήηηεηνλ φπινλ, δηφ Υξηζηψ άζσκελ, ηψ 
Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Ράβδνο εηο ηχπνλ ηνχ κπζηεξίνπ παξαιακβάλεηαη, ηψ βιαζηψ γάξ 
πξνθξίλεη ηφλ ηεξέα, ηή ζηεηξεπνχζε δέ πξψελ, Δθθιεζία λχλ εμήλζεζε, 
μχινλ ηαπξνχ, εηο θξάηνο θαί ζηεξέσκα». 
 
Χο επαθήθε ξαπηδνκέλε χδσξ αθξφηνκνο, απεηζνχληη ιαψ, θαί 
ζθιεξνθαξδίσ, ηήο ζενθιήηνπ έδήινπ, Δθθιεζίαο ηφ κπζηήξηνλ, ήο ν 



ηαπξφο, ηφ θξάηνο θαί ζηεξέσκα. 
 
Πιεπξάο αρξάληνπ ιφγρε ηξσζείζεο, χδσξ ζχλ αίκαηη εμεβιήζε, εγθαηλίδνλ 
δηαζήθελ, θαί ξππηηθφλ ακαξηίαο, ηψλ πηζηψλ γάξ ηαπξφο θαχρεκα, θαί 
Βαζηιέσλ θξάηνο θαί ζηεξέσκα. 

Καηαβαζία 
Ράβδνο εηο ηχπνλ ηνχ κπζηεξίνπ παξαιακβάλεηαη, ηψ βιαζηψ γάξ πξνθξίλεη 
ηφλ ηεξέα, ηή ζηεηξεπνχζε δέ πξψελ, Δθθιεζία λχλ εμήλζεζε, μχινλ ηαπξνχ, 
εηο θξάηνο θαί ζηεξέσκα. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ 

Δλ Παξαδείζσ κε ηφ πξίλ, μχινλ εγχκλσζελ, νχπεξ ηή γεχζεη, ν ερζξφο 
εηζθέξεη λέθξσζηλ, ηνχ ηαπξνχ δέ ηφ μχινλ, ηήο δσήο ηφ έλδπκα, αλζξψπνηο 
θέξνλ, επάγε επί ηήο γήο, θαί θφζκνο φινο επιήζζε πάζεο ραξάο, φλ 
νξψληεο πςνχκελνλ, Θεψ ελ πίζηεη ιανί, ζπκθψλσο αλαθξάμσκελ, Πιήξεο 
δφμεο ν νίθφο ζνπ. (Γίο) 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα». 
 
Πηθξνγφλνπο κεηέβαιε, μχισ Μσυζεο πεγάο ελ εξήκσ πάιαη, ηψ ηαπξψ 
πξφο ηήλ επζέβεηαλ, ηψλ εζλψλ πξνθαίλσλ ηήλ κεηάζεζηλ. 
 
Ο βπζψ θνιπσζάκελνο, ηέκλνπζαλ αλέδσθελ Ηνξδάλεο μχισ, ηψ ηαπξψ θαί 
ηψ Βαπηίζκαηη, ηήλ ηνκήλ ηήο πιάλεο ηεθκαηξφκελνο. 
 
Ηεξψο πξνζηνηβάδεηαη, ν ηεηξακεξήο ιαφο πξνεγνχκελνο, ηήο ελ ηχπσ 
καξηπξίνπ ζθελήο, ζηαπξνηχπνηο ηάμεζη θιετδφκελνο. 
 
Θαπκαζηψο εθαπινχκελνο, ηάο ειηαθάο βνιάο εμεθφληηζελ, ν ηαπξφο, θαί 
δηεγήζαλην, νπξαλνί ηήλ δφμαλ ηνχ Θενχ εκψλ. 

Καηαβαζία 
Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
« ηξηζκαθάξηζηνλ μχινλ, ελ ψ εηάζε Υξηζηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, δη' νχ 
πέπησθελ ν μχισ απαηήζαο, ηψ ελ ζνί δειεαζζείο, Θεψ ηψ πξνζπαγέληη 
ζαξθί, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ». 
 
έ ηφ ανίδηκνλ μχινλ, ελ ψ εηάζε Υξηζηφο, ηήλ Δδέκ θπιάηηνπζα, ζηξεθνκέλε 
ξνκθαία, ηαπξέ εδέζζε, ηφ θξηθηφλ δέ Υεξνπβίκ, είμε ηψ ζνί παγέληη 
Υξηζηψ, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ. 



 
Τπνρζνλίσλ δπλάκεηο, αληίπαινη ηνχ ηαπξνχ, θξίηηνπζη ραξαηηφκελνλ, ηφ 
ζεκείνλ ελ αέξη ψ πνινχζηλ, νπξαλίσλ γεγελψλ, γέλνο δέ γφλπ θάκπηεη 
Υξηζηψ, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ. 
 
Μαξκαξπγαίο αθεξάηνηο, θαλείο ν ζείνο ηαπξφο, εζθνηηζκέλνηο έζλεζη, ηνίο 
ελ πιάλε απάηεο ηφ ζείνλ θέγγνο, απαζηξάςαο νηθεηνί, ηψ ελ απηψ παγέληη 
Υξηζηψ, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ.  

Καηαβαζία 
 ηξηζκαθάξηζηνλ μχινλ, ελ ψ εηάζε Υξηζηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, δη' νχ 
πέπησθελ ν μχισ απαηήζαο, ηψ ελ ζνί δειεαζζείο, Θεψ ηψ πξνζπαγέληη 
ζαξθί, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ννηίνπ ζεξφο ελ ζπιάγρλνηο, παιάκαο Ησλάο, ζηαπξνεηδψο δηεθπεηάζαο, ηφ 
ζσηήξηνλ πάζνο πξνδηεηχπνπ ζαθψο, φζελ ηξηήκεξνο εθδχο, ηήλ 
ππεξθφζκηνλ Αλάζηαζηλ ππεδσγξάθεζε, ηνχ ζαξθί πξνζπαγέληνο, Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, θαί ηξηεκέξσ εγέξζεη, ηφλ θφζκνλ θσηίζαληνο». 
 
Ο γήξα θακθζείο, θαί λφζσ ηξπρσζείο, αλσξζνχην Ηαθψβ ρείξαο ακείςαο, 
ηήλ ελέξγεηαλ θαίλσλ ηνχ δσεθφξνπ ηαπξνχ, ηήλ παιαηφηεηα θαί γάξ, ηνχ 
λνκηθνχ ζθηψδνπο, γξάκκαηνο εθαηλνγξάθεζελ, ν ελ ηνχησ ζαξθί 
πξνζπαγείο Θεφο, θαί ηήλ ςπρφιεζξνλ λφζνλ, ηήο πιάλεο απήιαζε. 
 
Νεαδνχζαηο ζείο παιάκαο, ν ζείνο Ηζξαήι, ζηαπξνεηδψο θάξαηο εδήινπ, σο 
πξεζβχηεξνλ θιένο ν λνκνιάηξεο ιαφο, ππνπηεπζείο φζελ νχησο 
εμεπαηήζζαη, νπθ ειινίσζε ηφλ δσεθφξνλ ηχπνλ, ππεξέμεη ιαφο γάξ Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, λενπαγήο αλεβφα, ηαπξψ ηεηρηδφκελνο.  

Καηαβαζία 
Ννηίνπ ζεξφο ελ ζπιάγρλνηο, παιάκαο Ησλάο, ζηαπξνεηδψο δηεθπεηάζαο, ηφ 
ζσηήξηνλ πάζνο πξνδηεηχπνπ ζαθψο, φζελ ηξηήκεξνο εθδχο, ηήλ 
ππεξθφζκηνλ Αλάζηαζηλ ππεδσγξάθεζε, ηνχ ζαξθί πξνζπαγέληνο, Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, θαί ηξηεκέξσ εγέξζεη, ηφλ θφζκνλ θσηίζαληνο. 
 

Κνληάθηνλ 
Απηφκεινλ  Ήρνο δ' 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ εθνπζίσο, ηή επσλχκσ ζνπ θαηλή πνιηηεία, ηνχο 
νηθηηξκνχο ζνπ δψξεζαη, Υξηζηέ ν Θεφο, Δχθξαλνλ ελ ηή δπλάκεη ζνπ, ηνχο 
πηζηνχο Βαζηιείο εκψλ, λίθαο ρνξεγψλ απηνίο, θαηά ηψλ πνιεκίσλ, ηήλ 
ζπκκαρίαλ έρνηελ ηήλ ζήλ, φπινλ εηξήλεο, αήηηεηνλ ηξφπαηνλ. 

Ο Οίθνο 
Ο κεηά ηξίηνλ νπξαλφλ αξζείο ελ Παξαδείζσ, θαί ξήκαηα ηά άξξεηα θαί ζεία, 
ά νπθ εμφλ γιψζζαηο ιαιείλ, ηί ηνίο Γαιάηαηο γξάθεη, σο εξαζηαί ηψλ 
Γξαθψλ, αλέγλσηε θαί έγλσηε, Δκνί, θεζί, θαπράζζαη κή γέλνηην, πιήλ εη κή 
ελ κφλσ ηψ ηαπξψ ηψ ηνχ Κπξίνπ, ελ ψ παζψλ, έθηεηλε ηά πάζε, Απηφλ νχλ 



θαί εκείο βεβαίσο θξαηψκελ ηνχ Κπξίνπ ηφλ ηαπξφλ θαχρεκα πάληεο, έζηη 
γάξ ζσηήξηνλ εκίλ ηνχην ηφ μχινλ, φπινλ εηξήλεο αήηηεηνλ ηξφπαηνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, ε παγθφζκηνο Όςσζηο ηνχ ηηκίνπ θαί δσνπνηνχ 

ηαπξνχ. 
ηίρνη 

 Σάο ελ ιάξπγγη ψηεξ πςψζεηο θέξεη, 

 Τςνχκελνλ βιέπνπζα ηφλ ηαπξφλ θηίζηο. 

 Τςψζε δεθάηε, ηαπξνχ μχινλ, εδέ ηεηάξηε. 
 

Σή απηή εκέξα, Ζ θνίκεζηο ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ 
Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνχ Υξπζνζηφκνπ, ελ ηαχηε γάξ 
αλεπαχζαην, αιιά δηά ηήλ Δνξηήλ ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ κεηεηέζε ε ηνχηνπ 
Δνξηή εηο ηφλ Ννέκβξηνλ κήλα. 
 

Καί κλήκε ηήο επζεβεζηάηεο Βαζηιίζζεο Πιαθίιιεο, ζπδχγνπ 
γελνκέλεο ηνχ κεγάινπ Βαζηιέσο Θενδνζίνπ. 

ηίρνη 

 Φζαξηφλ ιηπνχζα ζηέκκα γήο ε Πιαθίιια,  

 Δλ νπξαλνίο άθζαξηνλ εχξεθε ζηέθνο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ ελ Αγίνηο Παηέξσλ εκψλ, ηψλ ζπλειζφλησλ 
ελ ηή Αγία θαί Οηθνπκεληθή Έθηε πλφδσ, επί ηήο Βαζηιείαο Κσλζηαληίλνπ 
ηνχ Πσγσλάηνπ, πηνχ Ηνπζηηληαλνχ ηνχ δεπηέξνπ, ηνχ θαινπκέλνπ 
Ρηλνηκήηνπ, εξγίνπ ηήλ Δθθιεζίαλ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηζχλνληνο, θαί 
Αγάζσλνο ηψλ Ρσκαίσλ, Ζζξνίζζε δέ ελ ηψ Σξνχιισ ηνχ Παιαηίνπ, ηψ 
ιεγνκέλσ, Χάησ, αλαζέκαηη θαζππνβαινχζα έξγηνλ, θαί Πχξξνλ, θαί 
Πέηξνλ, θαί Παχινλ, Δπηζθφπνπο γελνκέλνπο Κσλζηαληηλνππφιεσο, 
Μαθξφβηφλ ηε ηφλ Αληηνρείαο, θαί Κχξνλ ηφλ Αιεμαλδξείαο, θαί Ολψξηνλ ηφλ 
Ρψκεο, ηέθαλφλ ηε θαί Πνιπρξφληνλ, θαί ηνχο ζχλ απηνίο, Ήηηο αγία 
χλνδνο επί κέλ ηνχ δεισζέληνο Κσλζηαληίλνπ ηνχ Πσγσλάηνπ 
ζπλεζξνίζζε, ε δέ ηψλ Καλφλσλ έθδνζηο επί Ηνπζηηληαλνχ ηνχ πηνχ απηνχ 
γέγνλε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πάπα. 
ηίρνη 

 Ζδείην Πάπαο πξφο ηά ζηίγκαηα ζηέλεηλ, 

 Βνεζφλ εγγχο ηφλ Θεφλ θεθηεκέλνο. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Θενθιήο μίθεη ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Πξφο θιήζηλ ήθεη θαί Θενθιήο ηήλ άλσ,  

 Έρσλ φρεκα ηήλ ηνκήλ ηήλ εθ μίθνπο. 



 
Σή απηή εκέξα, ν άγηνο Βαιεξηαλφο, ηφ λήπηνλ, μίθεη ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 

 Βαιεξηαλψ ηψ κηθξψ Θεφο κέγαο, 

 Δλ νπξαλψ δέδσθε πάκκεγα ζηέθνο. 
 

Ο άγηνο λένο νζηνκάξηπο Μαθάξηνο, ν ελ Θεζζαινλίθε καξηπξήζαο 
θαηά ηφ 1527, ν θαί καζεηήο ρξεκαηίζαο ηνχ Παηξηάξρνπ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο Νήθσλνο, μίθεη ηειεηνχηαη. 
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Έθλννλ πξφζηαγκα ηπξάλλνπ δπζζεβνχο, ιανχο εθιφλεζε, πλένλ απεηιήο 
θαί δπζθεκίαο ζενζηπγνχο, φκσο ηξείο Παίδαο νπθ εδεηκάησζε, ζπκφο 
ζεξηψδεο, νπ πχξ βξφκηνλ, αιι' αληερνχληη δξνζνβφισ πλεχκαηη, ππξί 
ζπλφληεο έςαιινλ, ν ππεξχκλεηνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο 
εί». 
 
Ξχινπ γεπζάκελνο ν πξψηνο ελ βξνηνίο, θζνξά παξψθεζε, ξίςηλ γάξ δσήο 
αηηκνηάηελ θαηαθξηζείο, φισ ηψ γέλεη ζσκαηνθζνξνο ηηο, σο ιχκε ηήο λφζνπ 
κεηέδσθελ, αιι' επξεθφηεο γεγελείο αλάθιεζηλ, ηαπξνχ ηφ μχινλ θξάδνκελ, 
ν ππεξχκλεηνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Έιπζε πξφζηαγκα Θενχ παξαθνή, θαί μχινλ ήλεγθε ζάλαηνλ βξνηνίο, ηφ κή 
επθαίξσο κεηαιεθζέλ, ελ αζθαιεία ηήο εξηηίκνπ δέ, εληεχζελ δσήο ηφ μχινλ 
είξγεην, ν λπθηηιφρνπ δπζζαλνχο ελέσμελ, επγλσκνζχλεο θξάδνληνο, ν 
ππεξχκλεηνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ράβδνπ πξνζπηχζζεηαη ηφ άθξνλ, Ησζήθ, ν γελεζφκελνλ, βιέπσλ, Ηζξαήι, 
ηήο βαζηιείαο ηφ θξαηαηφλ, φπσο ζπλέμεη ν ππεξέλδνμνο ηαπξφο πξνδειψλ, 
νχηνο γάξ ηνίο βαζηιεχζη, ηξνπαηνχρνλ θαχρεκα, θαί θψο ηνίο πίζηεη 
θξάδνπζηλ, ν ππεξχκλεηνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 

Καηαβαζία 
Έθλννλ πξφζηαγκα ηπξάλλνπ δπζζεβνχο, ιανχο εθιφλεζε, πλένλ απεηιήο 
θαί δπζθεκίαο ζενζηπγνχο, φκσο ηξείο Παίδαο νπθ εδεηκάησζε, ζπκφο 
ζεξηψδεο, νπ πχξ βξφκηνλ, αιι' αληερνχληη δξνζνβφισ πλεχκαηη, ππξί 
ζπλφληεο έςαιινλ, ν ππεξχκλεηνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο 
εί. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δπινγείηε Παίδεο, ηήο Σξηάδνο ηζάξηζκνη, δεκηνπξγφλ Παηέξα Θεφλ, πκλείηε 
ηφλ ζπγθαηαβάληα Λφγνλ, θαί ηφ πχξ εηο δξφζνλ κεηαπνηήζαληα, θαί 
ππεξπςνχηε, ηφ πάζη δσήλ παξέρνλ, Πλεχκα παλάγηνλ εηο ηνχο αηψλαο». 
 



Τςνπκέλνπ μχινπ, ξαληηζζέληνο ελ αίκαηη, ηνχ ζαξθσζέληνο Λφγνπ Θενχ, 
πκλείηε αη ηψλ νπξαλψλ Γπλάκεηο, βξνηψλ ηήλ αλάθιεζηλ ενξηάδνπζαη, Λανί 
πξνζθπλείηε Υξηζηνχ ηφλ ηαπξφλ, δη' νχ ηψ θφζκσ αλάζηαζηο εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Γεγελείο παιάκαηο, νηθνλφκνη ηήο ράξηηνο, ηαπξφλ νχ έζηε Υξηζηφο ν Θεφο, 
πςνχηε ηεξνπξεπψο θαί Λφγρελ, Θενχ Λφγνπ ζψκα αληηηνξήζαζαλ, 
ηδέησζαλ έζλε πάληα ηφ ζσηήξηνλ, ηνχ Θενχ δνμάδνληα εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Οη ηή ζεία ςήθσ, πξνθξηζέληεο αγάιιεζζε, Υξηζηηαλψλ πηζηνί Βαζηιείο, 
θαπράζζε ηψ ηξνπαηνθφξσ φπισ, ιαρφληεο ζεφζελ, ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ, ελ 
ηνχησ γάξ θχια πνιέκσλ, ζξάζνο επηδεηνχληα, ζθεδάλλπληαη εηο ηνχο 
αηψλαο. 

Καηαβαζία 
Δπινγείηε Παίδεο, ηήο Σξηάδνο ηζάξηζκνη, δεκηνπξγφλ Παηέξα Θεφλ, πκλείηε 
ηφλ ζπγθαηαβάληα Λφγνλ, θαί ηφ πχξ εηο δξφζνλ κεηαπνηήζαληα, θαί 
ππεξπςνχηε, ηφ πάζη δσήλ παξέρνλ, Πλεχκα παλάγηνλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ' 
Ζ Σηκησηέξα νπ ζηηρνινγείηαη 

Ο Δηξκφο 
«Μπζηηθψο εί Θενηφθε Παξάδεηζνο, αγεσξγήησο βιαζηήζαζα Υξηζηφλ, πθ' 
νχ ηφ ηνχ ηαπξνχ, δσεθφξνλ ελ γή, πεθπηνχξγεηαη δέλδξνλ, δη' νχ λχλ 
πςνπκέλνπ, πξνζθπλνχληεο απηφλ ζέ κεγαιχλνκελ». 
 
Αγαιιέζζσ ηά δξπκνχ μχια ζχκπαληα, αγηαζζείζεο ηήο θχζεσο απηψλ, πθ' 
νχ πεξ εμ αξρήο, εθπηεχζε Υξηζηνχ, ηαλπζέληνο ελ μχισ, δη' νχ λχλ 
πςνπκέλνπ, πξνζθπλνχκελ απηφλ θαί κεγαιχλνκελ. 
 
Ηεξφλ εγέξζε θέξαο ζεφθξνζη, ηήο θεθαιήο ηψλ απάλησλ ν ηαπξφο, ελ ψ 
ακαξησιψλ λννπκέλσλ, ζπλζιψληαη ηά θέξαηα πάληα, δη' νχ λχλ πςνπκέλνπ, 
πξνζθπλνχκελ απηφλ θαί κεγαιχλνκελ. 

Δηξκφο άιινο 
«Ο δηά βξψζεσο ηνχ μχινπ, ηψ γέλεη πξνζγελφκελνο ζάλαηνο, δηά ηαπξνχ 
θαηήξγεηαη ζήκεξνλ, ηήο γάξ Πξνκήηνξνο ε παγγελήο θαηάξα δηαιέιπηαη, ηψ 
βιαζηψ ηήο αγλήο Θενκήηνξνο, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο, ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιπλνπζη». 
 
Μή ηήλ πηθξίαλ ηήλ ηνχ μχινπ, εάζαο αλαηξέζηκνλ Κχξηε, δηά ηαπξνχ ηειείσο 
εμήιεηςαο, φζελ θαί μχινλ έιπζε πνηέ, πηθξίαλ πδάησλ Μεξξάο, πξνηππνχλ 
ηνχ ηαπξνχ ηήλ ελέξγεηαλ, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο, ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιχλνπζηλ. 
 
Αδηαιείπησο βαπηνκέλνπο, ηψ δφθσ ηνχ πξνπάηνξνο Κχξηε, δηά ηαπξνχ 
αλχςσζαο ζήκεξνλ, σο γάξ ηή πιάλε άγαλ αθξαηψο, ε θχζηο 



πξνθαηελέρζε, παγθιήξσο εκάο πάιηλ αλψξζσζε, ηφ θψο ηφ ηνχ ηαπξνχ 
ζνπ, φλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ. 
 
Ίλα ηφλ ηχπνλ ππνδείμεο, ηψ θφζκσ πξνζθπλνχκελνλ Κχξηε, ηφλ ηνπ 
ηαπξνχ ελ πάζηλ σο έλδνμνλ, ελ νπξαλψ εκφξθσζαο, θσηί απιέησ 
εγιατζκέλνλ, Βαζηιεί παλνπιίαλ αήηηεηνλ, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο, ηψλ 
νπξαλψλ κεγαιχλνπζηλ. 

Καηαβαζίαη 
Μπζηηθψο εί Θενηφθε Παξάδεηζνο, αγεσξγήησο βιαζηήζαζα Υξηζηφλ, πθ' νχ 
ηφ ηνχ ηαπξνχ, δσεθφξνλ ελ γή, πεθπηνχξγεηαη δέλδξνλ, δη' νχ λχλ 
πςνπκέλνπ, πξνζθπλνχληεο απηφλ ζέ κεγαιχλνκελ. 
 
Ο δηά βξψζεσο ηνχ μχινπ, ηψ γέλεη πξνζγελφκελνο ζάλαηνο, δηά ηαπξνχ 
θαηήξγεηαη ζήκεξνλ, ηήο γάξ Πξνκήηνξνο ε παγγελήο θαηάξα δηαιέιπηαη, ηψ 
βιαζηψ ηήο αγλήο Θενκήηνξνο, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο, ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιπλνπζη. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ήρνο β' 

Σψλ καζεηψλ νξψλησλ ζε 
ηαπξφο, ν θχιαμ πάζεο ηήο νηθνπκέλεο, ηαπξφο, ε σξαηφηεο ηήο 
Δθθιεζίαο, ηαπξφο, Βαζηιέσλ ηφ θξαηαίσκα, ηαπξφο, Πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα 
ηαπξφο, Αγγέισλ ε δφμα, θαί ηψλ δαηκφλσλ ηφ ηξαχκα. (Γίο) 

Έηεξνλ, ν ιέγεηαη άπαμ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

ηαπξφο πςνχηαη ζήκεξνλ, θαί θφζκνο αγηάδεηαη, ν γάξ Παηξί ζπλεδξεχσλ, 
θαί Πλεχκαηη ηψ Αγίσ, ελ ηνχησ ρείξαο απιψζαο, ηφλ θφζκνλ φινλ είιθπζαο, 
πξφο ζήλ Υξηζηέ επίγλσζηλ, ηνχο νχλ εηο ζέ πεπνηζφηαο, ζείαο αμίσζνλ 
δφμεο. (Γίο) 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο. ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαπκαηνο 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ηφ δσεθφξνλ θπηφλ, ν ηαπξφο ν παλάγηνο, εηο 
χςνο αηξφκελνο, εκθαλίδεηαη ζήκεξνλ, δνμνινγνχζη πάληα ηά πέξαηα, 
εθδεηκαηνχληαη δαίκνλεο άπαληεο, ψ νίνλ δψξεκα, ηνίο βξνηνίο θεράξηζηαη! δη' 
νχ Υξηζηέ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, σο κφλνο εχζπιαγρλνο. (Γίο) 
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! σο βφηξλλ πιήξε δσήο, ν βαζηάζαο ηφλ 
χςηζηνλ, απφ γήο πςνχκελνο, ηαπξφο νξάηαη ζήκεξνλ, δη' νχ πξφο Θεφλ 
πάληεο εηιθχζζεκελ, θαί θαηεπφζε εηο ηέινο ζάλαηνο,  μχινλ άρξαληνλ! πθ' 
νχ απνιαχνκελ ηήο ελ Δδέκ, αζαλάηνπ βξψζεσο, Υξηζηφλ δνμάδνληεο. 
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! εχξνο θαί κήθνο ηαπξνχ, νπξαλνχ ηζνζηάζηνλ, 



φηη ζεία ράξηηη, αγηάδεη ηά ζχκπαληα, ελ ηνχησ έζλε βάξβαξα ήηηεληαη, ελ 
ηνχησ ζθήπηξα αλάθησλ ήδξαζηαη,  ζείαο θιίκαθνο! δη' ήο αλαηξέρνκελ εηο 
νπξαλνχο, πςνχληεο ελ άζκαζη, Υξηζηφλ ηφλ θπξηνλ. 

Γφμα...Καί λψλ... 
Ήρνο πι. β' 

ήκεξνλ πξνέξρεηαη ν ηαπξφο ηνχ Κπξίνπ, θαί πηζηνί εηζδέρνληαη απηφλ εθ 
πφζνπ, θαί ιακβάλνπζηλ ηάκαηα ςπρήο ηε θαί ζψκαηνο, θαί πάζεο καιαθίαο, 
Απηφλ αζπαζψκεζα ηή ραξά θαί ηψ θφβσ, θφβσ δηά ηήλ ακαξηίαλ, σο 
αλάμηνη φληεο, ραξά δέ δηά ηήλ ζσηεξίαλ, ήλ παξέρεη ηψ θφζκσ, ν ελ απηψ 
πξνζπαγείο Υξηζηφο ν Κχξηνο, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Γνμνινγία Μεγάιε 
 

Μεηά δέ ηφ ηέινο απηήο αξρφκεζα ςάιιεηλ ηφ Αζκαηηθφλ. Ο δέ Ηεξεχο, 
ιαβψλ επί ηήο θεθαιήο απηνχ ηφλ Σίκηνλ ηαπξφλ επί δίζθνπ, κεηά θαί 
θιάδσλ βαζηιηθψλ, εμέξρεηαη ηνχ Ηεξνχ, θαί πξνπνξεπνκέλσλ ηψλ 
Δμαπηεξχγσλ θαί ιακπάδσλ θαί ζπκηαηψλ, θέξεη απηφλ εληψ κέζσ ηνχ λανχ, 
φπνπ πιεξνπξνπκέλνπ ηνχ Αζκαηηθνχ, εθθσλεί. νθία, Οξζνί! θαί ηίζεζη ηφλ 
ηαπξφλ επί ηνχ πξνεπηξεπηζζέληνο Σεηξαπνδίνπ, θαί ζπκηά ζηαπξνεηδψο, 
ςάιισλ ηφ, ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ, άπαμ, σζαχησο θαί νη δχν Υνξνί αλά 
κίαλ. Δίζ' νχησ, βαιψλ κεηαλνίαο ηξείο, ελ ή άλ εκέξα ηχρε, θαί ιαβψλ αλά 
ρείξαο ηφλ Σίκηνλ ηαπξφλ κεηά βαζηιηθψλ θιάδσλ, ίζηαηαη έκπξνζζελ ηνχ 
Σεηξαπνδίνπ, θαί βιέπσλ πξφο Αλαηνιάο ιέγεη εηο επήθννλ πάλησλ. 
 
Διέεζνλ εκάο ν Θεφο, θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ, δενκεζά ζνπ, επάθνπζνλ θαί 
ειέεζνλ. 
 

Καί αξρφκεζα ηήο πξψηεο Δθαηνληάδνο, ηνχ Κχξηε ειέεζνλ, 
ζθξαγίδνληνο ηνχ lεξέσο έλ ηαίο ελάξμεζη κεηά ηνχ Σηκίνπ ηαπξνχ ηξίο. 

Δίηα θιίλεη ηήλ θεθαιήλ, φζνλ ζπηζακήλ απέρεηλ ηήο γήο, θαί θαηά 
κηθξφλ αλίζηαηαη, άρξη ηήο ζπκπιεξψζεσο ηήο Δθαηνληάδνο. 

Δίηα ζηξαθείο επί ηά δεμηά, θαί βιέπσλ πξφο Βνξξάλ, ιέγεη. 
 
Έηη δεφκεζα ππέξ ηψλ επζεβψλ θαί νξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ. 
 

Καί αξρφκεζα ηήο δεπηέξαο Δθαηνληάδνο, θαί πνηεί ν Ηεξεχο ηήλ 
δεπηέξαλ χςσζηλ, σο πξνγέγξαπηαη. Δίζ' νχησ, ζηξαθείο πξφο Αλαηνιάο ηνχ 
Σεηξαπνδίνπ, θαί βιέπσλ πξφο δπζκάο ιέγεη. 
 
Έηη δεφκεζα ππέξ ηνχ Αξρηεπηζθφπνπ εκψλ (δείλνο) θαί πάζεο ηήο ελ Υξηζηψ 
εκψλ αδειθφηεηνο. 
 

Καί αξρφκεζα ηήο ηξίηεο Δθαηνληάδνο. Πιεξσζείζεο δέ θαί ηαχηεο, 
ζηξέθεηαη ν Ηεξεχο επί ηφ Βφξεηνλ κέξνο, θαί βιέπσλ πξφο Νφηνλ, ιέγεη. 
 



Έηη δεφκεζα ππέξ πάζεο ςπρήο Υξηζηηαλψλ νξζνδφμσλ, πγείαο, θαί 
ζσηεξίαο, θαί αθέζεσο ηψλ ακαξηηψλ απηψλ.  
 

Καί γίλεηαη ε ηεηάξηε χςσζηο. Καί αχζηο ζηξέθεηαη έκπξνζζελ ηνχ 
Σεηξαπνδίνπ, θαί βιέπσλ θαηά Αλαηνιάο, ιέγεη. 
 
Έηη δεφκεζα ππέξ πάλησλ ηψλ δηαθνλνχλησλ θαί δηαθνλεζάλησλ ελ ηή Αγία 
Μνλή (ή Δθθιεζία) ηαχηε, πγείαο, ζσηεξίαο, θαί αθέζεσο ηψλ ακαξηηψλ 
απηψλ.  
 

Καί αξρφκεζα ηήο πέκπηεο Δθαηνληάδνο. Μεηά δέ ηήλ ζπκπιήξσζηλ 
απηήο, πςνί ηφλ ηαπξφλ, ςάιισλ ηφ, Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ, θαί επινγψλ 
δη' απηνχ ζηαπξνεηδψο ηφλ ιαφλ. Δίηα, ζέκελνο ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ επί ηνχ 
Σεηξαπνδίνπ, ςάιιεη, ηφλ ηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ Γέζπνηα, άπαμ, θαί νη 
Υνξνί νκνίσο αλά κίαλ θαί πξνζθπλεί επζχο ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ, θαί εθεμήο 
πάληεο. πνπ δέ παξεπξίζθεηαη Αξρηεξεχο, απηφο πςνί ηφλ ηαπξφλ. Δλ φζσ 
δέ γίλεηαη ε πξνζθχλεζηο, ςάιινκελ ηά παξφληα Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο β' 
Γεχηε Πηζηνί, ηφ δσνπνηφλ μπινλ πξνζθπλήζσκελ, ελ ψ Υξηζηφο ν Βαζηιεχο 
ηήο δφμεο, εθνπζίσο ρείξαο εθηείλαο, χςσζελ εκάο εηο ηήλ αξραίαλ 
καθαξηφηεηα, νχο πξίλ ν ερζξφο, δη' εδνλήο ζπιήζαο, εμνξίζηνπο Θενχ 
πεπνίεθε, Γεχηε Πηζηνί, μχινλ πξνζθπλήζσκελ, δη' νχ εμηψζεκελ, ηψλ 
ανξάησλ ερζξψλ ζπληξίβεηλ ηάο θάξαο, Γεχηε πάζαη αη παηξηαί ηψλ εζλψλ, 
ηφλ ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ χκλνηο ηηκήζσκελ, Υαίξνηο ηαπξέ ηνχ πεζφληνο 
Αδάκ ε ηειεία ιχηξσζηο, Δλ ζνί νη πηζηφηαηνη Βαζηιείο εκψλ θαπρψληαη, σο 
ηή ζή δπλάκεη, Ηζκαειίηελ ιαφλ θξαηαηψο ππνηάηηνληεο, έ λχλ κεηά θφβνπ 
Υξηζηηαλνί αζπαδφκελνη, ηφλ ελ ζνί πξνζπαγέληα Θεφλ δνμάδνκελ ιέγνληεο, 
Κχξηε, ν ελ απηψ ζηαπξσζείο, ειέεζνλ εκάο, σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο. 

Ήρνο πι. α' 
Γεχηε ιανί, ηφ παξάδνμνλ ζαχκα θαζνξψληεο, ηνχ ηαπξνχ ηήλ δχλακηλ 
πξνζθπλήζσκελ, φηη μχινλ ελ Παξαδείζσ ζάλαηνλ εβιάζηεζε, ηφ δέ, ηήλ 
δσήλ εμήλζεζελ, αλακάξηεηνλ έρνλ πξνζεισκέλνλ ηφλ Κχξηνλ, εμ νχ πάληα 
ηά έζλε, αθζαξζίαλ ηξπγψληεο θξαπγάδνκελ, ν δηά ηαπξνχ ζάλαηνλ 
θαηαξγήζαο, θαί εκάο ειεπζεξψζαο, δφμα ζνη. 

Ο απηφο 
Ζ θσλή ηψλ Πξνθεηψλ ζνπ, Ζζατνπ θαί Γαπτδ, επιεξψζε ν Θεφο, ε 
ιέγνπζα, Ήμνπζη πάληα ηά έζλε Κχξηε, θαί πξνζθπλήζνπζηλ ελψπηφλ ζνπ, 
ηδνχ γάξ ν ιαφο, φο ηήο ζήο αγαζέ ράξηηνο πεπιήξσηαη, ελ ηαίο απιαίο ζνπ 
Ηεξνπζαιήκ, ν ηαπξφλ ππνκείλαο ππέξ εκψλ, θαί ηή αλαζηάζεη ζνπ 
δσνπνηψλ, θχιαμνλ θαί ζψζνλ εκάο. 

Ήρνο πι. β' 
ήκεξνλ ηφ θπηφλ ηήο δσήο, εθ ηψλ ηήο γήο αδχησλ αληζηάκελνλ, ηνχ ελ 
απηψ παγέληνο Υξηζηνχ, πηζηνχηαη ηήλ αλάζηαζηλ, θαί αλπςνχκελνλ ρεξζίλ 
Ηεξαίο, ηήλ απηνχ πξφο νπξαλνχο θαηαγγέιιεη αλχςσζηλ, δη' ήο ηφ εκέηεξνλ 



θχξακα, εθ ηήο εηο γήλ θαηαπηψζεσο, εηο νπξαλνχο πνιηηεχεηαη, δηφ 
επραξίζησο βνήζσκελ, Κχξηε, ν πςσζείο ελ απηψ, θαί δη' απηνχ ζπλπςψζαο 
εκάο, ηήο νπξαλίνπ ραξάο, αμίσζνλ ηνχο πκλνχληάο ζε.  

Ο απηφο 
Ο ηεηξαπέξαηνο θφζκνο ζήκεξνλ αγηάδεηαη, ηνχ ηεηξακεξνχο πςνπκέλνπ ζνπ 
ηαπξνχ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, θαί ηφ θέξαο ηψλ πηζηψλ, ζπλπςνχηαη 
Βαζηιέσλ εκψλ, ελ απηψ ηψλ δπζκελψλ ζπληξηβφλησλ ηά θέξαηα, Μέγαο εί 
Κχξηε θαί ζαπκαζηφο ελ ηνίο έξγνηο ζνπ! δφμα ζνη. 

Ο απηφο 
Σψλ Πξνθεηψλ αη θσλαί, ηφ Ξχινλ ηφ άγηνλ πξνθαηήγγεηιαλ, δη' νχ ηήο 
αξραίαο ήιεπζεξψζε θαηάξαο, ηήο ηνχ ζαλάηνπ ν Αδάκ, ε θηίζηο ζήκεξνλ, 
πςνπκέλνπ ηνχηνπ, ζπλπςνί ηήλ θσλήλ, ηφ εθ Θενχ αηηνπκέλε πινχζηνλ 
έιενο, Αιι' ν κφλνο ελ ειέεη ακέηξεηνο Γέζπνηα, ηιαζκφο γελνχ εκίλ, θαί 
ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Ζ θσλή ηνχ Πξνθήηνπ ζνπ, Μσυζέσο ν Θεφο, πεπιήξσηαη ε ιέγνπζα, 
ςεζζε ηήλ δσήλ πκψλ θξεκακέλελ, απέλαληη ηψλ νθζαικψλ πκψλ, 
ήκεξνλ ηαπξφο πςνχηαη, θαί θφζκνο εθ πιάλεο ειεπζέξσηαη, ήκεξνλ ηνχ 
Υξηζηνχ ε, Αλάζηαζηο εγθαηλίδεηαη, θαί ηά πέξαηα ηήο γήο αγάιινληαη, ελ 
θπκβάινηο Γαπτηηθνίο, χκλνλ ζνη πξνζθέξνληα, θαί ιέγνληα, Δηξγάζσ 
ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο γήο ν Θεφο, ηαπξφλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ, δη' ψλ εκάο 
έζσζαο, αγαζέ θαί θηιάλζξσπε, Παληνδχλακε Κχξηε δφμα ζνη. 
 

Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ  Αληίθσλα 
 

Αληίθσλνλ Α'  Ήρνο α' 
ηίρνο α'. Ο Θεφο κνπ πξφζρεο κνη, ίλα ηί εγθαηέιηπέο κε; 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρνο β'. Μαθξάλ απφ ηήο ζσηεξίαο κνπ νη ιφγνη ηψλ παξαπησκάησλ κνπ.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρνο γ'. Ο Θεφο κνπ θεθξάμνκαη εκέξαο, θαί νπθ εηζαθνχζε. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρνο δ'. χ δέ ελ Αγίσ θαηνηθείο, ν έπαηλνο ηνχ Ηζξαήι. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
Γφμα... Καί λχλ... 



 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 

 
Αληίθσλνλ Β'  Ήρνο β' 

ηίρνο α'. Ίλα ηί ν Θεφο απψζσ εηο ηέινο; 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ζαδξθί ζηαπξσζείο, ςάιινληάο ζνη Αιιεινχτα. 
 
ηίρνο β'. Μλήζζεηη ηήο ζπλαγσγήο ζνπ, ήο εθηήζσ απ' αξρήο. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
ηίρνο γ'. ξνο ηψλ ηνχην, ν θαηεζθήλσζαο ελ απηψ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
ηίρνο δ'. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλσλ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ... 

 
Αληίθσλνλ Γ'  Ήρνο α' 

ηίρνο α'. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, νξγηδέζζσζαλ ιανί. 
 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 
ηίρνο β'. Κχξηνο ελ ηψλ κέγαο θαί πςειφο έζηη. 
 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ. 
 
ηίρνο γ'. Δμνκνινγεζάζζσζαλ ηψ νλφκαηί ζνπ ηψ κεγάισ. 
 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ. 
 
ηίρνο δ'. 
 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ. 

 
Δηζνδηθφλ 

Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ. θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ πνδψλ 



απηνχ, φηη άγηνο εζηη. ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ζαξθί ζηαπξσζείο, ςάιινληάο 
ζνη. Αιιεινχτα. 



 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 

ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 

Κνληάθηνλ 
Απηφκεινλ  Ήρνο δ' 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ εθνπζίσο, ηή επσλχκσ ζνπ θαηλή πνιηηεία, ηνχο 
νηθηηξκνχο ζνπ δψξεζαη, Υξηζηέ ν Θεφο, Δχθξαλνλ ελ ηή δπλάκεη ζνπ, ηνχο 
πηζηνχο Βαζηιείο εκψλ, λίθαο ρνξεγψλ απηνίο, θαηά ηψλ πνιεκίσλ, ηήλ 
ζπκκαρίαλ έρνηελ ηήλ ζήλ, φπινλ εηξήλεο, αήηηεηνλ ηξφπαηνλ. 
 

Αληί δέ ηνχ Σξηζαγίνπ 
Ήρνο πι. β' 

Σφλ ηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ Γέζπνηα, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ Αλάζηαζηλ 
δνμάδνκελ. 
 

Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο βαξχο 

Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ. 
ηίρ. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, νξγηδέζζσζαλ ιανί. 
 

Ο Απφζηνινο Πξφο Κνξηλζίνπο α' 
Αδειθνί, ν ιφγνο ν ηνχ ηαπξνχ... 
 

Αιιεινπτα  Ήρνο α' 
Μλήζζεηη ηήο πλαγσγήο ζνπ, ήο εθηήζσ απ' αξρήο. 
ηίρ. Ο δέ Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλσλ, εηξγάζαην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο γήο. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ 
Σψ θαηξψ εθείλσ ζπκβνχιηνλ επνίεζαλ... 
 

Κνηλσληθφλ 
Δζεκεηψζε εθ' εκάο ηφ θψο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ Κχξηε. Αιιεινπτα. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Νηθήηα. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο ηξία θαί ηνχ Αγίνπ ηξία. 
 



Σήο Δνξηήο 
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο ν δσεθφξνο ηαπξφο, ηήο επζεβείαο ηφ αήηηεηνλ ηξφπαηνλ, ε ζχξα 
ηνχ Παξαδείζνπ, ν ηψλ πηζηψλ ζηεξηγκφο, ηφ ηήο Δθθιεζίαο πεξηηείρηζκα, δη' 
νχ εμεθάληζηαη, ε θζνξά θαί θαηήξγεηαη, θαί θαηεπφζε, ηνχ ζαλάηνπ ε 
δχλακηο, θαί πςψζεκελ, απφ γήο πξφο νπξάληα, πινλ αθαηακάρεηνλ, 
δαηκφλσλ αληίπαιε, δφμα Μαξηχξσλ Οζίσλ, σο αιεζψο εγθαιιψπηζκα, 
ιηκήλ ζσηεξίαο, ν δσξνχκελνο ηψ Κφζκσ ηφ κέγα έιενο. 
 
Υαηξνηο ν ηνχ Κπξίνπ ηαπξφο, δη' νχ ειχζε ηήο αξάο ηφ αλζξψπηλνλ, ηήο 
φλησο ραξάο ζεκείνλ, ν θαηαξάζζσλ ερζξνχο, ελ ηή ζή πςψζεη 
παλζεβάζκηε, εκψλ ε βνήζεηα, Βαζηιέσλ θξαηαίσκα, ζζέλνο δηθαίσλ, Ηεξέσλ 
εππξέπεηα, ν ηππνχκελνο, θαί δεηλψλ εθιπηξνχκελνο, ξάβδνο ε ηήο 
δπλάκεσο, πθ' ήο πνηκαηλφκεζα, φπινλ εηξήλεο ελ θφβσ, φ πεξηέπνπζηλ 
Άγγεινη, Υξηζηνχ ζεία δφμα, ηνχ παξέρνληνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 
 
Υαίξνηο ν ηψλ ηπθιψλ νδεγφο, ηψλ αζζελνχλησλ ηαηξφο, ε αλάζηαζηο, 
απάλησλ ηψλ ηεζλεψησλ, ν αλπςψζαο εκάο, εηο θζνξάλ πεζφληαο, ηαπξέ 
ηίκηε, δη' νχ δηαιέιπηαη, ε θζνξά θαί εμήλζεζελ, ε αθζαξζία, θαί βξνηνί 
εζεψζεκελ, θαί δηάβνινο, παληειψο θαηαβέβιεηαη, ήκεξνλ αλπςνχκελνλ, 
ρεξζί θαζνξψληέο ζε, Αξρηεξέσλ πςνχκελ, ηφλ πςσζέληα ελ κέζσ ζνπ, θαί 
ζέ πξνζθπλνχκελ, αξπφκελνη πινπζίσο ηφ κέγα έιενο. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ 
Σφλ αιηηήξηνλ Μάξηπο θαηεπνιέκεζαο, ηή παλαιθίκσ πίζηεη, ηνχ σηήξνο 
ζεφθξνλ, βαζάλνπο ππνκείλαο, φζελ ζνθέ, ηνχο βαξβάξνπο επέζηξεςαο, 
πξφο ηφλ ηψλ φισλ Γεζπφηελ θαί πνηεηήλ, θαί δνμάδνπζηλ απηφλ επζεβψο. 
 
Σά αθξνζίληα Μάξηπο εθ ηψλ βαξβάξσλ Υξηζηψ, δφμαλ πξνζάμαο ψθζεο, 
αζιεηά ζεεγφξε, ζαλψλ ππέξ Σξηάδνο, φζελ ζαθψο, θαί ηφ ζηέθνο 
απείιεθαο, θαί σο θσζηήξ δηαιάκπεηο ζενπξεπψο, ελ ηψ θφζκσ αμηάγαζηε. 
 
Σήλ επζεβή παλνπιίαλ ακθηεζάκελνο, πξφο πφιεκνλ εδείρζεο, Υξηζηνχ ηνχ 
Βαζηιέσο, Νηθήηα αζινθφξε, σο πεξ πνηέ, Γεδεψλ ν παγθξάηηζηνο, ηψλ 
αιινθχισλ ηά ζηίθε θαηαβαιψλ, ξσκαιέα παξξεζία ζνπ. 

Γφμα... 
Ήρνο πι. β'  Θενθάλνπο 

Φσζηήξα ηψλ Μαξηχξσλ ζε έγλσκελ, Νηθήηα ηνχ Υξηζηνχ αζιεηά, ζχ γάξ 
ηνχ επί γήο αμηψκαηνο, ηήλ δφμαλ θαηαιείςαο, θαί παηξηθήλ αζεταλ 
βδειπμάκελνο, ηνχο ζενχο απηψλ ζπλέηξηςαο, θαί ληθεηηθψο ηνχο βαξβάξνπο 
θαηήζρπλαο, ππέξ Υξηζηνχ ηφ καξηχξηνλ ηήο νκνινγίαο εθπιεξψζαο, θαί 



ζηξαηηψηεο ηνχ επνπξαλίνπ Θενχ γέγνλαο, ππέξ εκψλ δπζσπψλ ηφλ 
επεξγέηελ ηνχ παληφο, ηνχ νηθηεηξήζαη θαί ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Ο απηφο 
Σψλ Πξνθεηψλ αη θσλαί, ηφ Ξχινλ ηφ άγηνλ πξνθαηήγγεηιαλ, δη' νχ ηήο 
αξραίαο ειεπζεξψζε θαηάξαο, ηήο ηνχ ζαλάηνπ ν Αδάκ, ε δέ θηίζηο ζήκεξνλ, 
πςνπκέλνπ ηνχηνπ ζπλπςνί ηήλ θσλήλ, ηφ εθ Θενχ αηηνπκέλε πινχζηνλ 
έιενο, Αιι' ν κφλνο ελ ειέεη ακέηξεηνο Γέζπνηα, ηιαζκφο γελνχ εκίλ, θαί 
ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δίζνδνο  Πξνθείκελνλ 
Ήρνο βαξχο 

Ο Θεφο εκψλ ελ ηψ νπξαλψ θαί ελ ηή γή, πάληα φζα εζέιεζελ, επνίεζελ. 
ηίρ. Έλ εμφδσ Ηζξαήι εμ Αηγχπηνπ. 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε, θαί έθπγελ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. β' 
ιελ απνζέκελνη 

ηαπξφο αλπςνχκελνο, ηνχ ελ απηψ πςσζέληνο, ηφ πάζνο ηφ άρξαληνλ, 
αλπκλείλ πξνηξέπεηαη θηίζηλ άπαζαλ, ελ απηψ θηείλαο γάξ, ηφλ εκάο 
θηείλαληα, λεθξσζέληαο αλεδψσζε, θαί θαηεθάιιπλε, θαί εηο νπξαλνχο 
πνιηηεχεζζαη, εμίσζελ σο εχζπιαγρλνο, δη' ππεξβνιήλ αγαζφηεηνο, φζελ 
γεγεζφηεο, πςψζσκελ ηφ φλνκα απηνχ, θαί ηήλ απηνχ κεγαιχλσκελ, άθξαλ 
ζπγθαηάβαζηλ. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Μσζήο πξνεηχπνπ ζε, ρείξαοεθηείλαο εηο χςνο, θαί θαηαηξνπνχκελνο, 
Ακαιήθ ηφλ ηχξαλλνλ, ηαπξέ ηίκηε, ηψλ πηζηψλ θαχρεκα, Αζιεηψλ ζηήξηγκα, 
Απνζηφισλ εγθαιιψπηζκα, Γηθαίσλ πξφκαρε, πάλησλ ηψλ Οζίσλ 
δηάζσζκα, δηφ ζε αλπςνχκελνλ, βιέπνπζα ε θηίζηο επθξαίλεηαη, θαί 
παλεγπξίδεη, δνμάδνπζα Υξηζηφλ ηφλ δηά ζνχ, ηά δηεζηψηα ζπλάςαληα, άθξα 
αγαζφηεηη. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
ηαπξέ παλζεβάζκηε, φλ πεξηέπνπζη ηάμεηο, Αγγέισλ γεζνκελαη, ζήκεξνλ 
πςνχκελνο ζείσ λεχκαηη, αλπςνίο άπαληαο, ηνχο θινηή βξψζεσο, 
απσζζέληαο, θαί εηο ζάλαηνλ, θαηνιηζζήζαληαο, φζελ ζε θαξδία θαί ρείιεζη, 
πηζηψο πεξηπηπζζφκελνη, ηφλ αγηαζκφλ αξπφκεζα, Τςνχηε βνψληεο, Υξηζηφλ 
ηφλ ππεξάγαζνλ Θεφλ, θαί ηφ απηνχ πξνζθπλήζαηε, ζείνλ ππνπφδηνλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 



Σήο λίθεο επψλπκνο αλεδείρζεο, Μάξηπο Νηθήηα παλζεβάζκηε, έλ ζηαδίσ 
θεξχμαο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί ελαληίνλ βαζηιέσλ θαί ηπξάλλσλ απηφλ 
νκνινγήζαο, δηφ κή παχζε πξεζβεχσλ, ππέξ εηξήλεο ηνχ θφζκνπ, θαί ηψλ 
θηινρξίζησλ αλάθησλ, θαί πάλησλ ηψλ ηήλ κλήκελ ζνπ ηεινχλησλ πηζηψο, 
ηφλ κφλνλ θηιάλζξσπνλ, ιπηξσζήλαη πάζεο νξγήο. 

Καί λχλ... Ο απηφο 
Ζ θσλή ηνχ Πξνθήηνπ ζνπ Μσυζέσο ν Θεφο, πεπιήξσηαη ε ιέγνπζα, 
ςεζζε ηήλ δσήλ πκψλ θξεκακέλελ, απέλαληη ηψλ φθζαικψλ πκψλ, 
ήκεξνλ ηαπξφο πςνχηαη, θαί θφζκνο εθ πιάλεο ειεπζέξσηαη, ήκεξνλ ηνχ 
Υξηζηνχ ε αλάζηαζηο εγθαηλίδεηαη, θαί ηά πέξαηα ηήο γήο αγάιιεηαη, ελ 
θπκβάινηο Γαπτηηθνίο χκλνλ ζνη πξνζθέξνληα, θαί ιέγνληα, Δηξγάζσ 
ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο γήο ν Θεφο, ηαπξφλ θαί ηήλ αλάζηαζηλ, δη' ψλ εκάο 
έζσζαο, αγαζέ θαί θηιάλζξσπε, Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα ζνη. 
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Αγίνπ 
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. 

Σήο Δνξηήο 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 

ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 

Απνιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σνχ ηαπξνχ ζνπ ηφ μχινλ πξνζθπλνχκελ θηιάλζξσπε, φηη ελ απηψ 
πξνζειψζεο ε δσή ηψλ απάλησλ, Παξάδεηζνλ ελέσμαο σηήξ, ηψ πίζηεη 
πξνζειζφληη ζνη Λεζηή, θαί ηξπθήο θαηεμηψζε, νκνινγψλ ζνη, Μλήζζεηί κνπ 
Κχξηε, Γέμαη σο πεξ εθείλνλ θαί εκάο, θξαπγάδνληαο, Ζκάξηνκελ, πάληεο ηή 
επζπιαγρλία ζνπ, κή ππεξίδεο εκάο. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 



Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Απιψζαο ελ ηαπξψ, ηάο παιάκαο Οηθηίξκνλ, ηά έζλε ηά καθξάλ, απφ ζνχ 
γεγνλφηα, ζπλήγαγεο δνμάδεηλ ζνπ, ηήλ πνιιήλ αγαζφηεηα, αιι' επίβιεςνλ, 
επί ηήλ ζήλ θιεξνπρηαλ, θαί θαηάβαιε, ηνχο θαζ' εκψλ πνιεκηνπο, ηαπξψ ηψ 
ηηκίσ ζνπ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε, Αθξνζηηρίο. 
 

Νίθεο ζε κέιπσ ηφλ θεξψλπκνλ πξφκνλ. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 
Νεθξψζαο, ηφ ηήο ζαξθφο κνπ θξφλεκα, ηφλ λνχλ θαηαχγαζνλ, θσηηζηηθή 
ιακπξφηεηη ηήλ ζήλ, αλπκλήζαη παλήγπξηλ, σο ληθεηήο παλάξηζηνο, 
θαζηθεηεχσλ ψ Νηθήηα Υξηζηφλ. 
 
Ηφλ ηφλ εθ ηψλ παζψλ γελφκελνλ, απνηηζέκελνο, ηνχο αηθηζκνχο ππέκεηλαο 
ζηεξξψο, θαί ρηηψλα ηφλ έληηκνλ, καξηπξηθψο ελδέδπζαη, εθ ζψλ αηκάησλ 
πθαηλφκελνλ. 
 
Καηλήλ ηε, θαί ζαπκαζίαλ έδεημαο, νδφλ αζιήζεσο, ππέξ εκψλ ηψ μχισ 
πξνζπαγείο, απαξρή γάξ γεγέλεζαη, ηήο ηψλ Μαξηχξσλ Γέζπνηα, νκνινγίαο 
θαί ζηεξξφηεηνο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ πχιε, ηήο πξφο εκάο ζνπ Κχξηε, ζπγθαηαβάζεσο, αλαηνιήλ θαί ήιηνλ θαί 
θψο, κπζηηθψο ζε θαινχκελνλ, ππεξθπψο εμήζηξαςε, δηπινχλ ηή θχζεη ηφλ 
θηιάλζξσπνλ. 
 

Χδή γ' 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

ηεξξφηεηη ηήο ςπρήο, ηάο ηψλ ηπξάλλσλ απεηιάο έθεξεο, Μάξηπο Υξηζηνχ 
έλδνμε, ζεία δπλαζηεία ξσλλχκελνο. 
 
αξθφο ζνπ ηφλ ζθνξπηζκφλ, θαί ηψλ κειψλ ηήλ εθθνπήλ ήλεγθαο, Μάξηπο 
Υξηζηνχ παλεχθεκε, ηήλ δέ ζήλ ςπρήλ ζπλεθξφηεζαο. 
 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ν ηψλ Μαξηπξσλ ηνχ Υξηζηνχ ζχιινγνο, κλήκελ ηήλ 
ζήλ ζήκεξνλ, επηηεινπκέλελ ζεψκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Μαξία ηφ θαζαξφλ, ηήο παξζελίαο θαί ζεπηφλ ζθήλσκα, ηά ραιεπά ηξαχκαηα, 
ηήο εκήο θαξδίαο ζεξάπεπζνλ. 

Ο Δηξκφο 



«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή, θαί ζηεξέσκα». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σψλ πφλσλ καθάξηε, θαηαηξπθψλ ηήο ζαξθφο, ηήλ ζείαλ θαί άπνλνλ, ελ 
Παξαδείζσ ηξπθήλ, αμίσο απείιεθαο, ζηέθνο αζαλαζίαο, εθ Θενχ 
δεδεγκέλνο, φζελ θαί ηψλ ζαπκάησλ, πνηακνχο αλαβιχδεηο, ηνίο πφζσ 
θαηαθεχγνπζη, Μάξηπο ηή ζθέπεζνπ. 

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

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». 
 
Δλεδφκελνο Κπξίνπ ηή ζεσξία, θαί ηαίο απηνχ ιακπξφηεζηλ, εληξπθψλ ν 
Μάξηπο, πάζρσλ νπθ εζζάλεην, θαί ραίξσλ εθξαχγαδε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 
Λειπηξσκέλνο ηψ αίκαηη ηνχ Γεζπφηνπ, ν αζιεηήο Νηθήηαο, ηφ ίδηνλ αίκα, 
ραίξσλ πξνζθνκίδεη Υξηζηψ, δη' φλ αλαηξνχκελνο, Γφμα ζνη Θεέ κνπ, 
εθξαχγαδελ. 
 
Πεππξζεπκέλνο ηψ έξσηη ηνχ σηήξνο, εηδσιηθήλ ν Μάξηπο, θαηεπάηεζε 
θιφγα, πάζάλ ηε δαηκφλσλ ηζρχλ, θαί θξάδεη ηψ θηίζαληη, Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Χξατζκέλνο πνηθίιε θσηνρπζία ν νπξαλφο ν έκςπρνο, ζνχ ηνχ Βαζηιέσο, 
ηψλ βαζηιεπφλησλ Υξηζηέ, Παξζέλνο ε άρξαληνο, λχλ σο Θενηφθνο 
δνμάδεηαη. 
 

Χδή ε' 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε». 
 
Σίο δχλαηαη ιαιείλ, ζνχ Νηθήηα ηά έπαζια, παλεχθεκε ηνχο ζηεθάλνπο, νχο 
δσξείηαη Υξηζηφο ζνη, ππέξ απηνχ αζιήζαληη; 
 
Οη Μάξηπξεο ελ γή, ηνχο αγψλαο αλχζαληεο, νπξάληνλ ελ πςίζηνηο, παξά ζνχ 
Εσνδφηα, ηήλ αληίδνζηλ έιαβνλ. 
 



Νχλ ιάκπεηο σο θσζηήξ, ψ Νηθήηα παλεχθεκε, θψο δεχηεξνλ ρξεκαηίζαο, 
ηψ θσηί ηψ κεγάισ ελδφμσο παξηζηάκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Φψο άρξνλνλ εκίλ, ππφ ρξφλνλ γελφκελνλ, εγέλλεζαο Θενκήηνξ, ηνίο ελ 
ζθφηεη ηνχ βίνπ, θαί θφζκνλ θαηεθψηηζαο. 
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Δζέιρζεο, ηαίο θαιινλαίο ηνχ Κηίζαληνο Έλδνμε, θαί ηάο εθείζελ εκθάζεηο, 
δεδεγκέλνο κάθαξ αλεπηεξψζεο, θαί ζαλάηνπ, θαηαθξνλψλ απηψ 
πξνζερψξεζαο. 
 
Ρεφλησλ, ινγηζηηθψ ρξεζάκελνο ζψθξνλη, ηά κή θελνχκελα Μάξηπο 
πξνηηκήζαο, ζψκά ζνπ ηνίο βαζάλνηο ψ Νηθήηα, κεη' επθξνζχλεο ραίξσλ 
παξέδσθαο. 

Θενηνθίνλ 
Χο κήινλ, ελ ηψ δξπκψ ζε κφλελ επξάκελνο, θαί θαζαξψηαηνλ θξίλνλ, θαί 
θνηιάδσλ άλζνο ψ Θενκήηνξ, ν λπκθίνο, ν λνεηφο ελ ζνί θαηεζθήλσζε. 

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' 
Σά άλσ δεηψλ 

Σήο πιάλεο ηεκψλ, ηφ θξάηνο ηή ελζηάζεη ζνπ, θαί λίθεο ιαβψλ, ηφ ζηέθνο ηή 
αζιήζεη ζνπ, ηνίο Αγγέινηο έλδνμε, ζπλαγάιιε Νηθήηα θεξψλπκε, ζχλ απηνίο 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Γλψζηλ ελζείο ηή ςπρή κνπ, θάζαξφλ κνπ ηήλ θξέλα θαί ηψλ ζψλ εληνιψλ 
εξγάηελ ψηεξ αλάδεημνλ, ίλα ηζρχζσ θαηαπαιαίζαη ηάο πνηθίιαο ηψλ παζψλ 
κνπ επαλαζηάζεηο, ληθεηηθφλ αθζαξζίαο βξαβείφλ ηε δέμαζζαη, πξεζβείαηο 
ηνχ ζνχ γελλαίνπ αζινθφξνπ Νηθήηα, θηιάλζξσπε, θαί γάξ απηφο εκάο ελ ηή 
κλήκε απηνχ ζπλεθαιέζαην, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Άζιεζηο ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Νηθήηα. 

ηίρνη 

 Φιέγε, Νηθήηα, θαί γίλε ληθεθφξνο, 

 Ζ κάιινλ εηπείλ, ππξθφξνο ληθεθφξνο.  

 Πέκπηε θαί δεθάηε θακίλσ βιήζε Νηθήηαο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Φηινζένπ Πξεζβπηέξνπ 
θαί ζαπκαηνπξγνχ. 

ηίρνη 

 Εήζαο ν Φηιφζενο σο Θεψ θίινο.  



 Εσήλ άιεθηνλ εχξε ζχλΘεψ θίινηο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πνξθπξίνπ ηνχ απφ Μίκσλ. 
ηίρνη 

 Βάπηηζκα παίμαη πξνηξαπείο, παίδεηο πιάλελ,  

 Ρχπηε δέ Πνξθχξηε, θαί ηέκλε μίθεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Ζ εχξεζηο ηνχ ιεηςάλνπ ηνχ Αγίνπ Αθαθίνπ Δπηζθφπνπ 
Μειηηελήο. 

ηίρνη 

 Σηκψληεο εκείο εχξεζηλ ζνχ ιεηςάλνπ,  

 Δχξνηκελ Αθάθηε ηψλ θαθψλ ιχζηλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Μάμηκνο μίθεη ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Υξηζηφλ ζεσξψλ ζνη πξνηείλνληα ζηέθνο,  

 Σήλ ζήλ πξνηείλεηο Μάμηκε μίθεη θάξαλ. 
 

Σή απηή εκέξα, αη Άγηαη δχν Κφξαη μίθεη ηειεηνχληαη. 
ηίρνη 

 Γλψκελ έρνπζαη θαί πξνζπκίαλ κίαλ,  

 Κφξαη δχν θιίλνπζηλ απρέλαο μίθεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Ζ εχξεζηο ηνχ ιεηςάλνπ ηνχ Αγίνπ Πξσηνκάξηπξνο 
ηεθάλνπ. 

ηίρνη 

 Δχξεκα θνηλφλ ν ηέθαλνο ηή θηίζεη,  

 Θενχ κεγίζηνπ πξσηαγσληζηήο κέγαο. 
 

Ο ελ αγίνηο παηήξ εκψλ Βεζζαξίσλ αξρηεπίζθνπνο Λαξίζζεο ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη. 
 

Ο φζηνο Γεξάζηκνο, ν θηίησξ ηήο κνλήο ηήο αγίαο Σξηάδνο ηήο 
επνλνκαδνκέλεο νπξβηάο, ηήο παξά ηήλ Μαθξπλίηζαλ ηήο Εαγνξάο, ελ 
εηξήλε ηειεηνχηαη. 
 

Ο άγηνο λενκάξηπο, Ησάλλεο ν Κξήο, ν καξηπξήζαο ελ ηή λέα Δθέζσ 
θαηά ηφ 1811, μίθεη ηειεηνχηαη. 
 

Σαίο ηψλ ζψλ Μαξηχξσλ επραίο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ 
εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ' 
Δληήθακίλσ 



Νχλ απξνζίησ, ηή ιακπεδφλη θαηαπγαδφκελνο, Μάξηπο ηνχο πκλνχληαο λχλ 
ηήλ ζήλ ενξηήλ, ηψ θσηί ζνπ θαηαιάκπξπλνλ, Δπινγεκέλνο εη, ν Θεφο κνπ, 
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο. 
 
Τπεξεγάζζε, ζνχ ηήλ αλδξείαλ ηά ζηξαηεχκαηα, κάθαξ ηψλ Αγγέισλ 
βιέπνληα θαξηεξψο, ελαζινχληά ζε θαί ιέγνληα, Δπινγεκέλνο εη, ελ ηψ λαψ 
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Μεηά ηήο άλσ, ρνξνζηαζίαο ν αζψκαηνο, Υαίξε Θενηφθε πάλαγλε Γαβξηήι, 
αγαιιφκελνο θξαπγάδεη ζνη, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ, ππάξρεηο 
Παλάκσκε. 
 

Χδή ε' 
Υείξαο εθπεηάζαο 

Οιφθιεξνλ ζχκα θαί δεθηφλ, ζαπηφλ πξνζήγαγεο Μάξηπο αήηηεηε, θαί 
νινθάξπσκα γέγνλαο, επσδίαο ηψ Γεζπφηε ζνπ, ηψ ζηαπξσζέληη δη' εκάο, 
κεη' επθξνζχλεο βνψλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ννκίκσο σο ζείνο αξηζηεχο, ερζξνχ ηάο θάιαγγαο θαηαζηξεςάκελνο, αμίσο 
είιεθαο ζηέθαλνλ, ηφλ ηήο λίθεο ηφλ ακάξαληνλ, εθ δσεθφξνπ δεμηάο, ή λχλ 
παξέζηεθαο αλακέιπσλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Πνζήζαο αζρέησο ηφλ Υξηζηφλ, ηψ ηνχηνπ αίκαηη, ηφ ζφλ θαηέκημαο, θαί 
ζπληεκλφκελνο κάζηημη, θαί πνηθίισο αλαηξνχκελνο, ψ πεξ θαί λχλ σο 
κηκεηήο, ζπκβαζηιεχεηο βνψλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ρχπνλ ηφλ ηήο θχζεσο εκψλ, Υξηζηφλ θπήζαζα ηφλ κφλνλ άρξαληνλ, ζαθψο 
απέπιπλαο άρξαληε, Θενηφθε παλακψκεηε, θαί Υεξνπβίκ θαί εξαθίκ, 
γέγνλαο χπεξζελ, ηψλ βνψλησλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε 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 αρεηξφηκεηνο 

ινλ εκαπηφλ ζνη πξνζθέξσ, ζενκαθάξηζηε Νηθήηα, ίλα ζε πινπηήζσ 
πξνζηάηελ, πξφο ηφλ Γεζπφηελ ζψδεηλ δπλάκελνλ, εθ πάζεο πεξηζηάζεσο, 
θαί ζσηεξίαο ζείαο πξφμελνλ. 
 
Μάξηπο αιεζψο ρξεκαηίζαο, ηήο αιεζείαο Αζινθφξε, ηή ελππνζηάησ θαί 
ζεπηή, λχλ άιεζεία ραίξσλ παξίζηαζαη, ηά ηψλ αγψλσλ έπαζια, ζχλ 
παξξεζία θνκηζάκελνο. 
 
ξκσ γαιελψ πξνζσξκίζζεο, αλαπαπζάκελνο ηψλ πφλσλ, θαί 



ζηεθαλεθφξνο ρνξεχεηο ελ Παξαδείζσ, κεηά Μαξηχξσλ Υξηζηνχ, δηφ ζε λχλ 
παλφιβηε, πάληεο αμίσο ζε δνμάδνκελ. 
 
Νέκνηο κνη ηήλ άθζνλνλ ράξηλ, ηνχο ηψλ επαίλσλ ζνη ηνίο ιφγνηο, πιέμαληη 
πξνζχκσο ζηεθάλνπο, ξπφκελφο κε ηήο ακαξηίαο κνπ, θαί ηψλ δεηλψλ κνπ 
πξάμεσλ, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο Πακκαθάξηζηε. 

Θενηνθίνλ 
Νφκσλ ηψλ ηήο θχζεσο δίρα, ηφλ λνκνδφηελ απνηίθηεηο, ζάξθα γεγνλφηα 
αηξέπησο, δη' επζπιαγρλίαλ αλεμηρλίαζηνλ, επινγεκέλε Άρξαληε, δπζίλ 
νπζίαηο γλσξηδφκελνλ. 

Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Μάξηπξνο 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Χο εηξνπψζσ πάλζνθε, ηνχ ηαπξνχ ηή δπλάκεη, βαξβαξηθήλ ζξαζχηεηα, 
θαί ηπξάλλσλ καλίαλ, ζηήζνλ γελλαίε Νηθήηα, θαί εκψλ ηαίο επραίο ζνπ, ηά 
ηήο ζαξθφο θηλήκαηα, θαί παζψλ ηάο εθφδνπο, ακαξηηψλ, ιχζηλ παξερφκελνο, 
αζινθφξε, σο παξξεζίαλ άπιεηνλ, πξφο Θεφλ θεθηεκέλνο. 

Καί ηήο Δνξηήο 
Σψλ Μαζεηψλ νξψλησλ ζε 

ηαπξφο, ν θχιαμ πάζεο ηήο νηθνπκέλεο, ηαπξφο, ε σξαηφηεο ηήο 
Δθθιεζίαο, ηαπξφο, Βαζηιέσλ ηφ θξαηαίσκα, ηαπξφο πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα, 
ηαπξφο Αγγέισλ ε δφμα, θαί ηψλ δαηκφλσλ ηφ ηξαχκα. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

ήκεξνλ ηνχ Υξηζηνχ, ν ηαπξφο αλπςνχηαη, ηφ δσεθφξνλ μχινλ, ελ ψ ζαξθί 
επάγε, πάληαο αλαθαινχκελνο. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Υαίξνηο ηφ ηψλ πηζηψλ, θπιαθηήξηνλ ζείνλ, απξνζκάρεηνλ ηείρνο, ηαπξφο ν 
ηνχ Κπξίνπ, δη' νχ απφ γήο ήξζεκελ. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
Γεχηε ραξκνληθψο, αζπαζψκεζα πάληεο, ηφ ζσηήξηνλ μπινλ, ελ σεμεηαλχζε, 
Υξηζηφο ε απνιχηξσζηο. 



Γφμα... Ήρνο πι. β' 
ήκεξνλ ε νηθνπκέλε πάζα, ηή ηνχ αζινθφξνπ αγάιιεηαη αζιήζεη, θαί ε ηνχ 
Υξηζηνχ Δθθιεζία, ηνίο άλζεζηλ σξατδνκέλε, Υξηζηνκάξηπο βνά ζνη, ζεξάπνλ 
Υξηζηνχ, θαί πξνζηάηα ζεξκφηαηε, κή ειιίπεο πξεζβεχεηλ ππέξ ηψλ δνχισλ 
ζνπ. 

