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ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 
 

Μλήκε ηήο αγίαο Οζηνκάξηπξνο Δπδνθίαο ηήο απφ ακαξεηηψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηξία ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Αγίαο. 
 

Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Πξφηεξνλ αζθήζαζα, θαί ηήο ζαξθφο ηά ζθηξηήκαηα, εγθξαηεία καξάλαζα, 
αζιήζεη ηφ δεχηεξνλ ηνχ ερζξνχ θαζείιεο, ηάο κεραλνπξγίαο, θαί λίθελ ήξαο 
θαη' απηνχ, ψ Δπδνθία ζενκαθάξηζηε, δηφ ζε εζηεθάλσζελ, επί δηπινίο 
αγσλίζκαζηλ, Ηεζνχο ν θηιάλζξσπνο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Καξδίαο ηαίο αχιαμη, ζπφξνλ ηφλ ζείνλ εηζδέδεμαη, σο γή πίσλ ζεφπλεπζηε, 
θαη εθαηνζηεχνληα, καξηπξίνπ ζηάρπλ, εμήλζεζαο φλησο, θαί απνζήθαηο 
λνεηαίο, εζεζαπξίζζεο ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ ζέ κεηαπνηήζαληνο, θαί 
αιινηψζεη ηή θξείηηνλη, αιινηψζαληνο ράξηηη, Δπδνθία παλεχθεκε.  
 
Νεθξνχο εμαλέζηεζαο, δσνπνηψ ζνπ πξνζθζέγκαηη, Δπδνθία παλεχθεκε, 
λεθξψζαζα πάλζνθε, εγθξαηείαο πφλνηο, ηνχ ζψκαηνο πάζε, θαί λχλ νηθείο 
ηνχο νπξαλνχο, κεηά Μαξηχξσλ, θαιψο ηειέζαζα, ηφλ δξφκνλ ηήο 
αζιήζεσο, ηή ζπλεξγεία ηνχ Πλεχκαηνο, ππέξ πάλησλ ηψλ πίζηεη ζε, 
αλπκλνχλησλ πξεζβεχνπζα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο ειηφκνξθε, Ζιίνπ 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 
ηαπξνχκελνλ βιέπνπζα Υξηζηφλ ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, θαί πιεπξάλ 
νξπηηφκελνλ, ιφγρε ε παλάκσκνο, έθιαηε βνψζα, Σί Τηέ κνπ; ηί ζνη 
αράξηζηνο ηνπην ιαφο, απνηηλλχεη αλζ' ψλ πεπνίεθαο, θαιψλ απηνίο, θαί 
ζπεχδεηο κε, αηεθλσζήλαη πακθίιηαηε; θαηαπιήηηνκαη εχζπιαγρλε, ζήλ 
εθνχζηνλ ζηαχξσζηλ.  
 

Δάλ δέ ηχρε ελ αββάησ, ε εθηφο ηήο ηεζζαξαθνζηήο, ιέγε ηφ εμήο 



Ηδηφκεινλ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Καηαιηπνχζα ηά ηεξπλά, θαί πνηθίια ηνχ βίνπ, ε Οζία θαί Μάξηπο, θαί ηφλ 
ζηαπξφλ αξακέλε επ' ψκσλ, πξνζήιζε ηνχ λπκθεπζήλαί ζνη, Υξηζηέ, θαί ζχλ 
νηκσγαίο δαθξχσλ εβφα, Μή κε ηήλ πφξλελ απνξξίςεο, ν αζψηνπο 
θαζαίξσλ, κή κνπ ηά δάθξπα παξίδεο, ηψλ δεηλψλ αθιεκάησλ, αιιά δέμαη 
κε, ψζπεξ ηήλ πφξλελ εθείλελ, ηήλ ηφ κχξνλ ζνη πξνζελέγθαζαλ, θαί 
αθνχζσ θαγψ, Ζ πίζηηο ζνπ ζέζσθέ ζε, πνξεχνπ εηο εηξήλελ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

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

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; 
 

Ζ ινηπή ηνχ Δζπεξηλνχ Αθνινπζία θαηά ηήλ ηάμηλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Ζ ακλάο ζνπ Ηεζνχ, θξάδεη κεγάιε ηή θσλή, ζέ 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 πζείζάλ ζνη, Απηήο 
πξεζβείαηο σο ειεήκσλ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ ιέγνληαη νη Καλφλεο θαηά ηήλ ηάμηλ.  
 

Ο θαλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σήο Δπδνθίαο ηνχο αγψλαο αηλέζσ 
 

Χδή α'  Ο Δηξκφο 
«Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ δηαγαγφληη ηφλ ιαφλ απηνχ, ελ Δξπζξά ζαιάζζε, φηη 
κνλνο ελδφμσο δεδφμαζηαη».  
 
Σήλ εμ απξνζεμίαο, ζθφησζίλ κνη Μάξηπο επηζθήςαζαλ, πξεζβεηψλ ζνπ 
αθηίζηλ, Δπδνθία πκλνχληί ζε ζθέδαζνλ.  
 
Ήγξεπζελ ε ζαγήλε, ιφγσλ ζενπλεχζησλ Καιιηκάξηπο ζε, αζαλάηνπ 



ηξαπέδεο, απνιαχζεσο ζείαο εληξχθεκα.  
 
ηέκκα ηήο αθζαξζίαο, θαί ηήλ δηακέλνπζαλ απφιαπζηλ, ηά γήο παξσζακέλε, 
Δπδνθία, αμίσο θεθιήξσζαη.  

Θενηνθίνλ 
Έιπζε ηνχ ζαλάηνπ, εθ ηήο θαηαδίθεο κε Παλάκσκε, ν εθ ζνχ Θεφο Λφγνο, 
ζαξθσζείο δηά ζπιάγρλα ειένπο απηνχ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«χ εί ηφ ζηεξέσκα ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 
Όιελ θαηαιείςαζα, ηήλ πνιππνίθηινλ έλδνμε, θφζκνπ θζαξηνχ, φιβνλ 
Δπδνθία, αλαθαίξεηνλ είιεθαο.  
 
Γφμεο αγαιιίακα, ηήο κεηαλνίαο ζνπ ζχκβνινλ, ελ νπξαλνίο, ζεπηή 
θαηηδνχζα, εθσηίζζεο βαπηίζκαηη.  

Θενηνθίνλ 
ιελ κνπ ηήλ έθεζηλ, Θενγελλήηξηα δένκαη, πξφο ηφλ εθ ζνχ, ίζπλνλ 
ηερζέληα, ηψλ παζψλ ξπνκέλε κε.  
 

Κάζηζκα 
Ήρνο πι. δ'  Σήλ νθίαλ 

Φσηηζζείζα ηή αίγιε ηή ζετθή, ηφλ ηήο πιάλεο θαηέιηπεο ζθνηαζκφλ, θαί βίνλ 
αλέιαβεο, κεηά ζψκαηνο άυινλ, ραξηζκάησλ δέ ζείσλ, πιεζζείζα ηνχ 
Πλεχκαηνο, εθ ςηιήο πξνζξήζεσο, λεθξνχο εμαλέζηεζαο, φζελ επί ηέιεη, 
καξηπξίνπ ζηεθάλσ, ελζέσο θεθφζκεζαη, θαί ηφλ δφιηνλ ήζρπλαο, Δπδνθία 
Ηζάγγειε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Δλζπκνχκαη ηήλ θξίζηλ θαί δεηιηψ, ελλνψλ κνπ ηάο πξάμεηο ηάο πνλεξάο, πψο 
απνινγήζνκαη, ηψ Κξηηή ν ηαιαίπσξνο; πξφο ηήλ ζήλ δέ βιέπσλ, εηθφλα 
παλχκλεηε, αλαςπρήλ ιακβάλσ, Κπξία ηψλ πφλσλ κνπ, θαί απεγλσζκέλνο, 
ζνί πξνζπίπησ θξαπγάδσλ, Διέεζνλ, νίθηεηξνλ, Παλαγία κνπ πξφθζαζνλ, ελ 
ε κέξα ηήο θξίζεσο, φπσο ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο, ν Τηφο ζνπ ίιεψο κνη 
γέλεηαη, επεί πεξ άιιελ ειπίδα, εθηφο ζνπ νχ θέθηεκαη.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ζηαπξψ, 
αδίθσο θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη θίιηαηνλ ηέθλνλ, Τηέ 
πνζεηλφηαηε! Οίκνη πψο ηνζνχηνλ, νξάλ ζηέξμσ ζέακα! θφπηνκαη ηά 
ζπιάγρλα ηήλ θαξδίαλ Πηκπξψκαη, Αιι' ψ ππεξάγαζε, ηνχο ζνχο ιφγνπο 
εθπέξαλνλ, θαί αλάζηεζη ηάρηνλ, θφζκνλ ραξκνλήο εκπηπιψλ, θαί 
πηαηζκάησλ ιχηξσζηλ δσξνχκελνο, ηνίο αλπκλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφ άρξαληνλ 
πάζνο ζνπ.  
 



Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».  
 
Καιινλή ππεξέρνπζα, ζψκαηνο αμίσο ςπρήο εμήλζεζαο, σξαηφηεηα 
θαηάιιεινλ, πφλνηο Δπδνθία απαζηξάπηνπζα.  
 
Ηεξαίο εηζεγήζεζη, ηαίο ηνχ Γεξκαλνχ ηήλ θξίζηλ επτιαηνλ, δη' ειένπο Μάξηπο 
είιεθαο, ηψλ πξίλ αζεκίησλ αινγήζαζα.  
 
Απεκαχξσζαο άπαζαλ, πιάλεο πξνζβνιήλ, θσηφο αιεζείαο γάξ, νδεγφλ 
έζρεο Αξράγγεινλ, ζείαο ζνη εκθάζεηο εθθαιχπηνληα.  

Θενηνθίνλ 
χ παλάκσκε Γέζπνηλα, ζάινλ ηψλ θπκάησλ ςπρήο κνπ πξάυλνλ, ακαξηίαο 
κε ηνχ θιχδσλνο, θαί ηήο ηξηθπκίαο απαιιάηηνπζα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε, ζψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο 
ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ».  
 
Σφλ βφξβνξνλ ηψλ πξάμεσλ δάθξπζηλ, εθπιπζείζα ινπηξψ ηνχ Βαπηίζκαηνο, 
ειίνπ πιένλ εμέιακςαο.  
 
Οπ πινχηνο, νχ ζσπείαη, νπ κάζηηγεο, νπ μεζκνί ζε, νπ μίθνο, νπ ζάλαηνο, 
Θενχ ρσξίζαη δεδχλεληαη.  

Θενηνθίνλ 
Τιψδνπο πξνζπαζείαο κνπ άθαλζαλ, Θενηφθε, θιέμνλ ηψ κή θιέμαληη, ππξί 
ηήλ ζείαλ γαζηέξα ζνπ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Υηηψλά κνη παξάζρνπ θσηεηλφλ, ν αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ, 
πνιπέιεε Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ».  
 
ηεξξψο ηψ ηήο αζιήζεσο ππξί, ζεαπηήλ ιηπάλαζα, βαζάλνηο αλάισηνο, 
Δπδνθία, αλεδείρζεο ζεβάζκηε.  
 
Αγάπεο εξαζηψλ ηψλ θζαξηηθψλ, ζεκλφλ πξνηηκήζαζα Νπκθίνλ ηψ έξσηη, 
Δπδνθία ηψ αθζάξησ επαλέζνπ ζαπηήλ.  

Θενηνθίνλ 
Γαιήλεο ε θπήζαζα Υξηζηφλ, ηφλ αίηηνλ Γέζπνηλα, ηφλ άγξηνλ θιχδσλα, ηψλ 
παζψλ κνπ, Παλαγία εκέξσζνλ.  
 

Δί έζηη Σεζζαξαθνζηή, ιέγε ηφ Μαξηπξηθφλ ηνχ ηπρφληνο ήρνπ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 



Σή Α' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Οζηνκάξηπξνο Δπδνθίαο ηήο 
απφ ακαξεηηψλ.  

ηίρνη 

 Ζ ακαξείηηο νπρ χδσξ Δπδνθία,  

 Αιι' αίκα, ψηεξ, εθ ηξαρήινπ ζνη θέξεη.  

 Μαξηίνπ ακθί πξψηε ε Δπδνθία μίθνο έηιε.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο Αγίαο Γνκλίλεο, θαί ηψλ ζχλ απηή.  
ηίρνη 

 Σψλ αξεηψλ θέξνπζα θφξηνπο Γνκλίλα,  

 Θεψ πξνζήιζελ έκπνξνο παλνιβία.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αλησλίλεο.  
ηίρνη 

 Θάιακνο ε ζάιαζζα λπκθηθφο γίλε,  

 Αλησλίλαλ θξχπηνπζα λχκθελ Κπξίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα νη Άγηνη Μάξθειινο θαί Αληψληνο, ππξί ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Υψλε ηηο ε θάκηλνο Αζιεηαίο δχν,  

 Οί ρξπζίνπ ιάκπνπζηλ ελ ηαχηε πιένλ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μάξηπξεο ίιβεζηξνο θαί σθξφληνο μίθεη 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Οπ θαξηεξψλ ίιβεζηξε ζξεζθεχεηλ πιάλελ,  

 χλ σθξνλίσ ηήλ ηνκήλ εθαξηέξεηο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Νεζηνξηαλφο μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Δηο ηνππίζσ ηξάρεινλ εμεηιθπζκέλνο,  

 Νεζηνξηαλφο ηήλ ζθαγήλ πξφζσ θέξεη.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο παίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο 
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, Ο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Χο δσήο θιεξνλφκνο, θαί ζαλάηνπ ξπζζείζα ηνχ ςπρνθζφξνπ ζαθψο, επρή 
ηνχο ηεζλεψηαο, δσνχζα Δπδνθία, ηψ Υξηζηψ αλεθξαχγαδεο, Ο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 



Ναφο ηήο ακαξηίαο, πξνυπάξμαζα Μάξηπο ζαπηήλ θαζήξαο Θεψ, λαφλ 
εγηαζκέλνλ, ελάξεηνλ δεηθλχζα, Καιιηκάξηπο θξαπγάδνπζα, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Αζθήζεσο ηδξψζη, πηαλζείζα ειαία ψθζεο θαηάθαξπνο, αζιήζεσο δέ μίθεη, 
θαί ιχζξσ Δπδνθία, ηξπγσκέλε εθξαχγαδεο, ν ηψλ παηέξσλ εκψλ, Θεφο 
επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
πληξηβέληα θαθία, θαί δεηλαίο ακαξηίαηο θαηαβξηζφκελνλ, Ακλφλ ηήλ 
ακαξηίαλ, ηφλ αίξνληα ηνχ θφζκνπ, ε θπήζαζα Γέζπνηλα, επηθξαηείαο απηψλ, 
Παξζέλε, ηήξεζφλ κε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ, φλ πκλνχζη, ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ, πκλείηε θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Αυινλ πχξ ζνη ελδνκπρνχλ, θαί ελ θφιπνηο, ζείνο άλζξαμ Πάλζεκλε 
ππάξρσλ, εθιεμε ηπξάλλνπο, αιψβεηνλ ηεξψλ ζε.  
 
Ηδξψησλ ζείσλ ηάο ακνηβάο Δπδνθία, ηακάησλ είιεθαο πιεκκχξαο, λφζνπο 
ζαλαηνχζα, θαί ηνχο λεθξνχο δσνχζα.  

Θενηνθίνλ 
Νελεθξσκέλελ ηαίο εδνλαίο ηήλ ςπρήλ κνπ, Θενηφθε δψσζνλ, δσήλ γάξ, 
κφλε απεηξάλδξσο, γεγέλλεθαο Παξζέλε.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε Αγλή, 
ζχλ Αζσκάησλ ρνξείαηο, ζέ κεγαιχλνληεο».  
 
Διχζεο ηψλ πξνζθαίξσλ, Μάξηπο Δπδνθία, θαί εθεηψλ ηφ αθξφηαηνλ 
είιεθαο, πξφο ηφλ Θεφλ, δηά μίθνπο επηδεκήζαζα.  
 
χλ Μάξηπζηλ σο Μάξηπο, θαί ζχλ ηαίο Οζίαηο, σο Αζθεηψλ αθξνζίληνλ 
έιακςαο, ζαπκαηνπξγφο Δπδνθία, δεηρζείζα έλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
Χο ζείαλ πξνζηαζίαλ, θαί σο αζθαιή ζε, ειπίδα κφλελ θαηέρσ Μεηξφζεε, 
ακαξηηψλ θαί θηλδχλσλ εθιπηξσζήλαί κε.  
 

Δη έζηη Σεζζαξαθνζηή, ηφ Φσηαγσγηθφλ, θαη ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ 
ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.   

Αξρή  
ΤΖ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ζζπρίνπ ηνχ πγθιεηηθνχ.  

 



ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηξία Πξνζφκνηα ηηρεξά ηνχ Αγίνπ. 
 

Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Καί ελ βίσ ελ πεξίδνμνο, θαη Μάξηπζη κέγηζηνο, Αζιεηά Ζζχρηε γλσξηδφκελνο, 
ηαίο νπξαλίαηο Γπλάκεζη, ζπλσλ πακκαθάξηζηε, ηψ ηψλ φισλ Βαζηιεί, κεηά 
δφμεο παξίζηαζαη, φζελ πίζηεη ζνπ, ηνχο γελλαίνπο αγψλαο επθεκνχκελ, θαί 
ηήλ κλήηκελ εθηεινχκελ, ηφλ Δπεξγέηελ δνμάδνληεο.  
 
Βαζηιεί ηψλ Γπλάκεσλ, ζηξαηεπζείο δηά πίζηεσο, αζιεηά Ζζχρηε, δφγκα 
άζενλ, παξαλνκνχλησλ εθχξσζαο, Βαζηιέσλ έλδνμε, θαί πξνείινπ ηφ ζαλείλ 
δηά πφζνλ ηφλ έλζενλ, φζελ άπαζα, ε ζεπηή Δθθιεζία ενξηάδεη, ηήλ 
παλένξηφλ ζνπ κλήκελ, θαί ζπκεδίαο αλάπιεσλ.  
 
Πνηακίνηο ελ ξεχκαζηλ, απεξξίθεο Ζζχρηε, ελ απηνίο ηφλ δξάθνληα ηφλ 
πνιέκηνλ, ελαπνπλίμαο παλφιβηε, θαί λχλ αλειήιπζαο εηο απηνχο ηνχο 
νπξαλνχο, ηνχο ζηεθάλνπο ιεςφκελνο θαί παξίζηαζαη, εθεηψλ αθξνηάησ 
Αζινθφξε, ηψλ Αγγέισλ ζπκπνιίηα, ηήο επζεβείαο εδξαίσκα.  

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

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

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ, σο ζχλεζεο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
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.  
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη Καλφλεο θαηά ηήλ ηάμηλ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ έρσλ Αθξνζηηρίδα.  



 
Σφλ πακκέγηζηνλ Ζζχρηνλ αηλέζσ. Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 

«Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη εμήγαγεο ιαφλ, δνπιείαο Αηγχπηνπ, 
εθάιπςαο δέ άξκαηα, Φαξαψ θαί ηήλ δχλακηλ».  
 
Σαίο ζείαηο ιακπξφηεζη ηνχ σηήξνο, ιειακπξπζκέλνο, Αζιεηά, ηνχο πίζηεη 
ηεινχληαο, ηήλ ζήλ αγίαλ άζιεζηλ, θσηφο ελζένπ πιήξσζνλ.  
 
ινο αλαθείκελνο ηψ σηήξη, ηφλ δη' απηφλ θαξηεξηθψο, ζάλαηνλ ππέζηεο, 
Ζζχρηε παλφιβηε θαί ζείαο δσήο έηπρεο.  
 
Νφκνηο ηνχ Γεζπφηνπ ζπκπεθξαγκέλνο, ηψλ αλνκνχλησλ, πνλεξάο, απψζσ 
ζσπείαο, Ζζχρηε παλφιβηε αζιψλ θαξηεξηθψηαηα.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνο δηέκεηλαο κεηά ηφθνλ, σο πξφ ηνχ ηφθνπ αιεζψο, ηφλ Κηίζηελ 
ηεθνχζα, φλ αίηεζαη Παλάκσκε, ζσζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, έλ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».  
 
Άλσ πξφο Θεφλ ηφ θξφλεκα, έρσλ Αζινθφξε, ηψλ δησθηψλ θαηεπάιαηζαο, 
δπλαζηείαλ νιεζξνηφθνλ, ελαζιψλ θαξηεξηθψηαηα.  
 
Μφλνλ ηνχ Υξηζηνχ εξάζκηνλ, θάιινο αγαπήζαο, θάιιε ηνχ θφζκνπ 
παξέδξακεο, θαί αζιήζαο δηθαηνζχλεο, αλεδήζσ, Μάθαξ ζηέθαλνλ.  
 
Μίαλ επηγλνχο ζεφηεηα, ηήο πνιπζεταο απεβδειχμσ ηφ άζηαηνλ, Αζινθφξε, 
θαί καξηπξίσ ειακπξχλζεο, αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Έζηε κέρξη ζνχ ν ζάλαηνο, ηήο αζαλαζίαο γάξ ηήλ πεγήλ απεθχεζαο, 
Παλαγία, Υξηζηφλ ηφλ κφλνλ, ππεξάγαζνλ Θεφλ εκψλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Αθαηαγψληζηνο Αζιεηήο γέγνλαο, ηνχ Παληνθξάηνξνο, κάθαξ Ζζχρηε, ελ ηψ 
θαηξψ ηψλ δησγκψλ, ηήο ζαξθφο κή θεηζάκελνο, φζελ ζαλαηνχκελνο, 
πνηακίνηο ελ χδαζη, ηνχηνηο ελαπέπλημαο, ηφλ πνιέκηνλ δξάθνληα, δηφ ελ 
επθξνζχλε, ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ Μάξηπο ενξηάδνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Αθαηαλφεηνλ, θαί αθαηάιεπηνλ, ππάξρεη Γέζπνηλα, ζενραξίησηε, ηφ 
πεπξαγκέλνλ επί ζνί, θξηθηφλ φλησο κπζηήξηνλ! ηφλ γάξ απεξίιεπηνλ, 
ζπιιαβνχζα εθχεζαο, ζάξθα πεξηζέκελνλ, εμ αρξάλησλ αηκάησλ ζνπ, φλ 



πάληνηε Αγλή σο Τηφλ ζνπ, δπζψπεη ηνχ ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 

Ζ απεηξφγακνο, Αγλή θαί Μήηεξ ζνπ, Υξηζηέ νξψζά ζε, λεθξφλ θξεκάκελνλ, 
επί ηνχ μχινπ κεηξηθψο, ζξελνχζα απεθζέγγεην, Σί ζνη αληαπέδσθε, ηψλ 
Δβξαίσλ ν άλνκνο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ν πνιιψλ θαί κεγάισλ ζνπ, Τηέ κνπ 
δσξεψλ απνιαχζαο; Τκλψλ ζνπ ηήλ ζείαλ ζπγθαηάβαζηλ.  
 

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».  
 
Γελλαηφηεηη παλφιβηε δηαλνίαο, ηψ δπζζεβεί Σπξάλλσ, αληεηάμσ μνάλνηο, 
ζχεηλ ζε πξνζηάζζνληη, Ζζχρηε έλδνμε.  
 
Ηεξείνλ ψζπεξ άκσκνλ πξνζελέρζεο, ηψ ππέξ ζνχ ηπζέληη, δηά ζπιάγρλα 
ειένπο κέγηζηε Ζζχρηε, Μαξηχξσλ αγιάτζκα.  
 
ηεξηγκφο ζνη θαί θξαηαίσκα ν Γεζπφηεο, ελ ηψ θαηξψ ηψλ άζισλ, 
Παλανίδηκε ψθζε, φζελ ηφλ επίθεξνλ, νπθ έπηεμαο ζάλαηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ αθήξαηνλ βιαζηήζαζα Κφξε βφηξπλ, αζαλαζίαο γιεχθνο απνζηάδνληα 
πάζηλ, ψθζεο παλαλακψκεηε, θαί Μήηεξ αιφρεπηνο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κπξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Ο λνχο ζνπ ηψ θσηί, ηψ αυισ ιακπφκελνο, δηέιπζε ηήο απάηεο, ηήλ 
πνιχζενλ πιάλελ, Ζζχρηε καθάξηε.  
 
Ννήζεζη θαηδξαίο, θαί θαιαίο αλαβάζεζη, ζενχκελνο αζεταο, Αζινθφξε 
Πακκάθαξ, ηφ άζηαηνλ δηέθπγεο.  
 
Ζζχραζαο ιηπψλ, πνιπηάξαρνλ άγλνηαλ, θαί είιεθαο Αζινθφξε, αληί θφπσλ 
θαί πφλσλ, ηήλ ζείαλ αγαιιίαζηλ.  

Θενηνθίνλ 
χ κφλε επί γήο, ηφλ νπξάληνλ ηέηνθαο, Παλάκσκε Θεφλ Λφγνλ, φλ πκλεί 
πάζα θηίζηο, σο πνηεηήλ θαί Κχξηνλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ δπλάκεσλ.  
 
Τςψζαο ζνπ, πξφο Θεφλ ηήο θαξδίαο ηφλ έξσηα, απεξξίθεο, πνηακίνηο ελ 
ξείζξνηο Ζζχρηε, ελ απηνίο ηφ ηέινο, ηφ καθάξηνλ Μάξηπο επξάκελνο.  



 
Υεηκάξξνπο ζε, ηήο ηξπθήο επαμίσο εδέμαην, δεδεγκέλνλ, ηφ καθάξηνλ ηέινο 
Ζζχρηε, πνηακνχ ελ ξείζξνηο, ψ ζηίθνο δαηκφλσλ απέπλημαο.  
 
Ηζρχτηε, θαί δπλάκεη πακκάθαξ ηνχ Πλεχκαηνο, κπξηάδαο, ανξάησλ ερζξψλ 
θαηεπάηεζαο, θαί ζηεθζείο ηαίο λίθαηο, ηψλ Αγγέισλ ρνξνίο ζπλεξίζκεζαη.  

Θενηνθίνλ 
Οηθήζαο ζνπ, ηήλ αγίαλ γαζηέξα ν Κχξηνο Θενηφθε, ηήο Σξηάδνο ηεξπλά 
θαηαγψγηα, εθηειεί ηνχο πίζηεη, αιεζείαο ζε λχλ καθαξίδνληαο.  
 

Δη έζηη Σεζζαξαθνζηή, ιέγεηαη ηφ Μαξηπξηθφλ ηνχ ήρνπ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Β' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ζζπρίνπ ηνχ 

πγθιεηηθνχ.  
ηίρνη 

 Πνηακφλ Ζζχρηνο πδάησλ έδπ,  

 πσο πνηακφλ ηνχ ππξφο δηεθθχγε.  

 Γεπηεξίε πξνζέβε Ζζχρηνο ελ πφινπ φξκνηο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Θενδφηνπ, Δπηζθφπνπ 
Κπξελίαο ηήο Κχπξνπ.  

ηίρνη 

 Άζινπ πέπιεζαη, Θεφδνηε, ζηηγκάησλ,  

 Δη θαί κεη εηξήλεο ζε Υξηζηφο ιακβάλεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Κντληνπ ηνχ 
ζαπκαηνπξγνχ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Νέζηνξνο θαί Σξηβηκίνπ.  
ηίρνη 

 Ο ηξάρεινλ Νέζηνξνο πιήμαο ηψ μίθεη,  

 Πιεγήλ νκνίαλ εληξίβεη Σξηβηκίσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Σξσαδίνπ θαί ηψλ ζχλ 
απηψ καξηπξεζάλησλ επί Γεθίνπ Βαζηιέσο.  

ηίρνη 

 Μή κέιιε, Σξσά δηε, ζλήζθεηλ έθ μίθνπο,  

 Μή κέιιε, θαί κέιιεζηλ νπρ έμεη ζηέθνο.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Παξζέλνο Δπζαιία μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Τηφλ θηινχζα Μεηξνπαξζέλνπ Κφξεο,  

 Σνκήλ ππέζηε θαιιηπάξζελνο Κφξε.  



 
Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μάξηπξεο Αλδξφληθνο θαί Αζαλαζία μίθεη 

ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Αζαλαζία ζπλζαλφληα ηή πάλπ,  

 Πεπείζκεζα δήλ Αλδξφληθνλ ηφλ πάλπ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αβξακηαίνη πνηέ, ελ Βαβπιψλη Παίδεο, θακίλνπ θιφγα θαηεπάηεζαλ, ελ 
χκλνηο θξαπγάδνληεο, Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Νεαληθψο ηψ ερζξψ, πεξηπιαθείο ηήλ ηνχηνπ, ηζρχλ Πακκάθαξ εηαπείλσζαο, 
θξαπγάδσλ Ζζχρηε, Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Απφ πεξάησλ ηήο γήο, έσο πεξάησλ Μάξηπο, ε ζή αλδξεία θαηαγγέιιεηαη, θαί 
ηά θαηνξζψκαηα, θαί ε βεβαία πίζηηο, Ζζχρηε ζεφθξνλ.  
 
Ηζρπξνηάηαηο λεπξαίο, απαγρνλήζαο Μάξηπο, ηψλ ζψλ αγψλσλ ηφλ 
αληίπαινλ, επίδνμνλ ζάλαηνλ ελ πληγκνλή πδάησλ, Ζζχρηε εδέμσ.  

Θενηνθίνλ 
Νελεθξσκέλνπο εκάο, ηή ακαξηία πάληαο, δσήλ ηεθνχζα αλεδψσζαο, δηφ ζνη 
θξαπγάδνκελ, Θενθπήηνξ Κφξε, αεί δεδνμαζκέλε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Πάληα ηά έξγα ηνχ Θενχ θαί πάζα θηίζηο, επινγείηε ηφλ Κχξηνλ, ζηνη θαί 
ηαπεηλνί ηή θαξδία, πκλείηε ιανί, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Δλαπεδχζσ αλδξηθψο πξφο ηνχο αγψλαο, Υξηζηφλ έρσλ ζπιιήπηνξα  
Έλδνμε, θαί θαηά θξάηνο ληθήζαο, εδέμσ ζηέθνο άθζαξηνλ, θαί δήο εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
ηήζαο ηά ξεχκαηα νθέ ηήο αζεταο, ηεξνίο αγσλίζκαζηλ, εκβιεζείο ελ 
πνηακψ, ελ ηνχησ εδέμσ ηφ ηέινο πκλψλ, ηφλ Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Χο βαζηιεχζαο επθιεψο θαηά ηήο πιάλεο, βαζηιείνηο θαηέιηπεο, έλδνμε, 
δηαηξηβάο ηε θαί κέγα αμίσκα, θαί ηψ Βαζηιεί, ηνχ παληφο πξνζεθνιιήζεο.  

Θενηνθίνλ 
Ηεξψηαηφο ζε θαιεί Πξνθήηεο πχιελ, αδηφδεπηνλ Άρξαληε, ν Κηίζηεο δη' ήο 
δηήιζελ, σο κφλνο επίζηαζαη, πάιηλ θεθιεηζκέλελ, ιηπψλ σο πξφ ηνχ ηφθνπ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δπα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ είζσ θίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 



εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Χξαίνο ηψ είδεη ηήο ςπρήο Ζζχρηε, εγλσξίζζεο θαί ηνχ ζψκαηνο, ζχ γάξ 
αμίσκα θαί πινχηνλ, θαηέιηπεο θαί δφμαλ επίθεξνλ, θαί κφλσ ηψ Υξηζηψ 
εθνινχζε ζαο, δήκνηο Μαξηχξσλ ζπλαπηφκελνο.  
 
πλέηξηςαο μφαλα ζνθέ Ζζχρηε, απσιείαο θαί εγάπεζαο, κάιινλ ζαλείλ 
βηαηνηάησο, δσήλ φπσο θεξδήζεο ηήλ κέιινπζαλ, ζχλ πάζη ηνίο θαιψο 
ελαζιήζαζηλ, φζελ ζε πίζηεη καθαξίδνκελ.  
 
Ζ κλήκε ζνπ ζήκεξνλ εκίλ Ζζχρηε, Θενκάθαξ επεδήκεζε, πάλησλ 
θσηίδνπζα θαξδίαο, ελ ηαχηε ηψλ πηζηψο επθε κνχλησλ ζνπ, ηνχο πφλνπο, 
ηά γελλαία παιαίζκαηα, θαί ηά ηψλ πφλσλ αγσλίζκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Φψο εκίλ αλέηεηιελ εθ ζνχ Παλάκσκε, ν ηψλ φισλ κφλνο Κχξηνο, θαί 
θαηειάκπξπλε ηάο πάλησλ θαξδίαο, ζετθαίο επηγλψζεζη, θαί ζθφηνο αγλσζίαο 
εκείσζελ, ζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.  
 

Καί ε ινηπή ηνχ ξζξνπ Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Δπηξνπίνπ, Κιενλίθνπ θαί Βαζηιίζθνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηξία ηηρεξά Πξνζφκνηα ηψλ 

Μαξηχξσλ. 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Σξηζάξηζκνη Μάξηπξεο ζηεξξψο, αληαγσληζάκελνη, ηνίο σκνηάησο δηθάδνπζη, 
θαί πείξαλ άπαζαλ, δξηκπηάησλ πφλσλ, πίζηεη ππνκείλαληεο, ηήο άλσ 
βαζηιείαο ηχρεηε, Γηφ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Δχηξνπνλ, Κιεφληθνλ ζηεξξφλ, Βαζηιίζθνλ ά ζκαζη, πλεπκαηηθνίο 
επθεκήζσκελ, ππξί γάξ έθιεμαλ, αζεταο χιελ, επζεβείαο ράξηηη, θαί λχλ 
θσηαγσγνχζη ηά πέξαηα, ζείνηο ππξζεχκαζηλ, σο θσζηήξεο δηαπγέζηαηνη, 
σο ηήλ πιάλελ πάζαλ ακαπξψζαληεο.  
 
Κάξαο εθηεκλφκελνη ερζξνχ, θάξαλ ζπλεηξίςαηε, σξαηνηάηνηο πνζίλ πκψλ, 
γελλαίνη Μάξηπξεο, απιαλείο αζηέξεο, Ηεξεία έκςπρα, λανχ επνπξαλίνπ 
θεηκήιηα, Δχηξνπε έλδνμε, Βαζηιίζθε θαί Κιεφληθε, ηήλ εηξήλελ πάζηλ 
εμαηηνχκελνη.  



Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ννζνχζαλ, Παλχκλεηε, δεηλψο, ηήλ ςπρήλ κνπ πάζεζη, πνλεξνηάηνηο 
ζεξάπεπζνλ, ε ηφλ αθέζηνξα, θαί σηήξα πάλησλ, ηφλ Υξηζηφλ θπήζαζα, ηφλ 
πάζαλ καιαθίαλ ηψκελνλ, ηφλ ηξαπκαηίζαληα δηαβφινπ ηελ θαθφλνηαλ, θαί 
ζαλάηνπ εκάο απαιιάμαληα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
θαγήλ ζνπ ηήλ άδηθνλ Υξηζηέ, ε Παξζέλνο βιέπνπζα, νδπξνκέλε εβφα ζνη, 
Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, πψο αδίθσο ζλήζθεηο; πψο ηψ μχισ, θξέκαζαη, ν πάζαλ 
γήλ θξεκάζαο ηνίο χδαζη; Μή ιίπεο κφλελ κε, Δπεξγέηα πνιπέιεε, ηήλ 
Μεηέξα θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.  
 

Καί ή ινηπή ηνχ Δζπεξηλνχ Αθνινπζία θαηά ηήλ ηάμηλ.  
 

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.  
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη Καλφλεο ηνχ Σξησδίνπ είηα 
ηψλ Αγίσλ ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σξηψλ Αζιεηψλ ζπκθξφλσλ κέιπσ πφλνπο. 
Πνίεκα Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 

«Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Σήο ζείαο, θσηνρπζίαο ιάκςεζη, θαηαζηξαπηφκελνη, θαί αζιεηψλ ζηεθάλνηο 
αιεζψο, ιακπξπλφκελνη Αγηνη, Σξηάδνο νη ηζάξηζκνη, ηαχηελ εκίλ 
εμεπκελίζαζζε.  
 
Ρεκάησλ, ελερεζέληεο Μάξηπξεο, πλεπκαηηθψο ζετθψλ, θαί ζπλεκκέλνη επί ηφ 
απηφ, ηήο εηξήλεο ηφλ ζχλδεζκνλ, ελ εαπηνίο θαηέρνληεο, ερζξνχ ηήλ πιάλελ 
εηξνπψζαζζε.  
 
Ηζάξηζκνη, ηήο Σξηάδνο Μάξηπξεο, αλαδεηρζέληεο ηξαλψο, ίζα θξνλνχληεο 
πίζηεη εηο απηήλ, ίζνλ εχξαηε ζηέθαλνλ, Δπηξφπηε Κιεφληθε, ζχλ Βαζηιίζθσ νη 



θαιιίληθνη.  
Θενηνθίνλ 

Χξαίνο, ν εθ γαζηξφο ζνπ Γέζπνηλα, ππέξ πηνχο ηψλ βξνηψλ, ν πξφ αηψλσλ 
Λφγνο πξνειζψλ, ζθπζξσπφλ εμεθάληζε, ηφ ηνχ ζαλάηνπ άρξαληε, δσήλ 
αηψληνλ εκίλ δεδσθψο.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Νεπξνχκελνο ελ Υξηζηψ, θεξσλπκψλ ηε αςεπδψο Δχηξνπε, ηξνπαηνθφξνο 
γέγνλαο, θαηά δπζκελψλ Μάξηπο έλδνμε.  
 
Αζάλαηνλ ελαζιψλ, θιένο ηήο λίθεο εκθαλψο είιεθαο, Μάξηπο ζνθέ 
Κιεφληθε, ηψ ζηαπξψ γελλαίσο εινχκελνο.  
 
Θσξαθηζζείο ηψ ηαπξψ, βαζηιηθψο Διιεληθελ έηξεςαο, πνιπζείαλ έλδνμε, 
Μάξηπο Βαζηιίζθε ανίδηκε.  

Θενηνθίνλ 
Ληκέλα ζε γαιελφλ, θαί αδηάζπαζηνλ Πηζηνί άγθπξαλ, Θενγελλήηνξ έρνληεο, 
πιάηεο ηψλ δεηλψλ ιπηξσζείεκελ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σξηάδα ηήλ ζεπηήλ, ε ηξηάο ηψλ Μαξηχξσλ, ελψπηνλ πνιινχ, σκνιφγεζε 
δήκνπ, θαί δήκνηο ζπλεξίζκεηαη, Αζσκάησλ αζιήζαζα, Σνχηνπο ζήκεξνλ, 
αλεπθεκήζσκελ πίζηεη, ενξηάδνληεο, ηήλ ηεξάλ απηψλ κλήκελ, θαί 
θνζκνραξκφζπλνλ.  

Θενηνθίνλ 
Διπίο Υξηζηηαλψλ, Παλαγία Παξζέλε, φλ έηεθεο Θεφλ, ππέξ λνχλ ηε θαί 
ιφγνλ, απαχζησο ηθέηεπε, ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, δνχλαη άθεζηλ, ακαξηηψλ 
εκίλ πάζη, θαί δηφξζσζηλ, βίνπ ηνίο πίζηεη θαί πφζσ, αεί ζε δνμάδνπζηλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χζαχκαηνο θαηλνχ! ψ θξηθηνχ κπζηεξίνπ! εβφα ε αγλή, θαί παλάκσκνο 
Μήηεξ, ελ μχισ σο έβιεςελ, απισζέληα ηφλ Κχξηνλ, ν ηά ζχκπαληα, ελ ηή 
δξαθί πεξηέρσλ, σο θαηάθξηηνο, ππφ θξηηψλ παξαλφκσλ, ζηαπξψ 
θαηαθξίλεηαη.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, έζηε ελ ηή 
ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Ζδξαζκέλνη ελ ηή πέηξα ηήο αιεζείαο, ηαίο πξνβνιαίο αθιφλεηνη, ψθζεηε 
βαζάλσλ, Μάξηπξεο πνιχαζινη, ηήο πιάλεο νρχξσκα, άπαλ εκθαλψο 
εθκνριεχζαληεο.  



 
Σεηαθφηεο φιελ έθεζηλ πξφο ηφλ Κηίζηελ, δεζκνίο πεξηηεηλφκελνη, θαί μεζκνίο 
αιγνχληεο, ψθζεηε αλάισηνη, Κιεφληθε Δχηξνπε, ζχλ ηψ Βαζηιίζθσ ελ 
ζθάκκαηη.  
 
Χξαηνηάηαηο αθηίζη δηεπγαζκέλνη, σο ηφλ Υξηζηφλ πξνβιέπνληεο, έλζελ 
Αζινθφξνη, ζάηηνλ ππεκείλαηε, ππξφο ηήλ επίρπζηλ, ηνχο ππελαληίνπο 
ζπκθιέμαληεο. 

Θενηνθίνλ 
Νεκνκέλελ ξχκελ έζηεζαο ηνχ ζαλάηνπ, ξείζξνλ δσήο θπήζαζα, Υξηζηφλ, φλ 
δπζψπεη, ακαξηίαο θάκηλνλ, ςπρήο θαηαζβέζαη κνπ, Μήηεξ ηνχ ειένπο 
παλάρξαληε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
ηεξξφηεηη λνφο, θιελαθίαλ εζξαχζαηε, ψκφηεηνο αηθηδφλησλ, 
θαηαπηχζαληεο ζξάζνπο, Μάξηπξεο θαξηεξψηαηνη.  
 
Τπέξ ηά γεεξά, νπξαλίσλ θξνληίζαληεο, επγέλεηαλ επαλζνχζαλ, θαί 
ζηξαηείαλ θαί πινχηνλ, θαί δφμαλ θαηειίπεηε.  
 
Μαλίαλ απελή, ηπξαλλνχλησλ νχ πηήμαληεο, ππξφο ηε θαί ηψλ καζηίγσλ, θαί 
μεζκψλ θαί βαζάλσλ, αλδξείσο θαηεπηχζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Φνξέζαο κε εθ ζνχ, Θενηφθε ν πιάζαο κε, πξνήιζε δηπινχο ηή θχζεη, ελ κηά 
ππνζηάζεη, αθχξησο γλσξηδφκελνο.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο Πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Ρσζζείζα, μπλσξίο ηψλ Μαξηχξσλ απηάδειθνο, κεηά πνιιάο ηάο βαζάλνπο, 
ηψ ηαπξψ παγείζα εζηέθζε ζηέθεη, αθεξάησ, ζχλ Δπηξνπίσ ν ζείνο 
Κιεφληθνο.  
 
Οδεχζαο Μαξηπξίνπ πνξείαλ αθιφλεηνλ, ήινηο πεηξφκελνο άκα, Βαζηιίζθνο 
πφδαο ζπλέζιαζε, ηψλ δαηκφλσλ, ηάο θεθαιάο παηήζαο ν έλδνμνο.  
 
Ναφλ ζνπ, ηήλ θαξδίαλ ιαμεχζαο αλέηξεςαο, άγαικα πιάλεο ζπκθιέμαο θαί 
ηφ ζηέθνο μίθεη, Μάξηπο εδέμσ εθηκεζείο ζνπ, θεθαιήλ Βαζηιίζθε ανίδηκε.  

Θενηνθίνλ 
Χο ξφδνλ, ηψλ αθαλζψλ ελ κέζσ επξάκελνο, θαί θαζαξψηαηνλ θξίλνλ, θαί 
θνηιάδσλ άλζνο ψ Θενκήηνξ, ν Νπκθίνο, ελ ηή γαζηξί ζνπ Λφγνο εζθήλσζε.  



 
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ ελδηαηάθηνπ ήρνπ.  

 
 π λ α μ α ξ η ν λ 

Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Δπηξνπίνπ, 
Κιενλίθνπ θαί Βαζηιίζθνπ. 

ηίρνη 

 Ο ρξεζηφο εκίλ Δπηξφπηνο ηνχο ηξφπνπο,  

 Δθεχξε Υξηζηφλ θαί ηέινπο δηά μίθνπο.  

 Καί Κιεφληθνο επθιεά λίθελ έρεη,  

 ηαπξψ θξεκαζζείο, σο Υξηζηφο κνπ πάιαη.  

 Δηξθηήλ ηφ ζψκα θαί πξφ ηήο εηξθηήο έρσλ,  

 Δηξθηψλ ιπηξνχηαη Βαζηιίζθνο εθ δχν. 

 Δλ μχισ Δπηξφπηνο ζηαπξνίν ηξίηε πξνζεπήρζε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Θενδσξήηνπ, 
Πξεζβπηέξνπ Αληηνρείαο.  

ηίρνη 

 Υσξείλ έρεη πνπ ηήο Δδέκ ηφ ρσξίνλ,  

 Καί ηφλ Θενδψξεηνλ έλδνλ ηφλ κέγαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Εήλσλ θαί Εψτινο ελ εηξήλε ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Εσήο ιχζηο Εήλσλη θαί ηψ Εστισ  

 Εσήο ππήξμε θξείηηνλνο παξαηηία.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Οζία Πηακνχλ ε παξζέλνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Κξνζζσηά ρξπζά Πηακνχλ κειακθφξνο,  

 Σάο αξεηάο άπεηζηλ εκθηεζκέλε.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ Ναψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Νχλ επαμίσο ηήο αησλίνπ δσήο ιαβφκελνη, ψζπεξ ελαζινχζηλ έθε ν Πνηεηήο, 
Αζινθφξνη αλακέιπεηε, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 
Μπζηαγσγίαλ ηήλ ππέξ λνχλ θαί θιένο θαί ζηέθαλνλ, θάιινο δηακέλνλ 
άιππνλ ραξκνλήλ, θιεξσζάκελνη θξαπγάδεηε, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ 
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.  



 
Δλ ηή θακίλσ ηή ηψλ βαζάλσλ θαξηεξήζαληεο, πιάλεο ππεξέηαο Μάξηπξεο 
αθιηλείο, θαηεθιέμαηε θξαπγάδνληεο, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Λχζνλ Παξζέλε, ακαξηηψλ κνπ ηφ ρεηξφγξαθνλ, ζψζνλ εθ παληνίαο βιάβεο 
θαί πξνζβνιήο, ηνχ δνιίνπ, ίλα θξάδσ ζνη, Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημί 
παλάκσκε Γέζπνηλα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Πιήξεο επθξνζχλεο θαί ραξάο, θαηδξάο εθέζηεθε, λχλ ε εηήζηνο, πκψλ 
παηήγπξηο Άγηνη, ελ ή πφζσ επθεκνχληεο πκάο, ηψ ζηεθνδφηε θαί Θεψ, 
χκλνηο θξαπγάδνκελ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Χξαίνη νη κψισπεο πκψλ, ψζπεξ ρξπζίνλ γάξ, θαί ιίζνο ηίκηνο, Θεψ 
εδείρζεηε Μάξηπξεο, νχο ελ πίζηεη πξνζθπλνχκελ εκείο, ηψ εληζρχζαληη 
πκάο, Θεψ θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Πεγή ραξηζκάησλ αςεπδήο, Υξηζηψ ελδέδνηαη, ζαθψο ηνίο Μάξηπζη, 
θαξπνγνλεί γάξ ε άληθκνο, θαί ε άλπδξνο εθβιχδεη θξνπλνχο, θαί ε αιφγσλ 
ινγηθψο, θχζηο εθέζηεθελ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα βνψζα ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο ιφγνο νηθήζαο ελ ηή ζή, θνηιία Άρξαληε ζάξμ ερξεκάηηζε, θχζηλ ζεψζαο 
κνπ Γέζπνηλα, ν ππέξζενο ηή άθξα απηνχ θηιαλζξσπία, φλ πηζηψο 
πκλνχληεο ςάιινκελ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψηαο θχζεηο, Γηφ επαγαιιφκελνη ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Νχλ ηξαλψο ηήλ δφμαλ Κπξίνπ, ζηεθαλεθφξνη θαζνξψληεο, ζχλ ηαίο 
Αζσκάηνηο ρνξείαηο, θαί ηψλ Μαξηχξσλ θαί ηψλ Γηθαίσλ απηνχ, Μάξηπξεο νη 
ηξηζάξηζκνη, ππέξ πκψλ ζεξκψο πξεζβεχζαηε.  
 
ινλ εαπ ηνίο ηφλ σηήξα, εηζνηθηζάκελνη αμίσο, πφιηο εγλσξίζζεηε Θενχ, 
εδξαηνπκέλε ζείαηο επάιμεζηλ, Δπηξφπηνο θαί Κιεφληθνο, ζχλ Βαζηιίζθσ νη 
ζεφθξνλεο.  
 
Τπέξ ηψλ πηζηψο εθηεινχλησλ, ηελ παλαγίαλ πκψλ κλήκελ, θαί ηνχο Ηεξνχο 
επθεκνπλησλ, αγψλαο ζείνπο, Μάξηπξεο έλδνμνη, ηφλ Κηίζηελ ηθεηεχζαηε, 



ακαξηηψλ επξείλ ζπγρψξεζηλ.  
Θενηνθίνλ 

χ κφλε αληίιεςηο ψθζεο, θαί ε ειπίο θαί ζσηεξία, ζχ θαηαθπγή κνπ θαί 
ηείρνο, θαί ηήο ςπρήο κνπ ζεία παξάθιεζηο, δηφ κε, Αεηπάξζελε, εθ πάζεο 
ιχηξσζαη θνιάζεσο.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ ήρνπ 
 

Καί ε ινηπή, Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γεξαζίκνπ ηνχ ελ ηψ Ηνξδάλε.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηξία πξνζφκνηα ηηρεξά ηνχ Οζίνπ. 

 
Ήρνο πι. δ' 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Πάηεξ ζεφθξνλ Γεξάζηκε, αλαπηεξψζαο ηφλ λνχλ, πξφο Θεφλ δηά πίζηεσο, 
θνζκηθήο ζπγρχζεσο, εβδειχμσ ηφ άζηαηνλ, θαί ηφλ ζηαπξφλ ζνπ 
αλαιαβφκελνο, ηψ παληεπφπηε θαηεθνινχζεζαο, ζψκα δπζήληνλ, αγσγαίο 
αζθήζεσο, ηψ ινγηζκψ ζζέλεη δνπισζάκελνο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο.  
 
ζηε Πάηεξ Γεξάζηκε, ελ εξεκίαηο αεί, θαί ζπειαίνηο θαί φξεζη, πίζηεη 
δηαηηψκελνο, ηφλ Θεφλ εμεδήηεζαο, θαί ηνχηνλ εχξεο, ψζπεξ επφζεζαο, 
αλεπηζηξφθσ ςπρή λεπξνχκελνο, ηαίο αλαβάζεζη, ηαίο θαιαίο εθάζηνηε, θαί 
Μνλαζηψλ, ζηίθε πξνζελήλνραο, Υξηζηψ ζσδφκελα.  
 
Πάληα ηφλ βίνλ δηήλπζαο, ελ εζπρία πνιιή, θαί ελ πέλζεη θαί δάθξπζη, 
Μνλαζηψλ γελφκελνο, αιείπηεο δηά πίζηεσο, αθηεκνζχλε θαηαθνζκνχκελνο, 
θαί εγθξαηεία σξατδφκελνο, μέλνο θαί πάξνηθνο, επί γήο δεηθλχκελνο, φζελ 
θαιψο, εχξεο ηήλ απφιαπζηλ, ζενκαθάξηζηε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
έ δπζσπνχκελ παλάρξαληε, ηήλ πξνζηαζίαλ εκψλ, πζρεζέληαο ελ ζιίςεζη, 
κή παξίδεο ηέιενλ, απνιέζζαη ηνχο δνχινπο ζνπ, αιιά γε ζπεχζνλ, ηνχ 
εμειέζζαη εκάο, ηήο ελεζηψζεο νξγήο θαί ζιίςεσο, ψ ζενδφμαζηε, Θενηφθε 
άρξαληε, ζχ γάξ εκψλ, ηείρνο θαί βνήζεηα αθαηακάρεηνο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ήιηνο ηέθλνλ εκαχξσηαη, θαί ε ειήλε ηφ θψο, εηο δνθψδεο ηκάηηνλ, δνθεξψο 
κεηέβαιε, γή θινλείηαη, Καί ξήγλπηαη, θξηθηψο λανχ ζνπ, ηφ θαηαπέηαζκα, 
θαγσ πψο Σέθλνλ, κή δηαξξήμνκαη, ζπιάγρλα θαί φκκαηα, πψο δέ κή ηφ 
πξφζσπνλ, θαηαμαλψ, αδίθσο ζε ζλήζθνληα, βιέπνπζα ψηέξ κνπ.  
 



Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ θαηά ηήλ ηάμηλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Σήο εξήκνπ πνιίηεο θαί ελ ζψκαηη άγγεινο, θαί ζαπκαηνπξγφο αλεδείρζεο, 
ζενθφξε Παηήξ εκψλ, Γεξάζηκε, 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.  
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνκελ ηνχο Καλφλαο, σο ζχλεζεο.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο ελ ηνίο ζενηνθίνηο. Γεσξγίνπ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Αζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη εμήγαγεο ιαφλ δνπιείαο Αίγππηίσλ, 
εθάιπςαο δέ άξκαηα, Φαξαψ θαί ηήλ δχλακηλ».  
 
πινλ θαηά πάζεο ηήο κεζνδείαο, ηνχ αιινηξίνπ θξαηαηφλ, ηελ λεζηείαλ 
έρνληεο, γελλαίσο παηήζσκελ, ηά ηνχηνπ κεραλήκαηα.  
 
Διιάκςεη ηνχ Πλεχκαηνο ζενθφξε, θαηαπγαζζείο, ηά λνεηά ηήο ςπρήο ζνπ 
φκκαηα, πξφο θψο ελεηέληζαο, δη' αξεηήο ηφ άδπηνλ.  
 
Σψλ παξφλησλ Πάηεξ δη' αθηεζίαο, ηφ γεεξφλ απνβαισλ άρζνο σο 
αζψκαηνο, Γεξάζηκε ήλπζαο, ηφλ δξφκνλ ηήο αζθήζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Γήζελ πξφο νπξάληνλ πνιηηείαλ, εκάο αλείιθπζελ Αγλή, ν άρξαληνο ηφθνο 
ζνπ, λεζηείαο ηαίο πηέξπμηλ, εηο νπξαλνχο αλαγαγψλ εκάο.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ Κπξίσ Θεψ κνπ, εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ, δηφ νη αζζελνχληεο, 
πεξηεδψζαλην δχλακηλ».  
 
Σψλ παζψλ ηά ζεξία, δηά λεζηείαο απνθηείλαληεο, Υξηζηψ δη' απαζείαο, θαί 
θαζαξφηεηνο εγγίζσκελ.  
 
Πξφο ηφλ άυινλ πφζνλ, ηφλ ηνχ Κπξίνπ, Πάηεξ ζηε, αεί ελαηελίδσλ, χιεο 
πξνζθαίξνπ θαηεθξφλεζαο.  
 
Σφλ Υξηζηφλ ελ ηή γιψζζε, έρσλ αεί Πάηεξ Γεξάζηκε, ηφ αιεζέο ηψλ ιφγσλ, 
δηεβεβαίνπ ελ ηνηο ζαχκαζη.  



Θενηνθίνλ 
Δλ λεζηείαηο θαί πφλνηο, ηφ αζζελέο εκψλ ηήο θχζεσο, ξσλλχνπζα Παξζέλε, 
θαηά παζψλ ηνχην ελίζρπζνλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σήλ θιίκαθα ηψλ ζείσλ αξεηψλ δηαλχζαο, πξφο λνεηήο ζεσξίαο αλειήιπζαο 
χςνο, θαί ζείσλ κπζηεξίσλ ηνχ Υξηζηνχ, εκθάζεηο ππεδέμσ θαζαξάο, δηά 
ηνχην, ζενθφξε, ζέ επζεβψο ηηκψκελ θαί βνψκελ, Γφμα ηψ εληζρχζαληη 
Υξηζηψ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη, δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά ζνχ πάζηλ ηάκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Σάο ρείξάο ζνπ ηάο ζείαο, αηο ηφλ Κηίζηελ εβάζηαζαο, Παξζέλε Θενηφθε 
ζαξθσζέληα ρξεζηφηεηη, πξνηείλαζα δπζψπεζνλ απηφλ, ιπηξψζαζζαη εκάο 
απφ παζψλ, πεηξαζκψλ ηε θαί θηλδχλσλ, ηνχο επθεκνχληάο ζε πφζσ θαί 
βνψληαο, Γφμα ηψ ελνηθήζαληη έλ ζνί, δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ, δφμα ηψ 
ειεπζεξψζαληη εκάο δηά ηνχ ηφθνπ ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξψ ζνπ πξνζπαγέληνο ππφ ηψλ παξαλφκσλ, θαί ζηξαηησηψλ ψηεξ 
ιφγρε, ηήλ πιεπξάλ νξπγέληνο, ε Πάλαγλνο σδχξεην πηθξψο, ηά ζπιάγρλα 
θνπηνκέλε κεηξηθψο, θαί ηφ πνιχ ζνπ θαί θξηθηφλ ηήο αλνρήο εμίζηαην 
βνψζα, Γφμα ηή πξφο αλζξψπνπο ζνπ ζηνξγή, δφμα ηή ζή ρξεζηφηεηη, δφμα 
ηψ ελ ηψ ζαλάησ ζνπ βξνηνχο αζαλαηίδνληη.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Σήο ζήο επί ηήο γήο παξνπζίαο, Υξηζηέ ν Θεφο, πξνκελχσλ ν πξνθήηεο ηήλ 
έιεπζηλ, κεηά ραξάο εθξαχγαδε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Σήο ζήο ελ ηνίο βξνηνίο επζπιαγρλίαο, Υξηζηέ ν Θεφο, δείγκα παξέζρνπ ηφλ 
θαηξφλ ηήο εγθξαηείαο σηήξ, δη' νχ ςπράο θαί ζψκαηα θαζαίξεηο, θαί αγηάδεηο 
ηψλ δνχισλ ζνπ.  
 
Σψλ αξεηψλ ηήλ θιίκαθα αλχζαο νθέ, κπζηηθσηέξαο ζεσξίαο, εμίσζαη, δηφ 
θαί ράξηλ είιεθαο νξάλ, θαί πξφ θαηξνχ ηά εζφκελα.  
 
Ηδξψζη ηψλ αγψλσλ ζνπ ηψλ ελζέσλ, ηήλ άγνλνλ θαηήξδεπζαο έξεκνλ, θαί 
θαξπνθφξνλ έδεημαο, αζξψπνπο ηψ Υξηζηψ ζπγθνκίδνπζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο ζηήξηγκα Πηζηψλ δεδνκέλε, Παξζέλε αγλή, παξά Υξηζηνχ ηνχ ζέ 
δνμάζαληνο, δχλακηλ ελ ηψ 
θαηξψ πεξίδσζνλ, εκάο ηήο εγθξαηείαο πκλνχληάο ζε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο αλαηείιαο ηφ θψο, θαί θσηίζαο ηφλ φξζξνλ, θαί δείμαο ηήλ εκέξαλ, δφμα 
ζνη δφμα ζνη, Ηεζνχ Τηέ ηνχ Θενχ». 
 



Σήο ρακαηδήινπ εκάο, πξνζπαζείαο νηθηίξκνλ, λεζηεία, αθαξnάζαο, πξφο ηφ 
χςνο έιθπζνλ, Ηεζνχ ηήο ζήο αγαπήζεσο.  
 
Σψλ πξνζεπρψλ ηαίο πξνζβνιαίο, παξαηάμεηο δαηκφλσλ, θαηέηξσζαο 
γελλαίσο, θαί Υξηζηφλ Γεξάζηκε, ζχ αλχκλεηο Τηφλ ηνχ Θενχ.  
 
Σήλ ηψλ παζψλ δηαζρψλ, ζενθφξε νκίριελ, θσηί ηψ ηήο αγλείαο, θαί ηήο 
θαζαξφηεηνο, λνεηψο επιεζίαζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ρχπνπ εκάο λνεηνχ, δηά ηήο εγθξαηείαο, εθπιχλαζα Παξζέλε, θαζαξνχο 
παξάζηεζνλ, δνμνινγείλ ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Χο Ησλάλ ηφλ Πξνθήηελ, ειπηξψζσ ηνχ θήηνπο Υξηζηέ ν Θεφο, θακέ ηνχ 
βπζνχ ηψλ πηαηζκάησλ, αλάγαγε, θαί ζψζφλ κε κφλε θηιάλζξσπε».  
 
Σήο εγθξαηείαο ηή αίγιε, ειιακθζέληαο εκάο θαηαμίσζνλ, ηδείλ ηήο εγέξζεσο 
ψηεξ, ηήο ζήο ηήλ ζείαλ δφμαλ θαί ηήλ ιακπξφηεηα.  
 
Χο εσζθφξνο εθιάκςαο, ελ ηψ ζθφηεη ηνχ βίνπ Γεξάζηκε, αλζξψπνπο εηο 
θψο πνιηηείαο, Αγγέισλ αζσκάησλ ερεηξαγψγεζαο.  
  
Σε επρψλ βαθηεξία, θεθαιάο λννπκέλσλ ζπλέζιαζαο, ζεξψλ παλανίδηκε 
Πάηεξ, θαί ζήξαο ηήο εθείλσλ αλζξψπνπο δηέζσζαο.  

Θενηνθίνλ 
Γλφληεο ηψλ πάλησλ Γεζπφηελ, δηά ζνχ Θενηφθε, εξξχζζεκελ πιάλεο ηψλ 
εηδψισλ, θαί πφζσ, θπξίσο ζε Μεηέξα Θενχ δνμάδνκελ.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ ελδηαηάθηνπ ήρνπ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γεξαζίκνπ ηνχ 

ελ ηψ Ηνξδάλε.  
ηίρνη 

 Τπεξέηεο ζήξ ηψ Γεξαζίκσ γέξαο,  

 Θήξαο παζψλ θηείλαληη πξίλ ιήμαη βίνπ.  

 Σή δέ ηεηάξηε Γεξάζηκνο βηφηνην απέπηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Παχινπ θαί Ηνπιηαλήο ηήο 
απηνχ αδειθήο.  

ηίρνη 

 Ο θείκελνο κέλ Παχινο, ε δέ θεηκέλε  

 Ηνπιηαλή, ζχγγνλνη ηεηκεκέλνη.  
 



Σή απηή εκέξα, νη αλσηέξσ, Κνδξάηνο, Αθάθηνο θαί ηξαηφληθνο νη απφ 
δεκίσλ, μίθεη ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Σξείο εθρέαληεο αίκα πνιιψλ σο χδσξ,  

 νθψλ αίκα, Υξηζηέ ζνί ρένπζηλ εθ μίθνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Γξεγφξηνο Κχπξνπ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Διαθνο ψζπεξ εθ βξφρνπ ξπζζείο βίνπ,  

 Άλεηζη Γξεγφξηνο, έλζα δψλ χδσξ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ο ελ ηψ φξεη ηψ Μσζεί ζπιιαιήζαο, θαί ηχπνλ ηήο Παξζέλνπ ηήλ βάηνλ 
δείμαο, επινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Γη' εγθξαηείαο αλαβάληεο πξφο φξνο, ελζένπ πνιηηείαο θαί ζσθξνζχλεο, ηφλ 
θσηνδφηελ Κχξηνλ, λνεηψο ελνπηξηζψκεζα.  
 
Δλ αθεξάηνηο αξεηψλ παξαδείζνηο, ρνξεχζαο ζενθφξε, άλζε ζαπκάησλ, 
εδξέςσ πάζηλ άθζνλνλ, ηνχησλ ράξηλ δσξνχκελνο.  
 
Σήλ θαη' εηθφλα ζενθφξε αμίαλ θπιάηησλ, θνβεξφο αλεκέξνηο ζεξζίλ, 
εδείρζεο άδσλ απαχζησο ηψ Θεψ επραξηζηήξηα.  

Θενηνθίνλ 
Ηζρχλ θαί θξάηνο θαη' ερζξψλ λννπκέλσλ, λεζηεία θαί αγψζη Θενθπήηνξ, 
εκάο αηλνχληαο Αγλή, θαί πκλνχληάο ζε πεξίζσζνλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σνλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, φλ σκνιφγεζαλ νη αηρκάισηνη Παίδεο, ελ ηή θακίλσ 
ιέγνληεο κεγάιε ηή θσλή, Πάληα ηά έξγα πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, είο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Ο Βαζηιεχο ηνχ παληφο, Γέζπνηα Κχξηε, θαί εκάο βαζηιεχζαη, παζψλ θαί 
εδνλψλ ηψλ ζαξθηθψλ, σο αγαζφο, δηά λεζηείαο θαί πφλσλ αμίσζνλ, ίλα ζε 
επινγψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ελ ηή θαξδία ζνπ απφ βξέθνπο ζεφθξνλ δεμάκελνο, 
ραξίησλ ηψλ απηνχ, θαί επηιάκςεσλ ζείσλ ψθζεο, θαηαγψγηνλ ηεξπλφλ, 
ηνχηνλ δνμάδσλ εθάζηνηε.  
 
Δλ ηή θινγί ηψλ παζψλ Πάηεξ Γεξάζηκε, κεδακψο ζε θιερζέληα, δξφζνο ε 
ηψλ ραξίησλ ηνχ Υξηζηνχ εμ νπξαλνχ, φινλ θαηήξδεπζε πφζσ, ηνχηνλ 
αλπκλνχληα, εθηελψο Θεφλ ηψλ φισλ.  



Θενηνθίνλ 
Ο ζαξθσζείο εθ ηψλ ζψλ, άρξαληε Γέζπνηλα, παλαγίσλ αηκάησλ, απηφο 
απνθαζαίξεη κνιπζκψλ ζαξθηθψλ, δηά λεζηείαο θαί πφλσλ εκάο δπλακψλ, 
ηαίο ζαίο απαχζηνηο ηθεζίαηο Θενηφθε Παξζέλε.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ άζπνξνλ ηφθνλ ζνπ, Θενηφθε Άρξαληε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ελ 
χκλνηο αζηγήηνηο κεγαιχλνκελ».  
 
Ο πινχηνο ηήο ράξηηνο, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο εηο πάληαο πξνζηίζεηαη, ηνχο 
πφλνηο εγθξαηείαο ηνχηνλ ζπιιέγνληαο.  
 
Σήλ άυινλ ζηε, πιηθψ ελ ζψκαηη, δσήλ θαί πνιηηείαλ δηήλπζαο, δνμάδσλ ηφλ 
δπλακνχληά ζε Κχξηνλ.  
 
ιελ ζνπ ηήλ έθεζηλ, ηήο ςπρήο Γεξάζηκε, πξφο κφλα ηά άθζαξηα έρσλ, 
θαηεμηψζεο ψλ επφζεζαο.  
 
χλ Οζίνηο ζηε, Υξηζηψ παξηζηάκελνο απηφλ θαζηθέηεπε, ππέξ ηψλ 
εθηεινχλησλ ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Όπεξζελ εθιάκπνπζα, ε ζή ράξηο Γέζπνηλα, θσηίδεη ηνχο ζέ αθαηαπαχζησο, 
Θενκήηνξ κεγαιχλνληαο.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ ήρνπ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, θαί ε ινηπή ηνχ 
ξζξνπ Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Οζηνκάξηπξνο Κφλσλνο ηνχ ελ Ηζαπξία.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηνχ Αγίνπ ηηρεξά πξνζφκνηα ηξία. 

 
Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Μάξηπο παλανίδηκε πνιιαίο, νκηιήζαο ζιίςεζη, θαί αλππνίζηνηο θνιάζεζη ηφλ 
πνιπκήραλνλ, εηξνπψζσ φθηλ, θαί ηνχηνλ ππέηαμαο, πνζίλ σξαηνηάηνηο ζνπ 
έλδνμε, Υξηζηνχ δεφκελνο, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ θαί ηφ 
κέγα έιενο. 
 
Κφλσλ παλανίδηκε θσηί, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, θαηαπγαζζείο ηήλ, δηάλνηαλ, 
ζθφηνο εκείσζαο, πνλεξψλ δαηκφλσλ, θαί πξφο θέγγνο άδπηνλ, κεηέβεο ελ 
Θεψ επθξαηλφκελνο, φλ λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.  



 
Κφλσλ αμηάγαζηε λαφο, ηήο Σξηάδνο γέγνλαο, θαί ηφλ λαφλ ηφλ παλάγηνλ, έλ ψ 
ηφ ζψκά ζνπ, επζεβψο εηέζε, πνηακφλ αλέδεημαο, απείξσλ ηακάησλ 
παλφιβηε, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ θαί ηφ κέγα 
έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε μέλνλ άθνπζκα Αγλή, ραίξε μχινλ άγηνλ, ηνχ Παξαδείζνπ ζεφθπηνλ, 
ραίξε εμάιεηςηο, πνλεξψλ δαηκφλσλ, ραίξε μίθνο δίζηνκνλ, ερζξνχ ηήλ 
θεθαιήλ απνηέκλνπζα, ηψ μέλσ ηφθσ ζνπ, Παλαγία ππεξάκσκε, μελσζέληαο, 
εκάο αλαθάιεζαη.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ίδηνλ Άξλα ε Ακλάο, θαί άκσκνο Γέζπνηλα, ελ ηψ ηαπξψ σο εψξαθελ, 
είδνο νπθ έρνληα, νπδέ θάιινο, Οίκνη! ζξελσ δνχζα έιεγε, πνχ ζνπ ηφ 
θάιινο έδπ γιπθχηαηε; πνχ ε εππξέπεηα; πνχ ε ράξηο ε αζηξάπηνπζα, ηήο 
κνξθήο ζνπ, Τηέ κνπ πακθίιηαηε;  
 

Σά ινηπά ηήο ηνχ Δζπεξηλνχ Αθνινπζίαο, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηή ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη Καλφλεο ηνχ Σξησδίνπ, θαί ηνχ 
Αγίνπ ν παξψλ, νχ ή Αθξνζηηρίο.  
 

Ο Καιιίληθνο Μάξηπο πκλείζζσ Κφλσλ. 
Αλεπ ηψλ Θενηνθίσλ 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. α'  Ο Δηξκφο 

«Σψ ζσηήξη Θεψ, ηψ ελ ζαιάζζε ιαφλ, πνζίλ αβξφρνηο νδεγήζαληη, θαί 
Φαξασ παλζηξαηηά θαηαπνληίζαληη, απηψ κφλσ άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Ο Καιιίληθνο λχλ, Μάξηπο πκλείζζσ Κφλσλ, θαηά ηήο πιάλεο αλδξηζάκελνο, 
σο ζηξαηεπζάκελνο Υξηζηψ, ηψ επί πάλησλ Θεψ, θαί άθζαξηνλ ζηέθνο 
αλαδεζάκελνο.  
 
Κεθξπκκέλελ δσήλ, θαί ηήλ αγήξσ δφμαλ επηπνζήζαο αληειιάμαην, Κφλσλ ν 
έλδνμνο Μάξηπο, ηήο επηθήξνπ ριηδήο, φλ χκλνηο ηηκήζσκελ, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Αθζαξζίαο ζηνιήλ, πεξηβαιφκελνο λχλ, ελεθεληξίζζεο Κφλσλ έλδνμε, 
αγξηειαίνπ εθ ξίδεο εηο θαιιηέιαηνλ, Υξηζηψ ηε ην χο θχζαληαο 
εθαξπνθφξεζαο.  
 
Λειπκέλνο αξάο, ηήο ηνχ Πξνπάηνξνο θζνξάο, ηήλ πιάλεο δεχγιελ 
απεζείζαην, ν παλανίδηκνο Μάξηπο, θαί ηήλ νκφδπγνλ, αγλείαο ζπλφκηινλ 
ζπλαπεηξγάζαην.  

Θενηνθίνλ 



Άρξαληε κήηεξ Θενχ, ηφλ ζαξθσζέληα εθ ζνχ, θαί εθ ηψλ θφιπσλ ηνχ 
γελλήηνξνο, κή εθθνηηήζαληα Θεφλ, απαχζησο ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ Υξηζηέ, ζηεξέσζφλ κνπ ηήλ δηάλνηαλ, εηο ηφ πκλείλ 
θαί δνμάδεηλ ζνπ, ηήλ εθνχζηνλ λχλ ζηαχξσζηλ».  
 
Λαηξεχεηλ εξεηίζσ Θεψ, ηφ θψο πνζήζαο, εβδειχμσ δέ, ηήλ δνθεξάλ Κφλσλ 
έλδνμε, ηψλ εηδψισλ αζεφηεηα.  
 
Ηέξεπζαο πξνζχ κσο Υξηζηψ, ςπρήλ θαί ζψκα, θαί εππξφζδεθηνο, σο κφλνο 
κφλσ σκίιεζαο, ηψ Γεζπφηε πακκαθάξηζηε.  
 
Ννκίκσλ ηψλ παηξψσλ ζνθψο, ιανχο απείξνπο ειεπζέξσζαο, ηφλ απσιείαο 
θεξψλπκνλ, ζξηακβεχσλ Κφλσλ έλδνμε.  
 
Ηθέηεπε παζψλ ςπρηθψλ, ζσκαηηθψλ ηε ιχζηλ Έλδνμε, παξαζρεζήλαη ηνίο ελ 
πίζηεη, ενξηάδνπζη ηήλ κλήκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Ηθέηεπε απαχζησο Αγλή, ηφλ πξνειζφληα εθ ιαγφλσλ ζνπ, ξπζζήλαη πιάλεο 
δηαβφινπ, ηνχο πκλνχληάο ζε Μεηέξα Θενχ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Δθ βξέθνπο ηψ Θεψ, θνιιεζείο ζενθφξε, ηνχ Πλεχκαηνο ζεπηφλ, αλεδείρζεο 
δνρείνλ, θαί ηά πνλεξφηαηα, θαζππέηαμαο πλεχκαηα, ελαζιήζαο δέ, 
εκεγαιχλζεο αμίσο, φζελ άπαληεο, ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, πηζηψο 
ενξηάδνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Κπβέξλεζνλ Αγλή, ηήλ αζιίαλ ςπρήλ κνπ, θαί νίθηεηξνλ απηήλ, ππφ πιήζνπο 
πηαηζκάησλ, βπζψ νιηζζαίλνπζαλ, απσιείαο Παλάκσκε, θαί ελ ψξα κε, ηή 
θνβεξά ηνχ ζαλάηνπ, ειεπζέξσζνλ, θαηεγνξνχλησλ δαηκφλσλ, θαί ζψζφλ κε 
δένκαη.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σήλ ζήλ ηήο θαζαξάο, θαί ακψκνπ Παξζέλνπ, δηήιζελ αιεζψο, ηήλ θαξδίαλ 
ξνκθαία, ηαπξψ ψο εψξαθαο, ηφλ Τηφλ ζνπ πςνχκελνλ, Παλακψκεηε, 
επινγεκέλε Μαξία, ηφ πξνζθχγηνλ, ακαξησιψλ Θενηφθε, πηζηψλ ηφ 
θξαηαίσκα 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αθήθνα Κχξηε, ηήλ εθ ηνχ ηάθνπ ζνπ έγεξζηλ, θαί εδφμαζά ζνπ, ηήλ αήηηεηνλ 
δχλακηλ».  
 
Καζείιεο Μαθάξηε, ηφ ηψλ ιαψλ απαηήιηνλ, θαί ππέθελαο, ηνχ Ηεζνχ ηήλ 



ζεφηεηα.  
 
Ο ιίζηλνο θξίμαο ζνπ, ςεπδήο Θεφο ηφ εκβξίκεκα, ηφλ Ηεζνχλ κφλνλ, 
θαζσκνιφγεζελ είλαη Θεφλ.  
 
πλήθαλ νη άθξνλεο, ηήλ ππέξ θχζηλ δεμάκελνη, εθ ιηζίλνπ ρείινπο, 
αιεζεζηάηελ κεηάζεζηλ.  
 
Μπζηήξηνλ άξξεηνλ, ηφ δηά ζνχ θεξπηηφκελνλ, επηζηξέθεηο γάξ Μάξηπο, 
πεπιαλεκέλνπο πξφο Κχξηνλ.  

Θενηνθνλ 
Κπξίσο δνμάδνκελ, ζέ Θενηφθνλ, Αλχκθεπηε, θαί ηψ ζψ ιηκέλη, νη πηζηνί 
θαηαθεχγνκελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε, ζψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο 
ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ».  
 
Άρξάληνπ ζε δνρείνλ ε ράξηο, θαί αθεξάηνπ θσηφο απεηξγάζαην, Μαξηχξσλ 
θιένο θαί θαχρεκα.  
 
Ρεκάησλ επινπηίζζεο αξξήησλ, ηήλ ζείαλ γλψζηλ, θαί ηαχηελ εκχεζαο, 
ιανχο απείξνπο ππέξηηκε.  
 
Σήλ ράξηλ ζνπ νξψληεο νη άλνκνη, ηψλ ζαπκάησλ εβφσλ, ν Κφλσλνο Θεφο, 
ηήλ πιάλελ ελίθεζε.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Θενηφθε, ζχ γάξ ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ζαξθί 
ηψ θφζκσ εθχεζαο.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δθχθισζέ κε άβπζζνο, ηαθή κνη ηφ θήηνο εγέλεην, εγψ δέ εβφεζα, πξφο ζέ 
ηφλ θηιάλζξσπνλ, θαί έζσζέ κε, ε δεμηά ζνπ Κχξηε».  
 
Τπήξμε ηνίο πηζηεχζαζηλ, ε ράξηο ηνχ πινχηνπ επαχμεζηο, ηνίο δέ 
απεηζήζαζηλ, ε έλζηαζηο φιεζξνο, ηαίο ηθεζίαηο, ζνχ Κφλσλ πακκαθάξηζηε.  
 
αθψο ζνη ππνηέηαθηαη, δαηκφλσλ ηά ζηίθε καθάξηε, ζαπηφλ ππνηάμαληη, Θεψ 
ηψ πνηήζαληη, απηεμνπζίσο, ψ Μάξηπο Κφλσλ έλδνμε.  
 
Τπφ ζνχ επαηδεχεην, ηά πιήζε αηξείζζαη ηφλ έιενλ, θαί ηξφπνλ βδειχηηεζζαη, 
ελζέσο θηιάξγπξνλ, Πακκάθαξ έξγσ, θαί ιφγσ δηδαζθφκελα.  

Θενηνθίνλ 
Βάηνλ ζε αθαηάθιεθηνλ, θαί φξνο θαί θιίκαθα έκςπρνλ, θαί πχιελ νπξάληνλ, 
αμίσο δνμάδνκελ, Μαξία έλδνμε, Οξζνδφμσλ θαχρεκα.  



 
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ ελδηαηάθηνπ ήρνπ.  

 
πλαμάξηνλ 

Σή Δ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Οζηνκάξηπξνο Κφλσλνο ηνχ 
ελ lζαπξία.  

ηίρνη 

 Ήθεηο πξφο απηφλ ηφλ Θεφλ, Θεφο ζέζεη,  

 Δηο γήλ άθείο ζνπ ηήλ θφληλ, Κφλσλ Πάηεξ.  

 Πέκπηε θαξηεξφθξσλ ςπρήλ ν Κφλσλ αθέεθελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Κφλσλνο ηνχ Κεπνπξνχ.  
ηίρνη 

 Ήισλ ηχπνπο θέξνληη Κπξίσ Κφλσλ,  

 Ήισλ ηχπνπο πξφζεηζηλ εηο πφδαο θέξσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Μάξθνπ Μνλαρνχ ηνχ 
ζαπκαηνπξγνχ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπινγίνπ ηνχ ελ 
Παιαηζηίλε.  

ηίρνη 

 Σφλ Δπιφγηνλ επινγεί πάζα θηίζηο,  

 Κηίζηνπ ράξηλ ζνχ ηήλ θάξαλ ηεηκεκέλνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπιακπίνπ.  
ηίρνη 

 Σξάρεινλ Δπιάκπηνο εθηκεζείο μίΦεη,  

 Σξαρειηψζαλ δπζζέβεηαλ αηζρχλεη.  
 
Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Αξρέιανο θαί νη ζχλ απηψ εθαηφλ 
ηεζζαξάθνληα δχν Μάξηπξεο μίθεη ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Θείο πξψηνο Αξρέιανο απρέλα μίθεη, 

 Άξρεη ηνκήο ζνη, ιαέ ζείε Κπξίνπ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ο ελ θακίλσ ππξφο, ηνχο πκλνιφγνπο ζψζαο Παίδαο, επινγεηφο ν Θεφο, ν 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Μαξηπξηθψο Αζιεηά, εγσληζκέλνο αλεβφαο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  



 
Νεληθεθψο ηφλ ερζξφλ, ζχ αλεδείρζεο Αζινθφξνο, επινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ βνψλ.  
 
Δπί ηήο γήο ληθεηήο, ελ νπξαλνίο δέ ζηεθαλίηεο, αλεγνξεχζεο ηνχ Υξηζηνχ, 
Μάξηπο αήηηεηε.  
 
Ηεξνπξγήζαο Θεψ, ηήλ ηψλ ελ πιάλε ζσηεξίαλ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ βνάο.  

Θενηνθίνλ 
Ο εθ Παξζέλνπ ηερζείο, ήλ Θενηφθνλ απεηξγάζσ, επινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ γελλεζέληα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί επ' εζράησλ ηψλ 
ρξφλσλ, ζαξθσζέληα εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, Ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
εζπιεκέλνλ νξψληεο, ηφλ ηνχ ζθφηνπο θνζκνθξάηνξα, ηήλ δεηζηδαίκνλα 
πιάλελ, ηνχ Αγίνπ ηαίο εληεχμεζηλ, Ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ 
εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Θενπξεπψο ζνη Πακκάθαξ, ηψλ Καθνχξγσλ ηά ζπζηήκαηα, δη' νιεζξίσλ 
πλεπκάησλ, ηηκσξνχκελα εθξαχγαδνλ, Ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Χο κεηξηθαίο αγθάιαηο, αζηλέο ηφ βξέθνο έζσζαο, ηή ελεξγεί ζνπ πξνζηάμεη, 
έλ ηαίο κχιαηο ηνχ αγξίνπ ζεξφο, Ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ 
βνψλ απαχζησο.  
 
Καηειακπξχλζεο αθζφλσο, Αζιεηά ηψ ηξηζειίσ θσηί, ηήλ ηξηζππφζηαηνλ 
θχζηλ, αλακέιπσλ γάξ εθξαχγαδεο, Ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σψλ Υεξνπβίκ ππεξηέξα, αλεδείρζεο ππεξέλδνμε, Θενγελλήηνξ Μαξία, ελ 
γαζηξί ζνπ γάξ εζθήλσζελ, φλ ζχλ Αζσκάηνηο, βξνηνί δνμνινγνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«έ ηήλ ππέξ λνχλ θαί ιφγνλ κεηέξα Θενχ, ηήλ ελ ρξφλσ ηφλ άρξνλνλ, 
αθξάζησο θπήζαζαλ, νη πηζηνί νκνθξφλσο κεγαιχλνκελ».  
 
ινο ηνχ αυινπ πφζνπ γελφκελνο, ηνχ Υξηζηνχ επεπφζεζαο, πηείλ ηφ 
πνηήξηνλ, δηφ πάληεο ζε Μάθαξ καθαξίδνκελ.  
 



Νφκσ ζείσ ζεαξέζησο επφκελνο, νπ ζσπείαηο Μαθάξηε, ηνχ Υξηζηνχ ηφ 
πνηήξηνλ, νινςχρσο ψθζεο αξπζάκελνο.  
 
θζεο ηψλ Μαξηχξσλ έλδνμε θαιινλή, ηνίο Υξηζηνχ θαιιπλφκελνο, 
ζεπηνηάηνηο ζηίγκαζη, δηά ηνχηφ ζε, άπαληεο γεξαίξνκελ.  
 
Νχλ ελ νπξαλίσ ιήμεη γελφκελνο, ηψλ ηνχ βίνπ κε ιχηξσζαη, δεηλψλ 
πεξηζηάζεσλ, Αζιεηά Κπξίνπ Κφλσλ έλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε Θενηφθε Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ραίξε φξνο ηφ άγηνλ, ραίξε ηφ 
θεθάιαηνλ, ηήο ζεπηήο παξζελίαο, ραίξε Γέζπνηλα.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ ήρνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο θαί ηφ Μαξηπξηθφλ. 
  

Γφμα... Καί λχλ... 
Θενηνθίνλ ή ηαπξνζενηνθίνλ 

 
Αη κεηάλνηαη, σο ζχλεζεο, ε α' Χξα, θαί Απφιπζηο. 

ΤΖ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 
 

Μλήκε ηνχ Αγίνπ Οζηνκάξηπξνο Κφλσλνο ηνχ ελ Ηζαπξία.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηνχ Αγίνπ ηηρεξά πξνζφκνηα ηξία. 
 

Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Μάξηπο παλανίδηκε πνιιαίο, νκηιήζαο ζιίςεζη, θαί αλππνίζηνηο θνιάζεζη ηφλ 
πνιπκήραλνλ, εηξνπψζσ φθηλ, θαί ηνχηνλ ππέηαμαο, πνζίλ σξαηνηάηνηο ζνπ 
έλδνμε, Υξηζηνχ δεφκελνο, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ θαί ηφ 
κέγα έιενο. 
 
Κφλσλ παλανίδηκε θσηί, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, θαηαπγαζζείο ηήλ, δηάλνηαλ, 
ζθφηνο εκείσζαο, πνλεξψλ δαηκφλσλ, θαί πξφο θέγγνο άδπηνλ, κεηέβεο ελ 
Θεψ επθξαηλφκελνο, φλ λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Κφλσλ αμηάγαζηε λαφο, ηήο Σξηάδνο γέγνλαο, θαί ηφλ λαφλ ηφλ παλάγηνλ, έλ ψ 
ηφ ζψκά ζνπ, επζεβψο εηέζε, πνηακφλ αλέδεημαο, απείξσλ ηακάησλ 
παλφιβηε, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ θαί ηφ κέγα 
έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε μέλνλ άθνπζκα Αγλή, ραίξε μχινλ άγηνλ, ηνχ Παξαδείζνπ ζεφθπηνλ, 



ραίξε εμάιεηςηο, πνλεξψλ δαηκφλσλ, ραίξε μίθνο δίζηνκνλ, ερζξνχ ηήλ 
θεθαιήλ απνηέκλνπζα, ηψ μέλσ ηφθσ ζνπ, Παλαγία ππεξάκσκε, μελσζέληαο, 
εκάο αλαθάιεζαη.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ίδηνλ Άξλα ε Ακλάο, θαί άκσκνο Γέζπνηλα, ελ ηψ ηαπξψ σο εψξαθελ, 
είδνο νπθ έρνληα, νπδέ θάιινο, Οίκνη! ζξελσ δνχζα έιεγε, πνχ ζνπ ηφ 
θάιινο έδπ γιπθχηαηε; πνχ ε εππξέπεηα; πνχ ε ράξηο ε αζηξάπηνπζα, ηήο 
κνξθήο ζνπ, Τηέ κνπ πακθίιηαηε;  
 

Σά ινηπά ηήο ηνχ Δζπεξηλνχ Αθνινπζίαο, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηή ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη Καλφλεο ηνχ Σξησδίνπ, θαί ηνχ 
Αγίνπ ν παξψλ, νχ ή Αθξνζηηρίο.  
 

Ο Καιιίληθνο Μάξηπο πκλείζζσ Κφλσλ. 
Αλεπ ηψλ Θενηνθίσλ 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. α'  Ο Δηξκφο 

«Σψ ζσηήξη Θεψ, ηψ ελ ζαιάζζε ιαφλ, πνζίλ αβξφρνηο νδεγήζαληη, θαί 
Φαξασ παλζηξαηηά θαηαπνληίζαληη, απηψ κφλσ άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Ο Καιιίληθνο λχλ, Μάξηπο πκλείζζσ Κφλσλ, θαηά ηήο πιάλεο αλδξηζάκελνο, 
σο ζηξαηεπζάκελνο Υξηζηψ, ηψ επί πάλησλ Θεψ, θαί άθζαξηνλ ζηέθνο 
αλαδεζάκελνο.  
 
Κεθξπκκέλελ δσήλ, θαί ηήλ αγήξσ δφμαλ επηπνζήζαο αληειιάμαην, Κφλσλ ν 
έλδνμνο Μάξηπο, ηήο επηθήξνπ ριηδήο, φλ χκλνηο ηηκήζσκελ, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Αθζαξζίαο ζηνιήλ, πεξηβαιφκελνο λχλ, ελεθεληξίζζεο Κφλσλ έλδνμε, 
αγξηειαίνπ εθ ξίδεο εηο θαιιηέιαηνλ, Υξηζηψ ηε ην χο θχζαληαο 
εθαξπνθφξεζαο.  
 
Λειπκέλνο αξάο, ηήο ηνχ Πξνπάηνξνο θζνξάο, ηήλ πιάλεο δεχγιελ 
απεζείζαην, ν παλανίδηκνο Μάξηπο, θαί ηήλ νκφδπγνλ, αγλείαο ζπλφκηινλ 
ζπλαπεηξγάζαην.  

Θενηνθίνλ 
Άρξαληε κήηεξ Θενχ, ηφλ ζαξθσζέληα εθ ζνχ, θαί εθ ηψλ θφιπσλ ηνχ 
γελλήηνξνο, κή εθθνηηήζαληα Θεφλ, απαχζησο ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ Υξηζηέ, ζηεξέσζφλ κνπ ηήλ δηάλνηαλ, εηο ηφ πκλείλ 
θαί δνμάδεηλ ζνπ, ηήλ εθνχζηνλ λχλ ζηαχξσζηλ».  



 
Λαηξεχεηλ εξεηίζσ Θεψ, ηφ θψο πνζήζαο, εβδειχμσ δέ, ηήλ δνθεξάλ Κφλσλ 
έλδνμε, ηψλ εηδψισλ αζεφηεηα.  
 
Ηέξεπζαο πξνζχ κσο Υξηζηψ, ςπρήλ θαί ζψκα, θαί εππξφζδεθηνο, σο κφλνο 
κφλσ σκίιεζαο, ηψ Γεζπφηε πακκαθάξηζηε.  
 
Ννκίκσλ ηψλ παηξψσλ ζνθψο, ιανχο απείξνπο ειεπζέξσζαο, ηφλ απσιείαο 
θεξψλπκνλ, ζξηακβεχσλ Κφλσλ έλδνμε.  
 
Ηθέηεπε παζψλ ςπρηθψλ, ζσκαηηθψλ ηε ιχζηλ Έλδνμε, παξαζρεζήλαη ηνίο ελ 
πίζηεη, ενξηάδνπζη ηήλ κλήκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Ηθέηεπε απαχζησο Αγλή, ηφλ πξνειζφληα εθ ιαγφλσλ ζνπ, ξπζζήλαη πιάλεο 
δηαβφινπ, ηνχο πκλνχληάο ζε Μεηέξα Θενχ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Δθ βξέθνπο ηψ Θεψ, θνιιεζείο ζενθφξε, ηνχ Πλεχκαηνο ζεπηφλ, αλεδείρζεο 
δνρείνλ, θαί ηά πνλεξφηαηα, θαζππέηαμαο πλεχκαηα, ελαζιήζαο δέ, 
εκεγαιχλζεο αμίσο, φζελ άπαληεο, ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, πηζηψο 
ενξηάδνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Κπβέξλεζνλ Αγλή, ηήλ αζιίαλ ςπρήλ κνπ, θαί νίθηεηξνλ απηήλ, ππφ πιήζνπο 
πηαηζκάησλ, βπζψ νιηζζαίλνπζαλ, απσιείαο Παλάκσκε, θαί ελ ψξα κε, ηή 
θνβεξά ηνχ ζαλάηνπ, ειεπζέξσζνλ, θαηεγνξνχλησλ δαηκφλσλ, θαί ζψζφλ κε 
δένκαη.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σήλ ζήλ ηήο θαζαξάο, θαί ακψκνπ Παξζέλνπ, δηήιζελ αιεζψο, ηήλ θαξδίαλ 
ξνκθαία, ηαπξψ ψο εψξαθαο, ηφλ Τηφλ ζνπ πςνχκελνλ, Παλακψκεηε, 
επινγεκέλε Μαξία, ηφ πξνζθχγηνλ, ακαξησιψλ Θενηφθε, πηζηψλ ηφ 
θξαηαίσκα 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αθήθνα Κχξηε, ηήλ εθ ηνχ ηάθνπ ζνπ έγεξζηλ, θαί εδφμαζά ζνπ, ηήλ αήηηεηνλ 
δχλακηλ».  
 
Καζείιεο Μαθάξηε, ηφ ηψλ ιαψλ απαηήιηνλ, θαί ππέθελαο, ηνχ Ηεζνχ ηήλ 
ζεφηεηα.  
 
Ο ιίζηλνο θξίμαο ζνπ, ςεπδήο Θεφο ηφ εκβξίκεκα, ηφλ Ηεζνχλ κφλνλ, 
θαζσκνιφγεζελ είλαη Θεφλ.  
 
πλήθαλ νη άθξνλεο, ηήλ ππέξ θχζηλ δεμάκελνη, εθ ιηζίλνπ ρείινπο, 
αιεζεζηάηελ κεηάζεζηλ.  



 
Μπζηήξηνλ άξξεηνλ, ηφ δηά ζνχ θεξπηηφκελνλ, επηζηξέθεηο γάξ Μάξηπο, 
πεπιαλεκέλνπο πξφο Κχξηνλ.  

Θενηνθνλ 
Κπξίσο δνμάδνκελ, ζέ Θενηφθνλ, Αλχκθεπηε, θαί ηψ ζψ ιηκέλη, νη πηζηνί 
θαηαθεχγνκελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε, ζψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο 
ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ».  
 
Άρξάληνπ ζε δνρείνλ ε ράξηο, θαί αθεξάηνπ θσηφο απεηξγάζαην, Μαξηχξσλ 
θιένο θαί θαχρεκα.  
 
Ρεκάησλ επινπηίζζεο αξξήησλ, ηήλ ζείαλ γλψζηλ, θαί ηαχηελ εκχεζαο, 
ιανχο απείξνπο ππέξηηκε.  
 
Σήλ ράξηλ ζνπ νξψληεο νη άλνκνη, ηψλ ζαπκάησλ εβφσλ, ν Κφλσλνο Θεφο, 
ηήλ πιάλελ ελίθεζε.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ κεηά ηφθνλ πκλνχκέλ ζε, Θενηφθε, ζχ γάξ ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ζαξθί 
ηψ θφζκσ εθχεζαο.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δθχθισζέ κε άβπζζνο, ηαθή κνη ηφ θήηνο εγέλεην, εγψ δέ εβφεζα, πξφο ζέ 
ηφλ θηιάλζξσπνλ, θαί έζσζέ κε, ε δεμηά ζνπ Κχξηε».  
 
Τπήξμε ηνίο πηζηεχζαζηλ, ε ράξηο ηνχ πινχηνπ επαχμεζηο, ηνίο δέ 
απεηζήζαζηλ, ε έλζηαζηο φιεζξνο, ηαίο ηθεζίαηο, ζνχ Κφλσλ πακκαθάξηζηε.  
 
αθψο ζνη ππνηέηαθηαη, δαηκφλσλ ηά ζηίθε καθάξηε, ζαπηφλ ππνηάμαληη, Θεψ 
ηψ πνηήζαληη, απηεμνπζίσο, ψ Μάξηπο Κφλσλ έλδνμε.  
 
Τπφ ζνχ επαηδεχεην, ηά πιήζε αηξείζζαη ηφλ έιενλ, θαί ηξφπνλ βδειχηηεζζαη, 
ελζέσο θηιάξγπξνλ, Πακκάθαξ έξγσ, θαί ιφγσ δηδαζθφκελα.  

Θενηνθίνλ 
Βάηνλ ζε αθαηάθιεθηνλ, θαί φξνο θαί θιίκαθα έκςπρνλ, θαί πχιελ νπξάληνλ, 
αμίσο δνμάδνκελ, Μαξία έλδνμε, Οξζνδφμσλ θαχρεκα.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ ελδηαηάθηνπ ήρνπ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Δ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Οζηνκάξηπξνο Κφλσλνο ηνχ 

ελ lζαπξία.  
ηίρνη 



 Ήθεηο πξφο απηφλ ηφλ Θεφλ, Θεφο ζέζεη,  

 Δηο γήλ άθείο ζνπ ηήλ θφληλ, Κφλσλ Πάηεξ.  

 Πέκπηε θαξηεξφθξσλ ςπρήλ ν Κφλσλ αθέεθελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Κφλσλνο ηνχ Κεπνπξνχ.  
ηίρνη 

 Ήισλ ηχπνπο θέξνληη Κπξίσ Κφλσλ,  

 Ήισλ ηχπνπο πξφζεηζηλ εηο πφδαο θέξσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Μάξθνπ Μνλαρνχ ηνχ 
ζαπκαηνπξγνχ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπινγίνπ ηνχ ελ 
Παιαηζηίλε.  

ηίρνη 

 Σφλ Δπιφγηνλ επινγεί πάζα θηίζηο,  

 Κηίζηνπ ράξηλ ζνχ ηήλ θάξαλ ηεηκεκέλνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπιακπίνπ.  
ηίρνη 

 Σξάρεινλ Δπιάκπηνο εθηκεζείο μίΦεη,  

 Σξαρειηψζαλ δπζζέβεηαλ αηζρχλεη.  
 
Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Αξρέιανο θαί νη ζχλ απηψ εθαηφλ 
ηεζζαξάθνληα δχν Μάξηπξεο μίθεη ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Θείο πξψηνο Αξρέιανο απρέλα μίθεη, 

 Άξρεη ηνκήο ζνη, ιαέ ζείε Κπξίνπ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ο ελ θακίλσ ππξφο, ηνχο πκλνιφγνπο ζψζαο Παίδαο, επινγεηφο ν Θεφο, ν 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Μαξηπξηθψο Αζιεηά, εγσληζκέλνο αλεβφαο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 
Νεληθεθψο ηφλ ερζξφλ, ζχ αλεδείρζεο Αζινθφξνο, επινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ βνψλ.  
 
Δπί ηήο γήο ληθεηήο, ελ νπξαλνίο δέ ζηεθαλίηεο, αλεγνξεχζεο ηνχ Υξηζηνχ, 
Μάξηπο αήηηεηε.  
 



Ηεξνπξγήζαο Θεψ, ηήλ ηψλ ελ πιάλε ζσηεξίαλ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ βνάο.  

Θενηνθίνλ 
Ο εθ Παξζέλνπ ηερζείο, ήλ Θενηφθνλ απεηξγάζσ, επινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ γελλεζέληα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί επ' εζράησλ ηψλ 
ρξφλσλ, ζαξθσζέληα εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, Ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
εζπιεκέλνλ νξψληεο, ηφλ ηνχ ζθφηνπο θνζκνθξάηνξα, ηήλ δεηζηδαίκνλα 
πιάλελ, ηνχ Αγίνπ ηαίο εληεχμεζηλ, Ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ 
εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Θενπξεπψο ζνη Πακκάθαξ, ηψλ Καθνχξγσλ ηά ζπζηήκαηα, δη' νιεζξίσλ 
πλεπκάησλ, ηηκσξνχκελα εθξαχγαδνλ, Ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Χο κεηξηθαίο αγθάιαηο, αζηλέο ηφ βξέθνο έζσζαο, ηή ελεξγεί ζνπ πξνζηάμεη, 
έλ ηαίο κχιαηο ηνχ αγξίνπ ζεξφο, Ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ 
βνψλ απαχζησο.  
 
Καηειακπξχλζεο αθζφλσο, Αζιεηά ηψ ηξηζειίσ θσηί, ηήλ ηξηζππφζηαηνλ 
θχζηλ, αλακέιπσλ γάξ εθξαχγαδεο, Ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σψλ Υεξνπβίκ ππεξηέξα, αλεδείρζεο ππεξέλδνμε, Θενγελλήηνξ Μαξία, ελ 
γαζηξί ζνπ γάξ εζθήλσζελ, φλ ζχλ Αζσκάηνηο, βξνηνί δνμνινγνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«έ ηήλ ππέξ λνχλ θαί ιφγνλ κεηέξα Θενχ, ηήλ ελ ρξφλσ ηφλ άρξνλνλ, 
αθξάζησο θπήζαζαλ, νη πηζηνί νκνθξφλσο κεγαιχλνκελ».  
 
ινο ηνχ αυινπ πφζνπ γελφκελνο, ηνχ Υξηζηνχ επεπφζεζαο, πηείλ ηφ 
πνηήξηνλ, δηφ πάληεο ζε Μάθαξ καθαξίδνκελ.  
 
Νφκσ ζείσ ζεαξέζησο επφκελνο, νπ ζσπείαηο Μαθάξηε, ηνχ Υξηζηνχ ηφ 
πνηήξηνλ, νινςχρσο ψθζεο αξπζάκελνο.  
 
θζεο ηψλ Μαξηχξσλ έλδνμε θαιινλή, ηνίο Υξηζηνχ θαιιπλφκελνο, 
ζεπηνηάηνηο ζηίγκαζη, δηά ηνχηφ ζε, άπαληεο γεξαίξνκελ.  
 
Νχλ ελ νπξαλίσ ιήμεη γελφκελνο, ηψλ ηνχ βίνπ κε ιχηξσζαη, δεηλψλ 



πεξηζηάζεσλ, Αζιεηά Κπξίνπ Κφλσλ έλδνμε.  
Θενηνθίνλ 

Υαίξε Θενηφθε Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ραίξε φξνο ηφ άγηνλ, ραίξε ηφ 
θεθάιαηνλ, ηήο ζεπηήο παξζελίαο, ραίξε Γέζπνηλα.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ ήρνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο θαί ηφ Μαξηπξηθφλ. 
  

Γφμα... Καί λχλ... 
Θενηνθίνλ ή ηαπξνζενηνθίνλ 

 
Αη κεηάλνηαη, σο ζχλεζεο, ε α' Χξα, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή  
ΤΖ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ ηεζζαξάθνληα δχν Μαξηχξσλ ηψλ ελ ηψ Ακνξίσ, 

Θενδψξνπ, Κσλζηαληίλνπ, Καιιίζηνπ, Θενθίινπ, Βαζζψε θαί ηήο ζπλνδίαο 
απηψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιιν κελ ηψλ Μαξηχξσλ ηηρεξά Πξνζφκνηα 
ηξία. 

 
Ήρνο δ' 

Ο εμ Τςίζηνπ θιεζείο 
Οη ελ εζράηνηο θαηξνίο αλαθαλέληεο, θαιιίληθνη Μάξηπξεο, αζηέξεο άδπηνη, ελ 
ηψ ζεπηψ ζηεξεψκαηη, ηήο Δθθιεζίαο, άζισλ ιακπξφηεζηλ εθσηίζαηε, πάζαλ 
ηήλ πθήιηνλ, θαί δηειχζαηε, πιάλεο ηφ ζθφηνο παλεχθεκνη, θαί λχλ πξφο 
θέγγνο, ηφ αησλίδνλ κεηεβηβάζζεηε, φζελ έλ πίζηεη, ηήλ θσζθφξνλ ηε, θαί 
ηεξάλ πκψλ άζιεζηλ, εθηεινχκελ πξνζηάηαο, αγαζνχο εκψλ πινπηήζαληεο.  
 
Απαγσγή Υξηζηνκάξηπξεο βηαία, δέζκηνη γεγφλαηε, θαί απεηέζεηε, ελ θπιαθή 
επί κήθηζηνλ, άπαληεο ρξφλνλ, ζείνη ηήο πίζηεσο, φλησο θχιαθεο, εληεχζελ 
καηλφκελνο, ζήξ ν δπζψλπκνο, μίθεη πκάο εζαλάησζε, κή βνπιεζέληαο, είμαη 
ηνίο ηνχηνπ δεηλνίο πξνζηάγκαζη, θαί λχλ ηά άλσ, εθιεξψζαζζε, ραξκνληθψο 
ηεζζαξάθνληα, πξφο δπζί πεθπθφηεο, παλανίδηκνη βαζίιεηα.  
 
χλ Κσλζηαληίλσ Βαζζψε θαί Καιιίζησ, Θεφθηινλ άπαληεο, θαί ηφλ 
Θεφδσξνλ, θαί ηφλ ινηπφλ ζείνλ φκηινλ, ηψλ Αζινθφξσλ, κεγαινθψλσο 
αλεπθεκήζσκελ, ζαλείλ γάξ πξνείινλην, ππέξ ηήο πάλησλ Εσήο, 
ζθαγηαζζέληεο γεζφκελνη, θαί λχλ ελ πφιεη, Θενχ ηνχ δψληνο 
επαλαπαχνληαη, θαί εμαηηνχληαη ηνχ επξείλ εκάο, ακαξηεκάησλ ηήλ άθεζηλ, ελ 
εκέξα ηήο δίθεο, θαί ηειείαλ απνιχηξσζηλ.  



Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηη εηο βάζε πνιιψλ παξαπησκάησλ, αζιίσο θαηήληεζα, εμ ακειείαο κνπ, 
θαί ξαζπκίαο ν δείιαηνο, θαί απνξία θαί απνγλψζεη λπλί ζπλέρνκαη, γελνχ κνη 
βνήζεηα, θαί ηιαζηήξηνλ, θαί ζσηεξία Παλάρξαληε, παξακπζίαλ, επκελεζηάηελ 
παξερνκέλε κνη, ζέ ηθεηεχσ θαη ζνχ δένκαη, θαί πξνζπίπησ θαί πίζηεη 
θξαπγάδσ ζνη, Μή δε, ηέινο, ηψ αιάζηνξη ερζείελ εηο πίραξκα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Μή επνδχξνπ κνπ Μήηεξ θαζνξψζα, ελ μχισ θξεκάκελνλ ηφλ ζφλ Τηφλ θαί 
Θεφλ, ηφλ εθ' πδάησλ θξεκάζαληα, ηήλ γήλ αζρέησο, θαί πάζαλ θηίζηλ 
δεκηνπξγήζαληα, θαί γάξ αλαζηήζνκαη θαί δνμαζζήζνκαη, θαί ηά ηνχ Άδνπ 
βαζίιεηα, ζπληξίςσ ζζέλεη, θαί αθαλίζσ ηνχηνπ ηήλ δχλακηλ, θαί ηνχο 
δεζκίνπο εθιπηξψζνκαη, ηήο απηνχ θαθνπξγίαο, σο εχζπιαγρλνο, θαί Παηξί 
ηψ ηδίσ, πξνζαγάγσ ψο θηιάλζξσπνο.  
 

Δάλ δέ ηχρε ελ αββάησ, ιέγε ηά εμήο, Ηδηφκεια.  
 

Γφμα... Ήρνο β'  Μεζνδίνπ 
Ζ Δθθιεζία ζήκεξνλ παλεγπξίδεη κπζηηθψο, λέαλ ζηνιήλ ελδπζακέλε, σο 
πνξθχξαλ θαί βχζζνλ, ηά αίκαηα ηψλ λέσλ Αζινθφξσλ, ηνχηνπο γάξ ελ 
επζεβεία εθζξεςακέλε, ζπζίαλ άκσκνλ δέ ηήλ θαί επάξεζηνλ, Υξηζηψ 
πξνζήγαγε, Γηφ ληθεηάο ν ηνχηνπο ηψλ παξαλφκσλ αλαδείμαο, θαί 
ζηεθαλψζαο θαί δνμάζαο, θαί εκίλ θαηάπεκςνλ, ηαίο απηψλ πξεζβείαηο ηφ 
κέγα έιενο.  

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε 

Όβξεηο ππνκείλαληα πνιιάο, θαί επί ηαπξνχ πςσζέληα, ηφλ ηνχ παληφο 
Πνηεηήλ, βιέςαζα, Παλάρξαληε, έζηελεο ιέγνπζα, Τπεξχκλεηε Κχξηε, Τηέ θαί 
Θεέ κνπ, πψο ηηκήζαη ζέισλ ζνπ, ηφ πιάζκα Γέζπνηα, θέξεηο ελ ζαξθί 
αηηκίαλ; Γφμα ηή πνιιή επζπιαγρλία, θαί ζπγθαηαβάζεη ζνπ θηιάλζξσπε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, θαί ηφ Μαξηπξηθφλ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. β'  πθεψηνπ 
Φάιαγγα ζενζηεθή, αξηηθαλψλ Μαξηχξσλ, ζθάγηνλ άκσκνλ, ππέξ Υξηζηνχ 
ηπζέλησλ πξνζχκσο, ηφλ αγηφιεθηνλ ζπλαζπηζκφλ ηψλ ηεζζαξάθνληα δχν, 
θηινκάξηπξεο δεχηε ηηκήζσκελ, θαί ηήλ παλίεξνλ κλήκελ πλεπκαηηθψο 
ηειέζαληεο, βνήζσκελ πξφο απηνχο, ζξαχζαηε ζξάζνο ηψλ αζεβψλ θαί 
βαξβάξσλ, θαί ξχζαζζε ιαφλ επζεβφθξνλα, επραίο εκψλ, πάζεο 
πεξηζηάζεσο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Μεγάισλ ραξηζκάησλ Αγλή, Παξζέλε Μήηεξ κφλε Θενχ, εμηψζεο, φηη έηεθεο 



ζαξθί, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  

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

Ζ ινηπή ηνχ Δζπεξηλνχ Αθνινπζία σο ζχλεζεο.  
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Αγίσλ 
Ήρνο πι. α' 

Σψλ αγίσλ Μαξηχξσλ ηά θαηνξζψκαηα, νπξαλψλ αη δπλάκεηο 
ππεξεζαχκαζαλ, φηη ελ ζψκαηη ζλεηψ ηφλ αζψκαηνλ ερζξφλ, ηή δπλάκεη ηνχ 
ηαπξνχ, αγσληζάκελνη θαιψο, ελίθεζαλ ανξάησο, θαί λχλ πξεζβεχνπζη 
ηψΚπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο θαηά ηήλ ηάμηλ.  
 

Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Άζινπο επαηλψ θαιιηλίθσλ Μαξηχξσλ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
Ο Δηξκφο 

«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ, ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ Θεψ επηλίθηνλ σδήλ, εβφα, άζσκελ».  
 
Αλαθαλέληεο ηψ χςεη ηήο ηνχ Υξηζηνχ, Δθθιεζίαο Έλδνμνη σο αζηέξεο 
θαεηλνί, ηψλ πηζηψλ θσηίδεηε ςπράο, ηφλ ηήο πιάλεο ζθνηαζκφλ 
απνδηψθνληεο.  
 
Θαξζαιεφηεηη γλψκεο ηψ δπζκελεί, ζπκπιαθέληεο Μάξηπξεο, θαηεβάιεηε 
απηφλ, θαί ζαλφληεο εχξαηε δσήλ, αηειεχηεηνλ νκνχ καθαξηψηαηνη.  
 
Λειακπξπζκέλνη ηψ θάιιεη ηήο θσηαπγνχο, θαί ζηεξξάο αζιήζεσο, 
πξνζελέρζεηε Υξηζηψ, ηψ ηπζέληη Μάξηπξεο ζαξθί, θαί ρνξνίο καξηπξηθνίο 
ζπλεξηζκήζεηε.  
 
Οη ηεζζαξάθνληα δχν παλεπθιεείο, ηνχ Κπξίνπ Μάξηπξεο, κπξηφιεθηνλ 
πιεζχλ, αλνκνχλησλ ηξέςαληεο πνιιψλ, αγαζψλ ελ νπξαλνίο θαηεμηψζεηε.  

Θενηνθίνλ 



Τπεξαγία Παξζέλε ηψλ Αζιεηψλ, ζείνλ εγθαιιψπηζκα, ε θπήζαζα Υξηζηφλ, 
ηφλ σξαίνλ θάιιεζηλ απηφλ, σξατζαη ηήλ εκήλ ςπρήλ ηθέηεπε.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο απηνχο, ελ ηή πέηξα ηήο φκνινγίαο ζνπ».  
 
ηαδίνπ κέζνλ παξαζηάο, ηφλ ζσηήξηνλ Λφγνλ, δη' εκάο ζαξθσζέληα, 
ειεπζέξα ηή θσλή, εθήξπμαο αλδξηθψο, θαξηεξφθξνλ, κέγηζηε Θεφδσξε.  
 
Δκθξφλσο πίζηεη ελαζιψλ, απεξλήζσ ηφ ζψκα, θαί ηνκή ηή ηνχ μίθνπο, 
ππνθιίλαο ζεαπηφλ, εηχζεο ψζπεξ ακλφο, Κσλζηαληίλε Μάξηπο αμηάγαζηε.  
 
Πηζηφλ ζε θίινλ ηνχ Θενχ, ν θαηξφο ηψλ αγψλσλ, εθαλέξσζε πάζη, ηήο πξφο 
ζάξθα βιαβεξάο θηιίαο ηφλ ινγηζκφλ, απνζπψληα, θξάηηζηε Θεφθηιε.  

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ δήκνο ελαζιψλ, ηεζζαξάθνληα δχν, ζέ Θενχ ηνχ Τςίζηνπ, Μεηέξα 
παλαιεζή, εθήξπηηελ εκθαλψο, δπλακνχζαλ, ηνχηνπο κεζηηείαηο ζνπ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο 

πκπεθξαγκέλνη αλδξηθψο πξφο αλφκνπο, ζπληεηαγκέλνη ινγηθψο πξφο 
αζένπο, ηήλ παλνπιίαλ ήξαζζε Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, πίζηηλ κέλ σο κάραηξαλ, 
επί ρείξα ιαβφληεο, αζπίδα ηήλ ειπίδα δέ, ηεζεηθφηεο επ' ψκσλ, θαί ηήο 
αγάπεο ζψξαθα ζαθψο, ελδεδπκέλνη, ερζξνχο εηξνπψζαζζε.  

Έηεξνλ  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Απαρζέληεο δεζκψηαη ππφ ερζξνχ, θαί θξνπξά ζπγθιεηζζέληεο ρξφλνηο 
πνιινίο, ηή πίζηεη θξνπξνχκελνη, αζηλείο δηεκείλαηε, θαί ηψ μίθεη ιπζέληεο, 
ηνχ ζψκαηνο Άγηνη, ηψ ελζέσ πφζσ ζαθψο ζπλεδέζεηε, φζελ σο θσζηήξεο, 
δηειάκςαηε θφζκσ, ηνχο πάληαο θσηίδνληεο, ηή ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηη, 
Αζινθφξνη καθάξηνη, Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθξάζησο Μήηεξ Θενχ, ηψ 
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ ζπλέρνληα, θαί ελ αγθάιαηο θέξεηο, ηφλ 
πάληα θαηέρνληα, ηφλ ηξνθνδφηελ πάλησλ, θαί πιάζηελ ηήο θηίζεσο, φζελ 
δπζσπψ ζε, Παλαγία Παξζέλε, Δλ ψξα ηήο θξίζεσο, φηαλ κέιισ 
παξίζηαζζαη, πξφ πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ, δψξεζαί κνη ηφηε ηήλ ζήλ, 
πξνζηαζίαλ Γέζπνηλα παλάρξαληε, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο 
ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδελ, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 



ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αλεμαληιεηνο, πιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία 
παζήκαηα.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, Δθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Ηζρχτ Μάξηπξεο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, θαηεβάιεηε πάζαλ ηνχ δπζκελνχο, 
δχλακηλ αλίζρπξνλ, ζαλαησζέληεο θαί δσήλ, θιεξσζάκελνη αηψληνλ.  
 
Νεπξψζαο θάιιηζηα, ςπρήλ ν Κάιιηζηνο, ηαίο ελζένηο κειέηαηο λεαληθψο, 
ραίξσλ πξνζερψξεζε, πξφο ηήλ ηνχ μίθνπο εθηνκήλ, ηά νπξάληα 
θιεξνχκελνο.  
 
Χξαίσο έζηεζαο, ελ πέηξα γλψζεσο, ηνχ λνφο ζνπ Βαζζψε ηάο λνεηάο, 
βάζεηο θαί εζθέιηζαο, θαηαδηψμαο αλδξηθψο, ηνχο ερζξνχο ζνπ 
πακκαθάξηζηε.  
 
Κελνχληεο αίκαηα, ιακπξψο ηά πλεχκαηα, παξεδψθαηε άκα ηψ δη' εκάο, 
πινχησ αγαζφηεηνο, αίκα ηφ ίδηνλ ηαπξψ, Παλανίδηκνη θελψζαληη.  

Θενηνθίνλ 
Αγλήλ Μεηέξα ζε, νη ζείνη Μάξηπξεο, επηζηάκελνη Κφξε, θαί ηήλ ελ ζνί, δφμαλ 
θιετδφκελνη, ηάο αζαλάηνπο δσξεάο, ελ πςίζηνηο εθιεξψζαλην.  
 

Χδή ε' Ο Δηξκφο 
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Λακπάδεο ψθζεηε κπζηηθαί, θέγγεη επζεβείαο ηάο ςπράο, ηψλ επζεβψλ 
ζειαγίδνπζαη, θαί ηήο αγλσζίαο ηφ ζθφηνο ιχνπζαη, Κπξίνπ Αζινθφξνη 
καθαξηψηαηνη.  
 
Λεφλησλ ράζκαηα λνεηψλ, Μάξηπξεο Κπξίνπ επιαβψο, παξαδξακφληεο 
γεγφλαηε, βξψκα ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ ήδηζηνλ, ηξπθήο αδηαξξεχζηνπ 
θαηαμηνχκελνη.  
 
Ηθεηεξίαλ ππέξ εκψλ, Μάξηπξεο πξνζάμαηε Θεψ, νη δχν θαί ηεζζαξάθνληα, 
φπσο ιπηξσζψκελ πάζεο θνιάζεσο, θαί ηψλ επεξρνκέλσλ απείξσλ 
ζιίςεσλ.  

Θενηνθίνλ 
Ννφο κνπ ίζπλνλ δπζσπψ, Άρξαληε θηλήζεηο πξφο Θεφλ, νδφλ δσήο 
ρξεκαηίδνληα, θαί ηψλ αζινθφξσλ εμνκαιίζαληα, ηάο ηξίβνπο ηάο θεξνχζαο 



πξφο ηά νπξάληα.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Ηζηίσ πηεξνχκελνη, ηνχ ηαπξνχ νη Αζιεηαί, παξαλνκίαο ζάιαζζαλ, 
ππέπιεπζαλ αβξφρσο θαί γαιελνχο, ιηκέλαο θαηέιαβνλ, επζεβψλ θπβεξλήηαη 
ρξεκαηίδνληεο.  
 
Κπξίνπ ηνχο Μάξηπξαο, Κσλζηαληίλνλ επζεβψο, θαί ηφλ θιεηλφλ Θεφδσξνλ, 
Κάιιηζηφλ ηε Βαζζψελ θαί ζχλ απηνίο, ηφλ κέγαλ Θεφθηινλ, θαί ηνχο ηνχησλ 
ζπλάζινπο επθεκήζσκελ.  
 
Χο άλζε εδχπλνα, ελ ιεηκψλη κπζηηθψο, ηψλ Αζιεηψλ αλζήζαληεο, ηήλ 
Δθθιεζίαλ άπαζαλ λνεηήο, νζκήο επιεξψζαηε, ηφ δπζψδεο ηήο πιάλεο 
απειάζαληεο.  

Θενηνθίνλ 
Ννκίκσλ ζε άλεπζελ, ηψλ ηήο θχζεσο Υξηζηέ, ππεξθπψο εθχεζελ, ε 
Θενηφθνο Κφξε σο αιεζψο, λνκίκσο ηνχο Μάξηπξαο, ελαζιήζαληαο πίζηεη 
ζηεθαλψζαληα.  
 

Δη ηχρνη ελ αββάησ, ιέγε ηφ παξφλ Κνληάθηνλ, θαί ηφλ Οίθνλ εηδ' νχ, ηφ 
ελ ηψ Σξησδίσ Μαξηπξηθφλ ηνχ ήρνπ.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Σνχο λενθαλείο, νπιίηαο ηήο Πίζηεσο, σο ππέξ Υξηζηνχ, πξνζχκσο 
ελαζιήζαληαο, εγθσκίσλ ζηέκκαζηλ, επαμίσο πάληεο ζηεθαλψζσκελ, ππέξ 
εκψλ πξεζβεχνληαο Υξηζηψ, σο πχξγνπο θαί θπιαθαο ηήο Ρσκαίσλ αξρήο.  

Ο Οίθνο 
Σφ ηνχ Υξηζηνχ ακήραλνλ θάιινο, θαί ηήλ άθξαζηνλ δφμαλ, ήλ Αγγέισλ 
ρνξνί επηζπκνχζη ζεάζαζζαη, ελ παξξεζία εκείο νξψληεο, κεηά πάλησλ 
Αγίσλ ηψλ απ' αηψλνο, νη ηνχ Υξηζηνχ ηεζζαξάθνληα θαί δχν Αζιεηαί, ηαίο 
αγίαηο εκψλ πξεζβείαηο, ηνχο πκάο επθεκνχληαο θσηίζαηε, ακαξηηψλ ηφ 
ζθφηνο δηψθνληεο, θαί πηνχο θσηφο εξγαδφκελνη, σο πχξγνη θαί θχιαθεο ηήο 
Ρσκαίσλ αξρήο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Σ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, ηψλ ελ ηψ 

Ακνξίσ αζιεζάλησλ, Θενδψξνπ, Κσλζηαληίλνπ, Καιιίζηνπ, Θενθίινπ, 
Βαζζψε θαί ηψλ ζχλ απηνίο.  

ηίρνη 

 Σήλ εμάξηζκνλ ζπληεζεηκέλελ θέξεη,  



 χλ επηαξίζκσ ε ηεηκεκέλε θάιαγμ.  

 Σεζζαξάθνληα θάξελα δπνίλ άκα έθηε εηκήζε.  
 

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

Οζθχλ λνεηήλ αξεηαίο εδσζκέλνο, Δχδσλνο, Αξθάδηε, πξφο πφινλ ηξέρεηο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Ζζπρίνπ ηνχ ζαπκαηνπξγνχ.  
ηίρνη 

 Γνχο, Ζζχρηε, ζαπηφλ ε ζχρσ βίσ,  

 Σέινπο θζάζαληνο, εζπράδεηο εθ βίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Μάμηκνο ιηζνβνιεζείο ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 ισ βιέπσλ λψ Μάμηκνο πξφο ηά ζηέθε,  

 Πξφο ηάο βνιάο ππήξρε ηψλ ιίζσλ ιίζνο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Δπθξφζπλνο, χδσξ θνριάδνλ πνηηζζείο, 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Εένλ πεπσθσο θηάιε θνίιε πφκα,  

 Ο Μάξηπο Δπθξφζπλνο επθξάλζε κάια.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο επξέζεσο ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ, ππφ ηήο 
καθαξίαο Διέλεο.  

ηίρνη 

 Γίδσζηλ εκίλ Διέλε ηαχηελ ράξηλ,  

 Βιέπεηλ ηφ ζψζαλ εθ θζνξάο εκάο μχινλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο επξέζεσο ηψλ ηηκίσλ ήισλ.  
ηίρνη 

 Φαλέσηεο ήινη Βαζηιεί, ηνχ κέλ θξάλνπο, 

 Άγαικα θείληαη, ηνχ ραιηλνχ δέ θξάηνο.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Ηνπιηαλφο θαί Δχβνπινο μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Γεχξν, μίθεη ζάλσκελ, Δπβνχισ ιέγεη,  

 Ηνπιηαλφο, εηζθέξσλ επβνπιίαλ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο νζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ επεηζε βνάλ, 



Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Μεηά ρξφληνλ εηξθηήλ νη ηεζζαξάθνληα, θαί δχν Υξηζηνχ Μάξηπξεο, ηήο ηνχ 
ζψκαηνο θπιαθήο ιπζέληεο σο απηνχ, θπιάμαληεο λφκνπο αιεζείο, θχιαθεο 
ψθζεζαλ εκψλ, νηθνχληεο ηνχο νπξαλνχο.  
 
Αηρκαιψηνπο ζείνπο παίδαο έκηκήζαζζε, ηξείο ηνχο ελ Βαβπιψλη πνηέ, σο 
αηρκάισηνη απαρζέληεο, ρψξαλ εηο καθξάλ, θαιιίληθνη Μάξηπξεο, ελ ή ηφλ 
πνιπηάξαρνλ ερζξφλ ερκαισηεχζαηε.  
 
Ρείζξνηο αίκαηνο πκψλ ηήο καηαηφηεηνο, ρεηκάξξνπο εμεξάλαηε, πνηακίνηο δέ 
εκβιεζέληεο ξεχκαζη νθνί, πξνο χδσξ κεηέβεηε δσήο, επνρεηεχνληεο εκίλ, 
αζαλαζίαο θξνπλνχο.  

Θενηνθίνλ 
Νφκνο Άρξαληε θαηλφηαηνο χπάξρνπζα, ηφλ Λφγνλ εγγξαθφκελνλ, ελ ζνί 
έζρεθαο, ηφλ ελ βίβισ δψλησλ ηνχο απηνχ, εγγξάςαληα ζείνπο Αζιεηάο, ηά 
γεγξακκέλα εκκειψο απνπιεξψζαληα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη, έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Τπειζφληεο Μαξηχξσλ ηφ ζείνλ ζηάδηνλ, ζηαζεξψο ηνχο αγψλαο 
πξνζεπεδείμαζζε, ηξέπνληεο ερζξφλ, ηαίο αηξέπηνηο ελζηάζεζηλ, φζελ 
επθεκνχκελ, πκάο Υξηζηνχ νπιίηαη.  
 
Ρσκαιέσο αληέζηεο ηνίο καηαηφθξνζηλ, Αζιεηά Κσλζηαληίλε ηνίο 
αλαγθάδνπζη, ζέ ηήο ηνχ Υξηζηνχ, απνζπάλ αγαπήζεσο, θαί ηαίο ηψλ 
Μαξηχξσλ, αγέιαηο εξηζκήζεο.  
 
Χζπεξ άθαθνη άξλεο νκνχ ζπφκελνη, πξφο δπηζίλ Αζινθφξνη νη 
ηεζζαξάθνληα, πάζνο ηφ ζεπηφλ, ηνχ ηπζέληνο σο πξφβαηνλ, ραίξνληεο 
κηκνχληαη, πνιιή ζχλ παξξεζία. 

Θενηνθίνλ 
Νπκθνζηφιηζηνο θαλείο ζνη ζείνο Αξράγγεινο, Υαίξε πχξηλε ζξφλε Θενχ 
εβφα ζνη, Άρξαληε Αγλή, αζινθφξσλ θξαηαίσκα, νκνινγεζάλησλ Θεφλ 
ζαξθί θαλέληα. 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ηξαηηαίο, ζέ καθαξίδνκελ».  
 
Ηδείλ ηφλ Κχξηνλ εμηψζεηε, ζηέθνο πκίλ δσξνχκελνλ ηήο δφμεο ηφ άθζαξηνλ, 



Κσλζηαληίλε, Βαζζψε, Θεφδσξε, Κάιιηζηε γελλαηφθξνλ, κάθαξ Θεφθηιε, 
άκα ηνίο ινηπνίο, ππέξ εκψλ αεί πξεζβεχζαηε.  
 
Χο θψο σο φξζξνο σο κέγαο Ήιηνο, ηψλ Αζιεηψλ ε κλήκε αλαιάκςαζα 
ζήκεξνλ, ηψλ πηζηψλ ηάο ςπράο θαηειάκπξπλε, ηαχηελ επηηεινχληεο, 
ηνχηνπο αηλέζσκελ, κέιεζηλ απηψλ, ηφλ Λπηξσηήλ Υξηζηφλ δνμάζαληαο.  
 
ηξαηφο Μαξηχξσλ ζείνο θαηάινγνο, αζιεηηθφο δπζί πξφο ηεζζαξάθνληα 
ράξηηη, κπξηάζηλ Αγγέισλ εξίζκεηαη, ιχζηλ εκίλ πηαηζκάησλ, λχλ 
εμαηηνχκελνο, κέηξσ ηήο λεζηείαο, εκεξψλ ηψλ ηεζζαξάθνληα.  
 
Ζ γή ηφ αίκα πκψλ εδέμαην, θαί πνηακφο ηά ζψκαηα ξηθζέληα ζπλήλσζε, 
θεθαιαίο ηαίο ηκεζείζαηο Παλφιβηνη, χπεξζελ θεξνκέλεο, ζείαο ιακπξφηεηνο, 
θαί πξνεγνπκέλεο, εκθαλψο δπλάκεη θξείηηνλη. 

Θενηνθίνλ 
Φσηφο δνρείνλ ζενραξίησηε, θσηηζηηθαίο απγαίο ζνπ ηήλ θαξδίαλ κνπ 
θψηηζνλ, ξαζπκίαο ηά λέθε δηψθνπζα, θαί ηφ ηήο ακαξηίαο, ζθφηνο 
εμαίξνπζα, ε ηφλ αλακάξηεηνλ Θεφλ απνθπήζαζα.  
 

Δη ηχρνη ελ αββάησ, ιέγε ηφ εμαπνζηεηιάξηνλ, εη δέ ελάιιε εκέξα, ηφ 
Φσηαγσγηθφλ ηνχ ηπρφληνο ήρνπ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Σεηξαδεθάξηζκνο ρνξφο, ζπλ δπζίλ νκνςχρνηο, ελήζιεζε ζηεξξφηαηα, κέρξη 
ηέινπο θαί πάζαο, ηάο κεραλάο θαηέβαιε, ηνχ ερζξνχ θαί πέθπθε, πξφο 
νπξαλίνπο ζθελψζεηο, ηφ δέ ζηέθνο ηήο λίθεο, εθνκίζαην θαηδξφλ, εθ δεμηάο 
ηνχ Τςίζηνπ.  

Θενηνθίνλ 
Χο έρνπζα ηφ ζπκπαζέο, θαί ηφ έιενο κέγα, επίβιεςνλ παλχκλεηε, Θενηφθε 
Παξζέλε, εηο ηήλ εκήλ ηαπείλσζηλ, θαί παζψλ ηφλ ζφξπβνλ, θαί ηψλ 
ζθαλδάισλ ηνχ βίνπ, δηαζθέδαζνλ Κφξε, θαί ππξφο ηήο γεέλλεο, ξχζαί κε 
ζαίο πξεζβείαηο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηψλ Αίλσλ ςάιινκεληφεληψ Σξησδίσ Ηδηφκεινλ ηήο 
εκέξαο, θαί ηά ινηπά. Αη ζπλήζεηο κεηάλνηαη, ε α' ξα, σο ζχλεζεο, θαί 
Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Ηεξνκαξηχξσλ, ηψλ ελ Υεξζψλη επηζθνπεζάλησλ, 

Δθξαίκ, Βαζηιέσο, Δπγελίνπ, Αγαζνδψξνπ, Καπίησλνο, Αηζεξίνπ θαί 
Διπηδίνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 



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

 
Ήρνο δ' 

Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Μάξηπξεο αήηηεηνη, θαί Ηεξάξραη παλεχθεκνη, θαί θσζηήξεο παγθφζκηνη, 
ζηχινη απεξίηξεπηνη, ζείαο Δθθιεζίαο, θαί βάζηο δνγκάησλ, θαί νδεγνί ηψλ 
επζεβψλ, θαί θαζαηξέηαη πιάλεο γεγφλαηε, Παηέξεο νπξαλφθξνλεο, 
θσηαγσγνί ηψλ ςπρψλ εκψλ, ηψλ Αγγέισλ ζπλφκηινη, ηήο Σξηάδνο 
ππέξκαρνη.  
 
Δθξαίκ ν ανίδηκνο, θαί Βαζηιεχο ν ζεφζνθνο, θαί Καπίησλ ν κέγηζηνο, ζείνο 
Αγαζφδσξνο, ζχλ ηψ Διπηδίσ, θαί ηψ Αηζεξίσ, θαί Δπγελίσ ηψ θιεηλψ, ιφγνηο 
ελζένηο καθαξηδέζζσζαλ, νζίσο γάξ βηψζαληεο, θαί ηεξψο ελαζιήζαληεο, 
βαζηιείαο εδείρζεζαλ, νπξαλίνπ νηθήηνξεο.  
 
Νεθξψζαο ηφ θξφλεκα, ηφ ηήο ζαξθφο αγσλίζκαηη, Βαζηιεχο ν ανίδηκνο, 
λεθξνχο εμαλέζηεζελ, έπηθιήζεη ζεία, Καπίησλ δέ πάιηλ, ν Ηεξψηαηνο πνηκήλ, 
θινγφο ελ κέζσ εζηψο γεζφκελνο, σξάζε αθαηάθιεθηνο, Απηψλ πξεζβείαηο 
Φηιάλζξσπε, ηιαζκφλ εκίλ δψξεζαη, θαί ηφ κέγα ζνπ έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο ειηφκνξθε, Ζιίνπ άδπηνλ φρεκα, ε ηφλ Ήιηνλ ιάκςαζα, ηφλ 
απεξηλφεηνλ, ραίξε λνχο αζηξάπησλ, ζείαηο θξπθησξίαηο, ε ιακπεδσλ ηήο 
αζηξαπήο, ε δηαπγάδνπζα γήο ηά πέξαηα, ε φλησο ρξπζαπγίδνπζα, ε 
παγθαιήο θαί παλάκσκνο, ε ηφ θψο ηφ αλέζπεξνλ, ηνίο πηζηνίο 
εμαζηξάςαζα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξνχκελνλ βιέπνπζα, Υξηζηφλ ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, θαί πιεπξάλ 
νξπηηφκελνλ, ιφγρε ε παλάκσκνο, έθιαηε βνψζα, Σί ηνχην Τηέ κνπ; ηί ζνη 
αράξηζηνο ιαφο, απνηηλλχεη αλζ' ψλ πεπνίεθαο, θαιψλ απηνίο θαί ζπεχδεηο 
κε, αηε θλσζή λαη πακθίιηαηε, θαηαπιήηηνκαη εχζπιαγρλε, ζήλ εθνχζηνλ 
ζηαχξσζηλ.  
 

Σά ινηπά ηήο ηνχ Δζπεξηλνχ Αθνινπζίαο, θαηά ηήλ ηάμηλ.  
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Αγίσλ 
Ήρνο πι. α' 

Σά ζαχκαηα ηψλ αγίσλ ζνπ Μαξηχξσλ, ηείρνο αθαηακάρεηνλ εκίλ 
δσξεζάκελνο, Υξηζηέ ν Θεφο, Σαίο απηψλ ηθεζίαηο βνπιάο εζλψλ 
δηαζθέδαζνλ, ηήο βαζηιείαο ηά ζθήπηξα θξαηαίσζνλ, σο κφλνο αγαζφο θαί 
θηιάλζξσπνο.  
 

Α π ν ι π ζ η ο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 



 
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ αλαγηλψζθνληαη νη Καλφλεο ηψλ Αγίσλ 

θαί ηνχ Σξησδίνπ θαηά ηήλ ηάμηλ.  
 

Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σφλ επηάξηζκνλ Πνηκέλσλ ρνξφλ ζέβσ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ο Δηξκφο 
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Σαίο ζείαηο, θσηνρπζίαηο Μάξηπξεο, πεξηρεφκελνη, ηήλ θσηνθφξνλ ηαχηελ θαί 
θαηδξάλ, ενξηήλ πκψλ πάληνηε, ηνχο επζεβψο γεξαίξνληαο, παζψλ αριχνο 
εθιπηξψζαζζε.  
 
Ο Λφγνο, ν ηνχ Θενχ ζαξθνχκελνο, εκάο αλέδεημε, παλεπθιεείο Πνηκέλαο ηήλ 
απηνχ, θαηαγγείιαη ζεφηεηα, ηνίο πιαλσκέλνηο ζηνη, θαί αγλσζία 
θηλδπλεχνπζη.  
 
Νακάησλ, δσνπνηψλ ηνχ Πλεχκαηνο, απνπιεξνχκελνη, ηνχο εθηαθέληαο 
θαχζσλη δεηλήο, αζεταο εξδεχζαηε, θαί πξφο ηφ χδσξ, Έλδνμνη, ηήο ζσηεξίαο 
σδεγήζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Διχζε, ηψλ πξνπαηφξσλ Άρξαληε, ηφ επηηίκηνλ, ηή ππέξ λνχλ θπήζεη ζνπ 
Αγλή, θαί ηήλ πξψηελ απέιαβνλ, ηνχ Παξαδείζνπ είζνδνλ, κεγαινθψλσο 
επθεκνχληέο ζε.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Ππξί ηψ ζείσ ηφλ λνχλ, πεππξσκέλνο Βαζηιεχ πάλζνθε, νία πνηκήλ άξηζηνο, 
χιελ αζεταο ελέπξεζαο.  
 
Σνχ Πλεχκαηνο ηψ ελ θσηί, ηνπο ηψ ζθφηεη ηψλ δεηλψλ Έλδνμνη, πξφο 
θσηηζκφλ εηιθχζαηε, ηνχ Ηεξσηάηνπ Βαπηίζκαηνο.  
 
Αη ηξίβνη ζνπ πξφο Θεφλ, θαηεπζπλζείζαη Βαζηιεχ άπαληαο, πιάλεο νδνχ 
ράξηηη, πξφο ζενγλσζίαλ επέζηξεςαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ρπφκελνλ ηνχο βξνηνχο ηήο δπλαζηείαο ηνχ ερζξνχ Πάλαγλε, ηφλ δπλαηφλ 
Κχξηνλ, άρξαληε Παξζέλε εθχεζαο.  
 



Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ Χξαηφηεηα 

Μχξσ ηήο ράξηηνο ηεξαηεχζαληεο, πνηκέλεο ψθζεηε ιανχ ζεφθξνλνο, θαί σο 
αξλία θαζαξά, ηπζέληεο πξνζελέρζεηε, Λφγσ Αξρηπνίκελη, ηψ ηπζέληη σο 
πξφβαηνλ, Μάξηπξεο Παλεχθεκνη, θαί θσζηήξεο παγθφζκηνη, δηφ 
παλεγπξίδνκελ πάληεο, πφζσ ηήλ ζείαλ κλήκελ πκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο αγεψξγεηνο Παξζέλε άκπεινο, ηφλ σξαηφηαηνλ βφηξπλ εβιάζηεζαο, 
αλαπεγάδνληα εκίλ, ηφλ νίλνλ ηφλ ζσηήξηνλ, πάλησλ ηφλ επθξαίλνληα, ηάο 
ςπράο θαί ηά ζψκαηα, φζελ σο αηηίαλ ζε, ηψλ θαιψλ καθαξίδνληεο, αεί ζχλ 
ηψ Αγγέισ βνψκέλ ζνη. Υαίξε ε Κεραξηησκέλε.  

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ, ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε έλ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Ηεξψηαηνο Μαξηχξσλ ρνξφο πκλείζζσ, Ηεξσζχλεο ράξηηη, θαί ηήο καξηπξίαο, 
θαηαγιατδφκελνο, θαί κέιπσλ γεζφκελνο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Θενθφξνη θπβεξλήηαη ηήο Δθθιεζίαο, Δθξαίκ θαί Αγαζφδσξνο, Βαζηιεχο 
Καπίησλ, Δπγέληνο, Διπίδηνο θαί ζείνο Αηζέξηνο, Πλεχκαηη Αγίσ εδείρζεζαλ.  
 
Μεκπεκέλνη ηά ζεία ζείνη Παηέξεο, ιανχο ελ νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε, φλησο 
επνηκάλαηε, θαί ηέινο καθάξηνλ, δηά καξηπξίνπ εδέμαζζε.  
 
Οη ζαλφληεο απηζηία ηνχ ηεζλεθφηνο, ηή αλεγέξζεη έηπρνλ δσήο, αησλίνπ δηά 
ζνχ πηζηεχζαληεο, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ, Μάξηπο Βαζηιεχ ηεξψηαηε.  

Θενηνθίνλ 
Νελεθξσκέλνπο εδψσζαο ηνχο αλζξψπνπο, Εσήλ ηήλ ελππφζηαηνλ ηεθνχζα 
Παξζέλε, ππέξ πάζαλ έλλνηαλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, άλζξσπνλ δη' νίθηνλ 
γελφκελνλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Πνηήξηνλ ζεπηνχ, καξηπξίνπ επίεηε, ηφ φλνκα Κπξίνπ, ζενθφξνη Παηέξεο, 
πηζηψο επηθαινχκελνη.  
 
Ο κφλνο ηνίο λεθξνίο, επηπλέσλ αλάζηαζηλ, εληεχμεη ζνπ ηφλ ζαλφλ ηα, 



βαζηιεχ αλεγείξεη, ιακπξχλσλ ζνπ ηφ θήξπγκα.  
 
Ηζφηηκνλ Παηξί, ηφλ Τηφλ θαηαγγέιινληεο, πνιχζενλ ηπξαλλίδα, ηήο 
εηδσινκαλίαο, Παηέξεο εκεηψζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Μαθάξηφο εζηηλ, ν ιαφο ν γηλψζθσλ ζε, Παλάκσκε ηνχ Γεζπφηνπ, ηψλ 
απάλησλ Μεηέξα, θαί πφζσ καθαξίδσλ ζε.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αίλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Δπαίλνηο, Αγαζφδσξφλ ηε θαί Δπγέληνλ, θαί Βαζηιέα ηφλ κέγαλ, θαί ζνθφλ 
Διπίδηνλ ζηέςσκελ, Ηεξάξραο, θαί γελλαίνπο ππάξρνληαο Μάξηπξαο.  
 
Ννκίκνηο, ηεζξακκέλνη ηνχ Πλεχκαηνο Πάλζνθνη, ηνίο αλνκνχζη ηνχο λφκνπο, 
ηνχο ζσηεξηψδεηο παξαηηζέληεο, επζεβείαο, πξφο ηφ θέγγνο απηνχο 
εθεηιθχζαηε.  
 
θζεηε, δηαθφξσλ εθ πφιεσλ ζξέκκαηα, ελφο Πνηκέλεο ιανχ δέ, θαί ηήο 
ζείαο πφιεσο θιεξνλφκνη, ήλ νηθνχζηλ, νη Θεφλ ζεξαπεχνληεο Μάξηπξεο.  

Θενηνθίνλ 
Νφκνπ ζε, αη ζθηαί Πξνθεηψλ ηε αηλίγκαηα, πξνδηεηχπνπλ Παξζέλε, ηήλ 
αξξήησ ιφγσ θπνθνξίαλ, εζρεθπίαλ, δηαζψδνπζαλ θφζκνλ παλάκσκε.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ ηπρφληνο ήρνπ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Ε' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηψλ Αγίσλ Ηεξνκαξηχξσλ, ηψλ ελ 

Υεξζψλη επηζθνπεζάλησλ, Δθξαίκ, Βαζηιέσο, Δπγελίνπ, Αγαζνδψξνπ, 
Διπηδίνπ, Καπίησλνο θαί Αηζεξίνπ.  

ηίρνη 

 Μή ηήλ θεθαιήλ ηνίο αγάικαζη θιίλσλ,  

 Δθξαίκ αγάιιε, ηή ηνκή ηαχηελ θιίλσλ.  

 πξείο Βαζηιεχο ρεξζί δεηζηδαηκφλσλ,  

 Υείξαο δηαζπά δεηζηδαίκνλνο πιάλεο.  

 ηξηάο ζχλαζινο ηνχ Πξνθήηνπ ηφλ ιφγσλ,  

 «Δηο κάζηηγαο δέδσθα ηφλ λψηνλ», ιέγεη.  

 Δπήξε ρείξαο εηο πξνζεπρήλ Καπίησλ 

 Καί πξφο Θεφλ κεηήξελ εμάξαο πφδαο.  

 Δθ ηνχ Πνηακνχ πξφο Θεφλ ρσξείο Πάηεξ,  

 Σφλ ελ πνηακψ ζαξθηθψο ιεινπκέλνλ.  

 Δβδνκάηε παηέξαο κφξνο ήξπαζελ επηά αξηζκψ.  
 



Σή απηή εκέξα, Νέζησξ θαί Αξθάδηνο, επίζθνπνη Σξηκπζνχληνο, ελ 
εηξήλε ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Σήο Σξηκπζνχληνο Πνηκέλεο θαινί δχν,  

 Δλ ηή θαιή ζθηξηψζη ηήο Δδέκ πφα.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παχινπ ηνχ Απινχ.  
ηίρνη 

 Γήζελ κεηαζηάο πξφο Θεφλ Παχινο Λφγνλ,  

 Σήο απιφηε νο πνιιαπιά ζηέθε ιάβνη.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Υαίξσλ εηζήιζεο Πάηεξ Καπίησλ, πξφο ηήλ θάκηλνλ, κέλεηο νχ θιερζείο δέ, 
Παίδεο ψζπεξ νη ηξείο, ηνχο απίζηνπο εμαηξνχκελνο, ππξφο ηνχ κέιινληνο, 
Πηζησζέληαο ηνίο ζείνηο ζνπ ζαχκαζηλ.  
 
Οχ δεηιηάζαο, νπ θνβεζείο ηφ επίηαγκα, Πάηεξ Ηεξέ Καπίησλ, ηήλ ηεξάλ, 
ακπερφλελ Πεξηβέβιεζαη, ηαχηε ηνχο άλζξαθαο, ηνχ ππξφο επηθέξσλ 
καθάξηε.  
 
Ρχκελ επέζρεο, ηήο αγλσζίαο ζείνηο ιφγνηο ζνπ, γλψζηλ επζεζεβείαο άπαζηλ 
επηηηζείο, ηνίο εηο βάζε νιηζζήζαζη, ηήο καηαηφηεηνο, Ηεξνπξγέ Καπίησλ 
ζεφιεπηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο δηαπιάζαο, ρεηξί ηήλ Δχαλ Λφγνο Θενχ, Κφξε, αλαπιάζαη, άπαληαο 
βνπιεζείο, εθ γαζηξφο ζνπ δηαπιάηηεηαη, αξρήλ δερφκελνο, ν ηψ Παηξί θαί 
Πλεχκαηη ζχλζξνλνο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Νεθξνχκελνη πφλνηο ηήο ζαξθφο, δσήλ αζάλαηνλ, πξνεμελήζαηε, Παηέξεο 
ζηνη άπαζη, ηνίο λεθξνίο ζενίο ιαηξεχνπζη, νί θαί ζσζέληεο ζχλ πκίλ, αεί 
θξαπγάδνπζηλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
πκθψλσο Δπγέληνλ Πηζηνί θαί Αγαζφδσξνλ, Δθξαίκ, Διπίδηνλ, ζχλ 
Αηζεξίσλη, κέιςσκελ Βαζηιέα θαί Καπίησλα, σο θαζαηξέηαο ηνχ ερζξνχ, θαί 



Ηεξάξραο Υξηζηνχ, ψ βνψκελ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Δπθξάλαο ιανχο Πάηεξ ζνθέ, ηνίο ζνίο δηδάγκαζη, λχλ κεηαβέβεθαο, πξφο 
ηήλ αλέζπεξνλ έιιακςηλ, επθξνζχλελ πξφο ατδηνλ, ηψλ ζψλ θακάησλ 
ακνηβάο ππνδερφκελνο, θαί θξαπγάδσλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Βφηξπεο ηήο ακπέινπ ηήο δσήο, Μαθαξηψηαηνη, λχλ ρξεκαηίδνληεο, νίλνλ 
εθβιχδεηε, πάληνηε, ηακάησλ θαί επθξαίλεηε, πάλησλ θαξδίαο, ηψλ πηζηψο 
αλεπθεκνχλησλ πκάο, θαί βνψλησλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Χξάζε σο άλζξσπνο εθ ζνχ, απνηηθηφκελνο ν ππεξνχζηνο, δηπινχο ηαίο 
θχζεζηλ, Άρξαληε, ελεξγείαηο θαί ζειήζεζηλ, νίο σκνηψζε βνπιεζείο, 
εκθαληδφκελνο, ψ βνψκελ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο εηκήζε 
Υξηζηφο, ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θπζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ Θενηφθε 
κεγαιχλνκελ».  
 
Ηεξνκαξηχξσλ Αγίσλ ηήλ ηεξάλ ηεινχληεο κλήκελ, χκλνηο Ηεξνίο δεχηε πάληεο, 
κεγαινθψλσο απηνχο ηηκήζσκελ, ππέξ εκψλ πξεζβεχνληαο, ηψ 
παλνηθηίξκνλη Θεψ εκψλ.  
 
θζεηε σο ηίκηνη ιίζνη, επί ηήο γήο απφ αζέσλ, Μάξηπξεο ζπξφκελνη ζείνη, θαί 
ηήο απάηεο ηά νρπξψκαηα, ζζέλεη Θενχ ζπληξίβνληεο, φζελ αμίσο 
καθαξίδεζζε.  
 
ήκεξνλ ε πφιηο Υεξζψλνο, πκψλ ηήλ κλήκελ ενξηάδεη, ηαχηεο γάξ εδείρζεηε 
πχξγνη, θαί ζείνη ζηχινη θαί νρπξψκαηα, πνηκέλεο θαί δηδάζθαινη, θαί 
πξεζβεπηαί ζενκαθάξηζηνη.  
 
Ήδε ηνίο ρνξνίο ηψλ Αγγέισλ, ρνξφο Παηέξσλ εξηζκήζε, Δπγέληνο, Δθξαίκ 
θαί Καπίησλ, Διπίδηφο ηε θαί ν Αηζέξηνο, θαί Βαζηιεχο ν έλδνμνο, θαί ζεφθξνλ 
Αγαζφδσξνο.  

Θενηνθίνλ 
Φέξνπζα Υξηζηφλ ελ αγθάιαηο, ρεηξί ηφλ θέξνληα ηά πάληα, ε Θενραξίησηνο 
Κφξε, εθπιεηηνκέλε εβφα ιέγνπζα, Πψο θαί Τηφλ γλσξίδσ ζε, θαί Πνηεηήλ 
κνπ αθαηάιεπηε; 
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ ηπρφληνο Ήρνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηφ έλ ηψ Σξησδίσ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, κεηά 
ηψλ επνκέλσλ απηψ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία, ε α' ξα, σο ε ζπλήζεηα, θαί Απφιπζηο.  



Αξρή  
ΤΖ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενθπιάθηνπ, Δπηζθφπνπ 

Νηθνκεδείαο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηξία ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ. 
 

Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Πάηεξ Θενθχιαθηε Θενχ, θπιαθαίο θξνπξνχκελνο, δηεθπιάρζεο αιψβεηνο, 
θαί πχξγνο άζεηζηνο, Δθθιεζίαο ψθζεο, πεηξαζκνίο αθιφλεηνο, ηνίο ηψλ 
αηξεηηθψλ κεραλήκαζη, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Πάηεξ Θενθχιαθηε ηήο γήο, κεηαζηάο αλέδξακεο, πξφο νπξαλφλ θαί νπξάληα, 
νηθείλ ζθελψκαηα, εμηψζεο κάθαξ, εμνξίαο έλεθελ, ήλ δηά ηφλ Υξηζηφλ 
εθαξηέξεζαο, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ θαί 
ηφ κέγα έιενο.  
 
Πάηεξ Θενθχιαθηε Θεφλ, λχλ φξψλ καθάξηε, σο εθηθηφλ θαί Οξψκελνο, 
ελψζεη θξείηηνλη, απνιαχσλ ηνχηνπ, θαί ζεηψο ζενχκελνο, ηφ κφλνλ νξεθηφλ 
θαί καθάξηνλ, ραίξσλ απέιαβεο, Ηεξάξρα πακκαθάξηζηε, ηνίο Αγγέινηο λχλ 
ζπλαπιηδφκελνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ννζνχζαλ Παλχκλεηε δεηλψο, ηήλ ςπρήλ κνπ πάζεζη, πνλεξνηάηνηο 
ζεξάπεπζνλ, ε ηφλ αθέζηνξα, θαί σηήξα πάλησλ, ηφλ Υξηζηφλ θπήζαζα, ηφλ 
πάζαλ καιαθίαλ ηψκελνλ, ηφλ ηξαπκαηίζαληα, δηαβφινπ ηήλ θαθφλνηαλ, θαί 
ζαλάηνπ εηκάο απαιιάμαληα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ρνκθαία δηήιζελ ψ Τηέ, ε Παξζέλνο έιεγελ, επί ηνχ μχινπ σο έβιεςε, 
Υξηζηφλ θξεκάκελνλ, ηήλ εκήλ θαξδίαλ, θαί ζπαξάηηεη Γέζπνηα, σο πάιαη 
πκεψλ κνη πξνέθεζελ, αιιά αλάζηεζη, θαί ζπλδφμαζνλ αζάλαηε, ηήλ 
Μεηέξα θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ ελ ηψ Σξησδίσ Ηδηφκεινλ θαί ηά ινηπά.  
 

Απνιπηίθηνλ, ιεγφκελνλ εη νπθ έζηη Σεζζαξαθνζηή.  
 

Ήρνο πι. β' 
Λαζψλ εηέρζεο ππφ ηφ ζπήιαηνλ 

Λαζψλ εβίσζαο Παλανίδηκε, αιι' ν Υξηζηφο ζε πάζηλ αλέδεημελ, σο θσζηήξα 
θζεγγφκελνλ, ιπρλίαλ επηζείο ηήλ λνεηήλ, θαί πιάθαο ελερείξηζε, δνγκάησλ 
ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο, δη' ψλ θαηαχγαζνλ εκάο.  



 
Καί Απφιπζηο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ ιέγνληαη νη Καλφλεο θαηά ηήλ ηάμηλ.  

 
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Θείνλ Θενθχιαθηνλ ελ σδαίο επθεκήζσ. 

Πνίεκα Θενθάλνπο 
 

Χδε α'  Ήρνο πι. δ' 
Ο Δηξκφο 

«Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ δηαγαγφληη ηφλ ιαφλ απηνχ, ελ Δξπζξά ζαιάζζε, φηη 
κφλνο ελδφμσο δεδφμαζηαη». 
 
Θξφλσ ηψ ηνχ Γεζπφηνπ, Πάηεξ ζενθφξε Θενθχιαθηε, παξηζηάκελνο πίζηεη, 
ηνχο ηεινχληαο ηήλ κλήκελ ζνπ θχιαηηε.  
 
Δρξηζέ ζε αμίσο, ράξηο ε ηνχ Πλεχκαηνο Παλφιβηε, έλεθελ αιεζείαο, θαί ηφλ 
ηξφπνλ ζνπ ράξηλ ρξεζηφηεηνο.  
 
Ίλα ηψλ νπξαλίσλ, Μάθαξ επηηχρεο ηά επίγεηα, θαηεπάηεζαο πάληα, θαί 
Υξηζηψ ηψ Θεψ εθνινχζεζαο.  

Θενηνθίνλ 
ινο επηζπκία, ν εθ ηήο γαζηξφο ζνπ Θενλχκθεπηε, επδνθήζαο ηερζήλαη, 
γιπθαζκφο ηε θαί θψο Αγλή άδπηνλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 
Νφκνηο ζχ πεηζφκελνο, ηνίο ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ έλδνμε, Αξρηεξεχ, λφκσλ 
παξαλφκσλ, βαζηιέσλ ειφγεζαο.  
 
Θείνλ εμεηθφληζκα, Υξηζηνχ θαί άρξαληνλ έζεβεο, ηάο ηψλ αζεβνχλησλ 
αζεβείαο αξλνχκελνο.  
 
Έηιεο ηφ καξηχξηνλ, ηήο ζπλεηδήζεσο πξφηεξνλ, αζθεηηθψο, θαί λχλ ηψλ 
Μαξηχξσλ, αλεδήηζσ ηφλ ζηέθαλνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα ηξίβνλ Γέζπνηα, πξφο αγηφηεηα θέξνπζαλ, δείμεο εκίλ, κήηξαλ παλαγίαλ, 
παλαγίσο θαηψθεζαο.  
 



Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Δμαζθήζαο νζίσο Πάηεξ ζνθέ, Ηεξάξρεο ερξίζζεο ηεξνπξγείλ, ηά ζεία 
κπζηήξηα, εηο ςπρψλ πεξηπνίεζηλ, ηήλ Υξηζηνχ δέ εηθφλα, ηηκήζαο ππήλεγθαο, 
εμνξίαο ζιίςεηο, θαί ρξφληνλ θάζεηξμηλ, φζελ κεηά ηέινο, αλαβιχδσλ ηάζεηο, 
ηάζαη ηνχο θάκλνληαο, θαί θσηίδεηο ηνχο ςάιινληαο, Ηεξάξρα Θενθχιαθηε, 
πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο 
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Σνχ Ζιίνπ λεθέιε ηνχ λνεηνχ, ζείνπ θέγγνπο ιπρλία ρξπζνθαήο, άζπηιε, 
ακφιπληε, ππεξάκσκε Γέζπνηλα, ηήλ ζθνηεηλήλ ςπρήλ κνπ, ηπθιψηηνπζαλ 
πάζεζη, ηήο απαζείαο αίγιε θαηαχγαζνλ δένκαη, θαί κεκνιπζκέλελ, ηήλ 
θαξδίαλ κνπ, πιχλνλ ξναίο θαηαλχμεσο, κεηαλνίαο ηε δάθξπζη, ίλα πφζσ 
θξαπγάδσ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
ειάιαδε δαθξπνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, 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, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία 
παζήκαηα.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».  
 
Οχ ηφ πχξ εδεηιίαζαο, ηφ ηψλ πεηξαζκψλ πακκάθαξ ζεφπλεπζηε, νπθ 
εραχλσζε ηφλ ηφλνλ ζνπ, ηήο ηξπθήο ηφ ιείνλ Θενθχιαθηε.  
 
Φπιαθήλ ζνπ ηψ ζηφκαηη, έζεην Υξηζηφο θαί ρείιεζηλ, ζηε, φζελ έκεηλαο 
αζάιεπηνο, αζεβψλ ζπζηάλησλ ελαληίνλ ζνπ.  
 
Τπνκέλσλ ππέκεηλαο, ηφλ επί ηήλ πέηξαλ πφδαο ζνπ ζηήζαληα, θαί 
πξνζέζρε ζνη ν Όςηζηνο, ηήλ απηνχ εηθφλα πξνζθπλήζαληη.  

Θενηνθίνλ 
Λπηξσζέληεο ηψ ηφθσ ζνπ, ηνχ ηήο ακαξηίαο ρξένπο παλάκσκε, ραξηζηήξηνλ 
εθχκληνλ, αλακέιπνκέλ ζνη Θενλχκθεπηε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε, ζψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θενο εκψλ, εθηφο 
ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ».  
 
Αη ρείξέο ζνπ νζίσο ζεφπλεπζηε, πξφο ηφλ Θεφλ, Πάηεξ επαηξφκελαη, ηνχο 



δπζζεβείο εηξνπψζαλην.  
 
Κξαηήζαο ηήο ρεηξφο ζνπ ν Κχξηνο ζενθφξε, Πάηεξ θαζσδήγεζε, πξφο 
νπξαλίαλ απφιαπζηλ.  
 
Σήλ ηξίβνλ ηήλ ζηελήλ Θενθχιαθηε, δηαπεξψλ, πξφο πιάηνο θαηήληεζαο, ηνχ 
Παξαδείζνπ ζεφπλεπζηε.  

Θενηνθίνλ 
Οη κή ζέ Θενηφθνλ γηλψζθνληεο, Θενκήηνξ, θψο νπ κή ζεάζσληαη, ηφ 
γελλεζέλ εθ ζνχ πάλαγλε.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Υηηψλά κνη παξάζρνπ θσηεηλφλ, ν αλαβαιιφκελνο, θψο σο ηκάηηνλ, 
πνιπέιεε Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ».  
 
Νεθξψζαο ηάο αηζζήζεηο εγθξαηψο, παζψλ εβαζίιεπζαο, θαί λχλ 
Θενθχιαθηε, απαζείαο εληξπθάο ηαίο ιακπξφηεζηλ.  
 
Δηθφλα ηνχ σηήξνο πξνζθπλείλ, ηνχο πάληαο εδίδαμαο, έξγνηο θαί δφγκαζη, 
δηαπξέςαο εκθαλψο Θενθχιαθηε.  
 
Νεθέιελ ζε ηφλ φκβξνλ ηήο δσήο, ν Υξηζηφο αλέδεημε, Πάηεξ πεγάδνπζαλ, 
Ηεξάξρα ηνχ Υξηζηνχ Θενθχιαθηε.  

Θενηνθίνλ 
Χξαίνο παξά πάληαο ηνχο βξνηνχο, ν Τηφο ζνπ Πάλαγλε, θάιιεη ζεφηεηνο, εί 
θαί ζάξθα δη' εκάο αλειάβεην.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ζ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξνο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ 

Θενθπιάθηνπ Δπηζθφπνπ Νηθνκεδείαο.  
ηίρνη 

 Καί ζαξθφο εμφξηζηνο, σο θαί παηξίδνο,  

 Θείνο Θενθχιαθηνο, νχ Θεφο θχιαμ.  

 Ήιπζελ νγδνάηε Θενθχιαθηνο Θενχ άγρη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παχινπ Πινπζηάδνο 
ηνχ Οκνινγεηνχ.  

ηίρνη 

 άιπηγμ ζησπά Παχινο ν Πινπζηάδνο,  

 άιπηγγνο ερήλ ηήλ ηειεπηαίαλ κέλσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Δξκνχ, νχ κέκλεηαη ν 



Απφζηνινο Παχινο ελ ηή πξφο Ρσκαίνπο επηζηνιή.  
ηίρνη 

 Δξκή ζαλφληη ηψ καζεηή Κπξίνπ,  

 Δξκψ νλ έκπλνπλ εθ ιφγσλ δηαγιχθσ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Αγηνο Μάξηπο Γίσλ καραίξα ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 θάλ δεμηά ζθάηηεη ζε δεηλή ηνχ πιάλνπ,  

 Ζ δεμηά ζηέθεη ζε Γεζπφηνπ Γίσλ.  
 

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

 Ο Γνκέηηνο ηήο ηειεπηήο ηφ ρξένο,  

 Γη' εθβηβαζηψλ εμέηηνελ Αγγέισλ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο 
δξφζνλ ηφ πχξ, κεηέβαινλ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Γξφκνλ ηφλ ζείνλ εθηειέζζζζαο, θαί ηήλ πίζηηλ ζνπ ηεξήζαο κέρξη ηέινπο, 
ηψλ ζψλ πφλσλ νθέ, ηφλ ζηέθαλνλ εθηήζσ, αλαβνψλ καθάξηε, ν Θεφο 
επινγεηφο εί.  
 
Άξκαηη ζείσλ αξεηψλ ζνπ, επνρνχκελνο πξφο χςνο αλελέρζεο, ηψ Θεψ δέ 
ηαλχλ παξέζηεθαο θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ίδελ ν πιάζαο θαηά κφλαο, ηάο θαξδίαο ηψλ αλζξψπσλ ζενθφξε, ηήο 
θαξδίαο ηήο ζήο, ηφ έλζενλ θαί ζξφλνηο, δηδαζθαιίαο ίδξπζε, Θενθχιαθηε 
ηξηζκάθαξ.  

Θενηνθίνλ 
νί λχλ πξνζθεχγσ Θενηφθε, θαί ηή ζθέπε ζνπ θαί ζεία πξνζηαζία, 
ιπηξσζήλαη δεηλψλ, δεφκελνο πηαηζκάησλ, επινγεκέλε πάλαγλε, ε Θεφλ 
ζαξθί ηεθνχζα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ Γεκηνπξγφλ, 
θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Δπθξαηλνκέλσλ έλζα λχλ, θαηνηθία θαηψθεζαο, Οκνινγεηά ηήο αιεζείαο 



πξφκαρε, θαί θψο ζνη αλέηεηιελ, νία δηθαίσ πάλζνθε, θαί ηνχο ηψλ 
Μαξηχξσλ εζιεθφηη αγψλαο, κεζ' ψλ λχλ αλαθξάδεηο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Τπνκνλήο ηφλ ζηέθαλνλ, εθνκίζσ ζεφιεπηε, ηάο ππεξνξίαο γάξ πηθξψο 
θαηψθεζαο, κηζζφλ εθδερφκελνο, απνιαβείλ ηψλ άζισλ ζνπ, θαί ηήο αγαζήο 
νχ δηεςεχζζεο ειπίδνο, Υξηζηψ αλαθξαπγάδσλ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Φσηνθαλψο ε κλήκε ζνπ, ζενθφξε ηειείηαη λχλ, ηήο νκνινγίαο θσηηζκνχ 
ππξζεχνπζα, αγίαλ εηθφλα γάξ, ηήλ ηνχ Υξηζηνχ εηίκεζαο, θαί ηήο Θενηφθνπ, 
ηψλ Αγίσλ ηε πάλησλ, κεζ' ψλ λχλ αλακέιπεηο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Θενκήησξ πάλαγλε, ηήο ςπρήο κνπ ηά ηξαχκαηα θαί ηήο ακαξηίαο ηάο νπιάο 
εμάιεηςνλ, Θεφλ ε θπήζαζα, ηψλ επί πάλησλ Κφξε αγλή, εθ παξζεληθήο 
απεηξνγάκνπ λεδχνο, φλ Παίδεο επινγνχζηλ, Ηεξείο αλπκλνχζη, ιανί 
ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξμέλε αγλή, 
ζχλ Αζσκάησλ ρνξείαηο ζέ κεγαιχλνληεο».  
 
Μεγάισλ ραξηζκάησλ, φλησο εμηψζεο, ππέξ Υξηζηνχ θηλδπλεχζαο θξνλή 
καηη, θαξηεξηθψ ζενθφξε ζενκαθάξηζηε.  
 
Ζκάο ηνχο ζέ πκλνχληαο, Μάθαξ επνπηεχεηο, εθ πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ 
ιπηξνχκελνο, θαί ηψλ αηξέζεσλ ζξαχσλ ηά κεραλήκαηα.  
 
σθξφλσο θαί δηθαίσο, σο Ηεξνθάλησξ, πνιηηεπζάκελνο Μάξηπο εγέλνπ 
ιακπξφο, ηελ ζήλ πνξθχξαλ πθάλαο εθ ηψλ αηκάησλ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Χο φξζξνο ηνίο ελ ζθφηεη, θαί πεπιαλεκέλνηο, δηθαηνζχλεο ηφλ Ήιηνλ έρνπζα, 
ελ ηαίο αγθάιαηο Παξζέλε Υξηζηφλ αλέηεηιαο.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ ήρνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηφ ελ ηψ Σξησδίσ Ηδηφκεινλ θαί ηά επφκελα 
ηνχησ.  
 

Ζ ινηπή ηνχ ξζξνπ Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ Θ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήηκε ηψλ αγίσλ κεγάισλ Σεζζαξάθνληα Μαξηχξσλ, ηψλ ελ ηή ιίκλε 



εβαζηείαο καξηπξεζάλησλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηφ Ηδηφκεινλ 
ηήο εκέξαο δίο, θαί ηφ Μαξηπξηθφλ. Δίηα ηά γ' Πξνζφκνηα ηνχ Σξησδίνπ, εηζ' 
νχησ ηψλ Αγίσλ ηά Ηδηφκεια, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ. 

 
Ήρνο β'  Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Φέξνληεο ηά παξφληα γελλαίσο, ραίξνληεο ηνίο ειπηδνκέλνηο, πξφο αιιήινπο 
έιεγνλ νη Άγηνη Μάξηπξεο, Μή γάξ ηκάηηνλ απνδπφκεζα; αιιά ηφλ παιαηφλ 
άλζξσπνλ απνηηζέκεζα, Γξηκχο ν ρεηκψλ, αιιά γιπθχο ν Παξάδεηζνο, 
αιγεηλή ε πήμηο, αιιά εδεία ε απφιαπζηο, Μή νχλ εθθιίλσκελ, ψ 
ζπζηξαηηψηαη, κηθξφλ ππνκείλσκελ, ίλα ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο 
αλαδεζψκεζα, παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Σνχ απηνχ 
Ρίπηνληεο πεξηβφιαηα πάληα, βαίλνληεο αηξφκσο εηο ιίκλελ, αιιήινπο έιεγνλ 
νη Άγηνη πξφο Μάξηπξεο, Γηά Παξάδεηζνλ, φλ απσιέζακελ, ηκάηηνλ θζαξηφλ 
ηζήκεξνλ κή αληηζρψκεζα, δη' φθηλ πνηέ θζνξνπνηφλ ελδπζάκελνη, 
εθδπζψκεζα λχλ δηά ηήλ πάλησλ αλάζηαζηλ, θαηαθξνλήζσκελ θξχνπο 
ιπνκέλνπ, θαί ζάξθα κηζήζσκελ, ίλα ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο αλαδεζψκεζα 
παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Σνχ απηνχ 
Βιέπνληεο σο ηξπθάο ηάο βαζάλνπο, ηξέρνληεο πξφο ιίκλελ θξπψδε, σο 
πξφο ζάιςηλ, έιεγνλ νη Άγηνη Μάξηπξεο, Μή ππνπηήμσκελ ψξαλ ρεηκέξηνλ, 
ίλα ηήλ θνβεξάλ γέελλαλ ηνχ ππξφο θχγσκελ, θαπζήησ ν πνχο, ίλα ρνξεχε 
αηψληα, ε δέ ρείξ ξπείησ, ίλα πςνχηαη πξφο Κχξηνλ, θαί κή θεηζψκεζα θχζεσο 
ζλεζθνχζεο, ειψκεζα ζάλαηνλ, ίλα ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο αλαδπζψκεζα, 
παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... 
Φέξνληεο ηά παξφληα γελλαίσο, ραίξνληεο ηνίο ειπηδνκέλνηο, πξφο αιιήινπο 
έιεγνλ νη Άγηνη Μάξηπξεο, Μή γάξ ηκάηηνλ απνδπφκεζα; αιιά ηφλ παιαηφλ 
άλζξσπνλ απνηηζέκεζα, Γξηκχο ν ρεηκψλ, αιιά γιπθχο ν Παξάδεηζνο, 
αιγεηλή ε πήμηο, αιιά εδεία ε απφιαπζηο, Μή νχλ εθθιίλσκελ, ψ 
ζπζηξαηηψηαη, κηθξφλ ππνκείλσκελ, ίλα ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο 
αλαδεζψκεζα, παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε Έξγνηο ζθνηεηλνίο ζπλαπαρζείο, φινλ απεκαχξσζα 
θάιινο, ηφ ηνχ Βαπηίζκαηνο, ζέισλ ν παλάζιηνο, θαί πεξηβέβιεκαη, 
ζηνιηζκφλ θαηαθξίζεσο, θαί ζθφηνπο, δηφ ζνπ, δένκαη Παλάκσκε, Σή 
δπλαζηεία ζνπ, ξήμνλ ηψλ παζψλ κνπ ηά λέθε, θαί ηήο αθζαξζίαο κε 
ριαίλαλ, έλδπζνλ γπκλψηηνληα θαί ζψζφλ κε.  
 

Καηά δέ ηήλ ηππηθήλ δηάηαμηλ.  
 



Γφμα... Ήρνο πι. β' 
 

Δλ σδαίο αζκάησλ φξα εηο ηφλ ηίρνλ.  
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ. Δίζνδνο θιπ. θαί θαζεμήο ε Θεία Λεηηνπξγία.  
 

Μή ηεινπκέλεο δέ ηήο Λεηηνπξγίαο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ςάιινκελ ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, δίο, θαί ηφ 
Μαξηπξηθφλ.  
 

Γφμα... Σψλ Αγίσλ 
Ήρνο πι. β' 

Δλ σδαίο αζκάησλ επθεκήζσκελ πηζηνί, ηνχο αζινθφξνπο ηεζζαξάθνληα 
Μάξηπξαο, θαί πξφο απηνχο κεισδηθψο εθβνήζσκελ ιέγνληεο, Υαίξεηε 
αζινθφξνη ηνχ Υξηζηνχ, Ζζχρηε, Μειίησλ, Ζξάθιεηε κάξαγδε θαί Γφκλε, 
Δπλντθέ Οπάιε θαί Βηβηαλέ, Κιαχδηε θαί Πξίζθε, Υαίξεηε Θεφδνπιε Δπηχρηε 
θαί Ησάλλε, Ξαλζία Ζιηαλέ ηζίληε, Κπξίσλ Αγγία, Αέηηε θαί Φιάβηε, Υαίξεηε 
Αθάθηε, Δθδίθηε, Λπζίκαρε, Αιέμαλδξε, Ζιία θαί Καχδηδε, Θεφθηιε Θείε Γάτε 
θαί Γνξδνκεηηαλέ, θαη γφληε, Υαίξεηε Δπηπρέο θαί Αζαλάζηε, Κχξηιιε θαί 
αξθεδψλ, Νηθφιαε θαί Οπαιέξηε, Φηινθηήκνλ, εβεξηαλέ, Υνπδίσλ θαί 
Αγιάτε, Χο έρνληεο παξξεζίαλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, Μάξηπξεο 
παλανίδηκνη, απηφλ εθηελψο πξεζβεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηνχο ελ πίζηεη 
εθηεινχληαο, ηήλ παλζέβαζηνλ κσήκελ πκψλ.  

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. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Σάο αιγεδφλαο ηψλ Αγίσλ, άο ππέξ ζνχ έπαζνλ, δπζσπήζεηη, Κχξηε, θαί 
πάζαο ήκψλ ηάο νδχλαο, ίαζαη θηιάλζξσπε, δεφκεζα.  
 

Καί ηφ, Θενηφθε Παξζέλε, θαί ηά ινηπά.  
 

Αη γ' κεγάιαη κεηάλνηαη, θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σφ ζεπηφλ ζηεξέσκα, ηήο Δθθιεζίαο, σο αζηέξεο κέγηζηνη, θαηαιακπξχλεηε 
αεί, θαί ηνχο πηζηνχο θαηαγαχδεηε, Μάξηπξεο ζείνη, Υξηζηνχ ηεζζαξάθνληα.  



Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δλ ηή ζθέπε πάλαγλε, ηή ζή Παξζέλε, πξνζθπγφλησλ δέεζηλ, πξζζδεμακέλε 
παξ' εκψλ, κή δηαιίπεο πξεζβεχνπζα, πξφο ηφλ Τηφλ ζζπ, ζσζήλαη ηνχο 
δνχινπο ζνπ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρζινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Αλδξεηνηάησ ινγηζκψ ππειζφληεο, ηήλ καξηπξίαλ ζαπκαζηνί Αζινθφξνη, δηά 
ππξφο θαί χδαηνο δηήιζεηε, θαί δηεβηβάζζεηε, ζσηεξίαο πξφο πιάηνο, θιήξνλ 
θνκηζάκελνη, νπξαλψλ βαζηιείαλ, ελ ή πνηείζζε ηάο ππέξ εκψλ, ζείαο 
δεήζεηο, ζνθνί Σεζζαξάθνληα.  

Γφμα... θαί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σνχ επραξίζησο αλπκλείλ εθ θαξδίαο, θαί εμαηηείζζαη εθηελψο Θενηφθε, ηά ζά 
ειέε δψξεζαη ηνίο δνχινηο ζνπ, θξάδνπζη θαί ιέγνπζη, Παλαγία Παξζέλε, 
πξφθζαζνλ θαί ιχηξσζαη, εμ ερζξψλ ανξάησλ, θαί νξαηψλ θαί πάζεο 
απεηιήο, ζχ γάξ ππάξρεηο, εκψλ ε αληίιεςηο.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ ηφ εγθαιιψπηζκα, ε ζεφζηεπηνο αχηε θαί 
ζενζχιιεθηνο, ηψλ Σεζζαξάθνληα πιεζχο, αλεπθεκήζζσζαλ λχλ, δηά 
θξπκνχ γάξ θαί πξφο, δνθηκαζζέληεο νη ζνθνί, εδείρζεζαλ ζηξαηηψηαη, 
Υξηζηνχ ηνχ πακβαζηιέσο, θαί πξεζβεχνπζη ηνχ ζσζήλαη εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ ηαρείάλ ζνπ ζθέπελ, θαί ηήλ βνήζεηαλ, θαί ηφ έιενο δείμνλ επί ηφλ δνχιφλ 
ζνπ, θαί ηά θχκαηα 
Αγλή θαηαπξάυλνλ, ηψλ καηαίσλ ινγηζκψλ, θαί ηήλ πεζνχζάλ κνπ ςπρήλ, 
αλάζηεζνλ Θενηφθε, νίδα γάξ φηη Παξζέλε, ηζρχεηο φζα θαί βνχιεζαη.  
 

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 



Γηήιζνκελ δηά ππξφο θαί χδαηνο θαί εμήγαγεο εκάο εηο αλαςπρήλ.  
ηίρ. Δπχξσζαο εκάο, σο ππξνχηαη ηφ αξγχξηνλ.  
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ 
Δίπελ ν Κχξηνο Πξνζέρεηε απφ ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Ο Ν' 
 

Γφμα... Σαίο ηψλ Αζινθφξσλ... 
 

Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 
 

Ήρνο β'  Κππξηαλνχ Μνλαρνχ 
Πξνθεηηθψο αλεβφα ν Γαπτδ ελ ςαικνίο, Γηήιζνκελ δηά ππξφο θαί χδαηνο, 
θαί εμήγαγεο εκάο εηο αλαςπρήλ, πκείο δέ Μάξηπξεο Υξηζηνχ, δη' απηψλ ηψλ 
έξγσλ ηφ ιφγηνλ πιεξνχληεο, δηήιζεηε δηά ππξφο ηε θαί χδαηνο, θαί εηζήιζεηε 
εηο ηήλ βαζηιείαλ ηψλ νπξαλψλ, Γηφ Πξεζβεχζαηε, ηεζζαξάθνληα φληεο 
Αζιεηαί, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Οη Καλφλεο ηψλ Αγίσλ εηο ο' θαί ηά Σξηψδηα εηο ηήλ ηάμηλ απηψλ.  
 

Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο, άλεπ ηψλ Δηξκψλ θαί ηψλ 
Θενηνθίσλ.  
 

Θενζηεθή θάιαγγα κέιπσ Μαξηχξσλ. 
Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ. 

 
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».  
 
Θενζηεθή, θάιαγγα κέιπσ Μαξηχξσλ Υξηζηνχ, ελ ζενπλεχζηνηο άζκαζη, 
ηψλ Σεζζαξάθνληα, ηήλ εηήζηνλ κλήκελ, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, φηη 
δεδφμαζηαη.  
 
Δπί ηήο γήο, άπαζαλ απαξλεζάκελνη πξνζεγνξίαλ είινλην νη Σεζζαξάθνληα, 
ηήλ Υξηζηψλπκνλ θιήζηλ, δη' ήο ελ ηνίο πςίζηνηο, λχλ πνιηηεχνληαη.  
 
Οη ελ Υξηζηψ, ζάξθα θαί Κφζκνλ κηζήζαληεο, ηφλ παιαηφλ κέλ άλζξσπνλ 
ζπλεμεδχζαζζε, ηή πξνζθαίξσ εζζήηη, ζηνιήλ δέ αθζαξζίαο πεξηεβάιεζζε.  

Θενηνθίνλ 
Σίο εμεηπείλ, ζνχ θαη' αμίαλ δπλήζεηαη, ηήλ ππέξ ιφγνλ ζχιιεςηλ, Θεφλ γάξ 
ηέηνθαο, ελ ζαξθί Παλαγία, εκίλ επηθαλέληα σηήξα πάλησλ εκψλ.  
 



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».  
 
ηξαηείαο θαί δσήο θαί σξαηφηεηνο, ζσκάησλ θαί φιβνπ εινγεθφηεο, επθιεψο 
νη Σεζζαξάθνληα, ηφλ Υξηζηφλ αληί πάλησλ εθιεξψζαλην.  
 
Σνίο ιίζνηο αθεηδψο νη Σεζζαξάθνληα, πξνζηάμεη βαιιφκελνη ηψλ ηπξάλλσλ, 
ηάο βνιάο δηά ηνχ Πλεχκαηνο, θαηά ηψλ πξνζηαηηφλησλ απεθξνχζαλην.  
 
Διάιεη θαηά ηψλ ηπξάλλσλ ρείιεζηλ, ν φθηο ηνχ Κηίζαληνο βιαζθεκίαο, αιι' 
απηνχ ηφ ζενκάρνλ ζηφκα, ηνίο θαηά ηψλ Μαξηχξσλ ιίζνηο ζιάηηεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Σνχ άλζξαθνο ρξπζνχλ ζπκηαηήξηνλ, ηνχ ζείνπ αλχκθεπηε γελνκέλε, ηφ 
δπζψδεο ηήο θαξδίαο κνπ, επσδίαζνλ κφλε Αεηπάξζελε.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Σψ Υξηζηψ ζηξαηεπζέληεο καξηπξηθψο, ηφλ ερζξφλ θαζειφληεο αζιεηηθψο, 
έξγνηο εθπιεξψζαληεο, ηνχ Πξνθήηνπ ηά ξήκαηα, δηά ππξφο γάξ θαί χδαηνο, 
γελλαίσο δηήιζεηε, αλαςπρήλ επξάκελνη, δσήλ ηήλ αηψληνλ, φζελ θαί ζη 
εθάλνπο νπξαλφζελ ιαβφληεο, ρνξνίο ζπλεπθξαίλεζζε, Αζσκάησλ 
δπλάκεσλ, Αζινθφξνη παλεχθεκνη, πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ 
πκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Δλζπκνχκαη ηήλ θξίζηλ θαί δεηιηψ, ηήλ εμέηαζηλ ηξέκσ ηήλ θνβεξάλ, θξίηησ 
ηήλ απφθαζηλ, θαί πηννχκαη ηήλ θφιαζηλ, ηήλ ηνχ ππξφο νδχλελ, ηφ ζθφηνο 
ηφλ ηάξηαξνλ, ηφλ βξπγκφλ ηψλ νδφλησλ, ηφλ άυπλνλ ζθψιεθα, Οίκνη! ηί 
πνηήζσ, φηαλ ηίζσληαη ζξφλνη, θαί βίβινη αλνίγσληαη, θαί αη πξάμεηο 
ειέγρσληαη, θαί θξππηά δεκνζηεχσληαη! Σφηε Γέζπνηλα βνήζεηά κνη γελνχ, θαί 
πξνζηάηηο ζεξκφηαηνο, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αρξείνο νηθέηεο ζνπ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε, κφλε 
θηιάλζξσπε».  
 
Φξελνβιαβείηε έιεγνλ, νί Αζιεηαί ηήλ πξφμελνλ δεκίαο, δσξεάλ 
πξνηείλνληεο, αζεψηαηνη.  
 
Ζθνλεκέλα μίθεη ηε, ζήξαο θαί πχξ, ζηαπξφλ ηε ηνίο Αγίνηο, νη Υξηζηνχ δηψθηαη 
επαλεηείλνλην.  
 
Φνβεξφλ εκίλ έιεγνλ, νη Αζιεηαί ηφ πχξ ηήο γεέλλεο, ηφ δέ λχλ, σο 
ζχλδνπινλ, νπ πηννχκεζα.  



 
Απαζηξάπηνληεο Έλδνμνη, ηή λνεξά Υξηζηνχ θσηαγσγία, πξφο αθηίλα ζείαλ 
κε νδεγήζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Γπζσπνχκέλ ζε' Άρξαληε, ηήλ ηφλ Θεφλ αζπφξσο ζπιιαβνχζαλ, ηνχ αεί 
πξεζβεπεηλ ππέξ ηψλ δνχισλ ζνπ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ Πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί ηψλ ζψλ 
πξνζηαγκάησλ νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ, Θεφλ νπ γηλψζθνκελ».  
 
Λχζζε παξάθξνλη, ηψλ δησθηψλ νη Αζιεηαί αίζξηνη, ελ ηψ θξπκψ 
δηαλπθηεξεχεηλ θαηαδηθαζζέληεο, αλέκειπνλ χκλνλ, Θεψ ραξηζηήξηνλ.  
 
Αγαιιηψκελνη, νη Σεζζαξάθνληα Υξηζηνχ Μάξηπξεο, ηήλ αιγεηλήλ ππέκεηλαλ 
πήμηλ ελ ιίκλε εζηψηεο, ειπίδη ηψλ ζείσλ ζηεθάλσλ λεπξνχκελνη.  
 
Γέισο πξνηίζεηαη, ηνίο Σεζζαξάθνληα Υξηζηνχ Μάξηπζηλ, απνπληγείο ν πξίλ 
εκθσιεχσλ, ηνίο χδαζηλ φθηο, ηήλ νιεζξνηφθνλ ηζρχλ γάξ αθήξεηαη.  

Θενηνθίνλ 
νί ηή Σεθνχζε Υξηζηφλ, ηφλ ηνχ παληφο Γεκηνπξγφλ θξάδνκελ, Υαίξε Αγλή, 
ραίξε ε ηφ θψο αλαηείιαζα εκίλ, ραίξε ε ρσξήζαζα, Θεφλ ηφλ αρψξεηνλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Γεγεζσο ν αξρέθαθνο ήξπαζελ, σο ηήο δσδεθάδνο Ηνχδαλ ηφλ δείιαηνλ, θαί 
ηήο Δδέκ ηφλ άλζξσπνλ, ηήο ηεζζαξαθνληάδνο ηφλ έθπησηνλ.  
 
Αλαηδήο σλ δηθαίσο θξπάηηεηαη, νία γάξ Λεζηή, θαί Μαηζία ηφ πξφηεξνλ, 
νχησ θαί λχλ ν ηχξαλλνο, ηνχ θξνπξνχληνο ηή θιήζεη ζπαξάηηεηαη.  
 
Μαηαηφθξσλ θαί ζξήλσλ επάμηνο, φο ηηο ηψλ δσψλ ακθνηέξσλ δηήκαξηε, δηά 
ππξφο γάξ ιέιπηαη, θαί πξφο πχξ εμεδήκεζελ άζβεζηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Απεηξάλδξσο Παξζέλε εθχεζαο, θαί δηαησλίδεηο Παξζέλνο εκθαίλνπζα, ηήο 
αιεζνχο ζεφηεηνο, ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ ηά ζχκβνια.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. β' 
Σήλ ππέξ εκψλ 

Πάζαλ ζηξαηηαλ ηνχ θφζκνπ θαηαιηπφληεο, ηψ ελ νπξαλνίο Γεζπφηε 
πξνζεθνιιήζεηε, Αζινθφξνη Κπξίνπ Σεζζαξάθνληα, δηά ππξφο γάξ θαί 
χδαηνο, δηειζφληεο καθάξηνη, επαμίσο εθνκίζαζζε, δφμαλ εθ ηψλ νπξαλψλ, 
θαί ζηεθάλσλ πιεζπλ.  



Ο Οίθνο 
Σψ ελ ζξφλσ αζηέθησ επνρνπκέλσ, ηψ εθηείλαληη ηφλ απξαλφλ θαζάπεξ 
δέξξηλ, ηψ ηήλ γήλ εδξάζαληη, θαί ζπλάμαληη ηά χδαηα εηο ηάο ζπλαγσγάο 
απηψλ, ηψ ηά πάληα εθ κή φλησλ πνηήζαληη ππάξρεηλ, θαί πάζη ρνξεγνχληη 
πλνήλ θαί δσήλ, ηψ πξνζδερνκέλσ ηψλ Αξραγγέισλ ηφλ χκλνλ, θαί ππ' 
αγγέισλ δνμαδνκέλσ, θαί ππφ πάλησλ πξνζθπλνπκέλσ, Υξηζηψ ηψ 
παληνθξάηνξη, ηψ Πιάζηε θαί Θεψ εκψλ, πξνζπίπησ ν αλάμηνο πξνζάγσλ 
κνπ ηήλ δέεζηλ, ιφγνπ ράξηλ αηηψλ, ίλα ηζρχζσ επζεβψο πκλήζαη θαγσ ηνχο 
Αγίνπο, νχο απηφο έδεημαο ληθεηάο, δσξεζάκελνο απηνίο δφμαλ εθ ηψλ 
νπξαλψλ, θαί ζηεθάλσλ πιεζχλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ζ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ κεγάισλ Σεζζαξάθνληα 

Μαξηχξσλ, ηψλ ελ εβαζηεία ηή πφιεη καξηπξεζάλησλ.  
ηίρνη 

 Πιεξνχκελ πζηέξεκα ζνχ, ψηεξ, πάζνπο,  

 Σεζζαξάθνληα, ζπληξηβέληεο ηά ζθέιε.  

 Ακθ' ελάηε εάγε ζθέιε αλδξψλ ηεζζαξάθνληα.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Οπξπαζηαλνχ.  
ηίρνη 

 Ο θισβφο άξκα ππξφο, αη δ' αχ ιακπάδεο,  

 Οπξπαζηαλέ, ζνί ηέζξηππνο αλφδνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Καηζαξίνπ, αδειθνχ ηνχ Αγίνπ 
Γξεγνξίνπ ηνχ ζενιφγνπ.  

ηίρνη 

 Ο Γξεγνξίνπ πξφο λεθξφλ Καηζαξίνπ,  

 Γιψηηεο ραιηλνί ηήο εκήο ιφγνπο ιφγνο.  
 

Σή απηή εκέξα νη Άγηνη Μάξηπξεο, Πάππνο, Μάκκε, Παηήξ, Μήηεξ, θαί 
δχν ηέθλα, μίθε ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Γηά μίθνπο ήζιεζε ζπγγελέο γέλνο,  

 Ζ παππφκκακνο παηξνκεηξνηεθλία.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο 
Καηεθξφλεζαλ, αζεσηάηνπ, πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο, 
δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Δμέζηε νξψλ, ηνχο ζηεθάλνπο ν θξνπξφο ηψλ Σεζζαξάθνληα, θαί 



παξσζάκελνο ηφ θηιφδσνλ, αλεπηεξψζε ηψ έξσηη, ηήο επηθαλείζεο ζνπ 
δφμεο, θαί ζχλ ηνίο Μάξηπζηλ έςαιιελ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  
 
Λνπηξψ πξνζδξακψλ, ςπρνθζφξσ ζαλαηνχηαη ν θηιφδσνο, ν δέ θηιφρξηζηνο 
άξπαμ άξηζηνο, ηψλ ζεαζέλησλ γελφκελνο, ψζπεξ ελ ινπηξψ αθζαξζίαο, 
ζχλ ηνίο Μάξηπζηλ έςαιιελ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ππξφο λνεηνχ, αλαθζέληνο ελ θξεζί ηψλ Σεζζαξάθνληα, ε πνιπκήραλνο 
θαηεθιέγεην, ηψλ αζεβνχλησλ απφλνηα, ψζπέξ ηηο θεξφο ηεθνκέλε, ζνί δέ 
Υξηζηέ αλεκέιπεην, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Χο ιίαλ θαηδξά, εππξεπήο ηε ηνχ ηαπξνχ Υξηζηέ ε δχλακηο, δη' ελαληίσλ 
ζηέθε πιέθνπζα, ηνίο ηεζζαξάθνληα Μάξηπζηλ, χδσξ γάξ θαί πχξ 
δηειζφληεο, ελ αθζαξζία θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
έ βάηνλ Μσζήο, ελ ηψ φξεη ηψ ηλά ππξπνινπκέλελ, Αγλή πξνεζεψξεη ηήλ 
ελέγθαζαλ, αθαηαθιέθησο ηήλ άζηεθηνλ, αίγιελ ηήο αξξήηνπ νπζίαο, 
ελσζείζεο παρχηεηη, ζαξθφο κηάο ηψλ ελ απηή, Αγίσλ ππνζηάζεσλ.  
 

Χδή ε'  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».  
 
Μαλησδψο ηνίο Αζιεηαίο, επνηξχλαο ν ερζξφο άπαζαλ θηίζηλ, δηά πάζεο 
εζρχλζε, νη Σεζζαξάθνληα γάξ απαχζησο, Τκλείηε θξαπγάδνπζη, θαί 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Αλειεψο ππέξ Υξηζηνχ, ηά ηνχ ζψκαηνο πκψλ κέιε ζιαζζέληεο, νινθαχησκα 
ζείνλ πξνζελερζέληεο Θεψ, αγγέισλ ρνξνίο ζπλαγάιιεζζε, Μάξηπξεο 
πκλνχληεο, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ρσκαιεφηεηη θξελψλ, φλ εθχεζελ επ' ψκσλ αξακέλε, ε θηιφζενο κήηεξ, ηήο 
επζεβείαο θαξπφλ, πξνζάγεη ζχλ Μάξηπζη Μάξηπξα, ηήλ ηεξνπξγίαλ, Αβξαάκ 
κηκνπκέλε.  
 
Σήλ πξφο ηήλ άιεθηνλ δσήλ, επζπδξφκσο, ψ πηέ, ζηέιινπ πνξείαλ, ε 
θηιφρξηζηνο κήηεξ, ηψ θηινρξίζησ παηδί, εβφα, Οχ θέξσ ζε δεχηεξνλ, ηψ 
αγσλνζέηε, Θεψ εκθαληζζήλαη.  

Σξηαδηθφλ 
Σήλ σο ειίνηο ελ ηξηζίλ, εληαίαλ επζεβψο θχζηλ λννχληεο, ερνκέλνηο αιιήισλ, 
ηφ ηξηζππφζηαηνλ Φψο, πκλνχκελ ηά έξγα σο Κχξηνλ θαί ππεξπςνχκελ, εηο 
πάληαο ηνπο αηψλαο.  



Θενηνθίνλ 
Νεχζνλ δεήζεζηλ εκψλ, ηψλ ζψλ δνχισλ αγαζή Θενθπήηνξ, θαί δεηλψλ ηάο 
εθφδνπο, θαί πεηξαζκψλ πξνζβνιάο, ηαρέσο θαηάπαπζνλ Γέζπνηλα, ίλα ζε 
ηηκψκελ, ππεξεπινγε κέλε.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία ήθνληα, θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Πανζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».  
 
Τπέξ Υξηζηνχ γπκλσζέληεο, θαί ηνίο ιίζνηο βιεζέληεο, αέξνο ππεκείλαηε 
θξπκφλ, χδαηνο πήμηλ, θαί ζιάζηλ κειψλ, θαί ππξί θινγηζζέληεο, ελ πνηακίσ 
ιάκπεηε ξντ, ηειαπγείο σο θσζηήξεο, Μάξηπξεο ηεζζαξάθνληα.  
 
Ράβδνλ δπλάκεσο ζείαο, ηφλ ηαπξφλ θεθηεκέλνη, εβφσλ ηψ Υξηζηψ νη 
Αζιεηαί, νη ηεζζαξάθνληα, Γέζπνηα παλζζελεί ηξνπαηνχρσ, ηή ζή 
ζηεθαλσζείεκελ ρεηξί, ίλα πάληεο ζε χκλνηο, απαχζησο κεγαιχλσκελ.  
 
Χο αιγεηλή κέλ ε πήμηο, σο δέ ιίαλ εθηφπσο, δξηκχο φλ ππεκείλαηε θξπκφλ, 
αιιά γιπθχο ν Παξάδεηζνο, Αβξαάκ γάξ νη θφιπνη, ηνχ Παηξηάξρνπ 
ζάιπνπζηλ πκάο, ελ ζθελαίο αησλίνηο, Μάξηπξεο ηεζζαξάθνληα.  
 
Νεληθεθφηεο ηνίο άζινηο, θαί ηή ηξηζππνζηάησ Σξηάδη, παξεζηψηεο, Αζιεηαί, 
λχλ δσξεζήλαη Πξεζβεχζαηε, ηήλ εηξήλελ ηψ θφζκσ, λίθαο ηψ θηινρξίζησ 
Βαζηιεί, θαί εκίλ ζσηεξίαλ, Μάξηπξεο ηεζζαξάθνληα.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε πεγή αθζαξζίαο, ραίξε θνχθε λεθέιε, ραίξε ηεξπλέ Παξαδεηζε Θενχ, 
ραίξε πεγή ηακάησλ ςπρψλ, ραίξε άγηνλ φξνο, ν είδελ ν Πξνθήηεο Γαληήι, 
ραίξε Μήηεξ Παξζέλε, ραίξε ε πάλησλ Άλαζζα. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Υνξφο ηεηξαδεθάξηζκνο, Μαξηχξσλ Σεζζαξάθνληα, ηήο ππεξζένπ Σξηάδνο, 
ηψλ αξεηψλ ηεηξαθηχτ, ππξφο αέξνο χδαηνο, θαί γήο ζηνηρείσλ ηεηξάδνο, 
άζκαζη ζείνηο πκλείζζσ, ππέξ Υξηζηνχ σο αζιήζαο, ηνχ ηψλ απάλησλ 
Γεζπφηνπ.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε θαηάξαο ιχηξσζηο, θαί ηνχ Αδάκ αλάθιεζηο, ραίξε Αγλή Θενηφθε, ειπίο 
θαί ζθέπε ηνχ θφζκνπ, ραίξε ζεκλή κεηξφζεε, ραίξε ηφ ζείνλ φρεκα, ραίξε ε 
θιίκαμ θαί πχιε, ραίξε θνχθε λεθέιε, ραίξε ηήο Δχαο ε ιχζηο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ'. Δη βνχιεη δέ, ςάιιε ηά Ηδηφκεια 
ηψλ Αγίσλ, θαί πνίεζνλ ηίρνπο έμ.  

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα 



 
Ήρνο πι. α' 

Υαίξνηο αζθεηηθψλ 
Γεχηε καξηπξηθήλ Αδειθνί, κεη' εγθσκίσλ αλπκλήζσκελ θάιαγγα, ηψ θξχεη 
ππξπνιεζείζαλ, θαί ηφλ ηήο πιάλεο θξπκφλ, δηαπχξσ δήισ ππξπνιήζαζαλ, 
ζηξαηφλ γελλαηφηαηνλ, ηεξψηαηνλ ζχληαγκα, ζπλαζπηζκφλ ηε, αξξαγή θαί 
αλίθεηνλ, ηνχο ηήο πίζηεσο, πεξηβφινπο θαί θχιαθαο, Μάξηπξαο 
ηεζζαξάθνληα, ρνξείαλ ηήλ έλζενλ, ηήο εθθιεζίαο ηνχο πξέζβεηο, ηνχο 
δπλαηψο ηθεηεχνληαο, Υξηζηφλ θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο ήκψλ εηξήλελ, θαί 
κέγα έιενο.  
 
Υαίξνηο ζπλαγσγή θξαηαηά, θαί Ηεξά θαί ηξνπαηνχρνο παξάηαμηο, νη πχξγνη 
ηήο επζεβείαο, νη ζηξαηηψηαη Υξηζηνχ, νη ζηεξξνί νπιίηαη θαί αήηηεηνη, ηφλ 
λνχλ επηνλψηαηνη, θαί ςπρήλ αλδξεηφηαηνη, ηψ φληη ζείνη, θαί Θεψ 
πνζεηλφηαηνη, ρνξφο Άγηνο θαί ζεφιεθηνλ ζχζηεκα, Μάξηπξεο ηεζζαξάθνληα, 
νη ίζνη ηήλ άζιεζηλ, ίζνη ηήλ γλψκελ θαί ίζνπο, θαί ηνχο ζηεθάλνπο δεμάκελνη, 
Υξηζηφλ δπζσπείηε, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
Υαίξνηο ηξνπαηνθφξνο πιεζχο, ε ελ πνιέκνηο αλδξηθψο αξηζηεχζαζα, 
αζηέξεο νη δηειζφληεο, δηά ππξφο θαί θξπκνχ, θαί πδάησλ πήμηλ δηαιχζαληεο, 
νη γήλ νπξαλψζαληεο, θαί ηά πάληα θσηίζαληεο, νη ελ ηνίο θφιπνηο, Αβξαάκ 
λχλ ζαιπφκελνη, νη ρνξεχνληεο, ζχλ Αγγέισλ ζηξαηεχκαζη, Μάξηπξεο 
ηεζζαξάθνληα, ηά άλζε ηά πλένληα, ηήλ επσδίαλ ηήο φλησο, πλεπκαηηθήο 
δηαδφζεσο, Υξηζηφλ δπζσπείηε, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  

Σά Ηδηφκεια  Ήρνο α' 
Υνξφο ηεηξαδεθαπχξζεπηνο, ζηξαηφο φινο ζενζχιιεθηνο, ζπλεμέιακςε ηή 
λεζηεία άζινηο ζεπηνίο, αγηάδσλ θαί θσηίδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Έηεξνλ  Ήρνο β' 
Σήλ ηεηξαδεθάξηζκνλ ρνξείαλ ηψλ Μαξηχξσλ, ηίο κή αλπκλήζεη; ηψ γάξ χδαηη 
ηήο ιίκλεο εηζήιζνλ ζαξζαιέσο, θαί ηψ θξχεη ζθηγγφκελνη, ηήλ σδήλ 
αλέκειπνλ ηψ Κπξίσ, Μή ελ πνηακνίο νξγηζζήο εκίλ Κχξηε, κή ελ πνηακνίο 
νξγηζζήο εκίλ θηιάλζξσπε, ειάθξπλνλ ηφ βάξνο, θαί ηήλ πηθξφηεηα ηνχ 
αέξνο, ηψ νηθείσ γάξ αίκαηη, εβάθεζαλ εκψλ νη πφδεο, θαί εηζήγαγεο εκάο ν 
Θεφο εηο ηάο αησλίνπο ζνπ ζθελάο, ίλα ν θφιπνο εκάο ζάιςε ηνπ Παηξηάξρνπ 
Αβξαάκ.  

Έηεξνλ, ν απηφο 
Αιεζείαο θξαηήξα, εμ νηθείσλ αηκάησλ, ηψ ππξί ηψλ βαζάλσλ, θαί ηή ηνχ 
χδαηνο πήμεη, ηνίο πηζηνίο θαηήξδεπζαλ, ηεηξαξίζκσ γάξ άδνληεο, δεθάδη ηψ 
σηήξη, εηο κέλ φληεο ηνίο πλεχκαζηλ, ελ ζψκαηη δέ πιείνπο, πξνζελέρζεζαλ 
Υξηζηψ, θαί Θεφλπκθνο Μήηεξ ηψ θηινρξίζησ παηδί, επ' ψκσλ αξακέλε 
έιεγε, Γεχξν Αζιεηά, θαί ζπλαγσλίδνπ ηνίο πξνινίπνηο.  

Γφμα...  Ήρνο πι. α' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Αζινθφξνη Υξηζηνχ, ηήλ πάλζεπηνλ λεζηείαλ θαηδξνηέξαλ απεηξγάζαζζε, ηή 
κλήκε ηήο ελδφμνπ πκψλ αζιήζεσο, Σεζζαξάθνληα γάξ φληεο, ηήλ 



ηεζζαξαθνλζήκεξνλ αγηάδεηε, ηφ ζσηήξηνλ πάζνο κηκεζάκελνη, δηά ηήο ππέξ 
Υξηζηνχ πκψλ αζιήζεσο, Γηφ έρνληεο παξξεζίαλ πξεζβεχζαηε, ελ εηξήλε 
θαηαληήζαη εκάο, εηο ηήλ ηξηήκεξνλ Αλάζηαζηλ ηνχ Θενχ, θαί σηήξνο ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  

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

Γνμνινγία Μεγάιε 
 

Ζ πξψηε ξα, θαί αη ινηπαί εθεμήο, ελ αίο ιέγνκελ Απνιπηίθηνλ θαί 
Κνληάθηνλ ηψλ Αγίσλ, πνηνχληεο θαί ηάο ηξείο κεγάιαο Μεηαλνίαο.  
 

Δάλ δέ κή ςάιιεηαη Γνμνινγία.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο δίο, θαί ηφ Μαξηπξηθφλ.  
 

Γφμα... ηψλ Αγίσλ 
Ήρνο β' 

Σήλ ιίκλελ σο Παξάδεηζνλ, θαί ηφ θξχνο σο θαχζσλα, νη Μάξηπξεο 
εγήζαλην, Υξηζηέ ν Θεφο, νπθ έπηεμαλ ηφλ ινγηζκφλ αη ηψλ ηπξάλλσλ 
απεηιαί, νπθ εδεηιίαζαλ νη γελλαίνη ηψλ βαζάλσλ ηάο πξνζβνιάο, φπινλ 
ζείνλ θεθηεκέλνη ηφλ ηαπξφλ, δη' απηνχ γάξ ηφλ ερζξφλ, σο θξαηαηνί 
εηξνπψζαλην, φζελ θαί ηφλ ζηέθαλνλ εθνκίζαλην ηήο ράξηηνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αδηφδεπηε πχιε κπζηηθψο εζθξαγηζκέλε, επινγεκέλε Θενηφθε Παξζέλε, 
δέμαη ηάο δεήζεηο εκψλ, θαί πξνζάγαγε ηψ Τηψ ζνπ θαί Θεψ, ίλα ζψζε δηά 
ζνχ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δίηα, Αγαζφλ ηφ εμνκνινγείζζαη.  
 

Καί ε ινηπή, Αθνινπζία, αί γ' κεγάιαη Μεηάλνηαη, θαί ε α' ξα θαί 
Απφιπζηο.  

 
ΔΝ ΓΔ ΣΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 

 
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ.  

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηφ Ηδηφκεινλ 

ηήο εκέξαο δίο, ηφ Μαξηπξηθφλ, ηά γ' Πξνζφκνηα ηνχ Σξησδίνπ, θαί ηψλ Αγίσλ 
δ'. Γεπηεξνχληεο ηφ α'.  
 

Ήρνο β'  Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Φέξνληεο ηά παξφληα γελλαίσο, ραίξνληεο ηνίο ειπηδνκέλνηο, πξφο αιιήινπο 



έιεγνλ νη Άγηνη Μάξηπξεο, Μή γάξ ηκάηηνλ απνδπφκεζα; αιιά ηφλ παιαηφλ 
άλζξσπνλ απνηηζέκεζα, Γξηκχο ν ρεηκψλ, αιιά γιπθχο ν Παξάδεηζνο, 
αιγεηλή ε πήμηο, αιιά εδεία ε απφιαπζηο, Μή νχλ εθθιίλσκελ, ψ 
ζπζηξαηηψηαη, κηθξφλ ππνκείλσκελ, ίλα ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο 
αλαδεζψκεζα, παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Σνχ απηνχ 
Ρίπηνληεο πεξηβφιαηα πάληα, βαίλνληεο αηξφκσο εηο ιίκλελ, αιιήινπο έιεγνλ 
νη Άγηνη πξφο Μάξηπξεο, Γηά Παξάδεηζνλ, φλ απσιέζακελ, ηκάηηνλ θζαξηφλ 
ηζήκεξνλ κή αληηζρψκεζα, δη' φθηλ πνηέ θζνξνπνηφλ ελδπζάκελνη, 
εθδπζψκεζα λχλ δηά ηήλ πάλησλ αλάζηαζηλ, θαηαθξνλήζσκελ θξχνπο 
ιπνκέλνπ, θαί ζάξθα κηζήζσκελ, ίλα ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο αλαδεζψκεζα 
παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Σνχ απηνχ 
Βιέπνληεο σο ηξπθάο ηάο βαζάλνπο, ηξέρνληεο πξφο ιίκλελ θξπψδε, σο 
πξφο ζάιςηλ, έιεγνλ νη Άγηνη Μάξηπξεο, Μή ππνπηήμσκελ ψξαλ ρεηκέξηνλ, 
ίλα ηήλ θνβεξάλ γέελλαλ ηνχ ππξφο θχγσκελ, θαπζήησ ν πνχο, ίλα ρνξεχε 
αηψληα, ε δέ ρείξ ξπείησ, ίλα πςνχηαη πξφο Κχξηνλ, θαί κή θεηζψκεζα θχζεσο 
ζλεζθνχζεο, ειψκεζα ζάλαηνλ, ίλα ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο αλαδπζψκεζα, 
παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο β' 
Κππξηαλνχ Μνλαρνχ 

Πξνθεηηθψο αλεβφα ν Γαπτδ ελ ςαικνίο, Γηήιζνκελ δηά ππξφο θαί χδαηνο, 
θαί εμήγαγεο εκάο εηο αλαςπρήλ, πκείο δέ Μάξηπξεο Υξηζηνχ, δη' απηψλ ηψλ 
έξγσλ ηφ ιφγηνλ πιεξνχληεο, δηήιζεηε δηά ππξφο ηε θαί χδαηνο, θαί εηζήιζεηε 
εηο ηήλ βαζηιείαλ ηψλ νπξαλψλ, Γηφ Πξεζβεχζαηε, ηεζζαξάθνληα φληεο 
Αζιεηαί, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

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

Δίζνδνο κεηά ηνχ Δπαγγειίνπ.  
 

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

Μεηά δέ ηήλ ζπκπιήξσζηλ ηψλ Αλαγλσζκάησλ, ηφ, Καηεπζπλζήησ.  
 

Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ 
χ Κχξηε θπιάμαηο εκάο, θαί δηαηεξήζαηο εκάο.  
ηίρ. ψζφλ κε, Κχξηε, φηη εθιέινηπελ φζηνο.  
 

Ο Απφζηνινο πξφο Δβξαίνπο 
Αδειθνί ηνζνχηνλ έρνληεο πεξηθείκελνλ... 
 

Αιιεινχτα  Ήρνο β' 
Γηήιζνκελ δηά ππξφο θαί χδαηνο θαί εμήγαγεο εκάο εηο αλαςπρήλ. 



 
Δπαγγέιηνλ Δθ ηνχ θαηά Μαηζαίνλ 

Δίπελ ν Κχξηνο ηήλ παξαβνιήλ ηαχηελ, Χκνηψζε ή βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ 
αλζξψπσ νηθνδεζπφηε... Πνιινί γάξ εηζη θιεηνί, νιίγνη δέ εθιεθηνί.  
 

Καί ε Θεία Λεηηνπξγία ηψλ Πξνεγηαζκέλσλ.  
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 
 

Δηο δέ ηήλ Σξάπεδαλ εζζίνκελ άιαηνλ θαί νίλνλ. Δη δέ ελ ηή Α' Δβδνκάδη 
ηχρνη, νίλνλ κφλνλ.  

Αξρή  
ΤΖ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Κνδξάηνπ ηνχ ελ Κνξίλζσ, θαί ηψλ ζχλ 

απηψ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Κνδξάηε παλάξηζηε δσήο, ζείαο εθηέκελνο, δσήο θζαξηήο θαηεθξφλεζαο, ηήο 
ηψλ ξεφλησλ γάξ, πξνηηκήζαο χιεο, ηήλ άυινλ χπαξμηλ, ηήλ άιεθηνλ εθηήζσ 
απφιαπζηλ, δηά ζαλάηνπ γάξ, πξφο αζάλαηνλ κεηέβεο ηξπθήλ, θαί πξφο 
δφμαλ ηήλ κή δηαπίπηνπζαλ.  
 
Κνδξάηε ζεφιεπηε νδφλ, Μαξηπξίνπ έδξακεο, αλεπηζηξφθσ θξνλήκαηη ηά 
δηαβήκαηα, επιαηχλζε γάξ ζνπ, ηήο ςπρήο θαί ίρλε ζνπ, νπδφισο ηήο 
αλδξείαο εζζέλεζαλ, έλ νίο γελφκελνο νδεγφο ηψλ ζπλαζινχλησλ ζνη, πξφο 
ηήλ άλσ Μεηξφπνιηλ έθζαζαο.  
 
Κνδξάηε θαιιίληθε ζηξαηφλ, εηο Θενχ παξάηαμηλ, λεαληθψο αξηζκνχκελνλ, 
ζπλεπαγφκελνο, ηψλ ζψλ ζπκκαξηχξσλ, ζηξαηεγφο σο άξηζηνο, θαηά ηψλ 
αληηζέσλ εξίζηεπζαο, θαί λίθεο ηξφπαηα, εηιεθψο ελ κπξηάζη Υξηζηψ, 
ζηεθεθφξνο ζχλ απηνίο παξέζηεθαο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε μέλνλ άθνπζκα Αγλή, ραίξε μχινλ άγηνλ, ηνχ Παξαδείζνπ Θεφθπηνλ, 
ραίξε εμάιεηςηο, πνλεξψλ δαηκφλσλ, ραίξε μίθνο δίζηνκνλ, ερζξνχ ηήλ 
θεθαιήλ απνηέκλνπζα, ηψ μέλσ ηφθσ ζνπ, Παλαγία ππεξάκσκε, μελσζέληαο 
εκάο αλαθάιεζαη.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
θαγήλ ζνπ ηήλ άδηθνλ Υξηζηέ, ε Παξζέλνο βιέπνπζα, νδπξνκέλε εβφα ζνη, 



Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, πψο αδίθσο πάζρεηο; πψο ηψ μχισ θξέκαζαη, ν πάζαλ 
γήλ θξεκάζαο ηνίο χδαζη; Μή ιίπεο κφλελ κε, Δπεξγέηα πνιπέιεε, ηήλ 
Μεηέξα θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, θαί ηφ Μαξηπξηθφλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
 

Σφ, Θενηφθε Παξζέλε 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, ηά Καζίζκαηα θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί νη Καλφλεο ηψλ 
Αγίσλ, θαί ηνχ Σξησδίνπ θαηά ηήλ ηάμηλ.  
 

Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ 
 

Πνίεκα Ησζήθ 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Ο Δηξκφο 

«Σξηζηάηαο θξαηαην χο, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ, απαζείαο ελ βπζψ, ςπρήο ηφ 
ηξηκεξέο, θαηαπφληηζνλ δένκαη, φπσο ζνη σο ελ ηπκπάλσ, ηή λεθξψζεη ηνχ 
ζψκαηνο, επηλίθηνλ, άζσ κειψδεκα».  
 
Μαξηχξσλ Ηεξψλ, ηεξψο αζιεζάλησλ, Ηεξά θαί ζαπκαζηή, επέζηε ενξηή, 
θσηαπγεία ηνχ Πλεχκαηνο, άπαληαο θσηαγσγνχζα, ζπλειζφληεο θηιένξηνη, 
θαηά ρξένο απηνχο καθαξίζσκελ.  
 
Χο ήιηνο θαηδξφο, αξεηψλ δαδνπρία, αλαηέηαιθαο εκίλ, Κνδξάηε αζιεηά, 
θεγγνβφινηο ζνπ ιάκςεζη, ζθφηνο ηήο πνιπζεταο, εθδηψθσλ καθάξηε, θαί 
θσηίδσλ πηζηψλ ηά ζπζηήκαηα.  
 
Σήλ πέηξαλ ηήο δσήο, Ηεζνχλ ηφλ σηήξα, θαηαγγέιινληεο Θεφλ, εζιήζαηε 
ζηεξξψο, θαί πεγήλ αγηάζκαηνο, πέηξαλ ππνδεμακέλελ, ηψλ αηκάησλ ηά 
ξεχκαηα, θσηαπγή απεηξγάζαζζε Μάξηπξεο. 

Θενηνθίνλ 
Ηιχνο εθ παζψλ, ινγηζκψλ ηξηθπκίαο, εθ βειψλ ηνχ πνλεξνχ, εθ πάζεο 
πξνζβνιήο, ελαληίαο δηάζσζνλ, άρξαληε Θενθπήηνξ, ηάο ςπράο ηψλ 
πκλνχλησλ ζνπ, ηφλ αλέθθξαζηνλ ηφθνλ Παλάκσκε.  
 



Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«ηη ζηείξα έηεθελ, ε εμ εζλψλ Δθθιεζία, θαί ε πνιιή ελ ηέθλνηο εζζέλεζε 
πλαγσγή, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ βνήζσκελ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 
Οη ζηεξξνί αδάκαληεο, ηπκπαληδφκελνη μίθεη, θαί αιγεηλψλ ηδέαηο, 
πξνζνκηινχληεο θαξηξψο, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ εθξαπγαδνλ, Άγηνο εί 
Κχξηε.  
 
Σή ζνθία Κνδξάηνο, ηή ζενδφησ θαηήξγεη, Διιεληθήο ζνθίαο εξεζρειίαο 
ελαζιψλ, θαί ηνίο νηθείνηο αίκαζηλ, ελ Πλεχκαηη ζείσ θαιιπλφκελνο.  
 
χλ Κνδξάησ Άλεθηνλ, θαί ζχλ ηψ Παχισ Κξήζθεληα, Κππξηαλφλ ηφλ ζείνλ, 
θαί Γηνλχζηνλ νκνχ, επζεβνθξφλσο κέιςσκελ, ηνίο άζκαζη, πίζηεη 
ελαζιήζαληαο.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Σή θαξηεξία ηψλ δεηλψλ ζαλαηψζαο, ηφλ ππεξήθαλνλ ερζξνλ Αζινθφξε, ηφλ 
δηά μίθνπο ζάλαηνλ ππέκεηλαο, άκα ηνίο ζπλάζινηο ζνπ, ηνίο παλζφθνηο 
Κνδξάηε, φζελ ενξηάδνκελ, ηήλ ζεπηήλ πκψλ κλήκελ, αλαβνψληεο, Μλήζζεηε 
εκψλ, πξφο ηφλ Γεζπφηελ, αήηηεηνη Μάξηπξεο.  

Θενηνθίνλ 
Οπ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηφθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη αλάμηνη, εη κή 
γάξ ζχ πξντζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο εκάο εξξχζαην εθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ; 
ηίο δέ δηεθχιαμελ, έσο λχλ ειεπζέξνπο; Οπθ απνζηψκελ Γέζπνηλα εθ ζνχ, 
ζνχο γάξ δνχινπο ζψδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε ζαξθί ηεηνθπία, επί 
ηαπξνχ θξεκάκελνλ νξψζα Υξηζηέ, Οίκνη πνζεηλφηαηε Ηεζνχ! αλεβφα, πψο ν 
δνμαδφκελνο, σο Θεφο ππ' Αγγέισλ, ππφ αλφκσλ λχλ βξνηψλ Τηέ, ζέισλ 
ζηαπξνχζαη; Τκλψ ζε καθξφζπκε.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο 
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα 
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ».  
 
Σήο ζνθίαο ζνπ ηψ ιφγσ, ηνχο αζφθνπο θαηήζρπλαο, θαί ηή παξαηλέζεη, ηψλ 
ζενπεηζψλ δηδαγκάησλ ζνπ Μάξηπο Κνδξάηε δσγξήζαο ζείνλ, Άλεθηνλ, ηψ 
Γεζπφηε ζνπ, θαξηεξηθφλ θέξεηο Μάξηπξα.  
 



Δθ ζπαξγάλσλ σ θεησζεο, ηψ ηά πάληα πνηήζαληη, εθ παηδφο ηειείνπ, 
θξφλεκα αλδξφο επηδέδεημαη, θαί ηήλ ζνθίαλ πνζήζαο, φινο γέγνλαο, 
θαζαξψηαηνλ, Μάξηπο Υξηζηνχ ελδηαίηεκα.  
 
Ζ εμάθσηνο ιπρλία, ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ Κχξηε, κπζηηθψ ειαίσ, 
επαξδεπνκέλε εκείσζε, πνιπζεταο ηήλ λχθηα θαί θαηεχγαζε, ηνχο 
θξαπγάδνληαο, Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ αγία Θενηφθνο, ήλ νηθήζαη επδφθεζελ σο επψδε νίθνλ, Λφγνο ηνχ Παηξφο 
Οκννχζηνο, νπ θαηεθιέρζε ηήλ κήηξαλ, νπθ σδίλεζε, θαί γάξ ηέηνθελ, 
Δκκαλνπήι ηφλ Θεάλζξσπνλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε, θαηάπεκςνλ εκίλ, θαί ηήο αριχνο εκάο ηψλ 
πηαηζκάησλ ιχζνλ αγαζέ, ηήλ ζήλ εηξήλελ νπξαλφζελ δσξνχκελνο».  
 
Σψ θσηηζκψ ηήο γλψζεσο, αγλνίαο ηήλ αριχλ, απνδηψθσλ Κπξίσ πξνζάγεηο, 
δήκνλ Αζιεηψλ ζνθέ Κνδξάηε, ζχλ απηνίο ζηεθαλνχκελνο.  
 
Αζθεηηθψο ηφ πξφηεξνλ, ληθήζαο ηψλ παζψλ, επαλαζηάζεηο ηφ δεχηεξνλ, 
είιεο θξάηνο δπζζεβψλ, Κνδξάηε Μάξηπο, ελαζιήζαο ζηεξξφηαηα.  
 
Αλαζηνκνχηαη άληθκνο, ε πέηξα πξνρναίο, ζεπηψλ αηκάησλ θαί ξείζξνλ 
δηαπγέο, δίδσζη, πηζηνχο θαζαγηάδνλ, ζετθαίο επηλεχζεζη.  

Θενηνθίνλ 
Ο πιαζηνπξγήζαο άρξαληε, ηήλ Δχαλ εθ πιεπξάο, ζνχ εθ λεδχνο Αγλή 
πιαζηνπξγείηαη, ζψζαη ηφλ Αδάκ δη' επζπιαγρλίαλ, βνπιεζείο σο 
θηιάλζξσπνο.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ Γπλάκεσλ».  
 
Δμάξηζκνο, Αζινθφξσλ ρνξφο εκίλ έιακςελ, σο αζηέξσλ, Δθθιεζίαο ζεπηψ 
ζηεξεψκαηη, ηνχο πηζηνχο θσηίδσλ, θαί ηήο πιάλεο ζθεδάδσλ ζθνηφκαηλαλ.  
 
Σφ πέιαγνο, ηψλ βαζάλσλ δηήιζεηε Μάξηπξεο, αθπκάλησο, θαί ηήο άλσ 
γαιήλεο εηχρεηε, ηψλ πηζηψλ ιηκέλεο, γεγνλφηεο θαί πξέζβεηο ζεξκφηαηνη.  
 
Αηλέζσκελ, ζχλ Αλέθησ Κνδξά ηνλ ηφλ έλδνμνλ, θαί ζχλ Παχισ, Κππξηαλφλ 
Γηνλχζηνλ Κξήζθεληα, ηήο Υξηζηνχ ακπέινπ, ηά θαιά θαί θαηάθαξπα 
θιήκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Οπξάλσζαο, γεσζείζαλ ηήλ θχζηλ Παλάκσκε, ηψλ αλζξψπσλ, θαί 
θζαξείζαλ απηήλ εζενχξγεζαο, δηά ηνχην πάληεο, αζηγήηνηο θσλαίο ζέ 



δνμάδνκελ.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ ήρνπ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Η' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Κνδξάηνπ ηνχ ελ 

Κνξίλζσ, θαί ηψλ ζχλ απηψ, Αλέθηνπ, Παχινπ, Γηνλπζίνπ, Κππξηαλνχ θαί 
Κξήζθεληνο.  

ηίρνη 

 Σψλ δπζζεβψλ ηήλ πίζηηλ χβξεζη πιχλαο  

 Σκεζείο Κνδξάηε ζψλ αθ' αηκάησλ πιχλε.  

 Γλσζηνίο Άλεθηνλ ζχλ δπζί θηείλεη μίθνο,  

 Οίο νπθ αλεθηφλ κή ζαλείλ Θενχ ράξηλ.  

 Οξψλ θαηαζλήζθνληα Κξήζθεληα μίθεη,  

 πεχδεη ζχλ απηψ Κππξηαλφο ηεζλάλαη.  

 Ακθί δεθάηε Κνδξάηνλ μίθνο εγθαηέπεθλε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Αλαζηαζίαο ηήο 
Παηξηθίαο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μαξθηαλφο μχινηο ζιαζζείο ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Δζαχκαζαλ βξνηνί ζε ζιαζζέληα μχινηο,  

 Ακήλ ιέγσ ζνη, Μαξθηαλέ, θαί λφεο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ο δηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο ζνπ Παίδαο, θαί ηνχο Υαιδαίνπο 
αλειψλ, νίο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί».  
 
Δληψ ππξί ηψλ αηθηζκψλ, άλσζελ δερφκελνη δξφζνλ, ππνκνλήο ζχλ ηνίο 
Παηζίλ, νη γελλαίνη εθξαχγαδνλ Μάξηπξεο, Τπεξχκλεηε, Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί.  
 
Σή επνκβξία ηνχ ζεπηνχ, αίκαηνο πκψλ Αζινθφξνη, πέηξα ε άληθκνο ηφ πξίλ, 
αλεζηφκσηαη ξείζξα πξνρένπζα, ηακάησλ, ηνίο κέιπνπζηλ, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί.  
 
Χο κπξνζήθε λνεηή, κχξα ηακάησλ Κνδξάηε, ε ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ζνξφο, 
αλαβιχδεη παζψλ απειαχλνπζα, ηφ δπζψδεο θαί θιέγνπζα, ηψλ δαηκφλσλ 
παξαηάμεηο ζεία πξνλνία.  

Θενηνθίνλ 



Δπινγεκέλνο ν θαξπφο, ηήο επινγεκέλεο γαζηξφο ζνπ, φλ επινγνχζηλ 
νπξαλψλ αη Γπλάκεηο, βξνηψλ ηε ζπζηήκαηα, ν εκάο ιπηξσζάκελνο, ηήο 
θαηάξαο ηήο αξραίαο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Λπηξσηά ηνχ παληφο Παληνδχλα κε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο, 
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».  
 
Λακπξπλζείο ηαίο ηψλ άζισλ ιακπξφηεζη, ζηεθεθφξνο Κπξίσ παξίζηαζαη, 
ζχλ ηνίο ζπλάζινηο έλδνμε, αλακέιπσλ Κνδξάηε, Πάληα ηά έξγα επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Αξεηψλ ηψ θσηί θαιιπλφκελνο, επί ηέιεη Μαξηχξσλ ιακπξφηεηα, 
θαηεθιεξψζσ πάλζνθε, αλακέιπσλ Κνδξάηε, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Πξνηεηρίζκαηα Κφξηλζνο θέθηεηαη, ηψλ Αγίσλ ηε ηίκηα ιείςαλα, θαί ηαηξείνλ 
άκηζζνλ, ηφλ λαφλ, έλζα πίζηεη, πάο ν πξνζηξέρσλ, αιγεηλψλ θαί παζψλ 
απαιιάηηεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Λπηξσζέληεο αξάο ηήο Πξνκήηνξνο, δηά ζνχ ηήο Αγλήο Θενκήηνξνο, 
επινγεκέλε Γέζπνηλα, επινγνχκέλ ζε πίζηεη, θαί κεισδνχκελ, Δπινγείηε ηά 
έξγα ηφλ Κχξηνλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Ηρψξεο εκίλ καξηπξηθνί εθπέκπνπζηλ, επσδίαλ πιήξε ράξηηνο, αίκαηα ηνχησλ 
ηακάησλ, πξνρένπζη θξνπλνχο ζείσ Πλεχκαηη, θαί πάζε ηψλ ςπρψλ 
ζεξαπεχνπζηλ, νχο επαμίσο καθαξίζσκελ.  
 
Χξαίνο ζηηγκάησλ θαιινλαίο γελφκελνο, ηνίο Αγγέινηο έμσκνίσζαη, αίκαηη δέ 
ηψ εθρπζέληη, Κνδξάηε επηβάο σο ελ άξκαηη, αλέπηεο πξφο ηά άλσ βαζίιεηα, 
γέξα ηψλ πφλσλ θνκηζφκελνο.  
 
ηαιάδσλ ηφλ ζείνλ γιπθαζκφλ εθ ζηφκαηνο, Αζινθφξσλ δήκνλ έπεηζαο, 
Μάξηπο Κνδξάηε, ζπλαζιείλ ζνη ηφλ, Άλεθηνλ θαί Παχινλ θαί Κξήζθεληα, 
Κππξηαλφλ ηε θαί ζνθφλ Γηνλχζηνλ, νίο ζπγρνξεχεηο αμηάγαζηε.  
 
Ζκέξαλ εφξηηνλ πκψλ ηήλ άζιεζηλ, Αζινθφξνη πάληεο άγνκελ, ηαχηε γάξ 
ζηέθνο αθζαξζίαο, αξάκελνη πηνί ρξεκαηίδεηε, θσηφο ηε θαί εκέξαο 
ρνξεχνληεο, πεξί ηφλ ζξφλνλ ηνχ Παληάλαθηνο.  



Θενηνθίνλ 
Φαλείζα ηνχ πάλησλ Πνηεηνχ ινρεχηξηα, ππέξ πάληα λνχλ παλάκσκε, ηψλ 
νπξαλψλ πςεινηέξα εδείρζεο θαί ηψλ φισλ δεζπφδνπζα Θενηφθε 
παλχκλεηε, φζελ Παξζέλε ζε πάληεο κεγαιχλνκελ.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο ζχλ ηψ Μαξηπξηθψ,  
 

Καί Θενηνθίνλ, ή ηαπξνζενηνθίνλ. Αη κεηάλνηαη, ε α' ξα, σο ζχλεζεο 
θαί Απφιπζηο.  

 Αξρή  
ΤΖ ΗΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ σθξνλίνπ, Παηξηάξρνπ 

Ηεξνζνιχκσλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
σθξνζχλεο επψλπκνο, εμ ελζένπ πξνγλψζεσο, πξνθιεζείο σθξφληνο, 
ζψθξσλ γέγνλαο, επί ηψλ έξγσλ θαί δίθαηνο, αλδξείνο θαί θξφληκνο, αξεηαίο 
ηαίο γεληθαίο, γεληθψο ζηεθαλνχκελνο, θαί δηέλεηκαο, πξνζθπψο εθαηέξσ ηή 
ςπρή ηε, θαί ηψ ζψκαηη, θαζάπεξ, δηαηηεηήο αθξηβέζηαηνο.  
 
Θενιφγνπ εθ ζηφκαηνο, ζενιφγνπο εβξφληεζαο, δηδαράο σθξφληε, 
πακκαθάξηζηε, ζενινγήζαο ηξαλφηαηα, Παηέξα ηφλ άλαξρνλ, θαί ζπλάλαξρνλ 
Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ, ζπλατδηνλ, ελ κνλάδη Σξηάδα θαί Μνλάδα, ελ 
Σξηάδη Θεφλ έλα, ηή νπζηψδεη ηαπηφηεηη.  
 
Σή ζαξθί θαζ' ππφζηαζηλ, ελσζέληα ηφλ άζαξθνλ, θαί Παηξί ζπλάλαξρνλ, 
Λφγνλ Πάλζνθε, δίρα ηξνπήο θαί ζπγρχζεσο, ζνθψο εδνγκάηηζαο, 
ελεξγνχληα δέ δηηηψο, θαηαιιήισο ηαίο θχζεζηλ, εμ ψλ ζχγθεηηαη, θαί ελ αίο 
ζεσξείηαη είο ππάξρσλ, αδηαίξεηνο ηψ φληη, ηνχην θαθείλν λννχκελνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Καηαθξίζεσο ιχηξσζαη, Παλαγία Θεφλπκθε, θαί δεηλψλ πηαηζκάησλ, ηήλ 
ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, θαί ηνχ ζαλάηνπ απάιιαμνλ, επραίο ζνπ, θαί δψξεζαη, 
δηθαηψζεσο ηπρείλ, ελ εκέξα εηάζεσο, ήο επέηπρνλ, ηψλ Αγίσλ νη δήκνη, 
κεηαλνία, θαζαξζέληα κε πξφ ηέινπο, θαί ηψλ δαθξχσλ ηαίο ρχζεζηλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηαπξψ σο θαηείδέ ζε, 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.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Καλφλα πίζηεσο θαί εηθφλα πξαφηεηνο, εγθξαηείαο δηδάζθαινλ αλέδεημέ ζε ηή 
πνίκλε ζνπ, ε ηψλ πξαγκάησλ αιήζεηα, δηά ηνχην εθηήζσ ηή ηαπεηλψζεη ηά 
πςειά, ηή πησρεία ηά πινχζηα, Πάηεξ Ηεξάξρα σθξφληε, πξέζβεπε Υξηζηψ 
ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Σφ, Θενηφθε Παξζέλε, θαί ηά έηεξα.  
 

Α π ν ι π ζ η ο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηνχ Αγίνπ θαί ηνχ Σξησδίνπ.  
 

Ο Καλσλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

σθξνζχλεο κέιπσ ηφλ επψλπκνλ, αίζηκα ξέδσλ. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδήα'  Ήρνο δ' 

Ο Δηξκφο 
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη ηή 
Βαζηιίδη κεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλπγεξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο, 
ηαχηεο ηά ζαχκαηα».  
 
σθξφλσο δηέπιεπζαο, ηήο ζσθξνζχλεο ηφ πέιαγνο, ηαίο αχξαηο ηνχ 
Πλεχκαηνο, νηαθηδφκελνο, θαί ζπλήζξνηζαο, πνιιήλ πεξηνπζίαλ, ζνθίαο 
ραξίζκαηη, Πάηεξ σθξφληε.  
 
Χο Άγγεινο γέγνλαο, ηήο ηνχ Υξηζηνχ Αλαζηάζεσο, θαί πξφεδξνο έλζενο, 
ηνχ ζείνπ Μλήκαηνο, ηνχ πινπηήζαληνο, πεγήλ αζαλαζίαο, Υξηζηφλ ηφλ 
εγείξαληα, πηψζηλ ηνχ γέλνπο εκψλ.  
 
Φαηδξφηεηη ιφγσλ ζνπ, δηαλνίαο νμχηεηη, ηφλ θφζκνλ εθαίδξπλαο, 
ζενινγήζαο ηξαλψο, ηξηζππφζηα ηφλ, ζεφηεηνο νπζίαλ, Μνλάδα ηξηζάξηζκνλ, 
Πάηεξ σθξφληε.  
 
Ρεκάησλ ν θζφγγνο ζνπ, θαί ηψλ δνγκάησλ ε εχζεκνο, θηζάξα δηέδξακε, ηήο 
γήο ηά πέξαηα, ηφ κπζηήξηνλ, ηήο νηθνλνκίαο, ηνχ Λφγνπ δηδάζθνπζα, Πάηεξ 
ζεφιεπηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο σλ θχζεη άθηηζηνο, θαί ηψ Παηξί ζπλατδηνο, θαί ρξφλσλ ππέξηεξνο, θαί 
πξναηψληνο, εθ ζνχ Γέζπνηλα, θηηζηφο θαί ππφ ρξφλνλ, σο άλζξσπνο γίλεηαη, 



ζψδσλ ηφλ άλζξσπνλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο ελππνζηάησ νθία Θενχ, νχ γάξ εζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ 
θηιάλζξσπε».  
 
ηεξηδνκέλε, βαθηεξία ηψλ ιφγσλ ζνπ ζηε, ηάο νξκάο ηψλ δπζζεβψλ, θαί 
ζενκάρσλ αηξέζεσλ, ειαχλεη δηψθνπζα, ε Δθθιεζία Υξηζηνχ.  
 
Τπεξκαρήζαο, ηνχ ζεπηνχ ζενθφξε θεξχγκαηνο, αλεδείρζεο ληθεηήο, ηή 
ζπκκαρία ηνχ Πλεχκαηνο, ζνθψο δπλακνχκελνο, Πάηεξ σθξφληε.  
 
Νεθξψζαο πάζαλ, θζεηξνκέλεο ζαξθφο εδππάζεηαλ, ηήλ αθήξαηνλ ςπρήλ, δη' 
επζεβείαο εδψσζαο, θαί ηαχηελ αλέδεημαο, έλζενλ φξγαλνλ.  
 
Ζ ζενιφγνο, θαί ηεξπλή θαί κειίξξπηνο γιψζζά ζνπ, ηνχο ηνχ ιφγνπ 
πνηακνχο, αλαπεγάδεη ζεφιεπηε, ηά ζεία δηδάγκαηα, πάζη πξνρένπζα. 

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ ηεθνχζαλ ηφλ Θεφλ, Θενηφθνλ δνμάδνκελ, ηψ Γελλήκαηη ηψ ζψ, 
πξνζεγνξίαλ αξκφδνληεο, θαί θιήζηλ θαηάιιεινλ, πάλαγλε Γέζπνηλα. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σνίο ιφγνηο εθφζκεζαο ηήλ Δθθιεζίαλ Υξηζηνχ, ηνίο έξγνηο εηήξεζαο ηφ θαη' 
εηθφλα Θενχ, σθξφληε ζηε, έιακςε γάξ ελ θφζκσ, ε ελ ζνί ζσθξνζχλε, 
ράξηηαο δηδαγκάησλ, απαζηξάπηνπζα πάζη, ηνίο πίζηεη ενξηάδνπζη Πάηεξ ηήλ 
κλήκελ ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Δθαίληζαο Άρξαληε ηψ ζείσ ηφθσ  ζνπ, θζαξείζαλ ηνίο πάζεζη ηψλ γεγελψλ 
ηήλ ζλεηήλ, νπζίαλ θαί ήγεηξαο, πάληαο εθ ηνχ ζαλάηνπ, πξφο δσήλ 
αθζαξζίαο, φζελ ζε θαηά ρξένο, καθαξίδνκελ πάληεο, Παξζέλε δεδνμαζκέλε, 
ψο πξνεθήηεπζαο. 

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

Χδή δ '  Ο Δηξκφο 
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο 
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ  παιάκε θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα 
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ». 
 
Μίαλ άλαξρνλ νπζίαλ, ελ ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, ηδηθαίο ηειείαηο, Πάηεξ ζχ 



ζνθψο εδνγκάηηζαο, δηαηξνπκέλελ αηκήησο, ελνπκέλελ ηε αζπγρχησο, 
βνπιήζεη κηά  θαί ζεφηεηη. 
 
Έρσλ ζψθξνλαο ηάο θξέλαο, θαί ηφλ λνχλ ζσθξνλέζηεξνλ, νπ θπξκφλ 
εθξφλεηο, Πάηεξ νπ ηξνπήλ νπδέ ζχγρπζηλ, ηψλ ελσκέλσλ αηξέπησο δχν 
θχζεσλ, ελ ελί Υξηζηψ, κνλνγελεί απαζηξάπηνπζαλ. 
 
Λακπξπλφκελνο ελζέσο, θσηηζκψ  ηψ ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ δεηλήλ καλίαλ, ηήλ 
ηνχ Νεζηνξίνπ δηέιπζαο, ηαπηνβνπιία θαί γλψκε ηνχ ηήλ έλσζηλ, 
δνγκαηίζαληνο, επί Υξηζηνχ δχν θχζεσλ. 
 
Πχξξνλ έθιεμαο αληάξηελ,ηψ ππξί ηψλ δνγκάησλ ζνπ, αζεηνχληα δχν, είλαη 
ηνχ Υξηζηνχ ηά ζειήκαηα, ηαίο δηαθ  φξνηο νπζίαηο ηά θαηάιιεια, ελεξγείαο ηε, 
άκα δηπιάο Πάηεξ ζηε. 

Θενηνθίνλ 
Χξαηψζεο ππέξ πάζαλ, ηψλ Αγγέισλ εππξέπεηαλ, σο ηεθνχζα ηνχησλ, Κφξε 
πνηεηήλ ηε θαί Κχξηνλ, εθ ζψλ αρξάλησλ αηκάησλ ζσκαηνχκελνλ, ηφλ 
ξπφκελνλ, πάληαο απηφλ ηνχο δνμάδνληαο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Αζεβείο νπθ φςνληαη, ηήλ δφμαλ ζνπ Υξηζηέ, αιι' εκείο ζε κνλνγελέο, 
παηξηθήο απαχγαζκα, δφμεο ζεφηεηνο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, αλπκλνχκέλ 
ζε θηιάλζξσπε».  
 
Σήλ ζεπηήλ αλάζηαζηλ, θαί ηάθνλ ηήο δσήο, αθιηλεί πφζσ ζεσξψλ, Θεψ νίαο 
ήληιεζαο θξπθηνκχζηνπο, θαί πηζηνίο κεηέδσθαο, Ηεξάξρα ηήο ειιάκςεσο.  
 