Καί λχλ... ν απηφο 
ήκεξνλ ηφ θπηφλ ηήο δσήο εθ ηψλ ηήο γήο αδχησλ αληζηάκελνλ, ηνχ ελ απηψ 
παγέληνο Υξηζηνχ, πηζηνχηαη ηήλ αλάζηαζηλ, θαί αλπςνχκελνλ ρεξζίλ ηεξαίο, 
ηήλ απηνχ πξφο νπξαλνχο, θαηαγγέιιεη αλχςσζηλ, δη' ήο ηφ εκέηεξνλ 
θχξακα, εθ ηήο εηο γήλ θαηαπηψζεσο, εηο νπξαλνχο πνιηηεχεηαη, δηφ 
επραξίζησο βνήζσκελ, Κχξηε, ν πςσζείο ελ απηψ, θαί δη' απηνχ 
ζπλαλπςψζαο εκάο, ηήο νπξαλίνπ ραξάο αμίσζνλ ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί Μαθαξηζκνί απφ ηνχ Καλφλνο ηήο 
Δνξηήο θαί ηνχ Αγίνπ. 
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο 
Δπθξαλζήζεηαη δίθαηνο ελ Κπξίσ, θαί ειπηεί επ' απηφλ θαί επαηλεζζήζνληαη 
πάληεο νη επζείο ηή θαξδία. 
ηίρ. Δηζάθνπζνλ ν Θεφο ηήο θσλήο κνπ ελ ηψ δέεζζαί κε απφ θφβνπ ερζξνχ 
εμεινχ ηήλ ςπρήλ κνπ. 

 
Ο Απφζηνινο πξφο Σηκφζενλ 

Σέθλνλ Σηκφζεε, ελδπλακνχ... 
Εήηεη Οθησβξίνπ θο' 

 
Αιιεινχτα 

Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαί σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ πιεζπλζήζεηαη. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ 
Δίπελ ν Κχξηνο, ηδνχ εγψ απνζηέιισ πκάο σο πξφβαηα ελ κέζσ ιχθσλ... 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο θαί Παλεπθήκνπ Δπθεκίαο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Δνξηήο γ'. 
 

Ήρνο β' 



ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 
θζε, ε ηνχ μχινπ πνλεξά, γεχζηο ελ  Δδέκ ηνίο γελάξραηο, ζπκβάζα πάιαη 
δεηλψο, ζάλαηνλ εηζάμαζα παληί ηψ γέλεη βξνηψλ, αιιά λχλ πξφο αθήξαηνλ, 
δσήλ θαί ακείλσ, ιήμηλ αλεθιήζεκελ, δηά ηνχ ζείνπ ηαπξνχ, φλ πεξ 
αλπςνχληεο πκλνχκελ, ηφλ αλπςσζέληα ελ ηνχησ, Κχξηνλ θαί θφζκνλ, 
ζπλπςψζαληα. 
 
Ήξαο, ηφ πιαλψκελνλ σηήξ, πξφβαηνλ επ' ψκσλ θαί ηνχην, ηψ ζψ 
πξνζήμαο Παηξί, δηά ηνχ ηηκίνπ ζνπ, θαί δσεθφξνπ ηαπξνχ, θαί Αγγέινηο 
εξίζκεζαο, ελ Πλεχκαηη ζείσ, μχινλ γάξ αληέζεθαο, αληί ηνχ μχινπ Υξηζηέ, φλ 
λχλ αλπςνχληεο ελ πίζηεη, ζέ ηφλ ελ απηψ πςσζέληα, θαί εκάο πςψζαληα 
δνμάδνκελ. 
 
ηψκελ, ελ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ, πξάμεζη θνκψληεο ελζένηο, θαη ηφλ Κξαλίνπ 
πηζηνί, ρψξνλ επνπηεχζσκελ, θαζαξσηάησ λντ, θαί πςνχκελνλ βιέςσκελ, 
βξνηνί ζχλ Αγγέινηο, μχινλ ηφ παλάγηνλ, ελ ψ Υξηζηφο ν Θεφο, ρείξαο 
εθνπζίσο απιψζαο, είιθπζελ εδψγξεζε πάληαο, θαί πξφο νπξαλνχο εκάο 
αλχςσζελ. 
 

Καί ηήο Αγίαο γ' 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ 

Παξζελίαο ελ θάιιεζη, θαί Μαξηχξσλ ελ αίκαζη, ηήλ ςπρήλ ιακπξχλαζα, 
Μάξηπο έλδνμε, θαηεγγπήζεο ηψ θηίζαληη, ηεξνχληί ζε άθζνξνλ, εηο αηψλαο 
αιεζψο, πεξί ηνχηνλ ρνξεχνπζα, ζχλ ζηξαηεχκαζηλ, Αξραγγέισλ, Αγγέισλ, 
Απνζηφισλ, Πξνθεηψλ ηε θαί Μαξηχξσλ, ρνξνζηαζίαηο παλεχθεκε. 
 
Καί ηξνρνίο νκηιήζαζα, θαί ζεξζί πξνζπαιαίζαζα, θαί ππξί θαί χδαηη 
ζηνκσζείζά ζνπ, ηφλ ινγηζκφλζείσ Πλεχκαηη, ηνχ ζθφηνπο ηφλ άξρνληα, ηαίο 
ηνχ αίκαηνο ξναίο, αλδξηθψο ελαπέπλημαο, θαί αλέδξακεο, λνεηνχο πξφο 
ζαιάκνπο ψζπεξ πξνίθα, ηψ λπκθίσ ζνπ Παξζέλε, πξνζαγαγνχζα ηήλ 
άζιεζηλ. 
 
Καί ζαλνχζα αείδσνλ, ηψλ αηκάησλ ηήλ πξφζρπζηλ, εηο Κπξίνπ αίλεζηλ 
Μάξηπο έβιπζαο, ηνχο κέλ πηζηνχο θαηαξδεχνπζα, θαί γλψζεη θσηίδνπζα, 
ηνχο απίζηνπο δέ ερζξνχο, ελ απηνίο απνπλίγνπζα, φζελ ηφκνο ζνη, 
εκπηζηεχεηαη ζείνο, φλ θπιάηηεηο, θαί θξαηχλεηο εηο αηψλαο, ηήο Δθθιεζίαο ηά 
δφγκαηα. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Αλαηνιίνπ 

Ζ δηελζηζκέλε ηαίο αξεηαίο, θαί πεθσηηζκέλε ηφλ ινγηζκφλ, ε κχξα 
πξνρένπζα ελ ηαίο θαξδίαηο ηψλ πηζηψλ, ε εθ ηήο Δψαο αλαηείιαζα, σο 
αζηήξ θαεηλφο, θαί αζξνηζκφλ πνηήζαζα, δηά ηήο ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο 
επηθνηηήζεσο, ηψλ ζείσλ Παηέξσλ, κή δηαιίπεο ππέξ εκψλ δπζσπνχζα 



πξφο Κχξηνλ, Δπθεκία παλέλδνμε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
Καί λχλ... ν απηφο 

Ο ηεηξαπέξαηνο θφζκνο, ζήκεξνλ αγηάδεηαη, ηνχ ηεηξακεξνχο πςνχκέλνπ 
ζνπ ηαπξνχ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, θαί ηφ θέξαο ηψλ πηζηψλ ζπλπςνχηαη 
Βαζηιέσλ εκψλ, ζπληξηβφλησλ ελ απηψ, ηψλ δπζκελψλ ηά θέξαηα, Μέγαο εί 
Κχξηε, θαί ζαπκαζηφο ελ ηνίο έξγνηο ζνπ! δφμα ζνη. 
 

Απφζηηρα ηηρεξά 
 

Ήρνο πι. β' 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Ραπίζκαηα ππήλεγθαο, θαί ζηαχξσζηλ καθξφζπκε, θαί νλείδε, ζέισλ πάληαο 
εθ ρεηξφο, ιπηξψζαζζαη ηνχ πιάλνπ, ν κφλνο δσνδφηεο, θαί παλνηθηίξκσλ 
θαί θηιάλζξσπνο. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Σηκψ ζνπ ηφλ ηαπξφλ αγαζέ, ηνχο ήινπο θαί ηήλ ιφγρελ σηήξ, δη' ψλ 
πάληαο, ειπηξψζσ ηήο θζνξάο, σο κφλνο δσνδφηεο, θαί πάλησλ επεξγέηεο, 
κφλε θηιάλζξσπε σηήξ εκψλ. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
ηαπξψ πξνζεισζείο δη' εκέ, σηήξ κνπ ππεξάγαζε, εξξαπίζζεο, θαί 
πβξίζζεο ιπηξσηά, θαί φμνο επνηίζζεο, θαί ιφγρε εθεληήζεο, θαί πάληα 
θέξεηο αλακάξηεηε. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Βπδαληίνπ 

Πάζα γιψζζα θηλείζζσ πξφο επθεκίαλ, ηήο παλελδφμνπ Δπθεκίαο, άπαλ 
γέλνο, θαί ειηθία πάζα, λεαλίζθνη θαί παξζέλνη, ηήλ Υξηζηνχ 
παξζελνκάξηπξα, εγθσκίνηο ζηεθαλψζσκελ, λνκίκσο γάξ αλδξηζακέλε, θαί 
ηφ ραχλνλ ηνχ ζήιενο απνξξίςαζα, δη' αζιεηηθψλ πφλσλ, ηφλ ηχξαλλνλ 
ερζξφλ θαηαβέβιεθελ, νπξαλίσ δέ θαί ζείσ ζζέλεη θνζκεζείζα, αηηείηαη ηφλ 
λπκθίνλ θαί Θεφλ, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... ν απηφο 
λ πεξ πάιαη Μσυζήο, πξνηππψζαο ελ εαπηψ ηφλ Ακαιήθ θαηαβαιψλ 
εηξνπψζαην, θαί Γαπτδ ν κεισδφο, ππνπφδηφλ ζνη βνψλ, πξνζθπλείζζαη 
δηεηάμαην, ηίκηνλ ηαπξνλ ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, ζήκεξνλ ακαξησινί 
πξνζθπλνχληεο, ρείιεζηλ αλαμίνηο, ζέ ηφλ θαηαμηψζαληα παγήλαη ελ απηψ, 
αλπκλνχληεο δεφκεζα, Κχξηε, ζχλ ηψ Λεζηή, ηήο βαζηιείαο ζνπ αμίσζνλ 
εκάο. 
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Αγίαο 



Ήρνο δ' 
Ζ ακλάο ζνπ Ηεζνχ, θξάδεη κεγάιε ηή θσλή, έ λπκθίε κνπ πνζψ, θαί ζέ 
δεηνχζα αζιψ, θαί ζπζηαπξνχκαη, θαί ζπλζάπηνκαη ηψ βαπηηζκψ ζνπ, θαί 
πάζρσ δηά ζέ, σο βαζηιεχζσ ζχλ ζνί, θαί ζλήζθσ ππέξ ζνχ, ίλα θαί δήζσ ελ 
ζνί αιι' σο ζπζίαλ άκσκνλ, πξνζδέρνπ ηήλ κεηά πφζνπ ηπζείζάλ ζνη, Απηήο 
πξεζβείαηο, σο ειεήκσλ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Σήο Δνξηήο 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 

ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Αγίαο 
Ήρνο δ'  Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Σφλ λπκθίνλ ζνπ Υξηζηφλ αγαπήζαζα, ηήλ ιακπάδα ζνπ θαηδξψο 
επηξεπίζαζα, ηαίο αξεηαίο δηέιακςαο Παλεχθεκε, φζελ εηζειήιπζαο, ζχλ 
απηψ εηο ηνχο γάκνπο, ηφ ζηέθνο ηήο αζιήζεσο, παξ' απηνχ δεμακέλε, αιι' εθ 
θηλδχλσλ ιχηξσζαη εκάο, ηνχο εθηεινχληαο ελ πίζηεη ηήλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ εθνπζίσο, ηή επσλχκσ ζνπ θαη λή πνιηηεία, ηνχο 
νηθηηξκνχο ζνπ δψξεζαη, Υξηζηέ ν Θεφο, Δχθξαλνλ ελ ηή δπλάκεη ζνπ, ηνχο 
πηζηνχο Βαζηιείο εκψλ, λίθαο ρνξεγψλ απηνίο, θαηά ηψλ πνιεκίσλ, ηήλ 
ζπκκαρίαλ έρνηελ ηήλ ζήλ, φπινλ εηξήλεο αήηηεηνλ ηξφπαηνλ. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Αγίαο 
Ήρνο δ'  Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Οη αγψλέο ζνπ εκλή θαί ν ζηέθαλνο, νη ηδξψηέο ζνπ αγλή θαί ηά ζαχκαηα, 
ηνχ δηαβφινπ ήζρπλαλ ηά ηξφπαηα, Υξηζηφλ γάξ ηφλ λπκθίνλ ζνπ, εθ θαξδίαο 
πνζνχζα, νπ κάζηηγαο νπ ζαλαηνλ, δη' απηφλ επηνήζεο, αιι' αλεηέζεο φιε ηψ 
Θεψ, ηήο επζεβείαο θνξνχζα ηφλ ζηέθαλνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Δλ παξαδείζσ κε δεηλψο πεπησθφηα, ηνχ βξνηνθηφλνπ ηή πηθξά ζπκβνπιία, 
ελ ηψ θξαλίσ πάιαη εμαλέζηεζαο Υξηζηέ, μχισ ηαζάκελνο, ηήλ ηνχ μχινπ 
θαηάξαλ, θηείλαο ηφλ απάηε κε, ζαλαηψζαληα φθηλ, θαί εδσξήζσ ζείαλ κνη 
δσήλ, Γφμα ηή ζεία ηαπξψζεη ζνπ Κχξηε. 
 

Δηο ηφλ λαφλ ηήο Αγίαο ςάιιεηαη ηφ παξφλ Πεληεθνζηάξηνλ. 



 
Ήρνο δ' 

Πξφο ηφ, Αλαζηάο ν Ηεζνχο 
Δπθεκείλ ζε ηήλ ζεκλήλ, θφξελ παλεχθεκε Δπθεκία, δίδνπ κνη ηζρχλ, 
ηθεηεχνπζα Υξηζηφλ ηνχ ειεήζαί κε. 
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Δγθσκηάδσ ηήλ παλεχθεκνλ θφξελ. 
 

Άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ. 
 

Ησάλλνπ Μνλαρνχ. 
 

Χδήα'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Έιθεη πξφο πκλσδίαλ, ηψλ ππεξθνζκίσλ ηά ζπζηήκαηα, ηψλ βξνηψλ ηάο 
ρνξείαο, ε παλεχθεκνο Κφξε ηνίο ζαχκαζηλ. 
 
Γέλνο ππεξηδνχζα, θαί ηήλ εθ ηνχ πινχηνπ πεξηθάλεηαλ, ε ζεπηή Δπθεκία, 
αληί πάλησλ Υξηζηφλ επεθηήζαην. 
 
Κάιινο επηζπκήζαο, ηήο σξαηνηάηεο ζνπ παλεχθεκε, ν Γεζπφηεο θαξδίαο, 
νπξαλίσλ ζαιάκσλ εμίσζελ. 

Θενηνθίνλ 
Άρξαληε Θενηφθε, ε ζεζαξθσκέλνλ ηφλ ατδηνλ, θαί ππέξζενλ Λφγνλ, ππέξ 
θχζηλ ηεθνχζα, πκλνχκέλ ζε. 
 

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

θζεο επί βήκαηνο, αξξελσπφλ ςπρήλ θέξνπζα, θαί ηφλ ερζξφλ, αλδξηθνίο 
ελ άζινηο, εηξνπψζσ Παλεχθεκε. 
 
Μψκνο ελ ηψ θάιιεη ζνπ, νπδέ ξπηίο ςπρήο πέθπθε, θαί ζέ Υξηζηφο, λχκθελ 
αθεξάηνηο, ελ λπκθψζη πξνζήθαην. 
 
Ίαζαη παλεχθεκε, ηνχο ηήο εκήο ςπρήο κψισπαο, Μάξηπο Υξηζηνχ, ζξαχζνλ 
ζαίο πξεζβείαηο, ηνχ ερζξνχ ηά ζνθίζκαηα. 

Θενηνθίνλ 
έ πάληεο θεθηήκεζα, θαηαθπγήλ θαί ζθέπελ εκψλ, Υξηζηηαλνί, ζέ 
δνμνινγνχκελ, αζηγήησο Θεφλπκθε. 

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



Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σψλ αηκάησλ ζνπ ξείζξνηο Μάξηπο Υξηζηνχ, πνληηζκφλ αζεβείαο δηελεθψο, 
εξγάδε παλεχθεκε, επνκβξίαηο δέ ράξηηνο, ινγηθάο αξνχξαο, αξδεχνπζα 
πάλζεκλε, ελ απηαίο απμάλεηο, ηφλ ζηάρπλ ηήο πίζηεσο, φζελ παξαδφμσο 
κεηά ζάλαηνλ ψθζεο, λεθέιε πεγάδνπζα, ηήο δσήο ηφ καξηχξηνλ, Αζινθφξε 
παλεχθεκε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Σφλ ηαπξφλ ηνχ σηήξνο απφ ηήο γήο, θεθξπκκέλνλ αλείιεην ελ ζπνπδή, 
ραξάο ηε εκπίπιεζηλ, νηθνπκέλεο ηά πέξαηα, θαί ηεκέλε ζεζπίδεη, πςνχζζαη 
έλ Πλεχκαηη, θαί ηφ ζθήπηξνλ θνκίδεη, επί ηά βαζίιεηα, ε ζεπηή Διέλε, ηψ πηψ 
εθβνψζα, Τθάπισζνλ Γέζπνηα, ηάο ζάο ρείξαο θαί πξφζδεμαη, ηφλ 
δεηθλχκελνλ άπαζη, θξάηνο ζνπ θαί λίθαο ζνθέ, θαί ηά έζλε δίδαμνλ ελ ράξηηη, 
πξνζθπλείλ ηφλ ηαπξφλ θαί ηά πάζε Υξηζηνχ. 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Αθειίδσηνλ έζνπηξνλ, ζείσλ ελλνηψλ ζαπηήλ θαηαζηήζαζα, σο θσζηήξ 
αξηπξεπέζηαηνο, αζιεηψλ ελ κέζσ, Μάξηπο έιακςαο. 
 
Ενθεξψ νχ πξνζήλεγθαο, δαίκνλη ζπζίαλ, Μάξηπο αήηηεηε, δσεθφξνλ γάξ 
εγάπεζαο, ππέξ επζεβείαο ζπείζαη ζάλαηνλ. 
 
Χο αλάιγεηνλ θέξνπζα, ζχλ ηνίο αζινθφξνηο ζψκα ε Άκεκπηνο, ηαίο αηθείαηο 
αλεπαίζζεηνο, δηεηέιεη ζείαο ζηνξγήο έξσηη. 
 
Σιεπαζνχλ ζνπ ηφ πξφζσπνλ, Μάξηπο ηαίο βνιαίο ιακπξψο εθαηδξχλεην, 
αζηξαπή δέ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηψλ ερζξψλ εκαχξνπ ηήλ δηάλνηαλ. 

Θενηνθίνλ 
Ηιαζκφλ εκίλ δψξεζαη, ηψλ αγλνεκάησλ σο αλακάξηεηνο, θαί εηξήλεπζνλ ηφλ 
θφζκνλ ζνπ, ν Θεφο πξεζβείαηο ηήο ηεθνχζεο ζε. 
 

Χδή ε' 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Ζκέξαο θαί εηξήλεο αληίζεηνλ, επηγλνχζα, ζηέξγεηλ νπθ εμίσζαο ηφλ 
θηινπφιεκνλ δαίκνλα. 
 
Ννκίζαο ζνπ εθιχεηλ ηφλ έλζενλ, Μάξηπο ηφλνλ, γέισο απεδείθλπην, ηαίο 
κεραλαίο ν πακπφλεξνο. 
 
Παξάζρνπ θσηηζκφλ κνη Παλεχθεκε, θαί εηξήλελ, ιχνπζα πξεζβείαηο ζνπ, 
ηήλ πνιπηάξαρνλ άγλνηαλ. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Θενηφθε, ζχ γάξ ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ζαξθί 



ηψ θφζκσ εθχεζαο. 
 

Χδή ο' 
Υηηψλά κνη παξάζρνπ 

Αλδξείνλ ελ ζειεία ηή ζαξθί, ηήο ςπρήο ηφ θξφλεκα, θέξνπζα Έλδνμε, ηψλ 
ελ χδαζη ζεξψλ θαηεθξφλεζαο. 
 
Νελίθεθαο ηπξάλλσλ ηήλ νθξχλ, αζηλήο ελ χδαζη, Μάξηπο αήηηεηε, ζπλ 
ζεξζίλ σο Ησλάο δηακείλαζα. 

Θενηνθία 
Δξξχζαην ζεξψλ δηαθζνξάο, επαθνχζαο Κχξηνο, ζνχ ηήο δεήζεσο, σο εθ 
ιάθθνπ Γαληήι, ζέ Παλεχθε κε.  
 
Ζ κφλε δηά ιφγνπ ελ ζαξθί, ηφλ Λφγνλ θπήζαζα, ξχζαη δεφκεζα, ηψλ 
παγίδσλ ηνχ ερζξνχ, ηάο ςπράο εκψλ. 

Ο Δηξκφο 
«Υηηψλα κνη παξάζρνπ θσηεηλφλ, ν αλαβαιιφκελνο, θψο σο ηκάηηνλ, 
πνιπέιεε Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Δλ ηή αζιήζεη ζνπ θαιψο εγσλίζσ, θαί κεηά ζάλαηνλ εκάο αγηάδεηο, ηαίο ηψλ 
ζαπκάησλ βιχζεζη Παλεχθεκε, φζελ ζνπ ηήλ θνίκεζηλ, ηήλ αγίαλ ηηκψκελ, 
πίζηεη παξηζηάκελνη, ηψ ζεπηψ ζνπ ιεηςάλσ, ίλα ξπζζψκελ λφζσλ ςπρηθψλ, 
θαί ηψλ ζαπκάησλ ηήλ ράξηλ αληιήζσκελ. 

Ο Οίθνο 
Σήο παλεπθήκνπ ν λαφο, Παξάδεηζνο εδείρζε, ελ κέζσ θεθηεκέλνο, θπηφλ 
αζαλαζίαο, ηφ ζψκα ηαχηεο ηφ ζεπηφλ, Σνχηνπ νη ηξπγψληεο θαξπνχο ηνχο 
επζαιείο, ζπληφκσο αγηάδνληαη, νξψληεο δέ ζαπκάδνπζηλ, φηη πψο ηφ λεθξφλ 
ζψκα, ψζπεξ δψλ, αλαβιπζηάλεη ηά αίκαηα, κπξίδνληα πάληαο, Γηφ κεηά 
ζπνπδήο δεχηε πάληεο ζχλ εκνί ηψ ηαπεηλψ, θαί θαζαξζέληεο κνιπζκνχ 
παληφο, πεξηπηπμψκεζα ηνχην, θαί ηψλ ζαπκάησλ ηήλ ράξηλ αληιήζσκελ. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο θαί 

παλεπθήκνπ Δπθεκίαο. 
ηίρνη 

 Τπέξ Θενχ θηαλζείζαλ άξθηνπ ηαίο κχιαηο, 

 Δπθεκίαηο ζε ρξή ζηέθεηλ Δπθεκία. 

 Σή εθθαηδεθάηε Δπθεκίαλ έθηαλελ άξθηνο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Μειηηελήο. 
ηίρνη 

 Μειηηελή, ηκεζείζα ηήλ θάξαλ μίθεη,  



 Αίκα πξνζήγελ σο γιπθχ Υξηζηψ κέιη. 
 

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

Χδή δ' 
Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 

Τπέξ έλλνηαλ ψθζε, ηά ηψλ ζείσλ Μαξηχξσλ αλδξαγαζήκαηα, ν Κηίζηεο γάξ 
ηψλ φισλ, ηήλ θηίζηλ ππνηάηηεη, ηνίο ελ άζινηο θξαπγάδνπζηλ, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θενο επινγηφο εί. 
 
Φιελαθνχληα εκθξάηηεη, ε ανίδηκνο Κφξε ηπξάλλσλ ζηφκαηα, ηεξζξείαηο 
παξαλφκνηο, ελ πλεχκαηη Αγίσ, ζετθψο αληηκέιπνπζα, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, 
Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ζ ηξηάο ηψλ Οζίσλ, ηνχο εθθαχζαληαο πάιαη θιέγεη ηήλ θάκηλνλ, λπλί δέ ε 
ζεφθξσλ, Σξηάδα αλπκλνχζα, ππεξέηαο εδψγξεζε, ηφλ ηψλ Παηέξσλ Θεφλ, 
πκλνχληαο εηο αηψλαο. 
 
Μπζηηθψο ν λπκθίνο, πξφο ηήλ πάλαγλνλ λχκθελ, ελ ηή θακίλσ κνιψλ, ηνχ 
Πλεχκαηνο ηή δξφζσ, Παηξφο επδνθία, δηεζψζαην ςάιινπζαλ, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ εκψλ ζσηεξίαλ, σο εζέιεζαο ψηεξ νηθνλνκήζαζζαη, ελ κήηξα ηήο 
Παξζέλνπ, θαηψθεζαο ηψ θφζκσ, ήλ πξνζηάηηλ αλέδεημαο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε' 
Σφλ Βαζηιέα 

Οιβησηάηε ελ γπλαημί ηνχ Τςίζηνπ, αληί θεξλήο έρνπζα ηήλ ράξηλ, έςαιιεο 
πκλνχζα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Νελεπξσκέλε ηφλ ινγηζκφλ ηνχ λπκθίνπ, ηψ αυισ έξσηη ηφ ζψκα, δέδσθαο 
ζαλάησ, θαί δήο εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Καηά ηήο πιάλεο ψζπεξ ζεξφο νπιηζζείζα, ηψ αγίσ Πλεχκαηη ε Μάξηπο, 
ήξαην βξαβεία, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Οπ ςπρνθζφξνλ κφξνλ είινπ, επζαξζψο δέ, ηνχ ζεξφο ηψ δήγκαηη αγήξσ, 
άκεκπηε ειιάμσ, δσήλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Σνχο βνεζείαο ηήο παξά ζνχ δενκέλνπο, κή παξίδεο Παξζέλε πκλνχληαο, θαί 
ππεξπςνχληάο ζε Κφξε εηο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ φλ πκλνχζη, ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 



 
Χδή ζ' 

έ ηήλ απεηξφγακνλ 
Ρχζηο δψληνο αίκαηνο, ηεθκήξηνλ ηήο αθεξάηνπ, ζνί δεδσξεκέλεο άλσζελ, 
δσήο Μάξηπο παλεχθεκε, ηψλ γάξ ηακάησλ, ζεζαπξφο αδηάιεηπηνο, ηνίο ελ 
πίζηεη αξπνκέλνηο αλαδέδεημαη. 
 
Ζςαηφ ζνπ ζάλαηνο, ζεφθξνλ θχζεσο ηψ λφκσ, ηήλ δέ δσεθφξνλ λέθξσζηλ, 
απαζψο ακθηέλλπζαη, ή σο ςπρηθφλ ζνπ ζψκα ζείζα ηφ πάλαγλνλ, δήο 
αθζάξησο, θαί καξηπξεί ζνπ ηά αηκφξξπηα. 
 
Νφκνηο ηήο αζιήζεσο, ζηεθζείζα Μάξηπο ρξηζηνθήξπμ, ηφκνλ επζεβψο 
πεπίζηεπζαη, Δπθεκία δνγκάησλ ζεπηψλ, φλ εθ ρεηξψλ πλνδηθψλ, ζηήιε 
θαηέρνπζα, ψζπεξ δψζα, νξζνδνμίαο επηδείθλπζαη. 

Θενηνθίνλ 
Νχκθε απεηξφγακε, ηφ ζθεχνο ηφ ηήο επσδίαο, ζέ σο αιεζή θαί άκσκνλ, θαί 
αυινπ λεθέιελ θσηφο, ηήλ εηζδεμακέλελ ηφλ νπξάληνλ φκβξνλ ελ ηή λεδχτ, 
Παξζελνκήηνξ κεγαιχλνκελ. 

Ο Δηξκφο 
«έ ηήλ απεηξφγακνλ, Θενχ Μεηέξα ηνχ Τςίζηνπ, ζέ ηήλ ππέξ λνχλ 
θπήζαζαλ, δηά ιφγνπ ηφλ φλησο Θεφλ, ηήλ πςεινηέξαλ ηψλ αρξάλησλ 
Γπλάκεσλ, αζηγήηνηο δνμνινγίαηο κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
ηψλ Μαζεηψλ 

Σήο παλεπθή κνπ Μάξηπξνο Δπθεκίαο, ηήλ κλήκελ ζπλειζφληεο 
αλεπθεκνχκελ, απηε γάξ ηφλ φξνλ νξζνδνμίαο, εθ ηψλ Παηέξσλ είιεθε, θαί 
ηνχηνλ δηαηεξνχζα, ηνχο νξζνδφμνπο ιακπξχλεη. 

Σνχ ηαπξνχ  φκνηνλ 
ηαπξφο, ηνχ θφζκνπ πέθπθε ζσηεξία, ηαπξφο, Αγίσλ πάλησλ ε βαθηεξία, 
ηαπξφο, Βαζηιέσλ ηφ ζηεξέσκα, ηαπξφο, πηζηψλ νρχξσκα, ηαπξφο, 
αλζξψπσλ ε ξψζηο, ηαπξφο, δαηκφλσλ ε πηψζηο. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια ηήο 
Αγίαο. 
 

Ήρνο γ' 
Αζιεηηθήλ παλήγπξηλ πηζηνί, ζενθξφλσο ηεινπκέλελ ζεψκελνη, ηψ ζαπκαζηψ 
ελ βνπιαίο Θεψ εκψλ, επραξηζηήξηνλ χκλνλ κεισδήζσκελ, ηφ γάξ αφξαηνλ 
θξάηνο, ηήο ελαληίαο δπλάκεσο, ελ γπλαηθεία θχζεη θαηεγσλίζαην, ηήλ ζεί ελ 
αζζελεία αλ εαπηνχ δχλακηλ, ηειεηψζαο ηήο Καιιηκάξηπξνο, Σαίο απηήο 
πξεζβείαηο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. (Γίο) 

Ο απηφο 
Αιεζείαο θξαηήξα, εμ νηθείσλ αηκάησλ αζιεηηθψλ, ε παλεχθεκνο Μάξηπο 
Υξηζηνχ θεξαζακέλε, θαί ηνχηνλ αελάσο ηή Δθθιεζία πξνηηζεκέλε, ελ απηή 



ηνχο ηήο επζεβείαο ηξνθίκνπο, ζνθίαο θσλή πξνηξέπεηαη ιέγνπζα, 
Αξχζαζζε πφκα, ηήο αλαζηάζεσο καξηχξηνλ, παζψλ θαζαξηήξηνλ, επζεβψλ 
δέ ςπρψλ θπιαθηήξηνλ, ηψ σηήξη θξάδνληεο, ν πνηίζαο εκάο ηφλ 
ρεηκάξξνπλ ηήο ηξπθήο ηνχ πλεχκαηνο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Ο απηφο 
Οη ηψ αίκαηη Υξηζηνχ ηάο ςπράο ζθξαγηζζέληεο, εηο εκέξαλ απνιπηξψζεσο, 
αίκα άγηνλ, εθ καξηπξηθήο πεγήο αλαβιχδνλ εκίλ, κεη' επθξνζχλεο 
πλεπκαηηθήο πξνθεηηθψο αληιήζσκελ, ηψλ δσεξχησλ παζεκάησλ ηνχ 
σηήξνο, θαί ηήο ατδίνπ δφμεο κνξθσηηθφλ, δηφ απηψ βνήζσκελ, ν 
ελδνμαδφκελνο ελ ηνίο Αγίνηο ζνπ Κχξηε, ηαίο ηήο παλεπθήκνπ ζνπ 
Αζιεθφξνπ πξεζβείαηο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Δθ δεμηψλ ηνχ σηήξνο, παξέζηε ε παξζέλνο θαί αζιεθφξνο θαί Μάξηπο, 
πεξηβεβιεκέλε ηαίο αξεηαίο ηφ αήηηεηνλ, θαί πεπνηθηικέλε ειαίσ ηήο αγλείαο, 
θαί ηψ αίκαηη ηήο αζιήζεσο, θαί βνψζα πξφο απηφλ ελ αγαιιηάζεη, ηήλ 
ιακπάδα θαηέρνπζα, Δηο νζκήλ κχξνπ ζνπ έδξακνλ, Υξηζηέ ν Θεφο, φηη 
ηέηξσκαη ηήο ζήο αγάπεο εγψ, κή ρσξίζεο κε λπκθίε επνπξάληε, Απηήο ηαίο 
ηθεζίαηο θαηάπεκςνλ εκίλ, παληνδχλακε σηήξ ηά ειέε ζνπ. 

Καί λχλ... ν απηφο 
ήκεξνλ ηφ θπηφλ ηήο δσήο, εθ ηψλ ηήο γήο αδχησλ αληζηάκελνλ, ηνχ ελ 
απηψ παγέληνο Υξηζηνχ, πηζηνχηαη ηήλ αλάζηαζηλ, θαί αλπςνχκελνλ ρεξζίλ 
Ηεξαίο, ηήλ απηνχ πξφο νπξαλνχο θαηαγγέιιεη αλχςσζηλ, δη' ήο ηφ εκέηεξνλ 
θχξακα, εθ ηήο εηο γήλ θαηαπηψζεσο, εηο νπξαλνχο πνιηηεχεηαη, δηφ 
επραξίζησο βνήζσκελ, Κχξηε, ν πςσζείο ελ απηψ, θαί δη' απηνχ 
ζπλαλπςψζαο εκάο, ηήο νπξαλίνπ ραξάο αμίσζνλ ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 

Απφζηηρα ηηρεξά 
 

Ήρνο πι. β' 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Οχ έζηεζαλ νη πφδεο Υξηζηνχ, ηφλ ηφπνλ πξνζθπλήζσκελ, αλπςνχληεο, ηφλ 
ηξηζφιβηνλ ηαπξφλ, ελ ψ θαηεθελψζε, ηφ αίκα ηνχ Γεζπφηνπ, ηφ βιχζαλ 
θφζκσ ηήλ αλάζηαζηλ. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Νεθξψζαληεο ηά πάζε ζαξθφο, θαί πλεχκαηνο ζεφθξνλεο, επεηρζψκελ, 
πςσζήλαη απφ γήο, νπξάληνλ πξφο ιήμηλ, ηαπξνχ ηή αλπςψζεη, 
ζπζηαπξσζέληεο ηψ Γεζπφηή Υξηζηψ. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 



Εσήξπηνο εθ ζείαο πιεπξάο, πεγή ζαθψο εμέβιπζε, ηνχ σηήξνο, 
θαηαξδεχνπζα ςπράο, ηψλ πίζηεη πξνζθπλνχλησλ, ηφ ζείνλ πάζνο ηνχηνπ, 
θαί ηφλ ηαπξφλ θαί ηήλ αλάζηαζηλ. 

Γφμα... Ήρνο α' 
Βπδαληίνπ 

ήκεξνλ ρνξνί Παηέξσλ Παλεχθεκε, ζπλαζξνηζζέληεο δηά Υξηζηφλ, ηφλ 
ηφκνλ ζνη πξνζάγνπζη ηήο νξζνδφμνπ πίζηεσο, φλ πεξ ιαβνχζα ελ ηαίο 
ηηκίαηο ζνπ ρεξζί, θπιάηηεηο κέρξη ηέινπο, φζελ θαί βξνηψλ ρνξνζηαζίαη 
ζπλειζφληεο, ηήλ ζήλ άζιεζηλ γεξαίξνκελ, βνψληεο επζεβψο, Υαίξνηο 
παλεχθεκε, ε ηήλ νξζφδνμνλ θαί Παηξνπαξάδνηνλ πίζηηλ, άηξσηνλ 
θπιάμαζα, ραίξνηο ε πξεζβεχνπζα ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
Ήρνο ν απηφο 

Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 
ήκεξνλ σο αιεζψο, ε αγηφθζνγγνο ξήζηο ηνχ Γαπίδ πέξαο είιεθελ, ηδνχ 
γάξ εκθαλψο ηφ ηψλ αρξάλησλ πνδψλ ζνπ πξνζθπλνχκελ ππνπφδηνλ, θαί ελ 
ηή ηψλ πηεξχγσλ ζνπ ειπίδνληεο ζθηά, παλνηθηίξκνλ βνψκέλ ζνη, 
εκεησζήησ εθ' εκάο ηφ θψο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, θαί αλχςσζνλ ηνχ 
νξζνδφμνπ ιανχ ζνπ ηφ θέξαο, ηή ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ ζνπ αλπςψζεη, Υξηζηέ 
πνιπέιεε. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ ηήο Δνξηήο, θαί ηήο 
Αγίαο. 
 

Πξνθείκελνλ 
Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο δψζεη δχλακηλ 
θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
ηίρ. Δλ Δθθιεζίαηο επινγείηε ηφλ Θεφλ, ηφλ Κχξηνλ εθ πεγψλ Ηζξαήι. 
 

Ο Απφζηνινο Πξφο Γαιάηαο 
Αδειθνί, ζπλεξγνχληεο... 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ 
Σψ θαηξψ εθείλσ, εξψηεζέ ηηο ηψλ Φαξηζαίσλ ηφλ Ηεζνχλ... 

Εήηεη ηή β' ηήο δ' Δβδνκάδνο ηνχ Λνπθά 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο κάξηπξνο νθίαο, θαί ηψλ ηξηψλ ζπγαηέξσλ απηήο, 

Πίζηεσο, Αγάπεο, θαί Διπίδνο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 



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

Δνξηήο Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

ήκεξνλ εμέιακςε, θσηνεηδήο ψζπεξ ήιηνο, ν ηαπξφο ζνπ ν ηίκηνο, Υξηζηέ 
ζηεξηδφκελνο, έλ Κξαλίνπ ηφπσ, ηψ δεδνμαζκέλσ, θαί αλπςνχκελνο σηήξ, 
επί ηφ φξνο ζνπ ηφ παλάγηνλ, δεινί εκθαληηθψηαηα, σο δη' απηνχ 
παληνδχλακε, ηήλ εκψλ θχζηλ χςσζαο, νπξαλνίο σο θηιάλζξσπνο. 
 
Αλήγγεηιαλ ζήκεξνλ, νη νπξαλνί αθαηάιεπηε, ηνίο αλζξψπνηο ηήλ δφμαλ ζνπ, 
θαηδξψο εμαζηξάςαο γάξ, ηνχ ηαπξνχ ν ηχπνο, θέγγεη απξνζίησ, ηήλ 
καληψδε θαί ζθιεξάλ, ηψλ ζενθηφλσλ γλψκελ δηήιεγμε, δηφ ζνπ ηήλ 
θηιάλζξσπνλ, νηθνλνκίαλ δνμάδνκελ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 
 
ηαπξφο ν παλάγηνο, ηφ αθαηάιπηνλ ηξφπαηνλ, απφ γήο θαλεξνχκελνλ, 
ζήκεξνλ πξνέξρεηαη, σο πεξ θεθξπκκέλνο, ζεζαπξφο πινπηίδσλ, ηήλ 
νηθνπκέλελ ηαίο απγαίο, ηήο παγθνζκίνπ απηνχ ρξεζηφηεηνο, δηφ ζνπ ηήλ 
θηιάλζξσπνλ, νηθνλνκίαλ δνμάδνκελ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 
 

Καί ηψλ Αγίσλ 
 

κνηα 
Παξζέλνη λεάληδεο, θχζεσο λφκσ ζπλδνχκελαη, θαί ζαθψο θξαηπλφκελαη, 
αγάπε ηνχ θηίζαληνο, ηφλ δεζκφλ ηήο πιάλεο, δηέιπζαλ πίζηεη, θαί ηφλ 
αλίζρπξνλ ερζξφλ, αλδξεησζείζαη, πνζί ζπλέηξηςαλ, θαί λίθεο δηαδήκαηη, 
θσηνεηδψο εθνζκήζεζαλ, θαί λπκθψλα θαηψθεζαλ, λνεηφλ αγαιιφκελαη. 
 
Πίζηηο ε παλεχθεκνο, θαί ε Αγάπε ε έλδνμνο, θαί Διπίο ε ζεφζνθνο, αξεηψλ 
επψλπκνη, ηψλ θαεηλνηάησλ, αλαδεδεηγκέλαη, αζιεηηθψο ηφλ πνλεξφλ, 
θαηαβαινχζαη, ηφλ ηήλ Πξνκήηνξα, δνιίσο απαηήζαληα, ηνχ Παξαδείζνπ ηήλ 
νίθεζηλ, ζεσζείζαη απέιαβνλ, ππέξ πάλησλ πξεζβεχνπζαη. 
 
Ππξφο θαηεθξφλεζαλ, θαί πνιπηξφπσλ θνιάζεσλ, θαί ζαλάηνπ αη 
πάλζεκλνη, λπκθίνπ ηφ θάιινο γάξ, ηνχ σξαηνηάηνπ, πίζηεη εθδεηνχζαη, δηά 
πνηθίισλ αηθηζκψλ, σξαησζείζαη, ηνχησ ζπλήθζεζαλ, νθίαο ηά βιαζηήκαηα, 
Πίζηηο Διπίο θαί Αγάπε ηε, δη' απηψλ εκάο Κχξηε, ηψλ δεηλψλ ειεπζέξσζνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Σψλ Πξνθεηψλ αη θσλαί, ηφ Ξχινλ ηφ άγηνλ πξνθαηήγγεηιαλ, δη' νχ ηήο 
αξραίαο ειεπζεξψζε θαηάξαο, ηήο ηνχ ζαλάηνπ ν Άδάκ, ε δέ θηίζηο ζήκεξνλ, 
πςνπκέλνπ ηνχηνπ, ζπλπςνί ηήλ θσλήλ, ηφ εθ Θενχ αηηνπκέλε πινχζηνλ 
έιενο, Αιι' ν κφλνο ελ ειέεη ακέηξεηνο Γέζπνηα, ηιαζκφο γελνχ εκίλ, θαί 



ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Ξχινλ ηφ ηνχ ηαπξνχ, πςνχκελνλ νξψληεο, κεγαισζχλελ δψκελ, Θεψ ηψ 
ζηαπξσζέληη, ζαξθί δη' αγαζφηεηα. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Λχζηλ ηψλ δπζρεξψλ, θαί θηήζηλ ηψλ αξίζησλ, πςνπκελνο βξαβεχεη, ηψ γέλεη 
ηψλ αλζξψπσλ, ηαπξφο Υξηζηνχ ν άγηνο. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
ηε ηφλ Ακαιήθ, Μσζήο θαηεηξνπνχην, Υξηζηνχ πξνγξάθσλ πάζνο, 
ηαπξφλ πξνδηεηχπνπ, δαηκφλσλ ακπληήξηνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Γεχηε ραξκνληθψο, αζπαζψκεζα πάληεο, ηφ ζσηήξηνλ μχινλ, ελ ψ εμεηαλχζε, 
Υξηζηφο ε απνιχηξσζηο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δλ ζνί ηξηζκαθάξηζηε, θαί δσνδφηα ηαπξέ, ιανί επσρνχκελνη, παλεγπξίδνπζη 
λχλ, αυισλ ζχλ ηάγκαζη, ηάμεηο Αξρηεξέσλ, επζεβψο αλπκλνχζη, πιήζε ηψλ 
Μνλαδφλησλ, επιαβψο πξνζθπλνχζη, Υξηζηφλ δέ ηφλ ζηαπξσζέληα πάληεο 
δνμάδνκελ. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 



Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Ο ηαπξφο ζνπ Κχξηε, σο θψο εθιάκπσλ, ηάο ηνχ ζθφηνπο θάιαγγαο, 
απνδηψθεη, θαί πηζηνχο, θαηαθαηδξχλεη ηνχο ςάιινληαο, ηαπξφο ππάξρεη ηνχ 
θφζκνπ ηφ θαχρεκα. 
 

Ο θαλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σήο νθίεο αξίδεια θαί αγιαά ηέθλα ιηγαίλσ. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο α' 

νχ ε ηξνπαηνχρνο 
Σήο ππεξθνζκίνπ ζνπ Υξηζηέ, θαί ηήο αθξάζηνπ ζνθίαο ηήλ έιιακςηλ, 
δψξεζαί κνη Γέζπνηα, ηάο εππξεπείο θαί επθιεείο ζνπ Μάξηπξαο, φπσο 
αλπκλήζσ, ηά ηήο νθίαο βιαζηήκαηα. 
 
Ζ πξνζεγνξία ζνπ ζαθψο, ηή πνιηηεία ζεφθξνλ θεθφζκεηαη, πάζαλ 
δηήλπζαο, ζνχ ηήλ δσήλ, ηψ ηήο ζνθίαο έξσηη, έλδνμε νθία, ζνθίαο 
ιάκςαζα ράξηζη. 
 
νχ ν πακκαθάξηζηνο θαξπφο, ηήο ππεξζένπ ζνθίαο ηξηζζφηεηη, 
εγθαιισπηδφκελνο, αζιεηηθψο ππέξ εθείλεο έιακςε, πάλζνθε νθία, ζνθίαο 
ζείαο επψλεκε. 
 
ψκα θαί ςπρήλ δη' αξεηήο, εθθαζαξζείζαη παξζέλνη λεαληδεο, ηξείο ζνη 
πξνζελέρζεζαλ, καξηπξηθψο ηψ λνεηψ λπκθίσ, Υξηζηέ, Πίζηηο ζχλ Διπίδη, 
θαί ε Αγάπε ε έλδνμνο. 

Θενηνθίνλ 
ιελ ηήλ κνξθήλ κνπ πξνζιαβψλ, ν ελ κνξθή Θενχ πξίλ ελλννχκελνο, φιελ 
αλεθαίληζελ, ελ ζή γαζηξί ζενπξεπψο ζθελψζαο Αγλή, φζελ Θενηφθνλ, 
πηζηνί ζε πάληεο δνμάδνκελ. 
 

Χδή γ' 
Ο κφλνο είδσο ηήο ηψλ βξνηψλ 

Φσλήο ζνπ αθνχζαζαη Υξηζηέ, θαινχληνο πξφο αζάλαηνλ, θαί απαζή δσήλ 
εθνινχζεζαλ, ζηεθαλεθφξνη παξζέλνη Μάξηπξεο, ηνχ βνάλ ζνη, Άγηνο, ν 
λαφο ν έκςπρνο, ηήο αρξάληνπ ζνπ δφμεο Φηιάλζξσπε. 
 
Ηζρχλ εδσξήζαην Υξηζηφο, εζηψζαηο πξφ ηνχ βήκαηνο, καξηπξηθνχ πκίλ σο 
ππέζρεην, θαί ζενπλεχζηνπ ζνθίαο έπιεζε, θαί ιακπξάο αλέδεημε, 
ληθεθφξνπο Μάξηπξαο, παξζελίαο ιακπνχζαο ηή ράξηηη. 
 
Ζκβιχλαηε λχλ ηφλ δπζκελή, Παξζέλνη ηφλ κεγάιαπρνλ θαί ηήλ απηνχ νθξχλ 
θαηεβάιεηε, κεγαινθξφλσο αγσληζάκελαη, θαί ηφλ πξίλ θαπρψκελνλ, 
εμαιείθεηλ ζάιαζζαλ, ηαίο ξναίο ηψλ αηκάησλ επλίμαηε. 



 
νθίαο ηήο άλσζελ Υξηζηνχ, πινπζίσο εκθνξνχκελαη, ηήο εθιεθηήο νθίαο 
θαί έκθξνλνο, αη ζπγαηέξεο αη ηξείο θαηήζρπλαλ, ηπξαλλνχλησλ θξχαγκα, θαί 
καλίαλ άζρεηνλ, ξεηνξεχνπζαη ζεία δηδάγκαηα. 

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ ηφλ Άγηνλ Υξηζηφλ, αγίσο απεθχεζαο, αγησζχλεο άγηνλ ζθήλσκα, ηφλ 
ελ Αγίνηο αλαπαπφκελνλ, ψ βνψκελ, Άγηνο, ν λαφο ν έκςπρνο, ηήο αθξάζηνπ 
ζνπ δφμεο Φηιάλζξσπε. 

Ο Δηξκφο 
«Ο κφλνο είδσο 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 ηψλ Αγίσλ 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Σάο ςπράο δεζκεπζείζαη πφζσ Υξηζηνχ, ηψλ θζαξηψλ θαί πξνζθαίξσλ ηήλ 
θαιινλήλ, ελ ιήζε παξεδξακεηε, σο ηνχ Λφγνπ καζήηξηαη, αζθεηηθψο ηφ 
πξψηνλ, ηά πάζε λεθξψζαζαη, θαί αιγεηλαίο βαζάλνηο, ζηεξξψο 
ελαζιήζαζαη, φζελ ν Γεζπφηεο, ηήο δηπιήο καξηπξίαο, ζηεθάλνπο 
εδσξήζαην, θαί λπκθψλνο εμίσζε, Πακκαθάξηζηνη Μάξηπξεο, πξεζβεχζαηε 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη 
πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Δλ Παξαδείζσ κε ηφ πξίλ μχινλ εγχκλσζελ, νχπεξ ηή γεχζεη ν ερζξφο 
εηζθέξεη λέθξσζηλ, ηνχ ηαπξνχ δέ ηφ μχινλ, ηήο δσήο ηφ έλδπκα, αλζξψπνηο 
θέξνλ, επάγε επί ηήο γήο, θαί θφζκνο φινο, επιήζζε πάζεο ραξάο, φλ 
νξψληεο πςνχκελνλ, Θεψ ελ πίζηεη ιανί, ζπκθψλσο αλαθξάδνκελ, Πιήξεο 
δφμεο ν νίθφο ζνπ. 
 

Χδή δ' 
ξνο ζε ηή ράξηηη 

Ρσζζείζαη ηή ράξηηη, ηή ζεία θαιιίληθνη, Πίζηηο Αγάπε θαί Διπίο, ηάο ηψλ 
ηπξάλλσλ απεηιάο, αλδξείσο θαηήζρπλαλ, δηά ππξφο νινθαπηνχκελαη 
πάλζνθνη, θαί ηψ λπκθίσ Υξηζηψ πξνζαγφκελαη. 
 
Ίζρπζαλ ηνχ ηαπξνχ, ηή παλνπιία θξαμάκελαη, Πίζηηο Αγάπε θαί Διπίο, ηάο 
ηψλ θνιάζεσλ πιεγάο, επηνλσο αη Άγηαη, ππελεγθείλ κέρξηο αηκάησλ 
ζηεξξφηαηα, πξφο ηήλ ακαξηίαλ αληηθαζηζηάκελαη. 
 
Γπλάκεη θαί πφζσ ηήο Σξηάδνο εξξψζζεζαλ, Πίζηηο, Αγάπε θαί Διπίο, αη ηήο 
Σξηάδνο ηήο ζεπηήο, παξζέλνη ηζάξηζκνη, θαί αιγεηλψλ ηήλ δξηκπηάηελ 
επίηαζηλ, ππελεγθείλ αη πάλζεκλνη ίζρπζαλ. 
 



Ήζρπλαλ θαί Κφξαη, ηξπθεξαί ηνχ αιάζηνξνο, δηά ηνχ φπινπ ηνχ ηαπξνχ, 
ηήλ ππεξήθαλνλ Οθξχλ, θαί πξφο γήλ θαηέβαινλ, πεξηθαλψο ηφλ πξίλ 
ακέηξσο θαπρψκελνλ, ηήλ νηθνπκέλελ πάζαλ θαηαιήςεζζαη. 
 
Λακπάδεο ηξηζάξηζκνη, ζνθίαο αζηξάπηνπζαη, Πίζηηο Αγάπε θαί Διπίο, ηνίο 
ηήο Σξηάδνο θσηηζκνίο, ζαθψο ιακπξπλφκελαη, δηαθαλψο ηάο Δθθιεζίαο 
θσηίδνπζη, πξφο ζσηεξίαλ εκψλ θαί αληίιεςηλ. 

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ Αγία, Θενηφθε παλχκλεηε, ε πξνζδνθία ηψλ εζλψλ θαί ζσηεξία ηψλ 
πηζηψλ, εθ ζνχ άλαηέηαιθελ, ν ιπηξσηήο θαί δσνδφηεο θαί Κχξηνο, εηο 
ζσηεξίαλ ηψλ πκλνχλησλ ζε. 
 

Χδή ε' 
Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη 

Καξηεξία ηψλ θξελψλ, ηάο βαζάλνπο ππέκεηλαλ, θαί ζνθίαο ηήο ελζένπ 
ιαινχζαη κπζηήξηα, ηφλ θξαηνχληα ήζρπλαλ, αη ηξείο Παξζέλνη ζενθφξνη, 
πίζηεη θαί θχζεη ζπλδνχκελαη. 
 
Αγάιιεηαη ε Πξνκήησξ, νξψζα ληθψκελνλ ηφλ δφιηνλ, ηφλ απηήλ εμ Δδέκ 
εμνξίζαληα, γπλαημί ζεφθξνζηλ Διπίδη Πίζηεη θαί Αγάπε, ηνίο ηήο νθίαο 
γελλήκαζη. 
 
Ηνβφινπο ηνχ ηπξάλλνπ, ζσπείαο εμέθπγνλ, θαί βαζάλσλ ηάο πιεγάο 
εθνπζίσο ππέκεηλαλ, αη ζεκλαί λεάληδεο ηή ζή αγάπε ηεηξσκέλαη, Υξηζηέ θαί 
ζείσ ζνπ έξσηη. 

Θενηνθίνλ 
Αγάιινληαη νπξαλψλ, αη Γπλάκεηο νξψζαί ζε, επθξαίλνληαη ζχλ απηνίο ηψλ 
βξνηψλ ηά ζπζηήκαηα, ηψ γάξ ηφθσ ήλσληαη ηψ ζψ, Παξζέλε Θενηφθε, φλ 
επαμίσο δνμάδνκελ. 
 

Χδή ο' 
Δθχθισζελ εκάο 

Γεζφκελαη ηαίο ζαίο αρξάληνηο Γέζπνηα, παιάκαηο ελαπέζελην, ηάο ειπίδαο, 
αη Νεάληδεο αη ηξείο, θαί ηήο Σξηάδνο ηξηζκαθάξηαη, ηψ αξηζκψ ηεηηκεκέλαη θαί 
ζεκλπλφκελαη. 
 
Λακπφκελαη ηήο παξζελίαο θάιιεζη, Μαξηχξσλ δηαδήκαζηλ, εθνζκήζεζαλ, 
θαί ζηέθαλνλ δηπινχλ, άλσζελ αμίσο εθνκίζαλην, παξά Υξηζηνχ, ηνχ 
δσνδφηνπ θαί παλνηθηίξκνλνο. 
 
Αλήρζεζαλ ελ ηψ λαψ ζνπ Γέζπνηα, ηνχ πάλησλ βαζηιεχνληνο, 
παξζελεχνληα θεηκήιηα ζεπηά, ζνχ ηήο βαζηιείαο θνηλσλήζνληα, ζχ γάξ 
απηψλ, θαί θψο ππάξρεηο θαί αγαιιίακα. 

Θενηνθίνλ 
Αγάιινληαη ελ ζνί Παξζέλε άρξαληε, ηνχ γέλνπο νη πξνπάηνξεο, ηήλ Δδέκ 



απνιαβφληεο δηά ζνχ, ήλ έθ παξαβάζεσο απψιεζαλ, ζχ γάξ αγλή, θαί πξφ 
ηνχ ηφθνπ θαί κεηά γέλλεζηλ. 

Ο Δηξκφο 
«Δθχθισζελ εκάο εζράηε άβπζζνο, νπθ έζηηλ ν ξπφκελνο, εινγίζζεκελ σο 
πξφβαηα ζθαγήο, ζψζνλ ηφλ ιαφλ ζνπ ν Θεφο εκψλ, ζχ γάξ ηζρχο, ηψλ 
αζζελνχλησλ θαί επαλφξζσζηο». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο α' 
Υνξφο αγγειηθφο 

νθίαο ηήο ζεκλήο, ηεξψηαηνη θιάδνη, ή Πίζηηο θαί Διπίο, θαί Αγάπε 
δεηρζείζαη, ζνθίαλ απεκψξαλαλ, ηψλ Διιήλσλ ελ ράξηηη, θαί αζιήζαζαη, θαί 
ληθεθφξνη θαλείζαη, ζηέθνο άθζαξηνλ, παξά ηνχ πάλησλ Γεζπφηνπ, Υξηζηνχ 
αλεδήζαλην. 

Ο Οίθνο 
ηε εηο πάληα ηά πέξαηα, ηφ αζέκηηνλ εμειήιπζε πξφζηαγκα, ζχεηλ εηδψινηο 
θαί ζπέλδεζζαη, θαί βσκνχο δαηκφλσλ, θαί λανχο επηξεπίδεζζαη, πξφο 
αλζξψπσλ απψιεηαλ, ηφηε αη παλεχθεκνη θαί θαιιηπάξζελνη, σο αζηέξεο 
εμέιακςαλ, δφθνλ αζεταο θαί αγλσζίαο ειαχλνπζαη, θαί θέγγνο επζεβείαο ελ 
ηαίο θαξδίαηο ηψλ πηζηψλ ππαλάπηνπζαη, ηξαλψο αλεβφσλ, Θεφο κέγηζηφο 
εζηηλ ν ζηαπξσζείο βνπιήκαηη, θαί αλαζηάο ηξηήκεξνο, ελ ψ θαί θαπρψκεζα, 
φζελ θαί επαμίσο, ζηέθνο άθζαξηνλ παξά Υξηζηνχ αλεδήζαλην. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ θαί θαιιηλίθσλ 

Παξζέλσλ Πίζηεσο, Διπίδνο, θαί Αγάπεο, θαί ηήο κεηξφο απηψλ νθίαο. 
ηίρνη 

 Σή πξφο ζέ πίζηεη Πίζηηο, Διπίο, Αγάπε,  

 Αη ηξείο, Σξηάο, θιίλνπζηλ απρέλαο μίθεη.  

 Δβδνκάηε δεθάηε Αγάπελ ηάκνλ, Διπίδα, Πίζηηλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αγαζνθιείαο. 
ηίρνη 

 Αγαζφθιεηα πχξ επ' απρέλνο θέξεη,  

 Γεηλήο πιάλεο θιέγνπζα δεηλφλ απρέλα. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μαμίκνπ, Θενδφηνπ θαί 
Αζθιεπηνδφηεο. 

ηίρνη 

 Μηά γπλαηθί, θαί λεαλίζθνηο δχν, 

 Πξνο ηήλ ηνκήλ ήλ θαξδηψλ δέζηο κία. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Λνπθίαο, θαί Γεκηληαλνχ ηνχ πηνχ 
απηήο θαί Μάξηπξνο. 

ηίρνη 



 Δηξεληθψο ζή Υξηζηέ δνχιε Λνπθία,  

 Δηξεληθφλ κεηήιζελ φλησο εηο ηφπνλ.  

 Θάξζνπο ν Μάξηπο Γεκηληαλφο γέκσλ,  

 Σηκήλ ππέζηε θαξηεξψο ηήλ εθ μίθνπο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Θενδφηεο. 
ηίρνη 

 Σήλ Θενδφηελ πξφο μίθνο ηεζεγκέλνλ,  

 Πνηεί πξφζπκνλ ε Θεφζδνηνο ράξηο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ εθαηφλ Μαξηχξσλ. 
ηίρνη 

 Γεθάο δεθαπιή Μαξηχξσλ Αηγππηίσλ,  

 Μηά θεθαιάο ηέκλεηαη πξνζπκία. 
 

Δηο ηνχο Αγίνπο Πειέα θαί Νείινλ ηνχο Δπηζθφπνπο. 
ηίρνη 

 Έπνπο ν Πειεχο πνχ κέγαο πξφο Πειέα; 

 Νείισ ζπλεηζβαίλνληα θαί ππξφο κέζνλ. 
 

Δηο ηνχο ελ Παιαηζηίλε Ν' Μάξηπξαο. 
ηίρνη 

 Θενθξνλνχληεο άλδξεο εμ επβνπιίαο,  

 Ππξφο θαηαθξνλνχζηλ εμ επηνικίαο. 
 

Δηο ηφλ Αγηνλ Παηεξκνχζηνλ θαί Ζιίαλ. 
ηίρνη 

 Παηεξκνχζηνο εκπεζσλ ηή θακίλσ, 

 Πξφο δήινλ ίζνλ νηξχλεη ηφλ Ζιίαλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Υαξαιάκπνπο, Παληνιένληνο θαί 
ηήο ζπλνδίαο απηψλ. Σειείηαη ε ηνχησλ ζχλαμηο, ελ ηψ καξηπξείσ απηψλ, ηψ 
φληη ελ ηψ Γεπηέξσ. 

ηίρνη 

 Υαίξσλ ππήξρε πξφο ζθαγήλ Υαξαιάκπεο,  

 Καί Παληνιέσλ πξφο κάραηξαλ ήλ ιέσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ηψλ Αγίσλ Ηεξνκαξηχξσλ Ζξαθιείδνπ θαί Μχξσλνο 
Δπηζθφπσλ Σακάζνπ ηήο Κχπξνπ. 

ηίρνη 

 Ππξά ηεζέληεο Ζξαθιείδεο θαί Μχξσλ,  

 Υξηζηψ πξνζελέρζεζαλ σο νζκή κχξνπ. 
 

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



 
Χδή δ' 

έ λνεηήλ Θενηφθε 
Σξηζζνθεγγεί εληαία ράξηηη, θαηαιακπφκελαη ζαθψο, αη Παξζέλνη δαηκνληθήλ, 
έιπζαλ ζθνηφκαηλαλ, θψο ηφ ηξηζππφζηαηνλ, ζενινγνχζαη θαί κέιπνπζαη, ν 
αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 
Δλ νπξαλνίο ηάο παζηάδαο έρνπζαη, ιακπαδεθφξνη ηψ Υξηζηψ, ζχλ Αγγέινηο 
ραξκνληθψο, λχλ πεξηρνξεχεηε, δφμαλ ηήλ ατδηνλ ζπλζεσξνχζαη θαί 
κέιπνπζαη, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 
Καξηεξηθήλ σο νη Παίδεο έλζηαζηλ, επηδεημάκελαη ηφ πχξ, θαηεπάηεζαλ 
αλδξηθψο, ηνχησλ γάξ Ηζάξηζκνη, γλψκελ ηζνζηάζηνλ, αη ζενθφξνη εθηήζαλην, 
ηφλ αηλεηφλ ηψλ Παηέξσλ, αεί Θεφλ δνμάδνπζαη. 

Θενηνθίνλ 
Νέκνηο αγλή ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ, ηνίο αλπκλνχζί ζε πηζηψο, ιπηξνπκέλε 
ηψλ πεηξαζκψλ, πάζεο πεξηζηάζεσο, ζέ γάξ λχλ θεθηήκεζα, θαηαθπγήλ 
Θενλχκθεπηε, σο αηλεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ ρεξζί βαζηάζαζαλ. 
 

Χδή ε' 
Δλ θακίλσ Παίδεο 

Αη παξζέλνη αη ζενθεγγείο, Πίζηηο, Διπίο, Αγάπε, ηψ θάιιεη ηήο επζεβείαο, 
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνπζαη, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Λακπνκέλαο θαί θσηνεηδείο, δηά ηνχ καξηπξίνπ, πξνδήισο γεγελεκέλαο, ηάο 
παξζέλνπο νη πηζηνί, πκλήζσκελ ιέγνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ηακάησλ ξείζξνλ δαςηιψο, αθζφλσο θαί πινπζίσο, αη ζήθαη ηψλ Αζιεθφξσλ, 
αλαβξχνπζηλ αεί, ηνίο πίζηεη θξαπγάδνπζηλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Γή αγία πέθελαο αγλή, ηφλ δσεθφξνλ ζηάρπλ, ηεθνχζα ηήο ατδίνπ, δσήο 
πξφμελνλ Υξηζηφλ, ψ πάληεο θξαπγάδνκελ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή 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 ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Σχπνλ ηήο αγλήο 

Αίγιεο ηξηθεγγνχο πιεξνχκελαη, θαί ιακπεδφλνο ζείαο λχλ εκθνξνχκελαη, αη 
νκψλπκνη, ηψλ αξεηψλ θαί θεξψλπκνη, ηήο Αγάπεο, Δπιίδνο θαί Πίζηεσο, 



ειπίδη θαί αγάπε, εκάο θαί πίζηεη βεβαηψζαηε. 
 
Ίλα ε εμ χςνπο δχλακηο, λχλ θαηεπλάζε ηφλ θαηέρνληα θιχδσλα, ηήο 
αηξέζεσο, ψ Αζιεθφξνη αήηηεηνη, θαί βξαβεχζε πηζηνίο ηήλ νκφλνηαλ, 
αηηείζζε δπζσπνχκελ, αθαηαπαχζησο θαιιηπάξζελνη. 
 
Νχθηα ηήλ ηνχ βίνπ Πάλζνθνη, δηαδξακνχζαη ηήλ εκέξαλ εθζάζαηε, ηήλ 
αλέζπεξνλ, καξηπξηθψο αγαιιφκελαη, θαί παξζέλσλ θαπρψκελαη ράξηηη, θαί 
ζείαο βαζηιείαο, ηήο αθεξάηνπ αμηνχκελαη. 

Θενηνθίνλ 
 πψο ε Παξζέλνο ηέηνθε, ηφλ αεί φληα Λφγνλ, θαί ελππφζηαηνλ, ηφ 
απαχγαζκα ηήο παηξηθήο ππνζηάζεσο, ηφλ πκψλ επεξγέηελ θαί Κχξηνλ, εμ 
απηήο ζαξθσζέληα, φλ επαμίσο κεγαιχλνκελ. 

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 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Σψ ηήο Σξηάδνο Κφξαη, ππξνχκελαη αη ηξείο δήισ, ηψλ αξεηψλ ηή ηξηάδη, 
Διπίδη, Πίζηεη, Αγάπε, πξνζθείκελαη νκσλχκσο, ειφγεζαλ ηψλ βαζάλσλ. 

Θενηνθίνλ  κνηνλ 
Σφλ πνηεηήλ ηψλ αηψλσλ, θαί ηψλ Αγγέισλ Γεζπφηελ, απνηεθνχζα Παξζέλε, 
ηνχηνλ ηθέηεπε δείμαη, ηήο δεμηάο παξαζηάηαο, κεξίδνο ηνχο ζνχο νηθέηαο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Λφγρελ ζχλ ηψ ηαπξψ, ηνχο ήινπο θαί ηά άιια, ελ νίο ηφ δσεθφξνλ, 
Υξηζηνχ επάγε ζψκα, πςνχληεο πξνζθπλήζσκελ. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Όιελ θζνξνπνηφλ, εμαίξεη ακαξηίαο, ηφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ μχινλ, πςνχκελνλ 
σηήξ κνπ, ιακπξχλεη δέ ηά ζχκπαληα. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
Όδαηη ζενπξγψ, θαί αίκαηί ζνπ Λφγε, ιακπξψο ε Δθθιεζία, ζηνιίδεηαη σο 
λπκθε, ηαπξνχ ηήλ δφμαλ κέιπνπζα. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 



Υαίξνηο ηφ ηψλ πηζηψλ, θπιαθηήξηνλ ζείνλ, απξνζκάρεηνλ ηείρνο, ηαπξφο ν 
ηνχ Κπξίνπ, δη' νχ απφ γήο ήξζεκελ. 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Δπκελίνπ, Δπηζθφπνπ Γνξηχλεο, ηνχ 

ζαπκαηνπξγνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'. 

 
Ήρνο α' 

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Σφ αλπςνχκελνλ μχινλ ηήο ζσηεξίαο εκψλ, ελ ψ Υξηζηφο ηάο ρείξαο, ε δσή 
ηψλ απάλησλ, πξνζήισζε βνπιήζεη, πάληαο πηζηνχο, πξνζθαιείηαη ελ 
άζκαζηλ, ενξηαδφλησλ κεη' ήρνπ ηνχ πξνζθπλείλ, ππνπφδηνλ ηφ ζείνλ απηνχ. 
 
Σψλ εγθαηλίσλ ηήλ κλήκελ ηήο αλαζηάζεσο, δη' ήο ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, θψο 
επέιακςε κέγα, δσήο θαί αθζαξζίαο, δεχηε πηζηνί, εθηεινχληεο πθψζσκελ, 
ηφ δσνπάξνρνλ μχινλ ηφ ηνχ ηαπξνχ, πξνζθπλνχληεο ηφλ σηήξα Υξηζηφλ. 
 
Μσζήο ν κέγαο, ηφ πάιαη επί ηνχ φξνπο ηλά, ζηαπξνεηδψο ηάο ρείξαο, 
εθπεηάζαο εηο χςνο, εηχπνπ ηφλ ηαπξφλ ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, ηφλ πςνχκελνλ 
ζήκεξνλ, θαί αγηάδνληα πάληαο ηνχο επί γήο, ελ απηψ ζε πξνζθπλνχηαο 
πηζηψο. 
 

Καί ηνχ Αγίνπ γ' 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Σήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκά ζνπ, ηψλ παζψλ θαζεξάκελνο, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο 
νίθνο γέγνλαο, θαί Ηεξέσλ ελ ρξίζκαηη, ζαπηφλ θαηεθφζκεζαο, παξαζηάηεο 
δεμηφο, ρξεκαηίζαο Δπκέληε, θαί ζπλφκηινο, ηψλ Αγίσλ Αγγέισλ, θαί ηήο 
δφμεο, ηνχ Κπξίνπ θιεξνλφκνο, θαί πξεζβεπηήο ηψλ πκλνχλησλ ζε. 
 
Ο πεξίδνμνο βίνο ζνπ, αξεηαίο θαηδξπλφκελνο, ηψλ ζαπκάησλ έιακςε ηαίο 
θαηδξφηεζη, θαί επθιεή ζε ηνίο πέξαζη, πακκάθαξ εηξγάζαην, θαί θσζηήξα 
απιαλή, θαί Αγίσλ νκφζθελνλ, θαί ηήο πφιεσο, ηήο αγίαο πνιίηελ Ηεξάξρα, 
ηψλ Αγγέισλ ζπκπνιίηα, ζαπκαηνπξγέ αμηάγαζηε. 
 
Σψλ Κξεηψλ εγθαιιψπηζκα, ηήο Γνξηχλεο ηφλ πξφεδξνλ, Δθθιεζίαο 



άζεηζηνλ ηφ ζεκέιηνλ, ηφλ ηεξάξρελ Δπκέληνλ, ελ ζαχκαζη κέγηζηνλ, θαί 
δπλάκεζη πνιιαίο, γεγνλφηα πεξίδνμνλ, θαί θσηίζαληα, ηάο ελ δφθσ θαξδίαο, 
σο θσζηήξα, ηψλ πηζηψλ κεγαινθψλσο, νη ζπλειζφληεο ηηκήζσκελ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Σνχ ηηκίνπ ηαπξνχ ζνπ Υξηζηέ ηήλ ελέξγεηαλ, πξνδηαηππψζαο Μσυζήο, 
εηξνπνχην ηφλ ελαληίνλ Ακαιήθ, ελ ηή εξήκσ ηλά, φηε γάξ εθήπινπ ηάο 
ρείξαο, ηαπξνχ ηφλ ηχπνλ πνηψλ, ελίζρπελ ν ιαφο, λπλί δέ ηψλ πξαγκάησλ ε 
έθβαζηο, εηο εκάο πεπιήξσηαη, ήκεξνλ ν ηαπξφο πςνχηαη, θαί δαίκνλεο 
θπγαδεχνληαη, ήκεξνλ ε θηίζηο πάζα εθ ηήο θζνξάο ειεπζέξσηαη, πάληα 
γάξ δηά ηαπξνχ, επέιακςελ εκίλ ηά ραξίζκαηα, δηφ γεζφκελνη πάληεο 
πξνζπίπηνκέλ ζνη ιέγνληεο, Χο εκεγαιχλζε ηά έξγα ζνπ Κχξηε, δφμα ζνη. 
 

Απφζηηρα ηηρεξά 
 

Ήρνο πι. β' 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Ραπίζκαηα ππήλεγθαο, θαί ζηαχξσζηλ Μαθξφζπκε, θαί Ολείδε, ζέισλ πάληαο 
εθ ρεηξφο, ιπηξψζαζζαη ηνχ πιάλνπ, ν κφλνο δσνδφηεο, θαί παλνηθηίξκσλ 
θαί θηιάλζξσπνο. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Σηκψ ζνπ ηφλ ηαπξφλ αγαζέ, ηνχο ήινπο θαί ηήλ ιφγρελ σηήξ, δη' ψλ 
πάληαο, ειπηξψζσ ηήο θζνξάο, σο κφλνο δσνδφηεο, θαί πάλησλ επεξγέηεο, 
κφλε θηιάλζξσπε σηήξ εκψλ. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
ηαπξψ πξνζεισζείο δη' εκέ, σηήξ κνπ ππεξαγαζε, εξξαπίζζεο θαί 
πβξίζζεο ιπηξσηά, θαί φμνο επνηίζζεο, θαί ιφγρε εθεληήζεο, θαί πάληα 
θέξεηο αλακάξηεηε. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
ήκεξνλ μχινλ εθαλεξψζε, ήκεξνλ γέλνο Δβξαίσλ απψιεην, ήκεξνλ δηά 
πηζηψλ βαζηιέσλ, ε πίζηηο θαλεξνχηαη, θαί ν Αδάκ δηά ηνχ μχινπ εμέπεζε, θαί 
πάιηλ δηά μχινπ δαίκνλεο έθξημαλ, Παληνδχλακε Κχξηε δφμα ζνη. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 



Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ο άλσ σο Θεφο, νπξαλφλ ζξφλνλ έρσλ, θαί γήλ Υξηζηέ σηήξ, ππνπφδηνλ 
θέξσλ, ηαπξφλ εκίλ ππέδεημαο, ζψλ πνδψλ ππνπφδηνλ, Σνχηνλ άπαληεο, 
δαπτηηθψο πξνζθπλνχκελ, Σνχηνλ θχιαθα, θαί βνεζφλ εμαηηνχκελ θαί πίζηεη 
δνμάδνκελ. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Δλ Παξαδείζσ κε δεηλψο πεπησθφηα, ηνχ βξνηνθηφλνπ ηή πηθξά ζπκβνπιία, 
ελ ηψ Κξαλίσ πάιηλ εμαλέζηεζαο Υξηζηέ, μχισ ηαζάκελνο, ηήλ ηνχ μχινπ 
θαηάξαλ, θηείλαο ηφλ απάηε κε, ζαλαηψζαληα φθηλ, θαί εδσξήζσ ζείαλ κνη 
δσήλ, Γφμα ηή ζεία ηαπξψζεη ζνπ Κχξηε. 
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε αθξνζηηρίο. 
 

Δπραίο δίδνπ κνη Υξηζηφλ επκελή Μάθαξ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
Γεχηε ιανί άζσκελ 

Έρσλ Υξηζηφλ, Πάηεξ ζεφθξνλ Δπκέληε, ηψλ ζψλ θαζππαθνχνληα, ζείσλ 
εληεχμεσλ, επκελή ηνχηνλ Μάθαξ, απέξγαζαη ηνίο πφζσ αλεπθεκνχζί ζε. 
 
Τςνπνηνλ, απφ λεφηεηνο ζηε, εγαπεθψο ηαπείλσζηλ, ηφλ ππεξήθαλνλ, 
εηαπείλσζαο φθηλ, θαί ράξηλ ηακάησλ, ζαθψο επινχηεζαο. 
 
Υσξεηηθφλ, Πλεχκαηνο φξγαλνλ γέγνλαο, ηά ηήο ζαξθφο θξνλήκαηα, πνιιαίο 
αζθήζεζη, ηή ςπρή ππνηάμαο, ηψ θξείηηνλη ηφ ρείξνλ, ζχ δνπισζάκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Αη πεξί ζνχ, λχλ πξνθεηείαη πεπιήξσληαη, Θενθπήηνξ Γέζπνηλα, φλ γάξ 
πξνήγγεηιαλ, πςεγφξσο ελ κήηξα, ερψξεζαο ελ δχσ, ηειείαηο θχζεζη. 
 

Χδή γ' 
ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε 

Γηέηξερεο ζπνπδή θαζψο ε κέιηηηα, ιεηκψλαο ηνχο ινγηθνχο Ηεξάξρα, ηφ 
γιπθχ κέιη ζεξψκελνο, θαί θαξδίαο ηνίο ζίκβινηο εληηζέκελνο. 
 
Ο βίνο θαζαξφο ν ιφγνο άιαηη, ηψ ζείσ Δπκέληε εξηπκέλνο, δηεδείθλπ ζνχ ηήλ 
έλδνζελ, θεθξπκκέλελ θαί ράξηλ θαί ιακπξφηεηα. 
 
Τςψζεο αξεηαίο θαιισπηδφκελνο, θαί ζξφλνλ επέβεο πςεινηάησλ, κχξσ 



ζείσ ρξηζζείο Πλεχκαηνο, θαί Υξηζηνχ επσδία γλσξηδφκελνο. 
Θενηνθίνλ 

Μαξία ηφ ρξπζνχλ ζπκηαηήξηνλ, παζψλ κνπ, απέιαζνλ ηφ δπζψδεο, θαί 
ζηεξέσζνλ θινλνχκελνλ, πξνζβνιαίο ηνπ δνιίνπ πνιεκήηνξνο. 

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 ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο πι. α' 

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
Οξζνδφμνηο εκπξέπσλ Πάηεξ δηδάγκαζη, ηάο δνθψδεηο αηξέζεηο πάζαο 
εκείσζαο, θαί ζαπκάησλ απηνπξγφο δεηρζείο Δπκέληε, πεξηβφεηνο παληί, 
πξνκεζεία ζετθή, εγέλνπ, φζελ ζε πίζηεη, ηηκψκελ σο Ηεξάξρελ, θαί ηψλ 
Αγγέισλ νκφηηκνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 

Σφ παλάγηνλ μχινλ ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ, αλαιάβσκελ πίζηεη επί ηψλ ψκσλ 
εκψλ, θαί ηνχ βίνπ ηά ηεξπλά απνξξίςσκελ, φ νη πάιαη βαζηιείο, 
αλαιακβάλνληεο πηζηψο, ελίθεζαλ πνιεκίνπο, θαί θχια ηά ηψλ βαξβάξσλ, ηή 
δπλάκεη ηνχηνπ αλέηξεςαλ. 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε ηήλ αθνήλ 

Οίθνο γέγνλαο Πλεχκαηνο, ζείνηο λανίο ζρνιάδσλ Ηεξάξρα, θαί ζεπηαίο 
κειέηαηο σξατδφκελνο. 
 
Ηεξάξρεο ζεφιεπηνο, Πάηεξ ζνθέ θαί πξφεδξνο Γνξηχλεο, γεγνλψο 
ζαπκάησλ, αίγιελ απήζηξαςαο. 
 
Υάζκα κέγα ηνχ δξάθνληνο, ηψλ πξνζεπρψλ ελέπξεζαο ιακπάζη, θαηά ηνχ 
νξκήζαληνο Ηεξψηαηε. 
 
Ρσκαιέσ θξνλήκαηη, ηφλ δπζκελή θαηέβαιεο αλδξείσο, θαί νξκάο ιεφλησλ 
ζχ εραιίλσζαο. 

Θενηνθίνλ 
Ηεξαί πξνθαηήγγεηιαλ, πάιαη θσλαί ηνχ ηφθνπ ζνπ ηφ βάζνο, ψλ λχλ ηάο 
εθβάζεηο είδνκελ Άρξαληε. 
 

Χδή ε' 
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο 

χλεζηλ έζρεθαο, σο εηξελεχζαο εθ παζψλ ζηε, λνχλ θαί ςπρήλ, φζελ 
δηαιχεηο ηάο έξηδαο Πηζηψο, ηψλ βαζηιεπφλησλ, θαιψο πεηζνκέλσλ ζνη. 
 
Σάο αθνάο ππνζείο, ζνί Βαζηιέσλ ν πηζηφο έιπζελ, έρζξαλ καθξάλ, φιεζξνλ 



γελλψζαλ, θαί ηήλ αδειθηθήλ, νκφλνηαλ ζηέξγεη, ζεφθξνλ Δπκέληε. 
 
Οία ππξζφο επηζηάο, Ρψκελ θσηίδεηο εθηειψλ ζαχκαηα, θαί ηνχο παζψλ, 
βπζψ λερνκέλνπο, πξφο φξκνλ γαιελφλ, ηάζεσο Μάθαξ, ζνθψο 
εθθαινχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Νένλ σο βξέθνο εκίλ, ηφλ πξναηψληνλ Τηφλ ηέηνθαο, ζειεηηθαίο, δπζίλ 
ελεξγείαηο, ππάξρνληα δηπινχλ, σο άλζξσπνλ άκα, Θεφλ ηε Παλάκσκε. 
 

Χδή ο' 
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 

Δλεξγή ζεζαπξφλ αδαπάλεηνλ, έρσλ ελ θαξδία ζνπ, Υξηζηφλ Δπκέληε, 
ψζπεξ πειφλ ιειφγηζαη, ηφλ ρξπζφλ Βαζηιεχο, φλ παξέζρε ζνη. 
 
Τςειήλ εηο θαζέδξαλ εθάζηζαο, Πάηεξ ηήο εηξήλεο, θζεγμάκελνο πξφζξεκα, 
ηή Δθθιεζία άλσζελ, νχπεξ ηή πξνζθιήζεη ζεκλχλεηαη. 
 
Μή βξαρείο ακαξηίαηο δηέπιεπζαο, βίνπ ηφ θιπδψληνλ ηφ πνιπψδπλνλ, θαί 
ηνχο ιηκέλαο έθζαζαο, έλζα δήκνο νζίσλ επθξαίλεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Δπί ζέ θαηαβάο ν νπξάληνο, φκβξνο ρεξζσζείζαλ ηήλ γήλ Αεηπάξζελε, 
ζενγλσζίαο λάκαζη, θαηαξδεχζαο πνιχθνξνλ έδεημε. 

Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επ ζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δηψλ 

Φσηί ζετθψ, ειιακθζείο πακκάθάξηζηε, θσηίδεηο εκάο, ηνχο πφζσ 
αλπκλνχληάο ζνπ, ηήλ ζεπηήλ θαη έλδνμνλ, θαί αγίαλ Πάηεξ κεηάζηαζηλ, 
Ηεξάξρα Δπκέληε, πξεζβεχεηο γάξ απαχζησο ππέξ εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Οίθηεηξνλ Κχξηε ηφλ ζφλ δνχινλ, θαί ζπγρψξεζνλ πάληα ηά νθεηιήκαηα λχλ, 
θαί δψξεζαί κνη ηφ έιενο ηήο επζπιαγρλίαο ζνπ, ίλα χκλνηο ζε δνμάδσ 
απαχζησο, θαί ηφλ πηζηφλ ζνπ ζεξάπνληα ζηέςσ σδαίο, ηφλ πξφεδξνλ 
Γνξηχλεο ζήκεξνλ, Δπκέληνλ ηφλ θσζηήξα, γήο πάζεο ηφ κέγα θεηκήιηνλ, ηήο 
Δθθιεζίαο ηφ ζηήξηγκα, θαί ηήο Κξήηεο ηφ ζείνλ αγιάτζκα, πξεζβεχεη γάξ 
απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Δπκελίνπ, 

Δπηζθφπνπ Γνξηχλεο. 
ηίρνη 

 Σφ ιείνλ Δπκέληνο φκκα Γνξηχλεο,  

 Παλεπκελέο θαηείδελ φκκα Κπξίνπ.  



 Ογδνάηε δεθάηε ζάλελ Δπκέληνο κεγαιήησξ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ γπλαηθψλ, νθίαο θαί 
Δηξήλεο. 

ηίρνη 

 Δηξήλε θαί νθία ηκεζείζαη θάξαο, 

 έ ηήλ ππέξ λνχλ είδνλ εηξήλελ Λφγε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αξηάδλεο. 
ηίρνη 

 ψδεη ξαγείζα ηήλ Αξηάδλελ πέηξα.  

 Υξηζηφο γάξ αχηήλ έζθεπε δσήο πέηξα. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Κάζηνξνο. 
ηίρνη 

 Οπ ζήξ ν Κάζησξ, αιι' αλήξ ηηο γελλάδαο,  

 Ζ κάιινλ εηπείλ, αλδξηάο πξφο αηθίαο. 
 

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

Χδή δ' 
Δηθφλνο ρξπζήο 

Νεθξψλ ινγηζκψλ, πξνζπκία ηήο ςπρήο θαηαθαπρ ψκελνο, ελ βαζπηάησ 
γήξα ζηε, απνδεκίαηο εθέρξεζν, επ' επεξγεζία ηψλ πίζηεη, δερνκέλσλ 
Δπκέληε, ζέ ηφλ ζπνξέα ηψλ ζεπηψλ, θαί Ηεξψλ δηδαρψλ. 
 
Ζ Ρψκε ηψλ ζψλ, απνιαχζαζα θαιψλ, δψξνλ πνζνχκελνλ, ηή ζεβατδη κή 
βνπιφκελνλ, Πάηεξ εθπέκπεη Δπκέληε, έλζα γεγνλψο αλαζηέιιεηο, ηνχ 
απρκνχ ηήλ θαηήθεηαλ, ηή επνκβξία ηψλ ζεπηψλ επρψλ ζνπ ζηε. 
 
Μαδνίο εθηξαθείο, εγθξαηείαο ηφ ζεπηφλ γάια εζήιαζαο, θαί ειηθίαο κέηξνλ 
έθζαζαο, αλελερζείο εηο αθξψξεηαλ, Πάηεξ αξεηψλ θαί ειίνπ, απαζηξάςαο 
θαηδξφηεξνλ, ζενζεκείαηο ηνίο λπθηί θαηαζρεζείζη παζψλ. 

Θενηνθίνλ 
Αυινπ θσηφο, νηθεηήξηνλ ε ζή κήηξα γεγέλεηαη, ηνχ θξπθησξίαηο ζείαο 
γλψζεσο, ηήλ αζεταλ κεηψζαληνο, άρξαληε Θεφλπκθε Κφξε, φλ πκλνχληεο 
θξαπγάδνκελ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε' 
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο 

Καηαπαιαίζαο ηφλ ερζξφλ, θαί ηφλ δξφκνλ ηφλ θαιφλ δηαηειέζαο, βαζπηάησ 
ελ γήξα, πξφο ηνχο παηέξαο ηνχο ζνχο, κεηέβεο ζίηνο ψζπεξ ψξηκνο, μέλεο 
επί ρψξαο, ιαβψλ ηνχ βίνπ πέξαο. 
 



Ακλεκνλήζαληεο ηψλ ζψλ, νπδακψο Πάηεξ θαιψλ παίδεο ζεβαίσλ, ηή 
παηξίδη θαί πνίκλε ηήλ Ηεξάλ ζνπ ζνξφλ, αηζίσο θξίλαληεο εθπέκπνπζηλ, ήο 
ηή επαλφδσ, ζαπκάησλ έξξεη ράξηο. 
 
Ράμνο Κπξίιινπ ηφ ζεπηφλ, θαί πνιχαζινλ ηφ πξίλ θαηέρσλ ζψκα, θαί ηφ ζφλ 
λχλ ζπγθξχπηεη, παξαπιεζίσο νθέ, ζπλάςαο ηνχο βίσ νκφθξνλαο, νχο ε 
άλσ θέξεη, παηξίο εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Ηεξσηάηε Πξνθεηψλ, ζέ πξνγξάθεη αιεζψο ζεκλή ρνξεία, αιαηφκεηνλ φξνο, 
ξάβδνλ θαί πχιελ, δη' ήο δηήιζελ σο νίδελ ν Όςηζηνο, πάιηλ θεθιεηζκέλελ, 
εάζαο ζε Παξζέλε. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ 

Χο ηνχ Υξηζηνχ Ηεξάξρεο, εθ δπλάκεσο Πάηεξ, εηο δχλακηλ κεηέβεο 
ζαπκαζηψο, έλζα ρνξνί Ηεξψηαηνη, ιεηηνπξγνχζηλ ελ θφβσ Σξηάδη, ηή ζεπηή 
κεηά παζψλ, νπξαλίσλ πακκάθαξ, Δπκέληε Γπλάκεσλ. 
 
ηήζνλ ηήλ λχλ θαηαηγίδα, ηήο παηξίδνο ηφ ζείνλ, ηαίο ζαίο εμεπκελίδσλ 
πξνζεπραίο, βαξβαξηθήλ κάθαξ έθνδνλ, ηήλ εκάο ηπξαλλνχζαλ, θαί πείξα 
ζπλσζνχζαλ ηψλ θαθψλ, εηο βπζφλ απσιείαο, ανίδηκε Δπκέληε. 
 
Ζζή παλίεξνο κλήκε, ζπγθαιείηαη πνηκέλαο, νζίνπο θαί ιαφλ ηφλ επζεβή, 
αγηαζκφλ πάζη θέξνπζα, ήλ ηεινχληαο πινπζίσο, θαηαχγαζνλ εκάο 
καξκαξπγαίο, ηψλ ελ ζνί ραξηζκάησλ, παλεχθεκε Δπκέληε. 

Θενηνθίνλ 
Φέξεηο ηφλ θέξνληα πάληα, ζετθή δπλαζηεία, θαί ηξέθεηο εθ καδψλ πάζαλ 
πλνήλ, ηφλ δηαηξέθνληα Πάλαγλε, ππέξ λνχλ ζνχ ηφ ζαχκα, Αγγέινπο 
θαηαπιήηηνλ θαί βξνηνχο, ηνχο αεί ζε πκλνχληαο, θαί πφζσ καθαξίδνληαο. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία εθφληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ πκλφηο κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Αγίνπ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Δπκέληε ζεφιεπηε, ηψλ Αξραγγέισλ ζχζθελε, σο παξξεζίαλ πινπηήζαο, 
πξφο ηφλ Υξηζηφλ Ηεξάξρα, νχ θαί ηψ ζξφλσ Άγηε, ελδφμσο λχλ παξίζηαζαη, 
ηψλ εθηεινχλησλ κέκλεζν, ηήλ θσηνθφξνλ ζνπ κλήκελ, θαί ζέ ηηκψλησλ εθ 
πφζνπ. 

Καί ηήο Δνξηήο 



Ήρνο β' 
Σψλ καζεηψλ νξψλησλ ζε 

ηαπξφο, ν θχιαμ πάζεο ηήο νηθνπκέλεο, ηαπξφο, ε σξαηφηεο ηήο 
Δθθιεζίαο, ηαπξφο, Βαζηιέσλ ηφ θξαηαίσκα, ηαπξφο, Πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα 
ηαπξφο, Αγγέισλ ε δφμα, θαί ηψλ δαηκφλσλ ηφ ηξαχκα. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Ξχινλ ηφ ηνχ ηαπξνχ, πςνχκελνλ νξψληεο, κεγαισζχλελ δψκελ, Θεψ ηψ 
ζηαπξσζέληη, ζαξθί δη' αγαζφηεηα. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Όδαηη ζενπξγψ, θαί αίκαηί ζνπ Λφγε, ιακπξψο ε Δθθιεζία, ζηνιίδεηαη σο 
λχκθε, ηαπξνχ ηήλ δφμαλ κέιπνπζα. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
Λφγρελ ζχλ ηψ ηαπξψ, ηνχο ήινπο θαί ηά άιια, ελ νίο ηφ δσεθφξνλ, 
Υξηζηνχ επάγε ζψκα, ελ χκλνηο πξνζθπλήζσκελ. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Γεχηε ραξκνληθψο, αζπαζψκεζα πάληεο, ηφ ζσηήξηνλ μχινλ, ελ ψ εμεηαλχζε, 
Υξηζηφο ε απνιχηξσζηο. 
 

Καί ηά ινηπά σο ζχλεζεο, θαί Απνιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Σξνθίκνπ, αββαηίνπ, θαί Γνξπκέδνληνο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Δνξηήο γ'. 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ηφ δσεθφξνλ θπηφλ, ν ηαπξφο ν παλάγηνο, εηο 
χςνο αηξφκελνο, εκθαλίδεηαη ζήκεξνλ, δνμνινγνχζη, πάληα ηά πέξαηα, 
εθδεηκαηνχληαη, δαίκνλεο άπαληεο,  νίνλ δψξεκα, ηνίο βξνηνίο θεράξηζηαη! 
δη' νχ Υξηζηέ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, σο κφλνο εχζπιαγρλνο. 



 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! σο βφηξπλ πιήξε δσήο, ν βαζηάζαο ηφλ 
χςηζηνλ, απφ γήο πςνχκελνο, ηαπξφο νξάηαη ζήκεξνλ, δη' νχ πξφο Θεφλ, 
πάληεο εηιθχζζεκελ, θαί θαηεπφζε, εηο ηέινο ζάλαηνο,  μχινλ άρξαληνλ! πθ' 
νχ απνιαχνκελ ηήο ελ Δδέκ, αζαλάηνπ βξψζεσο, Υξηζηφλ δνμάδνληεο. 
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! εχξνο θαί κήθνο ηαπξνχ, νπξαλνχ ηζνζηάζηνλ, 
φηη ζεία ράξηηη, αγηάδεη ηά ζχκπαληα, ελ ηνχησ έζλε, βάξβαξα ήηεληαη, ελ 
ηνχησ ζθήπηξα, αλάθησλ ήδξαζηαη,  ζείαο θιίκαθνο! δη' ήο αλαηξέρνκελ εηο 
νπξαλνχο, πςνχληεο ελ άζκαζη, Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ. 
 

Καί ηψλ Αγίσλ γ' 
 

Ήρνο ν απηφο 
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε 

Σξπθήλ ηήλ αδαπάλεηνλ, πνζψλ θιεξψζαζζαη, Σξφθηκε Μάξηπο, πφλνηο ηνχ 
ζψκαηνο, ζχ ελεηξχθαο, θαί δή κεηέζηεο εθ θζνξάο, πξφο ηήλ αθζαξζίαλ 
αγαιιφκελνο, θαί ηψ καξηπξίσ εγθνζκνχκελνο, δηφ ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, 
αίηεζαη πάζη κάθαξ ηφ κέγα έιενο. 
 
αββάηηνο ν έλδνμνο, πνιιαίο θνιάζεζηλ εγθαξηεξήζαο, λχλ εζαββάηηζελ εηο 
ηάο επαχιεηο, ηψλ νπξαλψλ πεξηραξψο, γέξα ηψλ αγψλσλ θνκηδφκελνο, 
δήκνηο ηψλ Αγγέισλ αξηζκνχκελνο, απηνχ Υξηζηέ πξεζβείαηο, δψξεζαη ηψ 
ιαψ ζνπ ηφ κέγα έιενο. 
 
Αζέσλ βνπιεπηήξηνλ, απνθξνπζάκελνο βνπιαίο ελζένηο, ηφλ λνχλ σρχξσζελ 
ν Γνξπκέδσλ, θαί πξνζερψξεζε ζηεξξψο, πξφο ηά ηψλ βαζάλσλ 
πεηξαηήξηα, λίθεο ηε βξαβεία θνκηζάκελνο, Υξηζηψ ζπκβαζηιεχεη, πάληνηε 
ππέξ πάλησλ εκψλ δενκελνο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Ζ θσλή ηνχ Πξνθήηνπ ζνπ Μσυζέσο, ν Θεφο πεπιήξσηαη, ε ιέγνπζα, 
ςεζζε ηήλ δσήλ πκψλ θξεκακέλελ, απέλαληη ηψλ νθζαικψλ πκψλ, 
ήκεξνλ ηαπξφο πςνχηαη, θαί θφζκνο εθ πιάλεο ειεπζέξσηαη, ήκεξνλ ηνχ 
Υξηζηνχ ε αλάζηαζηο εγθαηλίδεηαη, θαί ηά πέξαηα ηήο γήο αγάιινληαη, ελ 
θπκβάινηο Γαπτηηθνίο, χκλνλ ζνη πξνζθέξνληα θαί ιέγνληα, Δηξγάζσ 
ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο γήο ν Θεφο, ηαπξφλ θαί ηήλ αλάζηαζηλ, δη' ψλ εκάο 
έζσζαο αγαζέ θαί θηιάλζξσπε, Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα ζνη. 
 

Απφζηηρα ηηρεξά 
 

Ήρνο πι. β' 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Οχ έζηεζαλ νη πφδεο Υξηζηνχ, ηφλ ηχπνλ πξνζθπλήζσκελ, αλπςνχληεο ηφλ 
ηξηζφιβηνλ ηαπξνλ, ελ ψ θαηεθελψζε, ηφ αίκα ηνχ Γεζπφηνπ, ηφ βιχζαλ 
θφζκσ ηήλ αλάζηαζηλ. 



 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Νεθξψζαληεο ηά πάζε ζαξθφο, θαί πλεχκαηνο ζεφθξνλεο, επεηρζψκελ, 
πςσζήλαη απφ γήο, νπξάληνλ πξφο ιήμηλ, ηαπξνχ ηή αλπςψζεη, 
ζπζηαπξσζέληεο ηψ Γεζπφηε Υξηζηψ. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
Εσήξπηνο εθ ζείαο πιεπξάο, πεγή ζαθψο εμέβιπζε, ηνχ σηήξνο 
θαηαξδεχνπζα ςπράο, ηψλ πίζηεη πξνζθπλνχλησλ, ηφ ζείνλ πάζνο ηνχηνπ, 
θαί ηφλ ηαπξφλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Ο ηεηξαπέξαηνο θφζκνο ζήκεξνλ αγηάδεηαη, ηνχ ηεηξακεξνχο πςνπκέλνπ ζνπ 
ηαπξνχ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, θαί θέξαο ηψλ πηζηψλ ζπλπςνχηαη Βαζηιέσλ 
εκψλ, ζπληξηβφλησλ έλ απηψ ηψλ δπζκελψλ ηά θέξαηα, Μέγαο εί Κχξηε, θαί 
ζαπκαζηφο ελ ηνίο έξγνηο ζνπ! δφμα ζνη. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σνχ ηαπξνχ ζνπ ηφ μχινλ πξνζθπλνχκελ Φηιάλζξσπε, φηη ελ απηψ 
πξνζειψζεο ε δσή ηψλ απάλησλ, Παξάδεηζνλ ελέσμαο σηήξ, ηψ πίζηεη 
πξνζειζφληη ζνη Λεζηή, θαί ηξπθήο θαηεμηψζε, νκνινγψλ ζνη, Μλήζζεηί κνπ 
Κχξηε, Γέμαη ψζπεξ εθείλνλ θαί εκάο, θξαπγάδνληαο, Ζκάξηνκελ, πάληεο ηή 
επζπιαγρλία ζνπ, κή ππεξίδεο εκάο. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 



Απιψζαο ελ ηαπξψ, ηάο παιάκαο Οηθηίξκνλ, ηά έζλε ηά καθξάλ, απφ ζνχ 
γεγνλφηα, ζπλήγαγεο δνμάδεηλ ζνπ, ηήλ πνιιήλ αγαζφηεηα, αιι' επίβιεςνλ, 
επί ηήλ ζήλ θιεξνπρίαλ, θαί θαηάβαιε, ηνχο θαζ' εκψλ πνιεκίνπο, ηαπξψ ηψ 
ηηκίσ ζνπ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ, νχ ε αθξνζηηρίο. 
 

Σξίθσηνλ πκλψ Μαξηπξσλ δηαπγίαλ. Ησζήθ. 
 

Χδήα'  Ήρνο πι. δ' 
Αξκαηειάηελ Φαξαψ 

Σαίο ππεξθψηνηο αζηξαπαίο ηνχ Πλεχκαηνο, θαηαιακπφκελνη, ηά ζθνηεηλά 
λέθε, ηήο ςπρήο κνπ ιχζαηε, ηφλ λνχλ κνπ θαηαπγάζαηε, θαί ηά ρείιε πξφο 
χκλνλ, πκάο γεξαίξεηλ αλνίμαηε, Μάξηπξεο Υξηζηνχ κεγαιψλπκνη. 
 
Ρσκαιεφηεηη θξελψλ αληέζηεηε, ηψ καηαηφθξνλη, λέκεηλ ζενίο ζέβαο, 
Μάξηπξεο αιιφθνηνλ, πκάο θαηαλαγθάδνληη, θαί ζπζία ηειεία, δηά πνηθίισλ 
θνιάζεσλ, ηψ Πακβαζηιεί πξνζελέρζεηε. 
 
Ηζρχο πκίλ παξά Θενχ δεδψξεηαη, ηνχ παληνθξάηνξνο, θαηαβαιείλ πάζαλ, 
ηήλ Ηζρχλ ηνχ δξάθνληνο, ζεπηνί Μεγαινκάξηπξεο, ηήο Σξηάδνο νπιίηαη, 
αββάηηε αμηάγαζηε, ζείε Γνξπκέδνλ θαί Σξφθηκε. 

Θενηνθίνλ 
Φσηηζηηθαίο ζνπ πεγαδνχζαηο ράξηζη, ζενραξίησηε, πχιε θσηφο κφλε, νη 
γελλαίνη Μάξηπξεο, θαηδξψο θαηαπγαδφκελνλ, ηφ βαζχηαηνλ ζθφηνο, ηψλ 
αλππνίζησλ θνιάζεσλ, ζέ πκλνινγνχληεο παξέδξακνλ. 
 

Χδή γ' 
Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο 

Χξαηνηάησ ινγηζκψ θαί ζηαζεξά δηαλνία, πξφο βαζάλσλ ερσξήζαηε πείξαλ, 
αηθηδφκελνη ζθνδξψο, θαί κάζηημη μεφκελνη, θαί αεηηήησ γλψκε, 
απαξαζάιεπηνη κέλνληεο. 
 
Σαίο ηψλ αηκάησλ πξνρναίο, Ηεξσηάηελ πνξθχξαλ, επηρξψζαληεο γελλαίνη 
νπιίηαη, αζαλάησ Βαζηιεί, Κπξίσ λχλ παξίζηαζζε, ππέξ εκψλ πξεζβείαλ, 
αθαηαπαχζησο πνηνχκελνη. 
 
Οπθ εμεξλήζαζζε Υξηζηφλ, πξνζνκηινχληεο βαζάλνηο θαί μεφκελνη ηφ ζψκα 
πνηθίισο, θαί ηεηλφκελνη δεηλψο, θαί ηνίο ζεξζί δηδφκελνη, παλεπθιεείο 
νπιίηαη, Άγηνη Μεγαινκάξηπξεο. 

Θενηνθίνλ 
Ννκνζεζίαηο ηνχ εθ ζνχ, ζεζαξθσκέλνπ Γεζπφηνπ, πεηζαξρνχληεο 
παλακψκεηε Κφξε, νη γελλαίνη Αζιεηαί, αλφκνπο εηξνπψζαλην, ζέ ζπλεξγφλ 



σο ζρφληεο, ηήλ ζψδνπζαλ ηάο ςπράο εκψλ. 
Ο Δηξκφο 

«Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο, ηνχο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί πδάησλ 
εδξάζαο, ελ ηή πέηξα κε Υξηζηέ, ηψλ εληνιψλ ζνπ ζηήξημνλ, φηη νπθ έζηη πιήλ 
ζνπ, άγηνο κφλε θηιάλζξσπε». 
 

Κάζηζκα ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Βαζάλσλ αλδξηθψο, ππνκείλαληεο πφλνπο, ηήλ άπνλνλ δσήλ, εθνκίζαζζε 
άκα, Γνξπκέδνλ θαί Σξφθηκε, θαί αββάηηε πάλζνθε, φζελ ζήκεξνλ, ε ηνχ 
Υξηζηνχ Δθθιεζία, ενξηάδνπζα, ηήλ Ηεξάλ νκψλ κλήκελ, ελζέσο αγάιιεηαη. 

Γφμα... Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
Ο άλσ σο Θεφο, νπξαλφλ ζξφλνλ έρσλ, θαί γήλ Υξηζηέ σηήξ, ππνπφδηνλ 
θέξσλ, ηαπξφλ εκίλ ππέδεημαο, ζψλ πνδψλ ππνπφδηνλ, Σνχηνλ άπαληεο, 
δαπτηηθψο πξνζθπλνχκελ, Σνχηνλ θχιαθα, θαί βνεζφλ εμαηηνχκελ, θαί πίζηεη 
δνμάδνκελ. 
 

Χδή δ' 
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 

Τπνκνλή, ηψλ αηθηζκψλ ιακπξπλφκελνη, επί μχινπ, Μάξηπξεο εξηήζεηε, θαί 
ζηδεξνίο φλπμη πιεπξάο, έλδνμνη μεζζέληεο, ηή απεθδχζεη ηνχ ζψκαηνο, ηήλ 
ζείαλ αθζαξζίαλ, ελεδχζαζζε ζξφλσ, ηήο Σξηάδνο αεί παξηζηάκελνη. 
 
Μαζηηγσζείο, δηά Υξηζηφλ Μάξηπο Σξφθηκε, ελεηξχθαο, πφλνηο 
ππεξβάιινπζηλ, απνζθνπψλ ηάο ελ νπξαλνίο, ζείαο αληηδφζεηο, θαί ηήλ 
ηξπθήλ ηήλ αδάπαλνλ, ήο λχλ θαηεμηψζεο, ηφλ αγψλα ηειέζαο, θαί ηξπθή ηψ 
Γεζπφηε γελφκελνο. 
 
Νεαληθψο, εγθαξηεξήζαο αββάηηε, ηαίο βαζάλνηο, ραίξσλ ελαπέδσθαο, Θενχ 
εηο ρείξαο ηήλ ζήλ ςπρήλ, θαί πξφο νπξαλίνπο, κνλάο θαιψο εζαββάηηζαο, 
ληθήζαο ηφλ εθείζελ, εθξηθζέληα αζιίσο, θαί βξαβεία ηήο λίθεο δεμάκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Χο θαζαξφλ, ηνχ Βαζηιέσο παιάηηνλ, ζέ Μαξηχξσλ, ζχζηεκα ηξηζάξηζκνλ, 
επηθαινχκελνη βνεζφλ, άρξαληε Παξζέλε, λανχο δαηκφλσλ εδάθηζαλ, θαί 
πξφο λαφλ άλσ, κεηεηέζεζαλ δφμεο, ελ αηλέζεη αεί ζε γεξαίξνληεο. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Μαθξπλζέληεο θηιίαο, ζψκαηνο Παλεχθεκνη πξνζσθεηψζεηε, δηά πιείζησλ 
πφλσλ, θαί κεγίζησλ Θεψ παλνηθηίξκνλη, ηψ πκάο δη' νίθηνλ, πεθηιεθφηη θαί ηά 
πάζε, ηνίο απηνχ απνθηείλαληη πάζεζηλ. 
 
Αη πνξείαί ζνπ Μάξηπο, Σξφθηκε γεγφλαζη θαηεπζπλφκελαη, πξφο νδνχο 
παλζφθνπο, καξηπξίνπ, ελ αίο θαιιπλφκελνο, ζηδεξαίο θξεπίζη, 
θαζεισκέλνο ηνχ Βειίαξ, θεθαιήλ θαί ηά θέληξα ζπλέηξηςαο. 



 
Ρεηνξεχσλ ηά ζεία, Σξφθηκε πνιχαζιε, ηπξάλλνπο ήζρπλαο, θαί ηνίο αίκαζί 
ζνπ, βεκαηίδσλ ηήλ γήλ θαζεγίαζαο, εκπεξηπαηείο δέ, ραξκνληθψο ηψ 
Παξαδείζσ, ζσηεξίαλ εκίλ εμαηηνχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ αγίαλ Παξζέλνλ, ηήλ ζενραξίησηνλ θαί παλακψκεηνλ, νη ζηεξξνί νπιίηαη, 
εηο βνήζεηαλ επηθαινχκελνη, ηψλ βαζάλσλ φγθνλ, θαί ηψλ δεηλψλ ηήλ 
ηξηθπκίαλ, αθινλήησ δηήιζνλ θξνλήκαηη. 
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Τπέπιεπζαλ γαιελψο, ηή θπβεξλήζεη ηνχ Πλεχκαηνο, νη επθιεείο, Αζιεηαί, 
βαζάλσλ ηφ πέιαγνο, θαί πξφο ηφλ αθχκαληνλ, ζσηεξίαο φξκνλ, Ηεξψο 
εγθαζσξκίζζεζαλ. 
 
Ραηλφκελα θαζνξψλ, εηο γήλ ηά κέιε ζνπ Σξφθηκε, θαί φμνο θαηά ηψλ ζψλ, 
κπθηήξσλ δερφκελνο, επψδνπο νζθξήζεσο, αληειάβνπ πιένλ, ηνχ Υξηζηνχ 
ηήο αγαπήζεσο. 
 
Χο βνπιεπηήο ηψλ Υξηζηνχ, δηθαησκάησλ γελφκελνο, βνπιάο αζέσλ ερζξψλ, 
ηειείσο εμέθιηλαο, θαί ζαπηφλ παξέδσθαο, Γνξπκέδνλ Μάξηπο, ηαίο βαζάλνηο 
καζηηδφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Νεπξνχκελνη ηαίο εθ ζνχ, εθπεκπνκέλαηο δπλάκεζηλ, νη Αζινθφξνη Υξηζηέ, 
λνκίκσο ελήζιεζαλ, ηήλ αγλήλ Μεηέξα ζνπ, αλπκλνινγνχληεο, απνξξήησο 
ζε θπήζαζαλ. 

Ο Δηξκφο 
«Ηιαζζεηί 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  Ήρνο δ' 
Χο απαξράο 

Χο αζιεηψλ εδξαίσκα, θαί επζεβείαο έξεηζκα, ε Δθθιεζία ηηκά θαί γεξαίξεη 
ζνπ, ηήλ θσηνθφξνλ άζιεζηλ, παλανίδηκε κάθαξ, αζιεηά γελλαηφθξνλ, 
έλδνμε Σξφθηκε, ζχλ ηνίο ζπλάζινηο ζνπ, ηιαζκφλ ηνίο πκλνχζί ζε αίηεζαη, σο 
αήηηεηνο. 

Ο Οίθνο 
Σψλ Αγίσλ Μαξηπξσλ ηά έπαζια, νπξαλψλ αη Γπλάκεηο εζαχκαζαλ, φηη 
ζψκα ζλεηφλ πεξηθείκελνη, αζσκάηνπο ερζξνχο εηξνπψζαλην, ηαπξνχ ηή 
ηζρχτ θξαηπλφκελνη, φζελ καθαξίδνληαη εηο αηψλαο, ηιαζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ 
αηηνχκελνη ππέξ πάλησλ εκψλ, θαί γάξ ηηκψληαη απηνί, σο αήηηεηνη. 
 

 π λ α μ α ξ η ν λ 
Σή ΗΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Σξνθίκνπ, 



αββαηίνπ θαί Γνξπκέδνληνο. 
ηίρνη 

 Πλένληεο έλ Σξφθηκε θαί Γνξπκέδνλ,  

 Δλ εθ μίθνπο δέρεζζε θαί βίνπ ηέινο.  

 Ξεζζείο ζηδεξνίο αββάηηνο νμέζηλ,  

 Δηο ζαββαηηζκφλ ζείνλ σο Μάξηπο θζάλεη. 

 Δλλεαδεθάηε Σξφθηκνλ ηάκνλ, εδέ ζπλάζινπο. 
 

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

Χδή δ' 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Γηφινπ ηαίο λεχζεζη, ηαίο πξφο ηφ ζείνλ θαιισπηδφκελνο, νβειίζθνηο ηε 
κάθαξ, ππξαθησζείζη θαηαθιεγφκελνο, θαί ηάο πιεπξάο ζνπ αδίθσο 
μεφκελνο, ψ Γνξπκέδνλ, ζηεξξψο ελεθαξηέξεζαο. 
 
Ηδείλ αθηέκελνο, Θενχ ηήλ δφμαλ ηήλ αλεθιάιεηνλ, νθζαικνχο επεξψζεο, 
ππξαθησζείζη ζηδήξνηο Σξφθηκε, θαί επραξίζησο Κπξίσ εθξαχγαδεο, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Αγάπε θιεγφκελνη, ζεπηήο Σξηάδνο νη ηξείο ελχζαηε, ηνχο κεγίζηνπο αγψλαο, 
θαί κπξηάζη λχλ ζπλαγάιιεζζε, επνπξαλίαηο, κεζ' ψλ εκψλ κέκλεζζε, ιχζηλ 
πηαηζκάησλ αεί εκίλ αηηνχκελνη. 

Θενηνθίνλ 
Τπάξρνπζα Γέζπνηλα, θαζαξσηέξα πάζεο ηήο θηίζεσο, ππεδέμσ ηφλ Λφγνλ, 
εθ ζνχ αξξήησο απνηηθηφκελνλ, φλ νη γελλαίνη πνζήζαληεο Μάξηπξεο, ηή ηψλ 
βαζάλσλ ππξά ελεθαξηέξεζαλ. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Γεγπκλσκέλνηο ζψκαζηλ, αηθηζκνίο πξνζπαιαίνληεο, ηφλ ηήο αθζαξζίαο, 
ζηνιηζκφλ εδέμαζζε, αηζρχλελ ελδχζαληεο ηφλ δπζκελή αηψληνλ, θαί 
ζηεθαλεθφξνη, κεηαβάληεο πξφο ιήμηλ, ηήλ ζείαλ εθβνάηε, Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Ηρλειαηνχληεο Μάξηπξεο, ηνχ Υξηζηνχ ηά παζήκαηα, μχινηο πξνζδεζέληεο, 
πεηξαζκνχο ελέγθαηε, γελλαίσ θξνλήκαηη, θαί ηαίο ξναίο ηνχ αίκαηνο, 
πλίμαληεο δαηκφλσλ, πνλεξφηαηα ζηίθε, ελζέσο κεισδείηε, Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Αλεπθεκείζζσ Σξφθηκνο, δνμαδέζζσ αββάηηνο, θαί κεγαιπλέζζσ, 
Γνξπκέδσλ ζήκεξνλ, νη ζηχινη νη άζεηζηνη, ηά ηψλ πηζηψλ πξνπχξγηα, νη 
θσηνεηδείο, ηήο Δθθιεζίαο θσζηήξεο, νη ηαχηελ ηαίο αθηίζη, ηψλ κεγίζησλ 
αγψλσλ, ζεπηψο θσηαγσγνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 



Θενηνθίνλ 
Νένλ βξέθνο ηέηνθαο, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, άρξαληε Παξζέλε, ζπκθπψο 
λννχκελνλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, φλ νη γελλαίνη Μάξηπξεο, 
θαζνκνινγνχληεο, ηεξψο ελαζινχζη, κεζ' ψλ ζε Παλαγία, καθαξίδνπζη πίζηεη, 
ιανί θπιαί θαί γιψζζαη, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέ ζηλ 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, Σφλ 
Γεκηνπξγφλ θαί Λπηξσηήλ, αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ 

Ηζρχτ ηνχ ηψλ φισλ Γεκηνπξγνχ, ηψλ ζεξψλ ηάο νξκάο επεδήζαηε, θαί 
αβιαβείο, Μάξηπξεο εκείλαηε εμ απηψλ, κεγάισο ζαπκαδφκελνη, ηαίο 
ακεηαηξέπηνηο κεηαβνιαίο, δηφ ηαίο ηψλ Μαξηχξσλ, αγέιαηο ζπλαθζέληεο, 
ππέξ εκψλ αεί πξεζβεχζαηε. 
 
Χο ζχκαηα ηξαπέδε ηή ινγηθή, πξνζελέρζεηε μίθεη ηεκλφκελνη, παλεπθιεψο, 
θαί ηψλ πξσηνηφθσλ λχλ ελ ζθελαίο, πεξηραξψο απιίδεζζε, βιέπνληεο ηήλ 
δφμαλ ηήλ ηνχ Θενχ, θαί ηάο επηθαξπίαο, δερφκελνη ηψλ πφλσλ, θαί ηά 
βξαβεία ηήο αζιήζεσο. 
 
πκθψλσο ζπλειζφληεο δεχηε πηζηνί, Γνξπκέδνληα λχλ θαί αββάηηνλ, θαί 
ηφλ θιεηλφλ, Σξφθηκνλ δνμάζσκελ ηνχο ζηεξξνχο, ηήο αιεζείαο Μάξηπξαο, 
βφηξπαο ζκπέινπ ηήο λνεηήο, εμ ψλ εκίλ ν νίλνο, ηήο φλησο επθξνζχλεο, 
ελαπνζηάδεη ζεία ράξηηη. 
 
Ζ κλήκε ε παλένξηνο ηψλ ζνθψλ, Αζιεηψλ αλαηείιαζα ζήκεξνλ, σο 
αιεζψο, ππέξ ηάο απγάο ηάο ειηαθάο, θαηαθσηίδεη άπαληαο, ζθφηνο 
απειαχλνπζα ηψλ παζψλ, θαί λέθε ξαζπκίαο, ψλ Λφγε ηαίο πξεζβείαηο, 
παξάζρνπ πάζη ηά ειέεζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Φπιάμαο ζε Παξζέλνλ ν εθ ηψλ ζψλ, αλαηείιαο ιαγφλσλ αλέζπεξνο, σο 
αιεζψο, Ήιηνο Παξζέλε ηνχο αζιεηάο, πεξηθαλψο ειάκπξπλε, 
δηεγσληζκέλνπο θαξηεξηθψο, κεζ' ψλ απηφλ δπζψπεη, εκάο θαηνηθηεηξήζαη, 
ηνχο επζεβψο ζε καθαξίδνληαο. 

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 ηψλ Αγίσλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 



Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο, θαηαθνζκήζαο σο Θεφο, θαί δηά ηψλ ζψλ Αγίσλ, 
πάζαλ ηήλ γήλ θσηαγσγψλ, Γεκηνπξγέ ηψλ απάλησλ, ηνχο αλπκλνχληάο ζε 
ζψδε. 

Καί ηήο Δνξηήο 
Ήρνο β' 

Σψλ καζεηψλ νξψλησλ ζε 
ηαπξφο, ν θχιαμ πάζεο ηήο νηθνπκέλεο, ηαπξφο, ε σξαηφηεο ηήο 
Δθθιεζίαο, ηαπξφο, Βαζηιέσλ ηφ θξαηαίσκα, ηαπξφο, Πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα 
ηαπξφο, Αγγέισλ ε δφμα, θαί ηψλ δαηκφλσλ ηφ ηξαχκα. 
 

Απφζηηρα ηηρεξά 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Όιελ θζνξνπνηφλ, εμαίξεη ακαξηίαο, ηφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ μχινλ, πςνχκελνλ 
σηήξ κνπ, ιακπξχλεη δέ ηά ζχκπαληα. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Λχζηλ ηψλ δπζρεξψλ, θαί θηήζηλ ηψλ αξίζησλ, πςνχκελνο βξαβεχεη, ηψ γέλεη 
ηψλ αλζξψπσλ, ηαπξφο Υξηζηνχ ν άγηνο. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
ηε ηφλ Ακαιήθ, Μσζήο θαηεηξνπνχην, Υξηζηνχ πξνιέγσλ πάζε, ηαπξφλ 
πξνδηεηχπνπ, ηφλ ζείνλ θαί παλάρξαληνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Γεχηε ραξκνληθψο, αζπαζψκεζα πάληεο, ηφ ζσηήξηνλ Ξχινλ, ελ ψ 
εμεηαλχζε, Υξηζηφο ε απνιχηξσζηο.  
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Κ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Δπζηαζίνπ θαί ηήο ζπλνδίαο απηνχ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά ηήο 

Δνξηήο γ'. 
 

Ήρνο β' 
ηε εθ ηνχ μπινπ ζε λεθξφλ 



θηλ, αλεζηήισζε ραιθνχλ, πάιαη Μσυζήο ν ζεφπηεο, πξφο ηήλ αλαίξεζηλ, 
ηψλ δαθλφλησλ φθεσλ, απηφο δέ φινλ ζαπηφλ, επί μχινπ αλχςσζαο, σηήξ 
κνπ δσψζαο, πάληαο ελ ηψ ζείσ ζνπ, θαί δσεθφξσ ηαπξψ, φο λχλ, 
αλπςνχκελνο θιέγεη, θάιαγγαο δαηκφλσλ, θαί ηξέπεη, ηψλ βαξβάξσλ θχια 
θαί θξπάγκαηα. 
 
χ κνπ, ηφ θζαξηφλ ηε θαί ζλεηφλ, ψηεξ εθ Παξζέλνπ γνξέζαο, θαί 
Θενκήηνξνο, άθζαξηνλ απέδεημαο, θαί πξφο δσήλ θαί ηξπθήλ, αηειεχηεηνλ 
είιθπζαο, πξφο ήλ επαλάγεηο, πάληαο ηνχο πκλνχληάο ζε, Λφγε Υξηζηέ ν 
Θεφο, φπινλ θξαηαηφλ ελ πνιέκνηο, Γέζπνηα ηφλ ζείνλ ηαπξφλ ζνπ, ηψ 
πηζηψ ζνπ Άλαθηη δσξνχκελνο. 
 
Λάκςνλ, θψο απξφζηηνλ εκίλ, έξγνλ γάξ εζκέλ ηψλ ρεηξψλ ζνπ, πάληεο 
Υξηζηέ ν Θεφο, φπισ δέ ζηεθάλσζνλ, ηνχο επζεβείο Βαζηιείο, λίθαο ηνχηνηο 
δσξνχκελνο, θαηά πνιεκίσλ, ηείρνο θαί νρχξσκα, ηζρχλ θαί άζπινλ, φιβνλ, 
ηφλ ηαπξφλ ζνπ πινπηνχζηλ, Όςηζηε ν άθζνξνλ κήηξαλ, ψηεξ ππνδχο ηήο 
Θενκήηνξνο. 
 

Καί ηψλ Αγίσλ γ' 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Άλσζελ ε θιήζίο ζνπ, νπθ απ' αλζξψπσλ Δπζηάζηε, αιι' απηφο ζνη 
νπηάλεηαη, Υξηζηφο ν θηιάλζξσπνο, θαί αγξεχεη κάθαξ, πίζηεσο δηθηχνηο, θαί 
ηψ Βαπηίζκαηη απηνχ, απνθαζάξαο ηάο ακαξηίαο ζνπ, πξφο βίνπ πεηξαηήξηνλ, 
ππνκνλήλ ζνη πξνηείλεηαη, ν Γεζπφηεο θαί δείθλπζη, ληθεηήλ δηά βφεηνλ. 
 
Υαίξσλ ελ λεφηεηη, ηήο αξεηήο ηφ γπκλάζηνλ, ππεδέμσ Δπζηάζηε, ηψλ παίδσλ 
ζηεξνχκελνο, θαί ηήο ζήο ζπδχγνπ, ηήλ αηρκαισζίαλ, ππελεγθψλ θαξηεξηθψο, 
θαί ππνκείλαο ζεηείαλ άηηκνλ, αιιά ζε παλανίδηκε, ε ελ πνιέκνηο αλδξία ζνπ, 
πνζεηφλ θαηεζηήζαην, θαί ιακπξψο επαλήγαγε. 
 
Θείνλ σο ζπκίακα, δηά ππξφο επσδέζηαηνλ, θαί ηεξπλφλ νινθαχησκα, ζπζία 
εππξφζδεθηνο, πξνζθνξά ηε δψζα, θαί ηειεηνηάηε, ζπ πξνζελέρζεο ηψ Θεψ, 
παλνηθεζία θαξπνθνξνχκελνο, δηφ ζε ε νπξάληνο, λχλ θαηνηθία Δπζηάζηε, ζχλ 
ηνίο ζνίο εηζεδέμαην, θαί Αγίσλ ζηξαηεχκαηα. 

Γφμα... Ήρνο β' 
Δθξαίκ Καξίαο 

Ο δεχηεξνο Ηψβ Δπζηάζηνο, ηφλ βίνλ ηνχο άζινπο θαί ηνχο ζηεθάλνπο, εηο 
πξνηξνπήλ αξεηψλ, εαπηφλ εκίλ πξνέζεθε, θαί ζηήιελ θαξηεξίαο, ππεξβάο 
αιεζψο ηφλ, Ηψβ, ηή αξεηή, ζχλ ηή ζπδχγσ θαί ηνίο ηέθλνηο, ν πηζηφο ελ βίσ, 
θαί αθξάδαληνο ελ πεηξαζκνίο, θαί ελ αζιήζεη ληθεθφξνο, φλ πξνζάμσκελ εηο 
πξεζβείαλ Υξηζηψ, ηνχ δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ θσηηζκφλ, θαί ηιαζκφλ 
ηψλ πιεκκειεκάησλ. 

Καί λχλ... Ήρνο ν απηφο 



Θείνο ζεζαπξφο ελ γή θξππηφκελνο, ηνχ Εσνδφηνπ ν ηαπξφο, ελ νπξαλνίο 
εδείθλπην Βαζηιεί επζεβεί, λίθεο θαη' ερζξψλ ππνγξακκφλ δειψλ λνεξφλ, φλ 
γεγεζψο πίζηεη θαί πφζσ, ζεφζελ αλαδξακψλ πξφο ζεσξίαο χςσζηλ, 
ζπνπδή κεγίζηε εθ γήο ιαγφλσλ αλέθελελ, εηο θφζκνπ ιχηξνλ, θαί ζσηεξίαλ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Απφζηηρα ηηρεξά 
 

Ήρνο πι. β' 
Σξηήκεξνο 

Ραπίζκαηα ππήλεγθαο, θαί ζηαχξσζηλ Μαθξφζπκε, θαί νλείδε, ζέισλ πάληαο 
εθ ρεηξφο, ιπηξψζαζζαη ηνχ πιάλνπ, ν κφλνο δσνδφηεο, θαί παλνηθηίξκσλ 
θαί θηιάλζξσπνο. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Σηκψ ζνπ ηφλ ηαπξφλ αγαζέ, ηνχο ήινπο θαί ηήλ ιφγρελ σηήξ, δη' ψλ 
πάληαο, ειπηξψζσ ηήο θζνξάο, σο κφλνο δσνδφηεο, θαί πάλησλ επεξγέηεο, 
κφλε θηιάλζξσπε σηήξ εκψλ. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
ηαπξψ πξνζεισζείο δη' εκέ, σηήξ κνπ ππεξάγαζε, εξξαπίζζεο, θαί 
πβξίζζεο Λπηξσηά, θαί φμνο επνηίζζεο, θαί ιφγρε εθεληήζεο, θαί πάληα 
θέξεηο αλακάξηεηε. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Δθξαίκ Καξίαο 

Αδακάληηλε ηήλ ςπρήλ, πψο ζε θαη' αμίαλ επαηλέζσκελ; ηήλ γάξ θχζηλ 
ππεξέβεο, ρξεκάησλ θαί παίδσλ, θαί ηήο ζπκβίνπ ζηεξνχκελνο, ηήλ καθαξίαλ 
εθείλελ, θαί ανίδηκνλ θσλήλ ηνχ Ηψβ εμεβφεζαο, ν Κχξηνο έδσθελ, ν Κχξηνο 
αθείιεην, σο ηψ Κπξίσ έδνμελ, Οχησ θαί εγέλεην, Αιι' φλ εγάπεζαο Θεφλ, 
θαί φλ ζεξκψο επεπφζεζαο, πάιηλ ζνη ηνχο θηιηάηνπο εδσξήζαην, 
ζπλαζιεηάο γελέζζαη ζνη πξνκεζεπζάκελνο, κεζ' ψλ δηά πνηθίισλ βαζάλσλ, 
ηφ καθάξηνλ ηέινο δηήλπζαο, απηνχο θαί ζπκπξεζβεπηάο ζνπ ιαβφκελνο, 
θαξηεξφςπρε Δπζηάζηε, δπζψπεζνλ ιπηξσζήλαη εκάο, ηψλ αλνκηψλ εκψλ. 

Καί λχλ... ν απηφο 
ήκεξνλ πξνέξρεηαη ν ηαπξφο ηνχ Κπξίνπ, θαί πηζηνί εηζδέρνληαη απηφλ εθ 
πφζνπ, θαί ιακβάλνπζηλ ηάκαηα, ςπρήο ηε θαί ζψκαηνο, θαί πάζεο καιαθίαο, 
απηφλ αζπαζψκεζα ηή ραξά θαί ηψ θφβσ, θφβσ δηά ηήλ ακαξηίαλ, σο 
αλάμηνη φληεο, ραξά δέ δηά ηήλ ζσηεξίαλ, ήλ παξέρεη ηψ θφζκσ, ν ελ απηψ 
πξνζπαγείο Υξηζηφο ν Κχξηνο, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Αγίσλ 



Ήρνο δ' 
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. 

Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο  Ήρνο α' 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Αλέζηεο εθ λεθξψλ 

Δλ κέζσ ηήο Δδέκ, μχινλ ήλεγθε ζάλαηνλ, ελ κέζσ δέ ηήο γήο, μχινλ δσήο 
εβιάζηεζε, γεπζάκελνη γάξ ηνχ πξψηνπ, άθζαξηνη φληεο, θζαξηνί γεγφλακελ, 
ηπρφληεο δέ ηνχ δεπηέξνπ, ηήο αθζαξζίαο θαηεηξπθήζακελ, δηά ηαπξνχ γάξ 
ζψδεη ν Θεφο, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ. (Γίο) 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ 

Πξνδηεηχπνπ κπζηηθψο πάιαη ηψ ρξφλσ, ν Ηεζνχο ν ηνχ Ναπή ηαπξνχ ηφλ 
ηχπνλ, σο ηάο ρείξαο εμέηεηλε, ζηαπξνθαλψο σηήξ κνπ, θαί έζηε ν ήιηνο 
έσο ερζξνχο, αλείιελ αλζηζηακέλνπο ζνί ηψ Θεψ, λχλ δέ νχηνο εζθφηηζηαη, 
επί ηαπξνχ ζε νξψλ, ζαλάηνπ θξάηνο ιχνληα, θαί ηφλ Άδελ ζθπιεπνληα. 
(Γίο) 
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σήο επζηαζείαο ηψ θεξσλχκσ θξφηνο. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 
Σψ ιφγσ, ηφ ηψλ παζψλ κνπ ζθίξηεκα, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, θαζππνηάμαο 
Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, επθεκείλ παξαζθεχαζνλ, ηήλ Ηεξάλ παλήγπξηλ, ηψλ 
ζψλ αγψλσλ πακκαθάξηζηε. 
 
Ζ θιήζηο, νπθ απ' αλζξψπσλ γέγνλελ, ε ζή Παλάξηζηε, αιι' νπξαλφζελ 



Παχινλ σο ηφ πξίλ, ν Υξηζηφο ζε εθάιεζελ, επηθαλείο σο έιαθνο, ηψλ 
ηνβφισλ εθιπηξνχκελνο. 
 
νθίαο, ηήο αλσηάησ έκπιεσο, Μάξηπο γελφκελνο, ηνχ θζεηξνκέλνπ πινχηνπ 
θαί ηξπθήο, νπξαλψλ ηήλ απφιαπζηλ, παλεπζεβψο πξνέθξηλαο, παλνηθεζία 
ζηεθαλνχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Δπξψλ ζε, θαζαξσηέξαλ Πάλαγλε, πάζεο, ηήο θηίζεσο ν ηψλ απάλησλ 
Κηίζηεο θαί Θεφο, ζαξθσζήλαη επδφθεζελ, εθ ζνχ ζαξθί ηφλ άλζξσπνλ, 
αλακνξθψζαη πξνκεζνχκελνο. 
 

Χδή γ' 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

Τπέθεξεο πεηξαζκψλ, ηάο ηξηθπκίαο θαξηεξψο έλδνμε, Μάξηπο Υξηζηνχ 
Δπζηάζηε, ηέθλσλ γπλαηθφο ηε ζηεξνχκελνο. 
 
σζέληεο παξά Θενχ, ηήο ηψλ ζεξψλ δηαξπαγήο παίδέο ζνπ, Μάξηπο 
Υξηζηνχ Δπζηάζηε, ζήξαο λνεηνχο εηξνπψζαλην. 
 
Σφλ βίνλ δηαπεξψλ, σο πνηακφλ ηνίο πεηξαζκνίο Έλδνμε, ζνχ ηήο ςπρήο 
δηέζσζαο, ηφ ζενεηδέο αηαπείλσηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Αγλείαο ηφ θαζαξφλ, θαί παξζελίαο ηφ ζεπηφλ ζθήλσκα, δεχηε πηζηνί 
πκλήζσκελ, ελ ραξκνληθνίο κεισδήκαζηλ.  

Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Δπζεβείαο ηνίο ηξφπνηο αλδξαγαζψλ, θαξηεξίαο ηνίο πφλνηο ππεξαζιψλ, λένο 
αλεγφξεπζαη, Ηψβ Μάξηπο παλέλδνμε, ηψλ γάξ ηεξπλψλ ηνχ βίνπ, παζψλ ηήλ 
αθαίξεζηλ, ζχλ γπλαηθί θαί ηέθλνηο, Θεψ επραξίζηεζαο, φζελ επί ηέιεη, ηψλ 
αγψλσλ σο λίθεο, βξαβείνλ παξέζρε ζνη, ηήλ ηνχ αίκαηνο πξφζρπζηλ, 
Αζινθφξε Δπζηάζηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ, άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
ηήο Δνξηήο, φκνηνλ 

Σφλ ηαπξφλ ηνχ σηήξνο ππφ ηήλ γήλ, θεθξπκκέλνλ αλείιεην ε ζεκλή, 
Διέλε, θαί πίκπιεζη, ραξάο θνζκνπ ηφ πιήξσκα, θαί ηεκέλε ζεζπίδεη, 
πςνχζζαη ελ πλεχκαηη, θαί ηφ ζθήπηξνλ θνκίδεη, επί ηά βαζίιεηα, φπεξ θαί 
δεηθλχζα, ηψ πηψ αλεβφα, Τθάπισζνλ Γέζπνηα, ηάο ζάο ρείξαο θαί 
πξφζδεμαη, ηφλ δεηθλχκελνλ άπαζη, θξάηνο ζνπ, θαί λίθαο ζνθέ, θαί ηά έζλε 
δίδαμνλ ελ ράξηηη, ηνχ πξνζθπλείλ κεηά πφζνπ, ηαπξφλ θαί ηά πάζε Υξηζηνχ. 
 



Χδή δ' 
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 

Θεία παιάκε ζσζείζα ηήο ηπξαλλίδνο, ηήο ηνχ ερζξνχ δηέκεηλε, ηά ηήο 
ζσθξνζχλεο, ζψδνπζα ε ζχκβηνο, ε ζή αλαθξάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 
Δπεηξάζζεο θαί πνηθίισο εδνθηκάζζεο, Μάξηπο Υξηζηνχ Δπζηάζηε, θαί ηνχ 
καξηπξίνπ, έδξακεο ηφ ζηάδηνλ, βνψλ ηψ Γεζπφηε ζνπ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 
Ηζπλφκελνο πξνζηάγκαηη ηνχ Γεζπφηνπ, καξηπξηθνίο ελ αίκαζη, 
θαζσξατζκέλνο, ψθζεο παλανίδηκε, Δπζηάζηε έλδνμε, ζχλ γπλαηθί θαί ηνίο 
ηέθλνηο ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Απεηξνγάκσο εθχεζαο ψ Παξζέλε, θαί κεηά ηφθνλ ψθζεο παξζελεχνπζα 
πάιηλ, φζελ αζηγήηνηο θσλαίο, ηφ ραίξέ ζνη Γέζπνηλα, πίζηεη αδηζηάθησ 
θξαπγάδνκελ. 
 

Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

χ νίά πεξ Ηψβ, αλεθάλεο Δπζηάζηε, ζχ άκεκπηνο επζεβήο ηε, καθξνζχκσο 
ηφλ βίνλ, επξέζεο πεξαηνχκελνο. 
 
Σίο κάθαξ αλπκλείλ, ηνχο ζνχο πφλνπο δπλήζεηαη, Δπζηάζηε, νχο ππέζηεο, 
ηήλ νκφδπγνλ Μάξηπο, θαί παίδαο αθαηξνχκελνο; 

Θενηνθίνλ 
 Μήηεξ ηνχ Θενχ, ηήο ςπρήο κνπ ηήλ θάθσζηλ, ζεξάπεπζνλ ε ηεθνχζα, ηφλ 
παλάγαζνλ Λφγνλ, ηφλ πάληαο αγαζχλνληα. 
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Φαλέληα, ζχ ηφλ Υξηζηφλ επφζεζαο έλδνμε, θαί ζπλεθξάζεο ηψ πφζσ, σο 
θαλήλαη Μάξηπο σξατζκέλνο, πνξθπξίδη, ηψλ ζψλ αηκάησλ θαιισπηδφκελνο. 
 
Έδξακεο, αθνινπζψλ Υξηζηνχ ζείνηο ίρλεζη, θαί θνηλσλφο αλεδείρζεο, ηψλ 
παζψλ ηψλ ηνχηνπ θαί βαζηιείαο, νινθιήξσο, παλνηθεζία Μάξηπο 
ζηεθφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ρήκαζη, ηνχ Γαβξηήι Παξζέλε παλάκσκε, λχλ θερξεκέλνη βνψκελ, Υαίξε 
κφλε Μήηεξ επινγεκέλε, ραίξε πχιε, δηθαηνζπλεο Ήιηνλ έρνπζα. 

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' 



Σά άλσ δεηψλ 
Σά πάζε Υξηζηνχ, ζαθψο κηκεζάκελνο, θαί ηνχηνπ πηψλ, πηζηψο ηφ 
πνηήξηνλ, θνηλσλφο Δπζηάζηε, θαί ηήο δφμεο ζχγθιεξνο γέγνλαο, παξ' απηνχ 
ηνχ πάλησλ Θενχ, ιακβάλσλ εμ χςνπο ζείαλ άθεζηλ. 

Ο Οίθνο 
Όκλνλ κνη δψξεζαη ν Θεφο κνπ, αλπκλήζαη θαί ιέγεηλ λπλί ηνχο αγψλαο ηνχ 
Αζινθφξνπ ζνπ Κχξηε, φπσο επξχζκσο εγθσκηάζσ ηφλ γελλαίνλ ελ ηνίο 
άζινηο Δπζηάζηνλ, ηφλ ληθεηήλ ελ πνιέκνηο ερζξψλ γεγνλφηα αεί, ηφλ κέγαλ 
ελ επζεβεία, θαί ρνξψ ηψλ Μαξηχξσλ εθιάκςαληα, ζχλ ηνχηνηο γάξ ςάιιεη 
απαχζησο ζνη, κεη' Αγγέισλ ν πάλζνθνο, ιακβάλσλ εμ χςνπο ζείαλ άθεζηλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Κ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Δπζηαζίνπ, 

θαί ζενπίζηεο, ζπκβίνπ απηνχ, θαί ηψλ δχν πηψλ αχηψλ, Αγαπίνπ θαί 
ζενπίζηνπ. 

ηίρνη 

 Δπζηάζηνλ βνχο παγγελή ραιθνχο θιέγεη,  

 Καί παγγελή ζχ ηνχ Θενχ ζψδεηο Λφγε.  

 Δηθάδη Δπζηάζηνο γελεή άκα βντ θαχζε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ εκψλ θαί Οκνινγεηψλ, 
Τπαηίνπ Δπηζθφπνπ, θαί Αλδξένπ Πξεζβπηέξνπ. 

ηίρνη 

 Τπέξ παλάγλσλ Τπάηηνλ εηθφλσλ,  

 πλ Αλδξέα ζθάηηνπζηλ άλδξεο αηκάησλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ, Μαξηίλνπ Πάπα Ρψκεο, Μαμίκνπ, 
θαί ηψλ ζχλ απηνίο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αξηεκηδψξνπ θαί Θαινχ. 
ηίρνη 

 Αξηεκίδσξνλ θαί Θαιφλ θηείλεη μίθνο,  

 Μή πξνζθπλνχληαο Άξηεκηλ μελνθηνλνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξνο εκψλ Μειεηίνπ, Δπηζθφπνπ 
Κχπξνπ. 

ηίρνη 

 Εσήο ξενχζεο νπ κέιεη Μειεηίσ. 

 ζελ ηειεπηάλ, πψο άλ είπνηο; εγάπα. 
 

Καί Μλήκε ηνχ ελ Οκνινγεηαίο κεγίζηνπ Ησάλλνπ ηνχ Αηγππηίνπ. 
 

Ο άγηνο λένο νζηνκάξηπο Ηιαξίσλ ν Κξήο, ν ελ Κσλζηαληηλνππφιεη 
καξηπξήζαο θαηά ηφ 1804, μίθεη ηειεηνχηαη. 



 
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». 
 
Χο ελ θακίλσ, ηψ ππξσζέληη ραιθνπξγήκαηη, έλδνλ θαζεηξγκέλνη Μάξηπξεο 
ηνχ Υξηζηνχ, επραξίζησο εθξαπγάδεηε, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε. 
 
Νφκσ θηιίαο, σο ελσκέλνη θαί ηήο θχζεσο, κίαλ θαξηεξίαλ Μάξηπξεο 
επθιεείο, ελαζινχληεο επεδείμαζζε, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο εθβνψληεο θαί 
Κχξηνο. 

Θενηνθίνλ 
Τςεινηέξα, ηψλ νπξαλίσλ ζείσλ Γπλάκεσλ, κφλε εμ αηψλσλ πέθελαο 
αιεζψο, ηφλ γάξ Κηίζηελ ηνχησλ ηέηνθαο, αλεξκελεχησο ζχ, Θενγελλήηνξ 
πάλαγλε Γέζπνηλα. 
 

Χδή ε' 
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 

Μαξηχξσλ ρνξείαλ αςεπδψλ, ζπγθξνηνπκέλελ ιακπξψο, ζεζκνίο ηήο 
θχζεσο, θαί ιφγσ πίζηεσο, άπαληεο, επζεβψο λχλ επθεκήζσκελ, σο 
επζεβείαο εξαζηάο, θαί πίζηεη κέιςσκελ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ 
ηφλ Κχξηνλ. 
 