Οιηθψο επφζεζαο, ηφλ κφλνλ αγαζφλ, ππξζσζείο θέγγεη λνεηψ, θαί πεγήλ 
εγάπεζαο ηήο αθζαξζίαο, ζεσξίαηο Πάλζνθε, πξφο απηήλ αλαηεηλφκελνο.  
 
Ναφο δψλ θαί έκςπρνο, εγέλνπ ηνχ Θενχ, λεθξσζείο πάζη ηνίο ελ γή, ηήλ ηνχ 
ιφγνπ ηξάπεδαλ επζελνπκέλελ, θεθηεκέλνο ζηε, θαί ιπρλίαλ ηήλ ηήο 
πίζηεσο.  

Θενηνθίνλ 
Δλ δπζί λννχκελνλ, νπζίαηο ηφλ Υξηζηφλ, ηφλ Τηφλ ηφλ κνλνγελή, ηνχ Θενχ 
ηφλ άλαξρνλ, ζάξθα γελφκελνλ, ππέξ ιφγνλ ηέηνθαο, Θενκήηνξ απεηξφγακε.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Πινπζίσο, εμερχζε ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ παλαγίνπ ζεφθξνλ, έλ ηνίο 
ρείιεζί ζνπ, φζελ ν θζφγγνο, ηψλ ζψλ ιφγσλ, ηνχ πνηακνχ κηκείηαη ηά 
ξεχκαηα.  
 



Χο θνίλημ, ελ ηψ νίθσ Κπξίνπ εμήλζεζαο, ηή επθαξπία ηψλ ιφγσλ, θαζαξψ ηε 
βίσ θαηαγιπθαίλσλ, ηάο θαξδίαο, Ηεξάξρα, ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ ζε.  
 
Νεθξνχηαη, ηή δσηηθή ξνκθαία ηήο γιψηηεο ζνπ, ηφ ηψλ αηξέζεσλ ζηίθνο, θαί 
ζξαζεία θάιαγμ ηψλ ζενκάρσλ, ζθαηηνκέλε, ζαλαηνχηαη δνγκάησλ ζνπ 
μίθεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνχκελ, Θενηφθε ηφλ άρξαληνλ ηφθνλ ζνπ, δη' νχ ζσ δφκεζα πάληεο, θαί 
ζαλάηνπ βξφρσλ θαί δεηλνηάηεο, ακαξηίαο, θαί ηψλ κπρψλ ηνχ Άδνπ 
ιπηξνχκεζα.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΑ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ σθξνλίνπ, 

Αξρηεπηζθφπνπ Ηεξνζνιχκσλ.  
ηίρνη 

 Έζπεπδε ηεξείλ θαί θεξαίαλ ηνχ λφκνπ,  

 Ο σθξφληνο, νχ παξ νπξαλνίο θέξαο.  

 Δλδεθάηε ζαφθξσλ έδπ σθξφληνο παξά ηχκβνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Πηνλίνπ, Πξεζβπηέξνπ 
ηήο ελ κχξλε Αγίαο Δθθιεζίαο.  

ηίρνη 

 Χο εγθξπθίαο άξηνο εμσπηεκέλνο,  

 Καπζείο πξνζήρζε Πηφληνο Κπξίσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γεσξγίνπ ζενθφξνπ 
θαί ζαπκαηνπξγνχ, ηνχ ελ ηψ Γητππείσ ιεγνκέλσ, ηνχ Νενθαλνχο.  

ηίρνη 

 Δθ γεηηφλσλ εί, Γεψξγηε, θαλζάδε,  

 Καθείζελ, νίκαη, Υξηζηνκχζηε, Παξζέλσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Σξνθίκνπ θαί ζαιινχ, 
ηψλ ελ Λανδηθεία καξηπξεζάλησλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Ζ εηο ηήλ Κσλζηαληηλνχπνιηλ αλαθνκηδή ηψλ Λεηςάλσλ 
ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπηκάρνπ.  

ηίρνη 

 Κνκίδεηαί ζνη φιβνο, νιβία Πφιηο, 

 Δπηκάρνπ ηφ ζψκα ηνχ ηξηζνιβίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γεσξγίνπ ηνχ ηλατηνπ.  
ηίρνη 



 Πψο άλ δηήιζεο πιέζξα γήο ηάρνο ηφζα; 
 Δη κή άζαξθνο, ψο ηηο ήο, πάηεξ, βίσ; 
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ο δηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο Παίδαο, θαί ηνχο Υαιδαίνπο αλειψλ, 
νηο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
επινγεηφο εί».  
 
Μεηά ηήο άλσζελ ξνπήο, ηαίο αηξεηηθαίο γισζζαιγίαηο, αληηηαηηφκελνο νθέ, 
ληθεθφξνο γελφκελνο έςαιιεο, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
επινγεηφο εί.  
 
Ο ιαφο αλάζεκα Θενχ, ηάο ηψλ Αζθεηψλ θπηνπξγίαο, πεξητπηάκελνο, νθέ, 
ηφλ ιεηκψλα ηφλ ζφλ θαηεθχηεπζαο, αξεηψλ εκκειέηεκα, ηψ Θεψ ηψ ελ 
πςίζηνηο θαζηεξψζαο.  
 
Νφκσ πεηζφκελνο Υξηζηνχ, ηήο ζήο επηζηήκεο ηφλ πινχηνλ, ηνίο δενκέλνηο 
επζεβψο, αλακέιπσλ ζεφθξνλ κεηέδσθαο, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Αγηαζζείζα ηήλ ςπρήλ, θαί πξνθαζαξζείζα ηφ ζψκα, ηή επειεχζεη επί ζέ, ηνχ 
Αγίνπ Παλάκσκε Πλεχκαηνο, ηνχ Τςίζηνπ ηήλ δχλακηλ, ελ γαζηξί ζνπ 
ζπιιαβνχζα ηίθηεηο αζπφξσο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Ηεξαξρηθήο Ηεξνπξγίαο, ηψ κχξσ θαζεγηάζζεο ηψ ηήο ράξηηνο, έλζα 
πεθαλέξσηαη, θφζκνπ ε ζσηήξηνο Ηεξαξρία, πάλζνθε, Πάηεξ σθξφληε, Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
νθίαλ ηηκψλ δηαθεξφλησο, ζηεθάλσ ηψ ηψλ ραξίησλ εζηεθάλσζαη, δφμαλ 
ηήλ ακάξαληνλ, πινχηνλ αλαθαίξεηνλ, ηφ ηήο ζνθίαο, Έλδνμε δψξνλ 
δεμάκελνο, θαί Κχξηνλ πκλείηε, θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Ηεξνπξεπψο Ηεξνκχζηα, ηήλ ζείαλ δηθαηνζχλελ ελδπζάκελνο, ίζπλαο 
Παλφιβηε, Πάηεξ γελλαηφηαηα, ηφ ηνχ Γεζπφηνπ πνίκληνλ ιφγνηο θαί πξάμεζη, 
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 



Μεγαινπξεπψο θαί ππέξ ιφγνλ, ν Λφγνο ν ηψ Παηξί Πάηεξ ζπλάλαξρνο, 
ιφγνλ ζνη δεδψξεηαη, ιφγνπο δηαηξέθνληα, θαί γισζζαιγίαο ιχνληα ηάο ηψλ 
αηξέζεσλ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε βνψληα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Αγηνπξεπήο Ναφο εδείρζεο, ηνχ Λφγνπ ηνχ πάζαλ θηίζηλ αγηάζαληνο, φξνο 
πίνλ άγηνλ, φξνο εκθαλέζηαηνλ, επινγεκέλε Γέζπνηλα κφλε παλχκλεηε, Γηφ 
ζε Θενκήηνξ πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε Υξηζηφο, ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θπζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Ρήζηο εθ ρεηιέσλ ζνπ ζείσλ, πξνεξρνκέλε ζενξξήκνλ, ηάο ηψλ επζεβψλ 
δηαλνίαο, θαηαγιπθαίλεη δηά ηήο ράξηηνο, ψο πεξ θεξίνλ ζηάδνπζα, ηψλ 
λνεκάησλ ηήλ εππξέπεηαλ.  
 
Έλδνλ νπξαλίσλ αδχησλ, πεξηπνιεχεηο ζεεγφξε, πεξί ηφλ ηψλ φισλ 
Γεζπφηελ θαί Βαζηιέα, έλζα ρνξεχνπζηλ, Αγγειηθαί ιακπξφηεηεο, θαί ηψλ 
Αγίσλ ηά ζηξαηεχκαηα.  
 
Εσήλ κεηεξρφκελνο Πάηεξ, επί ηήο γήο ηήλ ηψλ Αγγέισλ, ηήο αγγειηθήο ελ 
νπξαλνίο, θαηεμηψεεο καθαξηφηεηνο, έλζα Υξηζηφλ δπζψπεζνλ, ζσζήλαη 
πάληαο ηνχο πκλνχληάο ζε.  
 
Χο ηψλ αξσκάησλ θηάιαη, αη ζηαγφλεο ζνπ ζεφθξνλ, λάξδνπ πηζηηθήο 
πνιπηίκνπ, ζνθίαο γέκσλ ψθζεο αιάβαζηξνλ, ψκα Υξηζηνχ ηφ ηίκηνλ, 
αξσκαηίδσλ ηνίο ζνίο δφγκαζη.  

Θενηνθίνλ 
Νεθέιελ ζε θνχθελ Παξζέλε, ν Ζζαίαο εζεψξεη, επί ζνί γάξ Κχξηνο ειζψλ, 
θαζείιε πάληα ηά ρεηξνπνίεηα, θαί ηήλ απηνχ επίγλσζηλ, ηνίο ζέ πκλνχζηλ 
εθαλέξσζε.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, ηφ Μαξηπξηθφλ.  
 

Καί ε ινηπή, Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ ΗΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ Θενθάλνπο ηήο 

ηγγξηαλήο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 



Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Πάηεξ ζεφθξνλ Θεφθαλεο, ζενθαλείαο Υξηζηνχ, θεθιεκέλνο επψλπκνο, 
δσεθφξνηο ίρλεζη, ηνίο απηνχ εθνινχζεζαο, θαί ηά ηεξπλά ηνχ βίνπ θαηέιηπεο, 
ελαηελίδσλ ηψ πνζνπκέλσ ζνη θάιιεη παλάξηζηε, θαί ηαίο ζείαηο λεχζεζη ηαίο 
πξφο απηφλ, άξηζηα ζενχκελνο, θαί ηειεψηαηα.  
 
Πάηεξ ζεφθξνλ Θεφθαλεο, ππεξνξίαο πηθξάο, αζζελψο δηαθείκελνο, 
θαξηεξψο ππήλεγθαο, αθεηδήζαο ηνχ ζψκαηνο, ππέξ ζεπηψλ εηθφλσλ 
παλεχθε κε, ζπκψ ιεφλησλ εμ νξηδφκελνο, ψλ θαηνξρνχκελνο, ηάο βνπιάο 
εκψξαλαο, θαί ινγηζκνχο, φληαο καηαηφθξνλαο, θαί λνχλ αιάζηνξα.  
 
λησο ακνηβάο ηψλ πφλσλ ζνπ, ηψλ αγαζψλ ν δνηήξ, δαςηιψο ζνη 
δεδψξεηαη, απειαχλεηλ δαίκνλαο, ζεξαπεχεηλ λνζήκαηα, παξεζρεθσο 
Σξηζκάθαξ ηήλ δχλακηλ, θαί αμηψζαο ζε ηήο αθξάζηνπ ραξάο, έλζα 
ρνξεχνπζη, ηψλ Αγγέισλ ηάγκαηα, δηά παληφο, πξφζσπνλ ζεψκελνλ, ηνχ 
Παληνθξάηνξνο.  

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
έ θαζεινχκελνλ βιέπνπζα, ελ ηψ ηαπξψ Ηεζνχ, θαί ηά πάζε δερφκελνλ, 
εθνπζίσο Γέζπνηα, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, Σέθλνλ εβφα, Σέθλνλ 
γιπθχηαηνλ, πιεγάο αδίθσλ πψο θέξεηο, ν ηαηξφο, ν ηαζάκελνο, ηήλ βξνηψλ 
αζζέλεηαλ, θαί ηήο θζνξάο, άπαληαο ξπζάκελνο, ηή επζπιαγρλία ζνπ; 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Οξζνδνμίαο νδεγέ, επζεβείαο δηδάζθαιε θαί ζεκλφηεηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν 
θσζηήξ, ηψλ κνλαδψλησλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Θεφθαλεο ζνθέ, 
ππέξ εηθφλσλ αγίσλ ήζιεζαο, ιχξα ηνχ Πλεχκαηνο, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηνχ Αγίνπ θαί ηνχ Σξησδίνπ θαηά ηήλ ηάμηλ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο, άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ.  
 

Θενθάλεο κέιπεη ζε ηφλ Θενθάλελ. 
 



Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Θενχ, ηνχ ζαξθί θαλέληνο ίρλεζηλ, επεθνινχζεζαο, ηή επζεβεία Πάηεξ 
ππξσζείο, σο εληεχζελ ηήλ θιήζηλ πινπηείλ, ηήλ αιεζψο θεξψλπκνλ, σο ηή 
πξνλνία πξνηεηχπσην.  
 
Δζέιρζεο, πνζεηλνηάησ έξσηη, ηψ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, θαηαθξνλήζαο πφζνπ 
θνζκηθνχ, ζπγθξαζείο δέ ηή ζεία ζηνξγή, βησηηθήλ ηεξπλφηεηα, νπδέλ εγήζσ 
Πακκαθάξηζηε.  
 
Οξκήζαο, ζεξησδψο εδίσμε, Λέσλ ν ηχξαλλνο, ηνχο εθιεθηνχο, κή θέξσλ 
θαζνξάλ, ζεβνκέλνπο εηθφλα Υξηζηνχ, κεζ' ψλ θαί ζέ Θεφθαλεο, ππεξνξία 
θαηεδίθαζελ.  

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

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο ελππνζηάησ νθία Θενχ, νπ γάξ εζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ 
θηιάλζξσπε».  
 
Φσηφο ηνχ ζείνπ, πεπιεζκέλνο σξάζεο Θεφθαλεο, δη' αγάπεο ζπγθξαζείο, 
ηψ πνζνπκέλσ καθάξηε, δηφ ζνπ ηήλ έλδνμνλ κλήκελ γεξαίξνκελ.  
 
Απαγνξεχζαο, ηά δπζζεβή ηνχ Λένληνο δφγκαηα, ηνχο ζεζκνχο παλεπζεβψο 
ηήο Δθθιεζίαο εθξάηπλαο, δηφ ζε ηνίο ζαχκαζη, Υξηζηφο εδφμαζε.  
 
Νελεπξσκέλε, δη' ειπίδνο θαί πίζηεσο ζηε, ζνχ ζαξθφο ηφ αζζελέο, ςπρή 
ζηεξξφηεηη ξψλλπζη, Θεψ νηθεηψζαζα, ζψκα νκφβνπινλ.  

Θενηνθίνλ 
Απεηξνγάκσο, ε Θεφλ ζαξθσζέληα θπήζαζα, ηψλ παζψλ ηαίο πξνζβνιαίο, 
θινλνχκελφλ κε ζηεξέσζνλ, νπ γάξ έρσ Άρξαληε, πιήλ ζνπ βνήζεηαλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Εήινλ έλζενλ πξνζθεθηεκέλνο, δφγκα άζενλ απεβδειχμσ, θαί θηλδχλνηο 
πνιπηξφπνηο σκίιεζαο, ππεξνξίαηο αδίθσο ζηειιφκελνο, θαί επζεβψο 
πακκάθαξ ηειεηνχκελνο, Πάηεξ Θεφθαλεο, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Θενηνθίνλ 



Θείαο θχζεσο νπθ ερσξίζζε, ζάξμ γελφκελνο έλ ηή γαζηξί ζνπ, αιιά Θεφο 
ελαλζξσπήζαο κεκέλεθελ, ν κεηά ηφθνλ Μεηέξα Παξζέλνλ ζε, σο πξφ ηνχ 
ηφθνπ θπιάμαο Παλάκσκε, κφλνο Κχξηνο, Απηφλ εθηελψο ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Ζ νπξάληνο εηνίκαζηαη βαζηιεία, σο, Αζιεηή ζνη έλδνμε, ηήο γάξ επηγείνπ, 
ραίξσλ κεηεηέζεο ζθελήο, βνψλ ηψ Γεζπφηε ζνπ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 
ηεθαλεθφξνο Θεφθαλεο αλεδείρζεο, ηφ γάξ ζεπηφλ εηθφληζκα, Υξηζηνχ 
ζενθφξε, κάθαξ νπθ εξλήζσ ηηκάλ, δηφ θαί αλέθξαδεο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 
Μεζηζηάκελνο πξνζηάγκαηη ηνχ ηπξάλλνπ, ηνχ δπζζεβνχο ν ζηνο, ζαξθφο 
αζζελείαο, φισο νπθ εθξφληηζε, θξαπγάδσλ ηψ Κηίζαληη, Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε.  
 
Δκεγαιχλζεο ηνίο ζαχκαζη ζενθφξε, ν γάξ Υξηζηφο εκείςαην ζέ ηήο 
θαξηεξίαο, φζελ θαί ηάκαηα πεγάδεηο ηνίο ρξήδνπζηλ, ψζπεξ εθ πεγήο 
ηεξψηαηε.  

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

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Λφγσ παλεπζεβεί, νξζνδφμσο εθήξπμελ, ν ζηνο Θενθάλεο, ηφ ηήο πίζηεσο 
δφγκα, ηψ Πλεχκαηη ιακπφκελνο.  
 
Πινχηνλ παληνδαπή, ζενθξφλσο δηέλεηκαο, πξνζηάγκαηη ηνχ Γεζπφηνπ, ηνίο 
πελία ζπδψζηλ, επφκελνο Παλεχθεκε.  
 
Έρσλ ζνπ ηήλ ςπρήλ, θαη' εηθφλα ηνχ Κηίζαληνο, ηήλ άρξαληνλ ηνχ 



Γεζπφηνπ, πξνζεθχλεηο Δηθφλα, ηψ πφζσ αζπαδφκελνο.  
Θενηνθίνλ 

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

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Ίζπλνλ, πξφ αξεηήλ ηφλ βίνλ κνπ ζηε, ηήλ ηήο αζθήζεσο ηξίβνλ, ηαίο επραίο 
ζνπ Πάηεξ εμνκαιίδσλ, ήλ ζπληφλσο, επζππνξείλ κε κάθαξ αμίσζνλ.  
 
σθξφλσο, ζνχ ηήλ δσήλ δηήλπζαο ζηε, κεηά θξνλήζεσο έζρεο, ζχλ 
αλδξεία γάξ ηήλ δηθαηνζχλελ, θαί ηψ θχθισ, ηψλ αξεηψλ εθάλεο 
θνζκνχκελνο.  
 
Δπθιείαο καξηπξηθήο επέβεο Θεφθαλεο, ηήο Θενκήηνξνο Κφξεο, θαί 
Μαξηχξσλ Πάηεξ ηνχο ραξαθηήξαο, σο ηηκήζαο, θαί ηνίο δηψθηαηο 
αληηηαμάκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Χζαχκα, ηψλ απάλησλ ζαπκάησλ θαηλφηεξνλ! φηη Παξζέλνο ελ κήηξα, ηφλ ηά 
ζχκπαληα πεξηέπνληα, απεηξάλδξσο, ζπιιαβνχζα νπθ εζηελνρψξεζε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Δμ χςνπο ιαβψλ, ηήλ ζείαλ απνθάιπςηλ, εμήιζεο ζπνπδή, εθ κέζνπ ηψλ 
ζνξχβσλ, θαί κνλάζαο ζηε, ελεξγείαο ζαπκάησλ είιεθαο, θαί πξνθεηείαο 
ραξίζκαηα, ζπκβίνπ θαί πινχηνπ ζηεξνχκελνο.  

Ο Οίθνο 
Δπί ηήο γήο κεδέλ πξνηηκήζαο, ε θνινχζεζαο ραίξσλ ηψ θαινχληί ζε 
Υξηζηψ, θαί ηφλ δπγφλ απηνχ έιαβεο επί ηψλ ψκσλ ηψλ ζψλ πξνζχκσο, θαί 
αλάπαπζηλ εχξεο ηή ςπρή ζνπ, ήλ πεξ θακνί ηψ πησρψ θαί ξαζχκσ 
θαηάπεκςνλ ηψ ιέγνληη, θαί κεδφισο εθηεινχληη, αιι' έηη ζρνιάδνληη, ελ ηνίο 
ηνχ βίνπ πξάγκαζη, θαί ζαπκάδνληη, πψο πάληα έθπγεο, ζπκβίνπ θαί πινχηνπ 
ζηεξνχκελνο.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ, Παηξφο εκψλ θαί 

Οκνινγεηνχ Θενθάλνπο ηήο ηγγξηαλήο, ηνχ ελ ηψ κεγάισ αγξψ θεηκέλνπ.  
ηίρνη 

 Θεφθαλεο, θάλεζη πηζηνίο πξνζηάηεο,  
 Σηκψζη πηζηψο ζφλ κεη' εηξήλεο ηέινο,  
 Γσδεθάηε θζηλχζνληνο απήξε βίνπ Θενθάλεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ, Πάπα 



Ρψκεο ηνχ Γηαιφγνπ.  
ηίρνη 

 Ο Γξεγφξηνο εθ κέζνπ κέλ ηνχ βίνπ.  
 Δλ ηψ κέζσ δέ ηνχ ρνξνχ ηψλ Αγγέισλ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη ελλέα Μάξηπξεο ππξί ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Πξφο ηήλ θάκηλνλ ζαξζχλεη ηνχο ελλέα,  
 Θείνπ πφζνπ θάκηλνο εθθεθαπκέλε.  
 

Σή απηή εκέξα, ν δίθαηνο Φηλεέο έλ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Έζηη Φηλεέο, άιιά ηνχ Θενχ πέιαο,  
 Ζκίλ ηιαζκψ ςπρηθήλ ζξαχζηλ ιχσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο θαί ζενθφξνο Παηήξ εκψλ πκεψλ ν λένο 
ζενιφγνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 Πξψελ κέλ είρεο γιψηηαλ αληί ηήο βίβινπ,  
 Γιψηηεο δέ αληί, ζήλ έρεηο ήδε βίβινλ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ,, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχ κελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Σφ θαη' εηθφλα, ζχ θεθηεκέλνο θαί νκνίσζηλ, βίσ ιακπξνηάησ, Πάηεξ 
πξνζεηιεθψο, δη' ακθνηέξσλ ππεξέιακςαο, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ 
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.  
 
Οκνινγίαο, ζχ ηψ ζηεθάλσ Πάηεξ δηέπξεςαο, έξγσ δηειέγμαο ιφγνπο ηψλ 
δπζζεβψλ, ηνχο πηζηνχο δέ εβεβαίσζαο, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ 
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.  
 
Ννχ ζηεξξνηάηε, ελ πξνζπκία ηάο ηνχ ζψκαηνο, Πάηεξ, αιγεδφλαο ήλεγθαο 
θαξηεξψο, επραξίζησο ηψ Γεζπφηε ζνπ, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ 
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.  

Θενηνθίνλ 
Σφ ηνχ πςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα ραίξε, δηά ζνχ γάξ δέδνηαη ε 
ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημί παλάκσκε 
Γέζπνηλα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 



«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Θεψκελνο Μάθαξ ηφ ζηεξξφλ, ηήο ζήο ελζηάζεσο, Λέσλ ν ηχξξαλλνο, 
ππεξνξία ζε έπεκςε, πηθξνηάηε πακπφλεξνο, ελ επθξνζχλε δέ βνψλ, ηαχηελ 
ππήλεγθαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Δπί ηφ πξσηφηππνλ εηδψο, ηήλ ηήο εηθφλνο ηηκήλ δηαβηβάδεζζαη, επί ηφ 
ζηάδηνλ έδξακεο, Αζιεηήο σο ελλνκψηαηνο, θαί ληθεηήο αλαδεηρζείο, 
ζηέθαλνλ είιεθαο, αλακέιπσλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Οπξάληνλ αληί ηήο ελ γή, ζθελήλ ζνη δέδσθελ, ν πάλησλ Κχξηνο, αληί 
ζηελψζεσο εχξεο γάξ, πιαηπζκφλ αγαιιηάζεσο, ελ Παξαδείζσ ηήο ηξπθήο, 
κεηά Μαξηχξσλ βνψλ, επινγείηε, πάληα ηά 
έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Φσηί ειακπξχλζεο λνεηψ, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, κάθαξ Θεφθαλεο, φζελ 
ηάκαηα βξχεηο λχλ, ηνίο ελ πίζηεη ζνη πξνζηξέρνπζη, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ ζνξφλ, 
πφζσ γεξαίξνπζη, θαί 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.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Άπαληα ηφλ βίνλ ζθνξπίζαο, ηνίο δενκέλνηο ζενθφξε, ηήλ δηθαηνζχλελ ζνπ 
ζαθψο, αληηθνκίδε ζνη αλαηέιινπζαλ, αληί θζαξηψλ δξεπφκελνο, ηά δη' 
αηψλνο δηακέλνληα.  
 
Νφζνπο ζεξαπεχεηο Πακκάθαξ, ηνχ Παξαθιήηνπ ηή δπλάκεη, δαίκνλαο 
ζαθψο απειαχλεηο, ηή ελεξγεία ηνχηνπ παλφιβηε, δηφ πηζηνί ζεψκελνη, ζέ 
ζενθφξε καθαξίδνκελ.  
 
Ζ ζή θσηνθφξνο ζεφθξνλ, ηήο κεηαζηάζεσο εκέξα, πάληαο πξνζθαιείηαη 
ηνχο πηζηνχο, πξφο κεηνπζίαλ ηνχ αγηάζκαηνο, ήλ πεξ θαί λχλ γεζφκελνη, 
επηηεινχκελ ηεξψηαηε.  
 
Νέκνηο ηήλ ζήλ άθζνλνλ ράξηλ, ηψ ηψλ επαίλσλ ζνπ ηνχο ιφγνπο, πιέμαληη 
ζεφθξνλ πξνζχκσο, νκφηξνπφλ ζνη ψζπεξ νκψλπκνλ, ηνχηνλ δεηθλχο 
πξεζβείαηο ζνπ, ηαίο εππξνζδέθηνηο Ηεξψηαηε.  



Θενηνθίνλ 
Γέρνπ ηάο ιηηάο ηνχ Λανχ ζνπ, πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ Θενηφθε, ηιεσζακέλε 
επκελψο, εκάο θηλδχλσλ θαί πεξηζηάζεσλ, ξπζζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε ζχ 
γάξ πξνζηάηηο ηήο δσήο εκψλ.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ. 
 

Σφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, θαί ηφ Μαξηπξηθφλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
 

Αη κεηάλνηαη, θαί ε α' ξα, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αλαθνκηδήο ηνχ Λεηςάλνπ ηνχ έλ Αγίνηο Παηξφο εκψλ 

Νηθεθφξνπ, Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ 

Λφγσ ηά πάζε Παλφιβηε, θαζππνηάμαο ζαθψο, ηήλ ςπρήλ θαηειάκπξπλαο, 
αξεηψλ ελ ρξψκαζη, θαί δνγκάησλ νξζφηεηη, ηφλ ηήο ζνθίαο πινχηνλ 
δξεςάκελνο, θαί δηαλείκαο ηνίο ζνί πξνζηξέρνπζη, ιχρλνο πνιχθσηνο, 
γεγνλψο ηή ράξηηη, ζενπξεπψο, ψθζεο εγθαιιψπηζκα, ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ. 
 
Νίθελ θαη' ερζξψλ αξάκελνο, δηθαηνζχλεο ιακπξψ, λχλ ζηεθάλσ 
θεθφζκεζαη, Νηθεθφξε πάλζνθε, ηήο αγλείαο δηδάζθαιε, ηήο επζεβείαο 
ζηχινο αθξάδαληνο, ηήο Δθθιεζίαο αθαηακάρεηνο, πχξγνο γελφκελνο, ηψλ 
αθξφλσλ άπαζαλ, αηξεηηθψλ, θάιαγγα θαηέζηξεςαο, ζεφθξνλ ζηε.  
 
Έλδνλ ηψλ αδχησλ πέθελαο, εηο νπξαλνχο αλαβάο, αξεηψλ επνρνχκελνο, 
ζενξξήκνλ άξκαζη, δηθξειάηεο αηζέξηνο, σο ν ζεζβίηεο λχλ αλπςνχκελνο, νχ 
θαί ηφλ δήινλ εθκηκεζάκελνο, μίθεη ηνχ Πλεχκαηνο, ηήο αηζρχλεο άπαληαο, 
ηνχο Ηεξείο, άξηζηα θαηέζθαμαο, καθαξηψηαηε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο νηθνπκέλεο θαχρεκα, ραίξε Κπξίνπ λαέ, ραίξε φξνο θαηάζθηνλ, ραίξε 
θαηαθχγηνλ, ραίξε ιπρλία ρξπζή, ραίξε ηφ θιένο ηψλ νξζνδφμσλ ζεκλή, ραίξε 
Μαξία, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ραίξε Παξάδεηζε, ραίξε ζεία ηξάπεδα, ραίξε 
ζθελή, ραίξε ζηάκλε πάγρξπζε, ραίξε ε πάλησλ ειπίο.  



Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ήιηνο ηδψλ ζε έθξημελ, επί ηαπξνχ Ηεζνχ, επισκέλνλ ζειή καηη, θαί ε γή 
εζείεην, θαί πέηξαη δηεξξήγλπλην, θαί ηά κλεκεία θφβσ ελνίγνλην, θαί αη 
δπλάκεηο πάζαη εμίζηαλην, άπεξ σο έβιεςελ, ε Παξζέλνο Γέζπνηλα, ελ 
ζηελαγκνίο, Οίκνη αλεθξαχγαδε, ηί ηφ νξψκελνλ: 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Καλφλα πίζηεσο θαί εηθφλα πξαφηεηνο, εγθξαηείαο δηδάζθαινλ αλέδεημέ ζε ηή 
πνίκλε ζνπ, ε ηψλ πξαγκάησλ αιήζεηα, Γηά ηνχην εθηήζσ ηή ηαπεηλψζεη ηά 
πςειά, ηή πησρεία ηά πινχζηα, Πάηεξ Ηεξάξρα Νηθεθφξε, πξέζβεπε Υξηζηψ 
ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηνχ Αγίνπ, θαί ηνχ Σξησδίνπ. Ο θαλψλ ηνχ Αγίνπ.  
 

Πνίεκα Ηγλαηίνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
«Γεχηε Λανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη, ηφλ Λαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Ακαξηηψλ, ηάθσ δεηλψ ζπζρεζέληα κε, ηή αζαλάησ λεχζεη ζνπ θαί ηή 
επζπιάγρλσ ζνπ, αλαζηήζαο παιάκε, δψσζνλ σο νηθηίξκνλ, θαί πνιπέιενο.  
 
Σάο γεληθάο, ηψλ αξεηψλ ηειεηφηεηαο, ηεηξακεξψο θηεζάκελνο, θαί σο ελ 
άξκαηη, επηβάο ζενθφξε, εηο λχζζαλ ζεσξίαο, ήξζεο εθ πξάμεσο.  
 
χ ηήο δσήο, ηήο αθεξάηνπ δεμάκελνο, εθ ηνχ θξαηήξνο ζηε, ηφ ζείνλ έπηε, 
θαί λεθάιηνλ πφκα, δηφ θαί ηήο ζνθίαο, δνρείνλ γέγνλαο.  
 
Απειαζείο, ζξφλνπ θαί δφμεο θαί πνίκλεο ζνπ, ρεηξί βηαία ζηε, ηψλ ηήο 
αηξέζεσο, ζπκνθζφξσλ ζεξίσλ, λπλί πξφο ηήλ νηθείαλ, κάλδξαλ εηζήιαζαο.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ ηνχ Παηξφο, Λφγνλ ηψ ιφγσ ζπλείιεθαο, θαί ππέξ ιφγνλ ηέηνθαο, θαί 
κεηά θχεζηλ, ππέξ θχζηλ θαί ιφγνλ, Παξζέλνο σο πξφ ηφθνπ, πάιηλ δηέκεηλαο.  
 

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 ε».  
 
Σψ φπισ ηνχ ηαπξνχ ζσξαθηζάκελνο, ηφ ζείνλ εθηχπσκα ηνχ σηήξνο, 
πεξηγξάθσλ πξνζεθχλεηο επζεβψο, παηξηθνίο εθεπφκελνο ζεζπίζκαζηλ.  
 
Πνίκλε ηφλ πνηκέλα ζε πνζήζαζα, ηφλ ηαχηεο θαη' φλνκα ζπγθαινχληα, θαί 



ηνχο ιχθνπο εθδηψθνληα, ηή ηήο πίζηεσο ξάβδσ ζνί πξνζηξέρεη νθέ.  
 
Χο πάιαη Ησζήθ ηνχ ζείνπ ζψθξνλνο, ηφ ζψκα ν Ηζξαήι ζπγθνκίδεη, νχησ 
λχλ ε Δθθιεζία Υξηζηνχ, ηήλ ζνξφλ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ζεβάδεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Ναφο θαί ηεξφλ θαηνηθεηήξηνλ, ηνχ Λφγνπ ππάξρνπζα Θενηφθε, ηψλ 
πηαηζκάησλ ηιαζηήξηνλ, Παλαγία γελνχ κνη Θενλχκθεπηε.  
 

Κάζηζκα   Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Νίθαηο έζηεςαο ηήλ Δθθιεζίαλ, πιάλελ έηξεςαο θαθνδνμίαο, Νηθεθφξνο 
θεξσλχκσο γελφκελνο, θαί αγηάδεηο ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα, ζπγθνκηδή ηνχ 
αγίνπ ιεηςάλνπ ζνπ, Πάηεξ Οζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ 
ηφ κέγα έιενο.  

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

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηή λ αθνήλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε, κφλε 
θηιάλζξσπε».  
 
Κηβσηφο αγηάζκαηνο, εμ ήο πεγήλ ηάζεσλ αληινχκελ, ε ζνξφο ζνπ γέγνλε 
ηνίο ηηκψζί ζε.  
 
Σάο αηξέζεηο εδίσμαο, θαί ηήλ ηήο πνίκλεο κάλδξαλ εζθαιίζσ, δηδαραίο 
ελζένηο πεξηθξαμάκελνο.  
 
Καηά ρξένο ηηκψκέλ ζνπ, ηήλ ηψλ Λεηςάλσλ Μάθαξ κπξνζήθελ, σο δσήο 
πεγάδνπζαλ, επσδίαλ πηζηνίο.  

Θενηνθίνλ 
Ννεηφλ ζε Παξάδεηζνλ, ηήο δσήο ηφ μχινλ δεμακέλελ, ελ γαζηξί Παξζέλε 
Υξηζηφλ δνμάδνκελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ Πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί ηψλ ζψλ 
πξνζηαγκάησλ νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ Θεφλ νπ γηλψζθνκελ».  
 



Δρζξνί αηζρχλνληαη λχλ, αηξεζηάξραη ζχλ απηνίο καίλνληαη, ηήλ ζήλ ζνξφλ 
νξψληεο ζεφθξνλ, πηζηψο Σηκσκέλελ, ππφ Βαζηιέσο θαί πάζεο ηήο πνίκλεο 
ζνπ.  
 
Ζ ηεξά ζνπ ζνξφο, ηά ηψλ δαηκφλσλ πνλεξά πλεχκαηα, σο θνβεξά κάζηημ 
εθδηψθεη, θαί λίθελ θαη' απηψλ, Νηθεθφξε δφμεο, ζεφζελ θνκίδεηαη.  
 
Σνχ ζπλεηδφηνο ελ ζνί, ηφ ρσλεπηήξηνλ ππξί Πλεχκαηνο, αλαθιερζέλ, σο 
ρξπζφλ ηή πίζηεη, ζέ έδεημε ιακπξφλ, ηψλ αηξεηηδφλησλ, ειέγρνλ ηφ θίβδεινλ.  

Θενηνθίνλ 
Χξαησζείζα εκλή, ηή επειεχζεη ηνχ ζεπηνχ Πλεχκαηνο, Θεφλ καδνίο 
ζειάδεηο, θαί ηνχηνλ ζπλέρεηο αγθάιαηο, ηφλ πάζαλ ηήλ θηίζηλ, παιάκαηο 
ζπλέρνληα.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, εθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Τπέξ πίζηεσο πάζε ππέκεηλαο, ππέξ ηήο Παηέξσλ ζεπηήο παξαδφζεσο, 
ππεξνξίαο ήλεγθαο, δη' ψλ δφμαλ εθηήζσ ππέξηηκνλ.  
 
Ζ εδξαία ζνπ πίζηηο θαί έλζηαζηο, ηάο ηψλ ηπξαλλνχλησλ αλνίαο δηέζεηζε, 
ζηχινο ππξφο δέ γέγνλε, ηή ζεπηή Δθθιεζία Μαθάξηε.  
 
Χο θαηδξνχο καξγαξίηαο θαί ιίζνπο νθέ, ππεξδηαπγείο ηήλ ζνξφλ θαί ηήλ 
θφληλ ζνπ, ε Δθθιεζία θέξνπζα, νξζνηφκσ ζηεθάλσ θαιιχλεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ απφξξεηνλ ηξφπνλ ηνχ ηφθνπ ζνπ, γιψζζαη γεγελψλ θαί Αγγέισλ 
γεξαίξνπζη, ηψλ πνηεκάησλ Γέζπνηλα, ππεξηέξαλ ζε πάλησλ δνμάδνπζαη.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηήο Αλαθνκηδήο ηνχ Λεηςάλνπ ηνχ ελ 

Αγίνηο Παηξφο εκψλ Νηθεθφξνπ, Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.  
ηίρνη 

 Νίθεο ενξηήλ ε πφιηο Νηθεθφξε,  
 Γνρήλ άγεη ζνπ Λεηςάλνπ Νηθεθφξνπ.  
 Υνχο ηξηζθαηδεθάηε Νηθεθφξνπ άζηπ εηζήρζε.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Ηεξνκάξηπξνο Πνππιίνπ επηζθφπνπ 
Αζελψλ.  

ηίρνη 
 ηνιήλ έβαςαο αηκάησλ ξείζξνηο, κάθαξ,  
 Καί ιακπξφο ψθζεο λχλ Κπξίσ ή πιένλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αθξηθαλνχ, Πνππιίνπ, 



θαί Σεξεληίνπ, ψλ ε χλαμηο ηειείηαη ελ ηψ Παπινπεηξείσ.  
ηίρνη 

 πκκάξηπξαο ηξείο, ψλ δηά μίθνπο ηέινο,  
 Ίζα ζηεθάλνηο ηνίο ηάκβνηο ρξή ζηέθεηλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Άβηβνο ν εμ Δξκνππφιεσο, ιίζσ πξνζδεζείο, 
θαί ελ πνηακψ βιεζείο, ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 Βιεζείο Άβηβνο εηο πνηακφλ ζχλ ιίζσ,  
 Δθπιεί πνηακφλ ζπξθεηψδε ηνχ βίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Μάξηπο Υξηζηίλα ε εθ Πεξζίδνο, καζηηδνκέλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 Μάζηημ ηφ ηχπηνλ, ζάξμ ηφ πάζρνλ Υξηζηίλεο.  
 Υξηζηνχ ράξηλ ρένπζα θξνπλνχο αηκάησλ.  
 

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

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δηθφλνο ρξπζήο, έλ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο 
θαηεθξξξξ νφλεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο κέζνλ δέ ππξφο 
εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ».  
 
Σή ζεία ξνπή, αδηάθζνξα ηεξείηαη ηά εληάθηα, θαί ηά φζηά ζνπ ζείσ λεχκαηη, 
ηήλ αξκνλίαλ κή ιχζαληα, πάζαλ αθαζάξησλ πλεπκάησλ, δηαζθεδάδεη 
θαθφλνηαλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
πληξέρεη Πνηκήλ, Βαζηιεχο ηε επζεβήο θαί ηψλ ελ ηέιεη πιεζχο, θαί 
ππνζέληεο ηή ελδφμσ ζνπ, ζνξψ απρέλαο ζεφιεπηε, ψζπεξ θηβσηψ παλαγία, 
δνξπθνξνχζη θαί ςάιινπζηλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ο ζείνο ζεθφο, ηψλ ηνχ Λφγνπ Μαζεηψλ ππνδερέζζσ ζεκλψο, ηψλ 
Απνζηφισλ ηφλ ζπλφκηινλ, θαί ηψλ Μαξηχξσλ ηφλ ζχζθελνλ, ηψλ Ηεξαξρψλ 
ηήλ θξεπίδα, θαί ηφλ Οζίσλ νκφηξνπνλ, Δπινγεηφο εί, ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Οξψλ Μσυζήο, βάηνλ άθιεθηνλ ππξί αλαπηνκέλελ, ελ ηψ ηλαίσ Μήηεξ 
πάλαγλε, πξνδηεηχπνπ ηήλ κήηξαλ ζνπ, πχξ γάξ ζπιιαβνχζα ηφ ζείνλ, νπ 
θαηεθιέρζεο, αιι' έηεθεο, ηφλ ηνχ θσηφο δεκηνπξγφλ, Θεφλ θαί Άλζξσπνλ.  
 

Χδή ε'  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».  
 
Δλ ηψ ιηκέλη ηήο δσήο, εθ πνιιψλ ηξηθπκηψλ έθζαζαο Πάηεξ, ηή ηνχ 
Πλεχκαηνο αχξα, θαί ηφ ηνχ θφξηνπ θαιφλ, αβξφρσ πνδί ζνπ δηέζσζαο, θαί 
λχλ απνιαπεηο ηήο εθείζε γαιήλεο.  
 
Σάθνλ νξψληεο νη πηζηνί, εηο θνηλφλ ζπζηαζηήξηνλ ιεθζέληα, ελ ψ ζείαη 
ηεινχληαη φινθαπηψζεηο, πηζηψο, θαί έλδνλ, λεθξφλ Ηεξψηαηνλ, ηφλ 
ζαπκαηνπξγφλ ππεξπςνχκελ.  
 
Υαίξεη ηφ πνίκληνλ θαηδξψο, ενξηάδεη Μνλαζηψλ ιακπξά ρνξεία, θαί πηζηψλ 
Βαζηιέσλ ε επζεβήο πνξθπξίο, θαί πάζα δπλαζηψλ νκήγπξηο, επί ηή ζεκλή 
θνκηδή ηψλ ζψλ ιεηςάλσλ.  

Θενηνθίνλ 
Λφγσ ηφλ Λφγνλ ελ γαζηξί, ηψλ ηά πάληα ζπζηεζάκελνλ ηψ ιφγσ, 
ζπιιαβνχζα αζπφξσο Θενθπήηνξ Αγλή Παξζέλε, ππέξ ιφγνλ ηέηνθαο, φλ 
ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί Οκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».  
 
Δπί ηή ζή παλεγχξεη, θαί ηνίο επαίλνηο ζνπ Πάηεξ,, Αγγέισλ ζπγρνξεχνπζα 
πιεζχο, ηφλ ππεξάγηνλ Κχξηνλ, επραξίζησο δνμάδεη, θαί ηήλ εηξήλελ άλσζελ 
εκίλ, εμαηηείηαη ηνίο πίζηεη, ηηκψζί ζνπ ηφ ιείςαλνλ.  
 
Ζ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ράξηο, σο ζεπηφλ ηαηξείνλ, ηή αζζελεία γέλνηην εκίλ, θαί 
ε πξεζβεία Παλεχθεκε, ηιαζηήξηνλ πάζη, θαί πξφο Θεφλ νδφο θαί νδεγφο, 
ηνίο ελ πίζηεη θαί πφζσ, ηηκψζί ζε καθάξηε.  
 
Νηθεηηθαίο παλνπιίαηο, ηνχο πηζηνχο ζσξαθίζαο, Παληάλαμ ηή ρεηξί ζνπ 
Βαζηιείο, θαηά Βαξβάξσλ ελίζρπζνλ, θαί ηήλ ζήλ Δθθιεζίαλ, σο άζθαιή 
θξεπίδα ηψλ πηζηψλ, ηνχ Οζίνπ πξεζβείαηο, νξζνηνκνχζαλ, θχιαηηε.  

Θενηνθίνλ 
Χο θξαηαηάλ πξνζηαζίαλ, σο ειπίδα θαί ηείρνο, θαί άγθπξαλ θαί ζθέπελ 
αζθαιή, θαί απξνζκάρεηνλ έξεηζκα, θαί αρείκαζηνλ φξκνλ, θαί κφλνλ 
θαηαθχγηνλ, Αγλή, θεθηεκέλνλ ζε πάληεο, ζσδφκεζα Παλχκλεηε.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ, ηφ Ηδηφκεινλ ζχλ ηψ Μαξηπξηθψ.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 



Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Βελεδίθηνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε Δθέθξαμα. ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε 

Νεχζεη θαί αγάπε, αιεζεί, θφζκνλ αξλεζάκελνο Πάηεξ, εθ βξέθνπο ζηε, 
ραίξσλ εθνινχζεζαο, ηψ ζηαπξσζέληη Υξηζηψ, θαί πνιινίο αγσλίζκαζη, ηήλ 
ζάξθα λεθξψζαο, ράξηλ ηψλ ηάζεσλ, πινπζίσο έιαβεο, παχεηλ αζζελείαο 
πνηθίιαο, θαί ηήο πνλεξίαο δηψθεηλ, πλεχκαηα κεγάισο ζαπκαδφκελνο.  
 
Κφζκνο γεγνλψο ηψλ Μνλαζηψλ, ήζξνηζαο αλείθαζηνλ πιήζνο, πκλείλ ηφλ 
Κχξηνλ, ζηε Παηήξ εκψλ, θαί πξφο νπξάληνλ, πάληαο ηξίβνλ σδήγεζαο, 
θαιψο επνκέλνπο, ζείνηο ζνπ δηδάγκαζη, θαί κηκνπκέλνπο ζνπ, βίνλ ηφλ 
ελάξεηνλ κάθαξ, νχο θαί πάιηλ άκα ζπλήμαο, ελ ηή κεηαζηάζεη ζνπ Βελέδηθηε.  
 
Πάιαη ψο Ζιίαο πεηνχο, Πάηεξ νπξαλφζελ εληεχμεη, ζεία θαηήγαγεο, βιχδεηλ 
δέ ηφ έιαηνλ, άγγνο επνίεζαο, θαί λεθξφλ εμαλέζηεζαο, θαί άιια κπξία, 
ζαχκαηα εηέιεζαο, εηο δφμαλ ζηε, πάλησο ηνχ Θενχ θαί σηήξνο, φζελ ζνπ 
ηήλ έλζενλ κλήκελ, πφζσ ενξηάδνκελ Βελέδηθηε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηήζνλ ηνχ λνφο κνπ εθηξνπάο, θαί ηάο ηψλ αηζζήζεσλ πιάλαο, θαί ηά 
ηλδάικαηα, ηέιενλ εμάιεηςνλ, ηψλ ςπρνςζφξσλ παζψλ, θαί ςπρήο κνπ ηφλ 
ηάξαρνλ, θαηεχλαζνλ Κφξε, ίλα κεγαιχλσ ζνπ, ηήλ αγαζφηεηα, ζέ γάξ ηήο 
δσήο κνπ απάζεο, θέθηεκαη πξνζηάηηλ Παξζέλε, θαί ηήο αζζελείαο κνπ 
βνήζεηαλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε ελ ζηαπξψ ζε ε Ακλάο, Άξλα ηφλ νηθείνλ εψξα, θαηαθεληνχκελνλ, ήινηο 
σινθχξεην, εθπιεηηνκέλε, ζθνδξψο, θαί δαθξχνπζα έιεγε, Πψο ζλήζθεηο 
Τηέ κνπ, ζέισλ ηφ ρεηξφγξαθνλ ηνχ πξσηνπιάζηνπ Αδάκ, ξήμαη θαί ζαλάηνπ 
ιπηξψζαη, άπαλ ηφ αλζξψπηλνλ; Γφμα, ηή νηθνλνκία ζνπ θηιάλζξσπε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ Ηδηφκεινλ, ηφ Μαξηπξηθφλ, ηφ Θενηνθίνλ.  
 

Καί ηά ινηπά θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, νη Καλφλεο ηνχ Αγίνπ, θαί ηνχ Σξησδίνπ εηο ηήλ 
ηάμηλ απηψλ. Σνχ Αγίνπ Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Όκλνλ πξνζάμσ ηψ ζνθψ Βελεδίθησ. Ησζήθ. 
 



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».  
 
Τκλνινγείλ, ηήλ αμηέπαηλνλ κλήκελ ζνπ, πξναηξνπκέλσ ζηε, ράξηλ δνζήλαί 
κνη, Βελέδηθηε δπζψπεη, θαί πάλησλ επηαηζκέλσλ ηήλ απνιχηξσζηλ.  
 
Μνλαδηθψο, ηφλ ζφλ εθ βξέθνπο αξάκελνο, ζηαπξφλ θαηεθνινχζεζαο ηψ 
Παληνθξάηνξη, θαί λεθξψζαο ηήλ ζάξθα, δσήο θαηεμηψζεο καθαξηψηαηε.  
 
Νφκσ Θενχ, ππνθιηζείο πακκαθάξηζηε, ηά ηψλ παζψλ ζθηξηήκαηα 
ελαπεκάξαλαο, εγθξαηείαο ηδξψζη, θαί ηήλ ηήο απαζείαο ράξηλ επινχηεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Οη δηά ζνχ, ηήλ αθζαξζίαλ πινπηήζαληεο, Θενθπήηνξ πάλαγλε, Υαίξε 
βνψκέλ ζνη ε Κεραξηησκέλε, Οζίσλ θαί Γηθαίσλ ηφ εγθαιιψπηζκα.  
 

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».  
 
Νακάησλ δσηηθψλ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, πιεζζείζα Βελέδηθηε ε ςπρή ζνπ, 
πνηακνχο ζαπκάησλ έβιπζε, λνζεκάησλ μεξαίλνληαο επήξεηαλ.  
 
Πξφο πιάηνο Παξαδείζνπ θαηεζθήλσζαο, Πακκάθαξ νδεχζαο, ζηελήλ ηήλ 
ηξίβνλ, θαί δαηκφλσλ παλνπξγεχκαηα, θαί πνξείαο αηάθηνπο απεζηέλσζαο.  
 
Ρναίο ζνπ ηψλ δαθξχσλ αξδεπφκελνο, σο δέλδξνλ Βελέδηθηε θαξπνθφξνλ, 
επθαξπίαλ ζείαλ ήλεγθαο, αξεηψλ θαί ζαπκάησλ ζεία ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Ο κφλνο αγαζφο ηήλ ζήλ ζαξθνχκελνο, ππέδπ Παλακψκεηε γαζηέξα, θαί 
βξνηφο σξάζε ηέιεηνο, ηθέηεπε ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Μνλάζαο ζεαξέζησο, ελαξέησο εβίσζαο, θαί ράξηλ ηακάησλ, εθνκίζσ 
Βελέδηθηε, ζαπκάζηα ηειέζαο θνβεξά, Μνλήλ δέ ζπγθξνηήναο ηεξάλ, 
πξνζελήλνραο Κπξίσ ηψλ ζσδνκέλσλ πιεζχλ παλανίδηκε, Γφμα ηψ ζέ 
ιακπξχλαληη Θεψ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη, δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά ζνχ 
πάζηλ ηάκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Σάο ρείξάο ζνπ ηάο ζείαο, αίο ηφλ Κηίζηελ εβάζηαζαο, Παξζέλε Παλαγία, 
ζαξθσζέληα ρξεζηφηεηη, πξνηείλνπζα δπζψπεζνλ απηφλ, ιπηξψζαζζαη εκάο 
εθ πεηξαζκψλ, θαί παζψλ θαί ηψλ θηλδχλσλ, ηνχο επθεκνχληάο ζε πφζσ θαί 
βνψληάο ζνη, Γφμα ηψ ελνηθήζαληη ελ ζνί, δφμα ηψ παξειζφληη εθ ζνχ, 



δφμαηψ ειεπζεξψζαληη εκάο δηά ηνχ ηφθνπ ζνπ.  
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 

ηαπξψ ζνπ πξνζπαγέληνο, ππφ ηψλ παξαλφκσλ, θαί ζηξαηησηψλ ψηεξ 
ιφγρε, ηήλ πιεπξάλ νξπγέληνο, ε Πάλαγλνο σδχξεην πηθξψο, ηά ζπιάγρλα 
θνπηνκέλε κεηξηθψο, θαί ηφ πνιχ ζνπ θαί θξηθηφλ, ηήο αλνρήο εμίζηαην 
βνψζα, Γφμα ηή πξφο αλζξψπνπο ζνπ ζηνξγή, δφμα ηή ζή ρξεζηφηεηη, δφμα 
ηψ ελ ηψ ζαλάησ ζνπ βξνηνχο αζαλαηίδνληη.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Τκλψ ζε, αθνή γάξ Κχξηε, εηζαθήθνα θαί εμέζηελ, έσο εκνχ ήθεηο γάξ, εκέ 
δεηψλ ηφλ πιαλεζέληα, Γηφ ηήλ πνιιήλ ζνπ αγαζφηεηα, ηήλ εηο εκέ δνμάδσ 
Παληνδχλακε».  
 
ηαπξψζαο, ζεαπηφλ ηνίο πάζεζη, θαί ηψ θφζκσ ζεφθξνλ Πάηεξ, ηφλ ελ 
ηαπξψ ηείλαληα εζεινπζίσο ηάο παιάκαο Υξηζηφλ, εζεξάπεπζαο Βελέδηθηε, 
φλ εθδπζψπεη ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Αγψζηλ, εγθξαηείαο ζηε, ηήο ζαξθφο λεθξψζαο ηά κέιε, λεθξνχο επρή 
ήγεηξαο, θαί παξεηκέλνηο επδξνκίαλ πηζηψο, ζαπκαδφκελνο απέλεηκαο, θαί 
πάζαλ λφζνλ Πάηεξ εζεξάπεπζαο.  
 
Ξεξάο ηε, θαί αλίθνπο ζηε, απεηξγάζσ ςπράο γνλίκνπο, ηψ δσηηθψ ιφγσ 
ζνπ, θαί ηψλ ζαπκάησλ επηδείμεη, Πνηκήλ ζενπξφβιεηνο γελφκελνο, θαί 
κνλαδφλησλ θφζκνο σξαηφηαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Χο φκβξνο επί πφθνλ Άρξαληε, ηή ζεπηή ζνπ γαζηξί ν Λφγνο, θαηήιζε 
ζαξθνχκελνο, θαί έπαπζε πνιπζεταο ζαθψο, ηά νκβξήκαηα Παλάκσκε, θαί 
ηφλ πηθξφλ ρεηκψλα δηεζθέδαζελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί ηψλ ζψλ 
πξνζηαγκάησλ, νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ Θεφλ νχ γηλψζθνκελ».  
 
Σφλ ελ ειέεη Θεφλ, εθδπζσπψλ Πάηεξ ζνθέ έπιεζαο, σο Ζιηνχ θακςάθελ 
ειαίνπ, ηφ άγγνο ηφ κέγα, ππφ ηψλ νξψλησλ πηζηψο ζαπκαδφκελνο.  
 
Χο θαζαξφο ηελ ςπρήλ, ζχ ελ εθζηάζεη γεγνλψο έβιεςαο, πάζαλ ηήλ γήλ, σο 
ππφ αθηίλα, ιακπνκέλελ κίαλ, Θενχ ζε ηηκψληνο, πακκάθαξ Βελέδηθηε.  
 
εκεηνπξγψλ ελ Υξηζηψ, χδσξ πεγάζαη δη' επρήο ζηε, εθδπζσπείο ηφλ 
αγαζνδφηελ, φπεξ δηακέλεη, επαλαθεξχηησλ, ηφ ζαχκα Βελέδηθηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο θαηνηθψλ νπξαλνχο, ηήλ ζήλ παλάκσκνλ λεδχλ ψθεζελ, φπσο εκάο, 
νίθνπο ηήο Σξηάδνο ελαπνηειέζε, ηνχο ζέ Θενηφθνλ, θεξχηηνληαο Άρξαληε.  
 



Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Φσηαπγείαηο ιακπφκελνο Πλεχκαηνο, ζθφηνο πνλεξψλ ηψλ δαηκφλσλ 
εκείσζαο, ζαπκαηνπξγέ Βελέδηθηε, κνλαδφλησλ θσζηήξ δηαπγέζηαηε.  
 
Χο πεξίδνμνο Μάθαξ ν βίνο ζνπ, σο πεξηθαλήο ε ζεπηή πνιηηεία ζνπ, δη' ήο 
αγέιαο είιθπζαο, Μνλαδφλησλ πξφο γλψζηλ ζσηήξηνλ.  
 
Βαζηιείαο νηθήησξ γελφκελνο, ηήο επνπξαλίνπ ζεφθξνλ Βελέδηθηε, ηαχηεο 
ηπρείλ ηθέηεπε, ηνχο πηζηψο ζε αεί καθαξίδνληαο.  

Θενηνθίνλ 
Δθ γαζηξφο ζνπ αγίαο αλέηεηιε, ηήο δηθαηνζχλεο αλέζπεξνο Ήιηνο, θαί ηνχο 
πηζηνχο εθψηηζε, Θενηφθε Παξζέλε παλχκλεηε.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Βελεδίθηνπ.  

ηίρνη 
 Άγμαο ινγηζκνίο, σο ραιηλνίο, πάλ πάζνο.  
 Εσήο ραιηλνχο Βελέδηθηνο εθπηχεη.  
 Οχιπκπνλ Βελέδηθηνο έβε δεθάηε γε ηεηάξηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αιεμάλδξνπ, ηνχ έλ Πίδλε.  
ηίρνη 

 Μή ηνχο ζηεθάλνπο δεκησζήλαη θέξσλ,  
 Φέξεη θεθαιήο, Αιέμαλδξνο δεκίαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ 
Δπζρήκνλνο, Δπηζθφπνπ Λακςάθνπ.  

ηίρνη 
 Πξφ ηνχ ζαλείλ Δχζρεκνο, είπελ άλ Παχινο.  
 Δπζρεκφλσο ψδεπελ σο ελ εκέξα.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ρήηνξεο αλεδείρζεζαλ Παίδεο, θηινζνθψηαηνη πνηέ, εθ ζενιήπηνπ ςπρήο 
γάξ, ζενινγνχληεο ρείιεζηλ έκειπνλ, ν ππέξζενο ηψλ Παηέξσλ, θαί εκψλ 
Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Νέθξσζηλ δσεθφξνλ εθηήζσ, ηψλ εδνλψλ ηή απνρή, φζελ λεθξνχο 
εμεγείξεηλ, θαηεμηψζεο πακκάθαξ Βελέδηθηε, ζαπκαδφκελνο ππφ πάλησλ, ηψλ 



Πηζηψλ, σο Ζιηνχ ν κέγαο.  
 
Δηξγάζσ ηνίο νζίνηο ζνπ πφλνηο, κάλδξαλ απείξσλ κνλαζηψλ, ήηηο αεί 
δηακέλεη, ηεηρηδνκέλε ηαίο πξνζηαζίαηο ζνπ, Αμηάγαζηε πεηζνκέλε, ηνίο θαιψο 
ππφ ζνχ ηππσζείζη.  
 
Γφμαληεο ζαλαηψζαη αθξφλσο, Μάθαξ θαξκάθνηο πνλεξνίο, ζέ ηφλ 
θξνπξνχκελνλ ζεία ηνχ Παληνπξγνχ παιάκε, νη άθξνλεο θαηεζρχλζεζαλ, 
θσξαζέληεο ηή ελ ζνί, ηνχ Πλεχκαηνο πξνγλψζεη.  

Θενηνθίνλ 
Ίαζαη ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε, ηήο απαζείαο ηήλ πεγήλ, ε ζπιιαβνχζα 
Παξζέλε, θαί θαηαλχμεσο φκβξνπο παξάζρνπ κνη, πξνμελνχληάο κνη ηήλ 
παξάθιεζηλ εθεί, αγία Θενηφθε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ έλ 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».  
 
Καηά παζψλ θζνξνπνηψλ, βαζηιεχζαο έλ Υξηζηψ ζεφθξνλ Πάηεξ, νπξαλψλ 
Βαζηιείαλ, θαηεμηψζεο νηθείλ, ζχλ πάζη ηνίο θαιψο βηψζαζη, θαί ηφλ 
παληεπφπηελ, Θεφλ εγαπεθφζη.  
 
Σάο ζάο άγίαο πξνζεπράο, πξνζδερφκελνο Θεφο ηνίο ελδεέζη, δηα ζνχ 
ερνξήγεη, ηάο πξφο ηφ δήλ αθνξκάο, κεγάισο επί γήο δνμάδσλ ζε, ηαίο 
ζαπκαηνπξγίαηο, Βελέδηθηε ηξηζκάθαξ.  
 
Χξαησζείο ηαίο θαιινλαίο, ηψλ ελζέσλ αξεηψλ, πξφο ηνχο σξαίνπο κεηεηέζεο 
λπκθψλαο, Πάηεξ ζπλείλαη Θεψ θαί ηνχηνπ ζείαο σξαηφηεηνο, εηο ηνχο 
απεξάληνπο, αηψλαο απνιαχεηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ γεγέλλεηαη εθ ζνχ, Ζζαταο σο βνά Αγλή, Παηδίνλ, ν Τηφο ηνχ Τςίζηνπ, 
θαί ζφο νξάηαη Τηφο, Παξζέλε, πηνχο εξγαδφκελνο, ηνχ επνπξαλίνπ Παηξφο, 
ηνχο ζέ πκλνχληαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ Αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».  
 
θζεο σο ήιηνο κέγαο, θαηαπγάδσλ ηήλ θηίζηλ, ζεκείνηο ζενθφξε θνβεξνίο, 
θαί αξεηψλ αλαιάκςεζη, δηά ηνχην ηεινχκελ, ηήλ κλήκελ ζνπ ηήλ φλησο 
θσηαπγή, θσηηδφκελνη Πάηεξ, θαξδίαο αηζζεηήξηα. 
 
έ κνλαδφλησλ αγέιαη, ππφ ζνχ θξνηεζείζαη, εκέξαο επθεκνχζη θαί λπθηφο, 



κέζνλ ηφ ζψκά ζνπ έρνληεο, αλαβιχδνλ πινπζίσο, ζαπκάησλ πνηακνχο, 
Πάηεξ ζνθέ θαί θσηίδνλ ηά ηνχησλ, απαχζησο δηαβήκαηα.  
 
Ζιηαθψλ ιακπεδφλσλ ππεξήζηξαςαο Πάηεξ, ηειέζαο ηνχ Θενχ ηάο εληνιάο, 
θαί πξφο ηφ θψο ηφ αλέζπεξνλ κεηεηέζεο πξεζβεχσλ, δνζήλαη ηιαζκφλ 
ακαξηηψλ, ηνίο πηζηψο ζε ηηκψζηλ, ανίδηκε Βελέδηθηε.  

Θενηνθίνλ 
Φσηνθπήηνξ Παξζέλε, ηήο ςπρήο κνπ ηά λέθε, απέιαζνλ θαί δίδνπ θαζαξψο, 
πξνζελνπηξίδεζζαη Γέζπνηλα, ηφ ζσηήξηνλ θάιινο, ηνχ ιάκςαληνο αξξήησο, 
εθ ηήο ζήο παλαγίαο λεδχνο, εηο θψο Δζλψλ παλχκλεηε.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ. Δηο ηφλ ηίρνλ ηφ Ηδηφκεινλ ζχλ ηψ Μαξηπξηθψ. 
  

Γφμα. Καί λχλ. Θενηνθίνλ 
 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ ΗΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Αγαπίνπ θαί ηψλ ζχλ απηψ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο πι. δ' 

Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Μάξηπξεο Υξηζηνχ επηάξηζκνη, ηψλ δησθηψλ ηάο νξκάο, θαί ηφλ βίαηνλ 
ζάλαηνλ, εηο νπδέλ εγήζαζζε, αιι' εηνίκσο εζπεχζαηε, αλδξεηνθξφλσο πξφο 
ηά παιαίζκαηα, θαί λίθεο ζηέθνο αλαδεζάκελνη, ζπλεξηζκήζεηε, ηνίο δηθαίνηο 
άπαζη, κεζ' ψλ πκάο, πάληνηε γεξαίξνκελ θαί καθαξίδνκελ.  
 
Μάξηπο αζιεηά Αγάπηε, ηψλ αγαζψλ ηήλ πεγήλ, νξεθηψλ ηφ αθξφηαηνλ, 
αγαπήζαο έζπεπζαο, ηνχ πηείλ ηφ πνηήξηνλ, ηνχ καξηπξίνπ επηθαινχκελνο, 
Θενχ ηνχ δψληνο ηφ ζείνλ φλνκα,  ηήο αλδξείαο ζνπ! ψ ηήο θαξηεξίαο ζνπ! 
δη' ήο ηπρείλ, δφμεο θαί ιακπξφηεηνο, ζαθψο εμίσζαη.  
 
Μάξηπξεο αμηνζαχκαζηνη, εζεινπζίσ ζθαγή, εαπηνχο εμεδψθαηε, θαί ηήλ γήλ 
ηνίο αίκαζη, ηνίο εκψλ εγηάζαηε, θαί ηφλ αηζέξα θαηειακπξχλαηε, ηή δηαβάζεη, 
θαί λχλ νηθίδεζζε, εηο ηά νπξάληα, πξφο θψο ηφ αλέζπεξνλ, ππέξ εκψλ, 
πάληνηε δεφκελνη, ζενεηδέζηαηνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε θσηφο ζείνλ φρεκα, ραίξε Κπξίνπ λαέ, θαί ζθελή αγηάζκαηνο, θψο εκίλ 



αλέηεηιαο, έμ αρξάληνπ λεδχνο ζνπ, θαηαθσηίδνλ θφζκνπ ηά πέξαηα, θαί 
αγηάδνλ εκάο ρξεζηφηεηη, ραίξε θεθάιαηνλ, ζσηεξίαο Άρξαληε, ραίξε θξηθηφλ, 
άθνπζκα θαί ιάιεκα, ηψλ πεπνηζφησλ εηο ζέ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ήιηνο Σέθλνλ εκαχξσηαη, θαί ε ζειήλε ηφ θψο, εηο δνθψδεο ηκάηηνλ, δνθεξψο 
κεηέβαιε, γή θινλείηαη θαί ξήγλπηαη, θξηθηψο λα, λνχ ζνπ ηφ θαηαπέηαζκα, 
θαγψ πψο Σέθλνλ κή δηαξξήμνκαη, ζπιάγρλα θαί φκκαηα; πψο δέ κή ηφ 
πξφζσπνλ θαηαμαλψ, αδίθσο ζε ζλήζθνληα, βιέπνπζα ψηέξ κνπ; 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σνχο Μάξηπξαο Υξηζηνχ ηθεηεχζσκελ πάληεο, απηνί γάξ ηήλ εκψλ ζσηεξίαλ 
αηηνχληαη, θαί πφζσ πξνζέιζσκελ πξφο απηνχο κεηά πίζηεσο, Οχηνη βξχνπζη 
ηψλ ηακάησλ ηήλ ράξηλ, νχηνη θάιαγγαο απνζνβνχζη δαηκφλσλ, σο θχιαθεο 
ηήο πίζηεσο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ζηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο.  
 

Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Δπηά πξνζάμσ κάξηπζη κεισδίαλ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Ο Δηξκφο 

«Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ δηαγαγφληη ηφλ ιαφλ απηνχ, ελ Δξπζξά ζαιάζζε, φηη 
κφλνο ελδφμσο δεδφμαζηαη».  
 
Δλ ηνίο επνπξαλίνηο, Μάξηπξεο ππάξρνληεο ζθελψκαζη, ηνχο πκάο 
επθεκνχληαο, επί γήο θσηηζκνχ αμηψζαηε.  
 
Πχξγνη ηήο Δθθιεζίαο, ψθζεηε ηά ηείρε θαηαζηξέθνληεο, ηήο εηδσινκαλίαο, 
Αζινθφξνη Υξηζηνχ γελλαηφηαηνη.  
 
Σέηξσζαη ηή αγάπε, Μάξηπο αμηάγαζηε Αγάπηε, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ, θαί 
ζαλείλ δη' απηφλ πξνηεζχκεζαη.  

Θενηνθίνλ 
Αίγιε θαεηλνηάηε, ηνχ εθ ζνχ Παξζέλε αλαηείιαληνο, ηήο ςπρήο κνπ ηάο 
θφξαο, θσηαγψγεζνλ φπσο δνμάδσ ζε.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο, ψο ν Κχξηνο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, σο ν Θεφο εκψλ, 
φλ πκλεί πάζα θηίζηο, νπθ έζηηλ Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 
Ππξί αλαπηφκελνο, ηήο αγάπεο ηνχ Υξηζηνχ, ηήλ ππξάλ ελαπέζβεζαο, 



Μάξηπο Αγάπηε ηήο εηδσινκαλίαο, ξναίο ηψλ αηκάησλ ζνπ, φζελ επθεκνχκέλ 
ζε.  
 
Ρνκθαίαη σξάζεηε, δηαθφπηνπζαη ηνκψο, κπξηάδαο καθάξηνη, δαηκφλσλ ελ 
ράξηηη, θαί λχλ ηαίο κπξηάζηλ, ελψζεηε ραίξνληεο, ηψλ λνεξψλ Γπλάκεσλ.  
 
Οδφλ δηαλχνληεο, καξηπξίνπ αλδξηθψο, απνζέζεη ηνχ πλεχκαηνο, ηήλ άλσ 
εθζάζαηε Βαζηιείαλ, ελ ή πεξ εθέθηεζζε, Μάξηπξεο ζείνη ηφ πνιίηεπκα.  

Θενηνθίνλ 
αξθφο Οκνηψηαηη, εκθαληζζέληα εθ ηήο ζήο θσηνθφξνπ λεδχνο, ηφλ Κηίζηελ 
επέγλσκελ, δηά ζπιάγρλα ειένπο, εκίλ ηνίο πκλνχζί ζε, Μήηεξ αεηπάξζελε.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ 

Δπηάξηζκνο ρνξφο, ηψλ Μαξηχξσλ πκλείζζσ, απηνί γάξ ηήλ εκψλ 
εθδηψθνπζη βιάβελ, σο θχιαθεο ηήο Πίζηεσο, Δθθιεζίαο πξνπχξγηα, νχηνη 
θάιαγγαο, απνζνβνχζη δαηκφλσλ, θαί πξεζβεχνπζηλ, ππέξ εκψλ ηφλ 
Γεζπφηελ, εηξήλελ βξαβεχνληεο.  

Θενηνθίνλ 
Μεηέξα ζε Θενχ, επηζηάκεζα πάληεο, Παξζέλνλ αιεζψο, θαί κεηά ηφθνλ 
νθζείζαλ, νη πφζσ θαηαθεχγνληεο, πξφο ηήλ ζήλ αγαζφηεηα, ζέ γάξ έρνκελ, 
ακαξησινί πξνζηαζίαλ, ζέ θεθηήκεζα, ελ πεηξαζκνίο ζσηεξίαλ, ηήλ κφλελ 
παλάκσκνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ αζπηινο Άκλάο, ηφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα, θξεκάκελνλ λεθξφλ, επί μχινπ 
νξψζα, ζξελνχζα εθζέγγεην, κεηξηθψο αιαιάδνπζα, Πψο ελέγθσ ζνπ, ηήλ 
ππέξ ιφγνλ Τηέ κνπ, ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηά εθνχζηα Πάζε, Θεέ ππεξάγαζε; 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δμ φξνπο θαηαζθίνπ Λφγε ν Πξνθήηεο, ηήο κφλεο Θενηφθνπ κέιινληνο 
ζαξθνχζζαη, ζενπηηθψο θαηελφεζε, θαί ελ ηξφκσ εδνμνιφγεη ζνπ ηήλ 
δχλακηλ».  
 
Άγαλ ηφλ Υξηζηφλ Αγάπηε πνζήζαο, πάζε ηά απηνχ αλδξείσο εκηκήζσ, 
ζθαγηαζζείο σο αξλίνλ εζεινπζίσο, Μεγαινκάξηπο αμηάγαζηε.  
 
Ξίθεη εαπηνχο ελδφληεο νινςχρσο, Μάξηπξεο ζνθνί ξαλίζη ηψλ αηκάησλ, 
επνξθπξψζαηε ριαίλαλ, ήλ ζηνιηζζέληεο, ηνχο νπξαλνχο πεξηπνιεχεηε.  
 
Χ ηήο πξφο Θεφλ πκψλ ζεξκήο αγάπεο! δη' ήο εαπηνχο εξλήζαζζε ηειείσο, 
θαί βηαηφηαηνλ ζάλαηνλ ππνζηάληεο, αζαλαζίαο εμηψζεηε.  

Θενηνθίνλ 
Μχξνλ ελ γαζηξί ηφλ Λφγνλ ππεδέμσ, άρξαληε Αγλή ηφλ θφζκνλ δπζσδίαο, 
απνθαζαίξνληα πάζεο ηψλ επηαηζκέλσλ, φζελ πηζηψο ζε καθαξίδνκελ.  
 



Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο εθ λπθηφο αγλνίαο, ζενγλσζία θαηδξχλαο ηά ζχκπαληα, θψηηζφλ κε πξφο 
φξζξνλ, ηήο δνμνινγίαο ζνπ Κχξηε».  
 
Αγαπεηφο ηή πξάμεη, σο θαί ηή θιήζεη γελφκελνο Έλδνμε, ήζιεζαο δη' 
αγάπελ, ηνχ πακβαζηιέσο Θενχ εκψλ.  
 
Ρήκα δεηλνχ ηπξάλλνπ, εμεθαπιίζαηε Άγηνη Μάξηπξεο, θαί Υξηζηψ 
ζηξαηεπζέληεο, θάιαγγαο δαηκφλσλ σιέζαηε.  
 
Σνίο Ηεξνίο αγψζη, θαηαβαιφληεο αλφκσλ ηφ θξχαγκα, ζηέθνο αζαλαζίαο, 
Μάξηπξεο Υξηζηψ αλεδήζαζζε.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνινγίαηο ζείαηο, ηήλ Θενηφθνλ πηζηνί καθαξίζσκελ, ραίξε ιέγνληεο, πχιε, 
κφλνο ήλ δηψδεπζε Κχξηνο.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 
χλ Αιεμάλδξνηο δπζί, Γηνλπζίνηο ηε κέιςσκελ, Αγάπηνλ ηφλ θιεηλφλ, 
Σηκφιανλ Ρψκπινλ, ζηεξξψο ελαζιήζαληαο, θαί ηάο κπξηάδαο, ηνχ ερζξνχ 
θαηαπαιαίζαληαο.  
 
Ηάζεσλ πνηακνχο, αλαπεγάδνληεο Μάξηπξεο, ηά πάζε ηψλ γεγελψλ, ελζέσο 
θαζαίξεηε, δηά ηνχην ραίξνληεο, ηά πκψλ ελ πίζηεη, επθεκνχκελ πξνηεξήκαηα.  
 
Ννκίκσο ηφλ ηεξφλ, αγψλα δηαηειέζαληεο, λνκίκσο παληνπξγηθή, παιάκε 
εζηέθζεηε, επηάξηζκνη Μάξηπξεο, νπξαλνπνιίηαη, ηψλ Αγγέισλ ηζνζηάζηνη.  

Θενηνθίνλ 
Μαξάλαζα ηά θπηά, ηήο αζεταο Παλάκσκε, ηψ ζψ Αγίσ βιαζηψ, ηήλ 
αλαβιαζηάλνπζαλ, ελ εκνί εθάζηνηε, ηνχ ερζξνχ θαθίαλ, απνκείσζνλ 
Θεφλπκθε.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ζρνπ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΔ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αγαπίνπ, θαί ηψλ 

ζχλ απηψ Πιεζίνπ, Ρσκχινπ, Σηκνιάνπ, Αιεμάλδξσλ δχν, θαί δχν 
Γηνλπζίσλ.  

ηίρνη 
 Έζπεπδελ Αγάπηνο εηο καξηπξίαλ.  
 Θενχ γάξ απηφλ ππέζαιπελ αγάπε.  
 Μεηά ηξηψλ Πιήζηνο εθηκεζείο μίθεη,  



 Θενχ ζχλ απηνίο ίζηαηαη λχλ πιεζίνλ.  
 Χο Αιεμάλδξνηο θιήζηο εθηνκή, ζηέθνο,  
 Καί Γηνλπζίνηο ηε θνηλά ήλ ηάδε.  
 Πέκπηε θαί δεθάηε ηκήζε Αγάπηνο, εηαίξνη.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Αξηζηνβνχινπ, 
Δπηζθφπνπ Βξεηηαλίαο, αδειθνχ Βαξλάβα ηνχ Απνζηφινπ.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Νηθάλδξνπ ηνχ ελ Αηγχπησ.  
ηίρνη 

 Νίθαλδξνλ εθδαίξνπζηλ, ψζπεξ αξλίνλ,  
 Υείξαο βαιφληεο νη κάγεηξνη ηήο πιάλεο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Οη έθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο 
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Δαπηνχο εθνπζίσο, πξφο ζθαγήλ ψο αξλία παξαδεδψθαηε, κή πηήμαληεο 
βαζάλνπο, παλεχθεκνη νπιίηαη, αιι' επζχκσο θξαπγάδνληεο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Λακπξπλζείο ηή αγάπε, ηνχ ηψλ φισλ Γεζπφηνπ, Μάξηπο Αγάπηε, ππέθιηλαο 
απρέλα, ηψ μίθεη θαί Μαξηχξσλ, εξηζκήζεο ζηξαηεχκαζηλ, Ο ηψλ Παηέξσλ 
βνψλ, Θεφο επινγεφο εί.  
 
Χο ιπρλία νξάζζε, ελ ηψ νίθσ Κπξίνπ Μάξηπξεο έλδνμνη, επηάθσηνο ηψ 
θφζκσ, θσηίδνπζα βνψληαο, ηνχο ελ πίζηεη πξνθζάλνληαο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Γεδεκέλνλ ζεηξαίο κε, ακπζήησλ πηαηζκάησλ ιχζνλ Παλάκσκε, παξέρνπζά 
κνη φκβξνπο, δαθξχσλ κεισδνχληη, ηψ εθ ζνχ αλαηείιαληη, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ φξεη αγίσ δνμαζζέληα, θαί ελ βάησ ππξί ηφ ηήο αεηπαξζέλνπ, ηψ 
Μσυζεί Μπζηήξηνλ γλσξίζαληα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Ηαηήξεο πνηθίισλ λνζεκάησλ, ρεηξνπξγία ηνχ Πλεχκαηνο δεηρζέληεο, πάζαο 
εκψλ ηάο λφζνπο ζεξαπεχεηε, φπσο επθεκψκελ, θαί δνμνινγψκελ, πκψλ ηήλ 
ζείαλ κλήκελ.  
 



Αγαπήζαο Θεφλ, πξφο ηνχην Μάξηπο εγαπήζεο, δηφ ζε ηφλ αγψλα, ηφλ ζείνλ 
εθηειέζαληα πξνζήθαην, ζχλ ηνίο νκνδήινηο, ελ επνπξαλίνηο, Αγάπηε 
ζαιάκνηο.  
 
Νεπξσζέληεο ηή πίζηεη ηνχ Γεζπφηνπ, δπλαζηείαλ θαζείιεηε ηνχ πιάλνπ, θαί 
επθιεψο ηαίο λίθαηο θιετδφκελνη, εηο επνπξαλίνπο, Μάνηπξεο Κπξίνπ, νηθείηε 
θαηαπαχζεηο.  

Θενηνθίνλ 
Ηαζαί κνπ ηά πάζε ηήο θαξδίαο, απαζείαο πεγήλ ε ηεηνθπία, θαί πξφο δσήλ, 
κε ζείαλ θαζνδήγεζνλ, ίλα ζε δνμάδσ, Μήηεξ ηνχ σηήξνο, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε αγλή, 
ζχλ Αζσκάησλ ρνξείαηο ζέ κεγαιχλνληεο».  
 
Χξαίνη γεγνλφηεο, ζείαηο επκνξθίαηο, ηήο καξηπξίαο Κπξίσ παξέζηεηε, θαί ζχλ 
απηψ Αζινθφξνη αεί επθξαίλεζζε.  
 
ηξαηφο χκάο Αγγέισλ, επαλαθνκίδεη, δηαδεπρζέληαο ηνχ ζψκαηνο Μάξηπξεο, 
πξφο ηήλ νπξάληνλ πφιηλ, πξφο θψο αλέζπεξνλ.  
 
Ζ κψλ ηψλ εθηεινχλησλ, ζήκεξνλ ηήλ κλήκελ, ηήλ Ηεξάλ πκψλ Μάξηπξεο 
έλδνμνη, πξφο ηφλ Θεφλ κλεκνλεχεηλ κή δηαιίπεηε.  

Θενηνθίνλ 
Φσηί κε κεηαλνίαο, ηφλ εζθνηηζκέλνλ, ηή ακειεία Παλάκσκε ιάκπξπλνλ, 
φπσο πκλψ θαί δνμάδσ ηά κεγαιείά ζνπ.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ, ηφ Ηδηφκεινλ εηο ηφλ ηίρνλ θαί ηφ Μαξηπξηθφλ. 
 

Γφμα, θαί λχλ. Θενηνθίνλ 
 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ ΗΣΤ' ΤΟ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο αβίλνπ ηνχ Αηγππηίνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο πι. δ' 



Κχξηε, εη θαί θξηηεξίσ 
Κχξηε, ζχ ηφ αζζελέο ηήο αλζξψπσλ, σο επηζηάκελνο θχζεσο, δψζνλ ελ 
θαηξψ ηήο λεζηείαο, ηζρχλ εκάο θαί θξαηαίσζνλ, θαηά παζψλ θαί ερζξψλ, 
λννπκέλσλ σο εχζπιαγρλνο, απαζεία ςπρήο ηεηρίζαο, ηνχ δνμάδεηλ ζνπ ηφ 
έιενο.  
 
Κχξηε ζχ ηφλ Αζινθφξνλ εθ ζθφηνπο, πξφο θσο ηήο ζείαο ζθελψζεσο ηή ηνχ 
Παξαθιήηνπ εκπλεχζεη, σο αγαζφο κεηεπνίεζαο, θαί θξαηαηφλ θαη' ερζξψλ, 
αλέδεημαο νπιίηελ ζνπ, δηά ηνχην αξηζηεχσλ, εδφμαζέ ζε θηιάλζξσπε.  
 
Κχξηε, ζχ ηαίο ηψλ Μαξηχξσλ πξεζβείαηο, σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο, 
θχιαμνλ εκάο ελ ηή ζθέπε ηψλ λννπκέλσλ πηεξχγσλ ζνπ, θαί θαζαξψο θαί 
αγλψο, αμίσζνλ ζεάζαζζαη, ηήλ ηξηήκεξφλ ζνπ Λφγε, εμαλάζηαζηλ σο 
εχζπιαγρλνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Κχξηε, δέμαη ζήο Μεηξφο ηθεζίαο, θαί ζπιαγρληζζείο επηθάκθζεηη, ζψζνλ 
άπαλ γέλνο αλζξψπσλ, ηψλ δνμαδφλησλ ηφ θξάηνο ζνπ, θαί εθιχηξσζαη 
εκάο, ηήο πιάλεο ηνχ αιάζηνξνο, θαί ειέεζνλ ειεήκνλ, θαί ζθαικάησλ δίδνπ 
άθεζηλ. 

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο θαηά ηάμηλ, σο ζχλεζεο.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο, ελ ηνίο Θενηνθίνηο.  
Γεσξγίνπ 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

Ο Δηξκφο 
«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν 
Ηζξαειίηεο αλεβφα, ηψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».  
 
Σφ φκκα θαζάξαληεο ηήο ςπρήο, εγθξαηείαο πφλνηο θαί δαθξχσλ θαηαξξναίο, 
λνεηψο ηφλ Ήιηνλ ηήο δφμεο, εμαλαζηάληα ζεαζψκεζα.  
 
Δλ χςεη ηήο γλψζεσο ηνχ Υξηζηνχ, ζνθή δηαλνία, Αζινθφξε αλαδξακψλ, ηνχ 
ςεχδνπο θαηέιηπεο ηήλ πιάλελ, θαί νπξαλίνπ δφμεο έηπρεο.  
 
Υξπζνξξφαο Μάξηπο άιινο Υξηζηνχ, ελ γή Αηγππηίσλ, θαί ελ θφζκσ 
αζιεηηθψο, πιεκκπξήζαο αίκαζη αβίλε, ζενγλσζία αλζξψπνπο 
θαηήξδεπζαο.  



Θενηνθίνλ 
Γαιήλεο Παλάρξαληε ν εθ ζνχ, ηερζείο ππέξ ιφγνλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ 
εθπιεξνί, ηφλ παξφληα ρξφλνλ θαί ηζχλεη, ηνχο ζέ δνμάδνληαο παλάκσκε.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 
χ εκάο ελίζρπζνλ, δηά λεζηείαο ζνη Κχξηε, επαξεζηείλ, θαί πιεξνχλ 
πξνζχκσο, ηά ζεπηά ζνπ ζειήκαηα.  
 
Κξάηνο απξνζκάρεηνλ, ζσξαθηζάκελνο Έλδνμε, ηήλ ηνχ Υξηζηνχ, πίζηηλ θαί 
αγάπελ, θαη' ερζξψλ ζχ εξίζηεπζαο.  
 
Πιάλεο ηά ζεκέιηα, ηή θαξηεξία ζνπ έζεηζαο, θαί εηο βπζφλ, βσκνχο ηψλ 
εηδψισλ, αβίλε θαηαβέβιεθαο.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί δπλακνχκελνη, θαί θξαηαηνχκελνη, Άρξαληε, ελ ηψ θαηξψ ηψ ηήο 
εγθξαηείαο, παζψλ ληθψκελ ηφλ πφιεκνλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Αζινθφξε κέγηζηε, ηήο αιεζείαο νπιίηα, Υξηζηνκάξηπο έλδνμε, Κήξπμ ηήο 
ζείαο Σξηάδνο, αίηεζαη, ηνίο ζέ ηηκψζηλ εμ χςνπο ράξηλ, δψξεζαη, ηαίο ζαίο 
πξεζβείαηο πάζηλ εηξήλελ, ηνίο απαχζησο αλπκλνχζη, ηήλ ζείαλ κλήκελ, ηήο 
ζήο αζιήζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Έθαζηνο φπνπ ζψδεηαη, εθεί δηθαίσο θαί πξνζηξέρεη, θαί πνία άιιε ηνηαχηε 
θαηαθπγή, σο ζχ Θενηφθε, ζθέπνπζα ηάο ςπράο εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ράβδνλ δπλάκεσο θεθηεκέλνη, ηφλ ηαπξφλ ηνχ Τηνχ ζνπ Θενηφθε, ελ απηψ 
θαηαβάιινκελ, ηψλ ερζξψλ ηά θξπάγκαηα, νη πφζσ ζε απαχζησο 
κεγαιχλνληεο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».  
 
Σήο ζαξθφο ηά ζθηξηήκαηα, λεζηεία θαί πφλνηο θαζππνηάμαληεο, απαζψο 
Υξηζηνχ νςφκεζα, θαί αγλψο ηά πάζε ηά ζσηήξηα.  
 
ζπεξ κάζηηγη έπιεμαο, ξήκαζη αβίλε νκνινγίαο ζνπ, ηήο ελζένπ ηνχο 
δηψθνληαο, θαί απηφο εζψζεο απαξάηξσηνο.  
 
Σνχο ηή θηίζεη ιαηξεχνληαο, έπεηζαο αβίλε θαί θαζσδήγεζαο, εηο ιαηξείαλ 



ηνχ ηψλ δισλ Θενχ, Οδεγφλ ζε Μάξηπο θαηαγγέιινληαο.  
Θενηνθίνλ 

Χο αγθχξαο δεμάκελνη, ηήο ζήο πξνζηαζίαο κφλε Παλχκλεηε, ηνχ Τηνχ ζνπ 
θαί Θενχ εκψλ, εηο ιηκέλα ζείνλ αλαγφκεζα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Φψηηζνλ εκάο, ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ Κχξηε, θαί ηψ βξαρίνλί ζνπ ηψ 
πςειψ, ηήλ ζήλ εηξήλελ παξάζρνπ εκίλ θηιάλζξσπε».  
 
Λάκπξπλνλ εκάο, ηήο λεζηείαο ηαίο ειιάκςεζη, θαί αμίσζνλ αγλψο θαηηδείλ 
ζε, ηήο Γφμεο θαί Γηθαηνζχλεο ηφλ Ήιηνλ.  
 
Έρσλ ελ ςπρή ψζπεξ ιχρλνλ θαεηλφηαηνλ, ηήλ Υξηζηνχ ζείαλ αγάπεζηλ, 
πξφο ηνχηνλ Μάξηπο, σδεγήζεο δη' αζιήζεσο.  
 
Έθηεηλαο νθέ, Αηγππηίσλ ηά ζεβάζκαηα, ελ ηή ξάβδσ ηήο ζνθίαο ζνπ, ηφλ 
ηψλ απάλησλ Πνηεηήλ δνμάδσλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ρψκελ ηήλ εκψλ, πεξηβάιινπζα αζζέλεηαλ, ελ θαηξψ ηήο εγθξαηείαο Αγλή, 
θαηά πνιέκσλ, θαί παζψλ εκάο ελίζρπζνλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 
Απφιαπζηλ αγαζψλ, θαί κέζεμηλ αθεξάηνπ ηξπθήο, ε λεζηεία πξνμελεί ηνίο 
ηαχηεο κεηέρνπζη, θαί Υξηζηφλ δνμάδνπζη, θαζαξά θαξδία ζσηεξίαο κφλνλ 
πξφμελνλ.  
 
Δππξέπεηαλ νξαηήλ, θαί θνζκηθήλ πεξηθάλεηαλ, εβδειχμσ επζεβψο, θαί δφμεο 
ηήο θξείηηνλνο, θαί πινχηνπ ηνχ κέλνληνο, εξαζηήο εδείρζεο, Αζινθφξε 
παλανίδηκε.  
 
Σήλ δάιελ ηνχ κνρζεξνχ, αβίλε βίνπ θαηέιηπεο, εηο φξκνλ δέ ηήο Υξηζηνχ 
θαηήληεζαο πίζηεσο, δη' ήο ηήο αζιήζεσο, ηφλ πινχηνλ εηο ζεία, ηακεία 
ελαπέζεθαο.  

Θενηνθίνλ 
Γεπζάκελνη ηνχ θπηνχ, παξαθνή νη Πξσηφπιαζηνη, εμφξηζηνη ηήο ηξπθήο, 
γεγφλαζηλ Άρξαληε, εκείο δέ κεηέρνληεο, ηνχ εθ ζνχ ηερζέληνο, εληξπθψκελ 
αθεξάησ δσή.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ ήρνπ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 



Σή ΗΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο αβίλνπ ηνχ 
Αηγππηίνπ.  

ηίρνη 
 Ρείζξνλ θακάλδξνπ, σο ειέγμεσο χδσξ,  
 Δπαλδξίαο έιεγρνο ήλ ηήο αβίλνπ.  
 Σή δεθάηε έθηε εληεχζελ απήξε αβίλνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πάπα.  
ηίρνη 

 Γεζκή πέδαηο εηο δέλδξνλ, ψ πξνζβάο Πάπα,  
 Εαθραίνο νία Υξηζηφλ εθπλεχζαο βιέπεηο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ηνπιηαλνχ ηνχ ελ Κηιηθία.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Ησάλλεο, ν ελ Ρνπθηαλαίο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Σηκψκελ, Ησάλλε, ζήλ εθδεκίαλ, 
 Δλδεκίαλ δέ πξφο Θεφλ κάιινλ θάλαη.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Ρσκαλφο ν ελ ηψ Παξίσ, μίθεη 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 Σφ πξφ ζέ θίιηξνλ εηο αγψλαο δεηθλχεη, 
 Ο Ρσκαλφο ζνπ, ψηεξ, νξκψλ πξφο μίθνο. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Γέθα Μάξηπξεο, νη έλ Φνηλίθε μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Υνξφλ δέθαλδξνλ Μαξηχξσλ δηά μίθνπο,  
 Αλδξνθηφλνη θηείλνπζη Μαξηπξνθηφλνη.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Αιεμαλδξίσλ Πάπαο Ρψκεο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 Ρψκεο παιαηάο Αιεμαλδξίσλ Πάπαο, 
 Δδέκ θαηνηθεί ηήλ παιαηάλ Παηξίδα.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αλίλα ηνχ 
ζαπκαηνπξγνχ.  

ηίρνη 
 νξψ θαιπθζείο ζαπκαηνπξγφο Αλίλαο,  
 Οπ ζπγθαιχπηεη ηήλ ράξηλ ηψλ ζαπκάησλ.  
 

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

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 



«Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο 
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Σήλ αριχλ ηψλ νκκάησλ, ηήο ςπρήο, αθειφληεο δηά λεζηείαο ηφ θψο, ηφ 
έλζενλ ηή πίζηεη, δεμψκεζα ελ θφβσ θαί αγλεία θξαπγάδνληεο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Σήο ςπρήο ηφ σξαίνλ, ηψ ηνχ ζψκαηνο Μάξηπο, θάιιεη ελέθελαο, θαηδξφο 
γάξ ζεσξίαηο, εδχο ηε ελ ηνίο ιφγνηο, αλεδείρζεο θαί έςαιιεο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

  
Γελλαηφηεηη Μάξηπο, ηήο ςπρήο θαί αλδξεία ζξάζνο αληίπαινλ, ηπξάλλσλ 
αλνκνχλησλ, δηήιεγμαο αβίλε, θαί Υξηζηψ αλεθξαχγαδεο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Ηδείλ Θενθπήηνξ, ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ ηήλ ζείαλ έγεξζηλ, λεζηεία 
θαζαξζέληαο, αμίσζνλ ηνχο πίζηεη, επινγνχληαο θαί ιέγνληαο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ, φλ πκλνχζη, ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ, πκλείηε θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ θνζκεζέληεο, ηάο ςπράο λεζηεία θαί δεήζεη, πίζηεη 
αδηζηάθησ, δεμψκεζα ελζέσο.  
 
Σνχ Παξαθιήηνπ ηαίο λνεηαίο Αζινθφξε, αξδεπζείο ξναίο, θαξπνχο 
πξνζήμαο, ηνχο ηνχ Μαξηπξίνπ, αβίλε ηψ Κπξίσ.  
 
Οη ηψλ αηκάησλ ζνη πνηακνί πιεκκπξνχληεο, επί γήο αβίλε ηακάησλ, λάκαηα 
ηνίο πάζη, πξνρένπζηλ αλζξψπνηο.  

Θενηνθίνλ 
Οη εγθαπρψκελνη επί ζνί Θενηφθε, ηχρνηκελ ηήο δφμεο ηνχ Τηνχ ζνπ, θαί ηαίο 
ζαίο ηθεζίαηο, ελ ηή απηνχ εγέξζεη.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζε νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε Αγλή, 
ζχλ Αζσκάησλ ρνξείαηο ζέ κεγαιχλνληεο».  
 
Σά πάζε ραιηλνχληεο, δηά εγθξαηείαο, θαζππνηάμσκελ λντ θαζαξψ, ίλα ηψ 
πάλησλ Γεζπφηε ζπκβαζηιεχζσκελ.  
 
Κξαηήζαο Αζινθφξε, λνεηψλ πνιέκσλ, θαί ππνηάμαο ηπξάλλνπο γελλαία 
ςπρή, ηψ Πνηεηή ηψλ απάλησλ ζπκβαζηιεχεηο Υξηζηψ.  



 
Απάξαο πξφο ηφλ πφινλ, εθ ηήο γήο αβίλε, ππέξ εκψλ ηψλ ηηκψλησλ ζε 
πξέζβεπε, ηψ Πνηεηή ηψλ απάλησλ θαί ζηεθνδφηε ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Τπάξρεηο Θενηφθε, δφμα ηψλ ζψλ δνχισλ, θαί παξξεζία θαί ζζέλνο θαί 
θαχρεκα, θαί αζθ, αιήο απαξηία ηήο πξνζδνθίαο κνπ.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ ήρνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηφ Ηδηφκεινλ ζχλ ηψ Μαξηπξηθψ, θαί Θενηνθίνλ ή 
ηαπξνζενηνθίνλ.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, ψο ζχλεζεο, ε α' ξα, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ ΗΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Αιεμίνπ ηνχ αλζξψπνπ ηνχ Θενχ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο α' 

Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Άλζξσπφλ ζε έγλσκελ Θενχ, θιήζεη ηε θαί πξάγκαηη, ηαίο αξεηαίο γάξ 
δηέιακςαο, πησρείαλ άκεηξνλ, θαί ζηελνρσξίαλ, επί γήο θηεζάκελνο, θαί 
ζαχκαζη πηζηνχο πηζησζάκελνο, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, 
ηήλ εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Έξσηη δξνζίδνληη ζαξθφο, έξσηαο θινγίδνληαο, ελαπνζβέζαο Αιέμηε, 
ζαιάκνπ ζάιακνλ, επζεβψο ειιάμσ, εδνλήο ηε ζψκαηνο, ηήλ ζείαλ ηψλ 
Αγγέισλ νκνίσζηλ, κεζ' ψλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ 
θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Μέλεηο αγλννχκελνο νθέ, πξφ ππιψλ ζιηβφκελνο, ηψλ επγελψλ γελλεηφξσλ 
ζνπ, εκπα ξνηλνχλησλ ζνη, ηψλ νηθείσλ παίδσλ, επί ρξφλνλ κήθηζηνλ, ζαλψλ 
δέ θαλεξνχζαη ηνίο ζαχκαζηλ, νίο επεηέιεζαο, ζεξαπεχσλ ηά λνζήκαηα, θαί 
δηψθσλ αθάζαξηα πλεχκαηα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε μέλνλ άθνπζκα Αγλή, ραίξε μχινλ άγηνλ, ηνχ Παξαδείζνπ ζεφθπηνλ, 
ραίξε εμάιεηςηο, πνλεξψλ δαηκφλσλ, ραίξε μίθνο δίζηνκνλ, ερζξνχ ηήλ 
θεθαιήλ, απνηέκλνπζα, ηψ μέλσ ηφθσ ζνπ, Παλαγία ππεξάκσκε, μελσζέληαο 
εκάο αλεθάιεζαο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
θαγήλ ζνπ ηήλ άδηθνλ Υξηζηέ, ε Παξζέλνο βιέπνπζα, νδπξνκέλε εβφα ζνη, 



Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, πψο αδίθσο πάζρεηο, πψο ηψ μχισ θξέκαζαη, ν πάζαλ 
γήλ θξεκάζαο ηνίο χδαζη; Μή ιίπεο κφλελ κε, Δπεξγέηα πνιπέιεε, ηήλ 
Μεηέξα θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.  
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο β'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δθ ξίδεο εβιάζηεζαο, πεξηθαλνχο θαί θιεηλήο, εθ πφιεσο ήλζεζαο, βαζηιηθήο 
θαί ιακπξάο, Αιέμηε πάλζνθε, πάλησλ δ' ππεξθξνλήζαο, σο θζαξηψλ θαί 
ξεφλησλ, έζπεπζαο ζπλαθζήλαη, ηψ Υξηζηψ θαί Γεζπφηε, Απηφλ νχλ 
εθδπζψπεη αεί, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ο Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

έ ηφλ Θενχ Άλζξσπνλ αηλέζσ κάθαξ. Ησζήθ. 
 

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».  
 
ηελνηάηελ ψδεπζαο νδφλ, άκεκπηνλ θαί φζηνλ, βίνλ νθέ κεηειζψλ εθ 
λεφηεηνο, δηφ κνπ ηήλ ζηέλσζηλ θαηαπιάηπλνλ, ηνχ λνφο επθεκήζαί ζε, ηφλ 
πξφο Παξαδείζνπ, πιάηνο απιηδφκελνλ Αιέμηε.  
 
Δαπηφλ δηφινπ ηψ Θεψ, Μάθαξ αλαζέκελνο, έμσ αξθφο θαί θφζκνπ 
ερξεκάηηζαο, πινχηνπ δηαξξένληνο, ηφλ νπξάληνλ πξνηηκήζαο θαί κέλνληα, 
θαί ελεγθακέλεο, πφιηλ ηήλ ηψλ ηήλ αησλίδνπζαλ.  
 
Σήο λεδχνο ζχ ηήο κεηξηθήο, ζηείξσζηλ δηέιπζαο, απνηερζείο σο ακνπήι 
Παλφιβηε, έλ γαζηξί θαξδίαο δέ, ηφλ αγλφηαηνλ ζπιιαβψλ θφβνλ έηεθεο, 
πλεχκα ζσηεξίαο, ζείαηο αξεηαίο δηα ηήο πίζηεσο.  

Θενηνθίνλ 
Ο Θενχ ζπλάλαξρνο Τηφο, έζρελ σο αηηίαλ ζε, ηήο πξφο εκάο Παξζέλε 
νκνηψζεσο, κφλελ ππέξ πάζαλ, θηίζηλ άρξαληε θαζαξάλ ζε επξάκελνο, φζελ 
ζε πκλνχκελ, πάζαη γελεαί θαί καθαξίδνκελ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δμήλζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ Δζλψλ ζηεηξεχζα, Δθθιεζία 
ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ».  
 
Νπηηφκελνο ηψ έξσηη, ηήο αγλείαο ζάιακνλ, ηνχ επί γήο νπξάληνλ, αληειιάμσ 
θαί γπλαηθφο εδνλήο, ηήλ εδίζηελ Αγγέισλ εμνκνίσζηλ.  
 



Θνξχβνπο ηνχο ελ βίσ, θαί φγθνλ πινχηνπ έιηπεο, θαί κεηαλάζηεο γέγνλαο, 
ηήο Παηξίδνο Πάηεξ Αιέμηε, ηνχ Υξηζηνχ ηήλ πησρείαλ εθκηκνχκελνο.  
 
Δλ δάθξπζη θαί πφλνηο, θαί εγθξαηεία Πάλζνθε, ηφ αγαζφλ εδήηεζαο, πφηε 
ήμεη θψο επηγλψζεσο, ηήλ απάζεηαλ λέκνλ ηή θαξδία ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Ο άλσ αζεψξεηνο, ηνίο Αγγέινηο Άρξαληε, θάησ εθ ζνχ γελφκελνο, θαζνξάηαη 
ηέιεηνο άλζξσπνο, απνιιχκελνλ θφζκνλ άλαθηψκελνο.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σνχο ηδξψηαο θαί πφλνπο ηνπο ζνχο νθέ, λνεξψο ζεσξνχληεο πάληεο 
πηζηνί, πάζεο θαηαλχμεσο ηάο ςπράο εκ πηπιάκεζα, θαί πξφο ζείνπο χκλνπο 
θαί δφμαλ θαί αίλεζηλ, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ, πακκάθαξ Αιέμηε, πφζσ 
εγθαξδίσ, εαπηνχο ζπγθηλνχκελ, σδαίο ζε γεξαίξνληεο, θαί πηζηψο εθβνψληέο 
ζνη, ψο Κπξίνπ ζεξάπνληη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα 
Κφζκνπ ηεξπλφηεηα νζίσο έιηπεο, αληαιιαμάκελνο πινχηνπ ηνχ ξένληνο, ηφλ 
αδηάξξεπζηνλ ζαθψο, θαί κέλνληα Αιέμηε, φζελ κεηά πάλησλ ζε, ηψλ Αγίσλ 
δνμάδνκελ, θαί παλεγπξίδνκελ, Ηεξψο ελ ηή κλήκε ζνπ, αηηνχκελνη επξείλ ηαίο 
επραίο ζνπ, Πάηεξ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αθαηαλφεηνλ θαί αθαηάιεπηνλ, ππάξρεη Γέζπνηλα ζενραξίησηε, ηφ 
πεπξαγκέλνλ επί ζνί, θξηθηφλ κέγα κπζηήξηνλ, ηφλ γάξ απεξίιεπηνλ, 
ζπιιαβνχζα εθχεζαο, ζάξθα πεξηζέκελνλ, εμ αρξάλησλ αηκάησλ ζνπ, φλ 
πάληνηε Αγλή εθδπζψπεη, σο Τηφλ ζνπ, ηνχ ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ ζέ θπήζαζα Υξηζηέ εηζβιέςαζα, ηαπξψ πςνχκελνλ, ψζπεξ θαηάθξηηνλ, 
ζξελνινγνχζα γνεξψο, ηνηαχηα απεθζέγγεην, Οίκνη! πψο ζε άλνκνο, δήκνο 
φισο νπθ ψθηεηξε, ηνχηνλ νηθηεηξήζαληα, δηά πιήζνο ειένπο ζνπ, Μή κε 
εγθαηαιίπεο ελ Κφζκσ κφλελ, ν κφλνο αλακάξηεηνο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ νχ πξέζβπο νπθ Αγγεινο, αιι' απηφο ν Κχξηνο, 
ζεζαξθσκέλνο θαί έζσζαο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη, Γφμα 
ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Τπέκεηλαο, ηήλ πησρείαλ πξνζαίηεο γελφκελνο, πησρφο ψζπεξ Λάδαξνο, 
έξσο γάξ ζείνο εξέζηδε, Μάθαξ ηήλ θαξδίαλ ζνπ, επηπνζνχζαλ ηφλ πινχηνλ 
ηφλ νπξάληνλ.  
 
Απέξηηηνλ, θαί απξάγκνλα βίνλ επφζεζαο, άπαμ ζηηηδφκελνο, ηήο εβδνκάδνο 
Αιέμηε, πφζσ ηήο κελνχζεο ζε, αδηαξξεχζηνπ πακκάθαξ απνιαχζεσο.  
 



Ναφλ Θενχ, ηήλ θαξδίαλ δεηψλ απεξγάζαζζαη, ελ νίθσ εγάπεζαο, ηήο 
Θενκήηνξνο Έλδνμε, πάληνηε θαζέδεζζαη, θαί ηά νπξάληα θάιιε 
ελνπηξίδεζζαη.  

Θενηνθίνλ 
Θειάζαζα, ηφλ Γνηήξα Παξζέλε ηνχ γάιαθηνο, πεηλψζαλ θαί ζηέλνπζαλ, λχλ 
ηήλ θαξδίαλ κνπ θφξεζνλ, πάζεο επηγλψζεσο, θαί θαηαλχμεσο ζείαο ηθεηεχσ 
ζε.  
 

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». 
 
Ρναίο Ηεξψλ, θαηαξδεχσλ πάληνηε δαθξχσλ ζνπ, ςπρήλ εγεψξγεζαο, ζηάρπλ 
αιεζψο εθαηνζηεχνληα, γεσξγψ αζαλάησ, θαιψο δηαηεξνχκελνλ.  
 
Χξάζεο ελ γή, πνιηηείαλ άζαξθνλ κηκνχκελνο, ηή ππεξβαιινχζε ζνπ, Πάηεξ 
εγθξαηεία αμηάγαζηε, θαί επρήο πξνζεδξία, δη' ήο θψο ερξεκάηηζαο.  
 
Ππξί πξνζεπρψλ, ακαξηίαο έθιεμαο ηήλ χιελ νθέ, αγξχπλνηο δέ ζηάζεζη, 
πάζαλ εδππάζεηαλ εθνίκηζαο, θνηκεζείο δέ πξφο θέγγνο, κεηέβεο ηφ 
αλέζπεξνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο θψο θαηνηθψλ, ηήλ αγίαλ ψθεζε λεδχλ ζνπ Αγλή, θφζκνπ απνιιχκελνλ, 
ζθφηεη αγλσζίαο αλαθηψκελνο, φλ ηθέηεπε πάληαο, θσηίζαη ηνχο πκλνχληάο 
ζε.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, εθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Ναφλ δψληα Θενχ ζε γελφκελνλ, ηνχ Υξηζηνχ ηφ ζθήλσκα, ε Απεηξφγακνο, 
πξνζθαλεξνί θξππηφκελνλ, θαί δνμάδεη ιαλζάλεηλ ζπνπδάδνληα.  
 
Αη επραί ζνπ Θεψ σο ζπκίακα, Μάθαξ πξνζεδέρζεζαλ, έλζελ ηψ βίσ ζνπ, ηά 
ηψλ πηζηψλ θξνλήκαηα, επσδίαζαο Πλεχκαηνο ράξηηη.  
 
Ηεξά πνιηηεία θνζκνχκελνλ, πάιηλ ν Υξηζηφο κή βνπιφκελνλ Έλδνμε, ζέ ηή 
παηξίδη δίδσζηλ, απνθεχγνληα δφμαλ ηήλ πξφζθαηξνλ.  

Θενηνθίνλ 
Νφκνπο θχζεσο άρξαληε Γέζπνηλα, ν δεκηνπξγφο θαηλνπξγήζαο ηήο θηίζεσο, 
εθ ζνχ αξξήησο ηίθηεηαη, θαί ζενί κε δη' άκεηξνλ έιενο.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 



Αιεμίνπ ζήκεξνλ ηνχ παλνιβίνπ, ενξηήλ ηήλ πάλζεπηνλ, επηηεινχληεο 
επζεβψο, απηφλ πκλήζσκελ ιέγνληεο, ραίξνηο Οζίσλ ηεξπλφλ εγθαιιψπηζκα.  

Ο Οίθνο 
Σίο ηάο ζεπηάο ζνπ αξεηάο αμίσο επθεκήζεη, θαί ηθαλψο πκλήζεη, Αιέμηε 
ζεφθξνλ, ηήλ ζσθξνζχλελ, ηήλ ππνκνλήλ, ηήλ πξαφηεηα, ηήλ εγθξάηεηαλ, ηφλ 
αθαηάπαπζηνλ χκλνλ, ηήλ άθξαλ ζθιεξαγσγίαλ, θαί άκεηξνλ ηαπείλσζηλ, δη' 
ψλ Αγγέινηο εθάκηιινο γελφκελνο, Πξεζβεχεηο αεί ππέξ ηνχ θφζκνπ παληφο, 
δηφ αθνχεηο ζηε, λχλ παξά πάλησλ Πηζηψλ, Υαίξνηο Οζίσλ ηεξπλφλ 
εγθαιιψπηζκα.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αιεμίνπ ηνχ 

Αλζξψπνπ ηνχ Θενχ.  
ηίρνη 

 Άλζξσπνο ελ γή ηνχ Θενχ θιεζείο κφλνο,  
 Έμεηο ηη θαηλφλ θάλ πφισ, Πάηεξ κφλνο.  
 Δβδνκάηε δεθάηε, Αιέμηε, πφηκνλ αλέηιεο.  
 

Σή απηή εκέξα, ζπλέθζαζε θαί ε κλήκε ηήο κεηά θηιαλζξσπίαο 
επελερζείζεο εκίλ θνβεξάο απεηιήο ηνχ εηζκνχ, ήο παξ' ειπίδα ειπηξψζαην 
εκάο ν θηιάλζξσπνο Κχξηνο, γέγνλε δέ επί Κσλζηαληίλνπ Βαζηιέσο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Παχινο ππέξ ηψλ Αγίσλ Δηθφλσλ ππξί 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 Εήινο δηεμέθαπζε Παχινλ Δηθφλσλ,  
  θιφμ δη' απηάο εμεθαχζε θακίλνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Θενζηήξηθηνο, Οκνινγεηήο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 ηήξηγκα πηζηνίο θαί κεηαζηάο εθ βίνπ,  
 Σάο ζάο, Θενζηήξηθηε, πξεζβείαο δίδνπ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αληίζενλ πξφζηαγκα παξαλνκνχληνο, ηπξάλλνπ κεηάξζηνλ, ηήλ θιφγα 
αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε, ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ν ψλ επινγεκέλνο, θαί ππεξέλδνμνο».  
 
Δπέκελεο ζηε ηψλ γελλεηφξσλ, ππιψζη θαζήκελνο, θαί φισο αγλννχκελνο, 
θαί παίδσλ παξνηλίαλ ππνδερφκελνο, θαί θαηαπαηδφκελνο δεηλψο, θαί ελ 
πησρεία πνιιή ζιηβφκελνο.  
 



αξθφο ζνπ ηφ θξφλεκα απνλεθξψζαο, νξψλ ηνχο γελλήηνξαο, θαί ηνχηνηο 
αγλννχκελνο, ηήο θχζεσο έζηεγεο ηήλ βίαλ ζηε, θαί ηήλ εμνπζέλεζηλ ηψλ 
ζψλ, απείξσλ παίδσλ επηζιηβφλησλ ζε.  
 
Χζαχκα! πψο έκεηλαο αεί πησρεχσλ, ελ πινχησ Αιέμηε, απείξνπ 
ηαπεηλψζεσο! πψο ήλεγθαο παίδεζζαη θαί νλεηδίδεζζαη, ππφ παίδσλ πάλζνθε 
ηψλ ζψλ, αγλνεζάλησλ ηήλ πνιηηείαλ ζνπ! 

Θενηνθίνλ 
Μεγάινπ δηάθνλνο ζχ Μπζηεξίνπ, εγέλνπ παλάκσκε, Θεφλ γάξ 
εζσκάησζαο, κεγάισλ θαθψλ εκάο απνιπηξνχκελνλ, ηνχο ζέ κεγαιχλνληαο 
Αγλή, επινγεκέλε Θενραξίησηε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ηαο ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα, 
ςάιινληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».  
 
Άγλσζηνο ηφ πξίλ, γελλήηνξζηλ ππάξρσλ, ελ ηψ θαηξψ ηήο εθδεκίαο ζνπ, 
ηνχηνηο ηφ κπζηήξηνλ, εθθαιχπηεηο θαλεξνχκελνο, εηο δφμαλ ηνχ Θενχ εκψλ, 
Έλδνμε ηνχ κεγάισο ζε, θαί αμίσο δνμάζαληνο.  
 
Κχξηνο θσλή, κεγάιε θαλεξνί ζε, πάζε ηή Ρψκε ηφλ θξππηφκελνλ, 
ζεζαπξφλ Παλφιβηε, ελ πησρνχ ζρήκαηη θείκελνλ, θαί δσξεαίο ηάζεσλ, 
άπαληαο ηνχο ελ πίζηεη, ζνί πξνζηφληαο πινπηίδνληα.  
 
Άξρνληεο ιαψλ, θαί Βαζηιείο ζπλήιζνλ, θαί Ηεξείο Μάθαξ θεδεχζαί ζε, Θενχ 
επηλεχζεζη, θαί θαηείδνλ κέγα ζέακα, ζακβνχκελνη ζαχκαζηλ, ζηε νίο εηέιεηο, 
ζεία δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Ρεχζαληαο εκάο, ηή πάιαη παξαβάζεη, αλαθαηλίδσλ ν θηιάλζξσπνο, 
αξξεχζησο ζεζάξθσηαη, εμ αθζφξνπ ζνπ Παλάκσκε, λεδχνο θαί εξξχζαην, 
άπαληαο ακαξηίαο, θαηαθζνξάο παλακψκεηε.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Αλάξρνπ γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εηκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 
Ηδείλ θαηεμίσζαη, Θενχ ηήλ δφμαλ ζηε, ηνχ ιακπξψο ζε ελ ηέιεη Μάθαξ 
δνμάζαληνο, θψο γάξ νη κή βιέπνληεο είδνλ, θαί ηφ ιαιείλ έιαβνλ νη πξψελ, 
ηπγράλνληεο άιαινη, παλανίδηκε Αιέμηε.  
 
Χξάζεο πξνθείκελνο, θαί πξφο ηαθήλ αγφκελνο, ψζπεξ ήιηνο Πάηεξ, 
πέκπσλ ηάζεσλ, ηάο καξκαξπγάο παξαδφμσο, θαί ζθνηεηλά πάζε 
θπγαδεχσλ, θαί θιέγσλ ηνχο δαίκνλαο, θαί θσηίδσλ ηνχο ζεφθξνλαο.  



 
πλήιζε θεδεχζαί ζε, Παηξηαξρψλ ν πξφθξηηνο, Βαζηιεχο ηε ν ιίαλ 
θηινρξηζηφηαηνο, Άξρνληεο πξεζβχηαη θαί λένη, θαί Μνλαζηψλ ρνξνί ζεία 
λεχζεη θαζαγηαδφκελνη, ηή πξνζςαχζεη ζνπ Μαθάξηε.  
 
Ζξπάγεο ελ άξκαηη, ηψλ αξεηψλ νρνχκελνο, θαί θαηέπαπζαο έλζα ζίσλ 
ηάγκαηα, θαί ηψλ Απνζηφισλ Μαξηχξσλ, Παηξηαξρψλ, θαί πάλησλ Γηθαίσλ, 
κεζ' ψλ εκψλ κέκλεζν, ηψλ ηηκψλησλ ζε Αιέμηε.  

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ ζνη πξνζάγνκελ, ηνχ Γαβξηήι γεζφκελνη, ραίξε ιέγνληεο ρψξα ε 
αγεψξγεηνο, ραίξε ηήο θαηάξαο ε ιχζηο, ραίξε πεγή, χδαηνο ηνχ δψληνο, 
Οζίσλ ηφ θαχρεκα, Θενηφθε αεηπάξζελε.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Χζαχκα! πψο ελ ππιψζη, ηψλ γελλεηφξσλ ρξνλίσο, ψο ηηο αδάκαο ππέζηεο, 
θχζεσο βία κή θακθζείο, Γνλέσλ ηε θαί ζπδχγνπ, Αιέμηε πηθξνίο ζξήλνηο.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, ε α' ξα, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ ΗΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Κπξίιινπ Αξρηεπηζθφπνπ 

Ηεξνζνιχκσλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Χο αζηήξ αλαηέηαιθαο, θαί πηζηνχο θαηεθψηηζαο, Ηεξαίο ιακπξφηεζη ηψλ 
δνγκάησλ ζνπ, θαί ηάο αηξέζεηο εζθφηαζαο, θαί ηέιενλ έηξεςαο, θαί σο 
δνχινο ηφ δνζέλ, πιενλάζαο ζνπ ηάιαληνλ, επεξέζηεζαο, ηψ Γεζπφηε 
ζεφθξνλ, νχ εηο ρείξαο ελαπέζνπ ζνπ ηφ πλεχκα, ηφ Ηεξψηαηνλ Κχξηιιε.  
 
Σή ζνθία ηψλ ιφγσλ ζνπ, θαί ηψ θέγγεη ηνχ βίνπ ζνπ, σο αζηήξ πνιχθσηνο 
αμηάγαζηε, κέζνλ πλφδνπ δηέιακςαο, Παηέξσλ ηφλ άζενλ, Μαθεδφληνλ 
λεπξαίο, απνπλίμαο ηήο ράξηηνο, εηο ηφ Άγηνλ, θαί δσψζαλ ηά πάληα ζείνλ 
Πλεχκα, βιαζθεκήζαληα αθξφλσο, θαί πξνθαλψο αλνκήζαληα.  
 
Ννχλ αιάζηνξα ήζρπλαο, ηνχ παξάθξνλνο Μάλεληνο, ζηειηηεχζαο θάιιηζηα 
θαί ζνθψηαηα, ηά βνξβνξψδε, δηδάγκαηα, ηήο ηνπηνπ ζθαηφηεηνο, 
Γηδαζθάισλ αξρεγέ, Ηεξέσλ εππξέπεηα, ζείε πξφκαρε, ηήο Υξηζηνχ 



Δθθιεζίαο, δηά ηνχην, ηήλ αγίαλ γεγεζφηεο, επηηεινχκέλ ζνπ θνίκεζηλ.  
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Φσηνθφξνλ παιάηηνλ, ηνχ Γεζπφηνπ ππάξρνπζα, θαί θσηφο λεθέιε 
ζενραξίησηε, ηνχ λνεηνχ αλαηείιαληνο, ηψ θφζκσ παλάκσκε, θσηαγψγεζνλ 
εκψλ, θαί ςπρήλ θαί δηάλνηαλ, θαί ηά ζθάλδαια, αθαλίζαζα πάληα ηνχ 
δνιίνπ, ηή πξεζβεία ζνπ Παξζέλε, ηφλ ινγηζκφλ εκψλ ζηήξημνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ 
εμεπιήηηεην, θαί αηελίδνπζα έιεγε, Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ ζνπ 
δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα; Αιιά δένκαη, κή κε κφλελ εάζεο ελ ηψ 
θφζκσ, αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνχο Πξνπάηνξαο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Καλφλα πίζηεσο θαί εηθφλα πξαφηεηνο, εγθξαηείαο δηδάζθαινλ αλέδεημέ ζε ηή 
πνίκλε ζνπ, ε ηψλ πξαγκάησλ αιήζεηα, Γηά ηνχην εθηήζσ ηή ηαπεηλψζεη ηά 
πςειά, ηή πησρεία ηά πινχζηα, Πάηεξ Ηεξάξρα Κχξηιιε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, ηά Καζίζκαηα, θαί νη Καλφλεο ηνχ Αγίνπ θαί ηνχ 
Σξησδίνπ.  
 

Ο Καλσλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Κχξηιινλ πκλψ ηφλ πξφεδξνλ Αηιίαο. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Ο Δηξκφο 
«Σξηζηάηαο θξαηαηνχο, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ, απαζείαο ελ βπζψ, ςπρήο ηφ 
Σξηκεξέο, θαηαπφληηζνλ δένκαη, φπσο ζνη σο ελ ηπκπάλσ, ηή λεθξψζεη ηνχ 
ζψκαηνο, επη λίθηνλ άζσ κειψδεκα».  
 
Κνζκήζαο ηήλ ςπρήλ, αξεηψλ ηαίο ηδέαηο, ραξηζκάησλ δεθηηθήλ, ηνχ 
Πλεχκαηνο απηήλ, ηνχ Αγίνπ ηεηέιεθαο, φζελ άβπζζνλ ζνθίαο, εμεξεχμσ 
Αηξέζεσλ, ηά πειάγε μεξαίλνπζαλ Κχξηιιε.  
 
Τπέξηεξνλ ηφλ λνχλ, ηψλ ελχισλ εηξγάζσ, ηψλ αυισλ ιεηηνπξγψλ, 
ζπλφκηινο δεηρζείο, ηψ ππξί δέ ηψλ ιφγσλ ζνπ, πάζαλ έθιεμαο ηήλ χιελ, ηψλ 
αηξέζεσλ Κχξηιιε, Δθθιεζίαο ππξζφο ν αθνίκεηνο.  
 
Ρεκάησλ ζνπ νδκαίο, εδππλφνηο καλίαο, ηφλ επψλπκνλ νθέ, αηξέζεσλ 
παζψλ, ηφλ αλχπνηζηνλ βφξβνξνλ, ήιαζαο καθξάλ πνηήζαο, σο πνηκήλ 
αιεζέζηαηνο, σο Υξηζηνχ επσδία γελφκελνο.  



Θενηνθίνλ 
Ηιχνο εθ παζψλ, ινγηζκψλ ηξηθπκίαο, εθ βειψλ ηνχ πνλεξνχ, εθ πάζεο 
πξνζβνιήο, ελαληίαο δηάζψζνλ, άπαληαο ηνχο αλπκλνχληαο, ζνχ παλάκσκε 
Γέζπνηλα, ηφλ αλέθθξαζηνλ ηφθνλ Παλάρξαληε.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οηη ζηείξα έηεθελ ε εμ' Δζλψλ Δθθιεζία, θαί ε πνιιή ελ ηέθλνηο εζζέλεζε 
πλαγσγή, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ βνήζσκελ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 
Λάκπσλ ηαίο θαηδξφηεζη Πλεπκαηηθήο ζνθίαο, ηφ ηξηθεγγέο ηήο ζείαο 
Σξηάδνο, Πάηεξ ηειαπγψο, ηνίο επί γήο εηξάλσζαο, δη' ήο ζθφηνπο πιάλεο 
ειπηξψζεκελ.  
 
Λχξα ψθζεο Πλεχκαηνο ηνχ παλαγίνπ ζεφθξνλ, αλαθσλνχζα κέινο 
επηθαλείαο ηνχ Υξηζηνχ, φλ ελ δπζί ηαίο θχζεζηλ εθήξπμαο, ζέιγσλ ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 
Οίθνο αγηάζκαηνο ζνχ ε ςπρή αλεδείρζε, ελ ψ Παηήξ Τηφο ηε θαί Πλεχκα ηφ 
δσαξρηθφλ, ππεξθπψο θαηψθεζελ, ψ ςάιινκελ, Άγηνο εί Κχξηε.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ ζνθίαλ 

Σήλ ζνθίαλ ηνχ ιφγνπ πεπινπηεθψο, εμεξεχμσ δνγκάησλ ξείζξα δσήο, θαί 
πάζαλ θαηήξδεπζαο, επζεβνχλησλ δηάλνηαλ, θαί βαθηεξία ζεία πνηκάλαο ηφ 
πνίκληνλ, επί ριφελ ζείαο, εμέζξεςαο γλψζεσο, φζελ ψο Πνηκέλα, θαί 
δηδάζθαινλ κέγαλ, θαί πίζηεσο πξφκαρνλ, επθεκνχκέλ ζε θπξηιιε, Ηεξάξρα 
θξαπγάδνληεο, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο α' 
Σφλ Σάθνλ ζνπ σηήξ 

Ζ γιψζζά ζνπ νθέ, ζετθαίο επηπλνίαηο, εθψηηζε ιανχο, κίαλ ζέβεηλ Σξηάδα, 
ηή θχζεη ακέξηζηνλ, κεξηζηήλ ηνίο πξνζψπνηο δέ, φζελ ραίξνληεο, ηήλ 
παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ενξηάδνκελ, πξφο ηφλ Θεφλ πξεζβεπηήλ ζε, αεί 
πξνβαιιφκελνη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μαξία ηφ ζεπηφλ, ηνχ Γεζπφηνπ δνρείνλ, αλάζηεζνλ εκάο, πεπησθφηαο εηο 
ράνο, δεηλήο απνγλψζεσο, θαί πηαηζκάησλ θαί ζιίςεσλ, θαί αλάγαγε, εθ 
ξαζπκίαο πηαηζκάησλ, ηνχ δνμάδεηλ ζε, Παληειεήκνλ ηήλ κφλελ, ειπίδα ηψλ 
δνχισλ ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οξψζά ζε Υξηζηέ, ε παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ηαπξνχ, επισκέλνλ 



εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε άθαηνο, νηθνλνκία 
ζνπ αχηε, δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ ζνπ, ζνθφλ δεκηνχξγεκα; 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Σνχο νπξαλνχο ε αξεηή ζνπ θαηεθάιπςε, θαί ε γή έπιεξψζε ηήο δφμεο ζνπ 
Υξηζηέ, δηφ απαχζησο θξάδνκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Τπεξθνζκίνπ ηήο ζνθίαο ξείζξνλ ζηε, ζνχ ε θαξδία δεμακέλε, εμεξεχμαην 
δηδαζθαιίαο άβπζζνλ, λφαο αζεβνχλησλ βπζίδνπζαλ.  
 
Μίαλ ηζρχλ κίαλ νπζίαλ θαί βνχιεζηλ, ηξηζππνζηάηνπ ζεφηεηνο εθήξπμαο, θαί 
πνιπζένπ Κχξηιιε, πιάλεο ηφλ ρεηκάξξνπλ εμήξαλαο.  
 
Ννχλ βνξβνξψδε θαί παξάθξνλα ηνχ Μάλεληνο, σο λνπλερήο θαί 
ζενδίδαθηνο Μαθάξηε, ηαίο άζηξαπαίο ηψλ ιφγσλ ζνπ, θιέμαο εκθαλψο 
εζηειίηεπζαο.  

Θενηνθίνλ 
Χο αλσηέξα πάλησλ ηψλ πνηεκάησλ Αγλή, ηφλ Πνηεηήλ ηήο θηίζεσο 
ζπλέιαβεο, θαί ππέξ θχζηλ ηέηνθαο, θχζηλ ηήλ εκψλ αλαπιάηηνληα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Σή ξάβδσ ηήο ζεπηήο, Ηεξάξρα ζνθίαο ζνπ, επνίκαλαο επί χδσξ, νξζνδφμνπ 
ιαηξείαο, ηήλ πνίκλελ ζνπ καθάξηε.  
 
Ο ιφγνο ζνπ θσηί, ζετθψ αζηξαπηφκελνο, ψ Κχξηιιε θσηηζζέλησλ, ελ 
Ηεξνζνιχκνηο, αριχλ αγλνίαο έιπζε.  

Θενηνθίνλ 
Νχμ Πάλαγλε παζψλ, θαί θαθψλ ακαπξφηεηεο, θαιχπηνπζη ηήλ ςπρήλ κνπ, 
θσηνδφηελ ηεθνχζα, θαηαχγαζφλ κε δένκαη.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο, εθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ δπλάκεσλ».  
 
Πνηακφο ζχ, σο εμ άιιεο Δδέκ εθπεπφξεπζαη, δσεξχησλ, πεπιεζκέλνο 
λακάησλ ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ηήο Δθθιεζίαο, Ηεξάξρα κε ζχζθεηο ηάο αχιαθαο.  
 
Ρεκάησλ ζνπ, ηψ ππξζψ ζαιαηηίνπ εθ θιχδσλνο, άζεβείαο δηαζψδεηο ιαφλ 
Ηεξψηαηε, γαιελφλ πξφο φξκνλ, νξζνδφμσο απηφλ εθθαινχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Οπξάλσζαο, γεσζείζαλ ηήλ θχζηλ Παλάκσκε, ηψλ αλζξψπσλ, θαί 
θζαξείζαλ απηήλ εθαηλνχξγεζαο, δηά ηνχην Κφξε, αζηγήηνηο θσλαίο ζε 



γεξαίξνκελ.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΖ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Κπξίιινπ, 

Αξρηεπηζθφπνπ Ηεξνζνιχκσλ.  
ηίρνη 

 Δίζειζε, θέξδνο εθ ηαιάλησλ πξνζθέξσλ,  
 Δηο ηήλ ραξάλ, Κχξηιιε, ηνχ ζνχ Κπξίνπ.  
 Ογδνάηε δεθάηε ζάλαηνο κέιαο είιε Κχξηιινλ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μχξηνη Μάξηπξεο, ηνχο απρέλαο ηκεζέληεο, 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
 Σκεζέληεο Άλδξεο Μχξηνη ηνχο απρέλαο,.  
 Απήιζνλ έλζα κπξηφκκαηνη Νφεο.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Σξνθίκνπ, Δπθαξπίσλνο 
θαί ηψλ ζχλ απηνίο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Νένη ηξείο ελ Βαβπιψλη, πξφζηαγκα ηπξαλληθφλ, εηο θιήλαθνλ ζέκελνη, ελ 
κέζσ θινγφο αλεβφσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Έρσλ πχξ ελ δηαλνία, θφβνπ Πάηεξ ηνχ Θενχ, χιελ απεηέθξσζαο, ηήλ ηψλ 
εδνλψλ αλακέιπσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Γάθξπζη παζψλ ηήλ θιφγα, ζβέζαο Μάθαξ ηφλ ππξζφλ, εηήξεζαο άζβεζηνλ, 
ζνχ ηφλ ηήο ςπρήο αλαθξάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  
 
Ρείζξνλ δψλ έρσλ ηήλ ράξηλ, Πλεχκαηνο ελ ηή ςπρή ζεφθξνλ αλέβιπζαο, 
Πάηεξ πνηακνχο δηδαγκάησλ, ηήλ Δθθιεζίαλ άξδνληαο, επζεβψο ζε 
γεξαίξνπζαλ.  

Θενηνθίνλ 
ιελ ζε θαζαγηάδεη,  Άγηνο ν εθ ηήο ζήο, ζαξθφο δαλεηζάκελνο, ζάξθα εαπηψ 
Θενηφθε, ν ελ Αγίνηο Κχξηνο, θαηνηθψλ ν Θεφο εκψλ.  
 

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



 
Νπζηαγκφλ ακειείαο Μαθάξηε, εθ βιεθάξσλ ςπρήο απσζάκελνο, ηφλ ηνίο 
δηθαίνηο πξέπνληα, λχλ θεθνίκεζαη χπλνλ, θαί πξφο εκέξαλ, αλεζπέξνπ 
θσηφο κεηαβέβεθαο.  
 
Αζηξαπαίο ζνπ ηφλ ιφγνλ θαηέθιεμαο, θξπγαλψδεηο αηξέζεηο Ανίδηκε, θαί 
ηνχο πηζηνχο εθψηηζαο, κίαλ ζέβεηλ Σξηάδα, ηνίο ραξαθηήξζηλ, ελ Μνλάδη 
ππάξρνπζαλ θχζεσο.  
 
Ηεξεχζαο ζαπηφλ ηαίο αζθήζεζη, ηφλ λεθξφλ δηά ζέ ρξεκαηίζαληα, ζχ 
αλαηκάθησο ηέζπθαο, Ηεξάξρεο σο ζείνο, σο Μπζηεξίσλ, απνξξήησλ 
δηάθνλνο Κχξηιιε.  

Θενηνθίνλ 
Λπηξσζέληεο αξάο ηήο Πξνκήηνξνο, δηά ζνχ ηήο αγλήο Θενκήηνξνο, 
επινγεκέλε Γέζπνηλα, επινγνχκελ Παξζέλε δεδνμαζκέλε, ηφλ παλάγηνλ 
ηφθνλ ζνπ ζέβνληεο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκάηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Ηδείλ εθηέκελνο Υξηζηνχ ηήλ άξξεηνλ, Ηεξάξρα δφμαλ έζπεπζαο, πάζε 
λεθξψζαη ςπρνθζφξα, θαξδίαλ ηε δνρείνλ πνηήζαζζαη, ζνθίαο ηήο ακείλσ θαί 
θξείηηνλνο, φζελ ζε πίζηεη καθαξίδνκελ.  
 
Αζηέξα πνιχθσηνλ Υξηζηφο ν Ήιηνο, Δθθιεζίαο ελ ηψ χςεη ζε, έζεην Κχξηιιε 
αθηίζη, δνγκάησλ Ηεξψλ θαηαπγάδνληα, θαξδίαο ηψλ πηζηψο εθηεινχλησλ ζνπ, 
ηήλ θσηνθφξνλ, κλήκελ ζηε.  
 
πλφκηινο θαί ζπιιεηηνπξγφο γεγέλεζαη, ηψλ Αγγέισλ, σο γάξ άζαξθνο, 
Πάηεξ ελ γή επνιηηεχζσ, Οζίσλ αλεδείρζεο ζπκκέηνρνο, θαί ηψλ Ηεξαξρψλ 
ηζνζηάζηνο, νίο ζπγρνξεχσλ εκψλ κέκλεζν.  

Θενηνθίνλ 
ηεηξεχνπζαλ ζείσλ αξεηψλ Παλάρξαληε, Θενηφθε ηελ θαξδίαλ κνπ, δείμνλ 
Παξζέλε θαξπνθφξνλ, εθ ζηείξαο ε ηερζείζα βνπιήκαηη, ηά πάληα ηνχ 
πνηνχληνο ηψ 
λεχκαηη, ίλα πκλψ ζε ηήλ Παλχκλεηνλ.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ.  
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ ΗΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

  



Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Υξπζάλζνπ θαί Γαξείαο εμ Αζελψλ.  
  

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
  

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
  

Ήρνο δ' 
Δδσθαο ζεκείσζηλ 

Θείαο επηγλψζεσο, εηζδεδεγκέλνο ηήλ έιιακςηλ, εθσηίζζεο ηά φκκαηα, νθέ 
ηήο θαξδίαο ζνπ, θαί ηήο πιάλεο δφθνλ, έιηπεο εκθξφλσο, θαί σκνιφγεζαο 
Υξηζηφλ, ζάξθα ιαβφληα ηφλ πάλησλ Κχξηνλ, εληεχζελ δπλακνχκελνο, 
δπλάκεη Πλεχκαηνο Υξχζαλζε, ηψλ βαζάλσλ αλψηεξνο, αλεδείρζεο 
παλεχθεκε.  
  
Δρζξνχ δειεάζκαηα, θαί εδνλήο ππεθθαχκαηα, σο αξάρλελ ιειφγηζαη, 
δνθψδε δέ θάζεηξμηλ, ππνζηάο ελζέσ, θέγγεη θαηεπγάζζεο, θαί επσδίαο 
λνεηήο, απεπιεξψζεο κέζνλ ηζηάκελνο, βνξβφξνπ θαί πξνζήγαγεο, σο 
λπκθνζηφινο παλάξηζηνο, ηψ Υξηζηψ λχκθελ άκσκνλ, ηήλ κσκήζαί ζε 
ζπεχζαζαλ.  
  
Δηξψζεο ηψ έξσηη, ηψ γιπθπηάησ ηνχ θηίζαληνο, θαί ηήο πιάλεο ηφ άζενλ, 
ηέιενλ εμέθιηλαο, θαί λπκθψλνο ζείνπ, ερψξεζαο έλδνλ, λελπκθεπκέλε ηψ 
Υξηζηψ, δηά βαζάλσλ πνιιψλ ηνχ ζψκαηνο, Γαξεία κεγαιψλπκε, ζείνλ 
δνρείνλ ηνχ Πλεχκαηνο, Αζιεηψλ εγθαιιψπηζκα, θαί Παξζέλσλ αγιάτζκα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
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 πννθζάζαζα, πξφο κεηάλνηαλ έγεηξνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Νεθξνχκελνλ βιέπνπζα, Υξηζηφλ ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, θαί λεθξνχληα ηφλ 
δφιηνλ, ψο 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 θαηαζχκηνλ.  
  

Απνιπηίθηνλ  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.  
  

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
  

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ νη Καλφλεο, σο ζχλεζεο, θαί ηψλ Αγίσλ, 



νχ ε Αθξνζηηρίο.  
  

έ ηφ ρξπζαπγέο Μαξηχξσλ άλζνο ζέβσ. Ησζήθ.  
  

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Ο Δηξκφο 

«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
  
ηεθάλσ, ππέξ ρξπζφλ εθιάκπνληη, Μάξηπο θνζκνχκελνο, θαί καξηπξίνπ 
ιάκπσλ θαιινλαίο, ηψ Γεζπφηε παξίζηαζαη, ππέξ εκψλ δεφκελνο, ηψλ ζέ 
ηηκψλησλ αμηάγαζηε.  
  
Δηξψζεο, ηψ γιπθπηάησ έξσηη, Μάξηπο ηνχ θηίζαληνο, θαί ηά ηεξπλά ηνχ βίνπ 
παξηδψλ, ηήλ ξνπήλ φιελ δέδσθαο, ηήο ζήο θαξδίαο Υξχζαλζε, ηψ 
πνζνπκέλσ πξνζπκφηαηα.  
  
Σή πίζηεη, ζσξαθηζζείο θαηέβαιεο, ηφλ πνιπκήραλνλ, ζνί πξνζβαιφληα 
Μάξηπο γπλαηθφο, εδνλήο δειεάζκαηη, θαί ηήο αγλείαο ηίκηνλ, Υξχζαλζε 
ζθεχνο ερξεκάηηζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο θχζεη, ηή ζετθή απξφζηηνο, πξνζηηφο ψθζε κνη, εθ ζνχ Παξζέλε ζάξθα 
πξνζιαβψλ, φλ Γαξεία πνζήζαζα, θαξηεξηθψο ζπλήζιεζε, θαί λπκθηθψο 
απηψ πξνζήλεθηαη.  
  

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
  
Υξπζίνλ δνθηκαζζέλ, ηή ηψλ θνιάζεσλ ππξά πέθελαο, Βαζηιηθψο Υξχζαλζε, 
θέξσλ παζεκάησλ εθζθξάγηζκα.  
  
Ρεηφξσλ θαηαιηπψλ, αδνιεζρίαλ ηαίο πινθαίο ήγξεπζαη, ηψλ καζεηψλ 
Υξχζαλζε, ηνχ πεξηθαλψο ζε ζνθίζαληνο.  
  
Τπείθεηο ηψ εξαζηή, λπκθαγσγνχληί ζε Υξηζηψ Πάλζνθε, δηά ζεπηήο 
πίζηεσο, έξσηα ζαξθφο θαηαιείςαζα.  

Θενηνθίνλ 
αξθί ηερζείο εθ γαζηξφο, ζνχ ηήο Παξζέλνπ Ηεζνχο Άρξαληε, Νχκθελ αγλήλ 
Μάξηπξα, εαπηψ Γαξείαλ κλεζηεχεηαη.  
  

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Σν σξαηφηαηνλ θάιινο επφζεζαο θαί ηά νξψκελα θάιιε παξέδξακεο, θαί 



πξνζεγάγσ ηψ Υξηζηψ, ρξπζένηο Μάξηπο ιφγνηο ζνπ, Υξχζαλζε καθάξηε, ηήλ 
Γαξείαλ ηήλ έλδνμνλ, άζινπο δηαλχζαζαλ, θαί ηπξάλλνπο αηζρχλαζαλ, κεζ' 
ήο εκψλ κλεκφλεπζε πάλησλ, ηψλ πίζηεη ηεινχλησλ ηήλ κλήκελ πκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο αγεψξγεηνο Παξζέλε άκπεινο, ηφλ σξαηφηαηνλ βφξηπλ εβιάζηεζαο, 
αλαπεγάδνληα εκίλ, ηφλ νίλνλ ηφλ ζσηήξηνλ, πάλησλ ηφλ επθξαίλνληα, ηάο 
ςπράο θαί ηά ζψκαηα, φζελ σο αηηίαλ ζε, ηψλ θαιψλ καθαξίδνληεο, αεί ζχλ 
ηψ Αγγέισ βνψκέλ ζνη, Υαίξε ε Κεραξηησκέλε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ επνλείδηζηνλ Οηθηίξκνλ ζάλαηνλ, δηά ζηαπξψζεσο εθψλ ππέκεηλαο, φλ ε 
ηεθνχζά ζε Υξηζηέ, νξψζα εηηηξψζθεην, Οίκνη ηέθλνλ έιεγε, ηί ηφ μέλνλ 
κπζηήξηνλ, Ήο ηαίο παξαθιήζεζη, δηά ζπιάγρλα ειένπο ζνπ, νηθηείξεζνλ θαί 
ζψζνλ ηφλ θφζκνλ, ν αίξσλ ηήλ ηνχηνπ ακαξηίαλ.  
  

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηνλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
  
Αη ηνχ Πλεχκαηνο αζηξάςαζαη ιακπεδφλεο, ηή θαζαξά θαξδία ζνπ φινλ 
θσηαπγή ζε, Μάξηπο απεηξγάζαλην, πξνζχκσο θξαπγάδνληα, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
  
Τθαληφλ ζε ζείαο ράξηηνο εθ ηψλ άλσ, ν Πνηεηήο ελέδπζελ άθζαξηνλ ρηηψλα, 
άκσκνλ ηεξήζαληα, ηφ ζψκα Μαθάξηε, θαί σο ληθεηήλ εζηεθάλσζε.  
  
Γελλαηφηεηη θαξδίαο απεηηλάμσ, ηάο εδνλάο ηνχ ζψκαηνο, θάιιεη αζπγθξίησ, 
ζείσ ελεδφκελνο, θαί ραίξσλ δηήλπζαο, ηφ ηήο καξηπξίαο ζνπ ζηάδηνλ.  
  
Δζεψζεο θαηά κέζεμηλ Αζινθφξε, ζενπνηνχ ελψζεσο θαί πξνο νπξαλίνπο, 
είζσ θίζζεο ραίξνπζα, ζαιάκνπο σο άκσκνο, Νχκθε ηνχ Γεζπφηνπ ηήο 
θηίζεσο.  

Θενηνθίνλ 
πληεξήζαο ζε Παξζέλνλ σο πξφ ηνχ ηφθνπ, κεηά ηφλ ηφθνλ άρξαληε, εθ ζνχ 
εζαξθψζε, ν απεξηλφεηνο, Γαξείαλ ηήλ Μάξηπξα, Νχκθελ εαπηψ 
επαγφκελνο.  
  

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
  
Μεηάξζηνλ ηφλ λνχλ, ηψλ ελχισλ πνηνχκελνο, δεζκνχκελνο ηήλ θαθίαλ, ηνχ 
ερζξνχ Αζινθφξε, δηέιπζαο καθάξηε.  
  
Αγλείαο εξαζηήο, γεγνλψο Ηεξψηαηε, κεηήλεγθαο ηήο Παξζέλνπ, ηφ δηάππξνλ 
θίιηξνλ, εηο Κχξηνλ παλεχθεκε.  



  
Ρεγλχκελνλ νξψλ, θαί πνζί ζπκπαηνχκελνλ, ηφλ ηχξαλλνλ γεγεζφηη, ινγηζκψ 
ηφλ Γεζπφηελ, Πακκάθαξ εκεγάιπλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σίο δχλαηαη ηφ ζφλ, εξκελεχζαη κπζηήξηνλ, ψ πάλαγλε Θεφλ Λφγνλ, ππέξ 
λνχλ γάξ θαί ιφγνλ, δηπινχλ ηή θχζεη ηέηνθαο.  
  

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
  
Τκλνχληα, ηφλ Γεζπφηελ ηψλ φισλ ανίδηκε, θψο νπξαλφζελ δη' φινπ, ζέ 
πεξηΚπθιψζαλ θαηαθσηίδεη, θαζεηξγκέλνλ, δνθσηάησ νηθήκαηη Υξχζαλζε.  
  
Ρψκε ζε, καξηπξίσ ζεπηψ θιετδφκελνλ, ρξπζνεηδή σο αζηέξα, θεθηεκέλε 
Μάξηπο ζηνιίδεηαη, ηνίο αγψζη, θαί ηνίο ζείνηο ζνπ Υξχζαλζε ζαχκαζηλ.  
  
Χξαία, πεξηθαιήο ηε θαί πεξηδέμηνο, Μάξηπο Γαξεία Παξζέλε, δεδεηγκέλε, 
Λφγσ σξαηνηάησ, ελπκθεχζεο, δηά πφλσλ παληνίσλ ηνχ ζψκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Νένλ ζε, σο παηδίνλ Παξζέλνο εθχεζε, ηφλ πξναηψληνλ Λφγνλ, φλ πνζνχζαη 
Κφξαη, ηαχηεο νπίζσ, ζνί ηψ πάλησλ, Βαζηιεί λπκθηθψο απελέρζεζαλ.  
  

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
  

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Υξπζάλζνπ θαί 

Γαξείαο.  
ηίρνη 

·        Εψζη Υξχζαλζνο θαί Γαξεία ελ πφισ,  
·        Κάλ εθπλέσζη, δψληεο εηζδχληεο βφζξσ.  
·        Υψζαλ ζπδπγίελ δεθάηε ελάηε νκφιεθηξνλ.  
  

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Κιαχδηνο ν Σξηβνχλνο, ελ ζαιάζζε βιεζείο, 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
·        Φπγψλ ζάιαζζαλ Κιαχδηνο, ηήλ ηήο πιάλεο.  
·        Έλδνλ ζαιάζζεο βάιιεηαη παξά πιάλσλ.  
  

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Μάξηπο Ηιαξία, ε ηνχηνπ ζχδπγνο, μίθεη 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
·        Ηιαξία ηκεζείζα ηήλ θάξαλ μίθεη,  
·        Θενχ πξφζσπνλ ηιαξψηαηα βιέπεη.  
  



Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μάξηπξεο, Ηάζσλ θαί Μαχξνο, νη πηνί απηψλ, 
μίθεη ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
·        χλ απηαδέιθσ ηέκλεηαη Μαχξσ θάξαλ,  
·        Αδειθά ηνχησ ζπκθξνλήζαο Ηάζσλ.  
  

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Παγραξίνπ.  
ηίρνη 

·        Ο Παγράξηνο πάζαλ ήλ πινπηψλ ράξηλ,  
·        λ πξφο ηνκήλ ήιεηςελ ε Θενχ ράξηο.  
  

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Γηφδσξνο Πξεζβχηεξνο θαί Μαξηαλφο 
Γηάθνλνο, ζπειαίσ εγθιεηζζέληεο, ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
·        Χο βήκα ηφ ζπήιαηνλ, έλδνλ γάξ θέξεη  
·        Θχηελ ηε Υξηζηνχ θαί ζχλ απηψ Λεπτηελ.  
  

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
  
Άλζνο Μαξηχξσλ, ρξπζνεηδέο ζχ γεγέλεζαη, δήκνλ αζιεηψλ πξνζήμαο γάξ 
ηψ Υξηζηψ, ζείνηο ιφγνηο ζνπ θαί ζαχκαζη, Μάξηπο ζεφιεπηε, κεζ' ψλ πηζηψο 
ζε λχλ καθαξίδνκελ.  
  
Ννκή βνξβφξνπ, ζπγθιεηζζέληα γπκλφλ ζε παλέλδνμε, ζείαο επσδίαο δφμε 
θσηνεηδεί, Ηεζνχο θαηαθαηδξχλεη ζε, φλ θαζαξφηεηη, δηαλνίαο παλζφθσο 
εγάπεζαο.  
  
Θήξα θξνπξφλ ζνη, παξζελίαο Υξηζηφο εμαπέζηεηιε, ιχκελ αζεβψλ 
απείξγνληα πξνθαλψο, κεισδνχληί ζνη Παλεχθεκε, Δπινγεκέmο εί, ελ ηψ 
λαψ ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο θαη' νπζίαλ, ηήλ ζετθήλ ψλ απεξίγξαπηνο, θφιπνηο ζνπ Παξζέλε γέγνλε 
θαζ' εκάο, ηή ζαξθί πεξηγξαθφκελνο, Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημί παλάκσκε 
Γέζπνηλα. 
  

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
  



ηεξξφηεηη κάθαξ ινγηζκνχ, αληηηαμάκελνο ηψ καηαηφθξνλη, μεζκνχο ηνχ 
ζψκαηνο ήλεγθαο, θαί ιακπάζη θινγηδφκελνο, νπ θαηεθιέρζεο, ηνίο Παηζί 
ζπκςάιισλ Υξχζαλζε, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
  
νθία θνζκνχκελνο Υξηζηνχ, ελαπεκψξαλαο, αζφθσλ θξχαγκα, θαί λνχλ 
αιάζηνξα ήζρπλαο, ηνχ ηήλ Δχαλ απαηήζαληνο, αηρκαισηίζαο επζεβψο, 
ηνχηνπ ηφ φπινλ νθέ, θαί πξνζάμαο, Νχκθελ Θεψ εθιεθηήλ δηά πίζηεσο.  
  
Δλψζεη ςπρήο ηήλ ηήο ζαξθφο, θπγφληεο έλσζηλ, αγλά θεηκήιηα, ηνχ 
Παληνθξάηνξνο ψθζεηε, θαί Ναψ πξνζαλεηέζεηε, επνπξαλίσ Αζιεηαί, 
αλαβνψληεο Υξηζηψ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
  
Βνπιήζεη Θενχ ηψλ ηήο ζαξθφο, παζψλ θξαηήζαληεο, πχξ απεηέθξσζαλ, ηφ 
ηψλ θνιάζεσλ Υξχζαλζνο, θαί Γαξεία δξφζσ Πλεχκαηνο, θαί ηψλ ζηεθάλσλ 
ηήο δσήο έηπρνλ κέιπνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο ξφδνλ ελ κέζσ αθαλζψλ, ηνχ βίνπ Πάλαγλε, Θεφο επξάκελνο, ζέ ηήλ 
ακψκεηνλ ψθεζε, ηήλ γαζηέξα ζνπ ηήλ άρξαληνλ, θαί επσδίαο κπζηηθήο 
θφζκνλ επιήξσζελ, εθβνψληα, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
  

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
  
Ηεξνινγνχληη ηά ζεία, ζείνο ζηξαηφο ζνη πξνζεηέζε, πιάλεο αληέξνπ 
ιπηξσζείο, θαί δηά μίθνπο άκσκα ζχκαηα, ηψ δη' εκάο σο πξφβαηνλ, Μάξηπο 
ηπζέληη πξνζελέρζεζαλ.  
  
θζεηε ζεξίσλ ελ κέζσ, νηά πεξ άξλεο Αζινθφξνη, ζάξθσζηλ θεξχηηνληεο 
ζείαλ, ηνχ θελσζέληνο θαί κέρξηο αίκαηνο, θαί δηά πφλσλ άπνλνλ, ιήμηλ 
ελζέσο εθιεξψζαζζε. 
  
ήκεξνλ θαηδξψο ενξηάδεηλ, άπαζαλ πφιηλ ηε θαί ρψξαλ, Ρψκε ζπγθαιείηαη 
ε Πφιηο, ηνχο ζείνπο άζινπο θαί ηά παιαίζκαηα, σο παλδαηζίαλ άυινλ, 
πξνβαιινκέλε πκψλ Άγηνη.  
  
Ήξζεηε πξφο άπεηξνλ δφμαλ, Υξχζαλζε Μάξηπο θαί Γαξεία, θαί ηψ 
Παληνθξάηνξη Λφγσ, ζηεθαλεθφξνη άκα παξίζηαζζε, ππέξ εκψλ 
πξεζβεχνληεο, καθαξηδφλησλ πκάο πάληνηε.  

Θενηνθίνλ 
Φξίηηεη ινγηζκφο θαί θαξδία, θαηαλννχληα ζήλ ινρείαλ, ηήλ αθαηαλφεηνλ 
Κφξε, Θεφλ γάξ Λφγνλ εθπνθφξεζαο, ηφλ δηά ζνχ ξπφκελνλ, πάζεο αλάγθεο 
ηνχο ηηκψληάο ζε.  
  



Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ. 
  

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ Κ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

  
Μλήκε ηψλ Οζίσλ Παηέξσλ εκψλ ηψλ ελ ηή Μνλή ηνχ Αγίνπ άββα 

αλαηξεζέλησλ.  
  

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
  

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
  

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Δθεηψλ ηφ αθξφηαηνλ, νιηθψο αγαπήζαληεο, ηά ηνχ βίνπ ζηνη, ψζπεξ 
ζθχβαια, ηεξπλά εγήζαζζε άπαληα, θαί κφλα ηά κέλνληα, αγξππλία θαί επρή, 
ληθεηψ ηε θαί θαχζσλη, επνζήζαηε, ζπεινδίαηηνη άκα γεγνλφηεο, ζπκπνιίηαη 
ηψλ Αγγέισλ, αλαδεηρζέληεο ελ ράξηηη.  
  
Καί ξνπάινηο ηππηφκελνη, θαί ηνίο ιίζνηο βαιιφκελνη, θαί ππγκαίο θνπηφκελνη 
ηήλ νκφλνηαλ, νπ δηειχζαηε Μάξηπξεο, αγάπε ζπλδνχκελνη, θαί ζηνξγή 
αδειθηθή, αιι' πθ' έλ ζαλαηνχκελνη, θαί ηεκλφκελνη, κειεδφλ Αζινθφξνη ηή 
ηξαπέδε, πξνζελέρζεηε ηή ζεία, σο Ηεξεία ακψκεηα.  
  
Καί πληγκψ ζπγθιεηφκελνη, θαί ππξί δαπαλψκελνη, ηάο ςπράο παξέζεζζε σο 
ακψκεηα, Μάξηπξεο έλδνμνη ζχκαηα, ρεηξί ηνχ Παληάλαθηνο, θαί ζπλήθζεηε 
ρνξνίο, αζσκάησλ Γπλάκεσλ, αησλίδνπζαλ, θιεξσζάκελνη δφμαλ, ήο 
κεζέμεηλ, ηνχο εκάο αλεπθεκνχληαο, αδηαιείπησο πξεζβεχζαηε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεηαλνίαο ηφ άξηζηνλ, θαί ζσηήξηνλ θάξκαθνλ, ε Θεφλ θπήζαζα ηφλ σηήξά 
κνπ, θαί ηψλ δαθξχσλ ηά ξεχκαηα, θαί ψξαο ηήλ έλλνηαλ, ηήο θξηθηήο θαί 
θνβεξάο, αδεθάζηνπ ηε θξίζεσο, ζχ κνη δψξεζαη, θαί θπγείλ ηαίο επραίο ζνπ, 
ψ Παξζέλε, ηψλ θνιάζεσλ ηφλ ηξφκνλ θαί ζείαο ηεχμαζζαη ράξηηνο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ Ακλάο ε θπήζαζα, ηφ Αξλίνλ ηφ άθαθνλ, ηφ ηήλ ακαξηίαλ ειζφλ ηάζαζζαη, 
παληφο ηνχ θφζκνπ Παλάκσκε, νηθείσ ελ αίκαηη, ηφ ζθαγέλ ππέξ εκψλ, θαί 
δσψζαλ ηά ζχκπαληα, ζχ κε έλδπζνλ, γπκλσζέληα ηήο ζείαο αθζαξζίαο, εμ 
εξίνπ ηνχ ζνχ ηφθνπ, πεξηβνιήλ ζείαο ράξηηνο.  
  

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



  
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

  
Οη Καλφλεο, σο ζχλεζεο, θαί ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο άλεπ ηψλ 

Θενηνθίσλ.  
  

Όκλνηο γεξαίξσ Μάξηπξαο κνλνηξφπνπο. 
  

ηεθάλνπ αββατηνπ. 
  

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Ο Δηξκφο 

«Άζκα αλαπέκςσκελ ιανί, ηφ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ, ηψ απαιιάμαληη ηφλ 
Ηζξαήι δνπιείαο, σδήλ επηλίθηνλ, άδνληεο θαί βνψληεο, Άζσκέλ ζνη ηψ κφλσ 
Γεζπφηε».  
  
Όκλνηο ηήλ ζεφπλεπζηνλ πιεζχλ, ηψλ Ηεξψλ Μαξηχξσλ ζνπ, πνζνχληη 
επθεκήζαη, Υξηζηέ κνη νπξαλφζελ, παξάζρνπ θψο γλψζεσο, ηνχησλ ηαίο 
ηθεζίαηο, ίλα κέιςσ ζεφθζεγθηνλ άζκα.  
  
Νφκσ ηψ ηνχ Πλεχκαηνο ζνθνί, ηά κέιε θπβεξλήζαληεο, εκψλ θαί ηάο 
αηζζήζεηο, λανί εγηαζκέλνη, Θενχ αλεδείρζεηε, Μάξηπξεο ζενθφξνη, ελ πκίλ 
γάξ Υξηζηφο ελεπιίζζε.  
  
ιβνλ ηφλ θζεηξφκελνλ ελ γή, θαηαιηπφληεο Άγηνη, θαί ηά ηεξπλά ηνχ βίνπ σο 
φλαξ παξηδφληεο, Υξηζηνχ εξεηίζαζζε, ηήλ κή ζαιεπνκέλελ Βαζηιείαλ, ήο 
λχλ εκθνξείζζε.  

Θενηνθίνλ 
Κιίκαμ αλεδείρζεο κπζηηθή, ήλ, Ηαθψβ ηεζέαηαη, ν εθιεθηφο ηνχ Θενχ εμ ήο 
αξξήησ ιφγσ, πξνήιζελ ν άζαξθνο, ζάξμ αηξέπησο ππάξμαο, ππέξ ιφγνλ 
εθ ζνχ Θενηφθε.  
  

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ ζχ κε 
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ 
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε».  
  
Ηεξεπζαληεο φινλ, ηφλ εαπηψλ Άγηνη, βίνλ αθειίδσηνλ φισο, ηψ παληεπφπηε 
Θεψ, πξνζελελφραηε, νινθαπηψκαηα ζεία, εαπηνχο θαί ηέιεηνλ, ζηέθαλνλ 
ήξαζζε.  
  
άββα ηνχ ζενθφξνπ, σο θνηηεηαί γλήζηνη, ηήλ εθ ηψλ ζνξχβσλ πνζήζαληεο 
αλαρψξεζηλ, αλεmζηξφθσο νδφλ, ηήλ ηεζιηκκέλελ παηνχληεο, πξφο δσήλ 
εθζάζαηε, ηήλ αηειεχηεηνλ.  
  