Χξαίσο ελψζεηε ζεπηνί, δηαηξεζέληεο πξίλ, πξνλνία κείδνλη, νηθείνηο αίκαζη 
βάςαληεο, ηήλ πνξθχξαλ ηήο λπκθεχζεσο, θαί πξφο νπξάληνλ ζεξκψο, 
παζηάδα ζπεχδνληεο, θαί βνψληεο, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Καξπφλ ηήο θνηιίαο επζεβψο, Θεψ πξνζήγαγεο, κάθαξ Δπζηάζηε, θαί ηήλ 
νκφδπγνλ ραίξνπζαλ, θνηλσλνχο γάξ ηήο αζιήζεσο, ηνχο εθ ηήο θχζεσο 
Υξηζηψ, ςάιινληαο είιεθαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, Παξζέλνο πέθελαο, άλζνο βιαζηήζαζα, ηφλ 
παληνδχλακνλ Κχξηνλ, ηφλ εκάο επσδηάζαληα, θαί ηήλ νζκήλ ηήλ εαπηνχ, 
πάζη παξέρνληα, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα πκλείηε 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 αρεηξφηκεηνο 



ισ ηψ θσηί ηήο Σξηάδνο, κεη' επθξνζχλεο πξνζρσξήζαο, ηαίο αγγειηθαίο 
ζηξαηεγίαηο, λχλ ζπλαγάιιε Μάξηπο Δπζηάζηε, κεζ' ψλ απαχζησο πξέζβεπε, 
πάληαο ζσζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 
Σνχο επί ηήο γήο ζνπ αγψλαο, θαί ηάο πνηθίιαο πεξηζηάζεηο, ε ελ νπξαλνίο 
επθξνζχλε, κεηά Γηθαίσλ λχλ δηεδέμαην, ήο απνιαχεηλ Έλδνμε, ηνχο ζέ 
πκλνχληαο θαηαμίσζνλ. 
 
ινλ εκαπηφλ ζνη πξνζθέξσ, Μάξηπο Δπζηάζηε πξνζχκσο, ίλα ζε 
πινπηήζσ πξνζηάηελ, πξφο ηφλ Γεζπφηελ ζψδεηλ δπλάκελνλ, εθ πάζεο 
πεξηζηάζεσο, θαί ζσηεξίαο ζείαο πξφμελνλ. 

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ απεηξάλδξσο ηεθνχζαλ, ηφλ δσνδφηελ θαί σηήξα, πάληεο 
δπζσπνχκελ εθηελψο, νη Θενηφθνλ νκνινγνχληέο ζε, ξπζζήλαη πάζεο 
ζιίςεσο, ζαίο ηθεζίαηο Μεηξνπάξζελε. 

Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Αγίσλ 
Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Σήο αζαλάηνπ δφμεο ηε, θαί δσήο ηήο αιήθηνπ, επέηπρεο θαηαιηπψλ, ηά ηνχ 
θφζκνπ εδέα, ζχλ παηζί ζεφθξνζη, θαί γπλαηθί παλνιβίσ, δηά ηνχηφ ζνπ 
πφζσ, ηήλ παλίεξνλ θαί ζείαλ, ενξηάδνκελ κλήκελ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ, φκνηνλ 
Ζκείο ελ ζνί ζαξξνχληεο ηή Θενηφθσ, ερζξνχο δηπινχο ηξνπνχκεζα θαηά 
θξάηνο, ηφλ ηαπξφλ θαηέρνληεο ηνχ Τηνχ ζνπ, φπινλ εκίλ θαί ηξφπαηνλ, 
αζπίδα μίθνο θαί δφξπ, θαί βέινο θαηά Βειίαξ. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια ηψλ 
Αγίσλ. 
 

Ήρνο δ' 
Αλδξένπ Ππξνχ 

Σίο κή καθαξίζεη ζνπ, ηφλ παλφιβηνλ ηξφπνλ Δπζηάζηε; φηη γελλαίσο 
ππήλεγθαο, ηνχ αξρεθάθνπ ερζξνχ ηάο πξνζβνιάο, ηήο γάξ ζπδχγνπ θαί ηψλ 
ηέθλσλ, ηήλ ζηέξεζηλ νπθ εδπζθφξεζαο, αιι' εβφαο ηήλ επράξηζηνλ θσλήλ 
ηνχ Ηψβ, Γπκλφο εμήιζνλ εθ θνηιίαο κεηξφο κνπ, γπκλφο θαί απειεχζνκαη 
πξφο ηφλ κφλνλ Γεκηνπξγφλ, θαί σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο) 

Ήρνο πι. β' 
Αθζφξνπ ηφθνπ Μαξίαο, ππάξρσλ Μάξηπο θαηαγψγηνλ, αιήθησο ηε πέισλ ελ 
θσηί αυισ, θαί εκίλ επλίδνπ Σξηάδα ηήλ άθηηζηνλ. 

Ήρνο πι. δ' 
Σψ αδχησ γλφθσ εηζδχο, θαί ηψ ηήο δηθαηνζχλεο Ζιίσ νηθεησζείο, ηή εμ 



χςνπο λνεηψο θαλείζε δηά δψνπ εηθφλη, ζείσο πξνζςαχζαο, έκπλνπο είθσλ 
ππήξμαο, πακκάθαξ Δπζηάζηε, φζελ ηήλ εθ Πλεχκαηνο θαί χδαηνο εζρεθψο 
ελέξγεηαλ, ηψ καξηπξηθψ ηε ινπζάκελνο αίκαηη, ηαίο νπξαλίαηο θαηεμίσζαη 
ζπγρνξεχεηλ, ηψλ Αγγέισλ νκεγχξεζηλ, ελ ψ θαί εκάο πξνζνηθείσζνλ, ηψ 
σηήξη Υξηζηψ θαί Θεψ εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Γεξκαλνχ 

Σήλ ζηξαηνπεδαξρίαλ ηήο θάησ βαζηιείαο απνβαιφκελνο, θαί δηά δψνπ 
νθζέληνο ζνη ελ εηθφλη, ηνχ σηήξνο εκψλ γελφκελνο εξαζηήο, λχλ 
ζπγρνξεχεηο ηνίο άλσ ζχλ γπλαηθί ζνπ θαί ηέθλνηο, πακκάθαξ Δπζηάζηε, δηφ 
δπζσπνχκέλ ζε, ηψ Κπξίσ πξεζβεπεηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Ο απηφο 
λπεξ πάιαη Μσυζήο, πξνηππψζαο ελ εαπηψ, ηφλ Ακαιήθ θαηαβαιψλ 
εηξνπψζαην, θαί Γαπτδ ν Μεισδφο, ππνπφδηφλ ζνη βνψλ, πξνζθπλείζζαη 
δηεηάμαην, ηίκηνλ ηαπξφλ ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ζήκεξνλ ακαξησινί 
πξνζθπλνχληεο, ρείιεζηλ αλαμίνηο, ζέ ηφλ θαηαμηψζαληα παγήλαη ελ απηψ, 
αλπκλνχληεο δεφκεζα, Κχξηε, ζχλ ηψ Λεζηή ηήο βαζηιείαο ζνπ αμίσζνλ εκάο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Ξχινλ ηφ ηνχ ηαπξνχ, πςνχκελνλ νξψληεο, κεγαισζχλελ δψκελ Θεψ ηψ 
ζηαπξσζέληη, ζαξθί δη' αγαζφηεηα. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Όδαηη ζενπξγψ, θαί αίκαηί ζνπ Λφγε, ιακπξψο ε Δθθιεζία, ζηνιίδεηαη σο 
λχκθε, ηαπξνχ ηήλ δφμαλ κέιπνπζα 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
Όιελ θζνξνπνηφλ, εμαίξεη ακαξηίαο, ηφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ μχινλ, πςνχκελνλ 
σηήξ κνπ, ιακπξχλεη δέ ηά ζχκπαληα. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
ζπεξ Παχινο ηήλ θιήζηλ, νπθ εμ αλζξψπσλ δεμάκελνο, Μάξηπο Δπζηάζηε, 
θαί αχμάλσλ ελ Θεψ ηή ηνχ ηαπξνχ πεπνηζήζεη, ηψλ ηπξάλλσλ ηφ δπζζεβέο, 
θαί ηψλ βαζάλσλ ηφ απελέο αλδξείσο θαηήζρπλαο, δηφ θαί κέρξηο αίκαηνο, 
αληηθαηέζηεο πξφο ηήλ ακαξηίαλ, πξφο ανξάηνπο ερζξνχο αληαγσληζάκελνο, 
θαί πξεζβεχεηο απαχζησο ηψ Βαζηιεί θαί Θεψ, δσξεζήλαη ηή νηθνπκέλε 
εηξήλελ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... ν απηφο 
Ζ θσλή ηνχ Πξνθήηνπ ζνπ Μσυζέσο ν Θεφο, πεπιήξσηαη ε ιέγνπζα, 



ςεζζε ηελ δσήλ εκψλ θξεκακέλελ, απέλαληη ηψλ νθζαικψλ πκψλ, 
ήκεξνλ ηαπξφο πςνχηαη, θαί θφζκνο εθ πιάλεο ειεπζέξσηαη, ήκεξνλ ηνχ 
Υξηζηνχ ε αλάζηαζηο εγθαηλίδεηαη, θαί ηά πέξαηα ηήο γήο αγάιινληαη, ελ 
θπκβάινηο Γαπτηηθνίο, χκλνλ ζνη πξνζθέξνληα θαί ιέγνληα, Δηξγάζσ 
ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο γήο ν Θεφο, ηαπξφλ θαί ηήλ αλάζηαζηλ, δη' ψλ εκάο 
έζσζαο, αγαζέ θαί θηιάλζξσπε, Παληνδχλακε Κχξηε, δφμα ζνη. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηήο Δνξηήο θαί ηψλ 
Αγίσλ. 
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα απηνχ ελ 
απηνίο. 
ηίρ. Πξνσξψκελ ηφλ Κχξηνλ ελψπηφλ κνπ δηαπαληφο. 
 

Ο Απφζηνινο πξφο Δθεζίνπο 
Αδειθνί, ελδπλακνχζζε ελ Κπξίσ... 

Εήηεη Κπξηαθή θδ' 
 

Αιιεινχτα  Ήρνο δ' 
ηίρ. Δθέθξαμαλ νη δίθαηνη, θαί ν Κχξηνο εηζήθνπζελ απηψλ. 
 Πνιιαί αη ζιίςεηο ηψλ δηθαίσλ θαί εθ παζψλ απηψλ ξχζεηαη απηνχο ν 
Κχξηνο. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ 
Δίπελ ν Κχξηνο, πξνζέρεηε απφ ηψλ αλζξψπσλ... 

Εήηεη ηή γ' ηήο β' Δβδνκάδνο 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Απφδνζηο ηήο ενξηήο ηήο Τςψζεσο, θαί κλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ 

Κνδξάηνπ, ηνχ ελ Μαγλεζία. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ Φαικφλ, εη κέλ εζηη Κπξηαθή, ζηηρνινγνχκελ ηφ, 
Μαθάξηνο αλήξ, ηφ Κάζηζκα φινλ, εηδέ κή, κεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, επζχο ηφ, 
Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ δέ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα, 
δεπηεξνχληεο απηά. 
 

Ήρνο πι. β, 
ιελ απνζέκελνη 



ηαπξφο αλπςνχκελνο, ηνχ ελ απηψ πςσζέληνο, ηφ πάζνο ηφ άρξαληνλ, 
αλπκλείλ πξνηξέπεηαη θηίζηλ άπαζαλ, ελ απηψ θηείλαο γάξ, ηφλ εκάο 
θηείλαληα, λεθξσζέληαο αλεδψσζε, θαί θαηεθάιιπλε, θαί εηο νπξαλνχο 
πνιηηεχεζζαη, εμίσζελ σο εχζπιαγρλνο, δη' ππεξβνιήλ αγαζφηεηνο, φζελ 
γεγεζφηεο, πςψζσκελ ηφ φλνκα απηνχ, θαί ηήλ απηνχ κεγαιχλσκελ, άθξαλ 
ζπγθαηάβαζηλ. (Γίο) 
 
Μσζήο πξνεηχπνπ ζε, ρείξαο εθηείλαο εηο χςνο, θαί θαηαηξνπνχκελνο, 
Ακαιήθ ηφλ ηχξαλλνλ, ηαπξέ ηίκηε, ηψλ πηζηψλ θαχρεκα, Αζιεηψλ ζηήξηγκα, 
Απνζηφισλ εγθαιιψπηζκα, Γηθαίσλ πξφκαρε, πάλησλ ηψλ Οζίσλ 
δηάζσζκα, δηφ ζε αλπςνχκελνλ, βιέπνπζα ε θηίζηο επθξαίλεηαη, θαί 
παλεγπξίδεη, δνμάδνπζα Υξηζηφλ ηφλ δηά ζνχ, ηά δηεζηψηα ζπλάςαληα, άθξα 
αγαζφηεηη. (Γίο) 
 
ηαπξέ παλζεβάζκηε, φλ πεξηέπνπζη ηάμεηο, Αγγέισλ γεζφκελαη, ζήκεξνλ 
πςνχκελνο, ζείσ λεχκαηη, αλπςνίο άπαληαο, ηνχο θινπή βξψζεσο, 
απσζζέληαο θαί εηο ζάλαηνλ, θαηνιηζζήζαληαο, φζελ ζε θαξδία θαί ρείιεζη, 
πηζηψο πεξηπηπζζφκελνη, ηφλ αγηαζκφλ αξπφκεζα, Τςνχηε βνψληεο, Υξηζηφλ 
ηφλ ππεξάγαζνλ Θεφλ, θαί ηφ απηνχ πξνζθπλήζαηε, ζείνλ ππνπνδηνλ. (Γίο) 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Γεχηε άπαληα ηά έζλε, ηφ επινγεκέλνλ μχινλ πξνζθπλήζσκελ, δη' νχ γέγνλελ 
ε αηψληνο δηθαηνζχλε, ηφλ γάξ Πξνπάηνξα Αδάκ, ν απαηήζαο ελ μχισ, ηψ 
ηαπξψ δειεάδεηαη, θαί πίζηεη θαηελερζείο πηψκα εμαίζηνλ, ν ηπξαλλίδη 
θξαηήζαο ηνχ βαζηιείνπ πιάζκαηνο, Αίκαηη Θενχ, ν ηφο ηνχ φθεσο 
απνπιχλεηαη, θαί θαηάξα ιέιπηαη, θαηαδίθεο δηθαίαο, αδίθσ δίθε ηνχ δηθαίνπ 
θαηαθξηζέληνο, μχισ γάξ έδεη ηφ μχινλ ηάζαζζαη, θαί πάζεη ηνχ απαζνχο, ηά 
ελ μχισ ιχζαη πάζε ηνχ θαηαθξίηνπ, Αιιά δφμα Υξηζηέ Βαζηιεχ, ηή πεξί εκάο 
ζνπ θξηθηή νηθνλνκία δη' ήο έζσζαο πάληαο, σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο ν δσεθφξνο ηαπξφο, ηήο επζεβείαο ηφ αήηηεηνλ ηξφπαηνλ, ε ζπξα 
ηνχ Παξαδείζνπ, ν ηψλ πηζηψλ ζηεξηγκφο, ηφ ηήο' Δθθιεζίαο πεξηηείρηζκα, δη' 
νχ εμεθάληζηαη, ε θζνξά θαί θαηήξγεηαη, θαί θαηεπφζε, ηνχ ζαλάηνπ ε 
δχλακηο, θαί πςψζεκελ, απφ γήο πξφο νπξάληα, πινλ αθαηακάρεηνλ, 
δαηκφλσλ αληίπαιε, δφμα Μαξηχξσλ Οζίσλ, σο αιεζψο εγθαιιψπηζκα, 
ιηκήλ ζσηεξίαο, ν δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Υαίξνηο ν ηνχ Κπξίνπ ηαπξφο, δη' νχ ειχζε ηήο αξάο ηφ αλζξψπηλνλ, ηήο 
φλησο ραξάο ζεκείνλ, ν θαηαξάζζσλ ερζξνχο, ελ ηή ζή πςψζεη 



παλζεβάζκηε, εκψλ ε βνήζεηα, Βαζηιέσλ θξαηαίσκα, ζζέλνο δηθαίσλ, Ηεξέσλ 
εππξέπεηα, ν ηππνχκελνο, θαί δεηλψλ εθιπηξνχκελνο, ξάβδνο ε ηήο 
δπλάκεσο, πθ' ήο πνηκαηλφκεζα, φπινλ εηξήλεο ελ θφβσ, ν πεξηέπνπζηλ 
Άγγεινη, Υξηζηνχ ζεία δφμα, ηνχ παξέρνληνοηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλνο εηξγάζην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο 
γήο. 
 
Υαίξνηο ν ηψλ ηπθιψλ νδεγφο, ηψλ αζζελνχλησλ ηαηξφο, ε αλάζηαζηο, 
απάλησλ ηψλ ηεζλεψησλ, ν αλπςψζαο εκάο, εηο θζνξάλ πεζφληαο, ηαπξέ 
ηίκηε, δη' νχ δηαιέιπηαη, ε θζνξά θαί εμήλζεζελ, ε αθζαξζία, θαί βξνηνί 
εζεψζεκελ, θαί δηάβνινο, παληειψο θαηαβέβιεηαη, ήκεξνλ αλπςνχκελνλ, 
ρεξζί θαζνξψληέο ζε, Αξρηεξέσλ πςνχκελ, ηφλ πςσζέληα ελ κέζσ ζνπ, θαί 
ζέ πξνζθπλνχκελ, αξπφκελνη πινπζίσο ηφ κέγα έιενο.  

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

λ πεξ πάιαη Μσυζήο, πξνηππψζαο ελ εαπηψ, ηφλ Ακαιήθ θαηαβαιψλ 
εηξνπψζαην, θαί Γαπτδ ν κεισδφο, ππνπφδηφλ ζνη βνψλ, πξνζθπλείζζαη 
δηεηάμαην, ηίκηνλ ηαπξφλ ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, ζήκεξνλ ακαξησινί 
πξνζθπλνχληεο ρείιεζηλ αλαμίνηο, ζέ ηφλ θαηαμηψζαληα παγήλαη ελ απηψ, 
αλπκλνχληεο βνψκέλ ζνη, Κχξηε ζχλ ηψ Λεζηή ηήο βαζηιείαο ζνπ αμίσζνλ 
εκάο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
Δθ ηξίηνπ 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σνχ ηαπξνχ ζνπ ηφ μχινλ πξνζθπλνχκελ Φηιάλζξσπε, φηη ελ απηψ 
πξνζειψζεο ε δσή ηψλ απάλησλ, Παξάδεηζνλ ελέσμαο σηήξ, ηψ πίζηεη 
πξνζειζφληη ζνη Λεζηή, θαί Σξπθήο θαηεμηψζε, νκνινγψλ ζνη, Μλήζζεηί κνπ 
Κχξηε, Γέμαη ψζπεξ εθείλνλ θαί εκάο, θξαπγάδνληαο, Ζκάξηνκελ, πάληεο ηή 
επζπιαγρλία ζνπ, κή ππεξίδεο εκάο. (Γίο) 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 



Κάζηζκα  Ήρνο πι. β' 
Μφλνλ επάγε ηφ μχινλ Υξηζηέ ηνχ ηαπξνχ ζνπ, ηά ζεκέιηα εζαιεχζε ηνχ 
ζαλάηνπ Κχξηε, φλ γάξ θαηέπηε πφζσ Άδεο, απήκεζε ηξφκσ, έδεημαο εκίλ ηφ 
ζσηήξηφλ ζνπ Άγηε, θαί δνμνινγνχκέλ ζε, Τηέ Θενχ, ειέεζνλ εκάο. (Γίο) 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ 

Πξνδηεηχπνπ κπζηηθψο πάιαη ηψ ρξφλσ, ν Ηεζνχο ν ηνχ Ναπή, ηαπξνχ ηφλ 
ηχπνλ, σο ηάο ρείξαο εμέηεηλε ζηαπξνθαλψο σηήξ κνπ, θαί έζηε ν ήιηνο έσο 
ερζξνχο, αλείιελ, αλζηζηακέλνπο ζνί ηψ Θεψ, λχλ δέ νχηνο εζθφηηζηαη, επί 
ηαπξνχ ζε νξψλ, ζαλάηνπ θξάηνο ιχνληα, θαί ηφλ Άδελ ζθπιεχνληα. 
 

Ο Καλψλ, φο ηήλ δε ηήλ αθξνζηηρίδα θέξεη. 
 

ηαπξψ πεπνηζψο, χκλνλ εμεξεχγνκαη. 
 

Πνίεκα ηνχ Κπξίνπ Κνζκά. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  Ο Δηξκφο 
«ηαπξφλ ραξάμαο Μσζήο, επ' επζείαο ξάβδσ, ηήλ Δξπζξάλ δηέηεκε, ηψ 
Ηζξαήι πεδεχζαληη, ηήλ δέ επηζηξεπηηθψο, Φαξαψ ηνίο άξκαζη θξνηήζαο 
ήλσζελ, επ' εχξνπο δηαγξάςαο, ηφ αήηηεηνλ φπινλ, δηφ Υξηζηψ άζσκελ, ηψ 
Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
Σφλ ηχπνλ πάιαη Μσζήο, ηνχ αρξάληνπ πάζνπο, ελ εαπηψ πξνέθελε, ηψλ 
Ηεξψλ κεζνχκελνο, ηαπξψ δέ ζρεκαηηζζείο, ηεηακέλαηο ηξφπαηνλ, παιάκαηο 
ήγεηξε, ηφ θξάηνο δηνιέζαο, Ακαιήθ ηνχ παλψινπο, δηφ Υξηζηψ άζσκελ, ηψ 
Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Αλέζεθε Μσυζήο, επί ζηήιεο άθνο, θζνξνπνηνχ ιπηήξηνλ, θαί Ηνβφινπ 
δήγκαηνο, θαί μχισ ηχπσ ηαπξνχ, ηφλ πξφο γήλ ζπξφκελνλ, φθηλ 
πξνζέδεζελ, εγθάξζηνλ ελ ηνχησ, ζξηακβεχζαο ηφ πήκα, δηφ Υξηζηψ 
άζσκελ, ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Τπέδεημελ νπξαλφο, ηνχ ηαπξνχ ηφ ηξφπαηνλ, ηψ επζεβείαο θξάηνξη, θαί 
Βαζηιεί ζεφθξνλη, ερζξψλ ελ ψ δπζκελψλ, θαηεβιήζε θξχαγκα, απάηε 
αλεηξάπε δέ, θαί πίζηηο εθεπιψζε, γήο ηνίο πέξαζη ζεία, δηφ Υξηζηψ άζσκελ, 
ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 

Καηαβαζία 
ηαπξφλ ραξάμαο Μσζήο, επ' επζείαο ξάβδσ, ηήλ Δξπζξάλ δηέηεκε, ηψ 
Ηζξαήι πεδεχζαληη, ηήλ δέ επηζηξεπηηθψο, Φαξαψ ηνίο άξκαζη θξνηήζαο 
ήλσζελ, επ' εχξνπο δηαγξάςαο, ηφ αήηηεηνλ φπινλ, δηφ Υξηζηψ άζσκελ, ηψ 
Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 



 
Χδή γ'  Ο Δηξκφο 

«Ράβδνο εηο ηχπνλ ηνχ κπζηεξίνπ παξαιακβάλεηαη, ηψ βιαζηψ γάξ 
πξνθξίλεη ηφλ ηεξέα, ηή ζηεηξεπνχζε δέ πξψελ, Δθθιεζία λχλ εμήλζεζε, 
μχινλ ηαπξνχ, εηο θξάηνο θαί ζηεξέσκα». 
 
Χο επαθήθε ξαπηδνκέλε χδσξ αθξφηνκνο, απεηζνχληη ιαψ, θαί 
ζθιεξνθαξδίσ, ηήο ζενθιήηνπ έδήινπ, Δθθιεζίαο ηφ κπζηήξηνλ, ήο ν 
ηαπξφο, ηφ θξάηνο θαί ζηεξέσκα. 
 
Πιεπξάο αρξάληνπ ιφγρε ηξσζείζεο, χδσξ ζχλ αίκαηη εμεβιήζε, εγθαηλίδνλ 
δηαζήθελ, θαί ξππηηθφλ ακαξηίαο, ηψλ πηζηψλ γάξ ηαπξφο θαχρεκα, θαί 
Βαζηιέσλ θξάηνο θαί ζηεξέσκα. 

Καηαβαζία 
Ράβδνο εηο ηχπνλ ηνχ κπζηεξίνπ παξαιακβάλεηαη, ηψ βιαζηψ γάξ πξνθξίλεη 
ηφλ ηεξέα, ηή ζηεηξεπνχζε δέ πξψελ, Δθθιεζία λχλ εμήλζεζε, μχινλ ηαπξνχ, 
εηο θξάηνο θαί ζηεξέσκα. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ 

Δλ Παξαδείζσ κε ηφ πξίλ, μχινλ εγχκλσζελ, νχπεξ ηή γεχζεη, ν ερζξφο 
εηζθέξεη λέθξσζηλ, ηνχ ηαπξνχ δέ ηφ μχινλ, ηήο δσήο ηφ έλδπκα, αλζξψπνηο 
θέξνλ, επάγε επί ηήο γήο, θαί θφζκνο φινο επιήζζε πάζεο ραξάο, φλ 
νξψληεο πςνχκελνλ, Θεψ ελ πίζηεη ιανί, ζπκθψλσο αλαθξάμσκελ, Πιήξεο 
δφμεο ν νίθφο ζνπ. (Γίο) 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα». 
 
Πηθξνγφλνπο κεηέβαιε, μχισ Μσυζεο πεγάο ελ εξήκσ πάιαη, ηψ ηαπξψ 
πξφο ηήλ επζέβεηαλ, ηψλ εζλψλ πξνθαίλσλ ηήλ κεηάζεζηλ. 
 
Ο βπζψ θνιπσζάκελνο, ηέκλνπζαλ αλέδσθελ Ηνξδάλεο μχισ, ηψ ηαπξψ θαί 
ηψ Βαπηίζκαηη, ηήλ ηνκήλ ηήο πιάλεο ηεθκαηξφκελνο. 
 
Ηεξψο πξνζηνηβάδεηαη, ν ηεηξακεξήο ιαφο πξνεγνχκελνο, ηήο ελ ηχπσ 
καξηπξίνπ ζθελήο, ζηαπξνηχπνηο ηάμεζη θιετδφκελνο. 
 
Θαπκαζηψο εθαπινχκελνο, ηάο ειηαθάο βνιάο εμεθφληηζελ, ν ηαπξφο, θαί 
δηεγήζαλην, νπξαλνί ηήλ δφμαλ ηνχ Θενχ εκψλ. 

Καηαβαζία 
Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα. 
 



Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
« ηξηζκαθάξηζηνλ μχινλ, ελ ψ εηάζε Υξηζηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, δη' νχ 
πέπησθελ ν μχισ απαηήζαο, ηψ ελ ζνί δειεαζζείο, Θεψ ηψ πξνζπαγέληη 
ζαξθί, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ». 
 
έ ηφ ανίδηκνλ μχινλ, ελ ψ εηάζε Υξηζηφο, ηήλ Δδέκ θπιάηηνπζα, ζηξεθνκέλε 
ξνκθαία, ηαπξέ εδέζζε, ηφ θξηθηφλ δέ Υεξνπβίκ, είμε ηψ ζνί παγέληη 
Υξηζηψ, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ. 
 
Τπνρζνλίσλ δπλάκεηο, αληίπαινη ηνχ ηαπξνχ, θξίηηνπζη ραξαηηφκελνλ, ηφ 
ζεκείνλ ελ αέξη ψ πνινχζηλ, νπξαλίσλ γεγελψλ, γέλνο δέ γφλπ θάκπηεη 
Υξηζηψ, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ. 
 
Μαξκαξπγαίο αθεξάηνηο, θαλείο ν ζείνο ηαπξφο, εζθνηηζκέλνηο έζλεζη, ηνίο 
ελ πιάλε απάηεο ηφ ζείνλ θέγγνο, απαζηξάςαο νηθεηνί, ηψ ελ απηψ παγέληη 
Υξηζηψ, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ.  

Καηαβαζία 
 ηξηζκαθάξηζηνλ μχινλ, ελ ψ εηάζε Υξηζηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, δη' νχ 
πέπησθελ ν μχισ απαηήζαο, ηψ ελ ζνί δειεαζζείο, Θεψ ηψ πξνζπαγέληη 
ζαξθί, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ννηίνπ ζεξφο ελ ζπιάγρλνηο, παιάκαο Ησλάο, ζηαπξνεηδψο δηεθπεηάζαο, ηφ 
ζσηήξηνλ πάζνο πξνδηεηχπνπ ζαθψο, φζελ ηξηήκεξνο εθδχο, ηήλ 
ππεξθφζκηνλ Αλάζηαζηλ ππεδσγξάθεζε, ηνχ ζαξθί πξνζπαγέληνο, Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, θαί ηξηεκέξσ εγέξζεη, ηφλ θφζκνλ θσηίζαληνο». 
 
Ο γήξα θακθζείο, θαί λφζσ ηξπρσζείο, αλσξζνχην Ηαθψβ ρείξαο ακείςαο, 
ηήλ ελέξγεηαλ θαίλσλ ηνχ δσεθφξνπ ηαπξνχ, ηήλ παιαηφηεηα θαί γάξ, ηνχ 
λνκηθνχ ζθηψδνπο, γξάκκαηνο εθαηλνγξάθεζελ, ν ελ ηνχησ ζαξθί 
πξνζπαγείο Θεφο, θαί ηήλ ςπρφιεζξνλ λφζνλ, ηήο πιάλεο απήιαζε. 
 
Νεαδνχζαηο ζείο παιάκαο, ν ζείνο Ηζξαήι, ζηαπξνεηδψο θάξαηο εδήινπ, σο 
πξεζβχηεξνλ θιένο ν λνκνιάηξεο ιαφο, ππνπηεπζείο φζελ νχησο 
εμεπαηήζζαη, νπθ ειινίσζε ηφλ δσεθφξνλ ηχπνλ, ππεξέμεη ιαφο γάξ Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, λενπαγήο αλεβφα, ηαπξψ ηεηρηδφκελνο.  

Καηαβαζία 
Ννηίνπ ζεξφο ελ ζπιάγρλνηο, παιάκαο Ησλάο, ζηαπξνεηδψο δηεθπεηάζαο, ηφ 
ζσηήξηνλ πάζνο πξνδηεηχπνπ ζαθψο, φζελ ηξηήκεξνο εθδχο, ηήλ 
ππεξθφζκηνλ Αλάζηαζηλ ππεδσγξάθεζε, ηνχ ζαξθί πξνζπαγέληνο, Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, θαί ηξηεκέξσ εγέξζεη, ηφλ θφζκνλ θσηίζαληνο. 
 

Κνληάθηνλ 
Απηφκεινλ  Ήρνο δ' 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ εθνπζίσο, ηή επσλχκσ ζνπ θαηλή πνιηηεία, ηνχο 



νηθηηξκνχο ζνπ δψξεζαη, Υξηζηέ ν Θεφο, Δχθξαλνλ ελ ηή δπλάκεη ζνπ, ηνχο 
πηζηνχο Βαζηιείο εκψλ, λίθαο ρνξεγψλ απηνίο, θαηά ηψλ πνιεκίσλ, ηήλ 
ζπκκαρίαλ έρνηελ ηήλ ζήλ, φπινλ εηξήλεο, αήηηεηνλ ηξφπαηνλ. 

Ο Οίθνο 
Ο κεηά ηξίηνλ νπξαλφλ αξζείο ελ Παξαδείζσ, θαί ξήκαηα ηά άξξεηα θαί ζεία, 
ά νπθ εμφλ γιψζζαηο ιαιείλ, ηί ηνίο Γαιάηαηο γξάθεη, σο εξαζηαί ηψλ 
Γξαθψλ, αλέγλσηε θαί έγλσηε, Δκνί, θεζί, θαπράζζαη κή γέλνηην, πιήλ εη κή 
ελ κφλσ ηψ ηαπξψ ηψ ηνχ Κπξίνπ, ελ ψ παζψλ, έθηεηλε ηά πάζε, Απηφλ νχλ 
θαί εκείο βεβαίσο θξαηψκελ ηνχ Κπξίνπ ηφλ ηαπξφλ θαχρεκα πάληεο, έζηη 
γάξ ζσηήξηνλ εκίλ ηνχην ηφ μχινλ, φπινλ εηξήλεο αήηηεηνλ ηξφπαηνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Κνδξάηνπ.  

ηίρνη 

 Λίζνηο λέκεηλ ζέινληα κεδακψο ζέβαο,  

 Σφλ Κνδξάηνλ βάιινπζηλ άθξνλεο ιίζνηο.  

 Δηθάδη δέ πξψηε Κνδξάηνο ζηέθνο εχξαην άζινηο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Ησλά. 
ηίρνη 

 Απφ πξνζψπνπ ηνχ Θενχ θεχγεηο πάιαη, 

 Νχλ δέ πξφζσπνλ, Ησλά ηνχηνπ βιέπεηο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησλά ηνχ αββατηνπ. 
ηίρνη 

 Αθείο Ησλάο αζηάηνπ βίνπ ηφπνλ,  

 Δζηψηα θαί βέβαηνλ επξίζθεη ηφπνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπζεβίνπ. 
ηίρνη 

 Δπζέβηνλ θηείλνπζη δπζζεβείο μίθεη,  

 Σφλ επζεβψο βηνχληα θαί Υξηζηνχ θίινλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ θαί απηαδέιθσλ 
Δπζεβίνπ, Νεζηάβνπ, θαί Εήλσλνο. 

ηίρνη 

 Δπζέβηνο, Νέζηαβνο, αιιά θαί Εήλσλ,  

 Γη' επζεβή ζλήζθνπζη πίζηηλ εθ μίθνπο. 
 

Σή απηή εκέξα Μλήκε ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ εκψλ θαί Δπηζθφπσλ 
Κχπξνπ Μειεηίνπ θαί Ηζαθίνπ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πξίζθνπ. 
ηίρνη 



 Φέξσλ χδσξ δψλ Πξίζθνο ελ ηή θαξδία, 

 Δκπξεζκφλ νπ δέδνηθε ηφλ ηνχ ζαξθίνπ. 
 

Σή απηή εκέξα Μλήκε ηψλ Αγίσλ ο' Μαξηχξσλ, ππαζπηζηψλ φλησλ 
Μαμηκηαλνχ. 

ηίρνη 

 Τπέξ Θενχ θιίλαληνο ελ μχισ θάξαλ,  

 Δμ Μάξηπξεο θιίλνπζη ηήλ θάξαλ μίθεη 
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Έθλννλ πξφζηαγκα ηπξάλλνπ δπζζεβνχο, ιανχο εθιφλεζε, πλένλ απεηιήο 
θαί δπζθεκίαο ζενζηπγνχο, φκσο ηξείο Παίδαο νπθ εδεηκάησζε, ζπκφο 
ζεξηψδεο, νπ πχξ βξφκηνλ, αιι' αληερνχληη δξνζνβφισ πλεχκαηη, ππξί 
ζπλφληεο έςαιινλ, ν ππεξχκλεηνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο 
εί». 
 
Ξχινπ γεπζάκελνο ν πξψηνο ελ βξνηνίο, θζνξά παξψθεζε, ξίςηλ γάξ δσήο 
αηηκνηάηελ θαηαθξηζείο, φισ ηψ γέλεη ζσκαηνθζνξνο ηηο, σο ιχκε ηήο λφζνπ 
κεηέδσθελ, αιι' επξεθφηεο γεγελείο αλάθιεζηλ, ηαπξνχ ηφ μχινλ θξάδνκελ, 
ν ππεξχκλεηνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Έιπζε πξφζηαγκα Θενχ παξαθνή, θαί μχινλ ήλεγθε ζάλαηνλ βξνηνίο, ηφ κή 
επθαίξσο κεηαιεθζέλ, ελ αζθαιεία ηήο εξηηίκνπ δέ, εληεχζελ δσήο ηφ μχινλ 
είξγεην, ν λπθηηιφρνπ δπζζαλνχο ελέσμελ, επγλσκνζχλεο θξάδνληνο, ν 
ππεξχκλεηνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ράβδνπ πξνζπηχζζεηαη ηφ άθξνλ, Ησζήθ, ν γελεζφκελνλ, βιέπσλ, Ηζξαήι, 
ηήο βαζηιείαο ηφ θξαηαηφλ, φπσο ζπλέμεη ν ππεξέλδνμνο ηαπξφο πξνδειψλ, 
νχηνο γάξ ηνίο βαζηιεχζη, ηξνπαηνχρνλ θαχρεκα, θαί θψο ηνίο πίζηεη 
θξάδνπζηλ, ν ππεξχκλεηνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 

Καηαβαζία 
Έθλννλ πξφζηαγκα ηπξάλλνπ δπζζεβνχο, ιανχο εθιφλεζε, πλένλ απεηιήο 
θαί δπζθεκίαο ζενζηπγνχο, φκσο ηξείο Παίδαο νπθ εδεηκάησζε, ζπκφο 
ζεξηψδεο, νπ πχξ βξφκηνλ, αιι' αληερνχληη δξνζνβφισ πλεχκαηη, ππξί 
ζπλφληεο έςαιινλ, ν ππεξχκλεηνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο 
εί. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δπινγείηε Παίδεο, ηήο Σξηάδνο ηζάξηζκνη, δεκηνπξγφλ Παηέξα Θεφλ, πκλείηε 
ηφλ ζπγθαηαβάληα Λφγνλ, θαί ηφ πχξ εηο δξφζνλ κεηαπνηήζαληα, θαί 
ππεξπςνχηε, ηφ πάζη δσήλ παξέρνλ, Πλεχκα παλάγηνλ εηο ηνχο αηψλαο». 
 
Τςνπκέλνπ μχινπ, ξαληηζζέληνο ελ αίκαηη, ηνχ ζαξθσζέληνο Λφγνπ Θενχ, 



πκλείηε αη ηψλ νπξαλψλ Γπλάκεηο, βξνηψλ ηήλ αλάθιεζηλ ενξηάδνπζαη, Λανί 
πξνζθπλείηε Υξηζηνχ ηφλ ηαπξφλ, δη' νχ ηψ θφζκσ αλάζηαζηο εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Γεγελείο παιάκαηο, νηθνλφκνη ηήο ράξηηνο, ηαπξφλ νχ έζηε Υξηζηφο ν Θεφο, 
πςνχηε ηεξνπξεπψο θαί Λφγρελ, Θενχ Λφγνπ ζψκα αληηηνξήζαζαλ, 
ηδέησζαλ έζλε πάληα ηφ ζσηήξηνλ, ηνχ Θενχ δνμάδνληα εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Οη ηή ζεία ςήθσ, πξνθξηζέληεο αγάιιεζζε, Υξηζηηαλψλ πηζηνί Βαζηιείο, 
θαπράζζε ηψ ηξνπαηνθφξσ φπισ, ιαρφληεο ζεφζελ, ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ, ελ 
ηνχησ γάξ θχια πνιέκσλ, ζξάζνο επηδεηνχληα, ζθεδάλλπληαη εηο ηνχο 
αηψλαο. 

Καηαβαζία 
Δπινγείηε Παίδεο, ηήο Σξηάδνο ηζάξηζκνη, δεκηνπξγφλ Παηέξα Θεφλ, πκλείηε 
ηφλ ζπγθαηαβάληα Λφγνλ, θαί ηφ πχξ εηο δξφζνλ κεηαπνηήζαληα, θαί 
ππεξπςνχηε, ηφ πάζη δσήλ παξέρνλ, Πλεχκα παλάγηνλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ' 
Ζ Σηκησηέξα νπ ζηηρνινγείηαη 

Ο Δηξκφο 
«Μπζηηθψο εί Θενηφθε Παξάδεηζνο, αγεσξγήησο βιαζηήζαζα Υξηζηφλ, πθ' 
νχ ηφ ηνχ ηαπξνχ, δσεθφξνλ ελ γή, πεθπηνχξγεηαη δέλδξνλ, δη' νχ λχλ 
πςνπκέλνπ, πξνζθπλνχληεο απηφλ ζέ κεγαιχλνκελ». 
 
Αγαιιέζζσ ηά δξπκνχ μχια ζχκπαληα, αγηαζζείζεο ηήο θχζεσο απηψλ, πθ' 
νχ πεξ εμ αξρήο, εθπηεχζε Υξηζηνχ, ηαλπζέληνο ελ μχισ, δη' νχ λχλ 
πςνπκέλνπ, πξνζθπλνχκελ απηφλ θαί κεγαιχλνκελ. 
 
Ηεξφλ εγέξζε θέξαο ζεφθξνζη, ηήο θεθαιήο ηψλ απάλησλ ν ηαπξφο, ελ ψ 
ακαξησιψλ λννπκέλσλ, ζπλζιψληαη ηά θέξαηα πάληα, δη' νχ λχλ πςνπκέλνπ, 
πξνζθπλνχκελ απηφλ θαί κεγαιχλνκελ. 

Δηξκφο άιινο 
«Ο δηά βξψζεσο ηνχ μχινπ, ηψ γέλεη πξνζγελφκελνο ζάλαηνο, δηά ηαπξνχ 
θαηήξγεηαη ζήκεξνλ, ηήο γάξ Πξνκήηνξνο ε παγγελήο θαηάξα δηαιέιπηαη, ηψ 
βιαζηψ ηήο αγλήο Θενκήηνξνο, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο, ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιπλνπζη». 
 
Μή ηήλ πηθξίαλ ηήλ ηνχ μχινπ, εάζαο αλαηξέζηκνλ Κχξηε, δηά ηαπξνχ ηειείσο 
εμήιεηςαο, φζελ θαί μχινλ έιπζε πνηέ, πηθξίαλ πδάησλ Μεξξάο, πξνηππνχλ 
ηνχ ηαπξνχ ηήλ ελέξγεηαλ, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο, ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιχλνπζηλ. 
 
Αδηαιείπησο βαπηνκέλνπο, ηψ δφθσ ηνχ πξνπάηνξνο Κχξηε, δηά ηαπξνχ 
αλχςσζαο ζήκεξνλ, σο γάξ ηή πιάλε άγαλ αθξαηψο, ε θχζηο 
πξνθαηελέρζε, παγθιήξσο εκάο πάιηλ αλψξζσζε, ηφ θψο ηφ ηνχ ηαπξνχ 



ζνπ, φλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ. 
 
Ίλα ηφλ ηχπνλ ππνδείμεο, ηψ θφζκσ πξνζθπλνχκελνλ Κχξηε, ηφλ ηνπ 
ηαπξνχ ελ πάζηλ σο έλδνμνλ, ελ νπξαλψ εκφξθσζαο, θσηί απιέησ 
εγιατζκέλνλ, Βαζηιεί παλνπιίαλ αήηηεηνλ, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο, ηψλ 
νπξαλψλ κεγαιχλνπζηλ. 

Καηαβαζίαη 
Μπζηηθψο εί Θενηφθε Παξάδεηζνο, αγεσξγήησο βιαζηήζαζα Υξηζηφλ, πθ' νχ 
ηφ ηνχ ηαπξνχ, δσεθφξνλ ελ γή, πεθπηνχξγεηαη δέλδξνλ, δη' νχ λχλ 
πςνπκέλνπ, πξνζθπλνχληεο απηφλ ζέ κεγαιχλνκελ. 
 
Ο δηά βξψζεσο ηνχ μχινπ, ηψ γέλεη πξνζγελφκελνο ζάλαηνο, δηά ηαπξνχ 
θαηήξγεηαη ζήκεξνλ, ηήο γάξ Πξνκήηνξνο ε παγγελήο θαηάξα δηαιέιπηαη, ηψ 
βιαζηψ ηήο αγλήο Θενκήηνξνο, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο, ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιπλνπζη. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ήρνο β' 

Σψλ καζεηψλ νξψλησλ ζε 
ηαπξφο, ν θχιαμ πάζεο ηήο νηθνπκέλεο, ηαπξφο, ε σξαηφηεο ηήο 
Δθθιεζίαο, ηαπξφο, Βαζηιέσλ ηφ θξαηαίσκα, ηαπξφο, Πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα 
ηαπξφο, Αγγέισλ ε δφμα, θαί ηψλ δαηκφλσλ ηφ ηξαχκα. (Γίο) 

Έηεξνλ, ν ιέγεηαη άπαμ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

ηαπξφο πςνχηαη ζήκεξνλ, θαί θφζκνο αγηάδεηαη, ν γάξ Παηξί ζπλεδξεχσλ, 
θαί Πλεχκαηη ηψ Αγίσ, ελ ηνχησ ρείξαο απιψζαο, ηφλ θφζκνλ φινλ είιθπζαο, 
πξφο ζήλ Υξηζηέ επίγλσζηλ, ηνχο νχλ εηο ζέ πεπνηζφηαο, ζείαο αμίσζνλ 
δφμεο. (Γίο) 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο. ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαπκαηνο 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ηφ δσεθφξνλ θπηφλ, ν ηαπξφο ν παλάγηνο, εηο 
χςνο αηξφκελνο, εκθαλίδεηαη ζήκεξνλ, δνμνινγνχζη πάληα ηά πέξαηα, 
εθδεηκαηνχληαη δαίκνλεο άπαληεο, ψ νίνλ δψξεκα, ηνίο βξνηνίο θεράξηζηαη! δη' 
νχ Υξηζηέ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, σο κφλνο εχζπιαγρλνο. (Γίο) 
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! σο βφηξλλ πιήξε δσήο, ν βαζηάζαο ηφλ 
χςηζηνλ, απφ γήο πςνχκελνο, ηαπξφο νξάηαη ζήκεξνλ, δη' νχ πξφο Θεφλ 
πάληεο εηιθχζζεκελ, θαί θαηεπφζε εηο ηέινο ζάλαηνο,  μχινλ άρξαληνλ! πθ' 
νχ απνιαχνκελ ηήο ελ Δδέκ, αζαλάηνπ βξψζεσο, Υξηζηφλ δνμάδνληεο. 
 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! εχξνο θαί κήθνο ηαπξνχ, νπξαλνχ ηζνζηάζηνλ, 
φηη ζεία ράξηηη, αγηάδεη ηά ζχκπαληα, ελ ηνχησ έζλε βάξβαξα ήηηεληαη, ελ 



ηνχησ ζθήπηξα αλάθησλ ήδξαζηαη,  ζείαο θιίκαθνο! δη' ήο αλαηξέρνκελ εηο 
νπξαλνχο, πςνχληεο ελ άζκαζη, Υξηζηφλ ηφλ θπξηνλ. 

Γφμα...Καί λψλ... 
Ήρνο πι. β' 

ήκεξνλ πξνέξρεηαη ν ηαπξφο ηνχ Κπξίνπ, θαί πηζηνί εηζδέρνληαη απηφλ εθ 
πφζνπ, θαί ιακβάλνπζηλ ηάκαηα ςπρήο ηε θαί ζψκαηνο, θαί πάζεο καιαθίαο, 
Απηφλ αζπαζψκεζα ηή ραξά θαί ηψ θφβσ, θφβσ δηά ηήλ ακαξηίαλ, σο 
αλάμηνη φληεο, ραξά δέ δηά ηήλ ζσηεξίαλ, ήλ παξέρεη ηψ θφζκσ, ν ελ απηψ 
πξνζπαγείο Υξηζηφο ν Κχξηνο, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Γνμνινγία Μεγάιε θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ  Αληίθσλα 
 

Αληίθσλνλ Α'  Ήρνο α' 
ηίρνο α'. Ο Θεφο κνπ πξφζρεο κνη, ίλα ηί εγθαηέιηπέο κε; 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρνο β'. Μαθξάλ απφ ηήο ζσηεξίαο κνπ νη ιφγνη ηψλ παξαπησκάησλ κνπ.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρνο γ'. Ο Θεφο κνπ θεθξάμνκαη εκέξαο, θαί νπθ εηζαθνχζε. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
ηίρνο δ'. χ δέ ελ Αγίσ θαηνηθείο, ν έπαηλνο ηνχ Ηζξαήι. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... 

 
Αληίθσλνλ Β'  Ήρνο β' 

ηίρνο α'. Ίλα ηί ν Θεφο απψζσ εηο ηέινο; 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ζαδξθί ζηαπξσζείο, ςάιινληάο ζνη Αιιεινχτα. 
 
ηίρνο β'. Μλήζζεηη ηήο ζπλαγσγήο ζνπ, ήο εθηήζσ απ' αξρήο. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
ηίρνο γ'. ξνο ηψλ ηνχην, ν θαηεζθήλσζαο ελ απηψ. 



 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
ηίρνο δ'. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλσλ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ... 

 
Αληίθσλνλ Γ'  Ήρνο α' 

ηίρνο α'. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, νξγηδέζζσζαλ ιανί. 
 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 
ηίρνο β'. Κχξηνο ελ ηψλ κέγαο θαί πςειφο έζηη. 
 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ. 
 
ηίρνο γ'. Δμνκνινγεζάζζσζαλ ηψ νλφκαηί ζνπ ηψ κεγάισ. 
 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ. 
 
ηίρνο δ'. 
 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ. 

 
Δηζνδηθφλ 

Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ. θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ πνδψλ 
απηνχ, φηη άγηνο εζηη. ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ζαξθί ζηαπξσζείο, ςάιινληάο 
ζνη. Αιιεινχτα. 



 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 

ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 

Κνληάθηνλ 
Απηφκεινλ  Ήρνο δ' 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ εθνπζίσο, ηή επσλχκσ ζνπ θαηλή πνιηηεία, ηνχο 
νηθηηξκνχο ζνπ δψξεζαη, Υξηζηέ ν Θεφο, Δχθξαλνλ ελ ηή δπλάκεη ζνπ, ηνχο 
πηζηνχο Βαζηιείο εκψλ, λίθαο ρνξεγψλ απηνίο, θαηά ηψλ πνιεκίσλ, ηήλ 
ζπκκαρίαλ έρνηελ ηήλ ζήλ, φπινλ εηξήλεο, αήηηεηνλ ηξφπαηνλ. 
 

Αληί δέ ηνχ Σξηζαγίνπ 
Ήρνο πι. β' 

Σφλ ηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ Γέζπνηα, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ Αλάζηαζηλ 
δνμάδνκελ. 
 

Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο βαξχο 

Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ. 
ηίρ. Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, νξγηδέζζσζαλ ιανί. 
 

Ο Απφζηνινο Πξφο Κνξηλζίνπο α' 
Αδειθνί, ν ιφγνο ν ηνχ ηαπξνχ... 
 

Αιιεινπτα  Ήρνο α' 
Μλήζζεηη ηήο πλαγσγήο ζνπ, ήο εθηήζσ απ' αξρήο. 
ηίρ. Ο δέ Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλσλ, εηξγάζαην ζσηεξίαλ ελ κέζσ ηήο γήο. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ 
Σψ θαηξψ εθείλσ ζπκβνχιηνλ επνίεζαλ... 
 

Κνηλσληθφλ 
Δζεκεηψζε εθ' εκάο ηφ θψο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ Κχξηε. Αιιεινπτα. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Ηεξνκάξηπξνο Φσθά. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Αγίνπ Απνζηφινπ Κνδξάηνπ ηξία, θαί ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Φσθά ηξία. 
 



Σνχ Αγίνπ Κνδξάηνπ 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σψλ νπξαλίσλ ραξίησλ, ηαίο επηιάκςεζη, θαηαπγαζζείο εδείρζεο, ελ ηψ 
θφζκσ Κνδξάηε, θσζηήξ πάζη πξνθαίλσλ, αθηίλαο θαηδξάο, ηνχ ελζένπ 
θεξχγκαηνο, θαί δηά ηνχην ηηκψκέλ ζε νη πηζηνί, σο Απφζηνινλ θαί Μάξηπξα. 
 
χ ηάο επζείαο πνξείαο, βαδίζαο έλδνμε, ηψλ ζθνιηψλ εξξχζσ, ηξίβσλ ηήο 
αζεβείαο, αλζξψπνπο πιαλσκέλνπο, φζελ πηζηνί, απιαλή ζε δνμάδνκελ, θαί 
νδεγφλ θαί κεζίηελ ηήο πξφο Θεφλ, νηθεηψζεσο, Απφζηνιε. 
 
Ο ζαπκαζηφο ελ Αγίνηο, ππάξρσλ Κχξηνο, ζέ ηή αθζφλσ δφμε, ηψλ απηνχ 
ραξηζκάησλ, εδφμαζελ ελ θφζκσ, θαί ηψλ ςπρψλ, θαί ζσκάησλ παξέζρεην, 
ζεξαπεπηήλ, ψ Κνδξάηε, ηνίο επζεβψο, επθεκνχζί ζε Απφζηνιε. 
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο Φσθά 
 

κνηα 
Καηαβαιψλ ηψλ εηδψισλ, ηήλ καηαηφηεηα, ηψ Ηεξψ ζνπ ιφγσ εβεβαίσζαο 
πίζηεη, θαξδίαο αζηεξίθηνπο, θαί πξφο δσήλ, Ηεξάξρα σδήγεζαο, θαί 
ελαζιήζαο λνκίκσο Μάξηπο Φσθά, ηνχ Κπξίνπ ερξεκάηηζαο. 
 
Σήλ ηεξάλ δηπιντδα, βάςαο ελ αίκαηη, ηήο Ηεξάο ζαξθφο ζνπ, Ηεξψηαηε Πάηεξ, 
δηπινχο ζηεθάλνπο φλησο, παξά Υξηζηνχ, ππεδέμσ παλφιβηε, θαί ζχλ 
Αγγέινηο ρνξεχεηο ελ νπξαλνίο, ηθεηεχσλ ηνχ ζσζήλαη εκάο. 
 
Σαίο ηψλ ζαπκάησλ αθηίζη, πάζαλ θσηίδεηο ηήλ γήλ, ηνίο ελ ζαιάζζε Πάηεξ, 
βνεζείο θαζ' εθάζηελ, λνζήκαηα δηψθεηο, παχεηο ςπρήο, θαί ζαξθφο 
αξξσζηήκαηα, παξά Κπξίνπ ηήλ ράξηλ Μάξηπο Φσθά, εηιεθψο ζενκαθάξηζηε. 

Γφμα... Ήρνο δ'  Κππξηαλνχ 
Δθ βξέθνπο εγέλνπ ηνχ Κπξίνπ εξαζηήο, Φσθά πακκαθάξηζηε, Ηεξνκάξηπο 
Υξηζηνχ, ηφ γάξ φπινλ ηνχ ηαπξνχ επ' ψκσλ αξάκελνο, αθιηλψο επνξεχζεο 
ηήλ νδφλ ηήο ζσηεξίαο, δη' ήο ηψλ Αγγέισλ ζπλέζηηνο γέγνλαο, δαηκφλσλ 
αληίπαινο, θαί ηνχ θφζκνπ πξεζβεπηήο ψθζεο δηαπξχζηνο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Έδσθαο 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. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Νεθξνχκελνλ βιέπνπζα, Υξηζηφλ ε παλάγλνο Γέζπνηλα, θαί λεθξνχληα ηφλ 
δφιηνλ, σιφιπδε θξάδνπζα, πηθξψο ηψ εθ ζπιάγρλσλ, απηήο πξνειζφληη, θαί 
ηφ καθξφζπκνλ απηνχ, απνζαπκάδνπζα θαηεπιήηηεην, Σέθλνλ κνπ 



πνζεηλφηαηνλ, κή επηιάζε ηήο δνχιεο ζνπ, κή βξαδχλεο θηιάλζξσπε, ηφ 
εκφλ θαηαζχκηνλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο γ' 

Απφζηνιε Άγηε Κνδξάηε, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ, 
παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ. 

Καί ηνχ Ηεξνκάξηπξνο 
Ήρνο δ’ 

Καί ηξφπσλ κέηνρνο, θαί ζπφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ 
πξάμηλ εχξεο Θεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, δηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο 
αιεζείαο νξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο 
Κππξηαλέ, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, Καλψλ ηήο Οθησήρνπ είο, θαί ηψλ Αγίσλ 
δχν, πξνεγείηαη δέ φ ηνχ Απνζηφινπ, έρσλ ηήλ δε ηήλ αθξνζηηρίδα. 
 

νί Κνδξάηε κέγηζηε ηνχο χκλνπο πιέθσ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
ηεθεθνξψλ, ηψ Βαζηιεί ηψλ Γπλάκεσλ, παξεζηεθψο ηθέηεπε, 
θαηαιακπξχλεζζαη, ηνχο ηήλ κλήκελ ζνπ ηαχηελ, θαηδξψο επηηεινχληαο 
κάθαξ Απφζηνιε. 
 
Οηθνδνκψλ, ηψ ζεκειίσ ηήο πίζηεσο, ηψλ επζεβψλ ηφ πιήξσκα, 
νρπξσηάηαηο ζνπ, δηδαραίο ζενθφξε, εηδψισλ ηήλ απάηελ, πάζαλ 
θαηέζηξεςαο. 
 
Ηεξνπξγψλ, ηφ ηεξφλ Δπαγγέιηνλ, Ηεξσηάηνηο ιφγνηο ζνπ, ςπράο ηψ Κηίζηε 
ζνπ, θαζηέξσζαο πίζηεη, ανίδηκε Κνδξάηε, ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Κφξεο ζαξθί, εμ απεηξάλδξνπ ηηθηφκελνο, ν Πνηεηήο ηήο θηίζεσο, κεηά ηήλ 
θχεζηλ, σο πξφ ηφθνπ Παξζέλνλ, απηήλ δηαθπιάηηεη, Καζψο επδφθεζελ. 
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ Φσθά, νχ ή, Αθξνζηηρίο. 
 

Τκλείλ ζε Φσθά πξνζζέησ Θεφο ράξηλ. Ησζήθ. 
 



Χδή α'  Ήρνο δ' 
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 

Τκλήζαη, πξνζπκνπκέλσ ζήκεξνλ, ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ, θσηηζηηθαίο ηνχ 
Πλεχκαηνο απγαίο, ηήλ ςπρήλ κνπ θαηαχγαζνλ, πνηκήλ θαί Μάξηπο έλδνμε, 
ηνχ Παληνθξάηνξνο Θενχ εκψλ. 
 
Μαξηχξσλ, πεξηθαλψο επινχηεζαο, ηήλ ζείαλ εχθιεηαλ πνηκαληηθαίο 
εθπξέςαο θαιινλαίο, θαί θνηλίμαο ελ αίκαηη, ηήο Ηεξάο αζιήζεσο, ζνχ ηήλ 
ζηνιήλ ζενκαθάξηζηε. 
 
Νεπξψζαο, ηφλ ινγηζκφλ ηαίο θξείηηνζηλ, ειπίζη πάλζνθε, ηφλ ελ θαθία φληα 
δπλαηφλ, παληειψο εμελεχξηζαο, θαί ληθεθφξνο άξηζηνο, πξφο νπξαλνχο 
Φσθά αλέδξακεο. 

Θενηνθίνλ 
Διχζε, ηψλ Πξνπαηφξσλ άρξαληε, ηφ επηηίκηνλ, ηφλ πξφ αηψλσλ ηίθηεηο γάξ 
Θεφλ, λένλ βξέθνο γηλφκελνλ, θαί λενπξγνχληα άπαζαλ, ηήλ αλζξσπίλελ 
φλησο χπαξμηλ. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή γ' 
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ 
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε». 
 
Σειψλ ηά θνβεξά Κνδξάηε ζαχκαηα, απίζηνπο εηο πίζηηλ ζείαλ ελήγεο, σο 
Απφζηνινο ζεφιεπηνο, σο ζεπηφο Ηεξάξρεο ηεξψηαηε. 
 
Δλζένηο δηδαραίο πνιινχο εθψηηζαο, θσηφο γάξ δηάθαλνο αλεδείρζεο, ηνχ 
θσηίζαληνο ηά πέξαηα, Ηεξάξρα Κνδξάηε, ζείαηο ιάκςεζη. 
 
Μεγίζησλ αγαζψλ ππήξμαο πξφμελνο, ηή πνίκλε εμαίξσλ ηαχηεο ηφ ζθφηνο, 
ηήο αγλνίαο, θαί θσηίδσλ απηήλ, παξαδφμσλ ζαπκάησλ επηδείμεζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Δζθήλσζελ ελ ζνί ηφ πχξ ηφ άζηεθηνλ, κή θιέμαλ ηήλ κήηξαλ ζνπ Θενηφθε, 
θαί θαηέθιεμε ηά πάζε εκψλ, θαί ηήλ χιελ ηήο πιάλεο απεηέθξσζελ.  
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

Δπθξαίλεηαη επί ζνί 
Ηάζεηο επηηειψλ, ηή επηθιήζεη ηνχ Υξηζηνχ ζηε, πιάλεο ερζξνχ έζσζαο, 
πφιεηο θαί ιανχο ζεία ράξηηη. 
 
Ναφο ππάξρσλ Θενχ, εηδσιηθνχο Μάξηπο λανχο έξξηςαο, ηήλ παληνπξγφλ 
δχλακηλ, έρσλ ζπλεξγφλ θαί ζπλέξηζνλ. 
 



ηξαηφο σξάζε Φσθά, αγγειηθφο θαί θψο Θενχ άπιεηνλ, δηθαζηηθψλ ζξφλσλ 
ζε, έλαληη Κπξίνπ δνμάδνληνο.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ Θεφο ζαξθσζείο, δη' επζπιαγρλίαλ ηνίο βξνηνίο ήλσηαη, θαί ηήλ αξάλ 
έιπζε, κφλε παληεπιφγεηε Γέζπνηλα. 

Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα». 
 

Κνληάθηνλ ηνχ Αγίνπ Φσθά 
Ήρνο β'  Σνχο αζθαιείο 

Χο ζεαπγή θαί θσηνθφξνλ ήιηνλ, ζέ λνεηφλ ηή Δθθιεζία έζεην, ν Γεζπφηεο 
θαηαιάκπνληα, πηζηψλ ηά πιήζε Μάξηπο έλδνμε, ηφλ βίνλ γάξ ηήλ πίζηηλ θαί 
ηνχο άζινπο ζνπ, σο κχξνλ επσδίαο πξνζεδέμαην, ν κφλνο ππάξρσλ 
πνιπέιενο. 

Ο Οίθνο 
Φψηηζφλ κε θσηί αλεζπέξσ ηήο ζήο γλψζεσο ψηεξ, ηήλ αριχλ ηψλ παζψλ 
ζθεδάδσλ κνπ, θαί ζθνηφκαηλαλ, ιφγνλ ζνθίαο δίδνπ κνη Λφγε, θαί ζπλέζεσο 
ζείαο ελ θαηαλχμεη, φπσο ηφλ ζφλ παλανίδηκνλ Μάξηπξα ζηέςσ Φσθάλ, ελ 
χκλνηο θαί κεισδίαηο, απνξνχλησλ γάξ πέιεηο αληίιεςηο θαί πινχηνο πάζη 
πησρεχνπζη, θαί πεγή αγαζψλ δσξεψλ, ν κφλνο ππάξρσλ πνιπέιενο. 
 

Κάζηζκα ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο δ' 

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Σφλ κέγαλ Απφζηνινλ, θαί ηεξάξρελ Υξηζηνχ, Κνδξάηνλ ηφλ έλδνμνλ, ελ 
ζενπλεχζηνηο σδαίο, πηζηνί επθεκήζσκελ, βξχεη γάξ σο εθ θξήλεο, ηνίο ελ 
πίζηεη αηηνχζηλ, άθεζηλ εγθιεκάησλ, θαί παζψλ ζεξαπείαλ, ιαβψλ εθ ηνχ 
Τςίζηνπ, ηήλ ράξηλ ηήλ άθζνλνλ. 

Γφμα... ηνχ Ηεξνκάξηπξνο 
κνηνλ 

Ζ ράξηο ηνχ Πλεχκαηνο, ελ ζνί ζθελψζαζα, πεγήλ ζε αλέδεημε, πνιιψλ 
ραξίησλ Φσθά, πινπζίσο εθβιχδνπζαλ, φζελ θαί ηνίο πισηήξζη, βνεζείο θαζ' 
εθάζηελ, πίζηεη επηδεηνχζη, ζήλ βνήζεηαλ Πάηεξ, ζχλ ηνχηνηο θαί εκίλ, 
ηιαζκφλ λέκνηο ζεφζνθε. 

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 
Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ, ηήλ 
παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ 
ζνπ, φλ πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ, 
εκίλ δσξήζαζζαη. 



 
Σνχ Απνζηνινπ 

 
Χδή δ' 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Γεπνλήζαο ηήλ άξνπξαλ ηψλ θαξδηψλ, δξεπάλε ζνπ ηψλ ιφγσλ, ηήο θαθίαο 
χιελ πάζαλ εμέθνςαο. 
 
Ηακάησλ ραξίζκαηα, πάζηλ εκίλ ν ηάθνο ζνπ πεγάδεη, ηεξέ Κνδξάηε, ηνχο 
αηηνπκέλνπο ζε. 
 
πκπαζψο επηθιψκελνο, ηψλ δπζρεξψλ ιπηξνχζαη θαί θηλδχλσλ, Ηεξέ 
Κνδξάηε ηνχο αηηνπκέλνπο ζε. 
 
Σαίο ιακπάζη ηψλ ιφγσλ ζνπ, θσηαγσγψλ ηνχο πιάλε ζθνηηζζέληαο, 
θξπγαλψδε πάζαλ απάηελ έθιεμαο.  

Θενηνθίνλ 
Δμ αγλψλ ζνπ ζεζάξθσηαη, ν πιαζηνπξγφο αηκάησλ Θενηφθε, θαί θζαξέληαο 
πάληαο εθαηλνπνίεζελ.  
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 
Φαεηλφηαηνλ αζηέξα ζε ελ ηψ χςεη, ηήο Δθθιεζίαο έζεην, Φσθά ν Γεζπφηεο, 
άζισλ Ηεξψηαηε, ζαπκάησλ ηε ιάκςεζη, πάλησλ ηάο θαξδίαο θσηίδνληα. 
 
Χκνιφγεζαο ηήλ ζάξθσζηλ ηνχ Γεζπφηνπ, ηπξαλληθνχ πξφ βήκαηνο, Μάξηπο 
αζινθφξε, θαί ιακπξψο θαηήζρπλαο, Διιήλσλ ζεβάζκαηα, θαί πνιπζεταο ηφ 
άζενλ. 
 
Κνξπθνπκέλελ ηήλ ζάιαζζαλ ηήο απάηεο, πνιπζεταο ιαίιαπη, ζεία 
θπβεξλήζεη, Έλδνμε παξέδξακεο, ιηκήλ γαιελφηαηνο, πάζη γεγνλψο 
ζαιαηηεχνπζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Απεηξνγάκσο εθχεζαο ψ Παξζέλε, θαί κεηά ηφθνλ ψθζεο, παξζελεπνπζα 
πάιηλ, φζελ αζηγήηνηο θσλαίο, ηφ Υαίξέ ζνη Γέζπνηλα, πίζηεη αδηζηάθησ 
θξαπγάδνκελ. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

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». 
 
Σήλ θαζαξάλ ζνπ ςπρήλ, ν θαζαξψηαηνο Θεφο ζθήλσκα, ηήο εαπηνχ 



επξάκελνο δφμεο, θαζαίξεη δηά ζνχ, ςπράο ξππσζείζαο, δεηλνίο 
παξαπηψκαζηλ. 
 
Οη ηψλ Διιήλσλ ζνθνί, ζνχ εηηεζέληεο ηνίο ζνθνίο δφγκαζηλ, Οκνινγείλ 
επείζζεζαλ Μάθαξ, Υξηζηφλ δεκηνπξγφλ, Παηξφο πξναλάξρνπ, ζνθίαλ θαί 
δχλακηλ. 
 
Τπνθσλψλ ηεξψο, ηήλ γελνκέλελ ηνίο βξνηνίο έιιακςηλ, εθ ηνχ Παηξφο ηψλ 
θψησλ Κνδξάηε, εθψηηζαο ιανχο, ζέβεηλ θαί δνμάδεηλ, Σξηάδα αρψξηζηνλ. 

Θενηνθίνλ 
εζαξθσκέλνλ εκίλ, ελ δχν θχζεζηλ Τηφλ ηέηνθαο, ηφλ εθ Παηξφο πξφ 
πάλησλ αηψλσλ, αγλή γελλεζέληα, αξξεχζησο αρξφλσο, σο κφλνο επίζηαηαη. 
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

χ Κχξηέ κνπ θψο 
Πνξείαο ηνχ ερζξνχ, πξνθαλψο ππεζθέιηζαο, ηζχλσλ ζνπ ηάο πνξείαο, πξφ 
Θενχ ζειεκάησλ, ηάο ηξίβνπο Ηεξψηαηε. 
 
Ρεγλχκελνλ πιεγαίο, ηφ πνιχαζινλ ζψκά ζνπ, δηέξξεμελ αζεταο, ηνχο 
δεζκνχο ζείσ ζζέλεη, Φσθά ζενκαθάξηζηε. 
 
Οιφθιεξνλ Θεψ πξνζελήλεμαη ζθάγηνλ, Παλεχθεκε ηψ ηπζέληη, θαί ελαίκνπο 
ζπζίαο, εηδψισλ θαηαπαχζαληη. 

Θενηνθίνλ 
νθία ηνχ Θενχ, εαπηή σθνδφκεζελ, ψ Γέζπνηλα Θενηφθε, εμ αγλψλ ζνπ 
αηκάησλ, ηφλ νίθνλ σο επδφθεζελ. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ο' 
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 

Τςειφο νπξαλφο ερξεκάηηζαο, δφμαλ δηεγνχκελνο, Θενχ ζσηήξηνλ, σο 
Ηεξάξρεο έλζενο, σο θιεηλφο ζχ Κνδξάηε Απφζηνινο. 
 
Μίαλ θχζηλ ζεφηεηνο άλαξρνλ, κίαλ θπξηφηεηα θεξχηησλ πάλζνθε, πνιπζεταο 
έιπζαο, ηήλ ζθνηψδε Κνδξάηε απφλνηαλ. 
 
Νφκσ θχζεσο ηάθσ ηφ ζσκά ζνπ, κάθαξ ηεξψηαηε, λχλ θαηαθείκελνλ, 
ζαπκαηνπξγεί παξάδνμα, ππέξ θχζηλ Κνδξάηε θαί έλλνηαλ. 

Θενηνθίνλ 
Οπξαλφλ ν ηαλχζαο βνπιήκαηη, άιινλ νπξαλφλ επί γήο ζε αλέδεημε, 
Θενγελλήηνξ Γέζπνηλα, θαί εθ ζνχ ηνίο ελ ζθφηεη αλέηεηιελ. 
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 



 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Θάιαζζαλ, αζεταο εμήξαλαο Πάλζνθε, πεγήλ δσήο αλαβιχδσλ, δηδαρψλ 
νζίσλ, λχλ δέ ζαπκάησλ, επνκβξίαηο, απνπιχλεηο παζψλ πάληα βφξβνξνλ. 
 
Δπήξζεο, επί μχινπ δεηλψο ζπαζηδφκελνο, θαί εμαξζξνχκελνο κάθαξ, θαί 
θσλήλ εμ χςνπο ζε δπλακνχζαλ, ελσηίζζεο, Ηεξάξρα θαί Μάξηπο πνιχαζιε. 
 
Σφ πάζνο, ηνχ απαζνχο Φσθά κηκεζάκελνο, πάζε πνηθίια ηάζαη, θαί 
ιπηξνχζαη δάιεο θαί ηξηθπκίαο, ηνχο πισηήξαο, ηαίο πξφο Θεφλ ζνπ ζείαηο 
εληεχμεζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Χο φκβξνο, ν ζσηήξηνο Λφγνο θεθέλσηαη, ελ ηή αθζφξσ ζνπ κήηξα, Παλαγία 
Κφξε, θαί ηήο θαθίαο, ηνχο ρεηκάξξνπο, ζετθή δπλαζηεία εμήξαλε. 

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 ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο πι. δ'  Χο απαξράο 

Χο ηεξάξρελ ηίκηνλ, θαί αζιεηήλ ζηεξξφηαηνλ, ε νηθνπκέλε πξνζάγεη ζνη 
Κχξηε, ζείνλ Κνδξάηνλ Απφζηνινλ, θαί ηνίο χκλνηο γεξαίξεη, ηήλ ζεπηήλ 
απηνχ κλήκελ, αηηνχζα πάληνηε, πηαηζκάησλ άθεζηλ, δσξεζήλαη ηνίο 
κέιπνπζηλ, Αιιεινχτα. 

Ο Οίθνο 
Σφλ ζνθφλ Ηεξάξρελ ηηκήζσκελ, σο πνηκέλα πηζηφλ θαί δηδάζθαινλ, φηη ελ ηψ 
ιεηκψλη ηήο αζιήζεσο, εμήλζεζε ξφδνλ ηεξψηαηνλ, θαί εκάο ηνχο πηζηνχο 
θαηεκχξηζε, βνιαίο ζαπκάησλ ηε, θαί πξάμεσλ ελαξέησλ, θσηηζκνχ 
πιεξψζαο πάζαλ γήλ, ηακάησλ ηαίο ιάκςεζηλ, εζαπκάζησζε γάξ ν Θεφο 
ηνχο βνψληαο απηψ, Αιιεινχτα. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Φσθά ηνχ 

ζαπκαηνπξγνχ, ηνχ ελ ινπηξψ ζθνδξψο ππξσζέληη ηειεησζέληνο. 
ηίρνη 

 Φσθά, ηφ ινπηξφλ ζκήγκαηνο παληφο δέρνπ. 

 Λνπηξφλ γάξ ήλ αγψλνο, νπ θαζαξζίνπ.  

 Δηθάδη δεπηεξίε ινπηξφλ πέθλελ έλδνζη Φσθάλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Φσθά ηνχ θεπνπξνχ. 
ηίρνη 

 Ήδεη ράξηλ ζνη, ζνπ Υάξηλ ζλήζθσλ Λφγε,  

 Φσθάο ν Μάξηπο ηψ δηά μίθνπο ηέιεη. 
 



Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ηζαάθ, θαί ηνχ Αγίνπ 
Μαξηίλνπ. 

ηίρνη 

 Υξηζηνχ ηφ ζάξζνο εκπλένληνο πςφζελ, 

 Πξφο ηήλ ζπάζελ έζπεπδελ εθπλείλ Μαξηίλνο. 
 

Μλήκε ηψλ αγίσλ είθνζηλ εμ νζηνκαξηχξσλ Εσγξαθηηψλ, ηψλ 
ειεγμάλησλ ηνχο Λαηηλφθξνλαο Μηραήι ηφλ βαζηιέα Παιαηνιφγνλ Ζ' θαί ηφλ 
παηξηάξρελ Ησάλλελ ηφλ Βέθθνλ, άλσζελ ηνχ πχξγνπ ππξί ηειεησζέλησλ. 
 

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

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδε δ' 
Δηθφλνο ρξπζήο 

Τςψζαο ηφλ λνχλ, πξφο ηφ πξψηνλ αγαζφλ ζενεηδέζηαηνο, λαφο Σξηάδνο 
ερξεκάηηζαο, θαί ηνχο ελ βάζεη θαθψζεσο, χςσζαο ηαίο πςεινηάηαηο, 
δηδαραίο ζνπ θξαπγάδνληαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
πληξίςαο λανχο, ηψλ εηδψισλ πξνζεπρψλ αλακνριεχζεζηλ, αλεδνκήζσ 
ζείσ Πλεχκαηη, λανχο Θεψ Ηεξψηαηε, θαί ηψλ ζσδνκέλσλ ηά πιήζε, 
πξνζεγάγσ θξαπγάδνληα, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ππξίπλννο ψλ, σο ηνχ Πλεπκαηνο ηφ πχξ ηφ ζείνλ Πάλζνθε, ελ ηή θαξδία 
έρσλ πάληνηε, ιακπάο σξάζεο θινγίδνπζα, πάζαλ θξπγαλψδε απάηελ, θαί 
ηνχο βνψληαο θσηίδνπζα, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Λπζέληεο αξάο, δηά ζνχ πξνγνληθήο ζενραξίησηε, θαιψλ αηηίαλ ζε 
γηλψζθνκελ, σο ηφλ παληαίηηνλ ηέμαζαλ, Λφγνλ ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, φζελ 
βνψκέλ ζνη Άρξαληε, Δπινγεκέλε εί, Θεφλ ζαξθί θπήζαζα.  
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

Δλ ηή θακίλσ 
Θπκφλ ηπξάλλσλ, νπθ εδεηιίαζαο πάλζνθε, πνίκλεο πξντζηάκελνο δέ ηήο 
ινγηθήο, σο αξλίνλ πξνζελήλεμαη, ηψ αξρηπνίκελη, καξηπξηθψο Φσθά 
θιετδφκελνο. 
 
Δδνθηκάζζεο, σο ελ ρσλεία Μάξηπο ρξπζφο, κέζνλ εκβιεζείο αζβέζηνπ 
θινγνεηδνχο, θαί κεδφισο θινγηδφκελνο, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ 
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο. 
 
Ο ζείνο πφζνο, πξνζαλαθιέγσλ ηήλ θαξδίαλ ζνπ, ζείσ δξνζηζκψ ζε έλδνμε 
ζπληεξεί, ελ ππξί κή δαπαλψκελνλ, ηήο αζείαο δέ, Ηεξάξρα ηήλ χιελ 



ζπγθαίνληα. 
Θενηνθίνλ 

εζαζξσκέλνλ, ηφλ ηήο ςπρήο κνπ νίθνλ παλάκσκε, Κφξε κεηαλνίαο ηξφπνηο 
σο αγαζή, αλαθαίληζνλ ε άπαζαλ, ηήλ αλζξσπφηεηα, ηψ ηνθεηψ ζνπ 
αλαθαηλίζαζα. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ε' 
Σφλ ελ θακίλσ 

Δζηεξηγκέλνο λνεηήλ, επί πέηξαλ ηήο ςπρήο έρσλ ηάο βάζεηο, ππεζθέιηζαο 
κάθαξ, ηνχο Κπξίνπ ερζξνχο, θαί πάληαο Κνδξάηε εζηήξημαο, ηνχο 
ππεξπςνχληαο, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Κεθνζκεκέλελ αξεηαίο, θεθηεκέλνο ηήλ ςπρήλ θαί ηήλ θαξδίαλ, 
Καηεθφζκεζαο ιφγνηο, δηδαζθαιίαο ςπράο, εμαίξσλ αθνζκίαλ άπαζαλ, 
εηδσινκαλίαο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Χο καζεηήο ηνχ Ηεζνχ, σο Απφζηνινο θαηδξφο, σο ηνχ Ζιίνπ ηνχ ηήο 
δηθαηνζχλεο, θσηνθαλήο αζηξαπή, Κνδξάηε θσηίζαο αγίαζνλ, ηνχο 
επηηεινχληαο, ηήλ ζήλ αγίαλ κλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
Ηεξσηάηαηο ζε θσλαίο, Ηεξψηαηνη Θενχ Αγλή Πξνθήηαη, εζνκέλελ Μεηέξα, 
πξναλεθψλνπλ ηξαλψο, ηνχ πάλησλ δεζπφδνληνο άρξαληε, φζελ ζε 
πκλνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

Υείξαο εθπεηάζαο 
Υάξηο ζνπ ηνίο ρείιεζη ζνθέ, Φσθά εθθέρπηαη, φζελ επέζηξεςαο, ιαφλ 
πιαλψκελνλ φθεσο, ππνζήθαηο θαί πξνζήγαγεο, νία πνηκήλ αιεζηλφο, 
Υξηζηψ θξαπγάδνληα, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Αθνίκεηνλ έρεη ζε πηζηψλ, νθέ νκήγπξηο πξέζβπλ θνηκίδνληα, παζψλ 
ζαιάζζεο ηά θχκαηα, πεηξαζκνχο ηε θαηεπλάδνληα, θαί νδπλψλ παληνδαπψλ 
εκάο ιπηξνχκελνλ, ηνχο βνψληαο, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ρείζξα ηακάησλ ν λαφο, ν ζφο ηνίο ρξήδνπζη, πεγάδεη πάληνηε, ιηκήλ 
δεηθλχκελνο άθιπζηνο, θαί παζψλ θπγαδεπηήξηνλ, ηνίο ζέ ηηκψζη, θαί Υξηζηψ 
Μάξηπο θξαπγάδνπζηλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ίλα ζνπ ηηκψκελ ηφ ζεπηφλ, Φσθά κλεκφζπλνλ, παλεγπξίδνληεο, ηφλ 
ππεξάγαζνλ Κχξηνλ, εθδπζψπεη πξνζπκφηαηα, απαιιαγήλ ηψλ δπζρεξψλ, 
εκίλ δσξήζαζζαη, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 



Νφκνπ ζε εηχπνπ θηβσηφο, θαί ζηάκλνο θέξνπζα, ηφ κάλλα Πάλαγλε, ε ζεία 
ηξάπεδα αχζίο ηε, θαί ιπρλία ρξπζαπγίδνπζα, εηο απνθάιπςηλ εζλψλ ηφ θψο 
θπήζαζαλ, ηφ θσηίδνλ, ζενγλσζία ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα. 

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». 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ζ' 
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ 

Χξαησζείο δηαλνία, ηψ σξαίσ Γεζπφηε, παξίζηαηαη θαηδξφηαηνο αεί, σο 
Ηεξάξρεο ζεφιεπηνο, σο Απφζηνινο ζείνο, ζχλ πάζηλ Απνζηφινηο αιεζψο, 
ηελ εηξήλελ ηψ θφζκσ, Κνδξάηε εμαηηνχκελνο. 
 
νχ Μαγλεζία θαηέρεη, ηψλ ιεηςάλσλ ηήλ ζήθελ, σο ζείαλ θηβσηφλ, θαί εμ 
απηήο, πάζαλ Κνδξάηε σθέιεηαλ, απαξχεηαη πφζσ, ζθελαί δέ νπξαλψλ ηήλ 
ζήλ ςπρήλ, θεθηεκέλαη ζχλ πάζηλ, Αγίνηο επαγάιινληαη. 
 
Ζθσηαπγήο ζνπ εκέξα, ε θσζθφξνο ζνπ κλήκε, ε φλησο επθιεήο ζνπ 
ενξηή, πάζηλ σο ήιηνο έιακςελ, ήλ πηζηψο εθηεινχκελ, Κνδξάηε ηιαζκφλ 
ακαξηηψλ, δπζσπνχληεο επραίο ζνπ, ιαβείλ θαί κέγα έιενο. 

Θενηνθίνλ 
Φείζαί κνπ Κχξηε θείζαη, φηαλ κέιιεο κε θξίλεηλ, θαί κή θαηαδηθάζεο κε εηο 
πχξ, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε, δπζσπεί ζε Παξζέλνο, ε ζέ θπνθνξήζαζα 
Υξηζηέ, Απνζηφισλ ν δήκνο, θαί ζχλ Πξνθήηαηο Μάξηπξεο. 
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 

Λίζνο αρεηξφηκεηνο 
Ηεξνινγίαηο ελζένηο, ηνχ ηεξνχ δεχηε Πνηκέλνο, πάληεο ηελ παλίεξνλ κλήκελ, 
Ηεξσηάησο παλεγπξίζσκελ, ηφλ επεξγέηελ Κχξηνλ, ππέξ εκψλ 
θαζηθεηεχνληνο. 
 
θζεο ππξαθηνχκελνο δήισ, ηψ ηνχ Γεζπφηνπ νπελίθα, Μάξηπο ηφ ινπηξφλ 
ππεηζήιζεο, εθθεθαπκέλνλ, ελ ψ ηφ πλεχκά ζνπ, Θενχ επαγαιιφκελνο, 
κάθαξ εηο ρείξαο παξαδέδσθαο. 
 
έ Ηεξαξρψλ αη ρνξείαη, θαί ηψλ Μαξηχξσλ αη αγέιαη, θαί ηψλ ηεξψλ 
Απνζηφισλ, ε ζπλαπιία πάλησλ Γηθαίσλ ηε, Μάξηπο Φσθά ηά πλεχκαηα, 
έρνληα κέζνλ επαγάιινληαη. 
 
Ήπισηαη ελ θφζκσ ε κλήκε, ε ζή ςπράο θσηαγσγνχζα, ηψλ 
αλεπθεκνχλησλ ελ πίζηεη, ηνχο ζνπο αγψλαο θαί ηά παιαίζκαηα, θαί ηήλ 



γελλαίαλ άζιεζηλ, πνηκήλ θαί Μάξηπο αμηάγαζηε. 
Θενηνθίνλ 

Φψηηζνλ Αγλή ηήλ ςπρήλ κνπ, εζθνηηζκέλελ ακαξηία, θαί αησληδνχζεο 
θινγφο κε, θαί ζθφηνπο ξχζαη ηή κεζηηεία ζνπ, ίλα ηήλ ζήλ γεζφκελνο, 
αλεπθεκψ κεγαιεηφηεηα.  

Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Απνζηφινπ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Χο Μάξηπο θαί Απφζηνινο, θαί Ηεξάξρεο έλζενο, Κνδξάηε κχζηα ηνχ Λφγνπ, 
Υξηζηνχ θεξχμαο ηφ ζείνλ, παλζφθσο Δπαγγέιηνλ, πάζαλ ηήλ γήλ 
εθαίδξπλαο, εθ πιάλεο ιπηξσζάκελνο, ηνχο γεγελείο θαί δηδάζθσλ, ηνχ 
πξνζθπλείλ ηήλ Σξηάδα. 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Ηεξαξρψλ αθξφηεο, θαί Αζινθφξσλ ηφ θιένο, Φσθά θαί κέγαο πξνζηάηεο, 
ηνίο ζαιαηηεχνπζη πέισλ, πεξίζσδε εθ θηλδχλσλ, ηνχο επθεκνχληάο ζε 
κάθαξ. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ Πνηεηήλ ηψλ αηψλσλ, θαί ηψλ Αγγέισλ Γεζπφηελ, απνηεθνχζα Παξζέλε, 
ηνχηνλ ηθέηεπε δείμαη, ηήο δεμηάο παξαζηάηαο, κεξίδνο ηνχο ζνχο νηθέηαο. 
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ζ χιιεςηο ηνχ ηηκίνπ ελδφμνπ Πξνθήηνπ, Πξνδξφκνπ, θαί Βαπηηζηνχ 

Ησάλλνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα γ' δεπηεξνχληεο απηά. 

 
Ήρνο δ' 

Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 
Ηεξαηεχσλ ν ζείνο Εαραξίαο, θαί έλδνλ γελφκελνο, ηνχ ζεηνηάηνπ λανχ, θαί 
ηνχ ιανχ ηά αηηήκαηα, πξνζαλαθέξσλ, ηψ επεξγέηε θαί παλνηθηίξκνλη, 
ζεηφηαηνλ Άγγεινλ, είδε βνψληα απηψ, Ζ πξνζεπρή θαί ε δέεζηο, ζνχ 
εηζεθνχζζε, ζάξζεη πξεζβχηα, θαί κή απίζηεη κνη, έμεηο γάξ παίδα ζείνλ 
Πξφδξνκνλ, γελλεηνίο γπλαηθψλ ππεξέρνληα, Ζιηνχ ελ δπλάκεη, ηνχ Υξηζηνχ 
πξνπνξεπζφκελνλ. 



 
Ξέλνο κνη θαίλε ηή ζέα θαί ηψ ηξφπσ, μέλνο θαί ηνίο ξήκαζη, θαί ηνίο 
κελχκαζηλ, ν Εαραξίαο αληέθεζελ, εγψ γάξ ήιζνλ, ηήλ ζσηεξίαλ ιανχ 
αηηήζαζζαη, νπρί δέ θνκίζαζζαη, παίδα σο πξνζθσλείο, απ' ελαληίαο επξίζθσ 
ζε, ηψλ αηηεκάησλ, θαί ππνπηεχσ κή αιεζεχεηλ ζε, πψο γάξ ν ιέγεηο 
πηζησζήζεηαη; Διηζάβεη ηά κέιε λελέθξσηαη, θαί εκνχ δέ ηφ γήξαο, 
δπζπηζηίαλ λχλ ηεθκαίξεηαη. 
 
Σί απηζηείο κνπ ηνίο ιφγνηο Εαραξία, ςεπδή επαγγέιηα, ιέγσλ θνκίδεηλ κε; 
Θενχ Αξράγγεινο πέθπθα, ά πξνζεηάρζελ, ηαχηά ζνη ιέγσ ζχλ ζνί 
ηζηάκελνο, επεί δέ επίζηεζαο, θαί νπθ επίζηεπζαο, έζε θσθεχσλ θαί άιαινο, 
έσο άλ ίδεο, εκψλ ξεκάησλ ηήλ ζείαλ έθβαζηλ, Δπάλ δέ ηέθε Διηζάβεη ζνη, 
ηήλ ηνχ Λνγνπ θσλήλ κέγαλ Πξφδξνκνλ, ηξαλνπκέλεο ηήο γιψηηεο, 
επινγήζεηο ηνλ Θεφλ Ηζξαήι. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Βπδαληίνπ 

Δθ ζηεηξεπνχζεο ζήκεξνλ λεδχνο, θαξπφο πξνζεπρήο αλεβιάζηεζελ, 
Ησάλλεο ν Πξφδξνκνο, Αγάιινπ ε έξεκνο, θαί ρφξεπε ε αλζξσπφηεο, ν ηήο 
κεηαλνίαο θήξπμ, ηδνχ άξρεηαη, ελ θνηιία κεηξηθή ζαξθνχζζαη, Γεχηε 
αγαιιφκελνη ελ ηή ελδφμσ απηνχ ζπιιήςεη, νη θηιένξηνη ρνξεχζσκελ 
βνψληεο, ν ελ γελλεηνίο γπλαηθψλ κείδσλ ππάξρσλ, κή δηαιίπεο πξεζβχεηλ, 
ππέξ ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ, ηήλ ζείαλ ζνπ ζχιιεςηλ, φπσο εχξσκελ ηιαζκφλ 
ακαξηηψλ, θαί ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  ν απηφο 
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, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ 
δπάδη θχζεσλ αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή 
πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. β' 
ιελ απνζέκελνη 

Μνινχληη εηο Άγηα, ηά ηψλ Αγίσλ αγίσο, ηεξεί Πξνθήηε ηε, θαί αγίσ άγηνο, 
θαζψο γέγξαπηαη, επηζηάο Άγγεινο, πξνζεθψλεη ιέγσλ, Δηζεθνχζζε ζνπ ε 
δέεζηο, θαί δηαιχεηαη, λχλ ηήο Διηζάβεη ε ζηείξσζηο, θαί ηέμεηαη πξεζβχηά ζνη, 
πηφλ Ησάλλελ θαί Πξφδξνκνλ, ιχρλνλ ηνχ Ζιίνπ, πξνθήηελ ηνχ Τςίζηνπ θαί 
θσλήλ, ηνχ εθ Παξζέλνπ ζεφπαηδνο, Λφγνπ αλαηείιαληνο. 
 
ηίρ. Καί ζχ παηδίνλ, Πξνθήηεο Τςίζηνπ θιεζήζε. 
 
Λέγε κνη ηξαλφηαηα, θαηά ηί γλψζνκαη ηνχην; αχζηο πξφο ηφλ Άγγεινλ, ν 
καθαξηψηαηνο πξέζβπο έθεζελ, σο νξάο πιήξεο γάξ, εκεξψλ ππάξρσ, 



Διηζάβεη ζηείξα πέθπθε, Πψο νχλ κνη ξήκαηα, θζέγγε ππέξ θχζηλ, εμίζηακαη, 
νπδφισο αιεζεχνληα, λχλ ππνλνψ ζε ψ άλζξσπε, Άπηζη, εγψ γάξ, ιανχ ηήλ 
ζσηεξίαλ εμαηηψ, νπρί δέ παίδα θνκίζαζζαη, πξάγκα δπζπαξάδεθηνλ. 
 
ηίρ. Λαηξεχεηλ απηψ ελ νζηφηεηη, θαί δηθαηνζχλε ελψπηνλ απηνχ πάζαο ηάο 
εκέξαο εκψλ. 
  
Θενχ Παληνθξάηνξνο, εγψ Αξράγγεινο πέισ, Γαβξηήι κνη φλνκα, ηψ 
πξεζβχηε έθεζελ ν Αζψκαηνο, ηφ Παξφλ θχθεπζνλ, θαί ζηγήλ άζθεζνλ, 
απηζηήζαο εκνίο ξήκαζηλ, Δπάλ δέ ηέθε ζνη, ζάιπηγγα ηνχ Λφγνπ ε ζχδπγνο, 
ηνχ Πλεχκαηνο ηξαλνχληφο ζνη, γιψηηαλ εθβνήζεηο ηξαλφηαηα, Πξνθήηεο 
Τςίζηνπ, θιεζήζε ψ παηδίνλ ηάο απηνχ, πξνεηνηκάζαη ελ ράξηηη, ηξίβνπο σο 
επδφθεζελ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Άγγεινο, εθ ζηεηξσηηθψλ σδίλσλ πξνήιζεο Βαπηηζηά, εμ απηψλ ηψλ 
ζπαξγάλσλ, ηήλ έξεκνλ νηθήζαο, ζθξαγίο ηε πάλησλ ηψλ Πξνθεηψλ 
εδείρζεο, φλ γάξ εθείλνη πνιπηξφπσο εζεάζαλην, θαί αηληγκαησδψο 
πξνεθήξπμαλ, ηνχηνλ βαπηίζαη ελ Ηνξδάλε θαηεμηψζεο, θσλήο ηε αθήθναο 
Παηξηθήο νπξαλφζελ, καξηπξνχζεο απηνχ ηήλ πηφηεηα, θαί ηφ Πλεχκα είδεο, 
πεξηζηεξάο ελ είδεη, ηήλ θσλήλ έιθνλ επί ηφλ βαπηηδφκελνλ, Αιι' ψ πάλησλ 
ηψλ Πξνθεηψλ ππέξηεξε, κή δηαιίπεο πξεζβεχεηλ ππέξ εκψλ, ηψλ πηζηψο 
ζνπ ηεινχλησλ ηφ κλεκφζπλνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο, ζέ 
ηθεηεχνκελ, Πξέζβεπε Γέζπνηλα, κεηά θαί ηνχ Πξνδξφκνπ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ζ πξψελ νχ ηίθηνπζα, ζηείξα επθξάλζεηη, ηδνχ γάξ ζπλέιαβεο, Ζιίνπ ιχρλνλ 
ζαθψο, θσηίδεηλ ηφλ κέιινληα, πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ, αβιεςίαλ λνζνχζαλ, 
ρφξεπε Εαραξία, εθβνψλ παξξεζία, Πξνθήηεο ηνχ Τςίζηνπ εζηίλ, ν κέιισλ 
ηίθηεζζαη. 

Ήρνο δ’  Θενηνθίνλ 
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηχξηνλ, δηά ζνχ 
Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη ζαξθνχκελνο, 
θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη’ νχ αλαζηήζαο ηφλ 
Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 



Διηζάβεη ζηεηξψζεσο ειεπζέξσηαη, ε Παξζέλνο δέ πάιηλ Παξζέλνο έκεηλελ, 
φηε θσλή ηνχ Γαβξηήι, γαζηξί ζπλέιαβελ, αιι' ελ λεδχτ πξνζθηξηά ηφλ ελ 
γαζηξί παξζεληθή, Θεφλ πξνγλνχο θαί Γεζπφηελ, ν Πξφδξνκνο Ησάλλεο, εηο 
ζσηεξίαλ εκψλ ζαξθνχκελνλ. 
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Υαίξε άγηνλ φξνο θαί ζενβάδηζηνλ, ραίξε έκςπρε βάηε θαί αθαηάθιεθηε, ραίξε 
ε κφλε πξφο Θεφλ θφζκνπ γέθπξα, ε κεηάγνπζα ζλεηνχο, πξφο ηήλ αηψληνλ 
δσήλ, ραίξε αθήξαηε Κφξε, ε απεηξάλδξσο ηεθνχζα, ηήλ ζσηεξίαλ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σξπγψλ ε θηιέξεκνο, ν ηεξφο Βαπηηζηήο, θεξχμαο κεηάλνηαλ, θαί θαλεξψζαο 
Υξηζηφλ, γελφκελνλ άλζξσπνλ, πάλησλ ακαξηαλφλησλ, εγελλήζε 
πξνζηάηεο, πάζη ρεηκαδνκέλνηο, βνεζψλ αελάσο, απηνχ ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ, 
ζψζνλ ηφλ θφζκνλ ζνπ. 
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Ζ κφλε θπήζαζα, ηφ Πνηεηήλ ηνχ παληφο, ε κφλε θνζκήζαζα, ηήλ 
αλζξσπφηεηα, ηψ ηφθσ ζνπ Άρξαληε, ξχζαί κε ηψλ παγίδσλ, ηνχ δνιίνπ 
Βειίαξ, ζηήζφλ κε επί πέηξαλ, ηψλ Υξηζηνχ ζειεκάησλ, απηφλ εθδπζσπνχζα 
εθηελψο, φλ εζσκάησζαο. 
 

Οη Καλφλεο, ηήο Οθησήρνπ είο, θαί ηνχ Αγίνπ. Πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ 
Γακαζθελνχ. 
 

Μεηά δέ ηφλ Καλφλα, εη βνχιεη, εηπέ θαί Καηαβαζίαο. 
 

Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
Χο ελ επείξσ 

Σήο ζηεηξεπνχζεο ςπρήο κνπ ηνχο ινγηζκνχο, ηνχο αθάξπνπο έθηηινλ, 
ζηεηξεπνχζεο ν βιαζηφο, επθεκείλ νξκήζαληνο ηήλ ζήλ, ελ λεδχτ κεηξηθή, 
αγίαλ χιιεςηλ. 
 
Ο Ηεξφο Εαραξίαο ελ ηψ λαψ, εηζειζψλ ηεζέαηαη, ζείνλ Άγγεινλ απηψ, 
εκθαλψο κελχνληα, Τηφλ, κεηά γήξαο Ηεξεχ, έμεηο ηφλ Πξφδξνκνλ. 



 
Λχρλνο Ζιίνπ ηήο δφμεο ν θσηαπγήο, ελ λεδχτ άξρεηαη, αλαιάκπεηλ κεηξηθή, 
δη' νχ ζθφηνο ιέιπηαη παζψλ, θαί ζηεηξψζεσο δεζκά, ν κέγαο Πξφδξνκνο. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ ελ γαζηξί ζνπ Γεζπφηελ ελ κεηξηθή, Θενηφθε πάλαγλε, βαζηαδφκελνλ 
γαζηξί, θαηηδσλ εζθίξηεζε ζαθψο, Ησάλλεο σο απηνχ, ππάξρσλ Πξφδξνκνο. 
 

Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ Άγηνο 

Ζ ζηείξα ζήκεξνλ θαξπφλ, ηεξφλ ζπιιακβάλεη, ηφλ κεηέπεηηα πάζαλ, 
αθαξπίαλ ηψλ ςπρψλ, αμίελ ηή λνεηή, απνηέκλεηλ, κέιινληα ελ Υάξηηη. 
 
Κσθεχζαο έλδνλ ηνχ λανχ, Εαραξίαο ν κέγαο, ηήλ θσλήλ ηήλ ηνχ Λνγνπ, 
αγγειία θνβεξά, θνκίδεηαη θαί ιακπξψο, κεγαιχλεη, Κχξηνλ ηφλ εχζπιαγρλνλ. 
 
Ο δείμαο ηξίβνλ αζθαιή, ηνίο πηζηνίο κεηαλνίαο, πξνηξνπή ηνχ Αγγέινπ, ελ 
λεδχτ κεηξηθή, βιαζηάλεη ζεία βνπιή, παξ' ειπίδα, ν Έλδνμνο Πξφδξνκνο. 

Θενηνθίνλ 
Γαζηξί θεξφκελνλ Υξηζηφλ, ηήο Παξζέλνπ σο έγλσ, ν εθ ζηείξαο εζθίξηα, 
πξνκελχσλ ηήλ ραξάλ, επηδεκνχζαλ ελ γή, θαηεθείαο, πάληαο 
εθιπηξψζαζζαη. 

Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ, Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα, ηήο Οκνινγίαο ζνπ». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Θπκηψληη ελ λαψ, ηψ Εαραξία Ηεξεί, Γαβξηήι εμ νπξαλνχ, επέζηε ιέγσλ πξφο 
απηφλ, ηη ελ γήξα ζνπ έμεηο θαξπφλ επθιεή, Καί ζηείξσζηο ή πξίλ, ηήο 
Διηζάβεη λπλί, ιπζήζεηαη επζχο, θαί αθαξπία γνλήο, θαί ζπιιαβνχζα ηέμεηαη 
ηφλ θήξπθα, ηνχ Ηεζνχ ηε θαί Πξφδξνκνλ, Απηψλ πξεζβείαηο, σηήξ ηνχ 
θφζκνπ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Καηεπιάγε, Ησζήθ, ηφ ππέξ θχζηλ ζεσξψλ, θαί ειάκβαλελ εηο λνχλ, ηφλ επί 
πφθνλ πεηφλ, ελ ηή αζπφξσ ζπιιήςεη ζνπ Θενηφθε, βάηνλ ελ ππξί 
αθαηάθιεθηνλ, ξάβδνλ Ααξψλ ηήλ βιαζηήζαζαλ, θαί καξηπξψλ φ κλήζησξ 
ζνπ θαί θχιαμ, ηνίο Ηεξεχζηλ εθξαχγαδε, Παξζέλνο ηίθηεη, θαί κεηά ηφθνλ, 
πάιηλ κέλεη Παξζέλνο. 
 

Χδή δ' 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Φσλή Αγγέινπ ζε, ηφλ φλησο άγγεινλ, ηήο Υξηζηνχ παξνπζίαο ηψ Ηεξεί, 
Ηεξψο πξνήγγεηιε, ζηεηξσηηθήο απφ γαζηξφο, εθβιαζηάλεηλ κάθαξ Πξφδξνκε. 
 
Ζ πξψελ άγνλνο, θαί ε νπ ηίθηνπζα, λχλ επθξάλζεηη ζηείξα φηη Υξηζηνχ, 



Βαπηηζηήλ θαί Πξφδξνκνλ, θαξπνγνλείο παλεπθιεψο, Διηζάβεη αμηάγαζηε. 
 
Αμίλε Πξφδξνκε, ηήο ζήο δεήζεσο, ηψλ παζψλ κνπ αθάλζαο θαί ινγηζκψλ, 
έθηηινλ Πξνζθφκκαηα, θαί Καξπνθφξνλ κνπ ηφλ λνχλ, αξεηαίο πακκάθαξ 
πνίεζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Νεδχο ζε έθεξε, ηφλ πάληα θέξνληα, ηήο Παξζέλνπ ελίθα ν Βαπηηζηήο, ελ 
γαζηξί θεξφκελνο, ζέ πξνζεθχλεζε Υξηζηέ, θαί ζθηξηψλ εγαιιηάζαην. 
 

Χδή ε' 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ 

Μνινχληη έλδνλ ηνχ Ηεξνχ, θαί ηάο λνκηθάο ηψ Πνηεηή, ιαηξείαο 
πξνζαλαθέξνληη, ψθζε ηψ Πξνθήηε Άγηνο Άγγεινο, κελχσλ ηνχ 
Πξνδξφκνπ, ηήλ ζείαλ ζχιιεςηλ. 
 
Πψο έζηαη ηνχηφ κνη ηειαπγψο; πέισ γάξ πξεζβχηεο σο νξάο, θαί ζηείξαλ 
ζχδπγνλ θέθηεκαη, έθε Εαραξίαο πξφο ηφλ Αξράγγεινλ, θχζεσο ελαληία, 
ιέγεηο κνη ξήκαηα. 
 
Πξφο άξξαλ βιέςνλ ηνχ Αβξαάκ, ίδε πψο εθείλε Ηζαάθ, ελ γήξα ηέηνθελ 
άλζξσπε, θαί ηνίο ιεγνκέλνηο δηθαίσο πίζηεπε, πξεζβχηε πξνζεθψλεη, ν 
κέγαο Άγγεινο. 

Θενηνθίνλ 
Δπινγεκέλε ελ γπλαημί, ζχ Θενραξίησηε ζαθψο, ε Διηζάβεη εβφα ζνη, φηη 
θπνθφξνλ αλάλδξσο έγλσλ ζε, ηήλ κφλελ κεηά ηφθνλ, άθζνξνλ κείλαζαλ. 
 

Χδή ο' 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 

Ακθίβνινλ θέθηεκαη, ηήλ δηάλνηαλ εγψ, θαί απηζηψ ηνίο ιφγνηο ζνπ, ηψ 
Αξραγγέισ έθε ν Ηεξεχο, ιανχ ζσηεξίαλ γάξ, νπθ εκήο εμ νζθχνο θαξπφλ 
ήηεζα. 
 
Ο πιάζηεο ηήο θχζεσο, ηψλ Αγγέισλ Βαζηιεχο, ν ιεηηνπξγφο αληέθεζε, ηήο 
παξνπζίαο Αγγεινλ ηήο απηνχ, επδφθεζε ηίθηεηλ ζε, ηνίο εκνίο κή απίζηεη 
ιφγνηο άλζξσπε. 
 
Σφ είδφο ζνπ πχξηλνλ θαί ε ζέα ζνπ θξηθηή, θαί ζαπκαζηφο ν ιφγνο ζνπ, ν 
Εαραξίαο έθε ηψ ιεηηνπξγψ, αιι' νχλ νπ πηζηεχσ ζνη, ππέξ θχζηλ ιαινχληη 
μέλα ξήκαηα. 

Θενηνθίνλ 
Ο ιχρλνο ηφλ Ήιηνλ, ελ λεθέιε κεηξηθή, γαζηξφο θαηαθξππηφκελνλ, 
επεγλσθψο ππάξρσλ ελ δνθεξψ, ηήο κήηξαο ζθελψκαηη, πξνζεθχλεζε 
ραίξσλ θαί εζθίξηεζε. 

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 α' 
Υνξφο Αγγειηθφο 

Δπθξαίλεηαη ιακπξψο, Εαραξίαο ν κέγαο θαί ε παλεπθιεήο, Διηζάβεη ε 
ζχδπμ, αμίσο ζπιιακβάλνπζα, Ησάλλελ ηφλ Πξφδξνκνλ, φλ Αξράγγεινο 
επεγγειίζαην ραίξσλ, θαί νη άλζξσπνη, αμηνρξέσο ηηκψκελ, σο κχζηελ ηήο 
ράξηηνο. 

Ο Οίθνο 
Σφ ηεξφλ Δπαγγέιηνλ αλαπηχμσκελ, ν Λνπθάο εκίλ έγξαςελ ν Ηεξφο θαί 
ζαπκάζηνο, θαί ηήλ ηνχ Πξνδξφκνπ ζεαζψκεζα ζχιιεςηλ, ηελ θαηδξάλ θαί 
επίζεκνλ, θεζί γάξ, σο εηζήιζελ ν πξεζβχηεο θαί δίθαηνο Εαραξίαο, εηο ηά 
Άγηα ηψλ Αγίσλ ηνχ ζπκηάζαη, ηψ ηήο εθεκεξίαο θαηξψ, επέζηε απηψ Γαβξηήι, 
επαγγειηδφκελνο θαί ιέγσλ, Έμεηο Ηεξάξρα πηφλ ελ ηψ γήξα, Πξνθήηελ ηε θαί 
Πξφδξνκνλ, θσλήλ ηε θαί θήξπθα, θαί ιχρλνλ αείθσηνλ, ηφλ κχζηελ ηήο 
ράξηηνο. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, ε χιιεςηο ηνχ αγίνπ θαί ελδφμνπ πξνθήηνπ 

Πξνδξφκνπ, θαί Βαπηηζηνχ, Ησάλλνπ. 
ηίρνη 

 Αλδξί Πξνθήηε ρξεζκφο εμ Αξραγγέινπ,  

 Σεθείλ πξνθήηελ, θαί Πξνθήηνπ ηη πιένλ.  

 Δηθάδε ηή ηξηηάηε γαζηήξ ιάβε Πξφδξνκνλ είζσ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αλδξένπ, Ησαλλνπ, 
Πέηξνπ θαί Αλησλίνπ, ηψλ ελ Αθξηθή ηειεησζέλησλ. 

ηίρνη 

 Τπέξ λπγέληνο πξίλ κηά ιφγρε Λφγνπ,  

 Λφγραηο λπγείο, ήλεγθε δηηηαίο Αλδξέαο. 

 Έρζξαλ πιάλε ζείο, θαί ζθαγείο, Ησάλλεο,  

 θάηηεη ηφλ ερζξφλ, θαί ζχλ απηψ ηήλ πιάλελ. 

 Αληψληνο θαί Πέηξνο, ψο ζηεξξαί πέηξαη,  

 Πξφο ηάο κειεδφλ εθθνπάο εθαξηέξνπλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Ρατδνο ηήο παξζέλνπ. 
ηίρνη 

 Πνζνχζα θάιινο ε Ρατο Θενπ βιέπεηλ,  

 αξθφο ηφ θάιινο εθδίδσζη ηψ μίθεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ νζίσλ γπλαηθψλ Ξαλζίππεο θαί Πνιπμέλεο 
ηψλ απηαδέιθσλ. 

ηίρνη 



 Σάο ζπγγφλνπο Ξαλζίππελ θαί Πνιπμέλελ, 

 Υνξνί ζπλνίθνπο ιακβάλνπζηλ Αγγέισλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν άγηνο λενκάξηπο Νηθφιανο ν παληνπψιεο, ν ελ 
Κσλζηαληηλνππφιεη καξηπξήζαο θαηά ηφ 1672, μίθεη ηειεηνχηαη. 
 

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

Χδή δ' 
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ 

Απηζηήζαο κνπ ηνίο ξήκαζη ηήλ θψθεπζηλ, θνκίδνπ πξνδειφηαηα, θαί 
ηηθηνκέλελ νπελίθα, ίδεο ηήλ θσλήλ, ηνχ Λφγνπ αλάιαβε θσλήλ, Δπινγεηφο 
εί εθβνψλ, ηνχ Ηζξαήι ν Θεφο. 
 
Σή ζειήλε Διηζάβεη πξνζελνχκελνο, πνιχθσηνο σο ήιηνο, ν Εαραξίαο 
ζειαζθφξνλ ιχρλνλ ηνχ θσηφο, εθηέηνθε θαίλνληα εκίλ, ηνίο ελ ηψ ζθφηεη ηψλ 
παζψλ, θαηαζρεζείζη δεηλψο. 
 
Σνίο ζθηξηήκαζηλ σο ξήκαζη ρξεζάκελνο, Υξηζηνχ ν κέγαο Πξφδξνκνο, 
πξνζεθχλεζελ ελ λεδχτ ζε Παξζεληθή, απηφο βαζηαδφκελνο γαζηξί, ηήο 
Διηζάβεη Ηεζνχ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ ζειήλε Διηζάβεη έλδνλ θέξνπζα, αζηέξα ζείνλ Πξφδξνκνλ, πξνζεθχλεζε, 
θσηεηλήλ λεθέιελ Μαξηάκ, ηφλ ήιηνλ θέξνπζαλ Υξηζηφλ, ζαξθνθνξνχκελνλ 
εθ ζνχ, δηά ηφ ζψζαη εκάο. 
 

Χδή ε' 
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο 

Σνχ λπκθίνπ ν θίινο πξνεηνηκάδεηαη, ε θσλή δέ ηνχ Λφγνπ αξρήλ εηζδέρεηαη, 
θαί ζηεηξσηηθαίο, λχλ ιαγφζηλ εθηξέθεηαη, ηνχ πακβαζηιέσο, ν κέγαο 
ηξαηηψηεο. 
 
ηεηξεπνχζαηο θαξδίαηο γεσξγφο ήλζεζε, ηψλ παζψλ ε αμίλε ήδε ραιθεχεηαη, 
κφζρνο ν ζεπηφο, εγθξαηεία ζηηεχεηαη, Πξφδξνκνο ν κέγαο, ιανί αγαιιηάζζε. 
 
Σά δεζκά ψζπεξ πάιαη ηά ηήο ζηεηξψζεσο, ηήο εκήο δηαλνίαο, νχησ ηήλ 
πψξσζηλ, ιχζνλ Βαπηηζηά, θαί θαξπνχο κεηαλνίαο κε, πνίεζνλ βιαζηάλεηλ, 
θαί δήλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Κπνθφξνλ ζε Κφξε σο εζεάζαην, Διηζάβεη ελζέσο εγαιιηάζαην, έλδνζελ 
απηήο, ηνχ εκβξχνπ ζθηξηήζαληνο, σο επηγλσθφηνο, ηφλ εαπηνχ Γεζπφηελ. 
 

Χδή ζ' 
Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ 

Υξηζηνχ ν κέγαο θαί ζείνο Πξφδξνκνο, ζηεηξσηηθάο λχλ πχιαο, δηαλνίμαο 



απιίδεηαη, σο ελ βαζηιείνηο ελ λεδχτ κεηξφο, φο ηηο σο ζηξαηηψηεο, 
πξνεμειεχζεηαη, ηνχ Πακβαζηιέσο ηάο νδνχο εηνηκαδφκελνο. 
 
Θενχ Πξνθήηα πξεζβχηα ρφξεπε, έμεηο πηφλ, νχ κείδσλ ελ βξνηνίο νπθ 
εγήγεξηαη, Ησάλλελ Κπξίνπ ηφλ Πξφδξνκνλ, θίξηεζνλ Διηζάβεη, γή πάζα 
γήζεζνλ, αίλεζηλ ηψ πάλησλ Πνηεηή Θεψ πξνζάγνπζα. 
 
Ζκψλ ηψλ πίζηεη αλεπθεκνχλησλ ζε, κέκλεζν λχλ Πξνθήηα ηνχ Κπξίνπ θαί 
Πξφδξνκε, ςπρηθψλ εθ παζψλ εθιπηξνπκελνο, ζψδσλ εκάο θηλδχλσλ, θαί 
πξφο νπξάληνλ ηξίβνλ νδεγψλ, ζενπξεπψο αεηκαθάξηζηε. 

Θενηνθίνλ 
Αγλήλ κεηέξα ζαθψο επέγλσ ζε, ζηεηξσηηθψλ δεζκψλ ε Διηζάβεη σο 
ήζζεην, εαπηήλ ιειπκέλελ θαί θέξνπζαλ, Πξφδξνκνλ ηνχ ελ κήηξα, ζνχ 
θαηνηθήζαληνο, άρξαληε Παξζέλε, Μαξηάκ Θενραξίησηε. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Ζ ηνχ Πξνδξφκνπ έλδνμνο, ζχιιεςηο πξνκελχεη, ηφλ εθ Παξζέλνπ κέιινληα, 
ηίθηεζζαη Βαζηιέα, σο νχηνο εμ Διηζάβεη, ηήο αθάξπνπ θαί ζηείξαο, 
πξεζβχηνπ Ηεξέσο ηε, Εαραξίνπ ηνχ πάλπ, ψλ ηαίο επραίο, θαί ηήο Θενηφθνπ 
θαί Ησάλλνπ, ηνχ Βαπηηζηνχ ζνπ Κχξηε, ζψζνλ νίθηεηξνλ πάληαο. 

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Υαξκνληθψο ηφ Υαίξέ ζνη, ηνχ ζεπηνχ Αξραγγέινπ, νη ιπηξσζέληεο πάλαγλε, 
ηήο αξραίαο θαηάξαο, δηά ηνχ ζείνπ ζνπ ηφθνπ, επραξίζησο, βνψκελ, Υαίξε, 
Αδάκ ε ιχηξσζηο, Θενηφθε Παξζέλε, ραίξε ζεκλή, δη' ήο απειιάγεκελ ηνχ 
ζαλάηνπ, ραίξε, δη' ήο εηχρνκελ, νπξαλψλ Βαζηιείαο. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Αγαιιηάηαη ε θηίζηο ελ ηή ζπιιήςεη ζνπ, Πξφδξνκε θαί Πξνθήηα, Βαπηηζηά 
Ησάλλε, ν ζείνο γάξ ζνπ ηφθνο, ζεκαίλεη εκίλ, ηνχ Γεζπφηνπ ηήλ γέλλεζηλ, 
θαί δηά ηνχην ζπκθψλσο νη επί γήο, επαμίσο επθεκνχκέλ ζε. (Γίο) 
 
Χο ζαπκαζηήλ καξηπξίαλ επξψλ ν Άγγεινο, ηήλ ζχιιεςηλ ηήο ζηείξαο, ηή 
Μαξία πξνζάγεη, πξφο πίζησζηλ πξνζθέξσλ, δηφ θαί εκείο, Διηζάβεη πξίλ 
άγνλνλ, θαί Εαραξίαλ νκφδπγνλ ηφλ απηήο, θαί Ησάλλελ επθεκήζσκελ. 
 
Ο ζενζθεχαζηνο ιχρλνο ηνχ ατδίνπ θσηφο, ν ηνχ λπκθίνπ θίινο, ηνχ Ζιίνπ 
ηήο δφμεο, ν κέγαο Δσζθφξνο, ε δψζα θσλή, Θενχ Λφγνπ ν Πξφδξνκνο, ηήο 
παξνπζίαο Κπξίνπ αγγειηθή, πξνζθσλήζεη λχλ ζπλείιεπηαη. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Ζ Διηζάβεη ζπλέιαβε ηφλ Πξφδξνκνλ ηήο ράξηηνο, ε δέ Παξζέλνο ηφλ Κχξηνλ 
ηήο δφμεο, εζπάζαλην αιιήιαο αη κεηέξεο, θαί ηφ βξέθνο εζθίξηεζελ, 



έλδνζελ γάξ ν δνχινο ήλεη ηφλ Γεζπφηελ, ζαπκάζαζα ε κήηεξ ηνχ 
Πξνδξφκνπ, ήξμαην βνάλ, Πφζελ κνη ηνχην, ίλα ε Μήηεξ ηνχ Κπξίνπ κνπ έιζε 
πξφο κε; ίλα ζψζε ιαφλ απεγλσζκέλνλ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Γνμνινγία Μεγάιε θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηνχ Πξνδξφκνπ Χδή γ' 
θαί ο' θηι. 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο θαί Ηζαπνζηφινπ Θέθιεο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 
Κχξηε, εη θαί θξηηεξίσ 

Κχξηε, εη θαί ελ ζπξίδη ε Θέθια, πξνζεπάγε ηψ πφζσ ζνπ, αιιά λνεξψο ελ 
πςίζηνηο, παξηζηακέλε ηψ ζξφλσ ζνπ, εμεπιήηηεην ηήλ ζήλ, αζχγθξηηνλ 
εππξέπεηαλ, ηνχ ζαξθσζέληνο θηιαλζξψπσο, ίλα ζψζεο ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Κχξηε, εη θαί δεζκεπζέληη ε Θέθια, ηψ Απνζηφισ πξνζέδξακελ, αιιά 
πξνζπαζείαο γετλσλ, ηφλ δεζκφλ ελαπεζείζαην, θαί θξαηαηφηεηη ηήο ζήο, 
αινχζα αγαπήζεσο, βεβαησζείζα ζπλεδέζε, ζνί ηψ σηήξη ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 
 
Κχξηε, εη θαί δηδαζθάινπ ε Θέθια, νπρί εθνχζα κεκφλσηαη, αιιά ζπκπαξφληα 
ζε είρελ, ελ θαηξψ ηφ ηήο αζιήζεσο, θαί γπκλσζείζα ζηνιήο, εζθέπεην ηή 
δφμε ζνπ, θαί ζηεθζείζα ηή ρεηξί ζνπ, πξναζπίδεη ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Κχξηε, εη θαί ηψ ππξί παξεδφζε, ε αγλή θαί Πξσηνκάξηπο ζνπ, αιι' νπ 
θαηεθιέρζε ελ ηνχησ, δξνζηζκφλ εγθεθηεκέλε ζε, θαί ελ ζεξίνηο πνιινίο, 
αλάισηνο δηέκεηλε, ηή ρεηξί ζνπ θπιαρζείζα, ηνχ σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β 
Αλαηνιίνπ 

Οη δέ, Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 
Αζιεηηθνίο παιαίζκαζη, ηφλ ερζξφλ θαηεπάηεζαο, Θέθια πακκαθάξηζηε, θαί 
ηάο ηνχηνπ κεραλάο, καξηπξηθψο ζπληξίςαζα, ζάκπξηλ έθπγεο, θαί Υξηζηψ 
ελπκθεχζεο ηψ αιεζεί εξαζηή, ηνχ Παχινπ ζπλφκηιε, θαί ηνχ ηεθάλνπ 



ζχλαζιε, Παξξεζίαλ έρνπζα, Πξσηνκάξηπο Υξηζηνχ ελ γπλαημί, ηψλ πηζηψο 
εθηεινχλησλ ηήλ παλένξηνλ κλήηκελ ζνπ, εθ θηλδχλσλ ιχηξσζαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Σφ κέγα ζνπ πξνζθχγηνλ, ειπίο ηε θαί πξνζηάηηο κνπ, ζχ ππάξρεηο, 
Μεηξνπάξζελε αγλή, ζπεχζνλ ηνίλπλ ελ ηάρεη, θαί ξχζαί κε ηψλ θχθισ, 
θαθψλ ζπλεπηηηζεκέλσλ κνη. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οξψζά ζε ζηαπξνχκελνλ Υξηζηέ ε θπήζαζα, ζξελσδνχζα αλεβφα κεηξηθψο, 
Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πψο θέξεηο πάζνο 
επνλείδηζηνλ. 
 

Απφζηηρα ηηρεξά 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

 επθιεήο Πξσηνκάξηπο, θαί Ηζαπφζηνιε, ηψλ αζινπζψλ ε δφμα, 
θαιιηπάξζελε Θέθια, ίαζαη, βνψ ζνη, πάζε δεηλά, ηήο ςπρήο κνπ θαί 
κψισπαο, ζενπεηζέζη ιηηαίο ζνπ, θαί εθ ππξφο, ηνχ αζβέζηνπ κε εμάξπαζνλ. 
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Γη' νκβξνηφθνπ λεθέιεο, ηήλ θιφγα έζβεζε, δξνζίδνπζά ζε Θέθια, σο πηζηήλ 
θαί ελδίθσο, θιέγνπζα απίζηνπο ε παλζζελήο, ηνχ Υξηζηνχ ζεία δχλακηο, θαί 
εθ ζεξίσλ θαί ηαχξσλ δηαζπαζκψλ, ξπνκέλε ζε εδφμαζε. 
 
ηίρ. Καί έζηεζελ επί πέηξαλ ηνχο πφδαο κνπ θαί θαηεχζπλε ηά δηαβήκαηά 
κνπ. 
 
Σφλ παλσξαίνλ ελ θάιιεη, λπκθίνλ άρξαληνλ, επηπνζνχζα Θέθια, ηφλ 
κλεζηήξα εξλήζσ, Παχινπ Δθθιεζίαο λπκθαγσγνχ, επνκέλε ηνίο ξήκαζη, 
κεζ' νχ αξζείζα εηο ιήμηλ ηήλ παληεξπή, εκλεζηεχζσ φλ επφζε ζαο. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Αλαηνιίνπ 

Λεφλησλ νξκάο θαηεπάηεζαο, θαί ζάκπξηλ, θαηαηζρχλαζα, Πξσηνκάξηπο 
Απφζηνιε, εθνινχζεζαο ηψ λπκθίσ ζνπ θξάδνπζα, Δηο νζκήλ κχξνπ ζνπ 
έδξακνλ, Υξηζηέ, δην θαί Παχινλ δηψθνπζα, εμ νπξαλνχ εδέμσ ηφ ράξηζκα, 
θαί ηφ ζηέθνο θεθιήξσζαη παξά ηνχ αζινζέηνπ Θενχ, θαί πξεζβεχεηο 
απαχζησο, δσξεζήλαη πηαηζκάησλ ηιαζκφλ, ηνίο ελ πίζηεη εθηεινχζη ηφ Ηεξφλ 
ζνπ κλεκφζπλνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε 

Διπίο κνπ θαί πξνζηάηηο κνπ, ζεξκή αληίιεςηο θαί πξνζθπγή κνπ, ζχ ηψλ 



πηζηψλ ε ζσηεξία, πέιεηο παλάρξαληε Αγλή, φζελ θαί πξνζθεχγσ πξφο ζέ 
Γέζπνηλα, θξάδσλ θαί βνψλ ζνη ηφ, Ζκάξηεθα ψζφλ κε Κφξε ζψζνλ, 
ακαξηαλφλησλ κφλε, σο αιεζψο εγγπήηξηα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οπ θέξσ ηέθλνλ βιέπεηλ ζε, ηφλ ηήλ εγξήγνξζηλ πάζη δηδφληα, μχισ 
ππλψζαληα, φπσο ηνίο πάιαη, εθ παξαβάζεσο θαξπνχ, χπλσ Οιεζξίσ 
αθππλψζαζη, ζείαλ θαί ζσηήξηνλ εγξήγνξζηλ, παξάζρεο, ε Παξζέλνο έιεγελ 
ζξελσδνχζα, ήλ κεγαιχλνκελ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Ζ ακλάο ζνπ Ηεζνχ, θξάδεη κεγάιε ηή θσλή έ λπκθίε κνπ πνζψ, θαί ζέ 
δεηνχζα αζιψ, θαί ζπζηαπξνχκαη, θαί ζπλζάπηνκαη ηψ βαπηηζκψ ζνπ, θαί 
πάζρσ δηά ζέ, σο βαζηιεχζσ ζπλ ζνί, θαί ζλήζθσ ππέξ ζνχ, ίλα θαί δήζσ ελ 
ζνί αιι' σο ζπζίαλ άκσκνλ, πξνζδέρνπ ηήλ κεηά πφζνπ ηπζείζάλ ζνη, Απηήο 
πξεζβείαηο, σο ειεήκσλ ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηήο Αγίαο, νχ 
ε Αθξνζηηρίο. 
 

Ζ Πξσηνκάξηπο ελζέσο δνμάδεηαη. 
 

Άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ 
 

Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Ήρνο γιψηηεο νπ ζζέλεη, ηνχο παλεπθιεείο ηήο Πξσηνκάξηπξνο, δηεγήζαζζαη 
άζινπο, αηνλεί γάξ πξφο χκλνλ επάμηνλ. 
 
Πέπαπηαη ηνχ ηπξάλλνπ, ε αιαδνλεία ε ππέξνθξπο, θαηά ηνχηνπ γπλαίθεο, 
επζεβψο ελ Υξηζηψ γάξ ελδξίζαλην. 
 
Ρήκαζηλ απνξξήηνηο, επαγγειηθψο ελερεζείζά ζνπ, πακκαθάξηζηε Παχιε, ηψ 
Υξηζηψ ε παξζέλνο λελχκθεπηαη. 

Θενηνθίνλ 
Άρξαληε Θενηφθε, ε ζεζαξθσκέλνλ ηφλ ατδηνλ, θαί ππέξζενλ Λφγνλ, ππέξ 
θχζηλ ηεθνχζα πκλνχκέλ ζε. 
 

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

 ηήο αγαπήζεσο, ηήο ππέξ έλλνηαλ Πάλζεπηε! ή ελ Υξηζηψ, Παχισ 
ζπλεδέζεο, ελσζείζα ηψ Πλεχκαηη. 



 
Σξψζαη ε ελήδνλνο, ηήλ ηεηξσκέλελ ζνπ έξσηη, πλεπκαηηθψ, θξέλα νπθ 
ηζρχεη, ηψλ γετλσλ απφιαπζηο. 
 
ιε εθδεκήζαζα, ηψλ ηήο ζαξθφο παζψλ ξήκαζη, ηνίο κεηξηθνίο, νπθ 
εκαιαθίζζεο, Αζιεθφξε παλεχθεκε. 

Θενηνθίνλ 
Γφο εκίλ βνήζεηαλ, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ Πάλαγλε, ηάο πξνζβνιάο 
απνθξνπνκέλε, ηψλ δεηλψλ πεξηζηάζεσλ.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ ζνθίαλ θαί Λφγνλ 

Δηο αλδξίαλ ηφ ζήιπ δη' αξεηψλ, κεηαζείζα ηψ πφζσ ηψ ηνχ Υξηζηνχ, Θενχ 
νηθεηήξηνλ, ακθνηέξσζελ γέγνλαο, ηψλ παζψλ γάξ ηφλ γλφθνλ, αζθήζεη 
κεηψζαζα, καξηπξηθψο εδείρζεο, αζιήζεσο θαχρεκα, φζελ θαί ηψ θφζκσ, σο 
θσζηήξ δηαιάκπεηο, δηζζψο εμαζηξάπηνπζα, ηάο αθηίλαο ηνχ Πλεχκαηνο, 
Πξσηνκάξηπο παλεχθεκε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηελ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο Παξζέλνλ θαί κφλελ ελ γπλαημί, ζέ αζπφξσο ηεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, 
καθαξίδνκελ, γελεαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γάξ πχξ εζθήλσζελ, ελ ζνί ηήο 
ζεφηεηνο, θαί σο βξέθνο ζειάδεηο, ηφλ Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ ηψλ 
Αγγέισλ, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, αμίσο δνμάδνκελ, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ 
ζνπ, θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο αλπκλνχζηλ αμίσο, ηήλ δφμαλ ζνπ 
Άρξαληε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλπεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ηιάζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζηλ ελ πίζηεη, ηά άρξαληα 
πάζε ζνπ. 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Μλεζηεπζείζαλ ζακχξηδη, ν λπκθαγσγφο ζε Παχινο εξκφζαην, ηψ επνπηψ 
λπηκθίσ σο ακψκεηνλ, ξαλίσ Θέθια πάλζνθε. 
 
Απεξηήζεο ηνχ έξσηνο, ηήο ζενζεβείαο Παχινπ ηνίο έπεζη, θαί ζακχξηδνο ηά 
ξήκαηα, ψζπεξ ιήξνλ Μάξηπο εκπθηήξηζαο. 



 
Ραληηζκψ ζείνπ αίκαηνο, ηφ Αδακηαίνλ γέλνο επιφγεηαη, Δχα ραίξεη 
θαζνξψζα δέ, γπλαημί ηφλ φθηλ ππνπίπηνληα. 
 
Σήλ αγλείαλ πνζήζαζα, πάληα ηά ηεξπλά ηνχ βίνπ απψζαην, πινχηνλ γέλνο 
σξαηφηεηα, θαί εδχλ κλεζηήξα ε πξσηφαζινο. 

Θενηνθίνλ 
Ηιαζκφλ εκίλ δψξεζαη, ηψλ αγλνεκάησλ σο αλακάξηεηνο, θαί εηξήλεπζνλ ηφλ 
θφζκνλ, ν Θεφο πξεζβείαηο ηήο ηεθνχζεο ζε. 
 

Χδή ε' 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Τπέξνγθνλ αζιήζεσο ζηάδηνλ, εγσλίζσ, Θέθια πακκαθάξηζηε, θαί ηνχ 
βξαβείνπ εμίσζαη. 
 
εζχιεηαη ν δξάθσλ ν δφιηνο, ε παξζέλνο, ζείνηο γάξ παζήκαζηλ, ππαθνήλ 
εδηδάζθεην. 
 
Δλίθα ηήλ αίδψ ζνπ ε έλζενο, παξξεζία, πχξ γάξ ζε εγθάξδηνλ, ηφ ηήο 
Σξηάδνο εμέθαπζε. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Θενηφθε, ζχ γάξ ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ζαξθί 
ηψ θφζκσ εθχεζαο. 
 

Χδή ο' 
Σήλ δέεζηλ εθρεψ 

Νεάληδνο ηφ ηήο θχζεσο ζαζξφλ, ηή δπλάκεη ηνχ σηήξνο εξξψζζε, 
λεαληθφλ, θφζκνλ ηψ ζείσ πφζσ, πεξηεινχζα γάξ λχθησξ εζάξζεζε, θαί 
έδξακε ηνχ εξαζηνχ, ηά επψδε δεηνχζα δηδάγκαηα. 
 
Θαιάκσλ ππεξθπψο ηψλ λπκθηθψλ, απζαηξέησ αληειιάμαην πφζσ ε 
επθιεήο, θαί πξσηφαζινο Θέθια, ηφ ηψλ θαθνχξγσλ νηθείλ δεζκσηήξηνλ, ν 
πφζνο γάξ ηνχ Πνηεηνχ, ηψλ θηηζκάησλ ελίθα ηνχο έξσηαο. 
 
Δλ πλεχκαηη θαηεθίιεη ηά δεζκά, ηνχ ελζένπ Γηδαζθάινπ ε Μάξηπο, ελ ηή 
θξνπξά, σο ελζέσ ιεηκψλη, αξδεπνκέλε ηνίο ιφγνηο θαί εχμαλε, θαί έθεξελ σο 
αιεζψο, ηψ Γεζπφηε θαξπφλ σξαηφηαηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Μή παχζε ππέξ εκψλ πξεζβεχνπζα, Παλαγία Θενηφθε Παξζέλε, φηη πηζηψλ, 
ζηήξηγκα ζχ ππάξρεηο, θαί ηή ειπίδη ηή ζή θξαηαηνχκεζα, θαί πφζσ ζέ θαί ηφλ 
εθ ζνχ, ζαξθσζέληα αθξάζησο δνμάδνκελ. 

Ο Δηξκφο 
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη 
θαθψλ ή ςπρή κνπ επιή ζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη 
σο Ησλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε». 



 
Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 

Χο απαξράο 
Σήο παξζελίαο ηψ θάιιεη εμέιακςαο, καξηπξίνπ ζηεθάλσ θεθφζκεζαη, 
απνζηνιήλ πηζηεχε Παξζέλε σο έλδνμνο, θαί ηνχ ππξφο κέλ ηήλ θιφγα, εηο 
δξφζνλ κεηέβαιεο, ηνχ ηαχξνπ δέ ηφλ ζπκφλ, πξνζεπρή ζνπ εκέξσζαο σο 
πξσηφαζινο. 

Ο Οίθνο 
Δνξηήο ζεβαζκίαο ε έιιακςηο, ππεξιάκπεη θαηδξψο ππέξ ήιηνλ, 
καξκαξπγάο γάξ θσηφο απαζηξάπηνπζα, ηνίο πηζηψλ Οθζαικνίο 
ελνπηξίδεηαη, δηφ Αγγέινηο ζπγρνξεχνληεο, ηψ σηήξη Θεψ αιαιάμσκελ 
πάληεο, βνψληεο απηψ, Δκεγάιπλαο ψηεξ ηά ειέε ζνπ, δσξεζάκελνο 
δψξεκα ηέιεηνλ ηψ ιαψ, ηήλ Πξσηφαζινλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο θαί 

Ηζαπνζηφινπ Θέθιεο. 
ηίρνη 

 Απηφο ζε ζψδεη Θέθια ξήμαο ηήλ πέηξαλ,  

 Οχ ηψ πάζεη πξίλ εξξάγεζαλ αη πέηξαη. 

 Πέηξε ακθί ηεηάξηελ εηθάδα δέμαην Θέθιελ. 
 

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

 Οπθ ήλ ν Κφπξηο θφπξηο, αιι' άιινο βφηξπο,  

 Καιφλ θππξηζκφλ πξνζθέξσλ ηψ Κπξίσ. 
 

Μλήκε ηνχ γεγνλφηνο ζαχκαηνο παξά ηήο Θενκήηνξνο ελ ηή λήζσ 
Κπζήξσλ, έλζα ε ελ ηνίο κπξηηδίνηο επξεζείζα είθσλ ηήο Θενηφθνπ ήγεηξε ηφλ 
παξάιπηνλ. 
 

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

Χδή δ' 
Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 

Χο δεζκίσ ηψ Παχισ, ζπλεδέζεο ηψ πφζσ, ψ Πακκαθάξηζηε, ελ άκκαζηλ 
αιχηνηο, ηή πίζηεη ζπκθσλνχζα, επζεβψο θαί ζπκςάιινπζα, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
πκπαξέζηεο ηψ Παχισ, πξφ βεκάησλ αδίθσλ, ψ θαιιηπάξζελε, θαί πφζσ 
ηνχ Γεζπφηνπ, εβφαο ελ εθζηάζεη, ηήλ αηδψ απνξξίςαζα, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Γηά πφζνλ ηφλ ζείνλ, ηή θακίλσ ηφ ζψκα, Μάξηπο εθδέδσθαο, θαί ηή ηνχ 



πνζνπκέλνπ, δηέκεηλαο δπλάκεη, αθαηάθιεθηνο ςάιινπζα, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Οκβξνηφθνο λεθέιε, πεηψ θαί ραιάδε, ηήλ θιφγα ζβέζαζα, ελδίθσο 
θαηαθιέγεη, ηνχο άθξνλαο θαί ζψδεη, κεισδνχζαλ ηήλ Μάξηπξα, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Παξζεληθήο εθ λεδχνο, ζαξθσζείο επεθάλεο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ, δηφ ζνπ ηήλ 
Μεηέξα, εηδφηεο Θενηφθνλ, επραξίζησο θξαπγάδνκελ, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, 
Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε' 
Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ 

Ξελνθαλήο ζνπ ν ινγηζκφο, ηφλ γάξ ηάθνλ, σο Δδέκ θαηψθεζαο Παξζέλε, 
Μάξηπο αλπκλνχζα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Ακαπξσζήλαη ηήο εππξεπνχο παξζελίαο, ηφ θαηδξφλ κή θέξνπζά ζνπ 
θάιινο, ζλήζθεηλ εξεηίζσ, θαί δήο εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Εσνπνηψ θαί ππεξθπεί ζπλαθζείζα, ηψ Υξηζηψ Πξσηφαζιε λπκθίσ, ζήξαο 
εξεηίζσ, θξνπξνχο ηήο Παξζελίαο. 
 
Δθδπζακέλε ζνπ ηήο θζνξάο ηήλ εδζήηα, επζηαιήο Υξηζηνχ ζηαδηνδξφκνο, 
ήιζε πξφο αγήξσ, δσήλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ θαηειζφληα εμ νπξαλνχ θαί ελ κήηξα, παξζεληθή νηθήζαληα πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ φλ πκλνχζη, ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
έ ηήλ απεηξφγακνλ 

Σίο ζνπ ηφ αήηηεηνλ, ψ Πξσηνκάξηπο κή ζαπκάζε; ζήξαο λνεηνχο ηά πάζε 
γάξ, ηήο ςπρήο ηηζαζεχζαζα, ηά αθξαηή ζεξψλ νξκήκαηα νπθ επηνήζεο, 
αιιά κέλεηο, ελ κέζσ ηνχησλ αδηάθζνξνο. 
 
Άβαηνο αθξφηνκνο, Θενχ πξνζηάμεη ζνη εξξάγε, πέηξα ζενθφξσ Μάξηπξη, 
ινπηξψ αλαγελλήζεσο, εζθξαγηζκέλε ζεία λχκθε, σο ζάιακνο ηή θπγάδη, 
θαί ελ αγθάιαηο ππεδέμαην. 
 
Ίαζαη Πξσηφαζιε, ηνχο κψισπαο ηνχο ηήο ςπρήο κνπ, θφζκσ ηήλ εηξήλελ 
βξάβεπζνλ, ηψ πηζηψ Βαζηιεί εκψλ, θαηά βαξβάξσλ δπζκελψλ λέκνπζα 
ηξφπαηα, θαί εηξήλελ ηαίο Δθθιεζίαηο ζαίο δεήζεζη. 

Θενηνθίνλ 



Νέθξσζφλ κνπ Γέζπνηλα, ηήλ έηη δψζαλ ακαξηίαλ, δψσζνλ ςπρήο ηήλ 
λέθξσζηλ, ελεξγεία ηήο φλησο δσήο, ηήο γεγελλεκέλεο εθ γαζηξφο ζνπ, δη' 
άθαηνλ επζπιαγρλίαλ, ηνίο επζεβψο ζε κεγαιχλνπζηλ. 

Ο Δηξκφο 
«έ ηήλ απεηξφγακνλ, Θενχ Μεηέξα ηνχ Τςίζηνπ, ζέ ηήλ ππέξ λνχλ 
θπήζαζαλ, δηά ιφγνπ ηφλ φλησο Θεφλ, ηήλ πςεινηέξαλ ηψλ αρξάλησλ 
Γπλάκεσλ, αζηγήηνηο δνμνινγίαηο κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Ρσζζείζα θαιιηπάξζελε, ηαίο ζείαηο εηζεγήζεζη, ηνχ ζενθήξπθνο Παχινπ, 
θζαξηφλ κλεζηήξα παξείδεο, θαί ηνχησ εθνινχζεζαο, Πξσηνκάξηπο 
πνιχαζιε, ψ Θέθια ηζαπφζηνιε, δηφ θαί λίθεο ηφ ζηέθνο παξά Υξηζηνχ 
εθνκίζσ. 

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Κπξίσο Θενηφθνλ ζε, νκνινγνχκελ Γέζπνηλα, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη, ηφλ 
γάξ Θεφλ απνξξήησο, εθχεζαο ηφλ ιχζαληα, δηά ηαπξνχ ηφλ ζάλαηνλ, πξφο 
εαπηφλ δ' ειθχζαληα, Μαξηχξσλ δήκνπο, κεζ' ψλ ζε, αλεπθεκνχκελ 
Παξζέλε. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο α'  Αλαηνιίνπ 
Αζιεηηθφλ ζηάδηνλ ζήκεξνλ πξφθεηηαη, ιανί ρνξεχζσκελ, θαί ηά ελ απηψ 
ηεινχκελα, παξάδνμα πξάγκαηα θαηνπηεχζσκελ, άζπηινο γάξ ακλάο, 
πξφθεηηαη ζθαγή, ππέξ ηνχ ζθαγηαζζέληνο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ε 
θαιιηπάξζελνο Θέθια θαί Θεφλπκθνο, δηφ Σξηάδνο ηή πίζηεη, ηήλ ηψλ 
ηπξάλλσλ θαηήξγεζελ αζεφηεηα, θαί ζχλ, Αγγέινηο ρνξεχνπζα, ηψ σηήξη 
πξεζβεχεη, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Αλαηνιίνπ 
Νπκθίνλ έρνπζα έλ νπξαλνίο, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, λπκθψλνο 
θαηεθξφλεζαο ηνχ επηγείνπ θαί κλεζηήξνο, Θέθια πξψηαζιε, ηαίο γάξ 
κεηξψαηο ζσπείαηο εκθξφλσο κή πεηζζείζα, Παχισ εθνινχζεζαο, επ' ψκσλ 
αξακέλε ηφ ζεκείνλ ηνχ ηαπξνχ, θαί ηφ κέλ πχξ νπθ ελάξθεζαο, ηψλ δέ 
ζεξψλ ηήλ σκφηεηα, εηο εκεξφηεηα κεηέβαιεο, θψθαο δέ απελέθξσζαο, ηή ελ 
Υξηζηψ θαηαδχζεη ηνχ αγίνπ Βαπηίζκαηνο. Αιι' ελ άζινηο γελλαίνηο 
δηαπξέςαζα, κή δηαιίπεο πξεζβεχνπζα απαχζησο ηψ Κπξίσ, ππέξ ηψλ 
πίζηεη ηεινχλησλ, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ. 