Γεσξγήζαληεο ζπφξνλ, ηφλ ελ πκίλ ζηνη, εγθαηαβιεζέληα ηνχ ιφγνπ, θαί ηψλ 
δαθξχσλ ξναίο, άγαλ αξδεχνληεο, εθαηνζηεχνληα ζηάρπλ, ηψ Θεψ 
πξνζάγεηε, θαξπνθνξήζαληεο.  

Θενηνθίνλ 
Δλνηθήζαο Παξζέλσ ζσκαηηθψο Κχξηε, ψθζεο ηνίο αλζξψπνηο, σο έπξεπε 
ζεαζήλαί ζε, ήλ θαί αλέδεημαο, σο αιεζή Θενηφθνλ, θαί πηζηψλ βνήζεηαλ, 
κφλε θηιάλζξσπε.  
  

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ 

Γη' εγθξαηείαο ηψλ παζψλ ηάο ππξηθιέθηνπο, απνλεθξψζαληεο νξκάο, θαί ηάο 
θηλήζεηο, Αζθεηαί ζεφιεπηνη, επφκελνη θαη' ίρλνο, ηψ πάληα ηεθηελακέλσ 
κφλσ Θεψ, θαζάπεξ δεθηή ζπζία θαί ηεξά, πξνζελέρζεηε ζθάγηα, δηά ρεηξφο 
βαξβαξηθήο, ηππηφκελνη ζθαηηφκελνη, θαί βηαίσο Κνπηφκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Θενραξίησηε Αγλή επινγεκέλε, ηφλ δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ εθ ζνχ ηερζέληα, 
ζχλ ηαίο άλσ δπλάκεζη, θαί ηνίο Αξραγγέινηο, θαί πάζη ηνίο Αζσκάηνηο ππέξ 
εκψλ, δπζψπεη αθαηαπαχζησο δνχλαη εκίλ, πξφ ηνχ ηέινπο ζπγρψξεζηλ, θαί 
ηιαζκφλ ακαξηηψλ, θαί βίνπ επαλφξζσζηλ, φπσο εχξσκελ έιενο.  

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπέβεο εθ ίππνπο, ηνπο Απνζηφινπο ζνπ Κχξηε, θαί εδέμσ ρεξζί ζνπ ελίαο 
απηψλ, θαί ζσηεξία γέγνλελ, ε ηππαζία ζνπ, ηνίο πηζηψο κεισδνχζη, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
  
Δξήκσ αλίθκσ, εγθαξηεξνχληαο νξψλ ν ερζξφο, αξεηαίο ηε πνηθίιαηο 
εκπξέπνληαο, ηνχο αεηηήηνπο Μάξηπξαο, εππξπνιείην δεηλψο, ηψ θζφλσ 
βεβιεκέλνο, θαί πξφο παξαηάμεηο εηξέπεην.  
  
Ρηδψζαο ηήλ πιάλελ, ελ ηνίο ηδίνηο απηνχ καζεηαίο, πξφο αιιεινθνλίαλ 
εξέζηζε, ηά ηψλ βαξβάξσλ θχια ν Γξάθσλ ν δφιηνο, δη' ψλ θαί ηήο εξήκνπ, 
εμψζαη ηνχο Οζίνπο επείγεην.  
  
Αγξίσο ηά θχθισ, πεξηιαβψλ σο επφζεζε, θπγαδεχζαη κέλ ηνχηνπο, νπθ 
ίζρπζε ηνχο αεηηήηνπο, ν ηψλ Γηθαίσλ αληίπαινο, ληθεζείο δ' ανξάησο, 
φθζαικνθαλψο επεζηξάηεπζελ.  
  
Ηνχ θαί καλίαο, εκπεπιεζκέλνο εθψξκεζε, ζχλ ηνίο ππαζπηζηαίο ν 
αξρέθαθνο, ζεξησδψο δέ ηνίο καθαξίνηο εθήιαην, θαί πιεγαίο αλεθεζηνηο, 
αίκαηνο ιηβάδαο εμέρεε.  



  
Ρενχζεο απήηνπλ, χιεο ρξπζίνπ θζαξηνχ ζεζαπξφο, νη ηή γή ηάο ειπίδαο 
εξείζαληεο, νη δέ γελλαίνη ελ νπξαλνίο αλαζέκελνη, ηάο ειπίδαο εβφσλ, Γφμα 
ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
  
Χο ζήξεο ξνπάινηο, αλειεψο θαί ηνίο μίθεζη, ηνχο Οζίνπο θαί ιίζνηο εθίδνλην, 
ηνχο ζθψλ πξνθξίηνπο θαηακελχεηλ θειεχνληεο, αιι' αλέλεπνλ Πάληεο, λφκσ 
ηήο αγάπεο λεπξνχ κελνη.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε θαί Μήηεξ, ζχ Απνζηφισλ θαιιψπηζκα, θαί Μαξηχξσλ Αγίσλ 
θξαηαίσκα, θαί ηψλ Οζίσλ θαχρεκά ηε θαί δηάζσζκα, ηψλ πηζηψο 
κεισδνχλησλ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
  

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
  
Μπεζέληεο αγάπεο, ψηεξ, ηφλ ζεζκφλ ηήο ηειείαο νη ζηνη, θαί 
πεπαηδεπκέλνη, ππφ ζνχ ηάο ςπράο πξνεηίζεζαλ, ππέξ ηψλ ηδίσλ, θίισλ, ηφ 
ζφλ ππέξ αλζξψπσλ, εζεινχζηνλ πάζνο κηκνχκελνη.  
  
Άγαλ ππέξ ηήλ θχζηλ, ηήλ εθ ζειεκάησλ ζαξθφο γελλεζείζαλ Υξηζηέ, ηφ 
δηάηαγκά ζνπ, ηνχ ζαλάηνπ εθάλε ζηεξξφηεξνλ, ηψ γάξ ζψ ζηνηρνχληεο, 
Νφκσ ζαλείλ ππέξ ηψλ θίισλ, επθιεψο νη ζεφθξνλεο ετινλην.  
  
Ραληηζζέληεο πζζψπσ, δηά ηνχ Βαπηίζκαηνο ηψ λνεησ ηάο ςπράο, ηνίο 
νηθείνηο αχζηο, εξξαληίζζεηε αίκαζηλ ζηνη, ελ θνξά ππξφο δέ, νία ρξπζφο 
δνθηκαζζέληεο, πξνζελέρζεηε ζχκα επψδεο Υξηζηψ.  

Θενηνθίνλ 
Μεηξηθήλ παξξεζίαλ, ηήλ πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ θεθηεκέλε Πάλαγλε, ζπγγελνχο 
πξνλνίαο, ηήο εκψλ κή παξίδεο δεφκεζα, φηη ζέ θαί κφλελ, Υξηζηηαλνί πξφο 
ηφλ Γεζπφηελ, ηιαζκφλ επκελή πξνβαιιφκεζα.  
  

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Πξφο ηφλ δπλάκελνλ ζψδεηλ κε Κχξηνλ, εθ βπζνχ ακαξηηψλ εβφεζα, θαί εθ 
θζνξάο αλήγαγε, ηήλ δσήλ κνπ σο θηιάλζξσπνο».  
  
Σάο απεηιάο ηψλ ηπξάλλσλ νπθ έπηεμαλ, νη ζεξάπνληεο Υξηζηνχ, ηφλ βίνλ 
γάξ δηελεθψο κειέηεκα, ηνχ ζαλάηνπ πξνθαηέζηεζαλ.  
  
Τπνλννχληεο πινπηείλ ηνχο αθηήκνλαο, αθεηδψο νη αζεβείο εθφιαδνλ, ηνχο ηά 
θζαξηά κέλ ξίςαληαο, θηεζακέλνπο δέ ηά άθζαξηα.  
  
Ρψκελ αλίθεηνλ ακθηαζάκελνη, ηνχ Υξηζηνχ νη Αζιεηαί εηξέςαλην, ηνχ 



λνεηνχ αιάζηνξνο, θαί βαξβάξσλ ηά θξπάγκαηα.  
Θενηνθίνλ 

Χο επί θνχθεο λεθέιεο ειήιπζελ, επί ζνί ν βαζηιεχσλ Κχξηνο, ηνχ θαζειείλ 
Αηγχπηηα, ρεηξνπνίεηα Παλάκσκε.  
  

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
  

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Κ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Αββάδσλ ηψλ αλαηξεζελησλ 

ππφ ηψλ Μαχξσλ ελ ηή Μνλή ηνχ Αγίνπ άββα ηνχ Ζγηαζκέλνπ.  
ηίρνη 

·        Γηπινχο ζηεθάλνπο ρεηξφο εθ ηνχ Κπξίνπ,  
·        Πφλσλ ράξηλ δέρεζζε θαί ηψλ αηκάησλ.  
·        Δηθάδη Αββάδεο εθ ρζνλφο νπξαλφλ ήιπζνλ επξχλ.  
  

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ 
Νηθήηα, Δπηζθφπνπ Απνιισληάδνο.  
  

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ επηά Μαξηχξσλ γπλαηθψλ, ηψλ ελ 
Ακηλζψ, Αιεμαλδξείαο, Κιαπδίαο, Δπθξαζίαο, Μαηξψλεο, Ηνπιηαλήο, 
Δπθεκίαο, θαί Θενδνζίαο.  

ηίρνη 
·        Γεινί γπλαηθψλ ηψλ πεππξπνιεκέλσλ,  
·        Αξηζκφο επηά παξζέλνο ηψλ Παξζέλσλ.  
  

Σή απηή εκέξα, ν άγηνο Μάξηπο Ρνδηαλφο μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

·        Ο Ρνδηαλφο, σο εξπζξφλ ζνη ξφδνλ,  
·        Υξηζηέ πξνζήρζε, ηφ ζψκα βεβακκέλνο.  
  

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Αθχιαο ν Έπαξρνο μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

·        Άκσκνλ ηεξείνλ ψθζεο Αθχια,  
·        Σκεζείο ακψκσ Γεζπφηε δηά μίθνπο.  
  

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Λνιιίσλ ππγκαίο βαιιφκελνο ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

·        Ο Λνιιίσλ έζηεθε ηάο ππγκάο θέξσλ,  
·        Καί κή ζηελαγκφλ, κεδέ κπγκφλ εθθέξσλ.  
  

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Δκκαλνπήι μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

·        Ξίθεη ρεζήησ, θάλ θνηχιε θεζί κνη, 
·        Δκκαλνπήι πέθπθελ αίκαηνο κία.  
  



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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Οη ηήο Υαιδαίαο θακίλνπ, ηήλ παλψιεζξνλ δχλακηλ ζβέζαληεο, κνξθή 
Αγγέινπ ζπγθαηαβάληνο, ηψ Γεκηνπξγψ Νεαλίαη εθξαχγαδνλ, Δπινγεηφο εί 
θαί αηλεηφο, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
  
Απελεψζεζαλ άκθσ, ηά πνιέκηα ηψλ ελαληίσλ ζηίθε, ηψλ νξσκέλσλ θαί 
ανξάησλ, ελ ηνίο αηθηζκνίο θαζνξψληεο ηνχο Μάξηπξαο, πκλνινγνχληαο, 
Δπινγεηφο, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
  
νί ηψ Υξηζηψ λπκθεπζέληεο, θαί ηψ έξσηί ζνπ ηηηξσζθφκελνη, ηνχ κφλνπ 
φλησο εγαπεκέλνπ, γέλνο θαί παηξίδα θαί πινχηνλ εζέηεζαλ, νη πξφζθπγέο 
ζνπ ψ Λπηξσηά, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
  
Μηαηθνλία βαξβάξσλ, νπ κεηέζηεζε ηνχο εξαζηάο ζνπ Υξηζηέ, ηήο ελ εξήκσ 
ζενιαηξίαο, ηνχο γάξ αλαηξνχληαο ηφ ζψκα νπθ έπηεμαλ, ηάο ζάο θαηέρνληεο 
εληνιάο, σο αθνάδαληνλ ζεκέιηνλ.  
  
ινλ πξφο ζέ κεηαζέληεο, εθ ηνχ θφζκνπ ηήλ επηζπκίαλ Υξηζηέ, ζπκφλ δέ 
θαηά ηήο ακαξηίαο κφλεο αλζνπιίζαληεο, ζνί επεξέζηεζαλ παλζφθσ 
ρξψκελνη ινγηζκψ, νη ζεξάπνληέο ζνπ Κχξηε.  
  
Νφκνλ ζεφγξαθνλ έλδνλ, ελ πιαμί ηψλ θαξδηψλ πκψλ, ζεφζελ Μάξηπξεο 
δεδεγκέλνη, έλα ελ Σξηάδη Θεφλ εθεξχηηεηε, απηψ βνψληεο, Δπινγεηφο, ν 
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ηψ θσηί ηνχ Κπξίνπ, πνξεπφκελνη, δεχηε πκλήζσκελ, ηήλ ζείαλ πχιελ ηνχ 
Βαζηιέσο, ηψλ βαζηιεπφλησλ, Μαξίαλ ηήλ άρξαληνλ, ηήλ Θενηφθνλ σο 
αιεζψο, θαί ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
  

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Αζεβείαο φξγαλα άιηνλ κέινο, επζεβείαο δέ αη ζεφθζνγγνη, εθειάδνπλ 
θφξκηγγεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο».  
  
Οπξαλίαηο ηάμεζηλ εκηιιεκέλνη, νη ηζάγγεινη νινλχθηνηο, ελ αγξππλίαηο 
έςαιινλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
  
Σφλ ηαπξφλ αξάκελνη ζνί ηψ Γεζπφηε, εθνινχζεζαλ νινςχρσο, νη 
Μάξηπξεο ςάιινληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
  
Ράβδνηο ζπλζιαηηφκελνη, ιίζσλ ληθάδαο, πθηζηάκελνη νη Παλφιβηνη, αξεηήο 
αληείρνλην, Τκλείηε βνψληεο ηά έξγα, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
  
Οινηξφπσο ζψκά ηε ςπρήλ θαί πλεχκα, θαζεξάκελνη νη Μαθάξηνη, ηψ Υξηζηψ 



αλέκειπνλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
Θενηνθίνλ 

Οη δηηηήλ ππφζηαζηλ ζέ βιαζθεκνχληεο, ηφλ ακέξηζηνλ αηζρπλέζζσζαλ, σο 
ηεηξάδα ζέβνληεο, εκείο γάξ ζε έλα ηήο ζείαο, Σξηάδνο πξνζθπλνχκελ.  
  

Χδή ζ'  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 
κεγαιχλνπζη».  
  
Πνηθίισο γπκλαζζέληεο νη Αζιεηαί, θαί ληθήζαληεο ηνχ θνζκνθξάηνξνο, ηάο 
κεραλάο, ήζρπλαλ αλδξείσο θαί επζεβψο, βαξβαξηθήλ απφλνηαλ, ηνχησλ 
ππνκείλαληεο ηάο νξκάο, δηφ θαί ηνχο ζηεθάλνπο, δηπινχο εθ ηνχ δηθαίνπ, 
Αγσλνζέηνπ εθνκίζαλην.  
  
Ο παίο θαί ελ ζπειαίνηο αζθεηηθψο, ηήλ δσήλ δηειζφληεο Μαθάξηνη, άληξνπ 
ζηελνχ, ράζκαηη θαζείξρζεηε αθεγγεί, πεθνηληγκέλνη αίκαζη, θαχζεη ηε ππξφο 
θαί ηή εθ θαπλνχ, δεηλψο απνζκπρνχζε, αηκίδη εθπληγέληεο, ηξνπαηνθφξνη 
απεθάλζεηε.  
  
Τκλνχκελ ηνχο αγψλαο ππεξθπψο, νχο πξφο ηήλ ακαξηίαλ εζιήζαηε, 
λεαληθψο, αληηθαζηζηάκελνη ηνχ Υξηζηνχ, σο ζηξαηηψηαη έλδνμνη, θαί γάξ 
εληθήζαηε επθιεψο, θαί λχλ παξεζηεθφηεο, ζχλ ηάγκαζη Αγίσλ, ηψ παλπςίζησ 
εκψλ κέκλεζζε.  
  
χλ άββα ηψ Παηξί θαί Καζεγεηή, σο αλφζεπηα ηέθλα Μαθάξηνη, ελ 
νπξαλνίο, αίγιεο εκθνξνχκελνη ηξηιακπνχο, ππέξ εκψλ πξεζβεχζαηε, ηψλ 
ζπκθνηηεηψλ ηε θαί πκλεηψλ, εηξήλελ δσξεζήλαη, θνηλψο ηαίο Δθθιεζίαηο, θαί 
ζσηεξίαλ ηαίο ςπραίο εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Οθξχλ θαί ζξάζνο άκα ηψλ δπζκελψλ, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ θαηάβαιε, θαί 
ηάο βνπιάο, ηψλ θαθνδνμνχλησλ Γεκηνπξγέ, ηψλ δέ Πηζηψλ ηφ ζχζηεκα, 
ζηήξημνλ αθξάδαληνλ σο Θεφο, ηφ θέξαο αλπςψζαο, θαί πίζηεη θξαηαηψζαο, 
ίλα ζε πάληεο κεγαιχλσκελ.  
  

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ. 
  

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

  
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηαθψβνπ Δπηζθφπνπ, ηνχ Οκνινγεηνχ.  

  
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 



  
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

  
Ήρνο β' 

ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 
Κφζκνπ ηνχο ζνξχβνπο εθθπγψλ, ελ αηαξαμία πακκάθαξ ηφλ λνχλ εθχιαμαο, 
κή πεξηπιαλψκελνλ, κεδέ ξεκβφκελνλ, ηαίο ηνχ βίνπ ζπγρχζεζη, θαί ηαίο 
ηξηθπκίαηο, αιι' αλαηεηλφκελνλ, θαί άλσ βιέπνληα, πφζσ πξφο ηφλ άλσ 
Γεζπφηελ, πξφο ηφλ επεξγέηελ ηψλ φισλ, αμηνκαθάξηζηε Ηάθσβε.  
  
Έμσ ηήο ηνχ θφζκνπ ηαξαρήο, Πάηεξ δηεμάγσλ ηφλ βίνλ, παζψλ ειεχζεξνο, 
γέγνλαο ηή ράξηηη πεξηθξνπξνχκελνο, θαί δαηκφλσλ ηάο θάιαγγαο, αζθήζεη 
ζπληφλσ, θαί ζείαηο αζηξάςεζη, θαηαζηεςάκελνο, ραίξσλ ζχλ Αγγέινηο 
ρνξεχεηο, ψλ ηήλ πνιηηείαλ εθηήζσ, πεξί ηφλ Παληάλαθηα θαί Κχξηνλ.  
  
Έδεο έμσ θφζκνπ θαί ζαξθφο, ππέξ ηά νξψκελα πάληα, σο ηήλ αφξαηνλ, 
δφμαλ ελζπκνχκελνο, θαί θαληαδφκελνο, ηήο ζθελήο ηήλ εππξέπεηαλ, ηήο 
επνπξαλίνπ, θαί ηήλ σξαηφηεηα ηήλ αθαηάιεπηνλ, ήο λχλ εκθνξνχκελνο 
ζψζαη, ηνχο πηζηψο ηηκψληάο ζε Πάηεξ, ηφλ Υξηζηφλ δπζψπεζνλ Ηάθσβε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πάλησλ ζιηβνκέλσλ ε ραξά, θαί αδηθνπκέλσλ πξνζηάηηο, θαί πελνκέλσλ 
ηξνθή, μέλσλ ηε παξάθιεζηο, ρεηκαδνκέλσλ ιηκήλ, αζζελνχλησλ επίζθεςηο, 
θαηαπνλνπκέλσλ, ζθέπε θαί αληίιεςηο, θαί βαθηεξία ηπθιψλ, Μήηεξ ηνχ 
Θενχ ηνχ πςίζηνπ, ζχ ππάξρεηο άρξαληε, ζπεχζνλ, δπζσπνχκελ ξχζαζζαη 
ηνχο δνχινπο ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Πφλνπο ππνκείλαζα πνιινχο, ελ ηή ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ, ζηαπξψζεη 
άρξαληε, έζηελεο δαθξχνπζα, θαί νινιχδνπζα, Οίκνη, Σέθηνλ γιπθχηαηνλ! 
αδίθσο πψο πάζρεηο; πψο ηψ μχισ θξέκαζαη, ν πάζη λέκσλ δσήλ, ζελ 
Παλαγία Παξζέλε, ζέ παξαθα ινχκελ ελ πίζηεη, ίιεσλ εκίλ ηνχηνλ απέξγαζαη.  
  

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Ο Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, ν πνηψλ αεί κεζ' εκψλ, θαηά ηήλ ζήλ επηείθεηαλ, 
κή απνζηήζεο ηφ έιεφο ζνπ αθ' εκψλ, αιιά ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, ελ εηξήλε 
θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ εκψλ.  
  

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
  

Οη Καλφλεο σο ζχλεζεο. Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ.  
  

Πνίεκα Ηγλαηίνπ. 
  

Χδή α'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο 
«Γεχηε Λανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη, ηφλ Λαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη».  



  
Σφλ θσηηζκφλ, ηνχ ζνχ Γεζπφηνπ, Ηάθσβε, ελ ηή ςπρή δεμάκελνο, θφζκνπ 
θαηέιηπεο, αριπψδε απάηελ, θαί ηήο ππεξθνζκίνπ δφμεο επέηπρεο.  
  
χ ηφλ ηαπξφλ, επί ηψλ ψκσλ αξάκελνο, ηψ ζηαπξσζέληη ζηε, 
θαηεθνινχζεζαο, θαί κνλάζαο παλζφθσο, ηά πάζε εγθξαηεία Πάηεξ 
εκείσζαο.  
  
Υσξεηηθφλ, ηψλ ραξηζκάησλ ηνχ Πλεχκαηνο, έμ απαιψλ νλχρσλ ζνπ, ζθεχνο 
γεγέλεζαη, θαί ηήο άλσ πνιίηεο, ηψλ θαί θιεξνλφκνο κάθαξ, Ηάθσβε.  

Θενηνθίνλ 
Μφλε Θεφλ, πάζη ηφλ φληα αρψξεηνλ, ζνί ρσξεηφλ γελφκελνλ, δη' αγαζφηεηα, 
απεθχεζαο Κφξε, φλ αίηεζαη ζσζήλαη ηνχο αλπκλνχληαο ζε.  
  

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».  
  
Ο βίνο ζνπ ηεξπλφο, ν ιφγνο έλζενο, αγάπεο ηψ άιαηη εξηπκέλνο, ε θαξδία 
επθαηάλπθηνο, δηά ηνχηφ ζε πίζηεη καθαξίδνκελ.  
  
Υξηζηνχ ηνχ δη' εκάο θαλέληνο ζψκαηη, ηφλ ζείνλ ζεβφκελνο ραξαθηήξα, 
δησγκνχο Πάηεξ ππέκεηλαο, θαί θηλδχλνπο θαί πφλνπο πακκαθάξηζηε.  
  
Χο ζχκα θαζαξφλ ζαπηφλ πξνζήγαγεο, Κπξίσ λεθξψζεη ηήο ακαξηίαο, θαί 
ζπζίαο αλαηκάθηνπο απηψ, Ηεξάξρεο σο έλλνκνο πξνζήγαγεο.  

Θενηνθίνλ 
Υξπζνχλ σο αιεζψο ζπκηαηήξηνλ, θαί ζηάκλνλ ηνχ ζείνπ κάλλα θαί ζξφλνλ, 
θαί παιάηηνλ ηεξπλφηαηνλ, ηνχ Θενχ ζε Παξζέλε νλνκάδνκελ.  
  

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Σήλ σξαηφηεηα ηψλ δηδαγκάησλ ζνπ, θαί ηήλ ιακπξφηεηα ηψλ λνεκάησλ ζνπ, 
θαί νχο ππέζηεο δησγκνχο, ζεπηά δη εθηππψκαηα, Πάηεξ εθπιεηηφκελνη, θαηά 
ρξένο ηηκψκέλ ζε, Ηάθσβε παλεχθεκε, ζπεπφιε ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, δηφ ζχλ 
πκλσδίαηο βνψκέλ ζνη, ψζνλ εκάο ηαίο πξεζβείαηο ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Έθαζηνο φπνπ ζψδεηαη, εθεί δηθαίσο θαί πξνζηξέρεη, θαί πνία άιιε ηνηαχηε 
θαηαθπγή, σο ζχ Θενηφθε, ζθέπνπζα ηάο ςπράο εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ράβδνλ δπλάκεσο θεθηεκέλνη, ηφλ ηαπξφλ ηνχ Τηνχ ζνπ Θενηφθε, ελ απηψ 
θαηαβάιινκελ ηψλ ερζξψλ ηά θξπάγκαηα, νη πφζσ ζε απαχζησο 
κεγαιχλνληεο.  
  

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 



«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε, κφλε 
θηιάλζξσπε».  
  
Σψλ δαθξχσλ ηνίο ξεχκαζη, δηελεθψο ινπφκελνο Πακκάθαξ, θαζαξφλ 
δνρείνλ ψθζεο ηνχ Πλεχκαηνο.  
  
Οινλχθηνηο δεήζεζη, ηάο εδνλάο ηνχ ζψκαηνο θνηκίζαο, απαζείαο ψθζεο 
ιχρλνο αθνίκεηνο.  
  
Σαπεηλφο ηε θαί κέηξηνο, θαί ζπκπαζήο αθέξαηνο θαί ζψθξσλ, Ηεξάξρα ζηε 
ερξεκάηηζαο.  

Θενηνθίνλ 
Απεηξφγακε Γέζπνηλα, ε ηφλ Θεφλ αθξάζησο ζπιιαβνχζα, πεηξαζκψλ θαί 
ζιίςεσλ πάληαο ιχηξσζαη.  
  

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ Πνηεηήο Κχξηε, ελ ηψ θσηί ηψλ ζψλ 
πξνζηαγκάησλ Οδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ, Θεφλ νχ γηλψζθνκελ».  
  
Γφμεο εξψλ αιεζνχο, ηφ ελ αλζξψπνηο πςειφλ ζηε, πεξηθαλψο Πάηεξ 
εβδειχμσ, θαί γέγνλαο θσζηήξ, ηαπεηλνθξνζχλεο εκπξέπσλ θαηδξφηεηη.  
  
Αλαζηειψλ ζεαπηφλ, ηαίο νινλχθηνηο πξνζεπραίο ίζηαζν, ηψ ηήο ςπρήο 
φκκαηη ηάο ζείαο, δερφκελνο απγάο, Πάηεξ Ηεξάξρα ζεφθξνλ Ηάθσβε.  
  
Δλ εγθξαηεία πνιιή, ελ αγξππλία εθηελεί ζηε, ελ πξνζεπρή θαί θαθνπαζεία, 
εδήηεζαο Θεφλ, ηφλ ζέ πξφο ηάο άλσ κνλάο κε ηαζέκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ πιεγσζετζάλ κνπ, ηαίο πξνζβνιαίο ηνχ δπζκελνχο, Άρξαληε, σο 
ζπκπαζήο ίαζαη θαξδίαλ, ε ηφλ επί ηαπξνχ ζαξθί πιεγσζέληα, αξξήησο 
θπήζαζα.  
  

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, εθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
  
Οη θξνπλνί ηψλ δαθξχσλ ζνπ ζηε, ζάιαζζαλ δεηλψλ παζεκάησλ εμήξαλαλ, 
θαί ηήλ εθεί παξάθιεζηλ, ηή ζεπηή ζνπ ςπρή πξνεμέλεζαλ.  
  
Αλεμίθαθνο πξάνο αθέξαηνο, φζηνο εδχο ηαπεηλφθξσλ θαί κέηξηνο, θαί 
θσηηζκνχ αλάπιεσο, παλανίδηκε Πάηεξ γεγέλεζαη.  
  
Σή ηψλ ζείσλ πνηκέλσλ ε κλήκε ζνπ, Πάηεξ ζπλδεδφμαζηαη, νία Πνηκέλνο 
θαινχ, Πνηκήλ ζνθέ Ηάθσβε, σο νζίσο ηήλ πνίκλελ πνηκάλαληνο.  

Θενηνθίνλ 



Ο βνπιήζεη ηφ πάλ εξγαζάκελνο, κήηξαλ βνπιεζείο απεηξφγακνλ ψθεζε, 
ηνχο ηή θζνξά λνζήζαληαο, αθζαξζία πινπηίζαο σο εχζπιαγρλνο.  
  

Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
  

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηαθψβνπ 

Δπηζθφπνπ, ηνχ Οκνινγεηνχ.  
ηίρνη 

·        Λχπαο ελεγθψλ ζήο ράξηλ ζθηάο, Λφγε,  
·        Βίνπ ζθηψδνπο Ηάθσβνο εξπάγε.  
·        Κξχςαλ ππφ ρζφλα εηθαδ' Ηάθσβνλ θαηά πξψηελ.  
  

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ ζσκά, Παηξηάξρνπ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο.  

ηίρνη 
·        Εσήλ ν ζσκάο εθιηπψλ κεηξνπκέλελ,  
·        Εσήλ πξεπφλησο εχξελ νπ κεηξνπκέλελ.  
  

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Φηιήκνλνο θαί Γνκλίλνπ.  
ηίρνη 

·        Σκεζείο Φηιήκνλ, θαί Γνκλίλνλ ζφλ θίινλ,  
·        Φηιείλ θεθαιήο ηήλ ηνκήλ απεηξγάζσ.  
  

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Βεξίιινπ, επηζθφπνπ 
Καηάλεο.  

ηίρνη 
·        Γηπιά ζαλψλ εχξαην Βήξηιινο ζηέθε,  
·        Χο θπξηεχζαο θαί παζψλ θαί δαηκφλσλ.  
  

Σή απηή εκέξα ν Άγηνο εξαπίσλ, ν απφ ηδψλνο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

·        Γνχο πάληα ρεξζίλ ελδεψλ εξαπίσλ,  
·        Σέινο δίδσζη θαί ηφ Πλεχκα Κπξίσ.  
  

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο 
θαηεθξφλεζαλ αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο, 
δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
  
Πνιινχο δησγκνχο, αλελδφηνπο πεηξαζκνχο Πάηεξ ππέκεηλαο, Δηθνλνκάρνπο 
εθηξεπφκελνο, σο δεισηήο ελδηθψηαηνο, πάληαο ηνχο νξψληαο θσηίδσλ, θαί 
θξαπγάδσλ, Ηάθσβε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  



  
Υξηζηνχ ηήλ θξηθηήλ, Παξνπζίαλ ελλνψλ ελ θαηαλχμεη, πάληα ηφλ βίνλ 
δηεηέιεζαο, έσο νχ εχξεο καθάξηε, θάζαξζηλ πηαηζκάησλ ηειείαλ, θαί αησλίαλ 
παξάθιεζηλ, θαί θσηηζκφλ αιεζηλφλ, θαί δφμαλ άξξεηνλ.  
  
Πνηκέλνο Υξηζηνχ, ελ πξαφηεηη ςπρήο ψθζεο αξλίνλ, θαί ππφ ηνχηνπ πνηκαηλ 
φκελνο, Πνηκήλ πξνβάησλ ελ Πλεχκαηη, Πάηεξ ινγηθψλ αλεδείρζεο, ζχλ 
απηνίο κέιπσλ πάληνηε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Μαξία ζεκλή, αεηπάξζελε Αγλή επινγεκέλε, θαηαπηπηφλησλ επαλφξζσζηο, 
ακαξηαλφλησλ ε ιχηξσζηο, ζψζνλ κε ηφλ άζσηνλ ζψζνλ, ηψ Τηψ ζνπ 
θξαπγάδνληα, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
  

Χδή ε'  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».  
  
Ο θαζαξψηαηφο ζνπ λνχο, θαζαξαίο πξνζνκηιψλ θσηνρπζίαηο, ηψλ 
δαηκφλσλ ηφ ζθφηνο, θαί ηψλ παζψλ ηήλ αριχλ, εκθξφλσο έμέθιηλελ ζηε, 
Υξηζηφλ αλπκλείηε, θξαπγάδσλ εηο αηψλαο.  
  
Πεππξσκέλα ηνχ ερζξνχ, βέιε έζβεζαο νθέ ηαίο επνκβξίαηο, ηψλ 
απαχζησλ δαθξχσλ, θαί ππξσζείο ηή Υξηζηνχ, αγάπε πακκάθαξ 
θαηέθιεμαο, ηάο πινκαλνχζαο, ηψλ εδνλψλ αθάλζαο.  
  
Σνχην ηφ πνίκληνλ νθέ, ν ζπλήγαγεο ηαίο ζαίο δηδαζθαιίαηο, θαί ηνχο πίζηεη 
εινχληαο ηήλ ηεξάλ θαί ζεπηήλ, θαί πιήξε θσηφο ζείαλ κλήκελ ζνπ, θχιαηηε 
επραίο ζνπ, Πεηξαζκψλ θαί Κηλδχλσλ.  

Θενηνθίνλ 
Εσζα ππάξρνπζα πεγή, ψο ηφ χδσξ ηήο δσήο απνηεθνχζα, ηήλ ςπρήλ κνπ 
ηαθείζαλ ηήο ακαξηίαο θινγκψ, Παξζέλε Θενηφθε πφηηζνλ, ίλα ζε δνμάδσ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
  

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».  
  
Μεηά πνιινχο ηνχο θακάηνπο, κεηά πφλνπο κπξίνπο, ηδξψηάο ηε θαί ζιίςεηο 
αιεζψο, πξφο ηφλ ιηκέλα θαηέπαπζαο, ηφλ νπξάληνλ θέξσλ, ηφλ πινχηνλ ηψλ 
ελζέσλ αξεηψλ, Ηεξψηαηε Πάηεξ, Οζίσλ εγθαιιψπηζκα.  
  
Ζκεξηλφλ σο αζηέξα, σο Πλεχκαηνο νίθνλ, σο ξφδνλ επσδίαο κπζηηθήο, 
Πάηεξ ππάξρσλ αλάπιεσλ, ψο πςίθνκνλ δέλδξνλ, σο δφμεο αησλίνπ 



θνηλσλφλ, ψο ζνθφλ Ηεξάξρελ, ηηκψκέλ ζε Ηάθσβε.  
  
Αη ηψλ δαθξχσλ ιηβάδεο, ελ ηή γή ηήο θαξδίαο, πεκπφκελαη πινπζίσο 
αιεζψο, ζηάρπλ εμέζξεςαλ ψξηκνλ, ηάο ςπράο ηψλ ελ πίζηεη, Σηκψλησλ ζε 
εθηξέθνληα αεί, Ηεξάξρα ζεφθξνλ, Παηήξ εκψλ, Ηάθσβε.  

Θενηνθίνλ 
Φείζαί κνπ Κχξηε θείζαη, φηαλ κέιιεο κε θξίλαη, θαί κή θαηαδηθάζεο κε εηο 
πχξ, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε, δππσπεί ζε Παξζέλνο, ε ζέ θπνθνξήζαζα 
Υξηζηέ, ηψλ Αγγέισλ ηά πιήζε, θαί ν θιεηλφο Ηάθσβνο.  
  

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
  

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βαζηιείνπ, Πξεζβπηέξνπ ηήο 

Αγθπξαλψλ Δθθιεζίαο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Ηεξσζχλεο ζηνιαίο εγιατζκέλνο, Θεψ ειεηηνχξγεζαο, θαζάπεξ Άγγεινο, ηψ 
δη' εκάο χιε ζψκαηνο, επηθαλέληη, ζχσλ Βαζίιεηε κεγαιψλπκε, εληεχζελ σο 
ηέιεηνλ πξφβαηνλ ηέζπζαη, θαί θαζαξφλ ζχκα γέγνλαο, θαί πξνζελέρζεο, λχλ 
εηο ηφ άλσ ζπζηαζηήξηνλ, φζελ θσλαίο ζε καθαξίδνκελ, ραξκνληθψο θαί 
βνψκέλ ζνη, ηθεηεχσλ κή παχζε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Αθαηξεζείο ηήλ δνξάλ θξίζεη αδίθσ, ηνχο πφλνπο ππήλεγθαο 
απνζθνπνχκελνο, ιήμηλ ηήλ άπνλνλ Έλδνμε, θαί ηά βξαβεία, ηά ηνίο 
αζιήζαζηλ απνθείκελα, ππξί δέ ζηνκνχκελνο, νίά πεξ ζίδεξνο, 
νπξαλνράιθεπηνλ γέγνλαο, πακκάθαξ, μίθνο, πάζαο ζπγθφπησλ ερζξνχ ηάο 
θάιαγγαο, φζελ ηηκά ζε πάζα ζήκεξνλ, ηψλ επζεβψλ γιψζζα ραίξνπζα, θαί 
αηηεί δπζσπείλ ζε, ηφλ Θεφλ ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ.  
 
Χξατζκέλνο ηνίο ζηίγκαζη ηνίο ζείνηο, εηο πφιηλ εθ πφιεσο δέζκηνο έηξερεο, 
θαηαδεζκεχσλ ηφλ ηχξαλλνλ, θαί ηάο πνξείαο, ηψλ ζψλ βεκάησλ 
θαηεπζπλφκελνο, θαί δή πξφο Καηζάξεηαλ πφιηλ γελφκελνο, ελ ηαχηε ηέινο 
καθάξηνλ, θαζππεδέμσ, θαί πξφο ηήλ πφιηλ ηήλ επνπξάληνλ, ζηεθαλεθφξνο 
αλειήιπζαο, θαί Θεψ Βαζηιεί λχλ παξίζηαζαη, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη 
ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



ηη είο βάζε πνιιψλ παξαπησκάησλ, αζιίσο θαηήληεζα εμ άκειείαο κνπ, θαί 
ξαζπηκίαο ν δείιαηνο, θαί απνξία, θαί απνγλψζεη λπλί ζπλέρνκαη, γελνχ κνη 
βνήζεηα θαί ηιαζηήξηνλ, θαί ζσηεξία Παλάρξαληε, παξαζπκίαλ, επκελεζηάηελ 
παξερνκέλε κνη, ζέ ηθεηεχσ, θαί ζνχ δένκαη, θαί πξνζπίπησ θαί πίζηεη 
θξαγάδσ ζνη, Μή δεηρζείελ εηο ηέινο, ηψ αιάζηνξη επίραξκα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Μή επνδχξνπ κνπ Μήηεξ θαζνξψζα, ελ μχισ θξεκάκελνλ ηφλ ζφλ Τηφλ θαί 
Θεφλ, ηφλ εθ' πδάησλ θξεκάζαληα, ηήλ γήλ αζρέησο, θαί πάζαλ θηίζηλ 
δεκηνπξγήζαληα, θαί γάξ αλαζηήζνκαη θαί δνμαζζήζνκαη, θαί ηά ηνχ Άδνπ 
βαζίιεηα ζπληξίςσ ζζέλεη, θαί αθαληζσ ηνχηνπ ηήλ δχλακηλ, θαί ηνχο 
δεζκίνπο εθιπηξψζνκαη, ηήο απηνχ θαθνπξγίαο σο εχζπιαγρλνο, θαί Παηξί 
ηψ ηδίσ πξνζαγάγσ σο θηιάλζξσπνο.  
 

Απνιπηίθηνλ 
Καί ηξφπνλ κέηνρνο θαί ζξφλνλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ 
πξάμηλ εχξεο ζεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, Γηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο 
αιεζείαο νξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο 
Βαζίιεηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη θαλφλεο σο ζχλεζεο. 
 

Ο θαλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

νχ ηνχο κεγίζηνπο, Μάξηπο, επθεκψ πφλνπο. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  Ο Δηξκφο 
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ, ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ εβφα άζσκελ».  
 
νχ ηήλ βαζίιεηνλ δφμαλ Πακβαζηιεχ, ν θιεηλφο Βαζίιεηνο, αγαπήζαο 
ζηαζεξψο, επί γήο ελήζιεζε, δη' νχ, Βαζηιείαο νπξαλψλ εκάο αμίσζνλ.  
 
Ο αμηέπαηλνο βίνο, ε θαζαξά, πνιηηεία Έλδνμε, ηψλ αγψλσλ ε ηξηβή, 
θιεξνλφκνλ έδεημε Θενχ, θαί πνιίηελ νπξαλψλ ζε απεηξγάζαην.  
 
Τπνηαγείο ηψ Κπξίσ δη' αγαζήο, πνιηηείαο πάλζνθε, θαζππέηαμαο ερζξφλ θαί 
πνζί ζπλέηξηςαο ιακπξψο, αξηζηεχζαο θαη' απηνχ Μάξηπο Βαζίιεηε.  
 
Σή ηψλ αηκάησλ πιεκκχξα ηφλ λνεηφλ, Φαξαψ εβχζηζαο, παλζηξαηί ψο 
αιεζψο, θαί πξφο γήλ αλέδξακεο ζνθέ, έλζα λέθνο αζιεηψλ αεί επθξαίλεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Οηψ Παηξί ζπλππάξρσλ κνλνγελήο, βνπιεζείο θαηψθεζε, ζνχ ηήλ άρξαληνλ 
λεδχλ, θαί βξνηφο εγέλεην Αγλή, ζψζαη ζέισλ ηνχο βξνηνχο δη' αγαζφηεηα.  



 
Χδή γ'  Ο Δηξκφο 

«Οπθ έζηηλ Άγηνο ψο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο ηψλ πηζηψλ 
ζνπ αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο απηνχο, ελ ηή πέηξα ηήο νκνινγίαο ζνπ».  
 
Τςψζεο νίά πεξ ακλφο, επί μχινπ Σξηζκάθαξ, ηνχο μεζκνχο ππνθέξσλ, 
δηαλνία θαζαξά, θαί θαηαξάζζσλ ερζξνχ, ηάο επάξζεηο, ζζέλεη ζείνπ 
Πλεχκαηνο.  
 
ηηγκάησλ Μάξηπο θαιινλαίο, σξαηφηαηνο ψθζεο, ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, 
δηαλνία θαζαξά, ραξηζηεξίνπο θσλάο, αλακέιπσλ ηψ αγσλνζέηε ζνπ.  
 
Μεγίζηελ εχθιεηαλ δεηψλ, κεγαιφθξνλη γλψκε, ηνχο κεγίζηνπο αγψλαο, 
εθαξηέξεζαο ζνθέ, θαί ηφλ κεγάισο αεί, επεξκέλνλ, Μάξηπο εηαπείλσζαο.  
 
Δλζέσλ θχιαμ πεθπθψο, πξνζηαγκάησλ ζεφθξνλ, θπιαθαίο θαηε θιείζζεο, 
ππαλνίγσλ ηνίο πηζηνίο, δηδαζθαιίαο νδφλ, ηελ εηο πιάηνο γλψζεσο 
εηζάγνπζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Γλσξίζαο πφξξσζελ ηήλ ζήλ, ζχιιεςηλ Ζζαταο, δηά Πλεχκαηνο Κφξε, 
δηεηξάλσζελ απηήλ, βνψλ, Ηδνχ ελ γαζηξί, ε Παξζέλνο, ηφλ Θεφλ ζπιιήςεηαη.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ο Μάξηπο Βαζίιεηνο, ηήλ Βαζηιείαλ Θενχ, πνζήζαο ππήλεγθε, ηήλ ηψλ 
βαζάλσλ ππξάλ, θαί ζάλαηνλ άδηθνλ, φζελ αζαλαζίαο, αιεζνχο εμηψζε, 
Σνχηνλ νχλ ζπλειζφληεο, καθαξίζσκελ πίζηεη, πξεζβεχνληα ηψ Κπξίσ ππέξ 
πάλησλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Δθαίληζαο άρξαληε, ηψ ζείσ ηφθσ ζνπ, θζαξείζαλ ηνίο 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, κήηεξ Υξηζηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ, ηήλ Παλαγίαλ 
ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ ζνπ, φλ 
πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ εκίλ 
δσξήζαζζαη.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, Δθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Ηδψλ αζηξάπηνλ ζνπ, ηφ ζείνλ πξφζσπνλ, ηή ηνχ Πλεχκαηνο αίγιε ν 
δπζζεβήο, Μάξηπο θαηεπιήηηεην, θαί σο ηνχ ζθφηνπο ππνπξγφο, αλαηζζήησο 



εκσξαίλεην.  
 
νθία θξείηηνλη, θαιισπηδφκελνο, ηνχο ζνθνχο ηψλ Διιήλσλ ζεαξρηθψ, 
ζζέλεη απεκψξαλαο, θαί ελαζιήζαο θαξηεξψο, λίθεο ζηέθαλνλ απείιεθαο.  
 
Σαζέληα πάληνζελ, θαί εμαξζξνχκελνλ, εθξαηαίνπ ζε Λφγνο ν ελ ηαπξψ, 
ηαλπζζείο Βαζίιεηε, θαί δηά πάζνπο ηνίο πηζηνίο, δσξεζάκελνο απάζεηαλ.  
 
Οπ ζχσ δαίκνζηλ, νπ θξίηησ ζάλαηνλ, νπ θνιάζεσλ είδε ν Ηεξφο, έθξαδε 
Βαζίιεηνο, έλα Θεφλ νκνινγψ, ελ Σξηάδη γλσξηδφκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Τκλψ ζε Γέζπνηλα, ηήλ πνιπυκλεηνλ, επινγψ ζε Παξζέλε, δη' ήο βξνηνί, 
πάληεο επινγήζεκελ, θαί ηήο θαηάξαο αιεζψο, ηήο αξραίαο ειπηξψζεκελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνο».  
 
ηδήξνπ βάξεη θαηαθακθζείο, ψο ηφλ ειαθξφηαηνλ δπγφλ, Κπξίνπ θέξεηλ 
ειφκελνο, ηφλ θαηά ηνχ Κηίζηνπ ηξαρειηάζαληα, ερζξφλ ηφλ αιαδφλα Μάξηπο 
θαηέθακςαο.  
 
Μεη' επθξνζχλεο ηά ζηδεξά, Μάξηπο πεξηθείκελνο δεζκά, ηφπνπο εθ ηφπσλ 
δηέδξακεο, ηνχηνηο σο νξκίζθνηο σξατδφκελνο, Βαζίιεηε, θαί ηέξπσλ ηφλ 
Αζινζέηελ ζνπ.  
 
Αηκάησλ ξεχκαζη ζεαπηψ, Μάξηπο επηρξψζαο αιεζψο, βαζηιηθήλ ζηνιήλ 
έλδνμε, λίθεο ηε δηάδεκα πεξηζέκελνο, Υξηζηψ ζπκβαζηιεχεηο ραίξσλ 
Βαζίιεηε.  
 
Ρσζζείο ηή ράξηηη ηνχ ηαπξνχ, ήλπζαο καθξάλ θαί ραιεπήλ, νδφλ δεηλψο 
ειαπλφκελνο, κέιπσλ, Δλ ηή ηξίβσ ηψλ καξηπξίσλ ζνπ, ηεξπφκελνο θαί 
ραίξσλ Λφγε πνξεχζνκαη.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ αλσηέξαλ ηψλ Υεξνπβίκ, ηήλ πςεινηέξαλ νπξαλψλ, ηήλ ππεξηέξαλ ηήο 
θηίζεσο, ηψλ ζνθψλ Μαξηχξσλ ηφ πεξηηείρηζκα, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ, χκλνηο 
ηηκήζσκελ.  
 

Χδήο'  Ο Δηξκφο 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, έθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Τςψζεο ηνίο άζινηο ζνπ, θαί θαηέξξαμαο ερζξφλ, Μεγαινκάξηπο έλδνμε, θαί 



πξφο Θεφλ κεηέβεο ληθεηηθψ, ζηεθζείο δηαδή καηη, επί ηέιεη ηψλ άζισλ 
αμηάγαζηε.  
 
ηαπξψ ηφλ ηαλχζαληα, ηάο παιάκαο δηά ζέ, Μάξηπο ζνθέ κηκνχκελνο, 
αλεξηήζεο ελ μχισ θαξηεξηθψο, μεζκνχο εθαξηέξεζαο, ηξαπκαηίδσλ ηήλ 
πιάλελ ζνχ ηνίο ηξαχκαζηλ.  
 
Δδέζκεηο δεζκνχκελνο, ηνχο αζάξθνπο δπζκελείο, ππέξ Υξηζηνχ Βαζίιεηε, 
απνιπζείο δέ έλδνμε ηήο ζαξθφο, εηο ηφ ηέινο δηέιπζαο, ηάο απηψλ 
θαθνπξγίαο ζεία ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Τκλψ ζε Παλχκλεηε, ήλ πκλνχζη ζηξαηηαί, επνπξαλίσλ ηάμεσλ, θαί δπζσπψ 
ζε, πάζε κνπ ηήο ςπρήο, ηάηξεπζνλ Άρξαληε, θαί ππξφο αησλίνπ 
ειεπζέξσζνλ.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βαζηιείνπ, 

Πξεζβπηέξνπ ηήο Αγθπξαλψλ Δθθιεζίαο.  
ηίρνη 

 ψαλ Πξνθήηεο είπελ αιγείλ θνηιίαλ.  
 Σεηξεκέλελ δέ Μάξηπο αιγείλ νπθ έθε.  
 Δηθάδη δεπηεξίε Βαζίιεηνο εηξήζε ζνχβιαηο.  
 

Σή απηή εκέξα, αη Άγηαη Μάξηπξεο Καιιηλίθε θαί Βαζίιηζζα, μίθεη 
ηειεηνχληαη.  
 

Καί κλήκε ηήο Αγίαο Γξνζίδνο, ζπγαηξφο ηνχ Βαζηιέσο Σξαταλνχ, θαί 
ηψλ ζχλ απηή πέληε Καλνληθψλ κνλαδνπζψλ.  

ηίρνη 
 Καιιηλίθελ ηέκλνπζη ζχλ Βαζηιίζζε,  
 Σάο Καιιηλίθνπο θαί πφινπ Βαζηιίδαο.  
 Γξνζίο απήιζελ εθ δξφζνπ ηήο ηνχ κχξνπ,  
 Χο εθ Ληβάλνπ Καλνληθή πξφο πφινλ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο νζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Φσηηζκψ ηήο ζείαο ράξηηνο ιακπφκελνο, ηφ ζθφηνο ηψλ θνιάζεσλ 
δηειήιπζαο, γεγνλψο εκέξαο θνηλσλφο, νθέ αλεζπέξνπ, θαί βνψλ, 



Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ζ δξαζκέλε επί πέηξαλ ζείαο γλψζεσο, ζεφθξνλ ε θαξδία ζνπ, νπ 
ζεζάιεπηαη, πεηξαζκψλ αλέκνηο Αζιεηά, βνψζα ηψ πάλησλ Λπηξσηή, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Μσξαηλφκελνο ν ηχξαλλνο πξνζηάηηεη ζε, ισξνηνκείζζαη Έλδνμε, θαί σο 
άζαξθνλ ππνκέλνληά ζε θαζνξψλ, ζπλήθελ νπδφισο εθβνάλ, Δπινγεηφο εί ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Χο ρξπζφο ελ ηή θακίλσ ηψλ θνιάζεσλ, εμέιακςαο ππξνχκελνο, θαί 
εθζθξάγηζκα, παζεκάησλ ζείσλ γεγνλψο, εβφαο Βαζίιεηε ζνθέ, Δπινγεηφο εί 
ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Παξζελίαλ κεηά ηφθνλ αδηάθζνξνλ, Παξζέλε δηακέλνπζαλ, θαηαλννχζα, ηψ 
εθ ζνχ ηερζέληη ππέξ λνχλ εβφαο σηήξη θαί Θεψ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηφ βνχιεζζαη, έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχ αηψλαο».  
 
Οιηθψο πξφο ηφ ζείνλ αλαηεηλφκελνο, ηνχο ηνχ ζψκαηνο πφλνπο φλαξ 
ιειφγηζαη, φζελ πξφο δσήλ καθαξίαλ θαί άπνλνλ, Μάξηπο αζινθφξε, 
γεζφκελνο κεηέβεο.  
 
Νεπξσζείο ηή αγάπε ηνχ Παληνθξάηνξνο, ζπαξαγκνχο ππνθέξεηο ζαξθφο 
ζηεξξφηαηα, θαί ηφλ δπλαηφλ ελ θαθία ζπκπλίγεηο ερζξφλ ξείζξνηο ζψλ 
αηκάησλ, Βαζίιεηε ηξηζκάθαξ.  
 
Ο βαζίιεηνο θφζκνο ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, ηψλ παζψλ ηνχ σηήξνο ηφ 
απεηθφληζκα, Μάξηπο ν ζηεξξφο, ηψλ πηζηψλ ηφ θξαηαίσκα, χκλνηο 
επθεκείζζσ, Βαζίιεηνο ν κέγαο.  
 
Τπεξθφζκηνλ δφμαλ θαί θψο αλέζπεξνλ, νπξαλψλ Βαζηιείαλ, ζηέθνο 
ακάξαληνλ, άιππνλ δσήλ, θαί ραξάλ αλεθιάιεηνλ, Μάξηπο κεηά ηέινο επξείλ 
θαηεμηψζεο.  

Θενηνθίνλ 
σηεξίαο αλζξψπσλ γέλνο ήμίσηαη δηά ζνχ Παλαγία ζενραξίησηε, κφλε γάξ 
εκίλ, ηφλ σηήξα εθχεζαο, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 



ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ».  
 
Ηδείλ Αγίσλ ηεξπλαο ιακπξφηεηαο, απνιπζείο ζαξθφο, θαηεμηψζεο Παλφιβηε, 
θαί Αγγέισλ ζπλήγζεο ζηξαηεχκαζη, κέιπσλ αεί ζπλ ηνχηνηο, Άγηνο, Άγηνο, 
Άγηνο, Σξηάο, ε παληνπξγφο θαί παληνδχλακνο.  
 
Χο θψο πακκάθαξ, σο κέγαο ήιηνο, ελ νπξαλψ Υξηζηνχ ηήο Δθθιεζίαο 
νξψκελνο, ηαίο ηψλ άζισλ θεγγνβφινηο ιάκςεζη, θαί ζαπκαηνπξγεκάησλ, 
ζείαηο ιακπξφηεζη, πάλησλ θαηαπγάδεηο, ηάο ςπράο ηψλ αλπκλνχλησλ ζε.  
 
απηφλ ηψλ άζισλ ηαίο σξαηφηεζη, παλεπθιεψο ζεφζελ, Αζινθφξε σξάτζαο, 
θαί Υξηζηψ ηψ σξαίσ παξίζηαζαη, ζηέθνο δηθαηνζχλεο, λχλ πεξηθείκελνο, 
φζελ ζε ηηκψκελ νη πηζηνί επαγαιιφκελνη.  
 
Ζ γή ηή ζεία ηαθή εγίαζηαη, ηνχ Ηεξνχ Βαζίιεηε θαί ζείνπ ζνπ ζψκαηνο, ηψλ 
Γηθαίσλ εζθίξηεζαλ πλεχκαηα, κέζνλ απηψλ ηφ πλεχκά ζνπ κάθαξ έρνληα, 
κεζ' ψλ πάλησλ κέκλεζν, εκψλ ηψλ κεκλεκέλσλ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Φξηθηφο ν ηξφπνο ν ηήο ινρείαο ζνπ! Θεφο γάξ ήλ Παξζέλε ζαξθσζείο ν 
ηηθηφκελνο, φλ ηθέηεπε θξηθηήο θνιάζεσο, πάληαο ηνχο αδηζηάθησ πίζηεη 
ηηκψληάο ζε, Μήηεξ απεηξφγακε, ζεκλή απνιπηξψζαζζαη.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ παηξφο εκψλ Νίθσλνο θαί ηψλ απηνχ Μαζεηψλ 

εθαηφλ ελελήθνληα ελλέα.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Ζ δνλάο ηάο ηνχ ζψκαηνο, θαί ζαξθφο ηφ δπζήληνλ, ηψ θεκψ καθάξηε 
θαζππέηαμαο, ηάο εγθξαηείαο ελ ράξηηη, ληθήζαο σο άξηζηνο, παλνπιίαλ ηνχ 
ερζξνχ, ηή δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, φζελ γέγνλαο πνδεγφο κνλαδφλησλ 
επνκέλσλ, ηψ παλζφςσ ζνπ θαί ζείσ Νίθσλ θεξχγκαηη πάληνηε.  
 
Αλαιάκςαο σο ήιηνο, εμ Δψαο Παλφιβηε, νηθνπκέλελ άπαζαλ Καηεθψηηζαο, 
ηή ηψλ ζαπκάησλ ιακπξφηεηη, ρνξφλ επαγφκελνο, σο αζηέξσλ θαεηλψλ, 
νπαδψλ, κεζ' ψλ ήζιεζαο, θαξηεξψηαηα, δηά μίθνπο ηκεζέληεο, θαί εηο ρείξαο, 



ηνχ παληάλαθηνο Γεζπφηνπ, πκψλ ηά πλεχκαηα ζέκελνη.  
 
Οπ ιηκφο νπδέ θίλδπλνο, νπ γπκλφηεο νπ κάζηηγεο, νπρ ν βηαηφηαηνο φλησο 
ζάλαηνο, πκάο αγάπεο ερψξηζε, Υξηζηνχ αμηάγαζηνη, αιι' ψο άξλεο εηο 
ζθαγήλ, ηψ πνηκέλη επφκελνη, εθ ηήο δχζεσο, πξφο αλέζπεξνλ ιήμηλ 
νπξαλίνπ, Βαζηιείαο, Αζινθφξνη, ζηεθαλεθφξνη εθζάζαηε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεηαλνίαο ηφ άξηζηνλ, θαί ζσηήξηνλ θάξκαθνλ, ε Θεφλ θπήζαζα ηφλ σηήξά 
κνπ, θαί ηψλ δαθξχσλ ηά ξεχκαηα, θαί ψξαο ηήλ έλλνηαλ, ηήο θξηθηήο θαί 
θνβεξάο, αδεθάζηνπ ηε θξίζεσο, ζχ κνη δψξεζαη, θαί θπγείλ ηαίο επραίο ζνπ, 
ψ Παξζέλε, ηψλ θνιάζεσλ ηφλ ηξφκνλ, θαί ζείαο ηεχμαζζαη ράξηηνο.  

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

Απνιπηίθηνλ 
Ο Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, ν πνηψλ αεί κεζ' εκψλ, θαηά ηήλ ζήλ επηείθεηαλ, 
κή απνζηήζεο ηφ έιεφο ζνπ αθ' εκψλ, αιιά ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, ελ εηξήλε 
θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο θαηά ηήλ ηάμηλ.  
 
Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Νίθεο ζε κέιπσ ηφλ θεξψλπκνλ κάθαξ. Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

ν Δηξκφο 
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Νηθήζαο, αζθεηηθνίο παιαίζκαζη, ηφλ θαθνκήραλνλ, αζιεηηθαίο εζηέθζεο 
θαιινλαίο, θαί Θεψ λχλ παξίζηαζαη, ππέξ εηκσλ δεφκελνο, ζηε Νίθσλ ηψλ 
ηηκψλησλ ζε.  
 
Ηζρχτ, ηνχ ηήλ εκψλ αζζέλεηαλ, ελδπλακψζαληνο, δπλακσζείο εξίζηεπζαο ηφ 
πξίλ, ελ πνιεκνηο Μαθάξηε, θαί ληθεηήο γελφκελνο, Υξηζηνχ πξνζηξέρεηο ηψ 
βαπηίζκαηη.  
 
Κνζκείηαη, ηψ καξηπξίσ φκηινο, καθαξηψηαηνο, ηψλ καζεηψλ ζνπ πξφηεξνλ 



νθέ, ιακπξπλζείο ηαίο αζθήζεζη, θαί ελ δηπινίο παιαίζκαζη, δηπινχο 
ζηεθάλνπο αλεπιέμαην.  

Θενηνθίνλ 
Ζ πχιε, ηήο πξφο εκάο ζνπ Κχξηε, ζπγθαηαβάζεσο, Αλαηνιήλ θαί Ήιηνλ θαί 
Φψο, κπζηηθψο ζε θαινχκελνλ, ππεξθπψο γεγέλλεθε, δηπινχλ ηήλ θχζηλ ηφλ 
Θεάλζξσπνλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χκνπ Ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
ηξαηείαλ πλεπκαηηθήλ, πεξηδσζάκελνο ζηξαηφλ έλζενλ, Μάξηπο Υξηζηνχ 
ψπιηζαο, πξφο ηά ηήο αζιήζεσο ζθάκκαηα. 
 
ηαπξψζαο αζθεηηθψο, ζάξθα Παλέλδνμε ηφ πξίλ έζπεπζαο, αζιεηηθαίο 
κάζηημη, θάιαγγαο δαηκφλσλ ηξνπψζαζζαη.  
 
Δψαο ψζπεξ αζηήξ, Νίθσλ απάξαο πξφο δπζκάο έθζαζαο, φζελ ζαλψλ 
έδπζαο, θαί πξφο ηφλ Υξηζηφλ εμαλέηεηιαο.  

Θενηνθίνλ 
Μαξηχξσλ δήκνο ηήλ ζήλ, απεηθνλίζαην ζθαγήλ Γέζπνηα, επεγλσθσο 
Κφξεο ζε, εμ απεηξνγάκνπ βιαζηήζαληα.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Φψο επέιακςε ζνχ ηή θαξδία, ζείνηο ξήκαζη ηήο ζέ ηεθνχζεο, θσηηζζείο δέ 
ηψ Βαπηίζκαηη ζηε, ηψλ Μνλαζηψλ θαηειέγεο ζπζηήκαηη, θαί πνδεγφο θαί 
θσζηήξ ερξεκάηηζαο, επνκέλσλ ζνη, κεζ' ψλ ηφλ Υξηζηφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

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 Λφγνπ, ε αθήξαηνο Παξζελνκήηνξ, ελ ηψ ηαπξψ 
ζεαζακέλε θξεκάκελνλ, ηφλ εμ απηήο αλσδίλσο βιαζηήζαληα, κεηξνπξεπψο 
ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη ηέθλνλ κνπ! πψο πάζρεηο ζέισλ ξχζαζζαη, 
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηάλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Δλεδφκελνο ηαίο ζείαηο θσηνρπζίαηο, ηά ηψλ βαζάλσλ ξεχκαηα, άηξσηνο 



δηέβεο, Νίθσλ αμηάγαζηε, θαί λίθεο ηφλ ζηέθαλνλ, Μάξηπο επαμίσο 
απείιεθαο.  
 
Λακπξνηάηαηο δηαπξέπσλ αλδξαγαζίαηο, σο αζθεηήο εγψληζαη, πάζε 
ζαλαηψζαο, πξφηεξνλ ηνχ ζψκαηνο, αζιήζεη ηφ δεχηεξνλ, ηάο δαηκνληθάο 
ηξέπσλ θάιαγγαο.  
 
Παξεηάμαζζε ηψ φπισ ηήο επζεβείαο, ηψ δπζκελεί ζεφθξνλεο, θαί δηά 
ζαλάηνπ, εχθιεηαλ αζάλαηνλ, εηιήθαηε ςάιινληεο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Χο ππάξρνπζαλ ηήο θηίζεσο αλσηέξαλ, ν Πνηεηήο εγάπεζελ, ψ 
Παξζελνκήηνξ, δείμαο ζε Μεηέξα απηνχ, ήλ θαί ιηηαλεχνπζη, δήκνη, Αζιεηψλ 
εππξεπέζηαηα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Σαίο ζείαηο ηήο κεηξφο, εππεηζψλ παξαηλέζεζη, ηήλ δχλακηλ Νίθσλ έζρεο, ηνχ 
ηαπξνχ ελ πνιέκνηο, κπνχκελνο ηά θξείηηνλα.  
 
Ο βίνο ζνπ θσηί αξεηψλ ππξζεπφκελνο, ηήλ άζιεζηλ ψζπεξ θφζκνλ, 
εππξεπέζηαηνλ έρεη, ζεφθξνλ παλζεβάζκηε.  
 
Νφκνηο ζεαξρηθνίο, εππεηζνχληεο νη Μάξηπξεο, εξίζηεπζαλ, θαί αλφκνπο, 
ζετθή ζπκκαρία, αλδξείσο εηξνπψζαλην.  

Θενηνθίνλ 
Φψο άρξνλνλ εκίλ, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα, εγέλλεζαο επί ρξφλνλ, 
αγαζφηεηνο πινχησ, γελφκελνλ Παλάκσκε.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκνλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Δψαο, ψο πνιχθσηνο ψξκεζαο ήιηνο, ψζπεξ αζηέξαο ζεφθξνλ, καζεηψλ 
ρνξφλ επαγφκελνο, θαί ηήλ δχζηλ, ηαίο αθηίζηλ πκψλ εθσηίζαηε.  
 
Ραλίζη, ηψλ αηκάησλ ζνπ Μάξηπο θαηέθιπζαο, πνιπζεταο ζαιάζζαο, θαί 
βπζψ αγψλσλ απέπλημαο, ηήο θαθίαο, ηφλ δεηλφλ επξεηήλ θαί πακπφλεξνλ.  
 
Χο θξίλα, αξεηψλ ελ ιεηκψλη ελζήζαηε, θαί σο εδχπλνα ξφδα, ηάο εκψλ 
θαξδίαο κπξίδεηε, Μαξηπξίνπ, θαιινλαίο Αζινθφξνη ζεφπλεπζηνη.  

Θενηνθίνλ 
Ναφλ ζε, ηνχ Θενχ θαί παιάηηνλ έκςπρνλ, ηψλ Αζινθφξσλ ρνξεία, 



επηγλνχζα Γέζπνηλα ιηηαλεχεη, ζέ ηήλ κφλελ, γπλαηθψλ αξακέλελ ηφ φλεηδνο.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ζρνπ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Νίθσλνο θαί ηψλ 

απηνχ καζεηψλ, εθαηφλ ελελεθνληαελλέα Μαξηχξσλ.  
ηίρνη 

 Νίθεο ζηέθαλνλ επηξεπίδεη ζνη, Νίθσλ,  
 Βξαβεχο ζηεθάλσλ, ζλήζθε ινηπφλ ηψ μίθεη.  
 Δηθάδη ελ ηξ ηηάηε μίθεη Νίθσλ θξάηα δψθε.  
 

Δηο ηνχο απηνχ Μαζεηάο.  
 

ηίρνη 
 Δλφο δένληνο ηέζζαξαο πκκαξηχξσλ,  
 Γηά μίθνπο ηέκλνπζη πεληεθνληάδαο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Γνκέηηνο μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Ο δεηλφλ νχηνο εηζνξψλ ζπαζεθφξνο, 
 Οξγά θαηνίζαη ηήλ ζπάζελ Γνκεηίνπ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ, Κχξηε».  
 
Τπέξ Υξχζίνλ, δνθηκαζζείο ζεφθξνλ ηνίο αηθηζκνίο, πχξγνο αξεηήο εθάλεο 
ηάο εκβνιάο, ηψλ δαηκφλσλ απσζνχκελνο, Δπινγεηφο εί, ν Θεφο κνπ 
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.  
 
Μεηά ηφ ηέινο, απνξξηθέλ ζνπ ζψκα Μάξηπο θξπςή, ζείαο ηακάησλ πέκπνλ 
καξκαξπγάο, απειαχλεη ιψβελ δαίκνλνο, ηνχ ζέ θαηάδεινλ, δηά 
ζείνππνηήζαληνο Πλεχκαηνο.  
 
ινο ηαίο ζείαηο, ελεδπλζείο Πακκάθαξ λεχζεζη, ζψκα αηθηζκνίο παξέδσθαο 
θαξηεξψο, ζηεθεθφξνο γάξ παξίζηαζζαη, ηψ Παληνθξάηνξη, ελ νπξαλνίο 
επφζεζαο έλδνμε.  
 
Ννκεχο πξνβάησλ, ηψλ ινγηθψλ ηήλ κάλδξαλ Πάηεξ ζνθέ, ιχθσλ λνεηψλ 
εηήξεζαο αβιαβή, θαί ζχλ ηνχηνηο πξφο νπξάληνλ, κνλήλ εζθήλσζαο, ηψ 
Γεζπφηε ηψλ φισλ παξ ίζηαζζαη.  



Θενηνθίνλ 
Μή δηαθζείξαο, ηήλ παξζελίαλ Κφξε φισο ηήλ ζήλ, Λφγνο ηνχ Παηξφο 
εζθήλσζελ επί ζνί, θαί Μαξηχξσλ επεζπάζαην, ρνξφλ ανίδηκνλ, Θενηφθνλ 
αγλήλ ζε θεξχηηνληα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Αλχζηαθηνλ θέξσλ ηφλ ππξζφλ, ηφλ ηήο θαξδίαο ζνπ, επαξδεπφκελνλ, 
δαθξχσλ λάκαζηλ ζηε, θαί αζιήζεσο ελ αίκαζηλ, εηο αρεηξφηεπθηνλ βνψλ, 
παζηάδα λχλ θαηνηθείο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Κφζκνο Αζθεηψλ θαί Αζιεηψλ, εδείρζεο ζηε, ελ ακθνηέξνηο γάξ, 
επεπδνθίκεζαο ηξφπαηα, θαηαπιήηηνληα δηάλνηαλ, θαηά ηνχ κφλνπ δπζκελνχο 
Νίθσλ ζηεζάκελνο, θαί θξαπγάδσλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Αίκαζη θαηήξδεπζαο ςπράο, πξφο δήινλ έλζενλ εγείξαο ζηε, ζηηγκάησλ 
μίθεζηλ, έπιεμαο, ηψλ δαηκφλσλ ηήλ παξάηζμηλ, επαιεζεχνπζαλ ελ ζνί ηήλ 
θιήζηλδείμαο βνψλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ρήμνλ ηφλ θινηφλ κνπ ηφλ βαξχλ, ηψλ παξαπηψζεσλ, ε αλνξζψζαζα, Αδάκ 
ηήλ έθπησζηλ Αρξαληε, ηή θπήζεη ζνπ παλχκλεηε, θαί θσηαγψγεζνλ βνάλ ελ 
θαζαξψ ινγηζκψ, Δπινγεηηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαι ιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Ίδε ζε ζηηγκάησλ ηψ θάιιεη, δηελζηζκελνλ θαί πνξθχξαλ, εθ καξηπξηθψλ ζνπ 
αηκάησλ, ν ζηεθνδφηεο πεξηβαιιφκελνλ θαί ζχλ απηψ θαηψθηζε, Νίθσσ 
ελζέσο αγαιιφκελνλ.  
 
Χο πεξηθαιήο ζνπ ν πφζνο, φλ πξφο ηφλ Κχξηνλ εθηήζσ, Νίθσλ θαί ζεξκφο 
ζνπ ν δήινο, ππξί ηψ ζείσ αλαθιεγφκελνο, θαί ζαπκαζηή ε άζιεζηο, ηνίο 
νπξαλίνηο ζε ζπλάςαζα.  
 
έ ηήο Δθθιεζίαο ελ χςεη, ήιηνλ κέγαλ θεθηεκέλνη, δήκνο Αζιεηψλ σο 
αζηέξεο, θσηί ηψ ζείσ πεξηρεφκελνη, αθηηλνβφινηο ιάκςεζη, ηήλ νηθνπκέλελ 
θαηαπγάδνπζηλ.  
 
Ήξζεο πξφο κνλάο αθεξάηνπο, ρνξφλ δηπιήο εθαηνληάδνο, Μάξηπο Αζιεηψλ 
παξαζηήζαο, ηψ ζηεθνδφηε, κεζ' ψλ κλεκφλεπε, ηψλ εθηεινχλησλ ζήκεξνλ, 



ηφ Ηεξφλ πκψλ κλεκφζπλνλ.  
Θενηνθίνλ 

Φσηφο νηθεηήξηνλ ψςζεο, ηνχ δη' εκάο εθ ζνχ ηερζέληνο, φλ αδηαιείπησο 
δπζψπεη, θσηαγσγήζαη ηνχο αλπκλνχληάο ζε, θαί Θενηφθνλ πάλαγλε, 
Παξζελνκήηνξ θαηαγγέιινληαο.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία θαί Απφιπζηο.  

 Αξρή  
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Πξνεφξηηα ηνχ Δπαγγειηζκνχ ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηφ Ηδηφκεινλ 

ηήο εκέξαο δίο, θαί ηφ Μαξηπξηθφλ, θαί ηά πξνζφκνηα ηνχ Σξησδίνπ θαί ηήο 
Δνξηήο δ'. 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Κεθξπκκέλνλ κπζηήξηνλ, θαί Αγγέινηο αγλψξηζηνλ, Γαβξηήι πηζηεχεηαη ν 
Αξράγγεινο, θαί επί ζέ λχλ ειεχζεηαη, ηήλ κφλελ αθήξαηνλ, θαί θαιήλ 
πεξηζηεξάλ, θαί ηνχ γέλνπο αλάθιεζηλ, θαί βνήζεη ζνη, Παλαγία ηφ, Υαίξε, 
εηνηκάδνπ, δηά ιφγνπ Θεφλ Λφγνλ, ζνχ ηαίο ιαγφζηλ εηζδέμαζζαη. (Γίο)  
 
Φσηνθφξνλ Παιάηηνλ, εηνηκάζζε ζνη Γέζπνηα, ε λεδχο ε άθζνξνο ηήο 
ζεφπαηδνο, δεχξν πξφο ηνχην θαηάβεζη, νηθηείξαο ηφ πιάζκα ζνπ, θζνλεξψο 
πνιεκεζέλ, θαί δνπιεία θξαηνχκελνλ ηνχ αιάζηνξνο, θαί ηφ θάιινο ηφ πξψελ 
απνιέζαλ, θαί ηήλ ζήλ ζσηεξηψδε, πξνζαλακέλνλ θαηάβαζηλ.  
 
Γαβξηήι ν Αξράγγεινο, επί ζέ Παλακψκεηε, εκθαλψο ειεχζεηαη θαί βνήζεη 
ζνη, Υαίξε θαηάξαο ιπηήξηνλ, πεζφλησλ αλφξζσζηο, ραίξε κφλε εθιεθηή, ηψ 
Θεψ ρξεκαηίζαζα, ραίξε έκςπρε, ηνχ Ζιίνπ λεθέιε ππνδέρνπ, ηφλ αζψκαηνλ 
ελ κήηξα, ηή ζή νηθήζαη ζειήζαληα.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Δπαγγειίδεηαη ν Γαβξηήι, ηή Κεραξηησκέλε ζήκεξνλ, Υαίξε αλχκθεπηε Κφξε 
θαί απεηξφγακε, κή θαηαπιαγήο ηή μέλε κνπ κνξθή, κεδέ δεηιηάζεο, 
Αξράγγειφο εηκη φθηο εμεπάηεζελ Δχαλ πνηέ, λχλ επαγγειίδνκαί ζνη ηήλ 
ραξάλ, θαί κελείο άθζνξνο, θαί ηέμε ηφλ Κχξηνλ Άρξαληε.  
 

Δίζνδνο, ηά Αλαγλψζκαηα θαί ε ινηπή Αθνινπζία ηψλ Πξνεγηαζκέλσλ.  
 

Απνιπηίθηνλ Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ' 

ήκεξνλ ηήο παγθνζκίνπ ραξάο ηά πξννίκηα, ηήλ πξνεφξηηνλ άζαη 



πξνηξέπεηαη, ηδνχ γάξ Γαβξηήι παξαγίλεηαη, θαί πξφο απηήλ εθβνήζεηαη, 
Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ.  
 

Δη δέ νπ ηειείηαη Λεηηνπξγία ςάιινκελ εηο ηφλ ηίρνλ ηφ Ηδηφκεινλ ηήο 
εκέξαο, θαί ηφ Μαξηπξηθφλ.  
 

Γφμα, θαί λχλ, ηήο Δνξηήο, νίνλ βνχιεη 
 

Σφ, Θενηφθε Παξζέλε, θαί αη γ' κεγάιαη κεηάλνηαη.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο, ν Πξνεφξηηνο, θα ηνχ Σξησδίνπ εηο ηήλ ηάμηλ απηψλ.  
 

Ο Πξνεφξηηνο Καλψλ εηο ο' 
 

Πνίεκα Γεσξγίνπ, νη δέ Θενθάλνο.  
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιεθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Ο θφζκνο, πεξηραξψο επθξάλζεηη, ψζπεξ αηζζφκελνο, ηήλ ηνχ Κπξίνπ 
θάζνδνλ ελ ζνί, δηά ζπιάγρλα ειένπο γάξ, εμ νπξαλνχ θαηέξρεηαη, γαζηξί 
Παξζέλνπ ζσκαηνχκελνο.  
 
Ηδνχ ζνη, ηή Βαζηιίδη ζηέιιεηαη, ζείνο Αξράγγεινο, ηνχ Βαζηιέσο πάλησλ θαί 
Θενχ, πξνκελχζαη ηήλ έιεπζηλ, θαί πξνζθσλήζεη Υαίξέ ζνη, επ' αλαθιήζεη 
ηνχ Πξνπάηνξνο.  
 
Ζ ζηάκλνο, ε θσηαπγήο θαί πάγρξπζνο, δηεπηξεπίζζεηη, πξφο εηζδνρήλ ηνχ 
κάλλα ηήο δσήο, επί ζέ γάξ ειεχζεηαη, δηά θσλήο Αγγέινπ ζνη, ππεξθπψο 
εηζνηθηδφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Λαγφζη, ζνχ ηήο Αγλήο νηθίδεζζαη, κέιιεη ν Κχξηνο, ν θαηνηθψλ αεί ηνχο 
νπξαλνχο, νπξαλψζαη γάξ έξρεηαη, ηψλ γεγελψλ ηφ θχξακα, ηνχην ζαθψο 
επελδπζάκελνο.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ ελ ζνθία θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο, ελππνζηάησ νθία Θενχ, νπ γάξ εζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ 
θηιάλζξσπε».  
 
Γή ηάο αθάλζαο, ηψλ παζψλ ιππεξψο ε βιαζηήζαζα, ζθίξηα ρφξεπε, ηδνχ, ν 



γεσξγφο ν αζάλαηνο, θαηάξαο εμαίξσλ ζε, λχλ επειεχζεηαη.  
 
Ο ζείνο πφθνο, εηνηκάδνπ Παξζέλε ακφιπληε, επί ζέ γάξ ν Θεφο, ψο πεηφο 
θαηαβήζεηαη, μεξάλαη ηά ξεχκαηα, ηήο παξαβάζεσο.  
 
Σφκνο ν ζείνο, επηξεπίδνπ, Παηξφο ηψ δαθηχισ γάξ, εγγξαθήζεηαη ελ ζνί, ν 
ζείνο Λφγνο ζαξθνχκελνο, ηήλ εμ αινγίαο κνπ, ιχσλ παξάβαζηλ.  
 
Υξπζή ιπρλία, ππνδέρνπ ηφ πχξ ηήο ζεφηεηνο, αλαιάκπνλ δηά ζνχ, θαί θψο 
ηψ θφζκσ δσξνχκελνλ, δη' νχ ηψλ θαθψλ εκψλ, ζθφηνο ιπζήζεηαη.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

ήκεξνλ άπαζα θηίζηο αγάιιεηαη, φηη ην Υαίξέ ζνη θάζθεη ν Άγγεινο, 
επινγεκέλε ζχ Αγλή, ηνχ Υξηζηνχ Μήηεξ άρξαληε, ήκεξνλ ηνχ φθεσο, 
ακαπξνχηαη ηφ θξχαγκα, αξάο γάξ δηαιέιπηαη, ν δεζκφο ηνχ Πξνπάηνξνο, 
Γηφ ζνη θαί εκείο εθβνψκελ, Υαίξε ε Κεραξηησκέλε.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Σφ Μπζηήξηνλ ηφ πάιαη πξφ ηψλ αηψλσλ, πξννξηζζέλ θαλέξσζηλ, άξρεηαη 
ιακβάλεηλ, γή θαί ηά νπξάληα, ζπκθψλσο επθξάλζεηε, θαί ραξκνληθψο 
αιαιάμαηε.  
 