Ήρνο δ'  Αλαηνιίνπ 
Αλαζείζα ζεαπηήλ παληνδπλάκσ λεχκαηη, θξαηπλνκέλε σο πξψηαζινο ηνχ 
Υξηζηνχ, θαί ηήλ γεψδε θαηαιείςαζα ζηνξγήλ, αλεδέμσ ηήλ ιακπάδα ηήο 
αησλίνπ δσήο, φιβηνο ππάξμαζα ζάιακνο, εηο φλ αη ηψλ ζειεηψλ αγέιαη 
πξνζαλαπαχνληαη, είζνδνλ επξάκελαη ηήο αησλίνπ δσήο, κεζ' ψλ ηθέηεπε 
Απφζηνιε Θέθια, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Ήρνο δ'  Αλαηνιίνπ 



Υνξείαο εγείξαηε θηινκάξηπξεο, ηψλ αγψλσλ γάξ εθέζηεθελ ν θαηξφο, θαί ηήο 
Πξσηνκάξηπξνο ε εηήζηνο κλήκε, πάληαο εηο δνμνινγίαλ πξνηξέπνπζα 
Θενχ, Θέθια γάξ ε πξψηε Μαξηχξσλ ελ γπλαημί, ηφ αζιεηηθφλ ζηάδηνλ 
αλχζαζα, πξψηε θαί ζηεθεθφξνο αλαδέδεηθηαη, θαί παξξεζία πξεζβεχεη, 
ππέξ ηψλ ςπρψλ εκσλ. 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Σήλ ζήλ ππέξ άλζξσπνλ άζιεζηλ, Πξσηνκάξηπο Υξηζηνχ, νπθ αλζξψπσλ 
κφλνλ έζαχκαζαλ ηά γέλε, αιιά θαί ζήξεο ηεζήπαζηλ άγξηνη, αη θιφγεο, νπ 
θιφγεο εινγίζζεζάλ ζνη θαιιηπάξζελε Θέθια, δηά ηφλ ζφλ λπκθίνλ Υξηζηφλ, 
γέγεζαο γάξ δη' απηφλ πάζρνπζα, θαί θφζκνπ ρσξηδνκέλε, ίλα ηήο 
επνπξαλίνπ ηχρεο καθαξηφηεηνο, ελ παξξεζία πξεζβεχνπζα, ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Δπνκβξίαηο ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Αγίνπ Παλάρξαληε, ηήλ εκήλ δηάλνηαλ 
θαηαδξφζηζνλ, ε ηήλ ζηαγφλα θπήζαζα, Υξηζηφλ ηφλ ηήλ άκεηξνλ αλνκίαλ 
ηψλ βξνηψλ, νηθηηξκνίο απνζκήρνληα, απνμήξαλνλ, ηήλ πεγήλ ηψλ παζψλ 
κνπ, θαί ρεηκάξξνπ, θαηαμίσζνλ ηξπθήο κε, ηήο αεηδψνπ Παλάρξαληε. 

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. 
 

Απφζηηρα ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ 
 

Γφμα... 
Ήρνο β'  Αλαηνιίνπ 

Γεχηε θίιαζινη, ηψλ ζειεηψλ ηφ θαχρεκα, ηήλ Πξσηνκάξηπξα Θέθιαλ, ελ 
χκλνηο Σηκήζσκελ, αχηε γάξ ηφλ αληίπαινλ ερζξφλ, ηή δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ 
θαηεπάηεζε, θαί ηήλ λίθελ άξαζα, αμίσο εζηεθαλψζε, δηφ δπζσπεί ε 
πνιχαζινο, ηνχ ξπζζήλαη θηλδχλσλ, θαί ηήο κειινχζεο θξίζεσο, ηνχο ελ 
πίζηεη θαί πφζσ ηεινχληαο ηήλ κλήκελ απηήο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Άιιελ, θξαηαηάλ θαηαθπγήλ, θαί ηζρχνο πχξγνλ θαί ηείρνο, αθαηακάρεηνλ, 
φλησο νπ θεθηήκεζα, εη κή ζέ Πάλαγλε, θαί πξφο ζέ θαηαθεχγνκελ, θαί ζχ 
εθβνψκελ, Γέζπνηλα βνήζεζνλ, κή απνιψκεζα, δείμνλ, ηήλ ζήλ ράξηλ εηο 
πάληαο, θαί ηήο δπλαζηείαο ηήλ δφμαλ, θαί ηήο επζπιαγρλίαο ζνπ ηφ κέγεζνο. 

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



Καί ε ινηπή Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Δπθξνζχλεο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

 
Ήρνο πι. α' 
ζηε Πάηεξ 

Μήηεξ Οζία, Δπθξνζχλε αμηάγαζηε, ηήλ φλησο επθξνζχλελ επηπνζήζαζα, 
ηήλ ηαχηελ πξνμελνχζαλ ψδεπζαο ηξίβνλ, πινχηνπ ειιάμσ γάξ, πησρείαλ 
πνιιήλ, ζαξθηθνχ κλεζηήξνο, ηφλ δψληα εηο αηψλαο, ηξπθήο ξενχζεο, ηφ 
εγθξαηέο, ηήο αλαπαχζεσο, πφλνπο ηνχο ελ αζθήζεη, ηήλ ππεξθφζκηνλ δσήλ 
ηήλ ελ ηψ θφζκσ, ήο θαί επέηπρεο θξνλίκνηο ζχλ Παξζέλνηο, δηαηεξήζαζα 
ηήλ ζήλ ιακπάδα άζβεζηνλ, θαί λπκθψλνο αμησζείζα, σο παξζέλνο, σο 
λχκθε Υξηζηνχ παλεχθεκε. 
 
Ρείζξνηο δαθξχσλ, αξδεπζείζα ηήλ δηάλνηαλ, επζήλεζαο αζθήζεη, ηνχο 
ελαξέηνπο θαξπνχο, άκπεινο θαζάπεξ σξαηνηάηε, ήλεγθαο βφηξπαο σξαίνπο 
ζεκλή, ψλ ηνχ ζείνπ γιεχθνπο, ζαθψο εκθνξεζέληεο, ηά αηζζεηήξηα ηήο 
ςπρήο, θαηαγιπθαίλνκελ φλησο ζνχ ηή κηκήζεη, θαί επθξαηλφκεζα ηήλ ζείαλ 
επθξνζχλελ, κέζελ σζνχκελνη ηήλ εθ ηήο ακαξηίαο, βνψληεο, Πάλζεκλε, 
Υξηζηφλ δπζψπεη πάληνηε, δσξεζήλαη ηή νηθνπκέλε, νκφλνηαλ εηξήλελ θαί 
κέγα έιενο. 
 
Θέακα μέλνλ, θαί ηή θχζεη δπζπαξάδεθηνλ! πψο έιαζεο ηήο Δχαο ηνχ 
παιαηνχ πηεξληζηνχ, δεηλάο κεραλνπξγίαο, κέζνλ αλδξψλ, θαηαζθελψζαζα 
ηειείσ λντ, πψο ππξφο ελ κέζσ, δηήιζεο κή θιερζείζα, πψο ζπλεθαιπςαο 
γπλαηθψλ ηφ αζζελέο, λεπξνπκέλε ζεία δπλάκεη, ηνχ ηήλ αζζέλεηαλ εκψλ 
αλαιαβφληνο, θαί αλαηείιαληνο εθ Κφξεο απεηξάλδξνπ, φλ θαζηθέηεπε, 
Αγγέινηο ζπγρνξεχνπζα, δσξεζήλαη ηή νηθνπκέλε, νκφλνηαλ εηξήλελ θαί κέγα 
έιενο. 

Γφμα... Ήρνο β' 
Σνχ ηνπδίηνπ 

Σφ θαζαξφλ ηήο αγλείαο ζνπ ρξήκα, άκσκνλ εμ αλδξψλ θπιάμαζα, λχκθε 
Υξηζηνχ ερξεκάηηζαο, Δπθξνζχλε πακκαθάξηζηε, ζψκαηνο κέλ θάιινο, 
αζθεηηθνίο πφλνηο καξάλαζα, ςπρήλ δέ σξατζαζα, ηή επκνξθία ηήο ράξηηνο, 
ελ γάξ ηψ άξξελη ηφ ζήιπ ζαθψο ππνθξχςαζα, έιαζεο Βειίαξ ηά έλεδξα, 
αγγειηθψο ελ γή βηψζαζα, Αιι' αίηεζαη εηξήλελ, ηνίο πφζσ επθεκνχζί ζε, σο 
ραξάο επψλπκνο θνζκνραξκφζπλε. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 



Υαίξε, ειηφκνξθε αζηήξ, ραίξε ε αηηία απάλησλ, θαιψλ Παλάκσκε, ραίξε ε 
ρσξήζαζα, Θεφλ αρψξεηνλ, ε ηνλ ζηάρπλ βιαζηήζαζα, ηήο αζαλαζίαο, ραίξε 
ζείνλ φρεκα, πχιε ε πάκθσηνο, ραίξε ε αξάο αλαηξέηηο, ηήο πξνγνληθήο 
εκψλ Κφξε, αγαζψλ ε πξφμελνο ππάξρνπζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε, ε ακίαληνο ακλάο, έβιεςε ηφλ ίδηνλ άξλα, επί ζθαγήλ σο βξνηφλ, 
ζέινληα ειθνκελνλ, 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 αγαζφηεηα θηιάλζξσπε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Δλ ζνί Μήηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβνχζα γάξ ηφλ ηαπξφλ, 
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ θαί πξάηηνπζα εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο, 
παξέξρεηαη γάξ, επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά 
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, ζία Δπθξνζχλε, ηφ πλεχκά ζνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ είο, θαί ηήο Αγίαο δχν (ν 
παξψλ νπρ επξίζθε ηαη ελ ηψ ρεηξνγξάθσ). 
 

Χδήα' Ήρνο πι. δ' 
Αξκαηειάηελ 

Ο ηξηζαγίαηο ελ θσλαίο πκλνχκελνο, ππφ θξηθηψλ ζηξαηηψλ, θαί ζπλσδά 
δείμαο, ηνχο βξνηνχο δνμάδεηλ ζε, θαί λχλ απηφο ηήλ βιάζθεκνλ, αλαηξέπσλ 
πξνζζήθελ, ηνχ Σξηζαγίνπ εμαίζηνλ, έζνπ ηνχ παηδφο αξπαγήλ θαί θσλήλ. 
 
χ ηφλ Θεφλ απφ ςπρήο επφζεζαο, θαί εκλεζηεχζεο απηψ, θνζκηθφλ 
κλεζηήξα, θαί ζαξθφο εππάζεηαλ, θαί πινχηνλ ηφλ επίθεξνλ, θαί ηξπθήλ θαί 
ηήλ δφμαλ, θαηαιηπνχζα Παλεχθεκε, θαί αζθεηηθφλ βίνλ δήζαζα. 
 
Δπθνξσηάηε γή θαζάπεξ πέθελαο, εθαηνζηεχνληα, θαξπφλ απνδνχζα, 
Δπθξνζχλε πάλζεκλε, θαί γάξ ελ ηή θαξδία ζνπ, δεμακέλε πξνζχκσο, ηήλ 
ζπκβνπιήλ ηήλ ζσηήξηνλ, ελεγθείλ εηο έξγνλ εζπνχδαζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ρήζεζη ζείσλ Πξνθεηψλ επφκελνη, θαζσκνιφγεζαλ, ηφλ ηνχ Θενχ Λφγνλ, 
ζάξθα πξνζιαβφκελνλ, νη ζενθφξνη Μάξηπξεο, εμ αρξάληνπ Παξζέλνπ, ήλ 
Θενηφθνλ δνμάδνκελ, άζκαζηλ αεί καθαξίδνληεο. 
 

Έηεξνο Καλψλ, ηήο Οζίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Όκλνλ ζνη κέιπσ πξνθξφλσο Δπθξνζχλε. Ο Ησζήθ. 
 



Χδή α'  Ήρνο πι. α' 
Ίππνλ θαί αλαβάηελ 

Όκλνηο Θενηεξπέζηλ, πκλνχληα ζήκεξνλ, ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, θαί φλησο 
αμηέπαηλνλ, θσηί κε θαηαχγαζνλ, ηψλ εχρψλ ζνπ Πάλζεκλε, επθξνζχλεο 
ζείαο επψλπκε. 
 
Μφλνλ ηφ ζείνλ θάιινο, Υξηζηνχ πνζήζαζα, θαί ηαίο ηνπηνπ ζειρζείζα, 
αυινηο σξαηφηεζη, ηφ θάιινο ηνχ ζψκαηνο, εβδειχμσ έλδνμε, ζεσξίαηο ζείαηο 
ζρνιάδνπζα. 
 
Νχκθε σξατζκέλε, ηψλ αξεηψλ θαιινλαίο, εκλεζηεχζσ ηφλ φλησο, σξαίνλ 
θάιιεη Υξηζηφλ, ιηπνχζα ηφλ πξφζθαηξνλ, Δπθξνζχλε κλήζηνξα, θαί ηνχ βίνπ 
πάζαλ ηεξπλφηεηα. 

Θενηνθίνλ 
ινο επηζπκία, θαί γιπθαζκφο θαί δσή, ν εθ ζνχ αλαηείιαο, ππεξβνιή 
ρξεζηφηεηνο, Παξζέλε παλάκσκε, φλ δπζψπεη ζψζαί κε, ηφλ απαχζησο ζε 
καθαξίδνληα. 
 

Χδή γ' 
Ο ζηεξεψζαο 

Απφ ζνθψλ θαί ζπλεηψλ, ν απνθξχςαο ηά βάζε, κπζηεξίσλ ζνπ θαί 
απνθαιχςαο, λεπίνηο ηαχηα ζαπκαζηψο, λεπίσ εθθαιχπηεηο λχλ, αξζέληη ελ 
λεθέιαηο, κέινο ζαθψο ηφ Σξηζαγηνλ. 
 
Σήο εκπαζείαο δπζεηδή, ρηηψλα εθδπζακέλε, ελ ζνθία ηήλ ζηνιήλ ελεδχζσ, 
απαζείαο ελ Υξηζηψ, κέζνλ αλδξψλ απήζηξαςαο, αζθεηηθψο βηνχζα, θαί 
ζθεπνκέλε ηή ράξηηη. 
 
Σήο εγθξαηείαο ραιηλψ, ηάο αθαζέθηνπο νξέμεηο, ηήο ζαξθφο αλαραηηίδνπζα, 
Μήηεξ, πξφο ηφλ δξφκνλ ηφλ θαιφλ, ηήο Ηεξάο αζθήζεσο, ηήλ ζήλ θαξδίαλ 
είρεο, επζππνξνχζαλ απξφζθνπα. 

Θενηνθίνλ 
Απεηξνγάκσο ηνχ Θενχ, ηφλ Λφγνλ ψ Θενηφθε, απεγέλλεζαο εθ ζνχ 
ζαξθσζέληα, φλ νη Μάξηπξεο Θεφλ, αλδξείσο σκνιφγεζαλ, σο ζηξαηηψηαη 
ηνχηνπ, ζηεθαλίηαη γελφκελνη. 
 

Άιινο 
Ο πήμαο επ' νπδελφο 

Μεγάισο εγθαξηεξήζαζα αγσλίζκαζη, ηνχ ερζξνχ θαζείιεο ηά κεραλήκαηα, 
έηξεςαο δαηκφλσλ πξνζβνιάο, Αγγέινηο σκνηψζεο, αζαλαζίαλ κειεηήζαζα, 
Μήηεξ, ελ ζλεηψ ζνπ ηψ ζψκαηη. 
 
Δπθξαίλεη ηψλ Μνλαζηψλ θαξδίαο ν βίνο ζνπ, ζηεξηγκφο ππάξρσλ θαί 
παηδαγψγεζηο, πξφο ζσηεξηψδεηο εληνιάο, πξφο ηξίβνπο αθζαξζίαο, πξφο 
ηήο αγάπεο ηφλ αθξφηαηνλ, φξνλ Δπθξνζχλε ηνχ Κηίζαληνο. 



 
Λακπξχλεη ηά ηψλ πηζηψλ ελζέσο ζπζηήκαηα, ε ιακπξά ζνπ κλήκε θαί 
αμηέπαηλνο, ζέιγεη ηψλ Οζίσλ ηνχο ρνξνχο, Αγγέινπο επεπθξαίλεη, κεζ' ψλ 
απιίδε ψζπεξ Άγγεινο, ψλ πεξ θαί ηφλ βίνλ εδήισζαο. 

Θενηνθίνλ 
Παζψλ κε ηφ ραιεπφλ ρεηκάδεη θιπδψληνλ, πνλεξψλ πλεπκάησλ βπζφο 
ζπλέρεη κε, ε ηήο ακαξηίαο θαηαηγίο, δνλεί κνπ ηήλ θαξδίαλ, Θενθπήηνξ ζχ κε 
ζηήξημνλ, εηιηθξηλψο ζε δνμάδνληα. 

Ο Δηξκφο 
«Ο πήμαο επ' νπδελφο ηήλ γήλ ηή πξνζηάμεη ζνπ, θαί κεηεσξίζαο αζρέησο 
βξίζνπζαλ, επί ηήλ αζάιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηήλ 
Δθθιεζίαλ ζνπ ζηεξέσζνλ, κφλε αγαζέ θαί θηιάλζξσπε». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ 

Σφ ηνχ ζήιενο ραχλνλ επηλεπξψζαζα, νπξαλίαηο ειπίζη κέζνλ Καηψθεζαο, 
αδηζηάθησ ινγηζκψ αλδξψλ ζεφπλεπζηε, ηφλ ηήο Δχαο πηεξληζηήλ, 
ππνηάηηνπζα ηαίο ζαίο, Παξζέλε πηέξλαηο ηνίο πφλνηο, θαί ηαίο αγξχπλνηο 
κειέηαηο, δηφ ελ πίζηεη ζέ καθαξίδνκελ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
έ ιηκέλα θαί ηείρνο θαί θαηαθχγηνλ, Καί ειπίδα θαί ζθέπελ θαί πξνζηαζίαλ 
ζεξκήλ, επξεθφηεο νη πηζηνί, πξφο ζέ πξνζηξέρνκελ, θαί εθβνψληεο εθηελψο, 
αλαθξάδνκελ πηζηψο, Διέεζνλ Θενηφθε, ηνχο επί ζνί πεπνηζφηαο, θαί ηψλ 
πηαηζκάησλ απάιιαμνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηαπξψ ζε νξψζα Υξηζηέ ε Μήηεξ ζνπ, εθνπζίσο ελ κέζσ ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, θνπηνκέλε κεηξηθψο ηά ζπιάγρλα έιεγελ, Αλακάξηεηε Τηέ, πψο 
αδίθσο ελ ηαπξψ, ψζπεξ θαθνχξγνο επάγεο, ηφ γέλνο ηφ ηψλ αλζξψπσλ, 
δσψζαη ζέισλ σο ππεξάγαζνο. 
 

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, 
δηφ ζχλ ηψ Πξνθήηε, Αββαθνχκ ζνη θξαπγάδσ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε». 
 
Οηθνλνκψλ, πξφο ηφ ζπκθέξνλ ηά πάληα σηήξ, θαί παηδεχσλ, πάληαο πξφο 
δηφξζσζηλ, θαί ηψλ θαθψλ πάλησλ απνρήλ, θαί ηά λχλ ζπλήζσο, ζεηζκψ ηήλ 
γήλ ζπλεηάξαμαο, βιαζθήκνπο αλαηξέπσλ, δφμαο αηξεηηδφλησλ, θαί 
δηδάζθσλ σο ζέκηο δνμάδεηλ ζε. 
 
Αζθεηηθήλ, παιαίζηξαλ ήλπζαο ραίξνπζα, Δπθξνζχλε, αλδξψλ κέζνλ 
κέλνπζα, θαί ζαλαηνχζα ηάο εκπαζείο, ηήο ζαξθφο νξέμεηο, ηψ πφζσ ηψ ηνχ 
Γεζπφηνπ ζνπ, δηφ ηήο αζαλάηνπ, θαηνηθίαο θαί δφμεο, εμηψζεο ιαβνχζα ηφλ 
ζηέθαλνλ. 



 
Σνχο ζηελαγκνπο, ηψλ ζψλ δαθξχσλ πξνζθέξνπζα, ψζπεξ κχξα, Μήηεξ ηψ 
Γεζπφηε ζνπ, ηήλ επσδίαλ ηήλ παξ' απηνχ, ηήλ ηψλ ραξηζκάησλ, ηψλ ζετθψλ 
αληαπείιεθαο, δη' ψλ επσδηάζζεο, θαί δηέπλεπζαο πάζη, ηήλ νζκήλ ηψλ 
ζαπκάησλ ζεφπλεπζηε. 

Θενηνθίνλ 
πινλ Υξηζηέ, ηήλ ζέ ηεθνχζαλ Παλάκσκνλ, θεθηεκέλνη, πιάλεο 
εηξνπψζαλην, ηάο κεραλάο, Μάξηπξεο ζνθνί, θαί ηάο ηψλ ηπξάλλσλ, 
ζσπείαο ζνθψο δηέιπζαλ, θαί λχλ ζηεθαλεθφξνη, δεδεηγκέλνη βνψζη, Σή 
δπλάκεη ζνπ δφμα θηιάλζξσπε. 
 

Άιινο 
Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ανπ 

Παηξί ζε νπξαλίσ πξνζέρνπζαλ, ηψ ηψλ ςπρψλ λπκθαγσγψ, παηξφο ζηνξγή 
νπθ εθψιπζε, νχηε πξνζθαίξνπ λπκθίνπ, νδεχζαη ηήλ νδφλ ηήλ ζσηήξηνλ. 
 
Χο θνίλημ ζενθξφλσο εμήλζεζαο, δηθαηνζχλεο γιπθαζκφλ, θαί σζεί θέδξνο 
παξ' χδαηα, ηήο εγθξαηείαο ζεφθξνλ, θαξπνχο ηνχο ελαξέηνπο επιήζπλαο. 
 
Ππξί ηήο εγθξαηείαο εηέθξσζαο, ηάο θξπγαλψδεηο εδνλάο, θαί ππξσζείζα ηψ 
άλζξαθη, ηήο ηνχ Κπξίνπ αγάπεο, ζαπκάησλ ιακπεδφλαο εμήζηξαςαο. 

Θενηνθίνλ 
Οηθηείξεζνλ νηθηίξκσλ ππάξρνπζα, ηήλ παλαζιίαλ κνπ ςπρήλ, Θενθπήηνξ 
παλάκσκε, ηήλ εθ παζψλ ακαξηίαο, δεηλψο ακαπξσζείζαλ θαί ζηέλνπζαλ. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Πξνηππψλ ηψλ δηθαίσλ ηήλ ελ ηή δεπηέξα Υξηζηέ παξνπζία ζνπ, ππαληήλ 
θξηθψδε, ελ λεθέιαηο θαί λχλ ηήλ εμαίζηνλ, αξπαγήλ εηξγάζσ ηήλ ηνχ παηδφο, 
δη' νχ δηδάζθεηο, ηφ Σξηζάγηνλ κέινο νξζφηνκνλ. 
 
Σνίο ελζένηο ζνπ έξγνηο, έδεημαο ηήλ θιήζίλ ζνπ επαιεζεχνπζαλ, σο γάξ 
ιίζνο ψθζεο, πνιπηίκεηνο ζκάξαγδνο έλδνμε, δηαιάκπσλ κέζνλ ηψλ ηεξψλ 
αλδξψλ Παξζέλε, ηή ιακπξφηεηη ηήο θαζαξφηεηνο. 
 
Δπθξνζχλελ ηήλ ζείαλ, έζρεο ελ θαξδία ζνπ, επθξαηλνκέλε αεί, ελ ηνίο ηνχ 
Κπξίνπ δηαηάγκαζηλ, νίο εληξπθήζαζα, πνιηηείαλ ήζθεηο, ηήλ αθξαηθλή θαί 
παλνιβίαλ, Δπθξνζχλε παξζέλε Θεφλπκθε.  

Θενηνθίνλ 
Αιεζή Θενηφθνλ, πάληεο επηγλφληεο ζε Μάξηπξεο έλδνμνη, ηφλ εθ ζνχ 
ηερζέληα, Θεφλ Λφγνλ εηδφηεο εθήξπμαλ, πξφο ηήλ ακαξηίαλ, λεαληθψο κέρξη 
ηνχ ζαλάηνπ, αλζηζηάκελνη Κφξε παλχκλεηε. 
 

Άιινο 
Ο αλαβαιιφκελνο 



Φέγγεη ζείσλ πξάμεσλ, σο ιίζνο ζκάξαγδνο, ζεκλή σξάζεο, αλδξψλ ελ 
κέζσ, αλδξηθά παιαίζκαηα, επηδεηθλπκέλε, θαί ηέξπνπζα ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ραίλνπζα ηά δάθξπα, ψζπεξ αξψκαηα επσδηάζζεο, εκεγαιχλζεο σο κχξνλ 
πνιχηηκνλ, Θεψ πξνζελέρζεο, παξζέλνο αδηάθζνξνο. 
 
ιελ ζνπ ηήλ έθεζηλ, Θεψ πξνζέλεηκαο, απηφλ πνζνχζα, απηφλ δεηνχζα, 
απηνχ αληρλεχνπζα, ηήλ λνκνζεζίαλ, Παξζέλε ηήλ ζσηήξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Νένλ απεθχεζαο, σο βξέθνο άρξαληε, ηφλ πξφ αηψλσλ, Παηξφο αλάξρνπ, 
αρξφλσο εθιάκςαληα, φλ ππέξ ηνχ θφζκνπ, δπζψπεη Θενλχκθεπηε. 
 

Χδή ο' 
lιάζζεηί κνη σηήξ 

πλέζεηζαο κέλ ηήλ γήλ, θαί βιέκκαηη, ζπλεηάξαμαο, θαξδίαο δέ ηψλ βξνηψλ, 
θινλήζαο εζάιεπζαο δεηλψο βιαζθεκνχλησλ ζε, αιι' αλεθαιέζσ, 
ζπκπαζψο αχζηο ηφ ζχληξηκκα. 
 
Χξαία λχκθε Υξηζηνχ, εδείρζεο θαί πεξηδέμηνο, ηψ θάιιεη ηψλ αξεηψλ, 
ζεαπηήλ θνζκήζαζα, Δπθξνζχλε πάλζεκλε, δηφ θαί παζηάδνο νπξαλίνπ 
θαηεμίσζαη. 
 
Μαξάλαζα ηήο ζαξθφο, ηά ζεξηψδε νξκήκαηα, ηφλ έξσηα ηήο Υξηζηνχ, 
αγάπεο ιακπξφηεξνλ, έζρεο δηαλάπηνληα, θαί θσηίδνληά ζνπ, ηήο ςπρήο ηά 
αηζζεηήξηα. 

Θενηνθίνλ 
Νεπξνχκελνη ηαίο εθ ζνχ, εθπεκπνκέλαηο δπλάκεζηλ, νη Αζινθφξνη Υξηζηέ, 
λνκίκσο ελήζιεζαλ, ηήλ αγλήλ Μεηέξα ζνπ, αλπκλνινγνχληεο, απνξξήησο 
ζε θπήζαζαλ. 
 

Άιινο 
Μαηλνκέλελ θιχδσλη 

Χο αγλή θαί άκσκνο, σο σξαία σο πεξηθαιήο, ηψ λπκθίσ Λφγσ ζχ 
κεκλήζηεπζαη, εηο αηψλαο, δηαηεξνχληί ζε άθζνξνλ. 
 
ηελαγκνίο θαί δάθξπζηλ, εθδεηνχζα ηφλ Γεκηνπξγφλ, ηήο εθείλνπ ζέαο 
θαηεμίσζαη, σο εθιεθηή, ζχλ εθιεθηνίο αμηάγαζηε. 
 
Δγθξαηείαο άγαικα, ζσθξνζχλεο έκςπρνο εηθψλ, ηνίο πηζηνίο σξάζεο 
επθεκνχζί ζνπ, ηφ Ηεξφλ, ψ Δπθξνζχλε κλεκφζπλνλ. 

Θενηνθίνλ 
Τπέξ λνχλ ηφλ άρξνλνλ, ππέξ ιφγνλ ηφλ Γεκηνπξγνλ, Παλαγία ηέηνθαο 
ιπηξνχκελνλ, πάζεο θζνξάο, ηνχο Θενηφθνλ πκλνχληάο ζε. 

Ο Δηξκφο 
«Μαηλνκέλελ θιχδσλη, ςπρνθζφξσ Γέζπνηα Υξηζηέ, ηψλ παζψλ ηήλ 



ζάιαζζαλ θαηεχλαζνλ, θαί εθ θζνξάο, αλάγαγέ κε σο εχζπιαγρλνο». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Σήο άλσ δσήο, ηπρείλ επηπνζήζαζα, ηήλ θάησ ηξπθήλ, ζπνπδαίσο 
θαηαιέινηπαο, θαί ζαπηήλ αλέκημαο, αλακέζνλ αλδξψλ παλανίδηκε, δηά 
Υξηζηφλ γάξ ηφλ λπκθίνλ ζνπ, κλεζηήξνο πξνζθαίξνπ θαηεθξφλεζαο. 

Ο Οίθνο 
Δλ επθξνζχλε θαί ζπκεδία, ηάο ςπράο επθξαλζέληεο, αλαζηψκελ ζπνπδή 
αθνχζαη ιφγνλ παξάδνμνλ, ππεξβαίλεη γάξ έλλνηαλ πάζαλ ηφ δηήγεκα ηνχην 
θαί θαηαπιήηηεη, φηη γπλή ελ κέζσ αλδξψλ θαηακέλνπζα, ελίθεζε ηφλ Βειίαξ, 
θαί ηφ πχξ θαηεπάηεζε ηψλ εδνλψλ, θαί νπθ εθιέρζε ηφ ζχλνινλ, ηφλ 
Υξηζηφλ γάξ πνζνχζα ε άζπηινο, κλεζηήξνο πξνζθαίξνπ θαηεθξφλεζε. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Δπθξνζχλεο, 

ζπγαηξφο Παθλνπηίνπ ηνχ Αηγππηίνπ. 
ηίρνη 

 Σφ ζήιπ θξχπηεηο αλδξηθψο Δπθξνζχλε,  

 Καί θξππηά ηφλ βιέπνληα Γεζπφηελ βιέπεηο.  

 Δηθάδα Δπθξνζχλε θαηά πέκπηελ πφηκνλ ππέζηε. 
Δηο ηφλ ζηνλ Παθλνχηηνλ, ηφλ παηέξα απηήο. 

ηίρνη 

 Μχζαο ν Παθλνχηηνο ελ ηψ ζαξθίσ,  

 Σψ πλεχκαηη δή, θαί ζεσξεί θψο κέγα. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλεκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Παθλνπηίνπ. 
ηίρνη 

 ηαπξνχζη Παθλνχηηνλ νη θφζκνπ θίινη. 

 Σφλ παληί θφζκσ θαί πξίλ εζηαπξσκέλνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ε αλάκλεζηο ηνχ κεγάινπ ζεηζκνχ, ελ ή ηειείηαη ε ελ 
αέξη αξπαγή ηνχ παηδφο. 

ηίρνη 

 Αξζείο άλσ παίο ηφ ηξηζχκλεηνλ κέινο, 

 θαζψο λφεο ςάιινπζηλ, αγγέιιεη θάησ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Παχινπ, Σάηηεο, θαί 
ηέθλσλ απηψλ αβηληαλνχ, Μαμίκνπ, Ρνχθνπ θαί Δπγελίνπ. 

ηίρνη 

 Παηήξ ν Παχινο καξηπξεί ζχλ ηνίο ηέθλνηο, 

 Μεζ' ψλ ζεαπηήλ Σάηηα ηάηηεηο εκθξφλσο. 
 

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



 
Χδή δ' 

Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 
Δρζξνχο καηαηφθξνλαο, λεπηνθξφλσο ζε παξνξγίδνληαο, θαί δεηλψο 
βιαζθεκνχληαο, πξνζζήθε λφζσ ηήο ηξηζαγίαο θσλήο, δηά λεπίνπ θσλήο 
λχλ δηήιεγμαο, επηζηεξίμαο πηζηνχο ελ μέλνηο ηέξαζη. 
 
Θεψ πξνζαλέζεθαο ηήλ ηήο θαξδίαο πάζαλ έθεζηλ, απηφλ ζηέξγνπζα πίζηεη, 
απηφλ δεηνχζα θαί αληρλεχνπζα, ηψλ πξνζηαγκάησλ απηνχ ηήλ ζσηήξηνλ, 
λνκνζεζίαλ ζεκλή, δη' ήο εθεχξεο δσήλ. 
 
Νεζηείαηο δεήζεζη, ζθιεξαγσγίαηο θαί ρακεπλίαηο ζεκλή, εθιεπηχλαζα ζάξθα, 
ηφλ λνχλ αλχςσζαο πξφο ηφλ Κηίζηελ ζνπ, ψ ελπκθεχζεο, φλ θαί επφζεζαο, 
νχ θαηεηξχθεζαο λχλ ηήο σξαηφηεηνο. 

Θενηνθίνλ 
Τπάξρνπζα Γέζπνηλα, θαζαξσηέξα πάζεο ηήο Κηίζεσο, ππεδέμσ ηφλ Λφγνλ, 
εθ ζνχ αξξήησο απνηηθηφκελνλ, φλ νη γελλαίνη πνζήζαληεο Μάξηπξεο, ηή ηψλ 
βαζάλσλ ππξά ελεθαξηέξεζαλ. 
 

Άιινο 
Ο ππεξπςνχκελνο 

Φψο ζνη αλαηέηαιθε, θαί ε ηνχηνπ ζχδπγνο, επθξνζχλε Έλδνμε, επζείαλ γάξ 
έζρεθαο, ηήλ γλψκελ κεισδνχζα, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ράβδνλ δπλακνχζάλ ζε, ηφλ ηαπξφλ θαηέρνπζα, δαηκφλσλ ηά ράζκαηα, 
δηέβεο απήκαληνο, Οζία κεισδνχζα, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Οίθνλ ηήλ θαξδίαλ ζνπ, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, Οζία εηέιεζαο, ηνχ 
εληζρχζαληνο, θαί δείμαληνο πλεπκάησλ, πνλεξψλ δπλαησηέξαλ.  

Θενηνθίνλ 
ψκα πεξηθείκελνλ, Θεφλ ηφλ αζψκαηνλ, Παλάκσκε ηέηνθαο, εκάο 
εθιπηξνχκελνλ, ηνχο θφβσ κεισδνχληαο, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Δπί ηψ πχξγσ πάιαη κέλ, ηήο Υαιάλεο ζπλέρεαο, γιψζζαο ηψλ θαθψο, 
νκνλννχλησλ Κχξηε, θαί λχλ εζηειίηεπζαο, ηάο γισζζαιγίαο ηψλ δπζζεβψλ, 
επί βιαζθεκία, ζπκθσλνχλησλ αζέζκσ, ελ γιψζζε ςειιηδνχζε, αηζεξίνπ 
αξζέληνο, λεπίνπ παξαδφμσο, εηο ζάκβνο ηψλ νξψλησλ. 
 
Αζθεηηθνίο παιαίζκαζη, ηφλ ερζξφλ θαηεπάηεζαο, θαί εγαιιηάζζεο, αιεζψο 
ηψ πλεχκαηη, εληεχζελ ατδηνο, ζέ επθξνζχλε πάλζεκλε, Κφξε ππεδέρζε, ηά 
βξαβεία ηήο λίθεο, θαηέρνπζαλ θαί πίζηεη, ηφλ σηήξα βνψζαλ, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 



Μέζνλ αλδξψλ θαηψθεζαο, ηήλ αγλείαλ θπιάηηνπζα, θαί ζπληεξνπκέλε, 
κεραλαίο ηνχ φθεσο, απήκσλ αθξάδαληνο, ηνχ Θενχ ζε ζθεπάδνληνο, θαί 
δηαηεξνχληνο, ηή νηθεία δπλάκεη, θαί πάζη πξνδεηθλχληνο, ηήο ςπρήο ζνπ ηήλ 
αίγιελ, θαί γλψκελ θαί αλδξίαλ, ζεφθξνλ Δπθξνζχλε. 

Θενηνθίνλ 
Νένλ σο βξέθνο ηέηνθαο, ηφλ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, άρξαληε Παξζέλε, 
ζπκθπψο λννχκελνλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, φλ νη γελλαίνη Μάξηπξεο, 
θαζνκνινγνχληεο, Ηεξψο ελαζινχζη, κεζ' ψλ ζε Παλαγία, καθαξίδνπζη πίζηεη, 
ιανί θπιαί θαί γιψζζαη, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Άιινο 
νί ηψ παληνπξγψ 

Όιελ ηψλ παζψλ, απεηηλάμσ θφξε, Αγγέισλ ηφλ άυινλ, βίνλ δειψζαζα, νηο 
πεξ ζπκκέιπεηο, ηφλ θπξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Νέκεη ζνη δσήλ, ν ηήο δσήο ηακίαο, απηνχ γάξ ηνίο ίρλεζηλ, εμεθνινχζεζαο, 
ηνχηνπ ηφ θάιινο, πνζήζαζα ηφ ζείνλ, ψ θαί ζπλεθξαίλε, εηο πάληαο ηνπο 
αηψλαο. 
 
Ήξζεο πξφο κνλάο, ηάο αεηδψνπο φλησο, εθέζεσο έηπρεο, ήο επεπφζεζαο, 
μχινπ Παξζέλε, δσήο θαηαηξπθψζα, θαί ππεξπςνχζα, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
ιε εθιεθηή, σξατζκέλε φιε, Θεφο ήλ εγίαζελ, ήλ εμειέμαην, ψθζεο 
Παξζέλε, αεί δεδνμαζκέλε, φζελ ζε πκλνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«νί ηψ παληνπξγψ, ελ ηή θακίλσ Παίδεο, παγθφζκηνλ πιέμαληεο, ρνξείαλ 
έκειπνλ, Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ 

Δμέζηε επί μέλσ θαί θνβεξψ, ηεξαζηίσ ηψ λχλ ηειεζζέληη γή, θαί νπξαλφο, φηη 
πξφο αηζέξηνλ αξπαγήλ, απφ ιανχ ζεφθξνλνο, ηφ λήπηνλ ήξζε ηφ ηήλ σδήλ, 
κεκπζηαγσγεκέλνλ, ηνχ Σξηζαγίνπ κέινπο, δη' νχ αζάλαηνο πκλείηαη Θενο. 
 
Δθζπάζαο ζε ηιχνο βησηηθήο, ν λπκθίνο ν ζφο Δπθξνζχλε ζεκλή, εηο ηήλ 
ζηεξξάλ, πέηξαλ πξνζηαγκάησλ ηψλ εαπηνχ, έζηεζε θαί θαηεχζπλε, ζνχ ηά 
δηαβήκαηα πξνθαλψο, εηο πξάμηλ ελαξέηνπ, θαί ζεκλήο πνιηηείαο, θαί 
θαηεζθήλσζελ εηο ζείαο απιάο. 
 
Αζθήζεσο ηφλ δξφκνλ ηφλ επθιεή, δηαλχζαζα ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο, θαί 
ζεαπηήλ, ηέκελνο ηειέζαζα ζετθφλ, ηήλ επθξνζχλελ είιεθαο, ηήλ δηελεθή ηε 
θαί θαζαξάλ, ηνχ θάιινπο ηνχ λπκθίνπ, αεί θαηαηξπθψζα, ψ Δπθξνζχλε 
πακκαθάξηζηε. 



Θενηνθίνλ 
Χο ήιηνο ε κλήκε ηψλ αζιεηψλ, ηνχο πηζηνχο Πεξηιάκπεη ηνίο ζαχκαζηλ, ν 
γάξ εθ ζνχ, άρξαληε Παξζέλε ηερζείο Θεφο, φλ επζεβψο εθήξπμαλ, ηνχηνηο 
θαηειάκπξπλελ εκθαλψο, δνμάδσλ ηνχο ελ πίζηεη, απηνχ ηήλ παξνπζίαλ, 
ηεηηκεθφηαο σο ππέζρεην. 
 

Άιινο 
Ζζατα ρφξεπε 

Ηεξάλ παλήγπξηλ, κνλαδφλησλ δήκνο ζπγθξνηεί, ηήλ κλήκελ ζνπ εθηειψλ ηήλ 
ζενιακπή, ρνξφο επαγάιιεηαη, κνλαδνπζψλ, ψθζεο γάξ ζεκλή, πάλησλ 
αγιάτζκα, Δπθξνζχλε αμηάγαζηε. 
 
Χο ζεπηφλ αλάζεκα, νπξαλίνπ γέγνλαο λανχ, σο θξίλνλ ελ ηαίο απιαίο, 
ήλζεζαο Θενχ, σο ξφδνλ εδχπλννλ, πξνζελέρζεο ηψ Πακβαζηιεί, κχξνλ σο 
ηίκηνλ, Δπθξνζχλε πακκαθάξηζηε. 
 
εαπηήλ εθαίδξπλαο, αξεηψλ ζνπ θφζκσ θσηεηλψ, θαί ήρζεο πξφο λνεηφλ 
ζάιακνλ αγλή, θαί λχλ ηφ ακήραλνλ, θαηαλνείο, θάιινο ηνχ Υξηζηνχ, θαί ηήο 
Θεψζεσο, απνιαχεηο ηειεψηεξνλ. 
 
Ζ αγία κλήκε ζνπ, αγηάδεη ζήκεξνλ πηζηνχο, πεγάδνπζα θσηηζκφλ 
αγηαζηηθφλ, ελ ή δπζσπνχκέλ ζε, σο εθιεθηήλ λχκθελ ηνχ Υξηζηνχ, ζψδε 
πξεζβείαηο ζνπ, Δπθξνζχλε ηνχο ηηκψληάο ζε. 

Θενηνθίνλ 
Φσηί ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, ηφλ ελ ζθφηεη θείκελνλ παζψλ, θαηαχγαζνλ ηνχ 
θσηφο, πχιε λνεηή, κή λχμ θαηαιάβε κε, ηνχ ζαλάηνπ άρξαληε Αγλή, ηήο 
ζσηεξίαο κνπ, ηάο ειπίδαο αλαθφπηνπζα. 

Ο Δηξκφο 
«Ζζατα ρφξεπε, ε Παξζέλνο έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ πηφλ ηφλ Δκκαλνπήι, 
Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, αλαηνιή φλνκα απηψ, φλ κεγαιχλνληεο, ηήλ 
Παξζέλνλ καθαξίδνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Σφλ άξρνληα δηέιαζεο, ηήο αηζρχλεο θαί ηνχηνλ, ελ θηινζφθσ ζρήκαηη, 
ελαπέδεημαο άλνπλ, παξζέλνο νχζα ηήλ ςπρήλ, θαί ην ζψκα γέγνλαο, αλήξ 
θξνλήζεη θαί πίζηεη, Δπθξνζχλε Οζία, ηψλ παξζέλσλ θαιινλή, κνλαδνπζψλ 
σξαηφηεο.  

Θενηνθίνλ 
Θξφλνη θαί Κπξηφηεηεο, Δμνπζίαη Γπλάκεηο,, Αξράγγεινη θαί Άγγεινη, 
Μεηξνπάξζελε Κφξε, ηψ ζψ Τηψ ιαηξεχνπζηλ, σο Θεψ θαί Γεζπφηε, θαί ζέ 
απαχζησο πκλνχζη, ηνχηνλ αεί ηθέηεπε, ιπηξσζήλαί κε αγλή, ηήο θνβεξάο 
θαηαδίθεο. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 



Αξρή 
ΤΖ ΚΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ζ Μεηάζηαζηο ηνχ Αγίνπ, ελδφμνπ θαί παλεπθήκνπ Απνζηφινπ θαί 

ζενιφγνπ, Ησάλλνπ ηνχ Δπαγγειηζηνχ. 
 

Δη βνπιεη, πνίεζνλ Αγξππλίαλ, ελ ή 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο γ' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα 
Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Γεχηε, ηήο ζνθίαο ηφλ βπζφλ, θαί ηψλ νξζνδφμσλ δνγκάησλ, ηφλ ζπγγξαθέα 
πηζηνί, χκλνηο ζηεθαλψζσκελ, ελζένηο ζήκεξνλ, Ησάλλελ ηφλ έλδνμνλ, θαί 
εγαπεκέλνλ, νχηνο γάξ εβξφληεζελ, Ο Λφγνο ήλ ελ αξρή, φζελ βξνληνθψλνο 
εδείρζε, σο ηφ Δπαγγέιηνλ θφζκσ, γξάςαο πνιπζφθσο ν ανίδηκνο. Γίο 
 
λησο, ζχ εθάλεο αιεζψο, επηζηήζηνο κέγαο, ηψ Γηδαζθάισ Υξηζηψ, ζηήζεη 
γάξ ελέπεζαο, φζελ εμήληιεζαο, ηήο ζνθίαο ηά δφγκαηα, ελ νίο θαί πινπηίδεηο, 
πάζαλ ηήλ πεξίγεηνλ, σο ζεεγφξνο Θενχ, φζελ θαί θαηέρνπζα ηαχηα, ε 
ηεξπλή ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζία, λχλ επθξαηλνκέλε επαγάιιεηαη. 
 
Υαίξνηο, ζενιφγε αιεζψο, ραίξνηο ηήο Μεηξφο ηνχ Κπξίνπ, πηέ πακπφζεηε, ζχ 
γάξ παξηζηάκελνο, ελ ηαπξψ ηνχ Υξηζηνχ, ηήο ελζένπ αθήθναο, θσλήο ηνχ 
Γεζπφηνπ, Ίδε λχλ ε κήηεξ ζνπ, πξφο ζέ βνήζαληνο, φζελ, επαμίσο ζε 
πάληεο, σο Υξηζηνχ Απφζηνινλ κέγαλ, θαί εγαπεκέλνλ καθαξίδνκελ. 

Γφμα... Ήρνο β' 
Θενιφγε Παξζέλε, Μαζεηά εγαπεκέλε ηνχ σηήξνο, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ εκάο 
πεξίζσδε δεφκεζα, απφ βιάβεο παληνίαο, φηη ζνχ εζκελ πνίκληνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 ζεί ειαία θαηάθαξπνο, ε Παξζέλνο εβιάζηεζε, ζέ ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο, 
θαξπνθνξνχληα θφζκσ, ηφ κέγα θαί πινχζηνλ έιενο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β' 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Σήλ κλήκελ ηνχ ζεπηνχ Μαζεηνχ, Υξηζηνχ ηνχ Βαζηιέσο εκψλ, επαμίσο, 
αλπκλήζσκελ πηζηνί, απηφο γάξ ηήο Σξηάδνο, ηήλ γλψζηλ αξηδήισο, πάζη ηνίο 
έζλεζηλ εθήξπμελ. 
 



ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Σήλ δάιελ κεηεπνίεζε, ηήο πιάλεο ηψλ εηδψισλ πξίλ, εηο γαιήλελ, ν 
Απφζηνινο Υξηζηνχ, ηφλ θφζκνλ νδεγήζαο, ελ πίζηεη νξζνδφμσ, θαί λχλ 
πξεζβεχεη ππέξ πάλησλ εκψλ. 
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 
Μέγηζηνλ αληηιήπηνξα, Υξηζηέ ηφλ ζφλ Απφζηνινλ, εδσξήζσ, Δθεζίνηο ηφλ 
ζφθνλ, θαί ζείνλ ζενιφγνλ, φλ θαί λχλ επθεκνχκελ, σο νηθηζηήλ θαί 
πνιηνχρνλ απηήο. 

Γνμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Σξηάο απεηξνδχλακε, Μνλάο ε ηξηζππφζηαηνο, ηαίο πξεζβείαηο, ζενιφγνπ ηνχ 
ζεπηνχ, θαί ηήο αεηπαξζέλνπ, θαί κφλεο Θενηφθνπ, ζψζνλ εκάο ηνχο 
αλπκλνχληάο ζε. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β' 
Απφζηνιε, Υξηζηψ ηψ Θεψ εγαπεκέλε, επηηάρπλνλ, ξχζαη ιαφλ 
αλαπνιφγεηνλ, δέρεηαί ζε πξνζπίπηνληα, ν επηπεζφληα ηψ ζηήζεη 
θαηαδεμάκελνο, φλ ηθέηεπε ζενιφγε, θαί επίκνλνλ λέθνο εζλψλ δηαζθεδάζαη, 
αηηνχκελνο εκίλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πάληα ππέξ έλλνηαλ, πάληα ππεξέλδνμα, ηά ζά Θενηφθε κπζηήξηα, ηή αγλεία 
εζθξαγηζκέλε, θαί παξζελία θπιαηηνκέλε, κήηεξ εγλψζζεο αςεπδήο, Θεφλ 
ηεθνχζα αιεζηλφλ, απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ Μαθάξηνο αλήξ, Δηο ηφ, Κχξηε 
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα Πξνζφκνηα γ', ά θαί 
δεπηεξνχκελ. 

 
Ήρνο α' 

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Ο ζεαηήο ηψλ αξξήησλ απνθαιχςεσλ, θαί εξκελεχο ηψλ άλσ, ηνχ Θενχ 
κπζηεξίσλ, ν παίο ηνχ Εεβεδαίνπ, γξάςαο εκίλ, ηφ Υξηζηνχ Δπαγγέιηνλ, 
ζενινγείλ ηφλ Παηέξα θαί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα εμεπαίδεπζελ. (Γίο) 
 
Ζ ζενθίλεηνο ιχξα, ηψλ νπξαλίσλ σδψλ, ν κπζηνγξάθνο νχηνο, ηφ 
ζεφπλεπζηνλ ζηφκα, ηφ άζκα ηψλ αζκάησλ, άδεη ηεξπλψο, ηά κέλ ρείιε θηλψλ 
σο λεπξάο, σο πεξ δέ πιήθηξνλ ηήλ γιψηηαλ αλαθηλψλ, θαί πξεζβεχεη ηνχ 
ζσζήλαη εκάο. (Γίο) 
 



Σή βξνληνθψλσ ζνπ γιψηηε αλαθζεγγφκελνο, ηήο ηνχ Θενχ ζνθίαο, ηφλ 
απφθξπθνλ ιφγνλ, Θεψ εγαπεκέλε, θξάδεηο αεί, αλαπηχζζσλ ηά ρείιε 
ππθλψο, ηφ, Δλ αξρή ήλ ν Λφγνο, θαί δαδνπρείο, πάληα άλζξσπνλ πξφο 
γλψζηλ Θενχ. (Γίο) 

Γφμα... Ήρνο β' 
Γεξκαλνχ 

Οη δέ Βπδαληίνπ 
Σφλ πηφλ ηήο βξνληήο, ηφλ ζεκέιηνλ ηψλ ζείσλ ιφγσλ, ηφλ αξρεγφλ ηήο 
ζενινγίαο, θαί θήξπθα πξψηηζηνλ, ηήο αιεζνχο δνγκάησλ Θενχ ζνθίαο, ηφλ 
εγαπεκέλνλ Ησάλλελ θαί Παξζέλνλ, κεξφπσλ γέλνο θαηά ρξένο 
επθεκήζσκελ, νχηνο γάξ, άιεθηνλ έρσλ ηφ ζείνλ ελ εαπηψ, ηφ, Δλ αξρή κέλ 
έθεζελ ν Λφγνο, αχζίο ηε ηφ πξφο ηφλ Παηέξα αρψξηζηνλ, θαί ηφ ίζνλ κεηά 
ηαχηα, ηήο ηνχ Παηξφο νπζίαο, δεηθλχσλ εκίλ δη' απηνχ, ηήλ νξζνδνμίαλ ηήο 
Αγίαο Σξηάδνο, δεκηνπξγφλ ηε φληα ζχλ ηψ Παηξί, θαί δσήλ θέξνληα, θαί θψο 
αιεζηλφλ, ηφλ απηφλ έδεημελ εκίλ,  ζαχκαηνο εθζηαηηθνχ θαί πξάγκαηνο 
εθπιεθηηθνχ! φηη πιήξεο ψλ ηήο αγάπεο, πιήξεο γέγνλε θαί ηήο ζενινγίαο, 
δφμε θαί ηηκή θαί πίζηεη, ζέκεζινο ππάξρσλ, ηήο αθξαηθλνχο εκψλ πίζηεσο, 
δη' ήο ηχρνηκελ ηψλ αησλίσλ αγαζψλ, ελ ηή εκέξα ηήο θξίζεσο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  ν απηφο 
Παξήιζελ ε ζθηά ηνχ λφκνπ, ηήο ράξηηνο ειζνχζεο, σο γάξ ε βάηνο νπθ 
εθαίεην θαηαθιεγνκέλε, νχησ παξζέλνο έηεθεο, θαί παξζέλνο έκεηλαο, αληί 
ζηχινπ ππξφο, δηθαηνζχλεο αλέηεηιελ ήιηνο, αληί Μσυζέσο Υξηζηφο, ε 
ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

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

Καζνιηθήο Α' Δπηζηνιήο, Ησάλλνπ 
(Κεθ. 3, 21-24 & 4, 1-6) 

Αγαπεηνί, εάλ ε θαξδία εκψλ κή θαηαγηλψζθε εκψλ, παξξεζίαλ έρνκελ 
πξφο ηφλ Θεφλ, θαί ν εάλ αηηψκελ, ιακβάλνκελ παξ' απηνχ, φηη ηάο εληνιάο 
απηνχ ηεξνχκελ, θαί ηά αξεζηά ελψπηνλ απηνχ πνηνχκελ. Καί αχηε εζηίλ ε 
εληνιή απηνχ, ίλα πηζηεχσκελ ηψ νλφκαηη ηνχ Τηνχ απηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ, θαί 
αγαπψκελ αιιήινπο, θαζψο έδσθελ εκίλ εληνιήλ, θαί ν ηεξψλ ηάο εληνιάο 
απηνχ, ελ απηψ κέλεη, θαί απηφο ελ απηψ θαί ελ ηνχησ γηλψζθνκελ, φηη κέλεη ελ 
εκίλ, εθ ηνχ Πλεχκαηνο νχ έδσθελ εκίλ. Αγαπεηνί, κή παληί πλεχκαηη 
πηζηεχεηε, αιιά δνθηκάδεηε ηά πλεχκαηα, εί εθ ηνχ Θενχ εζηηλ, φηη πνιινί 
ςεπδνπξνθήηαη εμειειχζαζηλ εηο ηφλ θφζκνλ. Δλ ηνχησ γηλψζθεηε ηφ Πλεχκα 
ηνχ Θενχ. Πάλ πλεχκα, ν νκνινγεί Ηεζνχλ Υξηζηφλ ελ ζαξθί ειειπζφηα, εθ 
ηνχ Θενχ εζηηθαί πάλ πλεχκα, ν κή νκνινγεί Ηεζνχλ Υξηζηφλ ελ ζαξθί 
ειειπζφηα, εθ ηνχ Θενχ νπθ έζηη, θαί ηνχηφ εζηη ηφ ηνχ Αληηρξίζηνπ, ν 
αθεθφαηε, φηη έξρεηαη, θαί λχλ ελ ηψ θφζκσ εζηίλ ήδε. Τκείο εθ ηνχ Θενχ εζηε, 
ηεθλία, θαί λεληθήθαηε απηνχο, φηη κείδσλ εζηίλ ν ελ πκίλ, ή ν ελ ηψ θφζκσ. 
Απηνί εθ ηνχ θφζκνπ εηζί, δηά ηνχην εθ ηνχ θφζκνπ ιαινχζη, θαί ν θφζκνο 
απηψλ αθνχεη. Ζκείο εθ ηνχ Θενχ εζκελ, ν γηλψζθσλ ηφλ Θεφλ, αθνχεη εκψλ, 



φο νπθ έζηηλ εθ ηνχ Θενχ, νπθ αθνχεη εκψλ. 
Καζνιηθήο Α' Δπηζηνιήο Ησάλλνπ 

(Κεθ. 4, 1-16) 
Αγαπεηνί, εη νχησο ν Θεφο εγάπεζελ εκάο, θαί εκείο νθείινκελ αιιήινπο 
αγαπάλ, Θεφλ νπδείο πψπνηε ηεζέαηαη, εάλ αγαπψκελ αιιήινπο, ν Θεφο ελ 
εκίλ κέλεη, θαί ε αγάπε απηνχ ηεηειεησκέλε εζηίλ ελ εκίλ. Δλ ηνχησ 
γηλψζθνκελ, φηη ελ απηψ κέλνκελ, θαί απηφο ελ εκίλ, φηη εθ ηνχ Πλεχκαηνο 
απηνχ δέδσθελ εκίλ. Καί εκείο ηεζεάκεζα θαί καξηπξνχκελ, φηη ν Παηήξ 
απέζηαιθε ηφλ Τηφλ ζσηήξα ηνχ θφζκνπ. ο άλ νκνινγήζε, φηη Ηεζνχο εζηηλ 
ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν Θεφο ελ απηψ κέλεη, θαί απηφο ελ ηψ Θεψ. Καί εκείο 
εγλψθακελ θαί πεπηζηεχθακελ ηήλ αγάπελ, ήλ έρεη ν Θεφο ελ εκίλ. Ο Θεφο 
αγάπε εζηί, θαί ν κέλσλ ελ ηή αγάπε, ελ ηψ Θεψ κέλεη θαί ν Θεφο ελ απηψ. 

Καζνιηθήο Α' Δπηζηνιήο Ησάλλνπ 
(Κεθ. 4, 20-21 & 5, 1-5) 

Αγαπεηνί, εάλ ηηο είπε. ηη αγαπψ ηφλ Θεφλ θαί ηφλ αδειθφλ απηνχ κηζή, 
ςεχζηεο εζηί, ν γάξ κή αγαπψλ ηφλ αδειθφλ απηνχ, φλ εψξαθε, ηφλ Θεφλ, 
νπρ εψξαθε, πψο δχλαηαη αγαπάλ. Καί ηαχηελ ηήλ εληνιήλ έρνκελ απ' απηνχ, 
ίλα ν αγαπψλ ηφλ Θεφλ, αγαπά θαί ηφλ αδειθφλ απηνχ. Πάο ν πηζηεχσλ, φηη 
Ηεζνχο εζηηλ ν Υξηζηφο, εθ ηνχ Θενχ γεγέλλεηαη, θαί πάο ν αγαπψλ ηφλ 
γελλήζαληα αγαπά θαί ηφλ γεγελλεκέλνλ εμ απηνχ. Δλ ηνχησ γηλψζθνκελ, φηη 
αγαπψκελ ηά ηέθλα ηνχ Θενχ, φηαλ ηφλ Θεφλ αγαπψκελ, θαί ηάο εληνιάο 
απηνχ ηεξψκελ. Αχηε γάξ εζηηλ ε αγάπε ηνχ Θενχ, ίλα ηάο εληνιάο απηνχ 
ηεξψκελ, θαί αη εληνιαί απηνχ βαξείαη νπθ εηζίλ, φηη πάλ ηφ γεγελλεκέλνλ εθ 
ηνχ Θενχ ληθά ηφλ θφζκνλ. Καί αχηε εζηίλ ε λίθε, ε ληθήζαζα ηφλ θφζκνλ, ε 
πίζηηο εκψλ. Σίο εζηηλ ν ληθψλ ηφλ θφζκνλ, εηκή ν πηζηεχσλ, φηη Ηεζνχο εζηίλ 
ν Τηφο ηνχ Θενχ. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ ηηρεξά Ηδηνκεια.  
 

Ήρνο α'  Γεξκαλνχ 
Πνηακνί ζενινγίαο εθ ηνχ ηηκίνπ ζνπ ζηφκαηνο αλέβιπζαλ Απφζηνιε, εμ ψλ ε 
Δθθιεζία ηνχ Θενχ αξδεπνκέλε, πξνζθπλεί νξζνδφμσο Σξηάδα νκννχζηνλ, 
ήλ θαί λχλ αίηεζαη, Ησάλλε ζενιφγε, ζηεξηρζήλαη, θαί ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 

Ο απηφο 
Αλδξένπ Ππξνχ 

Σφ θπηφλ ηήο αγλείαο, ηφ κχξνλ ηήο επσδίαο, πάιηλ αλέηεηιελ εκίλ, εηο ηήλ 
παξνχζαλ Δνξηήλ, βνήζαη πξφο απηφλ, ν αλαπεζψλ επί ηφ ζηήζνο ηφ 
δεζπνηηθφλ, θαί επνκβξήζαο ηψ θφζκσ ηφλ ιφγνλ, Ησάλλε Απφζηνιε, ν ηήλ 
Παξζέλνλ θπιάμαο σο θφξελ νθζαικνχ, αίηεζαη εκίλ παξά Υξηζηνχ ηφ κέγα 
έιενο.  

Ο απηφο 
Μαζεηά ηνχ σηήξνο, Παξζέλε θαί ζενιφγε, ζνί σο Παξζιελσ ηήλ Παξζέλνλ 
θαί Θενηφθνλ παξέζεην, Υξηζηφο ν Θεφο ζηαπξνχκελνο, θαί ηαχηελ εθχιαμαο 
σο θφξελ νθζαικνχ, δηφ πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 



Ο απηφο 
Χο ηψλ απνξξήησλ κπζηεξίσλ απηφπηεο εθέθξαγεο βνψλ, ηφλ πξναηψληνλ 
Λφγνλ ελ αξρή ππάξρεηλ πξφο Θεφλ, θαί απηφλ είλαη Θενλ, Ησάλλε Απφζηνιε, 
επηζηήζηε Υξηζηνχ, θαί θίιε γλήζηε, ηήο Σξηάδνο ηφ ήδπζκα, Δθέζνπ θαί ηήο 
πάηκνπ, ηφ ζηήξηγκα ηφ άζεηζηνλ, εκψλ δέ βνήζεηα, Πξέζβεπε ζενιφγε 
πακκαθάξηζηε, εθ δπζζεβψλ ερζξψλ, αηζζεηψλ θαί λνεηψλ, ιπηξσζήλαη 
ιαφλ ηφλ ηήλ κλήκελ ζνπ, αεί εθηεινχληα πηζηψο. 

Ήρνο β'  Θενθάλνπο 
Σήλ ηψλ Απνζηφισλ αθξφηεηα, ηήο ζενινγίαο ηήλ ζάιπηγγα, ηφλ πλεπκαηηθφλ 
ζηξαηεγφλ, ηφλ ηήλ νηθνπκέλελ Θεψ θαζππνηάμαληα, δεχηε νη πηζηνί 
καθαξίζσκελ, Ησάλλελ ηφλ ανίδηκνλ, εθ γήο κεζηζηάκελνλ, θαί γήο νπθ 
αθηζηάκελνλ, αιιά δψληα θαί κέλνληα, ηήλ θνβεξάλ ηνχ Γεζπφηνπ δεπηέξαλ 
έιεπζηλ, ήλ αθαηαθξίησο ππαληήζαη εκάο αίηεζαη, θίιε κπζηηθέ, Υξηζηνχ 
επηζηήζηε, ηνχο εθ πφζνπ εθηεινχληαο ηήλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Βπδαληίνπ 

Αλαπεζψλ ελ ηψ ζηήζεη ηνχ Γηδαζθάινπ Υξηζηνχ, ελ ηψ δείπλσ Κπξίνπ, 
εγαπεκέλε Μαζεηά, εθείζελ έγλσο ηά άξξεηα, θαί ηήλ νπξάληνλ πάζηλ 
εβξφληεζαο θσλήλ, Δλ αξρή ήλ ν Λφγνο, θαί ν Λφγνο ήλ πξφο ηφλ Θεφλ, θαί 
Θεφο ήλ ν Λφγνο, ηφ θψο ηφ αιεζηλφλ, ηφ θσηίδνλ πάληα άλζξσπνλ, εηο ηφλ 
θφζκνλ εξρφκελνλ, Υξηζηφο ν Θεφο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη δνμνινγνχκελνο Τηφο, ελ πςίζηνηο ππφ ηψλ 
Υεξνπβίκ, ηφλ πξσηφπιαζηνλ αλαπιάζαη βνπιφκελνο, φινλ εαπηφλ 
εθέλσζελ αθξάζησο ελ κήηξα, ζνπ, Θενηφθε παλχκλεηε, θαί εθ ζνχ 
αλαηείιαο, εθψηηζε πάληα ηφλ θφζκνλ ζεφηεηη, ξπζάκελνο εηδσινκαλίαο, θαί 
ελ εαπηψ Θεψζαο εηο νπξαλνχο ζπλαλήγαγε ηφ αλζξψπηλνλ, Υξηζηφο ν Θεφο, 
θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζνκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Σφλ ηνχ Τςίζηνπ Τηφλ ζενινγήζαο, Παηξί ζπλατδηνλ θαί νκννχζηνλ, θψο εθ 
θσηφο απαξάιιαθηνλ, θαί ραξαθηήξα, ηήο ππνζηάζεσο ηνχ γελλήηνξνο, 
αρξφλσο εθιάκςαληα, θαί απαζψο εμ απηνχ, Γεκηνπξγφλ ηε θαί Κχξηνλ, 
πάλησλ αηψλσλ, Ζγαπεκέλε ζχ αλεθήξπμαο, ηνχηνλ ηψ θφζκσ, ηφλ εμάγνληα, 
θψο εθ ζθφηνπο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Σνχ Παξαθιήηνπ ηφ θψο εηζδεδεγκέλνο, ψ θαί θσηηδφκελνο εζενιφγεζαο, εθ 
ηνχ Παηξφο πξνεξρφκελνλ, δηά Τηνχ δέ, ηή αλζξσπφηεηη θαλεξνχκελνλ, 



νκφηηκνλ ζχλζξνλνλ θαί νκννχζηνλ, φλ ηψ Παηξί ηψ αλάξρσ ηε, θαί ζείσ 
Λφγσ, Ζγαπεκέλε πάζηλ εθήξπμαο, φζελ ελ χκλνηο, ζέ γεξαίξνκελ, σο ηήο 
πίζηεσο ζείνλ ζεκέιηνλ, ήλ αζάιεπηνλ ηήξεη, ηαίο πξφο Κχξηνλ πξεζβείαηο 
ζνπ. 
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 
Σήο πςειήο επηβάο ζενινγίαο, εκπήζεο άξξεηα Θενχ κπζηήξηα, κίαλ νπζίαλ 
ζεφηεηνο, θαί κίαλ δφμαλ, θαί βαζηιείαλ θαί θπξηφηεηα, ηξηζίλ ππνζηάζεζη, 
δηαηξνπκέλελ απηήλ, νπζησδψο αδηαίξεηνλ, θαί ελνπκέλελ, ελ αζπγρχησ ζεία 
ελφηεηη, νχησ δνμάδσλ αλεθήξπμαο, ζενιφγε Σξηάδα αρψξηζηνλ, ήλ ηθέηεπε 
ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Απφζηνιε Υξηζηνχ, Δπαγγειηζηά ζενιφγε, ηψλ απνξξήησλ κχζηεο 
γελφκελνο, ηήο ζνθίαο ηά απφξξεηα, εκίλ εβξφληεζαο δφγκαηα, ηφ, Δλ αξρή 
ήλ ηξαλψζαο ηνίο πηνηνίο, θαί ηφ, Οπθ ήλ απνβαιψλ, ηψλ αηξεηηδφλησλ 
απεθξνχζσ ηνχο ιφγνπο, επηζηήζηνο θαλείο θαί θίινο εγαπεκέλνο, σο 
Ζζαταο ν κεγαινθσλφηαηνο, θαί Μσζήο ν ζεφπηεο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο 
Θεφλ, εθηελψο ηθέηεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο πνηεηήο θαί ιπηξσηήο κνπ Πάλαγλε, Υξηζηφο ν Κχξηνο, εθ ηήο ζήο λεδχνο 
πξνειζψλ, εκέ ελδπζάκελνο, ηήο πξψελ θαηάξαο ηνλ Αδάκ ειεπζέξσζε, δηφ 
ζνη άπαληεο, σο ηνχ Θενχ Μεηξί ηε, θαί Παξζέλσ αιεζψο, βνψκελ αζηγήησο, 
ηφ Υαίξε ηνχ Αγγέινπ, Υαίξε Γέζπνηλα, πξνζηαζία θαί ζθέπε, θαί ζσηεξία 
ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β' 
Απφζηνιε, Υξηζηψ ηψ Θεψ εγαπεκέλε, επηηάρπλνλ, ξχζαη ιαφλ 
αλαπνιφγεηνλ, δέρεηαί ζε πξνζπίπηνληα, ν επηπεζφληα ηψ ζηήζεη 
θαηαδεμάκελνο, φλ ηθέηεπε ζενιφγε, θαί επίκνλνλ λέθνο εζλψλ δηαζθεδάζαη, 
αηηνχκελνο εκίλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πάληα ππέξ έλλνηαλ, πάληα ππεξέλδνμα, ηά ζά Θενηφθε κπζηήξηα, ηή αγλεία 
εζθξαγηζκέλε, θαί παξζελία θπιαηηνκέλε, κήηεξ εγλψζζεο αςεπδήο, Θεφλ 
ηεθνχζα αιεζηλφλ, απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

 
Απφιπζηο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 



Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
χ πηφο επεθιήζεο ζείαο βξνληήο, σο ηά ψηα θσθεχζαο ηψλ δπζζεβψλ, θαί 
ζάιπηγγνο εδχηεξνλ, δηερήζαο ψ πάλζνθε, εηο επζείαο θαξδίαο ηνχ Λφγνπ 
ηήλ ζάξθσζηλ, θαί σο γλήζηνο θίινο, ηψ ζηήζεη αλέπεζαο, φζελ εμαληιήζαο, 
ηφ ηήο γλψζεσο βάζνο, ηνίο πάζηλ εθήξπμαο, ηνχ Παηξφο ηφλ ζπλάλαξρνλ, 
Ησάλλε Απφζηνιε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθξάζησο Μήηεξ Θενχ, ηψ 
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ θφζκνλ θαηέρνληα, θαί ελ αγθάιαηο έζρεο, ηφλ πάληα 
ζπλέρνληα, ηφλ ηξνθνδφηελ πάλησλ, θαί πιάζηελ ηήο θχζεσο, φζελ δπζσπψ 
ζε, Παλαγία Παξζέλε, ξπζζήλαη πηαηζκάησλ κνπ, φηαλ κέιισ παξίζηαζζαη, 
πξφ πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ, Γέζπνηλα Παξζέλε αγλή, ηήλ ζήλ βνήζεηαλ 
ηφηε κνη δψξεζαη, θαί γάξ δχλαζαη, δζα ζέιεηο παλχκλεηε. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  φκνηνλ 
Σφλ βπζφλ ηήο αιείαο θαηαιηπψλ, ηνχ ηαπξνχ ηψ θαιάκσ πάληα ζαθψο, ηά 
έζλε εδψγξεζαο, σο ηρζχαο Παλεχθεκε, θαί γάξ θαζψο ζνη έθε, Υξηζηφο 
αλαδέδεημαη, αιηεχο αλζξψπσλ, δσγξψλ πξφο επζέβεηαλ, φζελ θαηαζπείξαο, 
Θενχ Λφγνπ ηήλ γλψζηλ, ηήλ Πάηκνλ θαί ηήλ Έθεζνλ, εθαξπψζσ ηνίο ιφγνηο 
ζνπ, ζενιφγε Απφζηνιε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Δλζπκνχκαη ηήλ θξίζηλ θαί δεηιηψ, έξγα πξάμαο αηζρχλεο ν ηαπεηλφο, άμηα θαί 
δένκαη, Θενηφθε παλχκλεηε, Πξίλ ή λχμ κε θζάζε, ζαλάηνπ επίζηξεςνλ, 
πξφο ηήλ ηήο κεηαλνίαο, νδφλ νδεγνχζά κε, ίλα επραξίζησο, πξνζθπλψλ 
αλπκλψ ζνπ, ηήλ άκεηξνλ δχλακηλ, θαί ηήλ ζείαλ αληίιεςηλ, Παλαγία 
Θεφλπκθε, πξεζβεχνπζα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ππέξ νχ αηηνχκαί ζε, δνζήλαί κνη, 
ηιαζκφλ ακαξηηψλ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Αλαπεζψλ ελ ηψ ζηήζεη ηνχ Ηεζνχ, παξξεζίαο ηπγράλσλ σο καζεηήο, 
εξψηεζαο, Σίο εζηηλ, ν πξνδφηεο ζνπ Κχξηε; θαί σο εγαπεκέλσ, ππάξρνληη 
έλδνμε, δηά ηνχ άξηνπ νχηνο, ζαθψο ππεδείρζε ζνη, ζελ θαί σο κχζηεο, 
γεγνλψο ηψλ αξξήησλ, ηνχ Λφγνπ ηήλ ζάξθσζηλ, εθδηδάζθεηο ηά πέξαηα, 
ζενιφγε Απφζηνιε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Παλαγία Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε ηά ραιεπά, 
ζεξάπεπζνλ δένκαη, θαί ζπγγλψκελ παξάζρνπ κνη, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ, 



αθξφλσο ψλ έπξαμα, ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, κνιχλαο ν άζιηνο, Οίκνη! ηί 
πνηήζσ, ελ εθείλε ηή ψξα, ελίθα νη Άγγεινη, ηήλ ςπρήλ κνπ ρσξίδνπζηλ, εθ 
ηνχ αζιίνπ κνπ ζψκαηνο; ηφηε Γέζπνηλα, βνήζεηά κνη γελνχ, θαί πξνζηάηηο 
ζεξκφηαηνο, ζέ γάξ έρσ ειπίδα ν δνχιφο 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  Ήρνο 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  Δσζηλφλ ΗΑ' 
 

Ο Ν' 
 

Γφμα... Σαίο ηνχ Απνζηφινπ... 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 

 
Ηδηφκεινλ  Ήρνο β' 

Θενιφγε Παξζέλε, Μαζεηά εγαπεκέλε ηνχ σηήξνο, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ εκάο, 
πεξίζσδε δεφκεζα, απφ βιάβεο παληνίαο, φηη ζνχ εζκελ πνίκληνλ.  
 