Σν Παιάηηνλ ηφ κέγα ηνχ Βαζηιέσο, ηψλ αθνψλ δηάλνημνλ ηάο ζείαο εηζφδνπο, 
ήδε γάξ ειεχζεηαη, Υξηζηφο ε αιήζεηα, θαί θαηαζθελψζεη ελ κέζσ ζνπ.  
 
Σήο Πξνκήηνξνο ηφλ φιηζζνλ αλνξζψζσλ, ν ιπηξσηήο νθζήζεηαη, ελ 
απεηξνγάκσ, κήηξα νηθηδφκελνο, Απηψ κεισδήζσκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 
Αββαθνχκ, ζε πξνεγνξεπζε πάιαη ξνο, ηαίο αξεηαίο θαηάζθηνλ, εμ νχ 
θαλεξνχζζαη, κέιιεη ν Θεφο εκψλ, Παξζέλε παλάκσκε, κφλε ηψλ βξνηψλ 
εγθαιιψπηζκα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Χ άζπηιε Ακλάο, ν Ακλφο ηνχ Θενπ εκψλ, ηήλ κήηξαλ ζνπ ππεηζδχλαη, 
θαηεπείγεηαη αίξσλ, εκψλ ηά ακαξηήκαηα.  



 
Ράβδνο ε κπζηηθή, κεη' νιίγνλ αλζήζεηελ, σο γέγξαπηαη, ζείνλ άλζνο, Ηεζζαί 
εθ ηήο ξίδεο, εκίλ εκθαληδφκελνλ.  
 
Αγγέινπ ηή θσλή, πηαλζείζα σο άκπεινο, πξφο βιάζηεζηλ εηνηκάδνπ, ηνχ 
πεπείξνπ Παξζέλε, θαί αθεξάηνπ βφηξπνο.  
 
Μέγηζηε Πξνθεηψλ, Ζζατα επθξάλζεηη, Παξζέλνο γάξ ήλ πξνέθεο, ελ γαζηξί 
ζπιιακβάλεη, Βνπιήο κεγάιεο Άγγεινλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Υαίξέ ζνη, Γαβξηήι ν Αξράγγεινο θζέγγεηαη, ηήλ γάξ ραξάλ ελ γαζηξί ζνπ, 
ζπιιακβάλεηλ κέιιεηο αλεξκελεχησο, ήλ ε Δχα, παξαβάζεη Παξζέλε 
απψιεζελ.  
 
Οχ θιέμεη, κή δεηιηάζεο φισο, ηήλ κήηξαλ ζνπ, πχξ ηήο ζεφηεηνο Κφξε, ε 
γάξ βάηνο πάιαη ζέ πξνεηχπνπ, θαηνκέλε, νπδακψο θιεγνκέλε δέ Πάλαγλε.  
 
Σφ ξνο, Γαληήι ν πξνείδελ ελ Πλεχκαηη, ραίξε Παξζέλε, εθ ζνχ γάξ, ν 
λνεηφο ιίζνο απνηκεζήζεηαη, θαί ζπληξίςεη, ηψλ δαηκφλσλ ηά άςπρα μφαλα.  
 
Δηξήλεο, ν Βαζηιεχο ελ ζνί επειεχζεηαη, ηνχ δηά ζνχ εηξελεχζαη, ηνχο 
πνιεκεζέληαο θαί εηηεζέληαο, Θενκήηνξ, πνλεξά ζπκβνπιία ηνχ φθεσο.  
 

Κνληάθηνλ Πξνεφξηηνλ 
Ήρνοδ' 

Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Δπειεχζεη Πλεχκαηνο ηνχ Παλαγίνπ, ηνχ Παηξφο ηφλ ζχλζξνλνλ, θαί 
νκννχζηνλ θσλή, ηνχ Αξραγγέινπ ζπλέιαβεο, Θενθπήηνξ, Αδάκ ε 
αλάθιεζηο.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Πξνεφξηηα ηνχ Δπαγγειηζκνχ ηήο Τπεξαγίαο 

Θενηφθνπ, θαί Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αξηέκνλνο, Δπηζθφπνπ 
ειεπθείαο ηήο Πηζηδείαο.  

ηίρνη 
 Σήλ ζάξθα ξίςαο, σο έιπηξνλ, Αξηέκσλ,  
 Οπ γήο έρσλ ηη ζηέιιεηαη ηήλ πξφο πφινλ.  
 Δηθάδη ακθί ηεηάξηε εδέμαην Αξηέκνλ Δδέκ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο, Αξηέκνλνο, 
Πξεζβπηέξνπ Λανδηθείαο.  



 
Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Εαραξίαο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 Θεψ πξφο ηζρχλ εμνκνησζείο, Πάηεξ,  
 Τηψ Θενχ ζχγθιεξνο εθζηάο γήο γίλε.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη νθηψ Μάξηπξεο, νη εθ Καηζαξείαο ηήο 
Παιαηζηίλεο, μίθεη ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
 σηήξνο νθηάξηζκνο εηκήζε θάιαγμ,  
 Σνχ πξίλ πεξηηκεζέληνο νθηαεκέξνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Μαξηίλνο ν ζεβαίνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Καιψ ηξαθείο θάιιηζηα γήξα, Μαξηίλε,  
 Θαλψλ ζαλνχζη πξνζηέζεηζαη Παηξάζη.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ο δηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο ζνπ Παίδαο, θαί ηνχο Υαιδαίνπο 
αλειψλ, νίο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί».  
 
Ζ θηβσηφο ε ινγηθή, ήλ ν αιεζήο Ννκνζέηεο, ήγαπεθσο ηήλ επί ζνί, 
θαηαζθήλσζηλ κέιιεη πνηήζαζζαη, ζπκεδίαο εκπιήζζεηη, δηά ζνχ γάξ ηνχο 
θζαξέληαο αλαθαηλίζεη.  
 
Πξνθεηηθφο ζείνο ρνξφο, ψζπεξ επαηζζφκελνο Κφξε, ηήλ επί ζνί ηνχ 
Λπηξσηνχ, εηξελαίαλ επέιεπζηλ θξάδεη ζνη, Υαίξε πάλησλ ε ιχηξσζηο, ραίξε 
κφλε ηψλ αλζξψπσλ ε ζσηεξία.  
 
Μή δεηιηάζεο ηήλ θσλήλ, κή θαηαπιαγήο ηφλ ιαινχληα, Θενχ δηάθνλφο εζηη, 
θαλεξψζαί ζνη ήθεη Μπζηήξηνλ, ηφ Αγγέινηο απφξξεηνλ, απεηξφγακε Μαξία 
επινγεκέλε.  
 
Οξάο ηήλ θηίζηλ ηψ ερζξψ, πάζαλ δνπισζείζαλ Παξζέλε, Καηειεήζαη δέ 
απηήλ, δηά ζπιάγρλα ειένπο βνπιφκελνλ, δηά ζνχ ηφλ θηιάγαζνλ, κή νχλ 
ιφγνηο Σνχ Αγγέινπ πξνζαπηζηήζεο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 



Ζ θνχθε λεθέιε ηνχ θσηφο, ε απεηξφγακνο, δηεπηξεπίζζεηη, ηδνχ ν Ήιηνο 
άλσζελ, επηιάκςεη ζνη ν άδπηνο, πξφο κέλ νιίγνλ επί ζνί θαηαθξππηφκελνο, 
ηψ δέ θφζκσ, θαίλσλ θαί ιχσλ θαθίαο ηήλ δφθσζηλ.  
 
Αγγέισλ ν πξψηνο ιεηηνπξγφο, πξνζεπαθίεζη ζνη, θσλήλ ραξκφζπλνλ, 
θαηακελχσλ ζνη Άρξαληε, ηφλ κεγάιεο βνπιήο Άγγεινλ, ζαξθσζεζφκελνλ εθ 
ζνχ δη' αγαζφηεηα, ψ βνψκελ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Χο ξφδνλ θνηιάδσλ θαζαξφλ, σο θξίλνλ εχνζκνλ θαηαλνήζαο ζε, ν 
πιαζηνπξγφο εκψλ Κχξηνο, λχλ εξάζζε ζνπ ηνχ θάιινπο Αγλή, θαί 
ζαξθσζήλαη εθ ηψλ ζψλ, αηκάησλ βνχιεηαη, ηφ δπζψδεο, φπσο δηψμε ηήο 
πιάλεο ρξεζηφηεηη.  
 
Παηξφο δεμηφζελ νπθ εθζηάο, ελ ζνί ηήλ νίθεζηλ, κέιιεη πνηήζαζζαη, ν 
ππεξνχζηνο Άρξαληε, φπσο ζηήζε δεμηά απηνχ, ζέ ηήλ πιεζίνλ θαί θαιήλ, νία 
Βαζίιηζζαλ, δεμηάλ ηε, πάζη πξνηείλε πεζνχζη, θαί ζψζε εκάο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Δχα κέλ εηξχγεζε θαξπφλ, ηφλ ζάλαηνλ, γεσξγνχληα ηφλ νιέζξηνλ, ζνχ δέ ελ 
κέζσ εθβιαζηήζεη, Καξπφο αζαλαζίαο ν πξφμελνο, Υξηζηφο, ν γιπθαζκφο 
εκψλ Γέζπνηλα, φλ αλπκλνχληεο, ζέ δνμάδνκελ.  
 
Κιίλαο νπξαλνχο λχλ πξφο εκάο θαηάβεζη, ζξφλνο ήδε εηνηκάζζε ζνη, Λφγε, 
ε κήηξα ηήο Παξζέλνπ, ελ ψ σο Βαζηιεχο σξαηφηαηνο θαζίζεηο εμεγείξαη ηνχ 
πηψκαηνο, ηήο δεμηάο ζνπ ηφ πιαζηνχξγεκα.  
 
Ζξάζζε ηνχ θάιινπο ζνπ Υξηζηφο, Παλάκσκε, θαί ηήλ κήηξαλ ζνπ θαηψ 
θεζελ, φπσο παζψλ εμ ακνξθίαο, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ ιπηξψζεηαη, θαί 
θάιινο ηφ αξραίνλ δσξήζεηαη, φλ πξνζθπλνχληεο, ζέ δνμάδνκελ.  
 
Ζ ρψξα ε άζπνξνο Αγλή ππφδεμαη, δηά ιφγνπ ηφλ νπξάληνλ Λφγνλ, σο ζίηνλ 
θαξπνξφξνλ, βιαζηάλνληα εθ ζνχ θαί ηά πέξαηα, εθηξέθνληα ηψ άξησ ηήο 
γλψζεσο, φλ πξνζθπλνχληεο, ζέ δνμάδνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Χο δψξα πξνεφξηηα, πξνζθέξνκέλ ζνη Πάλαγλε, θηινπησρείαο ηφλ πινχηνλ, 
αγλείαλ θαί ζσθξνζχλελ, χκλνπο επράο θαί δάθξπα, λεζηείαλ θαί ηαπείλσζηλ, 
εθ' νίο ζπκπξάηηνηο Γέζπνηλα, θαί άπαληαο επνπηεχνηο επζπιάγρλσο, ψ 
Θενκήηνξ.  
 



Δηο ηφλ ηίρνλ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, θαί ηφ Μαξηπξηθφλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Γιψζζαλ ήλ νπθ έγλσ, ήθνπζελ ε Θενηφθνο, ειάιεη γάξ πξφο απηήλ ν 
Αξράγγεινο, ηνχ Δπαγγειηζκνχ ηά ξήκαηα, φζελ πηζηψο δεμακέλε ηφλ 
αζπαζκφλ, ζπλέιαβέ ζε ηφλ πξναηψληνλ Θεφλ, Γηφ θαί εκείο αγαιιφκελνη 
βνψκέλ ζνη, ν εμ απηήο ζαξθσζείο αηξέπησο Θεφο, εηξήλελ ηψ θφζκσ 
δψξεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Σφ Αγαζφλ ηφ εμνκνινγείνζαη ηψ Κπξίσ.  
 

Σφ Σξηζάγηνλ, ηφ Σξνπάξηνλ θαί αη ηξείο κεγάιαη κεηάλνηαη, θαηά ηήλ 
ηάμηλ.  
 

Πεξί δέ ηήλ ηξίηελ ξαλ ηήο εκέξαο ζπλαγφκεζα ελ ηή Δθθιεζία, θαί 
ςάιινκελ, θαηά ηήλ ζπλήζεηαλ, ηήλ γ' ψξαλ θαί ηήλ ο' θαί κηθξφλ 
παξαηεξήζαληεο, ζπλάπην κελ θαί ηήλ ζ' θαί κεηά ηνχην ν Δζπεξηλφο 
ηαρχηεξνλ, δηά ηφλ θφπνλ ηήο Αγξππλίαο.  

Αξρή  
ΤΖ ΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ο Δπαγγειηζκφο ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ θαί Αεηπαξζέλνπ Μαξίαο. 

 
Δη ηχρνη ν Δπαγγειηζκφο ελ Κπξηαθή.  

 
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 

 
ηηρεξά Πξνζφκνηα 

 
Ήρνο δ'  Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Καηνηθηεηξήζαο ηφ πνίεκα ν Πιάζηεο, ζπιάγρλνηο ηνίο νηθείνηο ηε 
θαηαθακπηφκελνο, Κφξεο ελ κήηξα ζεφπαηδνο, νηθήζαη ζπεχδεη, πξνο ήλ ν 
κέγαο ήιζελ Αξράγγεινο, Υαίξε πξνζθζεγγφκελνο, ζενραξίησηε, λχλ κεηά 
ζνχ ν Θεφο εκψλ, κή πηνεζήο κε, ηνχ Βαζηιέσο ηφλ Αξρηζηξάηεγνλ, εχξεο 
γάξ ράξηλ, ήλ απψιεζελ, Δχα ηφ πξίλ ε Πξνκήησξ ζνπ, θαί ζπιιήςε θαί 
ηέμε, ηνχ Παηξφο ηνλ νκννχζηνλ.  
 
Ξέλνο εζηί ζνπ ν ιφγνο θαί ε ζέα, μέλα ζνπ ηά ξήκαηα θαί ηά κελπκαηα, ε 
Μαξηάκ πξφο ηφλ Άγγεινλ, κή κε πιαλήζεο, Κφξε ππάξρσ γάκνπ ακχεηνο, 
ιέγεηο σο ζπιιήςνκαη ηφλ απεξίιεπηνλ, θαί πψο ρσξήζεη ε κήηξα κνπ, φλ ηά 
κεγέζε, ηψλ νπξαλψλ ρσξήζαη νπ δχλαληαη; Σνχ Αβξαάκ ζε δηδαμάησ πξίλ, 
ε θαιχβε, Θεφλ ε ρσξήζαζα, Πξνηππνχζα Παξζέλε, ηήλ ζεφδεθηνλ γαζηέξα 
ζνπ.  
 
Δηο Ναδαξέη λχλ ηήλ Πφιηλ επηθζάζαο, Πφιηλ ζε ηήλ έκςπρνλ ηνχ Βαζηιέσο 



Υξηζηνχ, ν Γαβξηήι θαηαζπάδεηαη, βνψλ ζνη, Υαίξε, επινγεκέλε ζενραξίησηε, 
έμεηο ελ λεδχτ ζνπ Θεφλ ζαξθνχκελνλ, θαί δηά ζνχ ηφ αλζξψπηλνλ, πξφο ηφ 
αξραίνλ, δη' επζπιαγρλίαλ αλαθαινχκελνλ, Δπινγεκέλνο ηήο θνηιίαο ζνπ, 
ζείνο θαξπφο ν αζάλαηνο, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ, δηά ζνχ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Σψ έθησ κελί, ν Αξρηζηξάηεγνο απεζηάιε πξφο ζέ ηήλ Παξζέλνλ Αγλήλ, 
κελχζαί ζνη ηφλ ιφθαη γνλ ηήο ζσηεξίαο, άκα δέ θαί θαιέζαη ζε, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ, ηέμεο Τηφλ, ηφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο, φο 
ζψζεη ηφλ ιαφλ απηνχ, εθ ηψλ πηαηζκάησλ απηψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Άξρσλ ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, ν Γαβξηήι θαηαπηάο, ηήλ Παξζέλνλ αζπάδεηαη, 
ραίξε ιέγσλ φρεκα, θαζαξφλ ηήο ζεφηεηνο, ζέ εμ αηψλνο Θεφο εγάπεζελ, εηο 
θαηνηθίαλ ηε εξεηίζαην, δνχινο Γεζπφηνπ ζνπ, παξνπζίαλ πάξεηκη, αλαβνψλ, 
ηέμε νπληφλ Κχξηνλ, άθζνξνο κέλνπζα.  
 
ηίρ. Δπαγγειίδεζζε εκέξαλ εμ εκέξαο ηφ ζσηήξηνλ ηνχ Θενχ εκψλ. 
 
Σί ζνπ ηφ είδνο ηφ πχξηλνλ, ηψ Γαβξηήι ε εκλή, κεη' εθπιήμεσο έθεζε, ηί 
ζνπ ηφ αμίσκα, θαί ηψλ ιφγσλ ε δχλακηο; παηδνπνηταλ πξνζεπαγγέιιε κνη, 
εγψ δέ πείξαλ αλδξφο νπ θέθηεκαη, άπηζη πφξξσζελ, κή πιαλήζεο άλζξσπε, 
ψο πεξ ηφ πξίλ, Δχαλ ηήλ Πξνκήηνξα, φθηο ν δφιηνο.  
 
ηίρ. Άζαηε ηψ Κπξίσ άζκα θαηλφλ.  
 
Πλεχκα Θενχ ηφ παλάγηνλ, ήμεη αγλή επί ζέ, ζενρψξεηε Γέζπνηλα, θαί 
επηζθηάζεη ζνη, ηνχ Τςίζηνπ ε δχλακηο, θαί ηέμε παίδα δηαηεξνχληά ζνπ, ηήλ 
παξζελίαλ απαξαζάιεπηνλ, νχηνο Τηφο εζηηλ, αγελεαιφγεηνο, νχηνο νθζείο, 
ζψζεη ηφλ ιαφλ απηνχ, θαζψο επδφθεζε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Σψ έθησ κελί, απεζηάιε ν Αξράγγεινο πξφο Παξζέλνλ αγλήλ, θαί ραίξεηλ 
απηή πξνζεηπψλ, επεγγειίζαην εμ απηήο ηφλ Λπηξσηήλ πξνειζείλ, ζελ 
δεμακέλε ηφλ αζπαζκφλ, ζπλέιαβέ ζε ηφλ πξναηψληνλ Θεφλ, ηφλ αθξάζησο 
επδνθήζαληα ελαλζξσπήζαη, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Αξρφκεζα ηνχ κεγάινπ Δζπεξηλνχ, άλεπ κεηαλνηψλ θαί ηηρνινγίαο.  
 

Δηο δέ ηφ Κχξηε εθέθξαμα ηζηψκελ ζηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
πξνζφκνηα γ' δεπηεξνχληεο απηά.  
 



Ήρνο πι. β' 
ιελ απνζέκελνη 

Βνπιήλ πξναηψληνλ, απνθαιχπησλ ζνη Κφξε, Γαβξηήι εθέζηεθε, ζέ 
θαηαζπαδφκελνο, θαί θζεγγφκελνο, Υαίξε γή άζπνξε, ραίξε βάηε άθιεθηε, 
ραίξε βάζνο δπζζεψξεηνλ, ραίξε ε γέθπξα, πξφο ηνχο νπξαλνχο ε 
κεηάγνπζα, θαί θιίκαμ ε κεηάξζηνο, ήλ ν lαθσβ εζεάζαην, ραίξε ζεία ζηάκλε 
ηνχ Μάλλα, ραίξε ιχζηο ηήο αξάο, ραίξε Αδάκ ε αλάθιεζηο, κεηά ζνχ ν 
Κχξηνο.  
 
Φαίλε κνη σο άλζξσπνο, θεζίλ ε άθζνξνο Κφξε, πξφο ηφλ Αξρηζηξάηεγνλ, 
θαί πψο θζέγγε ξήκαηα ππέξ άλζξσπνλ, κεη' εκνχ έθεο γάξ, ηφλ Θεφλ 
έζεζζαη, θαί ζθελψζεηλ ελ ηή κήηξα κνπ, θαί πψο γελήζνκαη, ιέγε κνη ρσξίνλ 
επξχρσξνλ, θαί ηφπνο αγηάζκαηνο, ηνχ ηνίο Υεξνπβίκ επηβαίλνληνο; Μή κε 
δειεάζεο απάηε, νπ γάξ έγλσλ εδνλήλ, γάκνπ ππάξρσ ακχεηνο, πψο νχλ 
παίδα ηέμνκαη! 
 
Θεφο φπνπ βνχιεηαη, ληθάηαη θχζεσο ηάμηο, θεζίλ ν Αζψκαηνο, θαί ηά ππέξ 
άλζξσπνλ δηαπξάηηεηαη. Σνίο εκνίο πίζηεπε, αιεζέζη ξήκαζη, Παλαγία 
ππεξάκσκε. Ζ δέ εβφεζε, Γέλνηηφ κνη λχλ σο ηφ ξήκά ζνπ, θαί ηέμνκαη ηφλ 
άζαξθνλ, ζάξθα εμ εκνχ δαλεηζάκελνλ, φπσο αλαγάγε ηφλ άλζξσπνλ, σο 
κφλνο δπλαηφο, εηο ην αξραίνλ αμίσκα, δηά ηήο ζπγθξάζεσο.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. β'  Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Απεζηάιε εμ νπξαλνχ Γαβξηήι ν Αξράγγεινο, επαγγειίζαζζαη ηή Παξζέλσ 
ηήλ ζχιιεςηλ, θαί ειζψλ εηο Ναδαξέη, εινγίδεην ελ εαπηψ, ηψ ζαχκα 
εθπιεηηφκελνο, φηη, Πψο ν ελ πςίζηνηο αθαηάιεπηνο ψλ, εθ παξζέλνπ 
ηίθηεηαη! ν έρσλ ζξφλνλ νπξαλφλ, θαί ππνπφδηνλ ηήλ γήλ, ελ κήηξα ρσξείηαη 
γπλαηθφο! ψ ηά Δμαπηέξπγα θαί Πνιπφκκαηα αηελίζαη νχ δχλαληαη, ιφγσ 
κφλσ εθ ηαχηεο ζαξθσζήλαη επδφθεζε, Θενχ εζηη Λφγνο ν παξψλ. Σί νχλ 
ίζηακαη, θαί νπ ιέγσ ηή Κφξε; Υαίξε Κεραξηησκέλε ν Κχξηνο κεηά ζνχ, ραίξε 
αγλή Παξζέλε, ραίξε Νχκθε αλχκθεπηε, ραίξε Μήηεξ ηήο δσήο, επινγεκέλνο 
ν θαξπφο ηήο θνηιίαο ζνπ.  
 

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, ςάιινκελ ηά παξφληα Ηδηφκεια ηηρεξά.  
 

Ήρνο α'  Βχδαληνο 
Σψ έθησ κελί, ν Αξρηζηξάηεγνο απεζηάιε πξφο ζέ ηήλ Παξζέλνλ θαί Αγλήλ, 
κελχζαί ζνη ηφλ ιφγνλ ηήο ζσηεξίαο, άκα δέ θαί θαιέζαη ζε, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε ν Κχξηνο κεηά ζνχ, ηέμε Τηφλ, ηφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο, φο 
ζψζεη ηφλ ιαφλ απηνχ, εθ ηψλ πηαηζκάησλ απηψλ.  



Ο απηφο  Αλαηνιίνπ 
Δλ ηψ κελί ηψ έθησ, απεζηάιε νπξαλφζελ Γαβξηήι ν Αξράγγεινο, ελ πφιεη 
ηήο Γαιηιαίαο Ναδαξέη, θνκίζαη ηή Κφξε ραξάο επαγγέιηα, θαί πξνζειζψλ 
πξφο απηήλ εβφεζε ιέγσλ, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ, ραίξε 
δνρείνλ ηήο αρσξήηνπ θχζεσο, φλ γάξ νπξαλνί νπθ ερψξεζαλ, ε λεδχο ζνπ 
θερψξεθελ επινγεκέλε, Υαίξε ζεκλή, ηνχ Αδάκ ε αλάθιεζηο, θαί ηήο Δχαο ε 
ιχηξσζηο, θαί ραξά ηνχ θφζκνπ, θαί αγαιιίαζηο ηνχ γέλνπο εκψλ.  

Ο απηφο 
Απεζηάιε Άγγεινο Γαβξηήι, νπξαλφζελ εθ Θενχ, πξφο Παξζέλνλ ακφιπληνλ, 
εηο πφιηλ ηήο Γαιηιαίαο Ναδαξέη, επαγγειίζαζζαη απηή ηνχ μέλνπ ηξφπνπ ηήλ 
ζχιιεςηλ, Απεζηάιε δνχινο αζψκαηνο, πξφο έκςπρνλ πφιηλ θαί πχιελ 
λνεξάλ, κελχζαη Γεζπνηηθήο παξνπζίαο ηήλ ζπγθαηάβαζηλ, Απεζηάιε 
ζηξαηηψηεο νπξάληνο, πξφο ηφ έκςπρνλ ηήο δφμεο Παιάηηνλ, πξνεηνηκάζαη 
ηψ Κηίζηε θαηνηθίαλ άιεθηνλ, θαί πξνζειζψλ πξφο απηήλ εθξαχγαδε, Υαίξε 
ζξφλε ππξίκνξθε, ηψλ ηεηξακφξθσλ ππεξελδνμνηέξα, Υαίξε θαζέδξα, 
Βαζηιηθή νπξάληε, ραίξε ξνο αιαηφκεηνλ, δνρείνλ παλέληηκνλ, ελ ζνί γάξ 
πάλ ηφ πιήξσκα θαηψθεζε, ηήο ζεφηεηνο ζσκαηηθψο, επδνθία Παηξφο ατδίνπ, 
θαί ζπσεξγεία ηνχ  Αγίνπ Πλεχκαηνο, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά 
νχ.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο β'  Κνζκά Μνλαρνχ 

Δπαγγειίδεηαη ν Γαβξηήι ηή θεραξηησκέλε ζήκεξνλ, Υαίξε αλχκθεπηε Κφξε 
θαί απεηξφγακε, κή θαηαπιαγήο ηή μέλε κνπ κνξθή, κεδέ δεηιηάζεο, 
Αξράγγειφο εηκη, φθηο εμεπάηεζελ Δχαλ πνηέ, λχλ επαγγειίδνκαί ζνη ηήλ 
ραξάλ, θαί κελείο άθζνξνο, θαί ηέμε ηφλ Κχξηνλ Άρξαληε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο δ' 
Σψ έθησ κελί, απεζηάιε ν Αξράγγεινο πξφο Παξζέλνλ αγλήλ, θαί ραίξεηλ 
απηή πξνζεηπψλ, επεγγειίζαην εμ απηήο ηφλ Λπηξσηήλ πξνειζείλ, ζελ 
πηζηψο δεμακέλε ηφλ αζπαζκφλ, ζπλέιαβέ ζε ηφλ πξναηψληνλ Θεφλ, ηφλ 
αθξάζησο επδνθήζαληα ελαλζξσπήζαη, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
ηίρ. Δπαγγειίδεζζε εκέξαλ εμ εκέξαο ηφ ζσηήξηνλ ηνχ Θενχ εκψλ. 
 
Γιψζζαλ ήλ νπθ έγλσ, ήθνπζελ ε Θενηφθνο, ειάιεη γάξ πξφο απηήλ ν 
Αξράγγεινο, ηνχ Δπαγγειηζκνχ ηά ξήκαηα, φζελ πηζηψο δεμακέλε ηφλ 
αζπαζκφλ, ζπλέιαβέ ζε ηφλ πξναηψληνλ Θεφλ, Γηφ θαί εκείο αγαιιφκελνη 
βνψκέλ ζνη, ν εμ απηήο ζαξθσζείο αηξέπησο Θεφο, εηξήλελ ηψ θφζκσ δψξε 
ζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Άζαηε ηψ Κπξίσ άζκα θαηλφλ.  
 
Ηδνχ ε αλάθιεζηο λχλ επέθαλελ εκίλ, ππέξ ιφγνλ ν Θεφο ηνίο αλζξψπνηο 



ελνχηαη, Αξραγγέινπ ηή θσλή ε πιάλε εθκεηνχηαη, ε Παξζέλνο γάξ δέρεηαη 
ηήλ ραξάλ, ηά επίγεηα γέγνλελ νπξαλφο, ν θφζκνο ιέιπηαη ηήο αξραίαο αξάο, 
Αγαιιηάζζσ ε θηίζηο θαί θσλαίο θαί ιπηξσαλπκλείησ, Ο πνηεηήο ηήο εκψλ, 
Κχξηε δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 

ήκεξνλ ραξάο Δπαγγέιηα, παξζεληθή παλήγπξηο, ηά θάησ ηνίο άλσ 
ζπλάπηεηαη, ν Αδάκ θαηλνπξγείηαη, ε Δχα ηήο πξψηεο ιχπεο ειεπζεξνχηαη, 
θαί ε ζθελή ηήο θαζ' εκάο νπζίαο ηή ζεψζεη ηνχ πξνζιεθζέληνο θπξάκαηνο, 
λαφο Θενχ θερξεκάηηθελ,  Μπζηήξηνλ! ν ηξφπνο ηήο θελψζεσο άγλσζηνο, ν 
ηξφπνο ηήο ζπιιήςεσο άθξαζηνο, Άγγεινο ιεηηνπξγεί ηψ ζαχκαηη, παξζεληθή 
γαζηήξ ηφλ Τηφλ ππνδέρεηαη, Πλεχκα Άγηνλ θαηαπέκπεηαη, Παηήξ άλσζελ 
επδνθεί, θαί ηφ ζπλάιιαγκα, θαηά θνηλήλ πξαγκαηεχεηαη βνχιεζηλ, ελ ψ, θαί 
δη' νχ ζσζέληεο, ζπλσδά ηψ Γαβξηήι, πξφο ηήλ Παξζέλνλ βνήζσκελ, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ, εμ ήο ε ζσηεξία, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, 
ηήλ θαζ' εκάο πξνζιαβφκελνο θχζηλ, πξφο εαπηφλ επαλήγαγελ, Απηφλ 
ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Σξηζάγηνλ 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  εθ ηξίηνπ 
ήκεξνλ ηήο ζσηεξίαο εκψλ ηφ Κεθάιαηνλ, θαί ηνχ απ' αηψλνο Μπζηεξίνπ ε 
θαλέξσζηο, ν Τηφο ηνχ Θενχ, Τηφο ηήο Παξζέλνπ γίλεηαη, θαί Γαβξηήι ηήλ 
ράξηλ επαγγειίδεηαη, Γηφ ζχλ απηψ ηή Θενηφθσ βνήζσκελ, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ.  
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ο κέγαο ηξαηεγφο, ηψλ αυισλ ηαγκάησλ, εηο πφιηλ Ναδαξέη, επηζηάο 
Βαζηιέα, κελχεη ζνη Άρξαληε, ηψλ αηψλσλ θαί Κχξηνλ, Υαίξε, ιέγσλ ζνη, 
Δπινγεκέλε Μαξία, αθαηάιεπηνλ, θαί αλεξκήλεπηνλ ζαχκα, βξνηψλ ε 
αλάθιεζηο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... πάιηλ ηφ απην 
 

Μεηά ηή β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 



ήκεξνλ άπαζα θηίζηο αγάιιεηαη, φηη ηφ ραίξέ ζνη θσλεί Αξράγγεινο, 
επινγεκέλε ζχ εκλή, θαί Άρξαληε παλάκσκε, ήκεξνλ ηνχ φθεσο, 
ακαπξνχηαη ηφ θξχαγκα, αξάο γάξ δηαιέιπηαη, ηνχ Πξνπάηνξνο ζχλδεζκνο, 
Γηφ θαί θαηά πάληα βνψκέλ ζνη, Υαίξε ε Κεραξηησκέλε.  
 

Μεηά δέ ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Γαβξηήι εμ νπξαλνχ, ηφ Υαίξε θξάδεη ηή ζεκλή, φηη ζπιιήθε ελ γαζηξί, ηφλ 
πξναηψληνλ Θεφλ, ηφλ δηά ιφγνπ ηά πέξαηα ζπζηεζάκελνλ, φζελ Μαξηάκ 
απεθζέγγεην, Άλαλδξφο εηκη, θαί πψο ηέμσ Τηφλ; άζπνξνλ γνλήλ ηίο εψξαθε; 
θαί εξκελεχσλ έιεγελ ν Άγγεινο, ηή Θενηφθσ θαί Παξζέλσ, Διεχζεηαί ζνη, 
Άγηνλ Πλεχκα, θαί δχλακηο Τςίζηνπ επηζθηάζεη ζνη.  

 
Γφμα... ηφ απηφ 

 
Καί λχλ... φκνηνλ 

Απεζηάιε Γαβξηήι, πξφο ηήλ Παξζέλνλ θαί αγλήλ, θαί εκήλπζελ απηή, ηήλ 
αλεθιάιεηνλ ραξάλ, φηη αζπφξσο ζπιιήςε θαί νπ θζαξήζε, ηέμε γάξ Τηφλ, 
ηφλ πξφ αηψλσλ Θεφλ, φο ζψζεη ηφλ ιαφλ, εθ ηψλ πηαηζκάησλ απηψλ, θαί 
καξηπξεί ν πέκςαο κε εηπείλ ζνη, Δπινγεκέλε ηφ Υαίξε, Παξζέλνο ηίθηεηο, θαί 
κεηά ηφθνλ, πάιηλ κέλεηο Παξζέλνο.  
 

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' 
Δπαγγειίδεζζε εκέξαλ εμ εκέξαο ηφ ζσηήξηνλ ηνχ Θενχ εκψλ.  
ηίρ. Άζαηε ηψ Κπξίσ άζκα θαηλφλ.  
 

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...  
 

Ήρνο β'  Κνζκά Μνλαρνχ 
Δπαγγειίδεηαη ν Γαβξηήι ηή θεραξηησκέλε ζήκεξνλ, Υαίξε αλχκθεπηε Κφξε 
θαί απεηξφγακε, κή θαηαπιαγήο ηή μέλε κνπ κνξθή, κεδέ δεηιηάζεο, 
Αξράγγειφο εηκη, φθηο εμεπάηεζελ Δχαλ πνηέ, λχλ επαγγειίδνκαί ζνη ηήλ 
ραξάλ, θαί κελείο άθζνξνο, θαί ηέμε ηφλ Κχξηνλ Άρξαληε.  
 

Ο Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο, θαηά Αιθάβεηνλ.  
 

Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' Ο Δηξκφο 
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, ηή 
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο, 
ηαχηεο ηήλ χιιεςηλ».  
 
Αδέησ ζνη Γέζπνηλα, θηλψλ ηήλ ιχξαλ ηνχ Πλεχκαηνο, Γαπίδ ν Πξνπάησξ 
ζνπ, Άθνπζνλ ζχγαηεξ, ηήλ ραξκφζπλνλ, θσλήλ ηήλ ηνχ Αγγέινπ, ραξάλ γάξ 
κελχεη ζνη, ηήλ αλεθιάιεηνλ.  

Ο Άγγεινο 
Βνψ ζνη γεζνκελνο, θιίλνλ ηφ νχο ζνπ θαί πξφζρεο κνη, Θενχ θαηαγγέιινληη, 
ζχιιεςηλ άζπνξνλ, εχξεο ράξηλ γάξ, ελψπηνλ Κπξίνπ, ήλ εχξελ νπδέπνηε, 
άιιε ηηο Πάλαγλε.  

Ζ Θενηφθνο 
Γλσζζήησ κνη Άγγειε, ηψλ ζψλ ξεκάησλ ε δχλακηο, πψο έζηαη ν είξεθαο; 
ιέγηε ζαθέζηαηα, πψο ζπιιήςνκαη, Παξζέλνο νχζα Κφξε; πψο δέ θαί 
γελήζνκαη, Μήηεξ ηνχ Κηίζηνπ κνπ; 

Ο Άγγεινο 
Γνιίσο κε θζέγγεζζαη, δηαινγίδε σο ένηθε, θαί ραίξσ ζεψκελνο, ηήλ ζήλ 
αζθάιεηαλ, ζάξζεη Γέζπνηλα, Θενχ γάξ βνπινκέλνπ, ξαδίσο πεξαίλεηαη, θαί 
ηά παξάδνμα.  

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

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνξνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θάλ ηή ζεπηή πιιήςεη ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ».  

Ζ Θενηφθνο 



Δμέιηπελ Άξρσλ εμ Ηνχδα, ν ρξφλνο εθέζηεθε ινηπφλ, θαζ' φλ αλαθαλήζεηαη, 
ε ηψλ εζλψλ ειπίο ν Υξηζηφο, ζχ δέ πψο ηνχηνλ ηέμνκαη, Παξζέλνο νχζα, 
ζαθήληζνλ.  

Ο Άγγεινο 
Εεηείο παξ' εκνχ γλψλαη Παπζέλε, ηφλ ηξφπνλ ζπιιήςεσο ηήο ζήο, αιι' 
νχηνο αλεξκήλεπηνο, ηφ Πλεχκα δέ ηφ Άγηνλ, δεκηνπξγψ δπλάκεη ζνη, 
επηζθηάζαλ εξγάζεηαη.  

Ζ Θενηφθνο 
Ζ εκή Πξνκήησξ δεμακέλε, ηήλ γλψκελ ηνχ φθεσο Σξπθήο, ηήο ζείαο 
εμσζηξάθηζηαη, δηφ πεξ θαγψ δέδνηθα, ηφλ αζπαζκφλ ηφλ μέλνλ ζνπ, 
επιαβνπκέλε ηφλ φιηζζνλ.  

Ο Άγγεινο 
Θενχ παξαζηάηεο απεζηάιελ, ηήλ ζείαλ κελχζσλ ζνη βνπιήλ, ηί κε θνβή 
Παλάκσκε, ηφλ κάιιφλ ζε θνβνχκελνλ, ηί επιαβή κε Γέζπνηλα, ηφλ ζέ 
ζεπηψο επιαβνχκελνλ; 

Καηαβαζία 
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνξνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θάλ ηή ζεπηή πιιήςεη ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Απιψλ πνηκεληθψλ 

Ο Λφγνο ηνχ Θενχ, επί γήο λχλ θαηήιζελ, ν Άγγεινο βνψλ, ηή Παξζέλσ 
επέζηε, Υαίξε Δπινγεκέλε, ε ηήλ ζθξαγίδα κφλε θπιάμαζα, ελ κήηξα 
δεμακέλε, ηφλ Πξφ αηψλσλ Λφγνλ θαί Κχξηνλ, ίλα εθ πιάλεο ζψζε ψο Θεφο, 
ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Χδή δ' Ο Δηξκφο 
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο 
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα 
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ».  

Ζ Θενηφθνο 
Ηεξάλ ηηλα Παξζέλνλ, ηεμνκέλελ αθήθνα, ηνχ Πξνθήηνπ πάιαη, ηφλ 
Δκκαλνπήι πξνζεζπίζαληνο, επηπνζψ δέ ηνχ γλψλαη, πψο ζεφηεηνο, ηήλ 
αλάθξαζηλ, θχζηο βξνηψλ ππνζηήζεηαη; 

Ο Άγγεινο 
Καηεκήλπζελ ε βάηνο, αθαηάθιεθηνο κείλαζα, δεμακέλε θιφγα, 
Κεραξηησκέλε αλχκθεπηε, ηνχ θαηά ζέ Μπζηεξίνπ ηφ απφξξεηνλ, κεηά ηφθνλ 
γάξ, κελείο Αγλή, αεηπάξζελνο.  

Ζ Θενηφθνο 
Λακπξπλφκελνο ηψ θέγγεη, ηνχ Θενχ παληνθξάηνξνο, αιεζείαο θήξπμ, ιέγε, 
Γαβξηήι, αιεζέζηαηα, πψο, αθεξάηνπ κελνπζεο ηήο αγλείαο κνπ; Λφγνλ 
ηέμνκαη, κεηά ζαξθφο ηφλ αζψκαηνλ.  



Ο Άγγεινο 
Μεηά δένπο ζνη σο δνχινο, ηή Κπξία παξίζηακαη, κεηά θφβνπ Κφξε, λχλ 
θαηαλνείλ επιαβνχκαί ζε, ψο πεηφο επί πφθνλ θαηαβήζεηαη, επί ζέ Λφγνο, ν 
ηνχ Παηξφο σο επδφθεζε.  

Καηαβαζία 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο ν 
ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα Υξηζηέ 
ηή δπλάκεη ζνπ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα ηφλ επί παλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα».  

Ζ Θενηφθνο 
Ννείλ ζνπ νχ δχλακαη, ηψλ ιφγσλ ηήλ αθξίβεηαλ, ζαχκαηα γάξ γέγνλε 
πνιιάθηο, ζεία δπλάκεη ηεξαηνπξγνχκελα, ζχκβνια θαί ηχπνη λνκηθνί, ηέηνθε 
Παξζέλνο δέ, απεηξάλδξσο νπδέπνηε.  

Ο Άγγεινο 
Ξελίδε Παλάκσκε, θαί μέλνλ γάξ ηφ ζαχκά ζνπ, κφλε γάξ ηφλ πάλησλ 
Βαζηιέα, δέμε ελ κήηξα ζαξθσζεζφκελνλ, θαί ζέ πξνηππνχζη Πξνθεηψλ, 
ξήζεηο θαί αηλίγκαηα, θαί ηνχ Νφκνπ ηά ζχκβνια.  

Ζ Θενηφθνο 
Ο πάζηλ αρψξεηνο, θαί πάζηλ αζεψξεηνο, πψο νχηνο δπλήζεηαη Παξζέλνπ, 
κήηξαλ νηθήζαη, ήλ απηφο έπιαζε; πψο δέ θαί ζπιιήςνκαη Θεφλ, Λφγνλ ηφλ 
ζπλάλαξρνλ, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη; 

Ο Άγγεινο 
Πξφο ηφλ ζφλ Πξνπάηνξα, Γαπτδ επαγγεηιάκελνο, ζήζεηλ εθ θαξπνχ ηνχ ηήο 
θνηιίαο, επί ηφλ ζξφλνλ ηήο Βαζηιείαο απηνχ, ηήλ ηνχ Ηαθψβ ζε θαιινλήλ, 
κφλελ εμειέμαην, ινγηθφλ ελδηαίηεκα.  

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

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

Ζ Θενηφθνο 
Ρεκάησλ ζνπ, ηήλ θσλήλ Γαβξηήι, ηήλ ραξκφζπλνλ, δεμακέλε, επθξνζχλεο 
ελζένπ πεπιήξσκαη, ραξάλ γαξ κελχεηο, θαί ραξάλ θαηαγγέιιεηο ηήλ 
άιεθηνλ.  

Ο Άγγεινο 
νί δέδνηαη, ε ραξά Θενκήηνξ ε έλζενο, ζνί ηφ Υαίξε, πάζα θηίζηο θξαπγάδεη 
Θεφλπκθε, ζχ γάξ κφλε Μήηεξ, ηνχ Τηνχ ηνχ Θενχ πξνσξίζζεο Αγλή.  

Ζ Θενηφθνο 



Σήο Δχαο λχλ, δη εκνχ θαηαξγείζζσ θαηάθξηκα, απνδφησ, δη' εκνχ ηφ 
νθείιεκα ζήκεξνλ, δη' εκνχ ηφ ρξένο, ηφ αξραίνλ δνζήησ πιεξέζηαηνλ.  

Ο Άγγεινο 
Τπέζρεην, ν Θεφο, Αβξαάκ ηψ πξνπάηνξη, επινγείζζαη, ελ ηψ ζπέξκαηη 
ηνχηνπ ηά Έζλε Αγλή, δηά ζνχ δέ πέξαο, ε ππφζρεζηο δέρεηαη ζήκεξνλ.  

Καηαβαζία 
Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ θήηεη 
δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ δπλάκεσλ.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ 
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ Θενηφθε, Αιι' σο έρνπζα ηφ θξάηνο 
απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ, ίλα θξάδσ ζνη, Υαίξε 
λχκθε αλχκθεπηε.  

Ο Οίθνο 
Άγγεινο πξσηνζηάηεο, νπξαλφζελ επέκθζε, εηπείλ ηή Θενηφθσ ηφ Υαίξε θαί 
ζχλ ηή αζσκάησ θσλή, ζσκαηνχκελφλ ζε ζεσξψλ Κχξηε, εμίζηαην θαί 
ίζηαην, θξαπγάδσλ πξφο απηήλ ηνηαχηα. 
 Υαίξε, δη' ήο ε ραξά εθιάκςεη, ραίξε, δη' ήο ε αξά εθιείςεη. 
 Υαίξε, ηνχ πεζφληνο , Αδάκ ε αλάθιεζηο, ραίξε ηψλ δαθξχσλ ηήο Δχαο ε 
ιχηξσζηο. 
 Υαίξε, χςνο δπζαλάβαηνλ αλζξσπίλνηο ινγηζκνίο, ραίξε, βάζνο 
δπζζεψξεηνλ θαί Αγγέισλ νθζαικνίο. 
 Υαίξε, φηη ππάξρεηο Βαζηιέσο θαζέδξα, ραίξε, φηη βαζηάδεηο ηφλ 
βαζηάδνληα πάληα. 
 Υαίξε, αζηήξ εκθαίλσλ ηφλ Ήιηνλ, ραίξε, γαζηήξ ελζένπ ζαξθψζεσο. 
 Υαίξε, δη' ήο λενπξγείηαη ε θηίζηο, ραίξε, δη' ήο βξεθνπξγείηαη Κηίζηεο. 
 Υαίξε, Νχκθε αλχκθεπηε. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΔ' ηνχ απηνχ κελφο, ν Δπαγγειηζκφο ηήο Τπεξαγίαο Γεζπνίλεο εκψλ 
Θενηφθνπ θαί Αεηπαξζέλνπ Μαξίαο.  

ηίρνη 
 Ήγγεηιελ Τηφλ Άγγεινο ηή Παξζέλσ,  
 Παηξφο κεγίζηεο Βνπιήο κέγαλ.  
 Γήζεν ηή Μαξίε έθαη' Άγγεινο εηθάδη πέκπηε.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ ειάηξεπζαλ, ηή θηίζηεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί».  

Ζ Θενηφθνο 
Φψο ηφ άυινλ, κελχσλ χιε ζψκαηνο, ελσζεζφκελνλ, δη' επζπιαγρλίαλ 
πνιιήλ, θαηδξφλ Δπαγγέιηνλ, ζεία θεξχγκαηα, λχλ θξαπγάδεηο κνη, 
Δπινγεκέλνο Πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο ζήο θνηιίαο.  



Ο Άγγεινο 
Υαίξε δέζπνηλα, Παξζέλε ραίξε πάλαγλε, ραίξε δνρείνλ Θενχ, ραίξε ιπρλία 
θσηφο, Αδάκ ε αλάθιεζηο, Δχαο ε ιχηξσζηο, φξνο άγηνλ, πεξηθαλέο αγίαζκα, 
θαί λπκθψλ αζαλαζίαο.  

Ζ Θενηφθνο 
Φπρήλ ήγληζε, θαί ζψκα θαζεγίαζε, λαφλ εηξγάζαην, ρσξεηηθφλ κε Θενχ, 
ζθελήλ ζενθφζκεηνλ, έκςπρνλ ηέκελνο, ε επέιεπζηο, ηνχ Παλαγίνπ 
Πλεχκαηνο, θαί δσήο αγλήλ Μεηέξα.  

Ο Άγγεινο 
Χο πνιχθσηνλ, ιακπάδα θαί ζεφηεπθηνλ, παζηάδα βιέπσ ζε, λχλ ψο ρξπζή 
Κηβσηφο, ηνχ Νφκνπ ηφλ πάξνρνλ, δέρνπ Παλάκσκε, επδνθήζαληα, ηήλ ηψλ 
αλζξψπσλ ξχζαζζαη, δηά ζνχ θζαξηήλ νπζίαλ.  

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

Ηζηένλ φηη αχηαη αη β' σδαί πεξηέρνπζηλ Αθξνζηηρίδα ηήλ θαηά 
Αιθάβεηνλ, ε κέλ ε' νξζψο, ε δέ ζ' αληηζηξφθσο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Ο Άγγεινο 

 «Άθνπε Κφξε Παξζέλε αγλή, εηπάησ δή ν Γαβξηήι, Βνπιήλ Τςίζηνπ αξραίαλ 
αιεζηλήλ, Γελνχ πξφο ππνδνρήλ εηνίκε Θενχ, δηά ζνχ γάξ ν αρψξεηνο, 
βξνηνίο αλαζηξαθήζεηαη, δηφ θαί ραίξσλ βνψ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  

Ζ Θενηφθνο 
Έλλνηα πάζα εηηάηαη βξνηψλ, αληέθεζελ ε Παξζέλνο, Εεηνχζα άπεξ κνη 
θζέγγε παξάδνμα, Ήζζελ ζνπ ηνίο ιφγνηο, αιιά δέδνηθα, ζακβεζείζα κή 
απάηε κε, σο Δχαλ πφξξσ πέκςεο Θενχ, αιι' φκσο ίδε βνάο, Δπινγείηε, 
πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Ο Άγγεινο 
Ίδε ζνη ηφ άπνξνλ ιέιπηαη, θεζί πξφο ηαχηα ν Γαβξηήι, Καιψο γάξ έθεο ηφ 
πξάγκα δπζηέθκαξηνλ, Λφγνηο ζψλ ρεηιέσλ πεηζαξρνχζα ινηπφλ, Μή 
ακθίβαιιε σο πιάζκαηη, σο πξάγκαηη δέ πίζηεπε, εγψ γάξ ραίξσλ βνψ, 
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Ζ Θενηφθνο 
Νφκνο νχηνο ζεφζελ βξνηνίο, ε άκεκπηνο αχζηο θεζί, Ξπλνχ εμ έξσηνο ηφθνλ 
πξνέξρεζζαη, Οπθ νίδα ζπδχγνπ παληειψο εδνλήλ, Πψο νχλ ιέγεηο φηη 
ηέμνκαη; θνβνχκαη κή απάηε ιαιήο, αιι φκσο ίδε βνάο, Δπινγείηε, πάληα ηά 
έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Ο Άγγεινο 
Ρήκαηα άπεξ κνη θζέγγε εκλή, ν Άγγεινο πάιηλ βνά, πλήζνπο πέιεη 
ινρείαο αλζξψπσλ ζλεηψλ, ηφλ φλησο Θεφλ ζνη επαγγέιινκαη, Τπέξ ιφγνλ 
ηε θαί έλλνηαλ, ζαξθνχκελνλ σο νίδελ εθ ζνχ, δηφ θαί ραίξσλ βνψ, Δπινγείηε, 



πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
Ζ Θενηφθνο 

Φαίλε κνη αιεζείαο ξήησξ, θαηέζεην ε Παξζέλνο, Υαξάο θνηλήο γάξ 
ειήιπζαο Άγγεινο, Φπρήλ νχλ επεί θαζήγληζκαη Πλεχκαηη Χο ηφ ξήκά ζνπ 
γελέζζσ κνη, ζθελνχησ ελ εκνί ν Θεφο, πξφο φλ βνψ κεηά ζνχ, Δπινγείηε, 
πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Καηαβαζία 
Άθνπε Κφξε Παξζέλε αγλή, εηπάησ δή ν Γαβξηήι, Βνπιήλ Τςίζηνπ αξραίαλ 
αιεζηλήλ, Γελνχ πξφο ππνδνρήλ εηνίκε Θενχ, δηά ζνχ γάξ ν αρψξεηνο, 
βξνηνίο αλαζηξαθήζεηαη, δηφ θαί ραίξσλ βνψ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Χδή ζ' 
Μ ε γ α ι π λ ά ξ η ν λ 

 
Δπαγγειίδνπ γή ραξάλ κεγάιελ, αηλείηε νπξαλνί Θενχ ηήλ δφμαλ.  
 

Αιθάβ. αληηζηξφθσο, Ο Δηξκφο 
«Χο εκςχρσ Θενχ θηβσηψ, ςαπέησ κεδακψο ρείξ ακπήησλ, Υείιε δέ πηζηψλ 
ηή Θενηφθσ αζηγήησο, Φσλήλ ηνχ Αγγέινπ αλακέιπνληα, ελ αγαιιηάζεη 
βνάησ, Υαίξε Κεραξηησκέλε ν Κχξηνο κεηά ζνχ».  
 
Δπαγγειίδνπ γή ραξάλ κεγάιελ, αηλείηε νπξαλνί Θενχ ηήλ δφμαλ.  
 
Τπέξ έλλνηαλ ζπιιαβνχζα Θεφλ, ηήο θχζεσο ζεζκνχο έιαζεο Κφξε, χ γάξ 
ελ ηψ ηίθηεηλ ηά κεηέξσλ δηέδξαο, Ρεπζηή θχζηο πεξ θαζεζηεθπία, φζελ 
επαμίσο αθνχεηο, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ.  
 
Δπαγγειίδνπ γή ραξάλ κεγάιελ, αηλείηε νπξαλνί Θενχ ηήλ δφμαλ.  
 
Πψο πεγάδεηο γάια Παξζέλε αγλή; Οχ θέξεη εμεηπείλ γιψζζα βξνηεία, Ξέλνλ 
γάξ θχζεσο επηδείθλπζαη πξάγκα, Ννκίκνπ γνλήο φξνπο ππεξβαίλνλ, φζελ 
επαμίσο αθνχεηο, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ.  
 
Δπαγγειίδνπ γή ραξάλ κεγάιελ, αηλείηε νπξαλνί Θενχ ηήλ δφμαλ.  
 
Μπζηηθψο ηαίο Ηεξνηεχθηνηο Γξαθαίο, Λαιείηαη πεξί ζνχ, Μήηεξ Τςίζηνπ, 
Κιίκαθα γάξ πάιαη Ηαθψβ ζε πξνηππνχζαλ, Ίδσλ έθε, Βάζηο Θενχ αχηε, 
φζελ επαμίσο αθνχεηο, Υαίξε θεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ.  
 
Δπαγγειίδνπ γή ραξάλ κεγάιελ, αηλείηε νπξαλνί Θενχ ηήλ δφμαλ.  
 
Θαπκαζηφλ ηψ Ηεξνθάληε Μσζεί, Ζ βάηνο θαί ηφ πχξ έδεημε ηέξαο, Εεηψλ δέ 
ηφ πέξαο εηο δηάβαζηλ ρξφλνπ, Δλ Κφξε αγλή, έςε, θαηνπηεχζσ, ή σο 
Θενηφθσ ιερζείε, Υαίξε θεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ.  



 
Δπαγγειίδνπ γή ραξάλ κεγάιελ, αηλείηε νπξαλνί Θενχ ηήλ δφμαλ.  
 
Γαληήι ζε φξνο θαιεί λνεηφλ, Γελλήηξηαλ Θενχ ν Ζζαίαο, Βιέπεη δέ σο πφθνλ 
Γεδεψλ, ν Γαπίδ δέ, Αγίαζκα θάζθεη, πχιελ δέ ζε άιινο, ν δέ Γαβξηήι ζνη 
θξαπγάδεη, Υαίξε θεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ.  

Καηαβαζία 
Χο εκςχρσ Θενχ θηβσηψ, ςαπέησ κεδακψο ρείξ ακπήησλ, Υείιε δέ πηζηψλ 
ηή Θενηφθσ αζηγήησο, Φσλήλ ηνχ Αγγέινπ αλακέιπνληα, ελ αγαιιηάζεη 
βνάησ, Υαίξε Κεραξηησκέλε ν Κχξηνο κεηά ζνχ.  
 
 

Δ μ α π ν ζ η ε η ι ά ξ η ν λ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Αγγειηθψλ δπλάκεσλ, ηξαηεγφο απεζηάιε, εθ Θενχ Παληνθξάηνξνο, πξφο 
Αγλήλ θαί Παξζέλνλ, επαγγειίζαζζαη μέλνλ, θαί απφξξεηνλ ζαχκα, φηη Θεφο 
σο άλζξσπνο, εμ απηήο βξεθνπξγείηαη, άλεπ ζπνξάο, αλαπιάηησλ βξφηεηνλ 
άπαλ γέλνο, Λανί επαγγειίδεζζε, ηήλ αλάπιαζηλ θφζκνπ.  

κνηνλ 
Υαίξε θαηάξαο ιχηξσζηο, ηνχ Αδάκ Θενηφθε, ραίξε ζεκλή Μεηξφζεε, ραίξε 
έκςπρε βάηε, ραίξε ιακπάο, ραίξε ζξφλε, ραίξε θιίκαμ θαί πχιε, ραίξε ηφ 
ζείνλ φρεκα, ραίξε θνχθε λεθέιε, ραίξε λαέ, ραίξε ζηάκλε πάγρξπζε, ραίξε 
φξνο, ραίξε ζθελή θαί ηξάπεδα, ραίξε Δχαο ε ιχζηο.  
 

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

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σψλ νπξαλίσλ αςίδσλ, ν Γαβξηήι θαηαπηάο, εηο Ναδαξέη επέζηε, πξφο 
Παξζέλνλ Μαξίαλ, βνψλ απηή ηφ Υαίξε, ζπιιήςε Τηφλ, ηνχ Αδάκ 
αξραηφηεξνλ, ηφλ πνηεηήλ ηψλ απάλησλ θαί ιπηξσηήλ, ηψλ βνψλησλ ζνη ηφ 
Υαίξε Αγλή.  
 
Ο Γαβξηήι ηή Παξζέλσ, ηφ Δπαγγέιηνλ, εμ νπξαλνχ θνκίζαο, αλεβφα ηφ 
Υαίξε, ζπιιήςε ελ γαζηξί ζνπ ηφλ ζνί ρσξεηφλ, θαί ηψ θφζκσ αρψξεηνλ, θαί 
θπνθφξνο νθζήζε ηνχ εθ Παηξφο, πξφ εσζθφξνπ αλαηείιαληνο.  
 
Ο ζπλατδηνο Λφγνο, ηνχ πξναλάξρνπ Παηξφο, κή ρσξηζζείο ηψλ άλσ, λχλ 
επέζηε ηνίο θάησ, δη' άθξαλ επζπιαγρλίαλ νίθηνλ ιαβψλ, ηνχ θαζ' εκάο 
νιηζζήκαηνο, θαί ηνχ Αδάκ ηήλ πησρείαλ αλαιαβψλ, εκνξθψζε ηφ αιιφηξηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο β'  Θενθάλνπο 

Σν απ' αηψλνο κπζηήξηνλ, αλαθαιχπηεηαη ζήκεξνλ, θαί ν Τηφο ηνχ Θενχ, Τηφο 
αλζξψπνπ γίλεηαη, ίλα ηνχ ρείξνλνο κεηαιαβψλ, κεηαδψ κνη ηνχ βειηίνλνο, 
Δςεχζζε πάιαη Αδάκ, θαί Θεφο επηζπκήζαο νπ γέγνλελ, άλζξσπνο γίλεηαη 



Θεφο, ίλα Θεφλ ηφλ Αδάκ απεξγάζεηαη, Δπθξαηλέζζσ ε θηίζηο, ρνξεπέησ, ε 
θχζηο, φηη Αξράγγεινο Παξζέλσ, κεηά δένπο παξίζηαηαη, θαη ηφ Υαίξε θνκίδεη, 
ηήο ιχπεο αληίζεηνλ, Ο δηά ζπιάγρλα ειένπο ελαλζξσπήζαο, Θεφο εκψλ 
δφμα ζνη.  
 

Γνμνινγία κεγάιε 
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Σά Σππηθά θαί εθ ηνχ Καλφλνο, Χδή γ' θαί ο'. Δη δέ βνχιεη, ιέγε ηά 
παξφληα Αληίθσλα.  
 

Αληίθσλνλ Α' 
ηίρνο α'. Ο Θεφο ηφ θξίκά ζνπ ηψ Βαζηιεί δφο, θαί ηήλ δηθαηνζχλελ ζνπ ηψ 
πηψ ηνχ βαζηιέσο.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο β'. Αλαιαβέησ ηά φξε εηξήλελ ηψ ιαψ, θαί νη βνπλνί δηθαηνζχλελ.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο γ'. Δπαγγειίδεζζε εκέξαλ εμ εκέξαο, ηφ ζσηήξηνλ ηνχ Θενχ εκψλ.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο δ'. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ θαί νπ κή αζεηήζεη απηήλ.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Αληίθσλνλ Β' 
ηίρνο α'. Καηαβήζεηαη σο πεηφο επί πφθνλ, θαί σζεί ζηαγψλ ε ζηάδνπζα επί 
ηήλ γήλ.  
 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο ζαξθσζείο...  
 
ηίρνο β'. Ζγίαζε ηφ ζθήλσκα απηνχ ν Όςηζηνο.  
 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο...  
 
ηίρνο γ'. Ο Θεφο εκθαλψο ήμεη, ν Θεφο εκψλ θαί νπ παξαζησπήζεηαη.  



 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο...  
 
ηίρνο δ'. Αλαηειεί ελ ηαίο εκέξαηο απηνχ δηθαηνζχλε, θαί πιήζνο εηξήλεο.  
 
ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο,..  
 

Αληίθσλνλ Γ' 
ηίρνο α'. Έζηαη ηφ φλνκα απηνχ επινγεκέλνλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Ήρνο δ' 
ήκεξνλ ηήο ζσηεξίαο εκψλ ηφ Κεθάιαηνλ, θαί ηνχ απ' αηψλνο Μπζηεξίνπ ε 
θαλέξσζηο, ν Τηφο ηνχ Θενχ, Τηφο ηήο Παξζέλνπ γίλεηαη, θαί Γαβξηήι ηήλ 
ράξηλ επαγγειίδεηαη, Γηφ ζχλ απηψ ηή Θενηφθσ βνήζσκελ, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ. 
 
ηίρνο β'. Δπινγεηφο Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ν πνηψλ ζαπκάζηα κφλνο.  
 
ήκεξνλ ηήο ζσηεξίαο εκψλ ηφ Κεθάιαηνλ, θαί ηνχ απ' αηψλνο Μπζηεξίνπ ε 
θαλέξσζηο, ν Τηφο ηνχ Θενχ, Τηφο ηήο Παξζέλνπ γίλεηαη, θαί Γαβξηήι ηήλ 
ράξηλ επαγγειίδεηαη, Γηφ ζχλ απηψ ηή Θενηφθσ βνήζσκελ, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ. 
 
ηίρνο γ'. Δπινγεκέλνλ ηφ φλνκα απηνχ εηο ηφλ αηψλα, θαί εηο ηφλ αηψλα ηνχ 
αηψλνο.  
 
ήκεξνλ ηήο ζσηεξίαο εκψλ ηφ Κεθάιαηνλ, θαί ηνχ απ' αηψλνο Μπζηεξίνπ ε 
θαλέξσζηο, ν Τηφο ηνχ Θενχ, Τηφο ηήο Παξζέλνπ γίλεηαη, θαί Γαβξηήι ηήλ 
ράξηλ επαγγειίδεηαη, Γηφ ζχλ απηψ ηή Θενηφθσ βνήζσκελ, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ. 
 

Δ η ζ ν δ η θ φ λ 
 Δπαγγειίδεζζε εκέξαλ εμ εκέξαο ηφ ζσηήξηνλ ηνχ Θενχ εκψλ.  
 ψζνλ εκάο, Τηέ Θενχ, ν δη' εκάο ζαξθσζείο.  
 

Απνιπηίθηνλ   Ήρνο δ' 
ήκεξνλ ηήο ζσηεξίαο εκψλ ηφ Κεθάιαηνλ, θαί ηνχ απ' αηψλνο Μπζηεξίνπ ε 
θαλέξσζηο, ν Τηφο ηνχ Θενχ, Τηφο ηήο Παξζέλνπ γίλεηαη, θαί Γαβξηήι ηήλ 
ράξηλ επαγγειίδεηαη, Γηφ ζχλ απηψ ηή Θενηφθσ βνήζσκελ, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ. 
 



Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ 
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ Θενηφθε, Αιι' σο έρνπζα ηφ θξάηνο 
απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ, ίλα θξάδσ ζνη, Υαίξε 
λχκθε αλχκθεπηε. 
 

Δηο ηφ, Δμαηξέησο 
Δπαγγειίδνπ γή ραξάλ κεγάιελ, αηλείηε νπξαλνί Θενχ ηήλ δφμαλ.  
 
«Χο εκςχρσ Θενχ θηβσηψ, ςαπέησ κεδακψο ρείξ ακπήησλ, Υείιε δέ πηζηψλ 
ηή Θενηφθσ αζηγήησο, Φσλήλ ηνχ Αγγέινπ αλακέιπνληα, ελ αγαιιηάζεη 
βνάησ, Υαίξε Κεραξηησκέλε ν Κχξηνο κεηά ζνχ». 
 

Κνηλσληθφλ 
Δμειέμαην Κχξηνο ηήλ ηψλ, εξεηίζαην απηήλ εηο θαηνηθίαλ εαπηψ. Αιιεινχτα. 
 

ΓΟΞΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΔΟΡΣΖ 
 
Ηεξεχο: Δπινγεηφο ν Θεφο εκψλ, πάληνηε, λχλ θαί αεί θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ 
αηψλσλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
ήκεξνλ ηήο ζσηεξίαο εκψλ ηφ Κεθάιαηνλ, θαί ηνχ απ' αηψλνο Μπζηεξίνπ ε 
θαλέξσζηο, ν Τηφο ηνχ Θενχ, Τηφο ηήο Παξζέλνπ γίλεηαη, θαί Γαβξηήι ηήλ 
ράξηλ επαγγειίδεηαη, Γηφ ζχλ απηψ ηή Θενηφθσ βνήζσκελ, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ. 

 
Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 

Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ 
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ Θενηφθε, Αιι' σο έρνπζα ηφ θξάηνο 
απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ, ίλα θξάδσ ζνη, Υαίξε 
λχκθε αλχκθεπηε.  
 

θαί Γνμνινγία 
Γφμα ζνη ηψ δείμαληη ην Φψο... 

 
- Διέεζνλ εκάο, ν Θεφο, θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ, δεφκεζά ζνπ, επάθνπζνλ 
θαί ειέεζνλ. 
- Έηη δεφκεζα ππέξ ηψλ επζεβψλ θαί Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ. 
- Έηη δεφκεζα ππέξ ηνχ Αξρηεπηζθφπνπ εκψλ __, θαί πάζεο ηήο ελ Υξηζηψ 
εκψλ αδειθφηεηνο. 
- Έηη δεφκεζα ππέξ ηνχ επζεβνχο εκψλ Έζλνπο θαί πάζεο Αξρήο θαί 
εμνπζίαο ελ απηψ, ηνχ θαηά μεξάλ, ζάιαζζαλ θαη αέξα θηινρξίζηνπ εκψλ 
ηξαηνχ, θαη ππέξ ηνχ Κχξηνλ ηνλ Θεφλ εκψλ επί πιένλ ζπλεξγήζαη θαί 
θαηεπνδψζαη απηνχο ελ πάζηλ.  



Έηη δεφκεζα ππέξ καθαξίαο κλήκεο θαί αησλίνπ αλαπαχζεσο πάλησλ ηψλ ελ 
ηνίο ηεξνίο εκψλ αγψζηλ ππέξ πίζηεσο θαί παηξίδνο αγσληζακέλσλ θαί 
πεζφλησλ θαί ππέξ ηνχ ζπγρσξεζήλαη απηνίο πάλ πιεκκέιεκα εθνχζηφλ ηε 
θαί αθνχζηνλ. 
- Έηη δεφκεζα ππέξ ηνχ δηαθπιαρζήλαη ηήλ αγίαλ Δθθιεζίαλ θαί ηήλ πφιηλ 
ηαχηελ, θαί πάζαλ πφιηλ θαη ρψξαλ απφ νξγήο, ινηκνχ, ιηκνχ, ζεηζκνχ, 
θαηαπνληηζκνχ, ππξφο, καραίξαο, επηδξνκήο αιινθχισλ, εκθηιίνπ πνιέκνπ, 
θαί αηθληδίνπ ζαλάηνπ, ππέξ ηνλ ίιεσλ,   επκελή θαί  επδηάιαθηνλ, γελέζζαη 
ηφλ αγαζφλ θαη θηιάλζξσπνλ Θεφλ εκψλ, ηνχ απνζηξέςαη θαί, δηαζθεδάζαη 
πάζαλ νξγήλ θαη λφζνλ,  ηήλ θαζ' εκψλ θηλνπκέλελ, θαί ξχζαζζαη εκάο εθ 
ηήο επηθεηκέλεο δηθαίαο απηνχ απεηιήο, θαί ειέεζαη εκάο. 
- Έηη δεφκεζα θαί ππέξ ηνχ εηζαθνχζαη Κχξηνλ ηφλ Θεφλ θσλήο ηήο δεήζεσο 
εκψλ ηψλ ακαξησιψλ, θαη ειέεζαη εκάο. 
- Δπάθνπζνλ εκψλ, ν Θεφο, ν σηήξ εκψλ, ε ειπίο πάλησλ ηψλ πεξάησλ 
ηήο γήο θαί ηψλ ελ ζαιάζζε καθξάλ, θαί ίιεσο, ίιεσο γελνχ εκίλ, Γέζπνηα 
επί ηαίο ακαξηίαηο εκψλ, θαί ειέεζνλ εκάο. 
-Σνχ Κπξηαπ δεεζψκελ. 
 
Κχξηε ν Θεφο εκψλ, ν ηά ζχκπαληα ηψ ζψ  θξάηεη ζπλέρσλ ηή ζεία ζνπ θαί 
παλζζελεί βνπιή θπβεξλψλ, ν εθάζησ έζλεη ηάο ηδίαο νξνζεζίαο ζέκελνο, ηφ 
δέ επζεβέο εκψλ Έζλνο εμαηξέησο επεξγεηήζαο, ηήλ επίγλσζηλ ηήο ζήο 
αιεζείαο απηψ ραξηζάκελνο, θαί πξφο ηφ θψο ηήο αιεζνχο εκψλ ζξεζθείαο 
θαζνδεγήζαο, έμ απηνχ δέ κεγάινπο ηήο Δθθιεζίαο παηέξαο θαί δηδαζθάινπο 
αλαδείμαο, θαί ειεχζεξνλ κέλ απηφ επί αηψλαο δηαηεξήζαο ηή ζεία ζνπ ράξηηη, 
δνπισζέλ δέ ζηεξίμαο θαί δηαζψζαο θαί εηο ειεχζεξνλ αχζηο βίνλ απηφ 
εμαλαζηήζαο, Απηφο, παλάγηε Γέζπνηα, πξφζδεμαη ηάο επραξηζηεξίνπο εκψλ 
δεήζεηο επί ηή απειεπζεξψζεη θαί ηή παιηγγελεζία απηνχ. Καί ηάο κέλ ςπράο 
ηψλ ππέξ Πίζηεσο θαί Παηξίδνο εξστθψο αγσληζακέλσλ θαί ελδφμσο ελ ηνίο 
ηεξνίο εκψλ αγψζη πεζφλησλ ή ππφ ηψλ πνιεκίσλ αλαηξεζέλησλ παηέξσλ 
θαί αδειθψλ εκψλ κεηά ηψλ απ' αηψλφο ζνη επαξεζηεζάλησλ αλάπαπζνλ, 
Ζκάο δέ πάληαο αμίνπο ηήο ειεπζεξίαο αλάδεημνλ, ελ εηξήλε θαί νκνλνία 
δηαηήξεζνλ θαί εηο πάλ έξγνλ αγαζφλ θαί ζνί επάξεζηνλ θαζνδήγεζνλ, ηνχο 
πηζηνχο άξρνληαο εκψλ ελ εηξήλε θαί νκνλνία δηαηήξεζνλ θαί ιάιεζνλ 
αγαζά ελ ηαίο θαξδίαηο απηψλ ππέξ ηήο Δθθιεζίαο ζνπ θαί παληφο ηνχ ιανχ 
ζνπ. χ γάξ εί ν Βαζηιεχο ηήο εηξήλεο θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ, θαί ζνί 
ηήλ δφμαλ αλαπέκπνκελ, ηψ Παηξί θαί ηψ Τηψ θαί ηψ  Αγίσ  Πλεχκαηη, λχλ θαί 
αεί θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ, Ακήλ. 

Απφιπζηο 
 

ηηρεξφλ Ηδηφκεινλ, ςαιιφκελνλ φηαλ Σππηθή δηάηαμηο απαηηήζεαπηφ.  
 

Ήρνο πι. δ' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Δπθξαηλέζζσζαλ νη νπξαλνί, θαί αγαιιηάζζσ ε γή, ν γάξ ηνχ Παηξφο 
ζπλατδηνο θαί ζπλάλαξρνο θαί ζχλζξνλνο Τηφο, νίθηνλ ιαβψλ θαί 



θηιάλζξσπνλ έιενλ, εαπηφλ θαζήθελ εηο θέλσζηλ θαη' επδνθίαλ θαί βνχιεζηλ 
Παηξηθήλ, θαί κήηξαλ ψθεζε Παξζεληθήλ, πξναγληζζείζαλ ηψ Πλεχκαηη.  
ηνχ ζαχκαηνο! ν Θεφο ελ αλζξψπνηο, ν αρψξεηνο ελ κήηξα, ν άρξνλνο ελ 
ρξφλσ, θαί ηφ παξάδνμνλ, φηη θαί ε ζχιιεςηο άζπνξνο, θαί ε θέλσζηο 
άθξαζηνο, θαί ηφ κπζηήξηνλ φζνλ! Ο Θεφο γάξ θελνχηαη, θαί ζαξθνχηαη θαί 
πιάηηεηαη, Αγγέινπ πξφο ηήλ Αγλήλ, ηήλ ζχιιεςηλ ιέμαληνο, Υαίξε 
Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  

Αξρή  
ΤΖ ΚΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ζ ζχλαμηο ηνχ Αξρηζηξαηήγνπ Γαβξηήι.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ', Βνπιήλ πξναηψληνλ, θαί ηά ινηπά δχν. 
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Αξραγγέινπ 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Γαβξηήι ν κέγηζηνο λνχο, ν ζενεηδέζηαηνο, ν θσηαπγήο θαί νπξάληνο, θψο ηφ 
Σξηζήιηνλ, θαζνξψλ θαί βιέπσλ, ζχλ ηαίο άλσ ηάμεζη, ηφ ζείνλ θαί θξηθψδεο 
κπζηήξηνλ, επεγγειίζαην, ηή Παξζέλσ αθηθφκελνο, θαί πξεζβεχεη ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 
Σφ κέγα κπζηήξηνλ ηφ πξίλ, ηνίο Αγγέινηο άγλσζηνλ, θαί πξφ αηψλσλ 
απφθξπθνλ, κφλνο πεπίζηεπζαη, Γαβξηήι θαί ηνχην, ηή κφλε ηεζάξξεθαο, 
Αγλή εηο Ναδαξέη αθηθφκελνο, κεζ' ήο ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, 
ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Φσηφο ψλ αλάπιεσο αεί, θαί πνηψλ ηφ ζέιεκα, θαί εθηειψλ ηά πξνζηάγκαηα, 
ηνχ Παληνθξάηνξνο, Αξρεγέ Αγγέισλ, Γαβξηήι παλάξηζηε, ηνχο πφζσ ζε 
ηηκψληαο πεξίζσδε, αεί αηηνχκελνο, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

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

Απεζηάιε εμ νπξαλνχ Γαβξηήι ν Αξράγγεινο, επαγγειίζαζζαη ηή Παξζέλσ 
ηήλ ζχιιεςηλ, θαί ειζψλ εηο Ναδαξέη, εινγίδεην ελ εαπηψ ηφ ζαχκα 
εθπιεηηφκελνο, φηη πψο ν ελ πςίζηνηο αθαηάιεπηνο ψλ, εθ Παξζέλνπ ηίθηεηαη! 
ν έρσλ ζξφλνλ νπξαλφλ, θαί ππνπφδηνλ ηήλ γήλ, ελ κήηξα ρσξείηαη γπλαηΚφο! 
ψ ηά Δμαπηέξπγα θαί Πνιπφκκαηα, αηελίζαη νπ δχλαληαη, ιφγσ κφλσ εθ 
ηαχηεο ζαξθσζήλαη εχδφθεζε! Θενχ εζηη Λφγνο ν παξψλ. Σί νχλ ίζηακαη, θαί 
νπ ιέγσ ηή Κφξε; Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ, ραίξε Αγλή 
Παξζέλε, ραίξε Νχκθε αλχκθεπηε, ραίξε Μήηεξ ηήο δσήο, επινγεκέλνο ν 



θαξπφο ηήο θνηιίαο ζνπ.  
 

Δίζνδνο. Σφ Φψο ηιαξφλ, θαί ηά Αλαγλψζκαηα.  
 

Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3, 1-9) 

Δηζήιζε Μσζήο εηο ηφ φξνο ηνχ Θενχ Υσξήβ. θζε δέ απηψ Άγγεινο 
Κπξίνπ, ελ θινγί ππξφο εθ ηήο βάηνπ, θαί νξά, φηη ε βάηνο θαίεηαη ππξί, ε δέ 
βάηνο νπ θαηεθαίεην. Δίπε δέ Μσζήο. Παξειζψλ φςνκαη ηφ φξακα ηφ κέγα 
ηνχην, ηί φηη νπ θαηαθαίεηαη ε βάηνο. Χο δέ είδε Κχξηνο φηη πξνζάγεη ηδείλ, 
εθάιεζελ απηφλ Κχξηνο εθ ηήο βάηνπ, ιέγσλ. Μσζή, Μσζή. Ο δέ είπε. Σί εζηη, 
Κχξηε; Ο δέ είπε. Μή εγγίζεο ψδε, ιχζνλ ηά ππνδήκαηα εθ ηψλ πνδψλ ζνπ, ν 
γάξ ηφπνο ελ ψ ζχ έζηεθαο γή αγία εζηί. Καί είπελ απηψ. Δγψ εηκη ν Θεφο ηνχ 
παηξφο ζνπ, Θεφο Αβξαάκ, θαί Θεφο Ηζαάθ, θαί Θεφο Ηαθψβ. Απέζηξεςε δέ 
Μσζήο ηφ πξφζσπνλ απηνχ, εχιαβείην γάξ θαηαβιέςαη ελψπηνλ ηνχ Θενχ. 
Δίπε δέ Κχξηνο πξφο Μσζήλ. Ηδψλ είδνλ ηήλ θάθσζηλ ηνχ ιανχ κνπ, ηνχ ελ 
Αηγχπησ. Καί ηήο θξαπγήο απηψλ αθήθνα απφ ηψλ εξγνδησθηψλ. Οίδα γάξ 
ηήλ νδχλελ απηψλ, θαί θαηέβελ ηνχ εμειέζζαη απηνχο εθ ρεηξφο ηψλ 
Αηγππηίσλ, θαί εμαγαγείλ απηνχο εθ ηήο γήο εθείλεο θαί εηζαγαγείλ απηνχο εηο 
γήλ αγαζήλ θαί πνιιήλ, εηο γήλ ξένπζαλ γάια θαί κέιη.  