Οη Καλφλεο ηήο Θενηφθνπ, θαί ηνχ Απνζηφινπ νη δχν. 
 

Καλψλ ηήο Θενηφθνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Αιθάβεηνο αληηζηξφθσο. Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
Ο Δηξκφο 

«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα, παλζηξαηηάλ ε ππέξνπινο 
δχλακηο, ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν 
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη». 
 



Χο σξαίαλ σο πεξηθαιή, φιελ σο ακψκεηνλ, ελ γπλαημί Θεφο ζε εθιεμάκελνο, 
ζνχ ηήλ κήηξαλ ψθεζε, ηήλ ακψκεηνλ, φλ δπζψπεη Παλάκσκε, κψκνπ 
εγθιεκάησλ, άπαληαο ξπζζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 
Φαικηθψο Αγλή εθ δεμηψλ, νίά πεξ Βαζίιηζζα, ηνχ εθ ηήο ζήο λεδχνο 
αλαιάκςαληνο, Βαζηιέσο έζηεθαο, φλ ηθέηεπε, δεμηφλ παξαζηάηελ κε, δείμαη 
ελ εκέξα, ηήο αληαπνδφζεσο Θεφλπκθε. 
 
Υεξζσζείζαλ θχζηλ ηψλ βξνηψλ, πάζηλ αηνπήκαζη, ηφλ πεηφλ ηεθνχζα ηφλ 
νπξάληνλ, φιελ αλεθαίληζαο, αιιά δένκαη, ηήο ςπρήο κνπ ηήλ αχιαθα, 
απνρεξζσζείζαλ, δείμνλ θαξπνθφξνλ Θενλχκθεπηε.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Βξνληήο ηφλ πηφλ ρξηζηνηεξπψο 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο β' 

Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ 
Βαζηιείαλ ηήλ ηψλ νπξαλψλ, Μάθαξ ήλ εθήξπμαο, απνιαβσλ θαί ηψ Λφγσ 
ζπλφκηινο, γεγνλψο νπξάληνο, ηνχο πηζηεχνληαο ηψ ζεπηψ ζνπ θεξχγκαηη, 
θαί ζενινγία, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο δηαθχιαμνλ. 
 
Ρσκαιένλ θξφλεκα δεηθλχο, πάλησλ θαηεθξφλεζαο, ηψλ επί γήο θαί δεζκψλ 
ηψλ ηήο θχζεσο, θαί ηψ Λφγσ Πάλζνθε, ινγηθψο ηε θαί λνπλερψο 
ζπγγηλφκελνο, εθ ηήο αινγίαο, ηνχο αινγσζέληαο ειεπζέξσζαο. 
 
Οπξαλίσλ γλψζηλ εηιεθψο, ζενινγηθψηαηα, ηφλ ηνχ Θενχ Θεφλ Λφγνλ 
εθήξπμαο, Δλ αξρή ν Λφγνο ήλ, θαί ν Λφγνο ήλ πξφο ηφλ απηνχ Γελλήηνξα, 
θαί Θεφο ν Λφγνο, επαγγειηδφκελνο ζεφζνθε. 

Θενηνθίνλ 
Νεαλίδσλ ζείσλ ν ρνξφο, ελζεαζηηθψηαηα, ελ γπλαημί ζε θαιήλ αζκαηίδνπζη, 
Θενηφθε Γέζπνηλα, θαιινλαίο σξατδνκέλελ ζεφηεηνο, ηφλ θαιινπνηφλ γάξ, 
Λφγνλ ππέξ ιφγνλ απεθχεζαο. 
 

Έηεξνο Καλψλ, ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Έθηελ δέεζηλ ηψ Θενχ Μχζηε θέξσ. ν Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
Χο ελ επείξσ πεδεχζαο 

Δηο ηά ηνχ Πλεχκαηνο βάζε ηφλ ινγηζκφλ, ειιακθζείο ελέθπςαο, θαί ηήλ 
γέλλεζηλ εκίλ, ηήλ θξηθηήλ εηξάλσζαο βνψλ, ζενιφγε, Δλ αξρή, ν Λφγνο ήλ 
ηνχ Θενχ. 
 



Καηαθακπηφκελνη πιήζεη ηψλ πεηξαζκψλ, θαί παζψλ θαί ζιίςεσλ, θαί δεηλψλ 
επαγσγαίο, πίζηεη θαηαθεχγνκελ πξφο ζέ, ζενιφγε, βνεζφο, γελνχ ηνίο 
δνχινηο ζνπ. 
 
Σά ηψλ ςπρψλ εκψλ πάζε ηά ραιεπά, ηαηξφο σο άξηζηνο, ηαζάκελνο ζνθέ, 
αησλίνπ ιχηξσζαη εκάο, θαηαδίθεο θαί ππξφο, ηή κεζηηεία ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Ζ ηφλ Θεφλ ζπιιαβνχζα ηφλ δη' εκάο, γεγνλφηα άλζξσπνλ, ηνχηνλ αίηεζαη 
Αγλή, ελ εκέξα θξίζεσο εκάο, νηθηεηξήζαη ηνχο πνιιά, εκαξηεθφηαο απηψ. 

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

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δμήλζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ εζλψλ ζηεηξεχνπζα, 
Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ». 
 
Φνξέζαο κε ηφλ άλζξσπνλ, εθ γαζηξφο ζνπ πξφεηζηλ, ν Πνηεηήο Παλάκσκε, 
αθζαξζίαο ζηνιήλ δσξνχκελνο, ηνίο πνιινίο γπκλσζείζηλ αηνπήκαζηλ. 
 
Τπέξηηκνλ εθχεζαο, Θεφλ Λφγνλ Γέζπνηλα, φλ εθηελψο ηθέηεπε, νηθηεηξήζαη 
ηήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, εδνλψλ αηηκίαηο, ζθπζξσπάδνπζαλ. 
 
Σά ηξαχκαηα ζεξάπεπζνλ, ηήο ςπρήο κνπ Άρξαληε, ηήλ ηαπεηλήλ θαξδίαλ 
κνπ, θαξκαρζείζαλ ηψ ηνχ φθεσο, δξαζηηθψ ζνπ θαξκάθσ πεξηπνίεζαη. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Σξηάδνο εθαλέξσζαο, ζενιφγσ γιψηηε ζνπ, ηφ ππέξ λνχλ κπζηήξηνλ, Ησάλλε 
ζενκαθάξηζηε, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ. 
 
Ζ γιψζζά ζνπ γεγέλεηαη, γξακκαηέσο θάιακνο, ηνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, 
ζενγξάθσο ππνζεκαίλνπζα, ηφ ζεπηφλ ηε θαί ζείνλ Δπαγγέιηνλ. 
 
νθίαο ζχ ηήλ άβπζζνλ, αλπκλήζσ πάλζνθε, αλαπεζψλ ζεφθξνλη, 
παξξεζία ηή ηήο ζνθίαο πεγή, θαί ηαχηεο ζενθήξπμ ερξεκάηηζαο. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ κφλελ παξζελεχνπζαλ, θαί Μεηέξα ζέβνκελ, σο ζσηεξίαο πξφμελνλ, 
γελνκέλελ εκίλ Παλάκσκε, θαί θφζκνλ ξπνκέλελ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ. 
 

Άιινο 



 
Οπθ έζηηλ άγηνο σο ζχ 

Νντ ιακπξψ θαί θαζαξψ, νκηιήζαο ηψ Λφγσ, ζενιφγε ηξηζκάθαξ, εκπήζεο 
παξ' απηνχ, ηά ππέξ ιφγνλ ζαθψο, θαί ηήλ θηίζηλ, πάζαλ θαηεθψηηζαο. 
 
Γεζκψλ κε ξχζαη ραιεπψλ, ακαξηίαο Σξηζκάθαξ, ηή ζηνξγή ζπλδεζκψλ κε, 
ηνχ Γεζπφηνπ θαί Θενχ, φλ αγαπήζαο ζεξκψο, ζενιφγνο, ηνχηνπ 
ερξεκάηηζαο. 
 
Δδφζεο πξφκαρνο εκίλ, θαί κεζίηεο θαί ξχζηεο, θαί πξφο Κχξηνλ πξέζβπο, 
θαί ζαπκάησλ απηνπξγνο, θαί ηακάησλ πεγή, ζενιφγε, φζελ ζε γεξαίξνκελ. 

Θενηνθίνλ 
Ζ λίθα Λφγνο ν εθ ζνχ, ζαξθσζείο απνξξήησο, Θενηφθε ελ μχισ, αλπςνχην 
ηνχ ηαπξνχ, παξζελσ ηψ Μαζεηή, σο παξζέλνλ, Κφξελ ζε παξέζεην. 

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' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σήο ζνθίαο ηψ ζηήζεη αλαπεζψλ, θαί ηήλ γλψζηλ ηνχ Λφγνπ θαηακαζψλ, 
ελζέσο εβξφληεζαο, Δλ αξρή ήλ ν Λφγνο, θαιιηγξαθήζαο πξψηνο, ηήλ 
άλαξρνλ γέλλεζηλ, θαί θαηαγγείιαο πάζη, ηνχ Λφγνπ ηήλ ζάξθσζηλ, φζελ θαί 
ηή γιψηηε, ζαγελεχζαο ηά έζλε, ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο, εθδηδάζθεηο ηνίο 
πέξαζη, ζενιφγε Απφζηνιε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Διεήκνλα Λφγνλ θαί ζπκπαζή, σο θπήζαζα Γέζπνηλα ηνχ παληφο, ειέεζνλ 
άπαληαο, ηνχο εηο ζέ θαηαθεχγνληαο, πεηξαζκψλ θαί λφζσλ, θαί πάζεο 
θαθψζεσο, θαί ηήο αησληδνχζεο θινγφο ειεπζέξσζνλ, φπσο επραξίζησο, 
ηψλ πνιιψλ νηθηηξκψλ ζνπ, ηφλ πινχηνλ δνμάδσκελ, θαί ηφ άκεηξνλ έιενο, 
θαί βνψκέλ ζνη πάληνηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο αλπκλνχζηλ αμίσο, ηφλ ηφθνλ ζνπ Άρξαληε. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ νπ πξέζβπο νπθ Άγγεινο, αιι' απηφο ν Κχξηνο, 
ζεζαξθσκέλνο, θαί έζσζαο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη, Γφμα 
ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε». 
 
ηαγφλα κνη, θαηαλχμεσο φκβξεζνλ Γέζπνηλα, εμαίξνπζαλ άπαληα, ηνλ ηήο 
θαξδίαο κνπ θαχζσλα, θαί ηήο αζπκίαο κνπ, ηάο βιαβεξάο επηθιχζεηο 
αλαζηέιινπζαλ. 



 
Ρνκθαία κε, εδνλήο πιεγσζέληα θαί θείκελνλ, ηξαπκαηίαλ Άρξαληε, κή 
ππεξίδεο, αιι' ίαζαη, ιφγρε θαί ηψ αίκαηη, ηνχ ζηαπξσζέληνο Τηνχ ζνπ θαί 
Θενχ εκψλ. 
 
Πινπηήζαζα, δεζπνηείαλ απάζεο ηήο θηίζεσο, δεηλψο κε πησρεχζαληα, 
ράξηηνο ζείαο αμίσζνλ, φπσο κεγαιχλσ ζε, σο αγαζήλ κε πξνζηάηηλ 
Παλακψκεηε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Ο Λφγνο ζε, ζενιφγνλ αμίσο αλέδεημε, ηήλ απηνχ ζεφηεηα, κπζηαγσγήζαο 
Παλάξηζηε, θαί ηήλ θαηά άλζξσπνλ, νηθνλνκίαλ δηδάμαο ηήλ απφξξεηνλ. 
 
Ννχλ έλζενλ θαί παξζέλνλ ηφ ζψκα θηεζάκελνο, λαφο ερξεκάηηζαο, δψλ ηε 
θαί έκςπρνο έλδνμε, θαί θαηνηθεηήξηνλ, ηήο παλπκλήηνπ Σξηάδνο Ηεξψηαηε. 
 
Τηφηεηη, ηήο αρξάληνπ Παξζέλνπ ηεηίκεζαη, Παξζέλε καθάξηε, θαί αδειθάο 
αλαδέδεημαη, ηνχ εθιεμακέλνπ ζε, θαί καζεηήλ ζενιφγνλ εθηειέζαληνο. 

Θενηνθίνλ 
Ηψκελνο, ηήλ ηήο Δχαο αξραίαλ παξάβαζηλ, ζέ ηήλ παλακψκεηνλ, θαί 
Παλαγίαλ θαηψθεζελ, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, αλακνξθψζαο πεζφληα ν 
Τπέξζενο. 
 

Άιινο 
 

Υξηζηφο κνπ δχλακηο 
ηαγφζηλ ήξδεπζαο, ηνχ Λφγνπ Έλδνμε, ηήλ πθήιηνλ πάζαλ, ηά ζνιεξά, 
αζεβείαο χδαηα, απνμεξάλαο επζεβψο, δηά ηνχηφ ζε γεξαίξνκελ. 
 
Ηζρχλ πεξίδσζνλ, θαί θξάηνο δένκαη, παξεηκέλελ παληνίαηο επηθνξαίο, ηήλ 
ςπρήλ κνπ Πάλζνθε, ηψλ αθαζάξησλ δπζκελψλ, πξνζθπγνχζαλ ελ ηή 
ζθέπε ζνπ. 
 
Ναφο γελφκελνο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηνχο ηψ ζείσ λαψ ζνπ δηελεθψο, 
πίζηεη πξνζεδξεχνληαο, λανχο αλάδεημνλ Θενχ, ζενιφγε κεζηηεία ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Σφ ζείνλ ηέκελνο, Θενχ πκλήζσκελ, ηήλ Αγίαλ Παξζέλνλ πεξηθαλψο, πάληεο 
καθαξίζσκελ, νη ζεσζέληεο δη' απηήο, θαί δεηλψλ απνιπηξνχκελνη. 

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 Δηξκφο 
«Μεζίηεο Θενχ, θαί αλζξψπσλ γέγνλαο, Υξηζηέ ν Θεφο, δηά ζνχ γάξ 
Γέζπνηα, ηήλ πξφο ηφλ αξρίθσηνλ Παηέξα ζνπ, εθ λπθηφο αγλσζίαο, 
πξνζαγσγήλ εζρήθακελ». 
 
Οδφλ ηήο δσήο, ε ηεθνχζα Άρξαληε, νδήγεζνλ, νδφλ εηο επζείάλ κε, λχλ εηο 
αλνδίαο ηε θαί βάξαζξα, ραιεπψλ ζπκπησκάησλ, αιφγσο θξεκληδφκελνλ. 
 
Ξελψζαο θξελί, εκαπηφλ αγλψκνλη Παξζέλε Θενχ, αζψησο εβίσζα, ρψξαλ 
εηο καθξάλ παζψλ πιαλψκελνο, αιι' επίζηξεςνλ ζψζνλ, ηαίο ζαίο κε 
παξαθιήζεζη. 
 
Νακάησλ ηψλ ζψλ, δσεξχησλ πφηηζνλ ηφλ δνχιφλ ζνπ, θινγκψ 
ζπγθαηφκελνλ, ηψλ ακαξηηψλ θαί θινγηδφκελνλ, πξνζβνιαίο ηψλ δαηκφλσλ, 
Παξζελνκήηνξ άρξαληε.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Οπξάληνο λνχο, ζενιφγε πέθελαο ηή ράξηηη, φινο θψο γελφκελνο, ηή πξφο ηφλ 
αξρίθσηνλ εγγχηεηη, θαί ζπληφλσ ζνπ λεχζεη, ηή πξφο απηφλ Θενχκελνο. 
 
Νντ θαζαξψ, θαί αγίνηο ρείιεζη ζεφπλεπζηε, θαί παλάγλσ ζηφκαηη, ηφ ζφλ 
Δπαγγέιηνλ εθήξπμαο, θαί θνηλήλ ζσηεξίαλ, πάζη πηζηνίο πξνηέζεηθαο. 
 
Υξηζηψ ζπλνηθψλ, απφ βξέθνπο φξγαλνλ ηήο ράξηηνο, ππ' απηνχ 
πξνβέβιεζαη, ηήλ ζενινγίαλ εμαζθνχκελνο, θαί Σξηάδνο ηήλ δφμαλ, 
ππεξθπψο κπνχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ρεκάησλ ηψλ ζψλ, κεκλεκέλνη ζέ λχλ καθαξίδνκελ, δηά ζνχ Παλάκσκε, ηήλ 
καθαξηφηεηα ηήλ άθξαζηνλ, θαί δσήλ ηήλ αγήξσ, παλαιεζψο πινπηήζαληεο. 
 

Άιινο 
 

Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ 
Χο φξζξνο έιακςαο ηνίο ελ γή, ηήλ αλαηνιήλ ηήλ λνεηήλ, αλαθεξχηησλ 
Απφζηνιε, θφζκσ κεηά ζψκαηνο ελδεκήζαζαλ, θαί ηήο πνιπζεταο ηφ ζθφηνο 
ιχζαζαλ. 
 
Θενινγίαηο ζνπ Ηεξαίο, άπαζαλ θαηήξδεπζαο ςπρήλ, Ηεξνθήξπμ, Απφζηνιε, 
φζελ ζνη θξαπγάδσ, ηήλ ρεξζσζείζάλ κνπ, θαξδίαλ ακαξηίαηο, φιελ 
θαηάξδεπζνλ. 
 



Δπιήγελ βέιεζη ηνχ ερζξνχ, φινλ κε πγίσζνλ νθέ, επηζηαζία ζνπ δένκαη, 
θαί πξφο ηάο νδνχο κε Θενχ θαηεχζπλνλ, αεί ηαίο αλνδίαηο απνπιαλψκελνλ. 

Θενηνθίνλ 
ηε παξέζηεο ζχλ Μαζεηή, ηψ εγαπεκέλσ ελ ηαπξψ, ηνχ ζνχ Τηνχ 
Παλακψκεηε, έζηελεο δαθξχνπζα θαί εζαχκαδεο, απηνχ ηήλ πξφο 
αλζξψπνπο πνιιήλ ζπκπάζεηαλ. 

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. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε». 
 
Μή κε δείμεο δαηκφλσλ επίραξκα, ελ ηψ θξηηεξίσ ηψ κέιινληη Γέπνηλα, αιι' 
επκελψο πξνζβιέςαη κνη, ηφλ Κξηηήλ θαί Τηφλ ζνπ δπζψπεζνλ. 
 
Λνγηζκνίο παξνξγίδσλ ζε Κχξηε, θαί ηαίο πνλεξαίο θαί αζέζκνηο κνπ 
πξάμεζηλ, εηο ηιαζκφλ πξνζάγσ ζνη, ηήλ Μεηέξα ζνπ, Οίθηεηξνλ ζψζφλ κε. 
 
Καηαθξίζεσο ξχζαί κε Γέζπνηλα, ηφλ απηνθαηάθξηηνλ φληα ηνίο πηαίζκαζηλ, 
σο ηφλ Κξηηήλ θπήζαζα, θαί Θεφλ ηψλ απάλησλ παλχκλεηε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Ηεζνχο ν Θεφο κνπ θαί Κχξηνο, ζέ ηήο θαζαξφηεηνο απνδεμάκελνο, θαί 
παληεινχο αγλφηεηνο, αδειθφλ ζενιφγε πξνζήθαην. 
 
ηεθαλψζαο αγίσο ηφλ βίνλ ζνπ, νχησ πεπνηζψο ηήο ζνθίαο αλέπεζεο, επί 
ηφ ζηήζνο Έλδνμε, θαί ηήλ ράξηλ εθείζελ αλείιθπζαο. 
 
Σά κεγάια θαί ζεία ππξζεχκαηα, ηήο ζενινγίαο ζνπ πάζαλ εθψηηζαλ, ηήλ 
νηθνπκέλελ Έλδνμε, θαί θσηί Σξηζειίσ θαηεχγαζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Οπξαλφλ ν ηαλχζαο βνπιήκαηη, νπξαλφλ επίγεηνλ άιινλ επιάηπλε, ζέ 
Θενκήηνξ άρξαληε, θαί εθ ζνχ αλαηείιαο επέθαλελ. 
 

Άιινο 
 

Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 
Τπήξμελ σο θάιακνο, νμπγξάθνπ αιεζψο, ε ζενιφγνο γιψηηά ζνπ, 



θαιιηγξαθνχζα γλψζηλ αιεζηλήλ, θαί λφκνλ θαηλφηαηνλ, ελ πιαμί ζενιφγε 
θαξδηψλ εκψλ. 
 
Μαξάλαο πξνζέιπκλα, αζεβείαο ηά θπηά, σο γεσξγφο παλάξηζηνο, ελ ηή 
ςπρή κνπ θφβνλ ηφλ ηνχ Θενχ, εκθχηεπζνλ Έλδνμε, αξεηψλ επθαξπίαλ 
αλαζαιινληα. 
 
Τηφλ ηήο Παξζέλνπ ζε, ν εθ ηαχηεο πξνειζψλ, πεξηθαλψο ψλφκαζε, κεζ' ήο 
δπζψπεη, ζέζεη πάληαο πηνχο, Θενχ Παλανίδηκε, ρξεκαηίζαη πνηνχληαο ηά 
επάξεζηα. 

Θενηνθίνλ 
αξθφο νκνηψκαηη, εγλσξίζζε ηνίο βξνηνίο, Θεφο εθ ζνχ Παλάκσκε, φλ 
εθδπζψπεη πάληνηε ηήο ζαξθφο, εκψλ ηά θξνλήκαηα, Παλαγία λεθξψζαη ηά 
νιέζξηα. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά κεγαιείά ζνπ Παξζέλε, ηίο δηεγήζεηαη; βξχεηο γάξ ζαχκαηα, θαί πεγάδεηο 
ηάκαηα, θαί πξεζβεχεηο ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ, σο ζενιφγνο θαί θίινο 
Υξηζηνχ. 

Ο Οίθνο 
Όςε νπξάληα εθκαλζάλεηλ, θαί ζαιάζζεο ηά βάζε εξεπλάλ, ηνικεξφλ 
ππάξρεη θαί αθαηάιεπηνλ, ψζπεξ νχλ άζηξα εμαξηζκήζαη, θαί παξάιηνλ 
ςάκκνλ νπθ έζηηλ φισο, νχησο νχηε ηά ηνχ ζενιφγνπ εηπείλ ηθαλφλ, ηνζνχηνηο 
απηφλ ζηεθάλνηο ν Υξηζηφο, φλ εγάπεζελ έζηεςελ! νχ ηψ ζηήζεη αλέπεζε, θαί 
ελ ηψ κπζηηθψ δείπλσ ζπλεηζηηάζε, σο ζενιφγνο θαί θίινο Υξηζηνχ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΣ' ηνχ απηνχ κελφο, ε Μεηάζηαζηο ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ, θαί 

Απνζηφινπ, θαί Δπαγγειηζηνχ, Φίινπ, Δπηζηεζίνπ, Παξζέλνπ, Ζγαπεκέλνπ, 
Ησάλλνπ ηνχ ζενιφγνπ. 

ηίρνη 

 Παηξφο παξέζηεο εγαπεκέλσ Λφγσ,  

 Πάλησλ καζεηψλ Ζγαπεκέλε πιένλ.  

 Πξφο γε Θενλ κεηέβε βξνληήο παίο εηθάδη έθηε. 
 

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

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αληίζενλ πξφζηαγκα, παξαλνκνχληνο ηπξάλλνπ, κεηάξζηνλ ηήλ θιφγα 



αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε, ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ν ψλ επινγεκέλνο, θαί ππεξέλδνμνο». 
 
Ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο θαί ζσηεξία, βεβαία αληίιεςηο, θαί ηείρνο 
απξνζκάρεηνλ, ππάξρνπζα Γέζπνηλα, ηνχο πνιεκνχληάο κε, δαίκνλαο 
πνιέκεζνλ αεί, επηδεηνχληαο ηνχ ζαλαηψζαί κε. 
 
Θεφλ ζσκαηψζαζα παξζεληθψλ ζνπ, αηκάησλ εζέσζαο, Παξζέλε ηφ 
αλζξψπηλνλ, δηφ κε ηνίο πάζεζη θαηαξξππνχκελνλ, θαί θαηαθζεηξφκελνλ 
ερζξνχ, ηαίο κεζνδείαηο ξχζαη πξεζβείαηο ζνπ. 
 
Ζ θάκηλνο γέλλεζηλ πξνδηεηχπνπ, ηήλ ζήλ Παλακψκεηε, ηνχο Παίδαο γάξ νπθ 
έθιεμελ, σο νπδέ ηήλ κήηξαλ ζνπ ηφ πχξ ηφ άζηεθηνλ, φζελ ηθεηεχσ ζε, 
ππξφο ηνχ αησλίνπ ξχζαη ηφλ δνχινλ ζνπ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Σή ζεία ιακπφκελνο θσηνρπζία, ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ, ηξαλψο εζενιφγεζαο, 
ηφ εθπνξεπφκελνλ εθ ηνχ αλάξρνπ Παηξφο, θαί αλαπαπφκελνλ Τηψ, 
αλεθθνηηήησο σο νκννχζηνλ. 
 
Δλ ζνί Μάθαξ έζεην δηθαηνζχλεο, ν ήιηνο ζθήλσκα, νπξαλφλ αεηθίλεηνλ, ν ζέ 
εξγαζάκελνο, θαί ζενιφγσ ζνπ, γιψηηε θεξπηηφκελνο Υξηζηφο, εγαπεκέλε ν 
ππεξέλδνμνο. 
 
Ρεκάησλ ε δχλακηο, ν ζείνο θζφγγνο, ηψλ ζψλ εμειήιπζε, Πακκάθαξ 
αμηάγαζηε, θαί ηφ ππεξθφζκηνλ ζνχ Δπαγγέιηνλ, πάζαλ πεξηέιαβε ηήλ γήλ, ηή 
ηψλ δνγκάησλ κεγαιεηφηεηη. 

Θενηνθίνλ 
Παλάρξαληνλ ζχιιεςηλ, άθζνξνλ ηφθνλ, ζχ κφλε ππέδεημαο, παξζέλνο 
δηακείλαζα, Θεφλ γάξ ζπλέιαβεο, ηφλ επί πάλησλ Αγλή, άλζξσπνλ 
γελφκελνλ πηζηψλ, πξφο ζσηεξίαλ θαί απνιχηξσζηλ. 
 

Άιινο 
 

Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ 
Σήλ βξνληήλ ηήλ δηερήζαζαλ εηο άπαληα, ηά πέξαηα πκλήζσκελ, ηφλ 
ζενιφγνλ, δη' νχ πάζα φλησο αθνή, εκβξφληεηνο ήξζε απφ γήο, θαί 
κεγαιχλεηαη Υξηζηφο, ν ηνχ παληφο Πνηεηήο. 
 
Ζ πεξίβιεπηνο ηνχ νίθνπ ζνπ εππξέπεηα, πάζαλ θαηδξχλεη έλλνηαλ, ελ ψ 
πάληνηε αζξνηδφκελνη ζενπξεπψο, πκλνχκελ ηφλ πάλησλ Πνηεηήλ, θαί 
επθεκνχκέλ ζε πηζηψο, φληα πξνζηάηελ εκψλ. 
 



Φσηνβφινλ σο αζηέξα ζε γηλψζθνληεο, ηαίο ζειαζθφξνηο ιάκςεζη, ζνχ 
θσηίδεζζαη, καζεηά δεφκεζα Υξηζηνχ, ξπφκελνη ζθφηνπο ηψλ παζψλ, θαί 
πεηξαζκψλ παληνδαπψλ ηή κεζηηεία ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Δπινγνχκέλ ζε παλάκσκε θπήζαζαλ, επινγεκέλνλ Κχξηνλ, ηφλ επινγίαηο 
θαηαζηέςαληα ηαίο ζετθαίο, επάξαηνλ θχζηλ ηψλ βξνηψλ, θαί θαηλνπξγήζαληα 
εκάο, παιαησζέληαο θζνξά. 

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. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηχ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα 
ςάιινληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ». 
 
Εήινπ ηά θαιά, θαθψλ καθξπλνκέλε, δη' εκκειείαο ζείσλ πξάμεσλ, ςπρή κνπ 
πξεζβεχνπζαλ, ππέξ ζνχ ηήλ Θενκήηνξα, θαί πάλησλ αθαηαίζρπληνλ, 
έρνπζα πξνζηαζίαλ, σο ζπκπαζή θαί θηιάλζξσπνλ. 
 
Έιπζαο δεζκνχ, ηήο πάιαη θαηαδίθεο, Θενθπήηνξ ηφ αλζξψπηλνλ, φζελ 
ηθεηεχσ ζε, δηαιχζαη πάληα ζχλδεζκνλ, θαθίαο ηήο θαξδίαο κνπ, Άρξαληε 
ζπλδεζκνχζα, ζεία ζηνξγή κε ηνχ θηίζαληνο. 
 
Γφμεο ηνχ Παηξφο, απαχγαζκα, ηεθνχζα, ηήλ αδνμία ζθπζξσπάδνπζαλ 
πηαηζκάησλ θαξδίαλ κνπ, Θενηφθε θαηαθαίδξπλνλ, θαί δφμεο κε αλάδεημνλ, 
κέηνρνλ ατδίνπ, φπσο ελ πίζηεη δνμάδσ ζε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
ζπεξ αζηξαπή, θσηφο δηεξρνκέλε, ηή νηθνπκέλε Μάθαξ έθαλαο, αγλείαο 
ιακπξφηεηη, παξζελίαο ηε θαλφηεηη, θαί επζεβείαο δφγκαζη, θφζκνλ 
θαηαιακπξχλσλ, εγαπεκέλε Υξηζηψ ηψ Θεψ. 
 
ψκα θαί ςπρήλ, θαί λνχλ θεθαζαξκέλνο επεγγειίζσ ηφ νπξάληνλ, Υξηζηνχ 
Δπαγγέιηνλ, θαί Αγγέινηο νκνδίαηηνο, ελ νπξαλνίο γελφκελνο, θξάδεηο λχλ, 
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 
 
Άγαικα θαηδξφλ, αλάζεκά ηε ζείνλ, επνπξαλίνπ λανχ γέγνλαο, θαί ζξφλνπ 
αηζζήζεσο, θαί ζνθίαο ελδηαίηεκα, ζενινγίαο φξγαλνλ, κέιπσλ, 
Τπεξπςνχηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 



Θενηνθίνλ 
Ίλα ηήλ αξάλ, ηήλ πξψελ αθαλίζεο, θαί ηνχ ζαλάηνπ ηφ θαηάθξηκα, ηήο πάιαη 
Πξνκήηνξνο, εθ Παξζέλνπ Θενκήηνξνο, Λφγε Θενχ γεγέλλεζαη, πάζη 
δεδσξεκέλνο, αζαλαζίαλ αλψιεζξνλ. 
 

Άιινο 
 

Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο 
Ρεηνξεχνπζαλ γιψζζαλ, Μάθαξ εππφξεζαο, θαί ζαλφληαο θαθία, πάληαο 
εδψσζαο, ηνχο ηφ ηεξφλ, δεμακέλνπο ζνπ θήξπγκα, φζελ ζε ηηκψκελ, σο 
κχζηελ ηψλ αξξήησλ. 
 
Χο Παξάδεηζνο άιινο, ν ζείνο νίθφο ζνπ, αλαδέδεηθηαη ζαχκαζηλ, ψζπεξ 
άλζεζη, πάλησλ ηάο ςπράο, ελεδχλσλ Απφζηνιε, θαί ηψλ παζεκάησλ, 
δηψθσλ ην δπζψδεο. 
 
Ο Θεφο ν Θεφο κνπ, πξφζρεο θαί ξχζαί κε, εμ ερζξψλ θαζ' εθάζηελ, 
επεκβαηλφλησλ κνη, θαί ηήλ ηαπεηλήλ, ζπληξηβφλησλ θαξδίαλ κνπ, έρσλ 
δπζσπνχληα, ηφλ ζείνλ Μαζεηήλ ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Ηεζνχλ ηφλ σηήξα, φλ εζσκάησζαο, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ, ζενραξίησηε, 
αίηεζαη εκάο, νηθηεηξήζαη ηνχο δνχινπο ζνπ, θαί ηήο αησλίνπ θνιάζεσο 
εμάξαη. 

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 
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ». 
 
Γεπζάκελνο βξψζεσο, κή πξνζεθνχζεο ζάλαηνλ, ν Αδάκ εθ ηνχ μχινπ 
πηθξψο εηξχγεζε, μχισ δέ παγείο ν Τηφο ζνπ, ηφλ γιπθαζκφλ ηήο αζαλαζίαο, 
επήγαζελ Άρξαληε, δηά ηνχηφ ζε γεξαίξνκελ. 
 
Βαζίιηζζα πέθπθαο, ηφλ Βαζηιέα Κχξηνλ, ππέξ ιφγνλ ηεθνχζα ηφλ 
δηαιχζαληα, Άδνπ ηά βαζίιεηα Κφξε, φλ εθηελψο, δπζψπεη ηήο άλσ, βαζηιείαο 
άπαληαο, αμηψζαη ηνχο ηηκψληάο ζε. 
 
Αγάζπλνλ Γέζπνηλα, ηήλ Σαπεηλήλ θαξδίαλ κνπ, εδνλψλ θαθσζείζαλ ηαίο 



επηθιχζεζηλ, σο ηφλ αγαζφλ ηεηνθπία, θαί αγαζή ππάξρνπζα φιε, θαί πξφο 
κεηαλνίαο κε, αγαζάο πχιαο εηζάγαγε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Νχλ νπθ ελ αηλίγκαηη, πξφο πξφζσπνλ δέ πξφζσπνλ, ηήο ηξπθήο ηφλ 
ρεηκάξξνπλ νξάλ εμίσζαη, θαί ηφλ πνηακφλ ηήο εηξήλεο, θαί ηήλ πεγήλ ηήο 
αζαλαζίαο, εμ ήο αξδεπφκελνο, απνιαχεηο ηήο Θεψζεσο. 
 
Δπίγεηνλ ήηεζαο, παξά Υξηζηνχ θαζέδξαλ ιαβείλ, αιι' απηφο ζνη ηφ ζηήζνο 
απηνχ ραξίδεηαη, ψ επηθιηζείο ζενιφγε, ηήλ αζθαιή θαί κφληκνλ έδξαλ, ηνχ 
θαινχ πεπινχηεθαο, Απνζηφισλ εγθαιιψπηζκα. 
 
νθίαο θαηέζβεζαο, Διιεληθήο ηφ άζενλ, ελ αξρή ήλ ν Λφγνο ζνθέ 
θζεγμάκελνο, θαί πξφο ηφλ Θεφλ ήλ ν Λνγνο, θαί αιεζψο Θεφο ήλ ν Λφγνο, 
δη' νχ πάληα γέγνλελ, νξαηά θαί ηά αφξαηα. 

Θενηνθίνλ 
Χο φξζξνο επξέζεο πξστλφο, ελ ηή ηνχ βίνπ λπθηί, παξζελίαο αθηίζη 
πεξηαζηξάπηνπζα, ηήλ αλαηνιήλ ηνχ Ζιίνπ, ηνχ λνεηνχ ηήο δηθαηνζχλεο, εκίλ 
θαλεξψζαζα, Θενκήηνξ παλζεβάζκηε. 
 

Άιινο 
 

Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ 
Χξψλ θαί ρξφλσλ ππάξρσλ θχξηνο, ν Λπηξσηήο κεζνχζεο ηήο εκέξαο 
εθξέκαην, επί μχινπ θαί ζνί παξεηίζεην, νία παξζέλσ Μάθαξ, ηήλ 
Αεηπάξζελνλ, θιένο αλαθαίξεηνλ δηδνχο, ηνχ κεγαιχλεηλ ζε. 
 
πλψλ ηαίο άλσ ζείαηο Γπλάκεζη, θαί ζχλ απηαίο ηφ ζείνλ αλαθξάδσλ 
κειψδεκα, ηνχο ελ νίθσ αγίσ ζνπ ςάιινληαο, θαί αλπκλνινγνχληαο, ηφλ 
ππεξάγαζνλ, ζψδε κεζηηείαηο ζνπ ζεπηαίο, Υξηζηνχ Απφζηνιε. 
 
Ζκάο ηνχο πίζηεη παξαθαινχληάο ζε, ζψδε παληφο θηλδχλνπ, ζενιφγε 
καθάξηε, ηάο πνξείαο εκψλ ηάο πξφο Κχξηνλ, πλεχκαηη θαηεπζχλσλ, θαί 
νδεγψλ εκάο, εηο νδφλ εηξήλεο, εληνιψλ ηνχ Παληνθξάηνξνο. 

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ πξνζάμσκελ ραξηζηήξηνλ, ηή ηνχ Θενχ κεηξί πεξηθαλψο θαί 
βνήζσκελ, Υαίξε ζξφλε Θενχ πςειφηαηε, ραίξε θσηφο λεθέιε, ραίξε 
παξάδεηζε, δη' ήο Παξαδείζνπ ηήο ηξπθήο θαηεμηψζεκελ. 

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. 
 



Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Βξνληήο πηφο γελφκελνο, βξνηνίο εζενιφγεζαο, ηφ, ελ αξρή ήλ ν Λφγνο, 
Απφζηνιε Ησάλλε, επηπεζψλ ηψ ζηήζεη γάξ, Πηζηψο ηψ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, 
θαθείζελ αξπζάκελνο, ζενινγίαο ηά ξείζξα, ηήλ θηίζηλ πάζαλ αξδεχεηο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξψ ηψ ηνχ Κπξίνπ ζνπ, παξηζηακέλε Πάλαγλε, ζχλ Μαζεηή ηψ 
Παξζέλσ, Γχλαη ηδνχ ν πηφο ζνπ, αθήθναο ηνχ πιάζαληνο, ηψ Μαζεηή 
σζαχησο δέ, ηδνχ θεζίλ ε κήηεξ ζνπ, κεζ' νχ ζε πάληεο πκλνχκελ, 
Θενγελλήηνξ Παξζέλε. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Μάθαξ, Ησάλλε πάλζνθε, πεξηνπζία ζεξκή, ηήο Υξηζηνχ αγαπήζεσο, πιένλ 
πάλησλ πέθελαο, Μαζεηψλ αγαπψκελνο, ηψ παληεπφπηε Λφγσ θαί θξίλνληη, 
δηθαίνηο πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ δπγνίο, ηήο θαζαξφηεηνο, θαί αγλείαο θάιιεζη 
θαηαπγαζζείο, ζψκα θαί δηάλνηαλ ζενκαθάξηζηε. 
 
Θενινγίαο ηά λάκαηα, επί ηνχ ζηήζνπο πεζψλ, ηήο ζνθίαο εμήληιεζαο, θαί 
ηφλ θφζκνλ ήξδεπζαο, Ησάλλε παλάξηζηε, ηή ηήο Σξηάδνο γλψζεη ηήλ 
ζάιαζζαλ, θαηαμεξάλαο ηήο αζεφηεηνο, ζηχινο γελφκελνο, θαί λεθέιε 
έκςπρνο θαζνδεγψλ, πξφο ηήλ επνπξάληνλ, θιεξνδνζίαλ εκάο. 
 
Σφ παξζελίαο απάλζηζκα, ηφ ηψλ ζεπηψλ αξεηψλ, δεθηηθφλ ελδηαίηεκα, ηήο 
ζνθίαο φξγαλνλ, ηφ ηνχ Πλεχκαηνο ηέκελνο, ηφ θσηνθφξνλ ζηφκα ηήο 
ράξηηνο, ηήο Δθθιεζίαο ηφ θαεηλφηαηνλ, φκκα ηφλ πάλζεπηνλ, Ησάλλελ 
άζκαζη πλεπκαηηθνίο, λχλ αλεπθεκήζσκελ, σο ππεξέηελ Υξηζηνχ. 
 
Δπαγγειηζηά ζεζπέζηε, ηψλ αγαζψλ ηήλ πεγήλ, βαζηιείαλ αζάιεπηνλ, θαί 
δσήλ αηψληνλ, θαί ραξάλ αλεθιάιεηνλ, θαί ζεσξίαο ζείαο απνιαπζηλ, θαί 
πινπηνδφησο Υξηζηνχ ραξίζκαηα, λνχλ ππεξβαίλνληα, θαί βξνηψλ δηάλνηαλ, 
γφλε βξνληήο, επαγγειηδφκελνο, ηψ θφζκσ έιακςαο. 

Γφμα... Ήρνο.πι. δ' 
Δπαγγειηζηά Ησάλλε, Ηζάγγειε Παξζέλε, ζενιφγε ζενδίδαθηε, νξζνδφμσο ηψ 
θφζκσ, ηήλ άρξαληνλ πιεπξάλ, ηφ αίκα θαί ηφ χδσξ βιχδνπζαλ εθήξπμαο, ελ 
ψ ηήλ αηψληνλ δσήλ, πνξηδφκεζα ηαίο Φπραίο εκψλ. 

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

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ, Χδή γ' θαί ο' θιπ.  



 
Κνηλσληθφλ 

Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Καιιηζηξάηνπ, θαί ηψλ ζχλ απηψ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Μάξηπο αζιεηά Καιιίζηξαηε ηήο επζεβείαο θσηί, θσηηζζείο ηήλ δηάλνηαλ, ηήλ 
νδφλ εβάδηζαο, αθιηλψο ηήλ εηζάγνπζαλ, πξφο ηήλ εθείζελ καθαξηφηεηα, 
ληθήζαο πάληα ηά κεραλήκαηα, ηνχ πνιεκήηνξνο, φζελ επθεκνχκέλ ζε, ηήλ 
ηεξάλ, κλήκελ ζνπ γεξαίξνληεο, καθαξηψηαηε. 
 
Μάξηπο ζεφθξνλ Καιιίζηξαηε, ιφγνλ πινπηήζαο δσήο, πξφο δσήλ 
θαζσδήγεζαο, ηνχο αγλνία πξφηεξνλ, ελ λεθξψζεη ππάξρνληαο, νη θαί 
ζαλφληεο, πξνζχκσο έλδνμε, δηά ηήλ πάλησλ, εκψλ αλάζηαζηλ, δήλ 
αιεζέζηαηα, ελ Υξηζηψ πηζηεχνληαη, κεζ' ψλ εκψλ, κέκλεζν πξφο Κχξηνλ, 
ηφλ ππεξάγαζνλ. 
 
Μάξηπο Ηεξέ Γπκλάζηε, μίθεη ηήλ θάξαλ ηκεζείο, ηή πιεκκχξα ηνχ αίκαηνο, 
Φαξαψ ηφλ δφιηνλ, αιεζψο θαηεπφληηζαο, θαί λχλ πεγάδεηο, πάζηλ ηάκαηα, 
ηνίο ηψ λαψ ζνπ, πίζηεη πξνζηξέρνπζη, θαί ηνχο αγψλάο ζνπ, ελ απηψ 
γεξαίξνπζη, θαί ηήλ ζεπηήλ, κλήκελ ζνπ καθάξηε, παλεγπξίδνπζηλ. 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Βπδαληίνπ 

Πξφ ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ ζνπ, θνβεξφο ν ζάλαηνο ηνίο αλζξψπνηο, κεηά ηφ 
έλδνμνλ πάζνο, θνβεξφο ν άλζξσπνο ηψ ζαλάησ, νχησο ελίζρπζελ ν 
Αζινθφξνο, νχησ θαηήξγεζελ πάζαλ ηνχ ερζξνχ ηήλ δχλακηλ, απηνχ ηαίο 
πξεζβείαηο Υξηζηέ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Υαίξνηο ειηφκνξθε, ειίνπ άδπηνλ φρεκα, ε ηφλ ήιηνλ ιάκςαζα, ηφλ 
απεξηλφεηνλ ραίξε, λνχο αζηξάπησλ, ζείαηο θξπθησξίαηο, ε ιακπεδψλ ηήο 
αζηξαπήο, ε δηαπγάδνπζα, γήο ηά πέξαηα, ε φλησο ρξπζαπγίδνπζα, ε 
παγθαιήο θαί παλάκσκνο, ε ηφ θψο ηφ αλέζπεξνλ, ηνίο πηζηνίο 
εμαζηξάςαζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 



Νεθξνχκελνλ βιέπνπζα, Υξηζηφλ ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, θαί λεθξνχληα ηφλ 
δφιηνλ, σο Γεζπφηελ θιαίνπζα, χκλεη ηφλ εθ ζπιάγρλσλ, απηήο πξνειζνληα, 
θαί ηφ καθξφζπκνλ απηνχ, απνζαπκάδνπζα αλεθξαχγαδε, Σέθλνλ κνπ 
πνζεηλφηαηνλ, κή επηιάζε ηήο δνχιεο ζνπ, κή βξαδχλεο θηιάλζξσπε, ηφ 
εκφλ θαηαζχκηνλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Απνιπηίθηνλ 
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. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο. 
 

Σψ πακκεγίζησ πξνζιαιψ Καιιηζηξάησ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζκα αλαπέκςσκελ 

Σξίβνλ δηνδεχζαο αθιηλψο, ηνχ καξηπξίνπ γέγνλαο, πεπιαλεκέλνηο νδφο, 
πξφο ζείαο θαηαπαχζεηο, πακκάθαξ εηζάγνπζα, φζελ ζε ζπλειζφληεο, 
επθεκνχκελ Καιιίζηξαηε πίζηεη. 
 
ζπεξ θαεηλφηαηνο αζηήξ, εμαλαηείιαο εχγαζαο, ζενγλσζίαο θσηί, Υξηζηνχ 
ηήλ Δθθιεζίαλ, ηφ ζθφηνο δέ ήιαζαο, Μάξηπο ηήο αγλσζίαο, θαί ηεκέλε ηήο 
πιάλεο θαζείιεο. 
 
Πάληα πεηξαζκφλ θαξηεξηθψο, ππελεγθσλ Καιιίζηξαηε, δηά ηήλ πάλησλ 
δσήλ, ζαλείλ νπ παξεηήζσ, δηφ πξφο αζάλαηνλ, ραίξσλ ιήμηλ κεηέβεο, θαί 
Αγγέισλ ρνξνίο ζπλαγάιιε. 
 
Άλζξαμ ζείνπ Πλεχκαηνο ππξί, ν Ηεξφο Γπκλάζηνο, πξνζαλαπηφκελνο, 
εδείρζε θαί ηήο πιάλεο, ηήλ χιελ θαηέθιεμε, ζαχκαζη δέ δξνζίδεη, 
θιεγνκέλνπο θαχζεη παζεκάησλ. 

Θενηνθίνλ 
Μφλε γπλαηθψλ θπνθνξείο, ππεξθπψο Παλάκσκε, πείξαλ κή γλνχζα αλδξφο, 
ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, δηφ ζε δνμάδνκελ, θαί ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα, ππέξ πάζαλ 
αηηίαλ θαί ιφγνλ. 
 

Χδή γ' 



Ο ζηεξεψζαο ιφγσ 
Μή επηζχζαο φισο γιππηνίο ζενίο, θαζαξά ζπζία πξνζελέρζεο Θεψ, ππέξ 
εκψλ ηψ ηπζέληη, Μάξηπο αζινθφξε Καιιίζηξαηε. 
 
Δζηνιηζκέλνο ριαίλαλ εμ ηεξψλ, βεβακκέλελ Μάξηπο φλησο αηκάησλ ζνπ, ηψ 
βαζηιεί ηψλ αηψλσλ, κάθαξ ζηεθεθφξνο παξίζηαζαη. 
 
Γεγπκλσκέλνο ψθζε ν δπζκελήο, ζνχ ηήλ ζείαλ δφμαλ, θαί ηψλ ζχλ ζνί 
αζιεηψλ, ελδπζακέλσλ εμ χςνπο, βιέπσλ αζινθφξε Γπκλάζηε. 

Θενηνθίνλ 
Ηθεηεξίαλ πνίεζνλ εθηελή, πξφο ηφλ ζφλ Τηφλ Παξζέλε, ηνχ ζψζαη εκάο, 
πξνζδνθσκέλσλ θηλδχλσλ, θαί αησληδνχζεο θνιάζεσο. 

Ο Δηξκφο 
«Οζηεξεψζαο ιφγσ ηνπο νπξαλνχο, θαί ηήλ γήλ εδξάζαο επί πδάησλ 
πνιιψλ, ζηεξέσζφλ κε πξφο χκλνλ, θαί δνμνινγίαλ ζνπ Κχξηε». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Καιιηζηξάηνπ ηνχο άζινπο αλεπθεκήζσκελ, Γπκλαζίνπ ηνχο πφλνπο 
πκλνινγήζσκελ, θαί ζχλ απηνίο ηνχο θαξηεξψο πνζσ αζιήζαληαο, 
καθαξίζσκελ πηζηνί, θαί εθβνήζσκελ απηνίο, Οπιίηαη ηήο επζεβείαο, 
αηηήζαζζε δσξεζήλαη, εκίλ εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
έ ιηκέλα θαί ηείρνο θαί θαηαθχγηνλ, θαί ειπίδα θαί ζθέπελ θαί πξνζηαζίαλ 
ζεξκήλ, επξεθφηεο νη πηζηνί, πξφο ζέ πξνζηξέρνκελ, θαί εθβνψληεο εθηελψο, 
αλαθξάδνκελ πηζηψο, Διέεζνλ Θενηφθε, ηνχο επί ζνί πεπνηζφηαο, θαί ηψλ 
πηαηζκάησλ απάιιαμνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηαπξψ ζε νξψζα, Υξηζηέ ε Μήηεξ ζνπ, εθνπζίσο ελ κέζσ ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, θνπηνκέλε κεηξηθψο ηά ζπιάγρλα έιεγελ, αλακάξηεηε Τηέ, πψο 
αδίθσο ελ ηαπξψ, ψζπεξ θαθνχξγνο επάγεο; ηφ γέλνο ηφ ηψλ αλζξψπσλ, 
δσψζαη ζέισλ σο ππεξάγαζνο. 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

ηξαηεγφο ψζπεξ άξηζηνο, Μάξηπο ηψ δηψθηε παξαηαμάκελνο, εζαγήλεπζαο 
πξφο ζείαλ δσήλ, αηρκαιψηνπο πάιαη νχο εθέθηεην. 
 
Σή πιεκκχξα ηψλ ιφγσλ ζνπ, ήξδεπζαο θαξδίαο θαί θαζσδήγεζαο, πξφο ηφ 
χδσξ ηφ αείδσνλ, αζιεηά Κπξίνπ αμηάγαζηε. 
 
Χο θξηφο ζθαγηάδεηαη, έρσλ ψζπεξ άξλαο πξνζπνκέλνπο απηνχ, ν ανίδηκνο 
Καιιίζηξαηνο, ηνχο ζηεξξνχο νπιίηαο πξνζπκφηαηα. 
 
Πηαλζείο ν Γπκλάζηνο, άκπεινο θαζάπεξ Μάξηπο ηψ ιφγσ ζνπ, καξηπξίνπ 



βφηξπλ ήλζεζε, επζεβείαο νίλνλ απνζηάδνληα. 
Θενηνθίνλ 

Ρππσζείζαλ ηνίο πάζεζη, Κφξε ηήλ θαξδίαλ κνπ απνθάζαξνλ, θαί δνρείνλ 
απνηέιεζνλ, θαζαξφλ ελζέσλ επηιάκςεσλ. 
 

Χδή ε' 
Ο εθ λπθηφο αγλνίαο 

Οινθαξδίσο Μάξηπο, επηπνζήζαο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ήζιεζαο θαί ηφ 
θξάηνο, ψιεζαο ερζξνχ ηφ αλίζρπξνλ. 
 
ηξαηνινγίαο ζείαο, αλαθαλείο θνξπθαίνο Καιιίζηξαηε, ζηξαηηαίο ηψλ 
Αγγέισλ, Μάξηπο εξηζκήζεο γεζφκελνο. 
 
Λειακπξπζκέλνο δφμε, καξηπξηθήο αγιαίαο Γπκλάζηε, ραίξσλ λχλ κεηεηέζεο, 
πξφο ηάο ηψλ Αγγέισλ ιακπξφηεηαο. 

Θενηνθίνλ 
Αλαηνιή εδείρζεο, δηθαηνζχλεο Ζιίνπ Παλάκσκε, φλ ηθέηεπε ζψζαη, ηνχο 
εηιηθξηλψο ζε δνμάδνληαο.  
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Λεφλησλ κχιαο ζνθέ, ηψλ ανξάησλ ζπλέζιαζαο, θαί βξψκα ηνχ δπζκελνχο, 
ηνχο πάιαη ππάξρνληαο, Θενχ ηέθλα έδεημαο, θαί ηξπθήο αυινπ, θνηλσλνχο 
Μάξηπο Καιιίζηξαηε. 
 
Χξαίσο πεξί Θενχ, ηφλ ζείνλ ιφγνλ πνηνχκελνο, ζενίο αςχρνηο ηνχο πξίλ, 
αζιίσο πξνζέρνληαο, ελζένπο απέδεημαο, ζχλ απηνίο αζιήζαο, πεξηβφεηε 
Καιιίζηξαηε. 
 
Κπξίσ ηνχο εαπηψλ, απρέλαο θιίλαληεο Μάξηπξεο, εδέμαζζε ηήλ ζθαγήλ, θαί 
ζχκαηα ηέιεηα, Θεψ πξνζελέρζεηε, θαί ηήλ πξσηνηφθσλ, Δθθιεζίαλ 
εθαηδξχλαηε. 

Θενηνθίνλ 
Αγίαζφλ κνπ ηφλ λνχλ, θαί θψηηζνλ ηήλ θαξδίαλ κνπ, αγία Μήηεξ Θενχ, θαί 
ηψλ ζπλερφλησλ κε, δπζρεξψλ απάιιαμνλ, ίλα ζε δνμάδσ, Θενηφθε 
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  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

ζπεξ άζηξνλ κέγηζηνλ, έιακςαο θφζκσ, ηάο αθηίλαο άπαζη, ηψλ ζψλ 
αγψλσλ εθαπιψλ, θαί ηψλ ζαπκάησλ ηνίο θξάδνπζη, Υαίξνηο Μαξηχξσλ, ηφ 



θιένο Καιιίζηξαηε. 
Ο Οίθνο 

Σφλ ηνχ Κπξίνπ αζιεηήλ, θαί κέγαλ ζηξαηηψηελ, θαί θίινλ ηήο Σξηάδνο, θαί 
κχζηελ ηψλ αξξήησλ, θαί κηκεηήλ ηνχ Ηεζνχ, άζκαζηλ ελ πίζηεη ζπλειζφληεο 
νη πηζηνί ραξκνληθψο πκλήζσκελ, γεξαίξνληεο απηνχ ηά παιαίζκαηα θαί ηάο 
αξηζηείαο, ηνχο πφλνπο, νχο ππέζηε δηά Υξηζηφλ ηφλ πακβαζηιέα, αηηνχκελνη 
ηπρείλ απηνχ ηαίο πξεζβείαηο, ηήο ακείλνλνο δσήο ηνχ Παξαδείζνπ, έλζα νη 
ρνξνί επθξαίλνληαη ηψλ θξαδφλησλ, Υαίξνηο Μαξηχξσλ ηφ θιένο 
Καιιίζηξαηε. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ αγίνπ Μάξηπξνο Καιιηζηξάηνπ, θαί 

ηψλ ζχλ απηψ αγίσλ κζ' Μαξηχξσλ. 
ηίρνη 

 Σκεζείο ν Καιιίζηξαηνο απρέλα μίθεη,  

 ηξαηψ ζπλήθζε θαιιηλίθσλ Μαξηχξσλ. 
Δηο ηνχο αγίνπο κζ' Μάξηπξαο 

 Γεθάο ηεηξαπιή Μαξηχξσλ ζχλ ελλάδη,  

 Γηά μίθνπο άζιεζηλ αζιεί ηηκίαλ.  

 Δηθάδη εβδνκάηε Καιιίζηξαηνο άλζελ αέξζε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αγίαο Μάξηπξνο Δπηράξεσο. 
ηίρνη 

 Δχηνικνο Δπίραξηο ήλ πξφο ηφ μίθνο,  

 πιιήπηνξα πινπηνχζα ηήλ ζείαλ ράξηλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηγλαηίνπ, Ζγνπκέλνπ 
γελνκέλνπ ηήο Μνλήο ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ, ηνχ επηιεγνκέλνπ Βαζένο 
Ρχαθνο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ Μάξθνπ, Αξηζηάξρνπ, 
θαί Εήλσλνο. 
 

Σή απηή εκέξα Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Φηιήκνλνο επηζθφπνπ, θαί 
Φνπξηνπληαλνχ θαί ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Γαταλήο. 

ηίρνη 

 Γαταλή θιερζήλαη ηά λψηα δίδνπ,  

 Χο άλ θινγίλεο ξνκθαίαο λψηα θχγnο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ δεθαπέληε Μαξηχξσλ, νίηηλεο ελ 
πινίσ εκβιεζέληεο ηνχ πινίνπ ππξπνιεζέληνο, ελ ηή ζαιάζζε απεπλίγεζαλ. 

ηίρνη 

 Ο ηξηπινπεληάξηζκνο αζιεηψλ ζηφινο,  

 Καί ππζκέλνο θαηήξε κέρξη πνληίνπ. 



 
Ζ αγία Μάξηπο Αθπιίλα, ξάβδνηο ζπλζιαζζείζα ηειεηνχηαη. 

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

 
Χδή δ' 

Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 
Λακπξπλζείο σο ρξπζίνλ, ηψ ππξί ηψλ βαζάλσλ, ηψλ παζεκάησλ Υξηζηνχ, 
εθζθξάγηζκα εδείρζεο, θαί λχλ ελαπεηέζεο, ζεζαπξνίο ζείνηο Έλδνμε, ν ηψλ 
Παηέξσλ βνψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ληπαλζείο ηνίο βαζάλνηο, μίθνο ψθζεο πακκάθαξ, νπξαλνράιθεπηνλ, 
ζπγθφπησλ ανξάησλ, ηάο θάιαγγαο δαηκφλσλ, θαί θξαπγάδσλ Καιιίζηξαηε, 
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηνο εί. 
 
Ηζρπξφο απεθάλζεο, θαηά ηήο αζεβείαο, Μάξηπο Καιιίζηξαηε, ηζρχτ ηήο 
Σξηάδνο, ήο λχλ ηαίο ιακπεδφζηλ, εθβνάο θσηηδφκελνο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
ηαζεξά δηαλνία, ηφλ Υξηζηφλ αγαπήζαο, Μάξηπο Γπκλάζηε, ζχλ πάζηλ 
νκνδήινηο, εηχζεο αλακέιπσλ, επραξίζησο ζεφπλεπζηε, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ Θενραξίησηε, ηθέηεπε 
ζσζήλαη, ηνχο πφζσ ζε ηηκψληαο, θαί ζπκθψλσο θξαπγάδνληαο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε' 
Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο 

Ρηδνηνκήζαο ηήο πιάλεο ηάο αθάλζαο, ηνχ Παξαδείζνπ εδείρζεο, Μάξηπο 
θπηφλ σξαηφηαηνλ, επζεβείαο πξνζθέξνλ, θαξπνχο ζεία ράξηηη. 
 
Απνζθνπψλ ηάο ειπίδαο ηάο κειινχζαο, ελ πεπνηζήζεη ηειεία, πξφο ηνχο 
αγψλαο ερψξεζαο, θαί ληθήζαο λνκίκσο, εζηέθζεο Καιιίζηξαηε. 
 
Σφλ ζφλ λαφλ ηαηξείνλ θεθηεκέλνη, νη επζεβψο πξνζηνληεο, ηψλ δπζρεξψλ 
απνιχνληαη, επθεκνχληέο ζε πίζηεη, Γπκλάζηε έλδνμε. 

Θενηνθίνλ 
Χο αλσηέξα απάλησλ ηψλ πνηεκάησλ, Θενραξίησηε Κφξε, ηφλ ινγηζκφλ κνπ 
αλψηεξνλ, ηψλ ηνχ πιάλνπ ζθαλδάισλ, Παλάκσκε πνίεζνλ. 

Ο Δηξκφο 
Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ πιάλελ, 
θαηαπαηνχληεο ππέςαιινλ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ». 
 

Χδή ζ' 



Έθξημε πάζα 
Ίαζηλ πάζηλ ε ζνξφο, ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ πεγάδεη ηνίο ρξήδνπζη, Μάξηπο 
Καιιίζηξαηε, θαί πάζε παχεη φλησο δπζίαηα, θαί απειαχλεη πνλεξψλ, 
πλεπκάησλ ζθνηφκαηλαλ, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ελεξγεία θαί δπλάκεη θαί 
ράξηηη. 
 
θζεηε Μάξηπξεο Υξηζηνχ, σο ζεφπινθνο ζεηξά εμαξηψκελνη, αιιήισλ 
ράξηηη, θαί πξφο ηφ χςνο επαλαηξέρνληεο, θαί αγηάδνληεο ηήλ γήλ, ηψ ιχζξσ 
ηνχ αίκαηνο, δηφ ηήλ κλήκελ πκψλ, ενξηάδνκελ πηζηψο επθξαηλφκελνη. 
 
ηέθαλνλ είιεθαο ζαθψο, ακαξάληηλνλ θαί δφμαλ νπξάληνλ, θαί αγαιιίαζηλ, 
θαί επθξνζχλελ πέξαο νπθ έρνπζαλ, θαί βαζηιείαλ νπξαλψλ ζεφθξνλ 
Καιιίζηξαηε, ζπλ ηνίο ζπλάζινηο ζνπ, κεζ' ψλ κέκλεζν εκψλ πξφο ηφλ 
Κχξηνλ. 
 
Ζ ζεία κλήκε ηνχ ζνθνχ, Καιιηζηξάηνπ Γπκλαζίνπ ηε ζήκεξνλ, θαί ηψλ 
ζπλάζισλ απηψλ, ειίνπ πιένλ εμαλαηείιαζα, θσηηζηηθαίο καξκαξπγαίο, 
θσηίδεη ηά πέξαηα, ψλ ηαίο πξεζβείαηο Υξηζηέ, θαηαθξίζεσο εκάο 
ειεπζέξσζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ ζνη ηήλ ηνχ Γαβξηήι, γεγεζφηη ινγηζκψ αλαθξάδνκελ, Υαίξε ραξά ηψλ 
πηζηψλ, ραίξε ιπρλία ρξπζή θαί ηξάπεδα, φξνο θαί πχιε λνεηή, ραίξε ζείνλ 
φρεκα ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ, ραίξε ιχζηο ηήο αξάο παληεπιφγεηε. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Κξαηαησζέληεο Πλεχκαηη, ηψ Αγίσ θαζείινλ, νη αζινθφξνη Μάξηπξεο, ηψλ 
ηπξάλλσλ ηά ζξάζε, δηά Υξηζηφλ ππνζηάληεο, πάζαλ πείξαλ βαζάλσλ, ν 
πάλζνθνο Καιιίζηξαηνο, θαί Γπκλάζηνο φλησο, ν ζαπκαζηφο, κεηά ηψλ 
ζπλάζισλ, ψλ ηήλ θσζθφξνλ, κλήκελ ηεινχληεο εχξνηκελ, ςπρηθήλ 
ζσηεξίαλ. 

Θενηνθίνλ 
Θενπαξφρσλ κέγεζνο, δσξεψλ θαί ραξίησλ, ψλ πεξ εκάο εμίσζαο, Γέζπνηα 
παλνηθηίξκνλ, ηίο ιφγνο δχλαηαη θξάζαη; ξεχζαληαο γάξ αζιίσο, δσήο Υξηζηέ 
ηήο θξείηηνλνο, επαλήγαγεο αχζηο, νπζησζείο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ εθ 
Παξζέλνπ, θαί ζψζαο σο θηιάλζξσπνο, θαί Θεφο ειεήκσλ. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 



Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ Υαξίησλνο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο δ' 

Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Πάζε ηά ηνχ ζψκαηνο, δη' εγθξαηείαο εκάξαλαο, θαί ζπληφλνπ δεήζεσο, θαί 
φθηλ ηφλ δφιηνλ, ηψλ δαθξχσλ φκβξνηο, απέπλημαο Πάηεξ, θαί επεξέζηεζαο 
Θεψ, ππεξβαιιφλησο Υαξίησλ ζηε, δηφ ζε θαηεθφζκεζελ, επνπξαλίνηο 
ραξίζκαζηλ, lεζνχο ν θηιάλζξσπνο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Ηδξψζηλ αζθήζεσο, ελαπνζβέζαο ηνχο άλζξαθαο, ηψλ παζψλ αμηάγαζηε, 
ππξί πξνζσκίιεζαο, αηθηζκψλ θαί πφλσλ, θαζνκνινγήζαο, πξφ ηψλ αλφκσλ 
δηθαζηψλ, ηνχ ζαξθσζέληνο Λφγνπ ηήλ θέλσζηλ, θαί Μάξηπο ερξεκάηηζαο, 
πεπνηθηικέλνο, ηνίο ζηίγκαζη, πνιπηξφπσλ θνιάζεσλ, ζενθφξε παλφιβηε. 
 
Δξήκνηο θαί φξεζη, ζχ θπγαδεχσλ εκάθξπλαο, ηήλ ςπρήλ αθειίδσηνλ, ηεξψλ 
ηεξψηαηε, θαί Σξηάδνο νίθνο, Υαξίησλ εδείρζεο, ήο ηή δπλάκεη ηεξνχο, 
αλεδνκήζσ νίθνπο καθάξηε, θαί κάλδξαο εηο ζσηήξηνλ, ηψλ κνλαζηψλ 
πεξηπνίεζηλ, ηψλ ηηκψλησλ ηήλ κλήκελ ζνπ, ηήλ αγίαλ ανίδηκε. 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Θενθφξε Υαξίησλ, ζχ θαί κεηά ζάλαηνλ ελ νπξαλνίο δήο ελ ηψ Υξηζηψ, δη' φλ 
ηψ θφζκσ ζεαπηφλ αλεζηαχξσζαο, έμσ γάξ ζαξθφο θαί θφζκνπ γελφκελνο, 
ππέξ ηά νξψκελα έδεο αιεζψο, νπ γάξ έδεο ζεαπηψ, έδε δέ κάιινλ ελ ζνί 
Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, Απηφλ ηθέηεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Δλ ζαιάζζε κε πιένληα, ελ νδψ κε βαδίδνληα, ελ λπθηί θαζεχδνληα 
πεξηθξνχξεζνλ, επαγξππλνχληα ραξίησζνλ, ηφλ λνχλ κνπ Παλάκσκε, θαί 
αμίσζνλ πνηείλ, ηνχ Κπξίνπ ηφ ζέιεκα, φπσο εχξνηκη, ελ εκέξα ηήο δίθεο ηψλ 
ελ βίσ, πεπξαγκέλσλ κνη ηήλ ιχζηλ, ν πξνζθπγψλ ελ ηή ζθέπε ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηαπξψ σο εψξαθε, θαζεινχκελνλ Κχξηε, ε ακλάο θαί Μήηεξ ζνπ 
εμεπιήηηεην, θαί ηί 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. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Σψλ Μνλαζηψλ ηά πιήζε, ηφλ θαζεγεηήλ ζε ηηκψκελ Υαξίησλ ζηε, δηά ζνχ 



γάξ ηήλ ηξίβνλ, ηήλ φλησο επζείαλ πνξεχεζζαη έγλσκελ, Μαθάξηνο εί ηψ 
Υξηζηψ δνπιεχζαο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαο ηήλ δχλακηλ, Αγγέισλ ζπλφκηιε, 
Οζίσλ ζπκκέηνρε θαί Γηθαίσλ, κεζ' ψλ πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαπκαηνο Υαίξε πηζηψλ πεξηπνίεζηο, ακαξηαλφλησλ ιηκήλ, 
ακεινχλησλ δηφξζσζηο, ραίξε ςπραγψγεκα, ζιηβνκέλσλ βνήζεηα, 
παξακπζία, ραίξε ςπρψλ αγαζή, ηψλ αζζελνχλησλ, ςπρψλ ε ίαζηο, ραίξε 
ζλλάιιαγκα, πξφο Θεφλ κεζίηξηα, ηψλ εξαθίκ πάλησλ ππεξέρνπζα, 
αγησηέξα ζεκλή. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σί ηφ νξψκελνλ ζέακα, ν ηνίο εκνίο νθζαικνίο, θαζνξάηαη ψ Γέζπνηα; ν 
ζπλέρσλ άπαζαλ, θηίζηλ μχισ αλήξηεζαη, θαί ζαλαηνχζαη ν πάζη λέκσλ 
δσήλ; ε Θενηφθνο θιαίνπζα έιεγελ, φηε εψξαθελ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ, ηφλ 
εμ απηήο, αξξήησο εθιάκςαληα, Θεφλ θαί άλζξσπνλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Σαίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ ξναίο, ηήο εξήκνπ ηφ άγνλνλ εγεψξγεζαο, θαί ηνίο εθ 
βάζνπο ζηελαγκνίο, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο εθαξπνθφξεζαο, θαί γέγνλαο 
θσζηήξ, ηή νηθνπκέλε ιάκπσλ ηνίο ζαχκαζη, Υαξίησλ Παηήξ εκψλ ζηε 
πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σήο αζιήζεσο πφλνηο δνθηκαζζείο, ηήο αζθήζεσο άζινηο βεβαησζείο, 
ρξπζίνπ ιακπξφηεξνλ, επζεβεία απήζηξαςαο, θαί θαζαξφλ δνρείνλ ππάξμαο 
ηνχ Πλεχκαηνο, πνλεξψλ πλεπκάησλ ηφ ζθφηνο εκείσζαο, φζελ 
ζπλαζξνίζαο, κνλαδφλησλ αγέιαο, πνηκήλ ηνχησλ γέγνλαο, θαί θσζηήξ 
δηαπγέζηαηνο,  Υαξίησλ καθάξηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ 
ζνπ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Θενηνθίνλ, φκνηνλ 

Λνγηζκνίο νιηζζαίλσλ ηνίο πνλεξνίο, εηο βπζφλ θαηελέρζελ ακαξηηψλ, θαί 
ζηέλσλ θξαπγάδσ ζνη, εθ θαξδίαο Παλάρξαληε, Δλ εκνί ζαπκάζησζνλ, ηφ 
πινχζηνλ έιενο, θαί ηήο ζήο επζπιαγρλίαο, ηφ άπεηξνλ πέιαγνο, θαί ηψλ 
νηθηηξκψλ ζνπ, ηφλ ακέηξεηνλ πινχηνλ, θαί δφο κνη κεηάλνηαλ, θαί 



πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ, ίλα πφζσ θξαπγάδσ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί 
Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα ν δνχιφο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε θιαίνπζα, θαί πηθξψο απεθζέγγεην, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ηιάζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, ηψλ 
πηαηζκάησλ, άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζηλ ελ πίζηεη, ηά άρξαληα 
πάζε ζνπ. 
 

Οη Καλφλεο, ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ εηο ο'. Πνίεκα Θενθάλνπο. νη 
δέ, Ησάλλνπ Μνλαρνχ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 

Θαιάζζεο, αζιεηηθήο ηφ πέιαγνο, δηαλεμάκελνο, ηψ δσεθφξσ φπισ ηνχ 
ηαπξνχ, Φαξαψ ηφλ αιάζηνξα, ηφλ λνεηφλ Μαθάξηε, ζεία δπλάκεη 
θαηεπφληηζαο. 
 
Κπξίσ, αλαηεζείο Μαθάξηε, ζπαξγάλσλ εθ κεηξηθψλ, ηπξαλληθνχ πξφ 
βήκαηνο Υξηζηφλ, ζενθξφλσο εθήξπμαο, κσζατθψο θαζείιεο δέ, ηψλ 
αληηζέσλ ηά θξπάγκαηα. 
 
Σήο πιάλεο, θαηαιηπψλ ηήλ Αίγππηνλ, Υαξίησλ ζηε, θαί εξεκνπνιίηεο 
γεγνλψο, θαζαξψο πξνζσκίιεζαο, ηψ θαζαξψ θαί είιεθαο, ηήλ θιεξνπρίαλ 
ηήλ νπξάληνλ. 

Θενηνθίνλ 
Αζπφξσο, ηψ ηνχ Παηξφο βνπιήκαηη, εθ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηφλ ηνχ Θενχ 
ζπλείιεθαο Τηφλ, θαί ζαξθί απεθχεζαο, ηφλ εθ Παηξφο ακήηνξα, θαί δη' εκάο 
εθ ζνχ απάηνξα. 
 

Χδή γ' 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ηψλ θνηηεηψλ ε ινγηθή πνίκλε ζνπ, πλεπκαηηθήο ζηε, 
ηήο ζήο θνηλσλνχζα θαηδξφηεηνο. 
 
Σφ θξφλεκα ηήο ζαξθφο, σο δπζκελείαο εηο Θεφλ αίηηνλ, ηψ ηήο δσήο 
πλεχκαηη, ζηε Υαξίησλ ππέηαμαο. 
 
Καζείιεο δαπτηηθψο, ηνχ αιινθχινπ Γνιηάζ ζηε, ηήλ λνεηήλ δχλακηλ, ελ ηή 
παληεπρία ηνχ Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
χ κφλε ηνίο επί γήο, ηψλ ππέξ θχζηλ αγαζψλ πξφμελνο, Μήηεξ Θενχ 
γέγνλαο, φζελ ζνη ηφ Υαίξε θξαπγάδνκελ. 



Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σνίο ιφγνηο εθφζκεζαο, ηήλ Δθθιεζίαλ Υξηζηνχ, ηνίο έξγνηο εηίκεζαο, ηφ θαη' 
εηθφλα Θενχ, Υαξίησλ καθάξηε, έιακςε γάξ ελ θφζκσ, ε ελ ζνί ζσθξνζχλε, 
ράξηηαο ηακάησλ, απαζηξάπηνπζα πίζηεη, δηφ θαί ενξηάδνκελ, πφζσ ηήλ 
κλήκελ ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε παλάκσκε, ηφλ ππεξνχζηνλ, Θεφλ ε θπήζαζα, ζχλ ηνίο Οζίνηο 
απηφλ, απαχζησο ηθέηεπε, άθεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ, θαί δηφξζσζηλ βίνπ, 
δνχλαη εκίλ πξφ ηέινπο, ηνίο ελ πίζηεη θαί πφζσ, πκλνχζί ζε θαηα ρξένο, 
κφλε παλχκλεηε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξψ ζε εινχκελνλ, 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, νκηιείο ηψ ζαλάησ; δσψζαη ηνχο ηεζλεψηαο, ζέισλ σο 
εχζπιαγρλνο. 
 

Χδή δ' 
Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ 

Σάο ηπξαλλνχζαο Υαξίησλ πξφ ηειεπηήο ζνπ, ηήο εγθξαηείαο πνλνηο, εδνλάο 
ζαλαηψζαο, δσεθφξνλ λέθξσζηλ, νζίσο ελδέδπζαη. 
 
Σάο ζπκπληγνχζαο ςπρήο ηήλ θαξπνθνξίαλ, βησηηθάο κεξίκλαο, ηή εκπχξσ 
κειέηε, σο αθάλζαο έθιεμαο, Υαξίησλ καθάξηε. 
 
Δζηεθάλσζαλ αη ράξηηεο ζέ Υαξίησλ, αζιεηηθψ ζηεθάλσ, ηήο Υξηζηνχ 
βαζηιείαο, ηήο γάξ πιάλεο έζβεζαο, ηήλ κέζελ καθάξηε. 

Θενηνθίνλ 
Αλεθιάιεηνο ν ηφθνο ζνπ αλεδείρζε, Θενγελλήηνξ κφλε, αγλή επινγεκέλε, 
φζελ ζνη πξνζπίπηνληεο, ηφ Υαίξε θξαπγάδνκελ. 
 

Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

χ ζηε θσηφο, αθειίδσηνλ έζνπηξνλ, ηήο άλσζελ θξπθησξίαο, ηειαπγψο 
αλεδείρζεο, Υαξίησλ πακκαθάξηζηε. 
 
χ ζηε δηζναίο, απαζηξάπηεηο ηαίο ράξηζηλ, αζιήζεσλ αηθηζκνίο γάξ, 
επζεβψο εππξζψζεο, θαί πφλνηο ηήο αζθήζεσο. 
 
χ ζηε ςπρψλ, ηαηξφο αλαδέδεημαη, ηήλ έλζενλ εμ νλχρσλ, απαιψλ 
εθδεηήζαο, ζνθίαλ πακκαθάξηζηε.  



Θενηνθίνλ 
έ φπινλ αξξαγέο, θαη' ερζξψλ πξνβαιιφκεζα, ζέ άγθπξαλ θαί ειπίδα, ηήο 
εκψλ ζσηεξίαο, Θεφλπκθε θεθηήκεζα. 
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Οπ ςάκκνλ, αιιά Υξηζηφλ ζεκέιηνλ ζέκελνο, επσθνδφκεζαο Πάηεξ, αξεηήλ 
ρξπζίνπ ηηκησηέξαλ, θαί Σξηάδνο, ηήο Παλαγίαο γέγνλαο νίθεκα. 
 
ξγαλνλ, ηήο θαθίαο ν φθηο γλσξίδεηαη, αιιά ηαίο ζαίο ζενθφξε, αξεηαίο 
Υαξίησλ λεληθεκέλνο, ηνχο αδίθνπο, εθ δηθαίαο πξνλνίαο ακχλεηαη. 
 
Οπδέλ ζε, ηήο πξφο Θεφλ αγάπεο ερψξηζελ, νπθ αηθηδφκελνλ ζψκα, νπ 
ζαλάηνπ ςήθνο απεηινπκέλε, ελ ελψζεη, Θενχ θαηαηξπθψληα Μαθάξηε.  

Θενηνθίνλ 
 ζαχκα, ηψλ απάλησλ ζαπκάησλ θαηλφηεξνλ! φηη Παξζέλνο ελ κήηξα, ηφλ ηά 
ζχκπαληα πεξηέπνληα, απεηξάλδξσο, ζπιιαβνχζα νπθ εζηελνρψξεζε. 

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' 
Σνχο αζθαιείο 

Σφλ αζθεηήλ ηήο εγθξαηείαο άπαληεο, θαί αζιεηήλ ηήο επζεβείαο ζήκεξνλ, νη 
πηζηνί ελ χκλνηο ζηέςσκελ, θαί εγθσκίνηο επθεκήζσκελ, Υαξίησλα πνηκέλα 
θαί Γηδάζθαινλ, θαί Μάξηπξα Υξηζηνχ ηφλ ραξηηψλπκνλ, ηνχ θφζκνπ 
θσζηήξα ηφλ παγθφζκηνλ. 

Ο Οίθνο 
Σνχηνλ ηφλ κέγαλ ελ ηνίο Οζίνηο, ηφλ θσζηήξα ηφλ ζείνλ Ηθνλίνπ πηζηνί, 
Υαξίησλα ηφλ καθάξηνλ, ελ πκλσδίαηο αλεπθεκήζσκελ, θαί ελ άζκαζη ζείνηο, 
απηνχ ηήλ θάξαλ ζηέςσκελ, ηήλ γάξ νθξχλ ηψλ καηαίσλ εηδψισλ εδάθηζε, 
ζχλ ηνχηνηο θαί ηψλ δαηκφλσλ ηήλ ελέξγεηαλ πάζαλ ελέθξσζε, δηφ ηνχο 
πφλνπο κέλ ήλεγθε, ηψλ βξαβείσλ δέ έηπρελ αιεζψο, Απηφλ νχλ επαηλνχληεο 
γεξαίξνκελ, ηνχ θφζκνπ θσζηήξα ηφλ παγθφζκηνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί 

Οκνινγεηνχ Υαξίησλνο. 
ηίρνη 

 Σήο γήο παηήζαο ηάο ηξπθάο ν Υαξίησλ, 

 Καηαηξπθά λχλ νπξαλνχ ηψλ ραξίησλ. 

 Δηθάδη νγδνάηε Υαξίησλ ζάλε γήξατ καθξψ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Βαξνχρ. 
 



Σή απηή εκέξα Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, θαί απηαδέιθσλ, 
Αιεμάλδξνπ, Αιθεηνχ, θαί Εσζίκνπ, θαί ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Μάξθνπ ηνχ 
πνηκέλνο, θαί ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Νίθσλνο, Νέσλνο, Ζιηνδψξνπ, θαί ηψλ 
ινηπψλ παξζέλσλ θαί παίδσλ. 

ηίρνη 

 Δηζδχληεο εηο γήλ Μάξηπξεο ηξείο Κπξίνπ,  

 Δθείζελ εθδχλνπζηλ εηο ζείαλ δξφζνλ.  

 Πνηκήλ ν Μάξθνο, Μάξθνο, φλ θηείλεη μίθνο,  

 Πνηκήλ πξνβάησλ, σο ν ηήο Γξάθεο Άβει.  

 Ζιηφδσξνο, Νίθσλ, αιιά θαί Νέσλ,  

 Υξηζηνχ θαη' ερζξψλ εθ μίθνπο λίθε λέα.  

 Σκεζέληα Παίδσλ θαί Γπλαηθψλ κπξία,  

  παί γπλαηθφο, θαί Θεέ, πιήζε δέρνπ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπζηαζίνπ ηνχ Ρσκαίνπ.  
ηίρνη 

 Ρσκαίφο εζηηλ, αιιά θαί ξσκαιένο.  

 Ο Μάξηπο Δπζηάζηνο, αζιψλ πξφο μίθνο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αιεμάλδξνπ, θαί ηψλ ζχλ 
απηψ ηξηάθνληα Μαξηχξσλ.  

ηίρνη 

 Έμαξρνλ Αιέμαλδξνλ είρνλ ηνχ ηέινπο,  

 Σκεζέληεο άλδξεο, ψλ αξηζκφο ηξηζδέθα. 
 

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

δή δ' 
Δλ ηή θακίλσ 

Σνίο ελ θακίλσ, Αβξακηαίνηο ακηιιψκελνο, δήισ επζεβείαο δφγκα ηπξαλληθφλ, 
ζενθφξε θαηεπάηεζαο, Δπινγεκέλνο εί ν Θεφο κνπ, θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο. 
 
Χο ελ θακίλσ, ηψλ πεηξαζκψλ ηνίο ππεθθαχκαζη, ζεία δξνζνβφινο ράξηο εμ 
νπξαλνχ, επεζθέςαην ζε ζηε, Δπινγεκέλνο εί ν Θεφο κνπ, βνψληα θαί 
Κχξηνο. 
 
Χο ηεηξσκέλνο, ηψ ηήο Σξηάδνο ζείσ έξσηη, ηαχηε ηζαξίζκνπο κάλδξαο 
πλεπκαηηθάο, κεισδνχζαο αλαηέζεηθαο, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ, ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Σφ ηνχ Τςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα, ραίξε, δηά ζνχ γάξ δέδνηαη, ε 
ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ, ππάξρεηο 
Παλάκσκε. 
 



Χδή ε' 
Υείξαο εθπεηάζαο 

Σά ζηέξλα ππξνχκελνο θινγί, αδίθνπο ζηε ηαχηε θαηέθιεμαο, απηφο δέ 
άθιεθηνο έκεηλαο, ελεξγεία ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί πξφο επζέβεηαλ ιανχο, 
ςάιιεηλ δηήγεηξαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Υξηζηφλ ελεδχζσ αιεζψο, ηφλ πάιαη άλζξσπνλ, απεθδπζάκελνο, θαί 
εζξηάκβεπζαο ζηε, ηφλ ηνχ ζθφηνπο θνζκνθξάηνξα, ελ αηθηζκνίο 
καξηπξηθνίο, κεη' επθξνζχλεο βνψλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ. 
 
Σνχ Παχινπ Υαξίησλ αςεπδψο, γελφκελνο θνηηεηήο, ηνίο ηνχηνπ ίρλεζηλ, 
επεθνινχζεζαο ζηε, θαί αιείπηεο ερξεκάηηζαο, ηψλ κνλαδφλησλ γεγνλψο, 
πάζη θαλψλ αξεηήο, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα, πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
χ κφλε ελ πάζαηο γελεαίο, Παξζέλε άρξαληε, Μήηεξ εδείρζεο Θενχ, ζχ ηήο 
ζεφηεηνο γέγνλαο, ελδηαίηεκα παλάκσκε, κή θινγηζζείζα ηψ ππξί, ηνχ 
απξνζίηνπ θσηφο, φζελ πάληεο, ζέ επινγνχκελ Μαξία Θεφλπκθε. 

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 αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ». 
 
Οπ ηάθνο ν πξφμελνο ιήζεο, εmθαιχςαη ίζρπζέ ζνπ, ζηε Υαξίησλ αξεηάο, ε 
ζή γάξ κλήκε δηαησλίδνπζα, ειηαθψο εμέιακςελ, ήλ επαμίσο κεγαιχλνκελ. 
 
Γεχηε ηήλ εηήζηνλ κλήκελ, πλεπκαηηθψο επηηεινχληεο, ηή ηψλ αξεηψλ 
εθκηκήζεη, ηφλ ζενθφξνλ πάληεο δειψζσκελ, θαί ζχλ απηψ βνήζσκελ, έ 
κεγαιχλνκελ Σξηζάγηε.  

Σξηαδηθφλ 
Μνλάδα κέλ ζείαο νπζίαο, αιι' ππνζηάζεσλ Σξηάδα, πάληεο νη πηζηνί 
πξνζθπλνχκελ, ελ αζπγρχηνηο ηαίο ππνζηάζεζηλ, ηζνζζελή νκφηηκνλ, ήλ 
επζεβνχληεο κεγαιχλνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε θαί επθξαίλνπ ε Νχκθε, ηνχ Βαζηιέσο ηνχ κεγάινπ, θαηνπηξηδνκέλε 
ηειαπγψο, ηνχ ζνχ Νπκθίνπ ηήλ σξαηφηεηα, ππέξ ρξπζίνλ ιάκπνπζαλ, θαί 
ππέξ ήιηνλ αζηξάπηνπζαλ. 

Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 



Θενηφθε κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αζιήζεη κέλ ηφ πξφηεξνλ, θαιψο εγγπκλαζάκελνο, ηφ δεχηεξνλ δέ αζθήζεη, 
δξφκνλ ηφλ ζείνλ ηειέζαο, εηο νπξαλνχο αλέδξακεο, θαί ηψ Υξηζηψ 
παξίζηαζαη, Υαξίησλ πάηεξ ζηε, ππέξ εκψλ εληπγράλσλ, ηψλ ζέ ζεξκψο 
αλπκλνχλησλ. 

Θενηνθίνλ 
Βνπιήο κεγάιεο Άγγεινλ, ηήο ηνχ Παηξφο γεγέλλεθαο, Υξηζηφλ παλχκλεηε 
Κφξε, ηφλ Βαζηιέα ηήο δφμεο, νχ ηφλ ζηαπξφλ αξάκελνη, νη Αζθεηαί θαί 
Μάξηπξεο, νπίζσ ηνχηνπ έδξακνλ, κεζ' ψλ απαχζησο δπζψπεη, ππέξ εκψλ 
Θενηφθε. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Υάξηο ε ηνχ Πλεχκαηνο, Υαξίησλ Πάηεξ ζνί ιάκςαζα, ηειαπγψο 
θαηεθψηηζελ, εληεχζελ εκείσζαο, ηψλ παζψλ ηήλ λχθηα, θαί ηήο απαζείαο, 
εκέξαλ θζάζαο θαζαξψο, θαζαξσηάησ θσηί σκίιεζαο, ελ ψ ελδηαηηψκελνο, 
κή επηιάζε Θεζπέζηε, ηψλ ελ πίζηεη πκλνχλησλ ζνπ, Ηεξψο ηά κλεκφζπλα. 
(Γίο) 
 
Υάξηλ επαλζνχζάλ ζνη, Υαξίησλ θέξσλ νπξάληνλ, επηγείσλ ειφγεζαο, 
εληεχζελ σο άζαξθνο, θαθνπρίαηο είινπ, δήλ σο ατδίνπ, ηξπθήο ρεηκάξξνπλ 
επζεβψο, πεξηπνιεχεηλ κέιισλ ζεφιεπηε, θαί δάθξπζηλ εμήξαλαο ηήλ 
ζνιεξάλ πεγήλ ζηε, ηψλ παζψλ θαί θαηήξδεπζαο, ςπρνηξφθνπο ηνχο 
ζηάρπαο. 
 
Υάξηλ ηψλ ηάζεσλ, Υαξίησλ ζείαο εθ ράξηηνο, επαμίσο απείιεθαο, εληεχζελ 
πλεπκάησλ ζνη, ηψλ ηήο πνλεξίαο, ηέηξαπηαη ε πιάλε, θαί λνζεκάησλ 
δπζρεξψλ, ιχκε θπγνχζα νίρεηαη ζηε, πεγάδεηο γάξ σο λάκαηα, ηψλ 
ραξηζκάησλ ηά ξείζξά ζνπ, αθ' ψλ λχλ αξδεπφκελνη, αλπκλνχκελ ηήλ κλήκελ 
ζνπ. 

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

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Δκέ ηφλ αδηφξζσηνλ, δηφξζσζνλ πξεζβείαηο ζνπ, Θενηφθε, ε ειπίο 
Υξηζηηαλψλ, θαί ξχζαί κε βαζάλσλ, θαί πάζεο ηηκσξίαο, θαί ηνχ ππξφο ηνχ 



αησλίδνληνο. 
 

Δη βνχιεη, πνίεζνλ Γνμνινγίαλ κεγάιελ. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο Χδή γ' θαί ο' θηι.  
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Κπξηαθνχ ηνχ Αλαρσξεηνχ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 
Σί πκάο θαιέζσκελ 

Παζψλ θπξηεχζαο ηνχ ζψκαηνο, εγθξαηείαο ραιηλψ, ζαπκαηνπξγέ Κπξηαθέ, 
απαζείαο ηήλ ιακπξάλ, Πάηεξ ελδέδπζαη ζηνιήλ, θαί πάζαλ, ηήλ θαθίαλ 
απεγχκλσζαο, ηνχ πάιαη, ηνχο Πξνπάηνξαο γπκλψζαληνο, θαί λχλ νηθείο ηφλ 
Παξάδεηζνλ, δηά παληφο επθξαηλφκελνο, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 
 
Φέξσλ ηφλ ζηαπξφλ επί ψκσλ ζνπ, εθνινχζεζαο Υξηζηψ, αλεπηζηξφθσ 
ινγηζκψ, ηψλ ελ βίσ εδνλψλ, θαηαθξνλψλ Κπξηαθέ, θαί πάζε, ζαλαηψζαο ηά 
ηνχ ζψκαηνο, ζπληφλνηο, αγξππλίαηο θαί δεήζεζη, ράξηλ απείιεθαο ζηε, ηνχ 
ζεξαπεχεηλ λνζήκαηα, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Έξεκνλ θαηψθεζαο φζηε, εδσδήλ Κπξηαθέ, ζθίιιαλ πνηνχκελνο πηθξάλ, θαί 
ηήλ αίζζεζηλ πηθξαίλσλ, ηήο ςπρήο ηάο εδνλάο, πξνξξίδνπο, ελαπέηεκεο 
καθάξηε, δηφ ζε ε νπξάληνο απφιαπζηο, κεηά ηφ ηέινο εδέμαην, αγγειηθψο 
βηνηεχζαληα, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Σψλ Μνλαζηψλ ηα πιήζε, ηφλ θαζεγεηήλ ζε ηηκψκελ Κπξηαθέ Παηήξ εκψλ, 
δηά ζνχ γάξ ηήλ ηξίβνλ, ηήλ φλησο επζείαλ, πνξεχεζζαη έγλσκελ, Μαθάξηνο εί 
ηψ Υξηζηψ δνπιεχζαο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαο ηήλ δχλακηλ, Αγγέισλ 
ζπκκέηνρε, Οζίσλ νκφζθελε θαί Γηθαίσλ, κεζ' ψλ πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σί πκάο θαιέζσκελ 

Σίο ν πξνζθπγψλ ελ ηή ζθέπε ζνπ, Θενηφθε αεηπάξζελε, αλχκθεπηε Αγλή, νπ 
ιακβάλεη ηήλ ηαρείαλ, ηψλ δεηλψλ απαιιαγήλ, επξίζθεη, βνεζφλ ζε 



αθαηαίζρπληνλ, πξνζηάηηλ ηε, θαί πχξγνλ αξξαγέζηαηνλ, Θενγελλήηνξ 
παλάκσκε, Υξηζηηαλψλ ε αληίιεςηο, κεζίηεπζνλ, ηνχ ζσζήλαη ηνχο ηηκψληαο 
ζε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Άξλα ε ακλάο σο εψξαθε, ηφλ Τηφλ ηφλ εαπηήο, θαζεισκέλνλ ελ ηαπξψ, 
εηηηξψζθεην ηήο ιχπεο, ηή ξνκθαία ηήλ ςπρήλ, ηά ζπιάγρλα, εδνλείην γφνπο 
πιέθνπζα, θαί ιχπεο, ηήλ θαξδίαλ ελεπίκπιαην, Οίκνη Τηέ κνπ! θξαπγάδνπζα, 
πψο ηαχηα πάζρεηο καθξφζπκε; Γνμάδσ ζνπ, ηφ πξφο άπαληαο καθξφζπκνλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

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

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Μεγίζησλ δσξεκάησλ εκίλ, ν ηφθνο ν αιφρεπηνο, ηήο Παξζέλνπ, πάζη γέγνλε 
ζαθψο Θεφο γάξ ηήλ θζαξείζαλ, θαηλίδεη βξνηψλ θχζηλ, θαί αλαπιάηηεη ηφ 
αλζξψπηλνλ. 

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

Σξνπάξηνλ  Ήρνο α' 
Σήο εξήκνπ πνιίηεο, θαί ελ ζψκαηη Άγγεινο, θαί ζαπκαηνπξγφο αλεδείρζεο, 
ζενθφξε Παηήξ εκψλ Κπξηαθέ, λεζηεία, αγξππλία, πξνζεπρή, νπξάληα 
ραξίζκαηα ιαβψλ, ζεξαπεχεηο ηνχο λνζνχληαο, θαί ηάο ςπράο ηψλ πίζηεη 
πξνζηξερφλησλ ζνη, Γφμα ηψ δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη, 
δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά ζνχ πάζηλ ηάκαηα. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο. 
 

Κπξηαθέ γέλνην πξφο Θεφλ κνη πξνζηάηεο. 
 

Άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ 



Πνίεκα ηεθάλνπ ηνχ αββαίηνπ. 
 

Χδήα'  Ήρνο πι. δ' 
Άζκα αλαπέκςσκελ 

Κιένο ζείαο γλψζεσο Υξηζηέ, παξάζρνπ κνη θαί ράξηηνο, ηφλ φζηνλ αμίσο, 
Κπξηαθφλ πκλήζαη, ηαίο ηνχηνπ εληεχμεζη, ζχ γάξ ηψλ ππέξ ιφγνλ, ν ηακίαο 
ζνθψλ δηδαγκάησλ. 
 
Όκλνλ πξνζθνκίδνληά ζνη λχλ, Κπξηαθέ καθάξηε, επκελψο δεδεγκέλνο, ηήο 
ζείαο κεηαζρείλ κε, Υξηζηφλ θαζηθέηεπε, αίγιεο θαί θσηαπγίαο, θαί ηήο φλησο 
ηπρείλ ζσηεξίαο. 
 
Ρψκε ηνχ Γεζπφηνπ θξαηαηά, ξσλλχκελνο ηνχο άξρνληαο, Κπξηαθέ 
πακκάθαξ, ηνχ ζθφηνπο εηξνπψζσ, ηνίο ηνχηνπ δέ ίρλεζη, Πάηεξ 
αθνινπζήζαο, πξφο ηήλ άλσ θαηήληεζαο ιήμηλ. 
 
Ίζελ εδείμσ επί γήο, πξφο Αζσκάηνπο άκηιιαλ, φινλ θαζππνηάμαο, ζαξθφο 
ηψ δσεθφξσ, ηφ θξφλεκα Πλεχκαηη, φζελ ελ νπξαλνίο λχλ, ζπγρνξεχεηο 
απηνίο ζενθφξε. 

Θενηνθίνλ 
Κιίκαμ αλεδείρζεο λνεηή, ήλ Ηαθψβ ηεζέαηαη, ν εθιεθηφο ηνχ Θενχ, δη' ήο 
αξξήησ ιφγσ, θαηήιζελ ν άζαξθνο, ζάξμ αηξέπησο, γελέζζαη, ππέξ ιφγνλ εθ 
ζνχ Θενηφθε. 
 

Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ άγηνο 

Αφθλσο δηήλπζαο, ηήλ ηξίβνλ ηήο δσήο, εθ γάξ βξέθνπο επφζεζαο, ηφλ 
Κηίζηελ ζνπ ζηε, φλ δηςψλ εμεδήηεηο, ειάθνπ κηκνχκελνο, ηφλ δξφκνλ εθ' 
πδάησλ πεγάο. 
 
Καξδίαο ηνίο πίλαμηλ, εγγξαθείζαο ηήο ζήο, δεδεγκέλνο Θεζπέζηε, δαθηχισ 
ηνχ Πλεχκαηνο, ψζπεξ έκςπρνο βίβινο, εκπξάθησο εηήξεζαο, Υξηζηνχ ηάο 
δσηηθάο εληνιάο. 
 
Δθξάηεζαο ζηε, ελ λεζηείαηο γαζηξφο, ηήο ιηρλψδνπο νξέμεσο, θαί ηήλ 
ππφγαζηξνλ εδνλήλ ζπλλεθξψζαο, αγλεία ζπλέδεζαο, Πάηεξ δηά βίνπ 
παληφο. 
 
Γεζφκελνο έκθξνλα, ηή Σξηάδη λαφλ, ζαπηφλ θαηεζθεχαζαο, ηφλ λνχλ 
θαζεξάκελνο, θαί ζψκα θαί Πλεχκα, Σξηζκάθαξ θαί γέγνλαο, δνρείνλ 
ηξηζειίνπ θσηφο. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνο έηεθεο απεηξφγακε, θαί Παξζέλνο έκεηλαο Μήηεξ αλχκθεπηε, 
Θενηφθε Μαξία, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη εκάο. 

Ο Δηξκφο 



«Οπθ έζηηλ άγηνο σο ν Κχξηνο, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, σο ν Θεφο εκψλ, φλ πκλεί 
πάζα θηίζηο, νπθ έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σήο άλσ εθηέκελνο, ππεξθνζκίνπ δσήο, ηνχ θφζκνπ ηελ ηεξπλφηεηα, σο 
δηαπίπηνπζαλ, θαηέιηπεο ζηε, φζελ ελ ηαίο εξήκνηο, θαί ζπειαίνηο νηθήζαο, 
πφιεσο νπξαλίνπ, αλεδείρζεο πνιίηεο, ελ ή ηψλ εθηεινχλησλ ηελ ζήλ, 
κλήκελ κλεκφλεπε. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δθαίληζαο άρξαληε, ηψ ζείσ ηφθσ ζνπ, θζαξείζαλ ελ πάζεζη, ηψλ γεγελψλ 
ηήλ ζλεηήλ, νπζίαλ θαί ήγεηξαο, πάληαο εθ ηνχ ζαλάηνπ, πξφο δσήλ 
αθζαξζίαο, φζελ ζε θαηά ρξένο, καθαξίδνκελ πάληεο, Παξζέλε δεδνμαζκέλε, 
σο πξνεθήηεπζαο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ, ηήλ 
παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ 
ζνπ, φλ πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ, 
εκίλ δσξήζαζζαη. 
 

Χδή δ' 
χ κνπ ηζρχο Κχξηε 

Έθξημε ζνχ ήιηνο, ηφ εγθξαηέο θαί ζηεξξφλ, δη' εηψλ ζε, πιείζησλ 
νξγηδφκελνλ, κή δπλεζείο, φισο θαηηδείλ, κήηε ελ εκέξα, ηξνθήο κεηέρνληα 
ζηε, επηφλσο κεισδνχληα, αγξππλίαηο απαχζηνηο, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε. 
 
Νφκνηο Καηλήο, θαί Παιαηάο Γηαζήθεο ζνθέ, ελ ζπλέζεη, Μαθαξ ηψλ Αγίσλ 
αλδξψλ, εκκειεηψλ άπαλ αξεηήο, είδνο απεκάμσ, ζνθήο κειίζζεο ηφλ 
ηξφπνλ δειψλ, θαί ζθεχνο ρξεκαηίζαο, εθινγήο αλεβφαο, Σή δπλάκεη ζνπ 
δφμα Φηιάλζξσπε. 
 
ιβνο ηξπθήο, θαχρεκα θαί αγαιιίακα, ηψλ Οζίσλ, πέθπθαο Υξηζηέ ν Θεφο, 
φζελ πνζψλ, ζέ Κπξηαθφο, πάληα ηά ελ θφζκσ, ηεξπλά ιειφγηζηαη ζθχβαια, 
δηφ θαί ελ εξήκνηο, εξσηηθψο αβάηνηο, θαηεηξχθα ηήο ζήο σξαηφηεηνο. 
 
Ίζκελ πνηέ, Μεξξάο γιπθάλαληα λάκαηα, ηφλ Πξνθήηελ, ζθίιιεο δέ πηθξάλ 
εδσδήλ, κεηαβαιψλ, ζχ Κπξηαθέ, εηο γιπθείαλ γεχζηλ, ηήλ παξξεζίαλ 
δεηθλχεηο ζαθψο, πξφο Κχξηνλ ηφλ φλησο, ηνχο απηνχ ππεξέηαο, ζετθή 
δπλαζηεία δνμάδνληα. 
 
Ο θνηηεηήο, θαί κηκεηήο ηνχ Γεζπφηνπ Υξηζηνχ, ηνχ ηθέηνπ ζειεληαδφκελνλ, 
ζχ ηφλ πηφλ, δηά πξνζεπρήο, νίθησ ζεξαπεχεηο, πξφο ηνχηνπ ράξηλ δεμάκελνο, 
ηάο λφζνπο θπγαδεπεηλ, θαί δαηκφλσλ ηά ζηίθε, απειαχλεηλ ηψ ηχπσ ηνχ 
ζείνπ ηαπξνχ. 



Θενηνθίνλ 
χ ηψλ πηζηψλ, θαχρεκα πέιεηο Αλχκθεπηε, ζχ πξνζηάηηο, ζχ θαί 
θαηαθχγηνλ, Υξηζηηαλψλ, ηείρνο θαί ιηκήλ, πξφο γάξ ηφλ Τηφλ ζνπ, εληεχμεηο 
θέξεηο Παλάκσκε, θαί ζψδεηο εθ θηλδχλσλ, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ, 
Θενηφθνλ αγλήλ ζε γηλψζθνληαο. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Πξφο Υξηζηνχ δεδεγκέλνο, ηήλ αθαηακάρεηνλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο, 
θαηαβέβιεθαο κέλ, θαηά θξάηνο δεηλνχο θνζκνθξάηνξαο, ςπρηθψλ παζψλ δέ, 
Κπξηαθέ επηθξαηήζαο, απαζείαο ζηεθάλσ θαηέζηεςαη. 
 
Ρσκαιένο εδείρζεο, πφλνηο ηήο αζθήζεσο, εγθαξηεξήζαο ζηεξξψο, κέρξη 
γήξσο κείλαο, βαζπηάηνπ αλέλδνηνο ζηε, ελ εξήκνηο ψζπεξ, βαζηιηθψλ 
απιψλ ζαιάκνηο, ζχλ πνιιή ραξκνλή δηαηηψκελνο. 
 
Οινλχθηνπο αλχσλ, Μάθαξ αγξππλίαο, πξφο ηφλ Θεφλ εθδεκψλ, 
ακεηεσξίζησο, δη' επρήο ηψ αυισ σκίιεηο Νντ, θαί ιακπξάο εδέρνπ, Κπξηαθέ 
θσηφο αθηίλαο, θεγγνβφινπο ηφλ λνχλ ειιακπφκελνο. 
 
ειαζθφξνπ πιεζζείζα, θαί πξνθεηηθήο αλαξξήζεσο ζηε, ε ζεπηή ζνπ 
γιψζζα, πξνεγφξεπζε ηήο ηπξαλλνχζεο πνηέ, Χξηγέλνπο ιχκεο, 
θξελνβιαβνχο θαί ςπρνθζφξνπ, παληειή θαί ηειείαλ θαζαίξεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ννεξψο εκπήζε, Πξνθεηψλ ν ζχιινγνο ηά ζά κπζηήξηα, νπξαλνχ γάξ 
πχιελ, ν Γεζπφηεο ζε έδεημελ άρξαληε, θαί εθ ζνχ Παξζέλε, ζσκαησζείο 
δηθαηνζχλεο, ηνίο ελ ζθφηεη αλέηεηιελ ήιηνο. 
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Θεφο ζεηφο γεγνλψο, Υξηζηνχ ζεψζεη ηνχ θχζεη Θενχ, ηήο θχζεσο αιγεηλάο, 
πεξψζεηο αλψξζσζαο, λνζνχληαο ηψκελνο, δαηκνλψληαο αχζηο, ζεξαπεχσλ 
ζεία ράξηηη. 
 
Δμέθπγεο ηνχ πξφο ζέ, θνηηψληνο πιήζνπο ηήλ φριεζηλ, θαί πάιηλ ηνχο 
θνβεξνχο, ρεηκάξξνπο θαηέιαβεο, εθθιίλσλ, ανίδηκε, ηψλ θελψλ επαίλσλ, 
αλζξψπσλ ηφ δνμάξηνλ. 
 
Ολείξνπ δίθελ θζαξηνχ, ηνχ θφζκνπ πάζαλ ηήλ δφμαλ νξψλ, ηνχ λφκνπ 
δψληνο Θενχ, ηήο δφμεο ηήο θξείηηνλνο, επφζεζαο κέηνρνο, ζνθέ ρξεκαηίζαη, 
ήο ελδίθσο θαηεμίσζαη.  

Θενηνθίνλ 
Χο έκςπρνο θηβσηφο, εδέμσ Λφγνλ ηφλ άλαξρνλ, σο Άγηνλ Ηεξφλ, ηφλ Κηίζηελ 
ερψξεζαο, σο ζξφλνο ππξίκνξθνο, θέξεηο ηφλ Γεζπφηελ, Θενκήηνξ πάζεο 
θηίζεσο. 



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  Ήρνο πι. δ' 
Σή ππεξκάρσ 

Χο ππεξκάρσ θξαηαηψ θαί αληηιήπηνξη, ε ζέ ηηκψζα ηεξά Λαχξα εθάζηνηε, 
ενξηάδεη ηά κλεκφζπλα εηεζίσο, Αιι' σο έρσλ παξξεζίαλ πξφο ηφλ Κχξηνλ, 
εμ ερζξψλ επεκβαηλφλησλ εκάο θξνχξεζνλ, ίλα θξάδσκελ, Υαίξνηο Πάηεξ 
ηξηζφιβηε. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Κπξηαθνχ ηνχ 

Αλαρσξεηνχ. 
ηίρνη 

 θίιιεο ακχλε Κπξηαθέ πηθξία,  

 Γεχζηλ γιπθείαλ, ή ζαλείλ θαηεθξίζεο.  

 θηιινβνξνο δ' ελλάηε κχζελ εηθάδη Κπξηαθφο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ εθαηφλ πεληήθνληα Μαξηχξσλ ηψλ 
ελ Παιαηζηίλε, θαί ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Σξχθσλνο, Σξνθίκνπ θαί 
Γνξπκέδνληνο, θαί ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Πεηξσλίαο. 

ηίρνη 

 Ξίθεη θιίλαζα ηήλ θάξαλ, Πεηξσλία,  

 Φπρήο εξείδεηο φκκα ηή ζεία πέηξα. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Γνπδειίαο. 
ηίρνη 

 νί ηήλ θεθαιήλ ηή θεθαιή ηψλ φισλ,  

 Υξηζηέ, πξνζήμελ εθ μίθνπο Γνπδειία. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Καζδφνπ θαί Καζδφαο. 
ηίρνη 

 Αζινχζηλ άκθσ Καζδφνο θαί Καζδφα,  

 Ο κέλ ζπαζηζζείο, ε δε ζιαζζείζα μχισ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Γάδα, Γνβδειαά, πηνχ 
αβσξίνπ βαζηιέσο Πεξζψλ. 

ηίρνη 

 Ξίθεη κειεδφλ ζψκα πάλ ηεηκεκέλνο,  

 Σφ πλεχκα ζψδεηο, Μάξηπο Τςίζηνπ Γάδα.  

 Ο Γνβδειαάο πείξεηαη ηνίο θαιάκνηο,  

 Σφλ θαιάκσ ηπθζέληα Υξηζηφλ κνπ ζέβσλ. 



 
Ζ αγία Μάξηπο Πεηξσλία μίθεη ηειεηνχηαη. 

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

 
Χδή δ' 

Παίδεο Δβξαίσλ 
Νφκσλ θαί ιφγσλ ζενπλεχζησλ, θαηεγιχθαλε ηφλ ιάξπγγα κειέηε, ππέξ κέιη 
ν ζφο, πηζηφηαηνο ζεξάπσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, κεισδψλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Μάθαξ Θεζπέζηε πξνζάγνηο, ηνχο πκλνχληάο ζε Θεψ θεθαζαξκέλνπο, εμ 
ηιχνο παζψλ, πξεζβείαηο ζνπ βνψληαο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
ιελ ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ ράξηλ, εηζσθίζαην Υξηζηέ, ζνχ εξαζηήο γάξ, ηνχ 
αθξάζηνπ θσηφο, νιφςπρνο ππήξρε, Κπξηαθφο θξαπγάδσλ ζνη, ν Θεφο 
επινγεηφο εί. 
 
Ίλα ιεφλησλ δηαδξάζε, ηήλ σκφηεηα Γαληήι εδνμάζζε, ππνπξγνίο δέ απηνίο, 
εθέρξεζην πξνζηάζζσλ, Κπξηαθφο θξαπγάδσλ ζνη, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Πξάμεη πξνζζείο ηήλ ζεσξίαλ, Σξηζππφζηαηνλ εθήξπμαο νπζίαλ, ελ Παηξί θαί 
Τηψ, θαί Πλεχκαηη θξαπγάδσλ, Κπξηαθέ ζεφιεπηε, ν Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
βέζνλ ηήλ θιφγα ηψλ παζψλ κνπ, θαί θαηεχλαζνλ αηξέζεσλ ηήλ δάιελ, 
Θενκήηνξ, θαί γάξ, ζέ έρνκελ πξνζηάηηλ, Υξηζηηαλνί θαί πξφκαρνλ, θαί ζέ 
πίζηεη αλπκλνχκελ.  
 

Χδή ε' 
Νηθεηαί ηπξάλλνπ 

Ρναίο ηψλ δαθξχσλ, ήξδεπζαο Μαθάξηε ηήλ ηεξάλ ζνπ, θαηαλχμεη ζεία ςπρήλ, 
θαί πνιχθαξπνλ έδεημαο κέιπσλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Ο Θεζβίηεο πάιαη, απρκψ θαηεμήξαλελ φκβξσλ ςεθάδαο, πεηνχ δέ ρχζηλ, ελ 
αθκή θαηήγαγεο ζέξνπο ζχ Μάθαξ, Δπινγείηε κέιπσλ ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
χ ηψλ θαθνδφμσλ, ηήλ απάηελ ήιεγμαο ηνχ Χξηγέλνπο, γελλαίνηο αγψζη, 
καζεηψλ ηνχ ιήξνπ ηε θαί κπζνιφγνπ, Δπινγείηε κέιπσλ, επζεβψο ηφλ 
Κχξηνλ πάζα ε θηίζηο, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Σήο Σξηάδνο ιίαλ, επζεβψο εδίδαμαο Πάηεξ νπζίαλ, ηξηζίλ ελ ειίνηο, ψζπεξ 
κίαλ αίγιελ ηε θαί ιακπεδφλα, Δπινγείηε ιέγσλ, επζεβψο ηφλ Κχξηνλ πάζα ε 
θηίζηο, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  



Θενηνθίνλ 
Σνχ Αδάκ Παξζέλε, ηνχ παξαπεζφληνο κέλ ψθζεο ζπγάηεξ, ηνχ Θενχ δέ 
Μήηεξ, ηνχ αλαθαηλίζαληνο κνπ ηήλ νπζίαλ, φλ πκλνχκελ πάληα ηά έξγα σο 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ ζνπ 
ζθφδξα αληερφκελνη Παίδεο εβφσλ, επινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Έθξημε πάζα αθνή 

Άληξνλ ζε δέδεθηαη ζνθέ, ηφλ δεμάκελνλ πεγήλ ηήλ ζεφζδνηνλ, 
ηεξαηνπξγήζαληνο, ηνχ ζείνπ πάιαη Παηξφο Υαξίησλνο, κσζατθψο Κπξηαθέ, 
θαί ηείρνο αθξάδαληνλ, ηή πνίκλε γέγνλαο, ηή εθείλνπ θξνπξφο 
αζθαιέζηαηνο. 
 
Σήο φλησο έξσηη δσήο, ηφλ ζηαπξφλ επί ηψλ ψκσλ αξάκελνο, ηφλ βίνλ 
Κπξηαθέ, κειέηελ έζνπ ζαλάηνπ, φζελ θαί λχλ, πξφο ηήλ αγήξσ κεηαζηάο, 
ηξπθήλ ηήλ αθήξαηνλ, ηνίο νπξαλίνηο ρνξνίο, ελ θσηί πεξί Θεφλ ζπγρνξεχεηο 
αεί. 
 
Ήζηξαςαο αίγιε ππξσζείο, ηή ηνχ Πλεχκαηνο θαί ψθζεο ηαίο χπεξζελ, 
ρνξνζηαζίαηο θαηδξφο, αιι' απγαζφλ κνπ ηφλ λνχλ Μαθάξηε, ηψ λνεξψ θαί 
ηξηθεγγεί, θσηί ηήο ζεφηεηνο, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, θαί παζψλ κε θαί πηαηζκάησλ 
δηάζσζνλ. 
 
ηεθζέληεο ηψ ληθεηηθψ, δηαδήκαηη Υαξίησλ Θεζπέζηε, Κπξηαθέ ηε κάθαξ, θαί 
παξεζηψηεο ηψ ελ πςίζηνηο Θεψ, πνίκλελ ηδίαλ παηξηθψο, θηλδχλσλ 
ιπηξνχκελνη, λχλ επνπηεχεηε, ενξηάδνπζαλ πκψλ ηά κλεκφζπλα. 

Θενηνθίνλ 
Έληεηλε θαί θαηεπνδνχ, θαί βαζίιεπε Τηέ Θενκήηνξνο, Ηζξαειίηελ ιανλ, 
θαζππνηάηησλ ηφλ πνιεκνχληα εκάο, ηψ θηινρξίζησ Βαζηιεί, πξεζβείαηο 
δενκεζα, ηήο θπεζάζεο ζε απεηξάλδξσο, σο Θεφο θαί θηιάλζξσπνο. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Δλ δφμε παξηζηάκελνο, Θεψ ηψ Παληνθξάηνξη, Κπξηαθέ ζχλ ηψ ζείσ, 
Υαξίησλη ζενθήξπμ, αδηαιείπησο κέκλεζν, ηψλ εθηεινχλησλ Άγηε, ηήλ 
θσηνθφξνλ κλήκελ ζνπ, θαί ζέ Υξηζηνχ ππεξέηελ, ηηκψλησλ Πάηεξ εθ 
πφζνπ. 

Θενηνθίνλ 



Κπξίσο Θενηφθνλ ζε, νκνινγνχκελ Γέζπνηλα, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη, θαί 
γάξ Θεφλ απνξξήησο εθχεζαο ηφλ ιχζαληα, δηά ηαπξνχ ηφλ ζάλαηνλ, πξφο 
δ' εαπηφλ ειθχζαληα, Οζίσλ δήκνπο, κεζ' ψλ ζε, αλεπθεκνχκελ Παξζέλε. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Λ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Γξεγνξίνπ ηήο κεγάιεο Αξκελίαο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. β' 
ιελ απνζέκελνη 

Μαξηχξσλ ελ αίκαηη, ηήλ Ηεξάλ δηπινίδα, θνηλίμαο εηζέδξακεο, εηο Αγίσλ Άγηα, 
αμηάγαζηε, έλζα θψο άξξεηνλ, έλζα ζεία δφμα, φπνπ ήρνο ενξηάδνληνο, ελ ψ 
ηψλ πφλσλ ζνπ, Μάξηπο απνδέρε ηά έπαζια, θαί ζηέθνο ηφ ακάξαληνλ, θαί 
ηήλ αησλίδνπζαλ εχθιεηαλ, θαί ηνχ Παξαδείζνπ, ηήλ νίθεζηλ Γξεγφξηε ζνθέ, ελ 
παξξεζία δεφκελνο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Βαζάλσλ νπθ έζεηζε, ζνχ ηήλ ςπρήλ ηξηθπκία, νπ θάζεηξμηο ρξφληνο, ελ 
δνθψδεη ιάθθσ ζε θαηαθξχπηνπζα, Αζιεηά έλδνμε, αιι' σο θψο ήζηξαςαο, 
ηνίο ελ ζθφηεη θηλδπλεχνπζη, ηήο καηαηφηεηνο, νχο πηνχο εκέξαο αλέδεημαο, 
ινπηξνχ δηά Βαπηίζκαηνο, θαί αλαγελλήζεσο θξείηηνλνο, θαί ζσηεξηψδνπο, 
θαί ζείαο αιεζψο δηαγσγήο, σο ηεξάξρεο ζεφιεπηνο, πάλζνθε Γξεγφξηε. 
 
Νπκθίνλ αζάλαηνλ, ζέ ηφλ απάλησλ Γεζπφηελ, Ρηςηκία ζηέξγνπζα, ηήλ 
δνξάλ αθήξεηαη, ηήλ ηνχ ζψκαηνο, ηψλ παζψλ πξφηεξνλ, ηφλ δνθψδε 
ζαθθνλ, εγθξαηεία δηαξξήμαζα, κεζ' ήο εγψληζηαη, θαί Γαταλή ε ανίδηκνο, 
παξζέλσλ επηθέξνπζα, φκηινλ ζηεξξψο ελαζιήζαληα, θαί θαηαβαιφληα, ηήο 
Δχαο ηφλ αξραίνλ πηεξληζηήλ, άο επαμίσο γεξαίξνληεο, ζέ Υξηζηέ δνμάδνκελ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
εξγίνπ 

Σίο επαμίσο ηψλ αξεηψλ ζνπ δηεγήζεηαη ηά ηξφπαηα; πνίνλ ζηφκα ηνχ 
καξηπξίνπ ηήλ θαξηεξίαλ απνθζέγμεηαη; ελ ακθνηέξνηο γάξ εξίζηεπζαο 
Γξεγφξηε, Αιιά κή παχζε δπζσπψλ, επαξεζηήζαο Υξηζηψ, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ, σο έρσλ Ηεξνκάξηπο παξξεζίαλ πνιιήλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Σήλ πάζάλ κνπ ειπίδα εηο ζέ, Παξζέλε αλαηίζεκη, κή παξίδεο, αιιά ζπεχζνλ 
αγαζή, ξπζζήλαί κε ελ ηάρεη, παζψλ ηψλ ελνρινχλησλ, θαί θαζ' εθάζηελ 
πνιεκνχλησλ κε. 



Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ο ήιηνο εζθφηηζελ, Τηέ κνπ πξνζεινχκελνλ, θσηνδφηα, θαζνξψλ ζε θαί ε γή, 
ηψ θφβσ εθινλείην, ιαφο δέ Ηνπδαίσλ, νπδφισο ψθηεηξε πακθίιηαηε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Δηο ηφλ άδπηνλ γλφθνλ ηνχ αθξάζηνπ θσηφο, εηζδχζαο λνεηψο ν Μάξηπο θαί 
Πνηκήλ, εκπήζε ηά απφξξεηα ηψλ κπζηεξίσλ Θενχ, σο Μάξηπο κέλ 
θσηηδφκελνο, σο πνηκήλ δέ κπζηαγσγνχκελνο, δηφ δηπινχο θαί ηνχο 
ζηεθάλνπο, εθ ηήο άλσ δφμεο αλεδήζαην, πξεζβεχσλ πάληνηε Υξηζηψ ππέξ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο πι. β' 

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 Υξηζηέ 

Παξίζηαην ηψ μχισ πνηέ, θαηξψ ηψ ηήο ζηαπξψζεσο, ε Παξζέλνο, 
ζχλ παξζέλσ Μαζεηή, θαί θιαίνπζα εβφα, Οίκνη! πψο πάζρεηο πάλησλ, 
Υξηζηέ ππάξρσλ ε απαζεηα! 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Καί ηξφπσλ κέηνρνο, θαί ζπφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ 
πξάμηλ εχξεο Θεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, δηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο 
αιεζείαο νξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο 
Κππξηαλέ, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο. 
 

Σφλ γξήγνξνλ κέιπσ ζε, Μάξηπο, πνηκέλα. Ο Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Σξηζηάηαο θξαηαηνχο 

Σξηάδη ηή ζεπηή παξεζηψο ζηεθεθφξνο, σο γξήγνξνο πνηκήλ, σο Μάξηπο 
ηεξφο, Ηεξαίο ζνπ δεήζεζη, θνίκηζνλ ηά ηψλ παζψλ κνπ, αριπψδε ηλδάικαηα, 
επθεκνχληφο ζε, Μάθαξ Γξεγφξηε. 
 
Ο άδπηνο ιακπηήξ, Ηεξάξρεο ν κέγαο, ν πνιχαζινο πνηκήλ, αγψλσλ ε ηξηβή, 
Αξκελίαο ηφ θαχρεκα, ζήκεξνλ πξφο επσρίαλ, ηνχο πηζηνχο ζπλεθάιεζε, 



ζπλειζφληεο απηφλ καθαξίζσκελ. 
 
Νακάησλ δσεξψλ, ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο Μάθαξ, εκπιεζζείο σο πνηακφο, 
Δδέκ ηήο λνεηήο, εθπεπφξεπζαη πξφζσπνλ, άξδσλ ηφ ηήο Δθθιεζίαο, θαί 
μεξαίλσλ ηφ πέιαγνο, ηήο εηδσινκαλίαο Γξεγφξηε. 

Θενηνθίνλ 
Γπλαίθεο ηψ ηαπξψ, ηνχ εθ ζνχ ζαξθσζέληνο, θξαηαηνχκελαη Αγλή, 
ελήζιεζαλ ζηεξξψο, θαί απηψ πξνζελέρζεζαλ, φπηζζέλ ζνπ ηήο Παξζέλνπ, 
παξζελίαο ιακπξφηεζη, θαί Μαξηχξσλ ελ αίκαηη ιάκπνπζαη. 
 

Χδή γ' 
ηη ζηείξα έηεθελ 

Ραπηζκνίο ζηαγφλσλ ζνπ, κχιαο ζπληξίβεηο ιεφλησλ, θαί νρεηνίο αηκάησλ, 
δαηκφλσλ ιχζξνλ εθκεηνίο, εηδσιηθάο πξνξξίδνπο ηε, θαηαζηξέθεηο ζηήιαο, 
Αμηάγαζηε. 
 
Οπ δεηλψλ επίηαζηο, νπ ραιεπαί ηηκσξίαη, νχ δνθσηάηε ιάθθνπ, θάζεηξμηο 
ρξφληνο ηήλ ζήλ, αδακαληίλελ έηξεςε δηάλνηαλ Μάξηπο αμηάγαζηε. 
 
Νπζηαγκφλ ζνίο φκκαζη, Μάξηπο νπθ έδσθαο έσο, ηνχο λπζηαγκψ θαθίαο, 
θεθξαηεκέλνπο δπζζεβψο, πηνχο εκέξαο έδεημαο θξαπγάδνληαο, Άγηνο εί 
Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Μεηξνπάξζελνλ Κφξελ, ζέ Ρηςηκία ε Μάξηπο, επηζηακέλε κφλελ, εζέιρζε 
ζνχ ηαίο θαιινλαίο, θαί ηψ Υξηζηψ νπίζσ ζνπ πξνζήλεθηαη, άζινηο 
δηαιάκπνπζα. 

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

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Βιέκκα γξήγνξνλ ηήο δηαλνίαο, Μάξηπο έλδνμε πξνθεθηεκέλνο, νκσλχκσο 
θαί θαηαιιήισο δηέπξεςαο, ππέξ Υξηζηνχ ηή αζιήζεη ζηξεβινχκελνο, ελ 
πξνζεπραίο αλελδφησο εγξχπλεζεο, φζελ είιεθαο, Ηεξαξρηθψο δη' αίκαηνο, 
βξαβείνλ θαη' άκθσ πακκάθαξ Γξεγφξηε. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θεία γέγνλαο ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε Παξζελνκήηνξ, ηή θαζαξφηεηη 
Αγγέινπο ππεξάξαζα, 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 Λνγνπ, ε αθήξαηνο Παξζελνκήησξ, 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.  
 

Χδή δ' 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Δηο πεξίβιεπηφλ ζε χςνο, καξηπξίνπ αλήλεγθελ, πςειφο ελ δφμε, Κχξηνο 
Όςηζηνο έλδνμε, νχ ηά παζήκαηα ραίξσλ εμεηθφληζαο, Ηεξνκάξηπο, δφμα 
βνψλ ηή δπλάκεη ζνπ. 
 
Λπκαηλφκελνλ αζέσο, ηφλ ερζξφλ ρψξαλ άπαζαλ, ηήλ ηψλ Αξκελίσλ, ζεία 
δπλαζηεία θαηέβαιεο, θαί σο ππξζφο αλαιάκςαο θαηεθψηηζαο, ηνχο ελ 
ζθφηεη, θεηκέλνπο ζνθέ καηαηφηεηνο. 
 
Πνιππιάζηνλ ηψ Κηίζηε, ζνχ ηφ ηάιαληνλ ήλεγθαο, ηψλ αλαζσζέλησλ, ζείαηο 
δηδαραίο ζνπ Γξεγφξηε, θαί πξφο απηνχ ηφλ αγήξσ θιήξνλ είιεθαο, 
βαζηιείαλ, ηήλ ηψλ νπξαλψλ θαί ιακπξφηεηα. 

Θενηνθίνλ 
Χο θαιήλ σο εθιεθηήλ ζε, σο σξαίαλ εγάπεζαλ, λεάληδεο Κφξαη, κεηά 
Ρηςηκίαο αζιήζαζαη, παξζελνκήηνξ Μαξία, θαί νπίζσ ζνπ, πξνζελέρζεζαλ, 
ηψ ζψ Τηψ επθξαηλφκελαη. 
 

Χδή ε' 
Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε 

ηαπξνθαλέο εψξαθαο, ζεκείνλ εκθαλψο, θσηί εθιακπνλ, θαί ιχνλ ηήλ 
λχθηα ηήλ εηδσιηθήλ, θσηφο ηε ηέθλα, ηνχο πηζηνχο εξγαδφκελνλ. 
 
Δλ θαησηάησ ιάθθσ ζε, δηέζσζε Θεφο, ζεξζί ζπλφληα εηψλ πεξηφδνπο, 
κέιινληα θσηί ηνχ ζείνπ Λφγνπ, θαηαπγάδεηλ ηνχο άθξνλαο. 
 
Μαξηπξηθψο εγψληζαη, θαί ζηεθζείο σο ληθεηήο, ρξηζζείο δέ κχξσ Ηεξσζχλεο, 
έρξηζαο ιανχο, δπζψδνπο πιάλεο, απαιιάμαο Γξεγνξηε.  

Θενηνθίνλ 
Οη ηήο νζκήο αηζζφκελαη, ηνχ κχξνπ ηνχ εθ ζνχ αγλή, Παξζέλε εθιάκςαληνο 
Λφγνπ, δη' αζιεηηθψλ, απηψ αγφλσλ, επεξέζηεζαλ ραίξνπζαη. 
 

Χδή ο' 
Δβφεζε, πξνηππψλ 

Ρεκάησλ ζνπ, δπλαζηεία λανί θαηεξξάγεζαλ, θαί δαηκφλσλ θαηεβιήζε, 
αλίδξπηα μφαλα, θαί Πηζηψλ θαξδίαη, ζετθψ εληδξχζεζαλ έξσηη. 
 
Σεξηδάηελ, ψζπεξ ζπλδεδεκέλνλ πξνζήγαγεο, ηψ Κπξίσ, ψζπεξ άξλα ηφλ 
πξίλ ιχθνλ άγξηνλ, δηά κέγαλ πινχηνλ, επζπιαγρλίαο Θενχ λχλ ζσδφκελνλ. 
 
Τπέδεημαο, πιαλεζείζη ηήλ ηξίβνλ ηήλ έλζενλ, απιαλέζη δηδαραίο, Ηεξάξρα 
ρξεζάκελνο, σο πνηκήλ Πνηκέλνο, αιεζνχο κηκεηήο ψ Γξεγφξηε. 

Θενηνθίνλ 



ηαπξσζέληα, ηφλ εθ ζνχ σο επέγλσ ζαξθνχκελνλ, Θενηφθε, Ρηςηκία απηψ 
ζπλεζηαχξσηαη, σο ακλάο πνηκέλη, Ηεξείνλ Θενχ σο ακψκεηνλ. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σνχο αζθαιείο 

Σφλ επθιεή θαί Ηεξάξρελ άπαληεο, σο αζιεηήλ ηήο αιεζείαο ζήκεξνλ, νη 
πηζηνί ζείνηο ελ άζκαζη, θαί πκλσδίαηο επθεκήζσκελ, ηφλ γξήγνξνλ πνηκέλα 
θαί δηδάζθαινλ, Γξεγφξηνλ, θσζηήξα ηφλ παγθφζκηνλ, Υξηζηψ γάξ 
πξεζβεχεη ηνχ ζσζήλαη εκάο. 

Ο Οίθνο 
Σνχηνλ ηφλ κέγαλ έλ αζινθφξνηο, ηφλ θσζηήξα ηφλ ζείνλ, Αξκελίαο πηζηνί 
πνηκέλα ηε θαί πξφκαρνλ, ελ πκλσδίαηο επθεκνχκελ, θαί άζκαζηλ ελζένηο 
απηνχ ηήλ κλήκελ, ηήλ γάξ αριχλ ηψλ καηαίσλ εηδψισλ εθάληζε, ζχλ απηνίο 
θαί ηψλ δαηκφλσλ ηήλ ελέξγεηαλ ελέθξσζε, δηφ ηνχο πφλνπο ππήλεγθε, 
ζηαζεξά δηαλνία θαί ράξηηη, θαί πξεζβεχεη Υξηζηψ ηνχ ζσζήλαη εκάο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Λ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Γξεγνξίνπ ηήο 

κεγάιεο Αξκελίαο. 
ηίρνη 

 Δηδψο ηφ, Γξεγνξείηε, ηνχ Θενχ Λφγνπ,  

 Θενχ θαινχληνο, γξεγνξψλ ψθζεο Πάηεξ,  

 Αξκελίεο κεγάιεο ζάλε Γξεγφξηνο ηξηαθνζηή. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ γπλαηθψλ Ρηςηκίαο, 
Γαταλήο, θαί εηέξσλ ιβ' Οζηνκαξηχξσλ γπλαηθψλ θαί παξζέλσλ.  

ηίρνη 

 Ήιγεη ζπαζηζκνίο νπδακψο Ρηςηκία,  

 Άπεηξα ηνχηνηο αληαξηζκνχζα ζηέθε.  

 Γταλήλ έζηεςελ άζθεζηο πάιαη. 

 Καί λχλ άζιεζηο ε δηά μίθνπο ζηέθεη.  

 Σηκά Σξηάο, δεθάο ζε ηξηπιή Μαξηχξσλ,  

 χλ ηαίο δπζί ζλήζθνπζα ζνχ ράξηλ μίθεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ αγίσλ εβδνκήθνληα Μαξηχξσλ, ηψλ 
ζπλαλαηξεζέλησλ ηή αγία Ρηςηκία, θαί κλήκε ηψλ Οζίσλ δχν γπλαηθψλ. 

ηίρνη 

 Σέζλεθελ, αλδξψλ εβδνκεθνληάο μίθεη,  

 Θλήζθεηλ εηνίκσλ, εη δένη, θαί πνιιάθηο.  

 Γπάο γπλαηθψλ, αξεηαίο ηεζξακκέλσλ, 

 Αζιεηηθψ ηκεζείζα θνζκείηαη μίθεη. 



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Μάξηπξνο ηξαηνλίθνπ. 

ηίρνη 

 Ο ηξαηφληθνο ηψ δηά μίθνπο ηέιεη,  

 Άπαλ ζηξάηεπκα δαηκφλσλ ληθά κφλνο. 
 

Σή απηή εκέξα, ν άγηνο Μάξηπο Μαξδφληνο, άλζξαθαο επί ηνχ νκθαινχ 
δεμάκελνο ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 

 Γλψξηζκα Μαξδφληε ηνχ πάζνπο θέξεηο, 

 Δπ' νκθαινχ ζθξάγηζκα θαχζεσο θέξσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, νη άγηνη ρίιηνη Μάξηπξεο, μίθεη ηειεηνχληαη. 
ηίρνη 

 Υηιηάξηζκνο απρελνηκήησλ θάιαγμ,  

 Έπαζινλ εχξελ νπθ αξηζκεηά ζηέθε. 
 

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

Χδή δ' 
Αβξακηαίνη πνηέ 

Πνιπεηδείο βαζάλνπο, θαζππνκείλαο Μάξηπο, πνιινχο βαζάλσλ 
ειεπζέξσζαο, κειινχζεο εηάζεσο, ν ηψλ Παηέξσλ βνψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Οίθνλ Σξηάδνο ζαπηφλ, απνηειέζαο Μάξηπο, λανχο εηδψισλ θαηεδάθηζαο, 
λανχο δέ αλήγεηξαο, ηψ παληεπφπηε Λφγσ, ιανχ εηο ζσηεξίαλ. 
 
Ηεξνπξγφο εδείρζεο, ζαπηφλ ζπζίαλ πξψελ, ζεξκψο πξνζάγσλ ηψ Γεζπφηε 
ζνπ, φλ ζχσλ κεηέπεηηα, ηνίο επζεβέζη λέκεηο, ςπρψλ εηο ζσηεξίαλ. 

Θενηνθίνλ 
Μαξηπξηθνίο ζηεθάλνηο, θεθνζκεκέλαη Κφξαη, ηψ εθ Παξζέλνπ αλαηείιαληη, 
Θεψ πξνζελέρζεζαλ, κεισδηθψο βνψζαη, Υξηζηέ, επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε' 
Λπηξσηά ηνχ παληφο 

Δλαζιήζαο λνκίκσο θαηήζρπλαο, ηνχο αλφκνπο ερζξνχο θξαηαηφηαηα, 
Ηεξνπξγέ Γξεγφξηε, θαί Θεψ πξνζεγάγσ κέιπνληα δήκνλ, Δπινγείηε πκλείηε 
ηφλ Κχξηνλ. 
 
Νενπξγήζαο ηήλ άθαξπνλ άξνπξαλ, θαηεβάινπ ηνχ ιφγνπ ηά ζπέξκαηα, εηο 
εθαηφλ δξεςάκελνο, ινγηθψλ αζηαρχσλ ηήλ επθαξπίαλ, γεσξγψ ηψλ ςπρψλ 
επθνξήζαζαλ. 
 
Αζηξαπαίο ζνπ ηψλ ιφγσλ εθψηηζαο, θαί πνιιάο κπξηάδαο πξνζήγαγεο, ηψ 



δη' εκάο εθνχζηα, ππνκείλαληη πάζε, ψ κεισδνχκελ, Δπινγείηε πκλείηε ηφλ 
Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Οχ βαζάλσλ πιεζχλ δεηιηάζαζα, νχ ζαξθφο εδνλαίο ππνθχςαζα, ηφλ έθ 
Παξζέλνπ Κχξηνλ, σκνιφγεη βνψζα ε Ρηςηκία, Δπινγείηε πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

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

Χδή ζ' 
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 

Ηζρχτ λεπξνχκελνο Υξηζηνχ ππήλεγθαο, ηψλ βαζάλσλ ηφ επίπνλνλ, ζηήιαο 
θαηέαμαο δαηκφλσλ, λανχο εηδσιηθνχο θαηεδάθηζαο, ιανχο ηε ηνχο ελ αγλνία 
εθψηηζαο, Ηεξνκάξηπο παλζεβάζκηε. 
 
Χο φξζξνο αλέηεηιελ εκίλ ε κλήκε ζνπ, ραξηζκάησλ αίγιελ θέξνπζα, ζχ γάξ 
θσηφο ψθζεο δνρείνλ, ηνχ ζείνπ θαί πξφο θψο εμεδήκεζαο, αλέζπεξνλ 
πινπζίσο ιακπφκελνο, θσηνρπζίαηο ζείαηο ζηε. 
 
πλφκηινο ψθζεο Πξνθεηψλ, Μαξηχξσλ ηε, Απνζηφισλ νκνδίαηηνο, 
Αξρηεξέσλ θαί ζίσλ, Αγγέισλ Αξραγγέισλ Ηζφξξνπνο, κεζ' ψλ ππέξ εκψλ 
ηψλ πκλνχλησλ ζε, Πάηεξ δπζψπεη ηφλ θηιάλζξσπνλ. 
 
Ζξίζηεπζαλ γχλαηα ζεκλά ηήλ έθπησζηλ, ηήλ ηήο Δχαο αλνξζνχκελα, ήλεγθαλ 
πφλσλ ηξηθπκίαλ, κεγάια ηφλ εηο χςνο θαπρψκελνλ, πνζίλ σξαηνηάηνηο 
ζπλέηξηςαλ, άο επαμίσο καθαξίδνκελ. 

Θενηνθίνλ 
Φσηί ηνχ πξνζψπνπ ηνχ εθ ζνχ εθιάκςαληνο, ειιακθζείζα Αεηπάξζελε, 
πφζσ αζρέησ Ρηςηκία, παζήκαηα απηνχ θαί ηφλ ζάλαηνλ, νηθεία ηή ζαξθί 
εμεηθφληζελ, φζελ ζχλ ζνί λχλ επαγάιιεηαη. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Φξηθηφλ ηδφληεο ζέακα, εμέζηεζαλ νη άπηζηνη, φλ γάξ ελφκηδνλ είλαη, λεθξφλ 
ελ ιάθθσ ζεξίσλ, δψληα αλαβηβάζαληεο, πξνζπίπηνπζη θξαπγάδνληεο, Μέγαο 
Θεφο Γξεγνξίνπ, ν ηνχηνλ δείμαο θσζηήξα. 

Θενηνθίνλ 
Ο λψηνηο επνρνχκελνο, ρεξνπβηθνίο Παλάρξαληε, ελ ηαίο αγθάιαηο ζνπ 
ζέισλ, ζάξθα ιαβσλ αλεθιήζε, φπσο εκάο εξγάζεηαη, πηνχο Θενχ ηή ράξηηη, 
ηνχο εηο απηφλ πηζηεχνληαο, θαί ζέ αεί επθεκνχληαο, ηήλ πξφμελνλ ζσηεξίαο. 



 
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο. 