Παξνηκηψλ ηφ Άλάγλσζκα 
(Κεθ. 8, 22-30) 

Κχξηνο έθηηζέ κε αξρήλ νδψλ απηνχ, εηο έξγα απηνχ. Πξφ ηνχ αηψλνο 
εζεκειίσζέ κε, ελ αξρή πξφ ηνχ ηήλ γήλ πνηήζαη, θαί πξφ ηνχ ηάο αβχζζνπο 
πνηήζαη, πξφ ηνχ πξνζειζείλ ηάο πεγάο ηψλ πδάησλ, πξφ ηνχ φξε 
εδξαζζήλαη, πξφ δέ πάλησλ ηψλ βνπλψλ γελλά κε. Κχξηνο επνίεζε ρψξαο 
θαί ανηθήηνπο θαί άθξα νηθνχκελα ηήο ππ' νπξαλφλ. Ζλίθα εηνίκαδε ηφλ 
νπξαλφλ, ζπκπαξήκελ απηψ, θαί φηε αθψξηδε ηφλ εαπηνχ ζξφλνλ επ' αλέκσλ, 
ελίθα ηζρπξά επνίεη ηά άλσ λέθε, θαί σο αζθαιείο εηίζε πεγάο πδάησλ ηήο 
ππ' νπξαλφλ, ελ ηψ ηηζέλαη ηή ζαιάζζε αθξηβαζκφλ απηνχ, θαί χδαηα, ά νχ 
παξειεχζεηαη ζηφκαηνο απηνχ, θαί ηζρπξά επνίεη ηά ζεκέιηα ηήο γήο, ήκελ 
παξ' απηψ αξκφδνπζα.  Έγσ ήκελ, ή πξνζέραηξε. Καζ' εκέξαλ δέ επθξαη 
λφκελ ελ πξνζψπσ απηνχ, ελ παληί θαηξψ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ςάιινκελ ηά εμήο: 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Άξρσλ ηψλ άλσ δπλάκεσλ, ν Γαβξηήι θαηαπηάο, ηήλ Παξζέλνλ αζπάδεηαη, 
ραίξε ιέγσλφρεκα, θαζαξφλ ηήο ζεφηεηνο, ζέ εμ αηψλνο Θεφο εγάπεζελ, εηο 
θαηνηθίαλ ηε εξεηίζαην, δνχινο Γεζπφηνπ ζνπ, παξνπζίαλ πάξεηκη, αλαβνψλ, 
ηέμε νχλ ηφλ Κχξηνλ, άθζνξνο κέλνπζα.  
 
ηίρ. Δπαγγειίδεζζε εκέξαλ εμ εκέξαο ηφ ζσηήξηνλ ηνχ Θενχ εκψλ. 
 



Σί ζνπ ηφ είδνο ηφ πχξηλνλ, ηψ Γαβξηήι ε εκλή, κεη' εθπιήμεσο έθεζε, ηί 
ζνπ ηφ αμίσκα, θαί ηψλ ιφγσλ ε δχλακηο; παηδνπνηταλ πξνζεπαγγέιιε κνη, 
έγσ δέ πείξαλ, αλδξφο νπ θέθηεκαη, άπηζη πφξξσζελ, κή πιαλήζεο άλζξσπε, 
ψο πεξ ηφ πξίλ, Δχαλ ηήλ πξνκήηνξα, φθηο ν δφιηνο.  
 
ηίρ. Άζαηε ηψ Κπξίσ άζκα θαηλφλ. 
 
Πλεχκα Θενχ ηφ παλάγηνλ, ήμεη Αγλή επί ζέ, Θενρψξεηε Γέζπνηλα, θαί 
επηζθηάζεη ζνη, ηνχ Τςίζηνπ ε δχλακηο, θαί ηέμε παίδα δηαηεξνχληά ζνπ, ηήλ 
παξζελίαλ απαξαζάιεπηνλ, νχηνο Τηφο εζηηλ, αγελεαιφγεηνο, νχηνο νθζείο, 
ζψζεη ηφλ ιαφλ απηνχ, θαζψο επδφθεζε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σψ έθησ κελί, απεζηάιε ν Αξράγγεινο πξφο Παξζέλνλ αγλήλ, θαί ραίξεηλ 
απηή πξνζεηπψλ, επεγγειίζαην εμ απηήο ηφλ Λπηξσηήλ πξνειζείλ. ζελ 
δεμακέλε ηφλ αζπαζκφλ, ζπλέιαβέ ζε ηφλ πξναηψληνλ Θεφλ, ηφλ αθξάζησο 
επδνθήζαληα ελαλζξσπήζαη, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
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, εθ ηψλ θηλδχλσλ 
ιχηξσζαη εκάο, σο Σαμηάξρεο ηψλ άλσ δπλάκεσλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ο Καλσλ ηνχ Αξραγγέινπ, νχ ε αθξνζηηρίο. 
 

Χο πακκέγηζηνλ ηφλ Γαβξηήι αηλέζσ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 

Χο θψο ρξεκαηίδνληα, ηαίο πξφο ηφ θψο ηφ αθξφηαηνλ, αυινηο κεζέμεζη, ζείνλ 
θαί άυινλ, ηθεηεχσ ζε, Αξράγγειε ηφλ λνχλ κνπ, θψηηζνλ πξεζβείαηο ζνπ, 
φπσο πκλήζσ ζε.  
 
ηεζψκεζα ζήκεξνλ, ρνξνχο ελζένπο γεζφκελνη, ηφλ πξψηνλ γεξαίξνληεο, 
ηψλ αζσκάησλ Ννψλ, ηφλ ηήλ άξξεηνλ, ραξάλ κεκελπθφηα, ελ θφζκσ 
θνηηήζαζαλ δη' αγαζφηεηα.  
 
Πξνζηάηελ ζε κέγηζηνλ, θαί πξφο Θεφλ αληηιήπηνξα, θαί ηείρνο θαί ζηήξηγκα, 
Γαβξηήι έρνληεο, νη πνζνχληέο ζε, ξπφκεζα θηλδχλσλ, θαί βιάβεο ηνχ φθεσο 
αλεπθεκνχληέο ζε.  

Θενηνθίνλ 
Αγλήλ ζε παλάκσκνλ, ν Γαβξηήι σο εψξαθε, ηφ Υαίξέ ζνη Γέζπνηλα, 
ιακπξψο εβφεζελ, απεηξφγακε, βξνηψλ ε ζσηεξία, Αγγέισλ ηφ θαχρεκα, θαί 



ζεκλνιφγεκα.  
 

Χδή γ' 
Σνχο ζνχο πκ λνιφγνπο 

Μεζέμεη θσηφο αυινηάηνπ, σο άυινο φλησο Γαβξηήι, αυισο θσηηδφκελνο, 
θψο θαζσξάζεο δεχηεξνλ, ηνχο πιηθνχο εθάζηνηε, βξνηνχο θσηίδσλ 
πκλνχληάο ζε.  
 
Μεγίζηεο επθιείαο εμηψζεο, ηφ κέγα κπζηήξηνλ εκίλ, αλαθαιχςαο κέγηζηε, 
Αγγέισλ δη' νχ ήξζεκελ, νη απφ γήο πξφο κέγηζηνλ, χςνο κεγάισο ηηκψληέο 
ζε.  
 
Δπίθαλνλ πάζηλ νπξαλφζελ, ηνίο πφζσ δεηνχζί ζε αεί, θαί παχζνλ ηφ ηφ 
θιπδψληνλ, θαζ' εκψλ θηλνχκελνλ, ηψλ πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, ψ Γαβξηήι 
Αξρηζηξάηεγε.  

Θενηνθίνλ 
Γλσξίδσλ ηφ πάιαη θεθξπκκέλνλ, Μπζηήξηνλ Κφξε ζνη πνηέ, ν Γαβξηήι 
εθξαχγαδε. Υαίξε Θενχ παιάηηνλ, ελ ψ νηθήζαο άπαληαο, βξνηνχο ζεψζεη σο 
εχζπιαγρλνο.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ο κέγαο Γαβξηήι, Αξρεγφο ηψλ Αγγέισλ, δεηθλχκελνο αεί, ζχλ απηνίο 
αλαθξάδεη, ηφ ζείνλ κειψδεκα, ηή Σξηάδη γεζφκελνο. Σνχηνλ άπαληεο, 
κεγαινθψλσο ελ πίζηεη, αλπκλήζσκελ, θαί θαζαξά δηαλνία, αηζίσο 
δνμάζσκελ.  

Έηεξνλ  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Σσλ αζσκάησλ Λεηηνπξγψλ σο πξσηεχσλ, ηφ πξφ αηψλσλ νξηζζέλ θξηθηφλ 
φλησο, ζνί Γαβξηήι πεπίζηεπηαη Μπζηήξηνλ, ηφθνλ ηφλ απφξξεηνλ, ηήο Αγίαο 
Παξζέλνπ, Υαίξε πξνζθσλψλ απηή, ε Κεραξηησκέλε, ρξεσζηηθψο ζε φζελ νη 
πηζηνί, ελ επθξνζχλε αεί καθαξίδνκελ.  
 

Χδή δ' 
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ 

Ίζηαζν κεζέμεζη ζεαξρηθαίο, πάιαη Γαβξηήι αμηάγαζηε, θαηαθαηδξχλσλ, ηφλ 
Πξνθήηελ Γαληήι, θαί εληηζείο ηήλ δήισζηλ, ηψλ αγλννπκέλσλ ελ πλεχκαηη.  
 
ηφκαζη πειίλνηο ζε ραξκνληθψο, πχξηλνλ ηή θχζεη ππάξρνληα, 
αλεπθεκνχκελ, εμεινχ εκάο ππξφο, δηελεθψο θινγίδνληνο, ζείαηο Γαβξηήι 
κεζηηείαηο ζνπ.  
 
Σήλ ππέξ ηφλ ήιηνλ ζείαλ ζηνιήλ, δφμε απνξξήησ αζηξάπηνπζαλ, 
εκθηεζκέλνο, ηξαηεγέ ηψλ Λεηηνπξγψλ, ηψ Βαζηιεί παξίζηαζαη, ηψ 
επνπξαλίσ γεζφκελνο.  



Θενηνθίνλ 
ιελ ζε ηψ Πλεχκαηη ν Γαβξηήι, πεξηεγληζκέλελ Παλάκσκε, θαηαλνήζαο, 
εθβνά ζνη εκθαλψο. Υαίξε αξάο ε ιχηξσζηο, θαί ηψλ Πξνπαηφξσλ 
αλάθιεζηο.  
 

Χδή ε' 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα 

Ννφο θαηά κέζεμηλ, ηνχ πξψηνπ θσηηδφκελνο, δεχηεξνλ σξάζεο θψο 
θξαπγάδσλ, ζχλ ηαίο απείξνηο Αγγέισλ ηάμεζηλ. Άγηνο ν Θεφο ν παληνπξγφο, 
Τηφο ν ζπλάλαξρνο, θαί ηφ Πλεχκα ηφ ζχλζξνλνλ.  
 
Σφ είδφο ζνπ πχξηλνλ, ηφ θάιινο ππεξζαχκαζηνλ, άπαζαλ δηάλνηαλ 
εθπιήηηνλ, κέγα ηφ θιένο Γαβξηήι κέγηζηε, ζείσλ Αζσκάησλ αξρεγέ, πάλησλ 
εγθαιιψπηζκα, ηψλ πηζηψο αλπκλνχλησλ ζε.  
 
Ο ζείνο σο εηδέ ζε, θαηξψ ηνχ ζπκηάκαηνο, παιαη ζπλεζηψηα Εαραξίαο, κέλεη 
θσθεχσλ, νπ γάξ επίζηεπζε, ζνχ ηή αγγειία ηή θξηθηή, ήλ πεξ εμεθψλεζαο, 
Γαβξηήι Αξρηζηξάηεγε.  

Θενηνθίνλ 
Ναφο αγηάζκαηνο, ππάξρνπζα Παλάκσκε, θσλή Γαβξηήι ηνχ Αξραγγέινπ, 
ηφλ ελ Αγίνηο αλαπαπφκελνλ, ηέηνθαο παλάγηνλ Θεφλ, πάληαο αγηάδνληα, θαί 
δεηλψλ εμαηξνχκελνλ.  
 

Χδή ο' 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ 

Γεψδεηο γιψζζαη γεξαίξεηλ ζε, ηφλ λνχλ ηφλ θσηαπγή θαί νπξάληνλ, νπθ 
εμηζρχνπζη, πεξηθαλψο ιακπξπλφκελνλ, ηαίο ππέξ λνχλ θαί ιφγνλ, ζείαηο 
ιακπξφηεζηλ. 
 
Αθηίο Ζιίνπ πνιχθσηε, ππξίλσλ Λεηηνπξγψλ Αξρηζηξάηεγε, ηαίο ζειαζθφξνηο 
ζνπ, πξφο ηφλ Γεζπφηελ δεήζεζη, ηνχο πκλεηάο ζνπ ζθφηνπο, παζψλ 
εμάξπαζνλ.  
 
Βνπιάο εζλψλ δηαζθέδαζνλ, ηήλ Πίζηηλ ηήλ νξζφδνμνλ θξάηπλνλ, παχζνλ ηά 
ζρίζκαηα, ηήο Δθθιεζίαο, Αξράγγειε, ηαίο πξφο ηφλ Κηίζηελ πάλησλ, ζνχ 
παξαθιήζεζη.  

Θενηνθίνλ 
Ρεκάησλ ζείσλ ππήθννο, Αγλή ηνχ Γαβξηήι ερξεκάηηζαο, θαί ηφλ 
πξνάλαξρνλ, Λφγνλ ζαξθί ά πεθχεζαο, ηήο αινγίαο θφζκνλ 
απνιπηξνχκελνλ.  
 

Δάλ ηχρε ελ αββάησ ή Κπξηαθή, ιέγε ηφ Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Αξρηζηξάηεγε Θενχ ιεηηνπξγέ ζείαο δφμεο, ηψλ αλζξψπσλ νδεγέ θαί αξρεγέ 



αζσκάησλ, ηφ ζπκθέξνλ εκίλ πξέζβεπε, θαί ηφ κέγα έιενο, σο ηψλ 
αζσκάησλ Αξρηζηξάηεγνο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΣ' ηνχ απηνχ κελφο, ηήλ χλαμηλ επηηεινχκελ ηνχ Αξραγγέινπ 

Γαβξηήι, εμ αξρήο θαί άλσζελ Παξαδεδνκέλελ, σο ηψ ζείσ θαί ππεξθπεί 
Μπζηεξίσ θαί απνξξήησ θαζππνπξγήζαληνο.  

ηίρνη 
 Σφλ ζήλ απαγγείιαληα ζάξθσζηλ Νφα,  
 Σηκή πξεπνχζε πάζα ζάξμ ηηκά, Λφγε.  
 Δηθάδη ακ' χκλνπο Γαβξηήι θηίζηλ έθηε εγείξεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ θο, Μαξηχξσλ, ηψλ ελ Γνηζία 
καξηπξεζάλησλ, εμ ψλ εηζη Πξεζβχηεξνη δχν, Βαζνχζηο θαί Οπτξθαο, κεηά 
δχν πηψλ απηνχ θαί ηξηψλ ζπγαηέξσλ, θαί Αξπχιαο κνλάδσλ, ιατθνί δέ, 
Αβήπαο, Αγλάο, Ρχαμ, Ζγάζξαμ, Ζζθφνο, χιιαο, ίγεηδαο, νπεξίιιαο, 
ετκβιαο, ζέξκαο, Φίιγαο, θαί εθ ηψλ γπλαηθψλ Άλλα, Αιιάο, Βάξηο, Μστθψ, 
Μακχθα, Οπτξθψ, θαί Αληκάτο.  

ηίρνη 
 Σφζελ ππξί θιέγνπζη πιεζχλ Μαξηχξσλ,  
 ζαο άγεη Μήλ ζήκεξνλ ηάο εκέξαο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κνδξάηνπ, ζενδνζίνπ, 
Δκκαλνπήι, θαί εηέξσλ Μ' ηψλ ελ Αλαηνιή.  

ηίρνη 
 Κνδξάηε, ζαπκάδσ ζε ηήο επαλδξίαο! 
 Πψο ππηηάδσλ αλδξηθψο ζθάηηε κάθαξ.  
 Θενδφζηνο ηψ Θεψ δψλ θαί κφλσ,  
 Εσήλ δη' απηφλ εθ μίθνπο θαηαζηξέθεη.  
 Ξίθεη ρεζήησ, θάλ θνηχιε θεζί κνη,  
 Δκκαλνπήι, πέθπθελ αίκαηνο κία.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εηκψλ ηεθάλνπ ηνχ 
Οκνινγεηνχ, ηνχ Σξηγιίαο Ζγνπκέλνπ.  

ηίρνη 
 Θείνπ ηέθαλνο ακπειψλνο εξγάηεο,  
 Θεψ παξαζηάο, θακάηνπ κηζζφλ ιάβε.  
 

Σή απηή εκέξα αλαγηλψζθεηαη δηήγεζηο σθέιηκνο Μάιρνπ κνλαρνχ 
αηρκαισηηζζέληνο.  
 

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

Χδή δ' 
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη 



Ησάλλνπ ηφθνλ Έλδνμε εκήλπζαο, ηψ Εαραξία πνηέ, έλδνλ ηνχ ζείνπ Νανχ, 
εζηψηη θαί ςάιινληη, ηψ ιπηξσηή θαί Θεψ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ζ πεξίδνμνο ηνχ νίθνπ ζνπ εππξέπεηα, πεξηθαλψο Γαβξηήι, θαζαγηάδεη 
ςπράο πηζηψλ, θαί πξνηξέπεηαη κεγαινθψλσο βνάλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Λακπξπλφκελνο κεζέμεη Αξρηζηξάηεγε, πξψηνπ θσηφο κπζηηθψο, δεχηεξνλ 
θψο αιεζψο, σξάζεο ηνχο κέιπνληαο, θσηίδσλ πάληνηε Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Απεζηάιε Γαβξηήι ν Αξρηζηξάηεγνο, ραξάλ κελχσλ ζνη, Παξζελνκήηνξ 
αγλή, δη' ήο ιχπε πέπαπηαη, θαί ε αξά αιεζψο, απεζηείξσηαη, θαί επινγία 
ήλζεζε, ηνίο πηζηνίο εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ε' 
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ 

Ηεξνινγίαηο Ηεξαίο ζε, ιαφο Ηεξφο πκλεί γεζφκελνο, ζχ γάξ ηφλ παλαίηηνλ, 
Λφγνλ ζσκαηνχκελνλ, ηφ θαζ' εκάο Αξράγγειε, ηή εμ εκψλ πξνζθσλείο, 
Παξζέλσ ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, φζελ ζε ηηκψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Νντ ηψ κεγάισ ηε θαί πξψησ, αυισο Αξράγγειε ελνχκελνο, ζηφκαηη ππξίλσ 
ζνπ, κέιπεηο ηφ κειψδεκα, ηφ θνβεξφλ, ν κέιπνπζη, πάλησλ Αγγέισλ ρνξνί, 
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Δπθιείαηο ζαθψο πεπνηθηικέλνο, ηαίο ζείαηο δηέξρε ηά νπξάληα, είηα ηά 
επίγεηα, εθπιεξψλ σο άυινο, ηά Ηεξά ζειήκαηα, Υξηζηνχ ηνχ πάλησλ Θενχ, 
Αγγέισλ Γαβξηήι Αξρεγέηα, θιένο ηψλ ελ πίζηεη, αεί ζε επθεκνχλησλ.  
 
αξθί θαζ' ππφζηαζηλ ν Λφγνο, αλζξψπνηο πξνζνκηιήζαη πξνειφκελνο, έζρε 
ζε πξνηξέρνληα, θαί πξνεηνηκάδνληα ηφ Ηεξφλ παιάηηνλ, ψ Ηεξέ Γαβξηήι, θαί 
Κχξηνλ πκλείηε βνψληα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Χο ζξφλνλ ηεξπλφλ ηνχ Βαζηιέσο, σο πάλησλ ηψλ πνηεκάησλ ππεξέρνπζαλ, 
σο ηφλ ππεξνχζηνλ, κφλελ νπζηψζαζαλ, ηφλ ηνχο βξνηνχο ζεψζαληα, ελψζεη 
θξείηηνλη, γελλήζεσο αξξήηνπ θαί μέλεο, ηήλ επινγεκέλελ, πκλήζσκελ 
Παξζέλνλ.  
 

Χδή ζ' 
Άπαο γεγελήο 

Ίζηαηαη θξηθηψο, ηψ ζξφλσ ηήο ράξηηνο δηαθνλνχκελνο, θαί 
θαηαζηξαπηφκελνο, θσηνρπζίαηο ηαίο ππέξ έλλνηαλ, θαί Ηεξψο ζενχκελνο, θαί 
θψο νξψκελνο, θαί θσηίδσλ, πίζηεη ηνχο ηηκψληάο ζε, Ηεξέ Γαβξηήι 
Αξρηζηξάηεγε.  



 
ζπεξ νπξαλφο, ππάξρεηο θαηάζηεξνο, ζείαηο ιακπξφηεζηλ, ψζπεξ 
ηξαηεγέηεο δέ, ρεξζί θαηέρεηο ζθήπηξνλ ππέξιακπξνλ, θαί δηαζέεηο άπαζαλ 
ηήλ γήλ, ηφ βνχιεκα ηνχ Γεζπφηνπ, πάληνηε πνηνχκελνο, θαί δεηλψλ ηνχο 
πηζηνχο εμαηξνχκελνο.  
 
ηήζνλ ηφ δεηλφλ, βαξβάξσλ θιπδψληνλ, επεγεηξφκελνλ, πάληνηε ηνίο 
δνχινηο ζνπ, ηήο Δθθιεζίαο παχζνλ ηά ζρίζκαηα, ηνίο πκλεηαίο ζνπ 
βξάβεπζνλ πηαηζκάησλ ιχηξσζηλ, Βαζηιεί ηε, δψξεζαη ηά ηξφπαηα, Γαβξηήι 
ηή ζεξκή πξνζηαζία ζνπ. 
 
Ζ πεξηθαιήο, δπάο θαί πεξίδνμνο Μηραήι θαί Γαβξηήι, ζξφλσ παξηζηάκελνη, 
ηήο ζείαο δφμεο, πάζηλ αηηήζαζζε, ακαξηηψλ ζπγρψξεζηλ, απαιιαγήλ ηψλ 
δεηλψλ, ψο πξνζηάηαη, σο ηήλ αγαζφηεηα, ηνχ Γεζπφηνπ ελ πάζη κηκνχκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Φέγγνο αζηξαπήο, ηνχ ηφθνπ ζνπ έιακςε θαί θαηεθαίδξπλε, πάζαλ ηήλ 
πθήιηνλ, θαί ηφλ πξνζηάηελ ηνχ ζθφηνπο ψιεζε, Θενγελλήηνξ Πάλαγλε, 
Αγγέισλ θαχρεκα, θαί αλζξψπσλ, πάλησλ ηφ δηάζσζκα, ηψλ απαχζηνηο 
θσλαίο επθεκνχλησλ ζε.  
 

Δη ηχρνη ελ αββάησ ή Κπξηαθή, ιέγε ηφ Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο, 
θαί εηο ηνχο Αίλνπο, εθ ηψλ Πξνζνκνίσλ ηήο Δνξηήο.  
 

Καί ε ινηπή, Αθνινπζία θαί ε α' ξα, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ ΚΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Μαηξψλεο ηήο έλ Θεζζαινλίθε.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Ηνπδαίσλ θξπάγκαηη, θαί ζξαζεία σκφηεηη, ινγηζκφλ αληέζεθαο 
αλδξεηφθξνλα, ηήλ ηψλ κειιφλησλ πξνζβιέπνπζα, ζεφθξνλ απφιαπζηλ, 
δηακέλνπζαλ αεί, δη' αηψλνο αζάιεπηνλ, ήο επέηπρεο, απφ γήο κεηαζηάζα 
πξφο λπκθψλαο, νπξαλίνπο θαί ρνξείαλ, ηήλ αθαηάιπηνλ έλδνμε.  
 
Βαζηιείαο εππξέπεηαλ, θαί ηεξπλήλ σξαηφηεηα, θαηηδείλ εμίσζαη ηνχ Νπκθίνπ 
ζνπ, σξατζκέλε ηνίο ζηίγκαζη, ζηεξξάο ζνπ αζιήζεσο, θαί πεγή ηψλ 
αγαζψλ, επαμίσο πξνζήγγηζαο, ηήο επέθεηλα, ζετθήο επθξνζχλεο κεηνπζίαλ, 
θαξπνπκέλε Μαθαξία, θαί ηήλ αζάλαηνλ εχθιεηαλ.  
 



Οπ δπγφο ηήο δνπιείαο ζε, νπ ηφ ραχλνλ ηνχ ζήιεσο, νπ ιηκφο νπ κάζηηγεο 
ελεπφδηζαλ, ηήλ ηψλ Μαξηχξσλ ζηεξξφηεηα, κηκείζζαη Παλέλδνμε, πξνζπκία 
γάξ ςπρήο, ηάο βαζάλνπο ππέκεηλαο, φζελ έηπρεο, νπξαλίσλ ζαιάκσλ, θαί 
ζηεθάλσ, ηψλ ραξίησλ εθνζκήζεο, πεξηζηακέλε ηψ Κηίζηε ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεηαλνίαο ηφ άξηζηνλ, θαί ζσηήξηνλ θάξκαθνλ, ε Θεφλ θπήζαζα ηφλ σηήξά 
κνπ, θαί ηψλ δαθξχσλ ηά ξεχκαηα, θαί ψξαο ηήλ έλλνηαλ, ηήο θξηθηήο θαί 
θνβεξάο, αδεθάζηνπ ηε θξίζεσο, ζχ κνη δψξεζαη, θαί θπγείλ ηαίο επραίο ζνπ, 
ψ Παξζέλε, ηψλ θνιάζεσλ ηφλ ηξφκνλ, θαί ζείαο ηεχμαζζαη ράξηηνο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ 
εμεπιήηηεην, θαί αλαθξάδνπζα έιεγε, Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ ζνπ 
δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα; αιιά δένκαη, κή κε κφλελ εάζεο ελ ηψ 
θφζκσ, αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνχο Πξνπάηνξαο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Ζ ακλάο ζνπ Ηεζνχ, θξάδεη κεγάιε ηή θσλή, έ Νπκθίε κνπ πνζψ θαί ζέ 
δεηνχζα αζιψ, θαί ζπζηαπξνχκαη θαί ζπλζάπηνκαη ηψ βαπηηζκψ ζνπ, θαί 
πάζρσ δηά ζέ, ψο 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.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο σο ζχλεζεο.  
 

Ο Καλσλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σφ ηήο Μαηξψλεο έλζενλ κέιπσ θιένο. Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Ο Δηξκφο 

«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Σαίο ζείαηο, ηψλ Αζσκάησλ ηάμεζη, πεξηρνξεχνπζα, πεξί ηψλ πάλησλ αίηηνλ 
Θεφλ, θαί ηξαλψο απαιαχνπζα, ζεαξρηθήο ειιάκςε       σο, ηνχο ζέ 
πκλνχληαο θαηαθαίδξπλνλ.  
 
Ο δνχινπ, θαηαμηψζαο δέμαζζαη, κνξθήλ Υξηζηφο ν Θεφο, ειεπζεξψζαη 
ηαχηελ βνπιεζείο, εθ θζνξάο θαί ζαλάηνπ δεζκψλ, απφ δπγνχ δνπιείαο ζε, 
Μάξηπξα Νχκθελ εκλεζηεχζαην.  
 
Σν ζήιπ, αξξελσζέλ ηή ράξηηη, ηήλ επεξκέλελ νθξχλ, θαί θαπρσκέλελ άκεηξα 



ηφ πξίλ, εμαιείθεηλ ηήλ ζάιααζαλ, δη' αζζελείαο ζψκαηνο, ζεία, δπλάκεη 
θαηαβέβιεθε.  

Θενηνθίνλ 
Ζ πχιε, ηήο πξφο εκάο ζνπ Κχξηε, ζπγΚαηαβάζεσο, Αλαηνιήλ θαί Ήιηνλ θαί 
θψο, κπζηηθψο ζε θαινχκελνλ, ππεξθπψο εμήζηξαςε, δηπινχλ ηήλ θχζηλ ηφλ 
θηιάλζξσπνλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
ηεξξφηεηη ινγηζκνχ, ηήο παξαλφκνπ θαί δεηλήο ήλεγθαο, ηήλ ραιεπήλ 
βάζαλνλ, θξνπξάο ψ Μαηξψλα παλφιβηε.  
 
Μαζηίγσλ νδπλεξψλ, αηζζαλνκέλε θαξηεξψο έθεξεο, ςειαθεηνχ ζθφηνπο 
δέ, ζείαλ ιακπεδφλα αληείιεθαο.  
 
Αηκάησλ ζνπ νη θξνπλνί, ηήο αζεβείαο ηήλ ππξάλ έζβεζαλ, ηνχο δέ πηζηνχο 
ήξδεπζαλ, ηήο ζενζεβείαο ηνίο λάκαζη.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ πιάθα, ηήλ Κηβσηφλ, ηήλ δεμακέλελ ελ γαζηξί Πάλαγλε, Λφγνλ Θενχ ηφλ 
άλαξρνλ, ζεεγνξηθψο επθεκνχκέλ ζε.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δπέζηε θηιένξηνη, ιακπξά παλήγπξηο, ε κλήκε ε έλδνμνο, ηήο Αζιεθφξνπ 
Υξηζηνχ, επθξαίλνπζα ηά ζχκπαληα, ιάκπνπζα ηαίο αθηίζη, ηψλ ζαπκάησλ ελ 
θφζκσ, θέξνπζα ηνίο αλζξψπνηο, ηήλ αέλανλ ράξηλ, Απηήο ηαίο ηθεζίαηο 
σηήξ, ζψζνλ ηφλ θφζκνλ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Δθαίληζαο Άρξαληε, ηψ ζείσ ηφθσ ζνπ, θζαξείζαλ ηνίο 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, φλπεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ 
εκίλ δσξήζαζζαη.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Ρψκε ηή ζεία Μαηξψλα δπλακνπκέλε, λχλ ηήο πηθξάο Γεζπνίλεο εμέθπγεο 



δνπιείαλ, γλψκελ αηαπείλσηνλ, ςπρήο γάξ εθέθηεζν, κφλσ ηψ Γεζπφηε 
δνπιεχνπζα.  
 
Χξπνκέλε θαί κέζε βεβαθρεπκέλε, θαί ηψ ζπκψ, ζθαδάδνπζα ε 
δπζζεβεζηάηε, κάζηημη θαηέηεκλελ, Δβξαίσλ σκφηεηη, Μάξηπο Αζιεθφξε ηφ 
ζψκά ζνπ.  
 
Νεαληθήλ επεδείμσ ηήλ θαξηεξίαλ, ελ αθεγγέζη ηφπνηο εγθαηαθιεηνκέλε, 
Μάξηπο θαί ιηκψηηνπζα, αιι' εχξεο αληίδνζηλ, ηήο αζαζαζίαο ηήλ ηξάπεδαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ρξπζήιαηνο ιπρλία πξνδηεηχπνπ, ηήλ ηφλ Θεφλ βαζηάζαζαλ 
ζεζσκαησκέλνλ, αίγιε ηήο ζεφηεηνο, ηά πάληα θσηίδνληα, ζέ ηήλ αιεζή 
Θενκήηνξα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
έ ζηέθαλνλ ιακπξφλ, ε ζεφθξσλ θαπρήζεσο, εθηήζαην Εσνδφηα, θαί εθ 
ζθφηνπο πξφο θέγγνο, ηφ ζείνλ εμεδήκεζελ.  
 
Δζηήξημε Υξηζηφο, επί πέηξαλ ηήο πίζηεσο, ηνχο πφδαο ζνπ Μαθαξία, πξφο 
απηφλ θαηεπζχλσλ, ζνθψο ηά δηαβήκαηα.  
 
Ννχλ ζείνλ αιεζψο, θαί ζνθφλ θαί ζεφθξνλα, ζχ έρνπζα δηαιάκπεηο, ελ 
ρνξεία Μαξηχξσλ, Μαηξψλα πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Θεφηεηνο κνξθήλ, θαί κνξθήλ αλζξσπφηεηνο, εγέλλεηζαο Θενκήηνξ, 
ελσκέλαο αθχξησο, θαζ' έλσζηλ αζχγρπηνλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Δχαο λχλ, Αζινθφξε ηφλ πφζνλ εηξχγεζαο, επηηεδείσο Μαηξψλα, ζενπκέλε 
λεχζεη ηή αλελδφησ, θαί δηθαίσο, ηήο ατδίνπ δφμεο εμίσζαη.  
 
Οπ δνχινο, ελ Υξηζηψ νπθ ειεχζεξνο θξίλεηαη, αιι' αξεηήο επκνξθία, 
επζεβείαο ηξφπνηο θεθνζκεκέλε, ήο εδείρζεο, πιαζηνπξγφο, Αζινθφξε 
αήηηεηε.  

Θενηνθίνλ 
Ναφλ ζε, ηνχ Θενχ θαί Παζηάδα γηλψζθνκελ, ηάκλνλ Λπρλίαλ θαί Πιάθα, 
θεθηεκέλελ έλδνλ εγγεγξακκέλνλ, ηφλ δη' νίθηνλ, ζσκαησζέληα Λφγνλ 
παλάκσκε.  
 



Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Μαηξψλεο, ηήο ελ 

Θεζζαινλίθε.  
ηίρνη 

 Οπθ άμηνλ ιαζείλ ζε Μάξηπο Μαηξψλα,  
 Κάλ έλδνλ εηξθηήο εθπλέεο θεθξπκκέλε.  
 Δηθάδη εβδνκάηε ζάλε Μαηξψλα ελί εηξθηή.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Κήξηθνο, ν ελ ηψ Άπξσ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Δγψ, Πάηεξ Κήξηθε, θαί ηεζλεθφηα,  
 Κάλ θαξδία θέξεηλ ζε, θάλ γιψηηε ζέισ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Φηιεηνχ ηνχ πγθιεηηθνχ, 
θαί Λπδίαο ηήο απηνχ γπλαηθφο, θαί ηψλ ηέθλσλ απηψλ, Μαθεδφλνο, 
Θενπξεπίνπ, Κξνλίδνπ, Κνκεληαξεζίνπ, θαί Ακθηινρίνπ Γνπθφο.  

ηίρνη 
 ζπεξ Φηιεηνχ θαί Λπδίαο ζάξμ κία,  
 Οχησο έλ απηψλ θαί κεη' εηξήλεο ηέινο.  
 Θλήζθεη Θενπξέπηνο ζχλ Μαθεδφλη,  
 Θενπξεπψο άδνληεο χκλνπο Κπξίσ.  
 Γνχμ ζπληειεπηά ηψ Κνκεληαξεζίσ,  
 Δμνπζηάδσλ εμππεξεηνπκέλσ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μάξηπξεο, Ησάλλεο θαί Βαξνχρηνο μίθεη 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
 Οπ ζάξζνο ήηηνλ Ησάλλνπ πξφο μίθνο,  
 Βαξνπρίσ ππήξρελ, αιιά θαί πιένλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Πξνθήηεο Αλαλί ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Σξηάο ηξίπνπο ζφο, Αλαλί ζενπξφπε,  
 Γη' ήο ηφ κέιινλ πξνχιεγεο πξφ ηνχ ηέινπο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παχινπ, Δπηζθφπνπ 
Κνξίλζνπ, αδειθνχ Πέηξνπ ηνχ Αγησηάηνπ Δπηζθφπνπ, Άξγνπο ηνχ 
ζεκεηνθφξνπ, θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Δπηπρίνπ.  

ηίρνη 
 Δπηπρέο Δπηχρηνο ήιζελ εηο πέξαο,  
 Γήζελ κεηαζηάο θαί θαηνηθήζαο πφινλ.  
 

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



 
Χδή δ'  Ο Δηξκφο 

«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Μεη' επκελείαο, θαί παξξεζίαο πξνζερψξεζαο, φλησο πξφο ηφλ ζφλ 
Παλεχθεκε εξαζηήλ, επραξίζησο αλαθξάδνπζα, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ 
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 
Δλ επθξνζχλε, θαί ραξκνζχλε κεηαβέβεθαο, πιήξεο αξεηψλ Μαηξψλα 
παληνδαψλ, απφ γήο πξφο επνπξάληνλ, ρνξείαλ έλδνμε, θιεξνπρίαλ ιαρνχζα 
αζάλαηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Λειακπξπζκέλε, πεπνηθηικέλε πάζαηο ηαίο αξεηαίο, Λφγνλ ππέξ ιφγνλ 
ηέηνθαο ηνχ Παηξφο, ζαξθσζέληα Μεηξνπάξζελε, Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημί 
παλάκσκε Γέζπνηλα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Πινπζίνπ θσηφο καξκαξπγάο, θαηεμηψζεο ηδείλ, απαιιαγείζα ζαξθφο, θαί 
επνπξάληνλ ζθήλσκα, θαηνηθείλ αληί ζθελψκαηνο, ηνχ ζθνηεηλνχ θαί δνθεξνχ, 
νχ Καηεθιείζζεο εκλή, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα βνψζα ηφλ Κχξηνλ.  
 
Χξαίνο ν ζηέθαλνο, φλ λχλ εζηέθζεο Έλδνμε, δσαξρηθή δεμηά, ηνχ 
Παληνθξάηνξνο, Νχκθελ γάξ, θαζνξψλ πεθνηληγκέλελ ζε, ηαίο ηψλ αηκάησλ 
ζνπ ξανίο, ραίξσλ ειάκπξπλελ,  βνψκελ, Πάληα ηά έξγα πκλνχκέλ ζε 
Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Κπξίσο γελλήζαζα Θεφλ, θπξίσο πάλαγλε, Μήηεξ εδείρζεο Θενχ, 
επαιεζεχνπζαλ θέξνπζα, θαηαιιήισο ηψ γελλήκαηη, ζεσλπκίαλ, νη πηζηνί, 
φζελ δνμάδνκελ, Θενηφθνλ, ζέ ζενθξφλσο παλάκσκε Γέζπνηλα.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Λάκπεη λνεηαίο θσηαπγείαηο, ε θσηνθφξνο ζνπ εκέξα, ηαίο θαεηλνηάηαηο 
αζηξαπαίο, ηήο ηξηζειίνπ Μάξηπο ειιάκςεσο, ελ ή λχλ εθδπζψπεζνλ, 
θαηαπγαζζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε.  
 



Δχξεο ακνηβάο Αζιεθφξε, ή ηήο ηψλ καζηίγσλ αιγεδφλνο, ηήλ ηψλ νπξαλψλ 
θιεξνπρίαλ, ελ Δθθιεζία ηψλ πξσηνηφθσλ λχλ, ελ ή παλεγπξίδνπζα, ηαίο 
ζαίο πξεζβείαηο εκάο θξνχξεζνλ.  
 
λησο ηψ Υξηζηψ λχλ ζπλήθζεο, ηψ αζαλάησ ζνπ Νπκθίσ, Πεξηελζηζκέλε 
ηειαπγψο, ηνίο ζείνηο ηνχηνπ Πάλζεκλε ζηίγκαζη, θαί ηψ ηηκίσ αίκαηη, ηνχ 
καξηπξίνπ πεξηιάκπνπζα.  

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

Σφ Φσηαγσγηθφλ.  
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, ε α' ξα, θαί Απφιπζηο.  

 Αξρή  
ΤΖ ΚΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηιαξίσλνο ηνχ Νένπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Βίνλ αθειίδσηνλ, ππνκνλήλ θαί πξαφηεηα, θαί αγάπελ αλφζεπηνλ, εγθξάηεηαλ 
άκεηξνλ, παλλχρηνλ ζηάζηλ, θαηάλπμηλ ζείαλ, πίζηηλ ειπίδα αζθαιή, ελ 
ζπκπαζεία Πάηεξ θηεζάκελνο, σο Άγγεινο εβίσζαο, επί ηήο γήο κεηά 
ζψκαηνο, Ηιαξίσλ καθάξηε, πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Δπίγεηνο Άγγεινο, θαί επνπξάληνο άλζξσπνο, ερξεκάηηζαο ζηε, πεγή 
θαηαλχμεσο, ζπκπαζείαο ξείζξνλ, πέιαγνο ζαπκάησλ, ακαξησιψλ εγγπεηήο, 
ειαία φλησο Θενχ θαηάθαξπνο, ειαίσ ηψλ θακάησλ ζνπ, θαζηιαξχλσλ ηά 
πξφζσπα, ηψλ πηζηψο επθεκνχλησλ ζε, Ηιαξίσλ καθάξηε.  
 
Ο λνχο ζνπ ιακπφκελνο, ηαίο ζετθαίο επηγλψζεζη, ηψλ ηνχ ζψκαηνο χπεξζελ, 
παζψλ ερξεκάηηζελ, ακηγήο ηψλ θάησ, θέξσλ ραξαθηήξαο, θαί εθηππψλ ελ 
εαπηψ, ηφ ζείνλ θάιινο, θαί γλσξηδφκελνο, φινο ζενεηδέζηαηνο, ηή ζπλεξγεία 
ηνχ Πλεχκαηνο, Ηιαξίσλ Παηήξ εκψλ, Μνλαδφλησλ αγιάτζκα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ ραχλνλ θαί έθιπηνλ, Παξζελνκήηνξ παλάκσκε, ηήο ςπρήο κνπ κεηάβαιε, 
εηο ξψζηλ θαί δχλακηλ, ηνχ θφβσ θαί πφζσ, πνηείλ ηε θαί πξάηηεηλ, ηά 
δηθαηψκαηα Υξηζηνχ, φπσο εθθχγσ, ηφ πχξ ηφ άζηεθηνλ, θαί θιήξνλ ηφλ 
νπξάληνλ, θαί ηήλ δσήλ ηήλ αηψληνλ, δηά ζνχ απνιάβνηκη, επθξαηλφκελνο 
πάληνηε. 



Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξνχκελνλ βιέπνπζα, θαί ηήλ πιεπξάλ νξπηηφκελνλ, ππφ ιφγρεο ε 
Πάλαγλνο, Υξηζηφλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, έθιαηε βνψζα, Σί ηνχην Τηέ κνπ; ηί ζνη 
αράξηζηνο ιαφο, απνηηλλχεη αλζ' ψλ πεπνίεθαο, θαιψλ απηνίο θαί ζπεχδεη κε, 
αηεθλσζήλαη πακθίιηαηε; Καηαπιήηηνκαη εχζπιαγρλε, ζήλ εθνχζηνλ 
ζηαχξσζηλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Δλ ζνί Πάηεξ αθξηβψο, δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβψλ γάξ ηφλ ηαπξφλ, 
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηησλ εδίδαζθεο, ππεξαξάλ κέλ ζαξθφο, 
παξέξρεηαη γάξ, επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά 
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, ζηε Ηιαξίσλ ηφ πλεχκά ζνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη ζπλήζεηο Καλφλεο.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, Οχ ε αθξνζηηρίο.  
 

νχ ηνχο Ηιαξνχο αηλέζσ ηξφπνπο, Πάηεξ. Ησζήθ. 
 

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».  
 
πκπαζήο θαί πξάνο γεγνλψο, Πάηεξ δη' αζθήζεσο, θαί Ηιαξφο σο αιεζψο 
ηψ πλεχκαηη, ζπκπαζείαο ζείαο κεζηηείαηο ζνπ, Ηιαξίσλ αμίσζνλ, φπσο ζε 
πκλήζσ, λχλ ελ Ηιαξφηεηη θαξδίαο κνπ.  
 
Οζησζείο Πάηεξ εθ παηδφο, θαί αλαιαβφκελνο, ζνχ ηφλ ζηαπξφλ, ηψ Υξηζηψ 
εθνινχζε ζαο, πάζε ηά ηνχ ζψκαηνο, εγθξαηεία ηε θαί ζπληφλνηο δεήζεζηλ, 
ελαπνκαξαίλσλ, θαί ηή απαζεία ζεκλπλφκελνο.  
 
Τπειζψλ Κπξίνπ ηφλ δπγφλ, ζχ ηφλ ειαθξφηαηνλ, θαί ηνίο απηνχ ππείθσλ 
δηθαηψκαζηλ, Ηιαξίσλ ζηε, ηφ βαξχηαηνλ ακαξηίαο απέξξηςαο, πάλζνθε 
θνξηίνλ, ηήλ αγησζχλελ πξνζθηεζάκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Σψλ εκψλ πηαηζκάησλ ηάο ζεηξάο, Πάλαγλε δηάξξεμνλ, ηφλ ζφλ Τηφλ θαί 
Θεφλ ηθεηεχνπζα, θαί ηήλ ηπξαλλνχζάλ κε, Αεηπάξζελε, ακαξηίαλ θαηάβαιε, 
φπσο ζε γεξαίξσ, πάληνηε Παλάκσκε ζσδφκελνο.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δμήλζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ Δζλψλ ζηεηξεχνπζα, 



Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ή θαξδία κνπ».  
 
Ο βίνο ζνπ σο ήιηνο, αλαιάκςαο ζηε, ηαίο δηαπγέζη ιάκςεζη, κνλαδφλησλ 
ρνξνχο εθψηηζε, θαί δαηκφλσλ ηφ ζθφηνο απεδίσμελ.  
 
Τπήξμαο ηιαξψηαηνο, ηή θαξδία, ζηε, θαί ηαπεηλφο ηψ πλεχκαηη, θαί αγάπεο 
ζείαο αλάπιεσο, εππξνζήγνξνλ ήζνο έρσλ πάληνηε.  
 
ηαγφζηλ ελαπέζβεζαο, ηψλ δαθξχσλ άλζξαθαο, ηήο ακαξηίαο, βξχεηο δέ, σο 
πξφ ηέινπο θαί κεηά ζάλαηνλ, ηακάησλ πειάγε ηνίο πξνζηξέρνπζη.  

Θενηνθίνλ 
Ηάηξεπζνλ ηά ηξαχκαηα, ηήο ςπρήο κνπ δένκαη, θαί ηνχ λνφο θπβέξλεζνλ, ηάο 
θηλήζεηο πξφο ηά ζειήκαηα, ηνχ εθ ζνχ ζαξθ σζέληνο Κφξε πάλαγλε. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Θεψ θαζηέξσζαο, ηήλ ζήλ Πακκάθαξ δσήλ, γελφκελνο άξηζηνο, Ηεξνπξγφο 
αιεζψο, Υξηζηνχ Ηεξψηαηε, φζελ κεηά κπξίνπο, ηνχο ηδξψηαο θαί πφλνπο, 
ραίξσλ εηο ηάο αυινπο, κεηεηέζεο ζθελψζεηο, θαί λχλ αλαπεγάδεηο εκίλ 
ξείζξα ηάζεσλ.  

Θενηνθίνλ 
Σαρχ δέμαη Γέζπνηλα, ηάο ηθεζίαο εκψλ, θαί ηαχηαο πξνζάγαγε, ηψ ζψ Τηψ 
θαί Θεψ, Κπξία παλάκσκε, ιχζνλ ηάο πεξηζηάζεηο, ηψλ εηο ζέ 
πξνζηξερφλησλ, πξάυλνλ κεραλίαο, θαί θαηάβαιε ζξάζνο, ηψλ νπιηδνκέλσλ 
αζέσλ θαηά ηψλ δνχισλ ζνπ.  

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ νπ πξέζβπο νπθ Άγγεινο, αιι' απηφο ν Κχξηνο, 
ζεζαξθσκέλνο θαί έζσζαο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη, Γφμα 
ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Λακπξχλαο ζνπ, ηήλ θαξδίαλ ζεπηαίο αλαβάζεζη, ηφλ λνχλ αλεπηέξσζαο, 
κφλνλ Θενχ ελνπηξίδεζζαη, θάιινο ηφ ακήραλνλ, θαί ηαίο εθείζελ αθηίζη 
θαηαπγάδεζζαη.  
 
Αλάπηπμηλ, ηψλ ινγίσλ ηψλ ζείσλ πνηνχκελνο, ηήλ γλψζηλ ηήλ έλζενλ, Πάηεξ 
εθείζελ εμήληιεζαο, πάζί ηε κεηέδσθαο, ηνίο επζεβψο Ηιαξίσσ ζνη 
πξνζηξέρνπζη.  
 
Ρεκάησλ ζνπ, ηφ εδχ ηάο θαξδίαο Ηιάξπλε, ηψλ πξνζεξρνκέλσλ ζνη, 



πξάηησλ γάξ άπεξ εδίδαζθεο, ιφγνλ επαπφδεθηνλ, ελ ζπκπαζεί δηαζέζεη 
είρεο ζηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο Κχξηνο, ζέ Κπξίαλ απάλησσ θαί Γέζπνηλαλ, εηξγάζαην Άρξαληε, ζνχ γάξ 
εθ κήηξαο ζεζάξθσηαη, θαηαθπξηεχνληνο, ερζξνχ ηφ ίδηνλ πιάζκα 
ιπηξσζάκελνο.  
 

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, 
πξνζαγαγήλ εζρήθακελ».  
 
Τθάλαο ζαπηψ, ζσηεξίνπ ζηε ηκάηηνλ, νηθείσλ εθ πφλσλ ζνπ, ηνχην 
ελεδχζσ θαί ηφλ άξρνληα, ηφλ ηνχ ζθφηνπο αηζρχλελ, αηψληνλ ελέδπζαο.  
 
αξθφο εδνλάο, εγθξαηεία ζηε εκάξαλαο, θαί ράξηλ νπξάληνλ, Πάηεξ 
ππεδέμσ ηιαξψηαηα, ηαηξεχζαο παληνία, αλζξψπσλ αξξσζηήκαηα.  
 
Αη ζαί πξφο Θεφλ, αλελδφησο ζεί αη επαηξφκελαη, ρείξεο ηνχ αιάζηνξνο, 
Πάηεξ κεζνδείαηο θαηεδάθηζαλ, θαί παληί αζζελνχληη, πγείαλ ερνξήγεζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηζρχο ηψλ πηζηψλ, θαί Οζίσλ γέγνλαο θξαηαίσκα, δηά ζνχ γάξ Άρξαληε, 
άπαζηλ επήγαζαο ηά θξείηηνλα, θαί νη γήλθαηνηθνχληεο, πξφο νπξαλφλ 
βαδίδνπζηλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Νεθξσζείο Ηιαξίσλ ηψ θφζκσ παληί, λχλ κεηαλαζηεχζαο δήο ππφο ηά 
νπξάληα, θαί δσεθφξνλ πάληνηε, ηακάησλ πεγάδεηο ελέξγεηαλ.  
 
Δππξνζήγνξνο πξάνο αθέξαηνο, άκεκπηνο θαί φζηνο επθαηάλπθηνο, θαί 
Ηιαξφο ηψ πλεχκαηη, ερξεκάηηζαο Πάηεξ παλφιβηε.  
 
πκπαζεία ακέηξσ θνζκνχκελνο, θαί θηινπησρείαο θάιιεη ζεκλπλφκελνο, 
Θενχ ζεξάπσλ γλήζηνο, Ηιαξίσλ εδείρζεο ζαπκάζηε.  
 
Χο ζεπηφο ζνπ ν βίνο θαί άκεκπηνο! σο πεξηθαιήο θαί σξαίνο ν ηξφπνο ζνπ! 
σο θνβεξά ηά ζαχκαηα, ά ηειείο Καζ' εθάζηελ ζαπκάζηε! 

Θενηνθίνλ 
Σήλ Παζηάδα Θενχ ηήλ ακφιπληνλ, ζξφλνλ ηνλ ππξίκνξθνλ ηνχ 
Παληνθξάηνξνο, ηήλ Θενηφθνλ άπαζαη, γελεαί γελεψλ καθαξίζσκελ.  
 

Σν Μαξηπξηθφλ ηνπ ήρνπ.  



 
 π λ α μ ά ξ η ν λ 

Σή ΚΖ' ηνχ απηνχ Μελφο, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Ηιαξίσλνο ηνχ 
Νένπ, Ζγνπκέλνπ Μνλήο ηήο Πειεθεηήο.  

ηίρνη 
 Γνχο Ηιαξίσλ γή ηφ γήζελ ζαξθίνλ,  
 Γήλ Μαθάξσλ ψθεζε ηήλ καθαξίαλ. 
 Ογδφε Ηιαξίσλα θηρήζαην εηθάδη πφηκνο.  
 

Σή απηή εκέξα, άζιεζηο ηνχ Αγίνπ Ζξσδίσλνο, ελφο ηψλ εβδνκήθνληα 
Απνζηφισλ.  

ηίρνη 
 Ρφδνλ λνεηφλ ψλ ζαθψο Ζξσδίσλ,  
 Ξίθεη ηξπγεζείο, αχζηο αλζεί ελ πφισ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αληίζενλ πξφζηαγκα παξαλνκνχληνο, ηπξάλλνπ κεηάξζηνλ, ηήλ θιφγα 
αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε, ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ν ψλ επ ινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
Ρνκθαία θαηέηξσζαο ηψλ ζψλ αγψλσλ, ηφλ άζαξθνλ δξάθνληα, θαί 
παληειψο εθάληζαο, βξαβείνλ ηά ζαχκαηα, φζελ απείιεθαο, πάζε 
ραιεπψηαηα, ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ ηάζζαη ζηε.  
 
Ο ιφγνο ζνπ πξφεηζη θαζάπεξ δξφζνο, ειαχλσλ ηφλ θαχζσλα, ηήο αζπκίαο 
ζηε, ηψλ πξνζεξρνκέλσλ ζνη πίζηεη, Παηήξ εκψλ, θαί ηνίο ελαξέηνηο ζνπ 
αεί, θσηηδνκέλσλ ηξφπνηο καθάξηε.  
 
Παζψλ απηνθξάηνξα ηφλ λνχλ πνηήζαο, ζαθψο εβαζίιεπζαο, σο 
ηξνπαηνχρνο άξηζηνο, θαί έζλε αιιφθπια θαηεπνιέκεζαο, θαί 
θαηεμσιφζξεπζαο νθέ, ηά ηψλ δαηκφλσλ πάζε νιέζξηα.  
 
Οπθ έζεηζαλ ζηε ηήο ζήο θαξδίαο, ηφλ πχξγνλ ηφλ άζεηζηνλ, ηψλ πεηξαζκψλ 
νη άλεκνη, ηή πέηξα γάξ ήδξαζην ηήο ηνχ Κπξίνπ ζηνξγήο, ή πεξ εξεηδφκελνο 
πνιινίο, εγέλνπ ζείνλ Πάηεξ θξαηαίσκα.  

Σξηαδηθφλ 
Τκλψ ζε ηξηζάξηζκνλ ηνίο ραξαθηήξζη, Σξηάο ππεξνχζηε, αζχγρπηνλ 
ακέξηζηνλ, Μνλάδα ελ θχζεη δέ απεξηλφεηνλ, έλα Παληνθξάηνξα Θεφλ, 
Παηέξα Λφγνλ θαί Πλεχκα Άγηνλ. 

Θενηνθίνλ 
πκβφινηο ζε πφξξσζελ πξνδηεηχπνπ, ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηνο, πξνθεηηθνίο 
ραξίζκαζηλ, φξνο πίνλ άγηνλ, πχιελ ζσηήξηνλ, ηφκνλ ηε θαηλφηαηνλ Αγλή, θαί 
θηβσηφλ ζε θαηνλνκάδνπζα.  



 
Χδή ε'  Ο Δηξκφο 

«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα, 
ςάιινληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Πξφζθαηξνλ ιηπψλ, ηνχ βίνπ Πάηεξ δφμαλ, θαί δηαξξένπζαλ απφιαπζηλ, 
θιένο αλαθαίξεηνλ, θαί ηξπθήλ ηήλ αδηάξξεπζηνλ, ελ νπξαλνίο απείιεθαο, 
θξάδσλ λχλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Άπαληα πελζψλ, ηφλ ζφλ δηήγεο βίνλ, καθαξηζκνχ φζελ εμίσζαη, θαί ηήο 
παξαθιήζεσο, ήο κεηέρνπζηλ νη ζηνη, ελ γή πξαέσλ ραίξσλ, λχλ ζηε 
ελζθελψζαο, σο λνπλερήο ηε θαί θξφληκνο.  
 
Σίκηνο ν ζφο, Θενχ έλαληη ψθζε, ζάλαηνο Πάηεξ ηεξψηαηε, απηνχ γάξ 
εηίκεζαο ηελ Δηθφλα, θαί ππήλεγθαο ηνχο δησγκνχο, ζιηβφκελνο ζηε ηψλ 
Σπξάλλσλ, Μάξηπο ελ ηνχησ δεηθλχκελνο.  
 
Έιπζαο ζαθψο, ηψλ αιηέσλ Πάηεξ, ηήλ αγαλάθηεζηλ θαί έπιεζαο, ηνχηνπο 
ηνχ ζεξάκαηνο, νχπεξ πξψελ απεηχγραλνλ, Θενχ θαζππαθνχζαληνο, ζηε 
ηψλ επρψλ ζνπ, Ηεξνπξγέ Ηεξψηαηε.  

Θενηνθίνλ 
Ρχπνπ κε παζψλ, θαί ζπίινπ ακαξηίαο, Θενραξίησηε απφπιπλνλ, θαί πχιαο 
κνη άλνημνλ, κεηαλνίαο νιηζζαίλνληη, θαί ζπλερψο ηνίο πηαίζκαζηλ, Άρξαληε 
ζπλαληψληη, θαί ηφλ Θεφλ παξνξγίδνληη.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 
Ηάζεηο ν ηάθνο ζνπ, ηνχ Πλεχκαηνο ηή ράξηηη, αλαβιχδσλ μεξαίλεη παζψλ 
νκβξήκαηα, πλεχκαηα ηήο πιάλεο δηψθεη, θσηαγσγεί πάλησλ ηάο θαξδίαο, 
Ηιαξίσλ ζηε, ηψλ πηζηψο καθαξηδφλησλ ζε.  
 
Χο ξφδνλ εμήλζεζαο, ιεηκψλη ηήο αζθήζεσο, σο εδχπλννλ θξίλνλ, σο κήινλ 
εχνζκνλ, θαί θαηεπσδίαζαο πάλησλ, ηψλ επζεβψλ ςπράο θαί θαξδίαο, 
Ηιαξίσλ έλδνμε, πξεζβεπηά ηψλ επθεκνχλησλ ζε.  
 
πκπάζεηαλ έζρεθαο, αγάπελ θαί ηαπείλσζηλ, θαί ειεεκνζχλελ, θαί ήζνο 
άπιαζηνλ, πίζηηλ αιεζή θαί ειπίδα, βίνλ ζεκλφλ θαί γλψκελ επζείαλ, Ηιαξίσλ 
έλδνμε, Μνλαδφλησλ εγθαιιψπηζκα.  
 
Ζ κλήκε ζνπ ζήκεξνλ, σο ήιηνο αλέηεηιελ, επζεβψλ ηάο θαξδίαο, θέγγεη ηψλ 
πφλσλ ζνπ, θαί ηαίο ηψλ ζαπκάησλ αθηίζηλ, σο αιεζψο θσηίδνπζα Πάηεξ, ελ 



ή πάλησλ κλήζζεηη, ηψλ Πηζηψο καθαξηδφλησλ ζε.  
Θενηνθίνλ 

Φσλήλ ζνη πξνζάγνκελ, ηνχ Γαβξηήι γεζφκελνη, Υαίξε ιέγνληεο νίθνο ηνχ 
Παληνθξάηνξνο, ραίξε ηψλ Οζίσλ ε δφμα, θαί ηψλ πηζηψλ πάλησλ ζσηεξία, 
δη' ήο εζεψζεκελ, Θενηφθε αεηπάξζελε.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ ήρνπ.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, ε α' ξα, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή  
ΤΖ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μάξθνπ, Δπηζθφπνπ Αξεζνπζίσλ, 

Κπξίιινπ Γηαθφλνπ θαί ηψλ ζχλ απηνίο, θαί ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Ησλά, 
Βαξαρεζίνπ θαί ηψλ ζχλ απηνίο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο α' 
ηαπξφο θαηεπάγε ελ Κξαλίσ 

Δλζηάζεη γελλαία Ηεξάξρα, θαηέβαιεο ερζξνχ ηάο παξαηάμεηο, θαί ιανχο εθ 
ηήο πιάλεο ηψλ εηδψισλ εξξχζσ.  
 
Δθηάζεη ρεηξψλ ζνπ Ηεξάξρα, θξαηχλαο ηνχο ζπλάζινπο ζνπ ελ πφλνηο, σο 
αλίζρπξνλ ερζξνχ αλέδεημαο ηφ θξάηνο.  
 
Χο Μχζηεο θαί Μάξηπο ηνχ Γεζπφηνπ, θαί Γηδάζθαινο ζνθφο ηήο Δθθιεζίαο, 
Ηεξάξρα δπζψπεη ππέξ εκψλ απαχζησο.  
 

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα ηψλ Μαξηχξσλ.  
 

Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Μάξηπο Βαξαρήζηε πνιιψλ, πφλσλ επηδφζεζη, θσηνεηδήο ερξεκάηηζαο, 
ππξφο ληθήζαο γάξ, ηήλ θινγψδε θχζηλ, ηή ζεξκή πξφο Κχξηνλ, αγάπε 
εθξεκάζζεο κεηέσξνο, θαί πηεδφκελνο, ηά νζηά πάληα ζπληέηξηςαη, δηά ηνχην, 
πίζηεη ζε γεξαίξνκελ.  
 
Ησλά ζεζπέζηε δεζείο, ξαβδηζκνχο ππήλεγθαο, θαί ηψλ δαθηχισλ αθαίξεζηλ, 
γισζζνηνκνχκελνο, θαί βξαδνχζε πίζζε, ζπγθαηαθαηφκελνο, θαί πξίνζη 
δεηλψο κεξηδφκελνο, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ 
θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Όκλνηο Βαξαρήζηνλ Πηζηνί, Λάδαξνλ θαί Άβηβνλ, θαί Ησλάλ επθεκήζσκελ, 



Ναξζήλ Ζιίαλ ηε, Μάξελ εβεήζελ, Μαξνπζάλ ηφλ έλδνμνλ, θαί άββαλ 
Εαληζάλ ηε, αηηνχκελνη, ηνχησλ δεήζεζη, ηψλ θαθψλ ιαβείλ ζπγρψξεζηλ, θαί 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

ηαχξσζηλ ηήλ άδηθνλ Υξηζηέ, ε Παξζέλνο βιέπνπζα, νδπξνκέλε εβφα ζνη, 
Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, πψο λεθξφο νξάζαη; πψο ηψ μχισ θξέκαζαη, ν πάζαλ 
γήλ εδξάζαο ηνίο χδαζη; Μή νχλ εάζεο κε, επεξγέηα κφλελ εχζπιαγρλε, ηήλ 
ζήλ δνχιελ, θαί Μεηέξα δένκαη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ 

Γη' εγθξαηείαο ηψλ παζψλ ηάο ππξηθιέθηνπο, απνλεθξψζαληεο νξκάο θαί ηάο 
θηλήζεηο, ηνχ Υξηζηνχ νη Μάξηπξεο έιαβνλ ηήλ ράξηλ, ηάο λφζνπο απνδηψθεηλ 
ηψλ αζζελψλ, θαί δψληεο θαί κεηά ηέινο ζαπκαηνπξγείλ, φλησο ζαχκα 
παξάδνμνλ! φηη νζηέα γπκλά, εθβιχδνπζηλ ηάκαηα, Γφμα ηψ κφλσ Θεψ εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη ζπλήζεηο Καλφλεο, θαί ηψλ Αγίσλ εηο ε'.  
 

Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο ελ ηνίο Θενηνθίνηο. Γεσξγίνπ. 
 

Χδή α'  Ήρνο α'  Ο Δηξκφο 
«Σψ βνεζήζαληη Θεψ, ελ Αηγχπησ ηψ Μσζεί, θαί δη' απηνχ ηφλ Φαξαψ, 
παλζηξαηί βπζίζαληη, επηλίθηνλ σδήλ άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σήο Δθθιεζίαο ηνχ Υξηζηνχ, ηφλ ιακπηήξα ηφλ θαηδξφλ, αλεπθεκήζσκελ 
πηζηνί, ψο ηήο πίζηεσο θσηί, θαηαπγάζαληα ιανχο, δνμάδνληαο ηφλ Πνηεηήλ 
ηνχ παληφο.  
 
Δλ ηψ ιεηκψλη λνεηψο, ηψ ηήο Πίζηεσο Υξηζηνχ, αλαηξαθείο θαί απμεζείο, 
Ηεξάξρα πξφο απηφλ, ηψ ηήο αζιήζεσο χςεη, αλέδξακεο κάθαξ θαηδξφηαηνο.  
 
Κήξπμ θαί Μχζηεο ηνχ Υξηζηνχ, θαζαξφο ηε ιεηηνπξγφο, ππάξρσλ Μάξθε ηήλ 
ςπρήλ, ππέξ ηνχηνπ ηέζεηθαο, θαί πξνζήλεγθαο απηψ, σο ζχκαηα ηνχο 
ζπλαλζινχληάο ζνη.  

Θενηνθίνλ 
Γέλνο αλζξψπσλ δηά ζνχ, ηήο θζνξάο απαιιαγήλ, θαί αθζαξζίαο θαί δσήο, 
αθεξάηνπ ελ Υξηζηψ, θιεξσζάκελνλ ηηκήλ, δνμάδεη ζε ζενραξίησηε.  
 



Έηεξνο Καλψλ ηψλ Μαξηχξσλ, νή ε' Αθξνζηηρίο.  
 

Αίλνλ πξνζνίζσ ηνίο Θεψ παξαζηάηαηο. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο α'  Ο Δηξκφο 
«νχ ε ηξνπαηνχρνο δεμηά, ζενπξεπψο ελ ηζρχτ δεδφμαζηαη, αχηε γάξ, 
Αζάλαηε, σο παλζζελήο ππελαληίνπο έζξαπζε, ηνίο Ηζξαειίηαηο, νδφλ βπζνχ 
θαηλνπξγήζαζα». 
 
Αίγιε θσηηδφκελνη αεί, ηήο Σξηζειίνπ ιακπάδνο Μαθάξηνη, φινλ κε θσηίζαηε, 
θαί ηήλ αριχλ ηήο αγλσζίαο ιχζαηε, φπσο ηήλ θσζθφξνλ, πκψλ πκλήζσ 
παλήγπξηλ.  
 
Ηεξνινγνχληεο Ηεξψο, ηά ηνχ Θενχ Ηεξψηαηα ιφγηα, πάζαλ ηήλ αλίεξνλ, ηψλ 
δησθηψλ θαθίαλ απεθξνχζαζζε, θαί ηεξσηάησο, αζιήζαληεο εδνμάζζεηε.  
 
Νφκνηο αζεβέζηλ αζιεηαί, ηνχο επζεβείο αλδξηθψο αληεζήθαηε, ηψλ 
παξαλνκνχλησλ ηε, ηά ραιεπά ππελεγθφληεο βάζαλα, Μάξηπξεο λνκίκσο, 
παξά Κπξίνπ εζηέθζεηε.  

Θενηνθίνλ 
ξνο ζε θαηάζθηνλ πνηέ, ν Αββαθνχκ ειιακθζείο εζεάζαην, Μήηεξ 
απεηξφγακε, εμ ήο Θεφο ζσκαησζείο επέθαλελ, αξεηή θαιχςαο, σο αιεζψο 
ηά νπξάληα.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«ηεξέσκά κνπ γελνχ, ν ζεκειηψζαο ηήλ γήλ επί ηψλ πδάησλ, φηη νπθ έζηηλ 
Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 
Δμήξαλαο ζνιεξνχο, ρεηκάξξνπο ηήο πιάλεο ππξί ηψλ ζψλ ιφγσλ, θαί 
λάκαηα γλψζεσο Υξηζηνχ, Μάξθε επήγαζαο.  
 
Δρζξψλ ηήλ παξεκβνιήλ, εζθέδαζαο Μάξθε Υξηζηνχ επηθιήζεη, θαί ήζξνηζαο 
ιφγνηο ζνπ ιανχο, εηο ηήλ αγάπελ απηνχ.  
 
Μαξηχξσλ ζπλαζπηζκνο, έρσλ ζηξαηεγνχληα Υξηζηφλ ηφλ σηήξα, ηήο 
πιάλεο ηφλ πφιεκνλ, ηφλ άζπνλδνλ ελίθεζε.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ζιίςεζη πιαηπζκφλ, έρνληεο Παξζέλε ηήλ ζήλ κεζηηείαλ, νί πφζσ ηηκψληέο 
ζε, εθ θηλδχλσλ ιπηξνχκεζα.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Δηξκφο άιινο 
«Ο κφλνο εηδψο 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».  
 
Νεπξνχκελνη πφζσ ζετθψ, αζθήζεη ππεηάμαηε, ηφ ηήο ζαξθφο Μαθάξηνη 
θξφλεκα, αζιήζαληεο δέ θαηεπαιαίζαηε, δπζκελή αζψκαηνλ, πφλσλ 
επηδφζεζη, θαί λνκίκσο εζηέθζεηε Άγηνη.  
 
Πνζψλ ηφ παζείλ ππέξ Υξηζηνχ, ππήλεγθαο ζηεξξφηαηα, ηνχο ξαβδηζκνχο 
πακκάθαξ ηνχ ζψκαηνο, Σππηφκελφο ηε θαί ζπληξηβφκελνο, θαί 
θαηαηεηλφκελνο, Ησλά παλφιβηε, ηψλ Αγίσλ Αγγέισλ ζπλφκηιε.  
 
Ρσλλχκελνο ζζέλεη ζετθψ, ππξνχκελνο ελ ράξηηη, ηνχ παληνπξγνχ παλφιβηε 
Πλεχκαηνο, ηάο αλαξηήζεηο, ηφ πχξ, ηάο κάζηηγαο, αλδξηθψο ππήλεγθαο, 
Μάξηπο Βαξαρήζηε, ππφ πάλησλ πηζηψλ ζαπκαδφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ο κφλνο νηθψλ ηνχο νπξαλνχο, ηήλ κήηξαλ ζνπ θαηψθεζελ, ππεξβνιή 
Παξζέλε ρξεζηφηεηνο, θαί ζάξμ σξάζε εθ ζνχ ηηθηφκελνο, αιι' απηφλ ηθέηεπε, 
πάζεο Πεξηζηάζεσο, Παλαγία ξπζζήλαη ηνχο δνχινπο ζνπ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Ο κφλνο εηδψο 

Αζιήζεσο θαχρεκα, θαί ζηεθάλσλ αμίσκα, νη έλδνμνη Αζινθφξνη 
πεξηβέβιεληαί ζε Κχξηε, θαξηεξία γάξ αηθηζκψλ, ηνχο αλφκνπο εηξνπψζαλην, 
θαί δπλάκεη ζετθή, εμ νπξαλνχ ηήλ λίθελ εδέμαλην, Απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, 
δψξεζαη εκίλ ν Θεφο, ηφ κέγα ζνπ έιενο.  

Γφμα... Ήρνο ν απηφο 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Μαξηχξσλ θαξηεξνχο, ππνκείλαληεο πφλνπο, πξφο άπνλνλ δσήλ, 
κεηελέρζεηε φλησο, θαί λχλ ηαίο επραίο πκψλ, πάληα πφλνλ θνπθίδεηε, 
Μεγαιψλπκνη, εθ ηψλ πηζηψο πξνζηφλησλ, ηή ζνξψ πκψλ, ήλ αζπαδφκελνη 
πφζσ, πκάο καθαξίδνκελ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
πιιαβνχζα αθιέθησο, ηφ πχξ ηήο ζεφηεηνο, θαί ηεθνχζα αζπφξσο πεγήλ 
δσήο ηφλ Κχξηνλ, Κεραξηησκέλε Θενηφθε, πεξίζσδε ηνχο ζέ κεγαιχλνληαο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οη ηήλ ζήλ πξνζηαζίαλ θεθηεκέλνη Άρξαληε, θαί ηαίο ζαίο ηθεζίαηο ηψλ δεηλψλ 
εθιπηξνχκελνη, ηψ ηαπξψ ηνχ Τηνχ ζνπ ελ Παληί θξνπξνχκελνη, θαπά ρξένο 
ζε πάληεο, επζεβψο κεγαιχλνκελ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Καηελφεζα παληνδχλακε ηήλ ζήλ νηθνλνκίαλ, θαί κεηά θφβνπ εδφμαζά ζε 
σηήξ».  
 
Δμήξαλαο ζνιεξνχο ρεηκάξξνπο ηήο πιάλεο, θαί ηφ ςεχδνο Μάθαξ ζχ 



Καηεπνιέκεζαο.  
 
Δλ πειάγεη ηήο ζνθίαο ζνπ ηήλ Διιήλσλ κσξίαλ, Ηεξνκάξηπο Μάξθε 
θαηέδπζαο.  
 
Σψλ ζπλάζισλ ζνπ ηήλ παξάηαμηλ, Ηεξάξρα Κπξίνπ, ζηεξξψο θαζψπιηζαο 
ηνίο δηδάγκαζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο ππέξκαρνο νχζα Άρξαληε εκψλ ηψλ ζέ πκλνχλησλ, ηψλ πνιεκίσλ ζξάζε 
θαηάβαιε.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Δηξκφο άιινο 
«ξνο ζε ηή ράξηηη, ηή ζεία θαηάζθηνλ, πξνβιεπηηθνίο ν Αββαθνχκ, 
θαηαλνήζαο νθζαικνίο, εθ ζνχ εμειεχζεζζαη, ηνχ Ηζξαήι πξναλεθψλεη ηφλ 
Άγηνλ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ».  
 
πκθψλσο Ζιίαλ, εβεήζελ θαί Άβηβνλ, Λάδαξνλ Μάξελ Μαξνπζάλ, 
Ναξζήλ θαί άββαλ Εαληζάλ, θαί ηφλ Βαξαρήζηνλ θαί Ησλάλ, ζενπξεπψο 
αλπκλήζσκελ, ππέξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ ελαζιήζαληαο.  
 
Οζίσο πακκάθαξ, Ησλά ζε γεξαίξνκελ, κεηά γάξ πιείζηνπο αηθηζκνχο, εηο 
παγεηφλ απνξξηθείο, γελλαίσο ππέκεηλαο, ηή ηνχ Θενχ θαηαζαιπφκελνο 
ράξηηη, θαί ηφλ ρεηκψλα ηήο πιάλεο ηξνπνχκελνο.  
 
Ηζρχτ πακκάθαξ, ζετθή Βαξαρήζηε, ηάο ππξαθηψζεηο ελεγθψλ, ηάο εθ 
κνιχβδνπ αλδξηθψο, ηφ φκκα αλέηεηλεο, πξφο ηφλ Υξηζηφλ, αλαςπρήλ 
εηζδερφκελνο, ζσηεξηψδε, δηφ ζε γεξαίξνκελ.  
 
νθίαο νη Μάξηπξεο, πιεζζέληεο ηνχ Πλεχκαηνο, πάληαο ζνθνπο θαί 
δπλαηνχο, ππξζνιαηξψλ ηψλ δπζκελψλ, ζαθψο εηξνπψζαλην, ηφ ηνχ Θενχ 
αλαθεξχηηνληεο φλνκα, νχο έλ αηλέζεη πηζηνί καθαξίζσκελ.  
 
Χξαίνη ηνίο ζηίγκαζη, ηνίο ζείνηο εδείρζεηε, Μάξηπξεο έλδνμνη Υξηζηνχ, φζελ 
ηά ζηίγκαηα βξνηψλ, θαί πάζε αλίαηα, αλειιηπψο ηάζζε θαί ζεξαπεχεηε, ηάο 
αζζελείαο θαί λφζνπο ελ ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Σφ ξνο Πξνθήηεο, Γαληήι ν ηεζέαηαη, εμ νχ ν ιίζνο ν Υξηζηφο, εηκήζε 
άλεπζελ ρεηξφο, ζπληξίςαο ηά είδσια, θαί θαζειψλ ηά ηψλ δαηκφλσλ 
θξπάγκαηα, ζχ εί Παξζέλε, δην ζε δνμάδνκελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δθ λπθηφο νξζξίδνληεο, αλπκλνχκέλ ζε Υξηζηέ ν Θεφο, ηφλ δη' εκάο 
πησρεχζαληα, θαί ζηαπξφλ θαί ζάλαηνλ, ελ ηή ζαξθί ζνπ ππνκείλαληα».  



 
Δλ ζπκψ αληέζηεζαο, πνιεκίσλ Υξηζηνχ ψο κηκεηήο, καθξνζπκίαλ ζηε, δη' 
ήο εηαπείλσζαο, ηνχησλ ηά ζξάζε θαί ελίθεζαο.  
 
Σαίο ππθλαίο πιεηηφκελνο, ηψλ βειψλ αηθίζεζηλ ζηε, ηνχο βάιινληαο 
θαηέηξσζαο, ζχ δέ απαξάηξσηνο, ράξηηη ζεία ζπληεηήξεζαη.  
 
Χο ζηεξξνί ηήο πίζηεσο, θαί αήηηεηνη ππέξκαρνη ζνθνί, γελλαίσο 
αληεηάμαζζε, ηνίο απεηζνχζηλ Αγηνη, θαί πνιεκνχζη ηήλ αιήζεηαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ρππσζείζαλ πάζεζη, ηψλ αλζξψπσλ Άρξαληε, εθ ζνχ ηήλ θχζηλ, ν Κηίζηεο 
πξνζιαβφκελνο, απέπιπλελ εθαίληζε, θαί ζεία ράξηηη εζέσζελ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Δηξκφο άιινο 
«Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη, ηήο ζήο παξνπζίαο Υξηζηέ, θαί θαηδξχ λαο ηψ 
ηαπξψ ζνπ, ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα, ηάο θαξδίαο θψηηζνλ θσηί, ηήο ζήο 
ζενγλσζίαο, ηψλ νξζνδφμσο πκλνχλησλ ζε».  
 
Ο κηηιήζαο ηψ θσηί, ηψ κεγάισ θψο δεχηεξνλ, εγλσξίζζεο ακαπξνχλ, 
δπζζεβνχλησλ πξνζηάγκαηα, Ησλά ζεζπέζηε, δεζείο ζρνηλίσ δέ, ηήλ πιάλελ 
πάζαλ, δηέιπζαο ράξηηη.  
 
Ηψκελνο ηά εκψλ, ν Υξηζηφο παξαπηψκαηα, εθξεκάζζε επί μχινπ ηαπξνχ 
αγαζφηεηη, ηνχηνλ δέ κηκνχκελνο, ν Βαξαρήζηνο θξεκάηαη, πάζεη ζεπηψ 
θαιιπλνκελνο.  
 
ηξεβινχκελνο, Ησλά, θαί δαθηχινπο θνπηφκελνο, αλέκειπεο ηψ Θεψ, 
πκλσδίαλ γεζφκελνο, ηψ ελδπλακνχληί ζε, κεηά ζαξθφο ερζξνχο αζάξθνπο, 
θαηαπαηείλ δηά πίζηεσο.  

Θενηνθίνλ 
Θαπκάδνπζα ηφλ εθ ηαχηεο, αξξήησο ηηθηφκελνλ, ε Πάλαγλνο θαηεπιήηηεην, 
θαί εκεγάιπλε, θαί βνψζα έιεγηε, Πψο ελ αγθάιαηο ζε θαηέρσ, ηέθλνλ, ηφλ 
πάληα θαηέρνληα; 
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ Πξνθήηελ δηέζσζαο, εθ ηνχ θήηνπο Φηιάλζξσπε, Κακέ ηνχ βπζνχ ηψλ 
πηαηζκάησλ, αλάγαγε δένκαη».  
 
Αζεταο εμήιεγμαο, ηήλ απάηελ Ανίδηκε, θαί ζενγλσζίαο ηψ θέγγεη, αλζξψπνπο 
εθψηηζαο.  
 



Σψλ εηδψισλ θαηέζεηζαο, ηά ηεκέλε Μαθάξηε, θαί ζαιεπνκέλνπο αλζξψπνπο, 
εηο Υξηζηφλ εζηήξημαο.  
 
Σνχο ζπλάζινπο θαζψπιηζαο, θαί ερζξνχο επνιέκεζαο, Μάξθε ζχλ 
Κπξίιισ, θαί λίθεο, βξαβεία εηιήθαηε.  

Θενηνθίνλ 
Γεγελείο αλπςψζεκελ, ν ερζξφο ηεηαπείλσηαη, δηά ηνχ αθξάζηνπ θαί ζείνπ, 
ηφθνπ ζνπ Άρξαληε.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Δηξκφο άιινο 
«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».  
 
Δλεχξνπ ζε Υξηζηφο αγσληδφκελνλ, δνξάλ γάξ αθαηξνχκελνο, παλανίδηκε ηήο 
θάξαο Ησλά, έθεξεο αλδξείσο ηήλ ηνχ φθεσο, θαηαπαηψλ, δνιίαλ θάξαλ θαί 
λνχλ αιάζηνξα.  
 
Ο λνχο ζνπ αθιηλήο απνηκεζείζεο ζνπ, ηήο γιψηηεο κέλεη ζηε, θαί ηνίο 
αίκαζηλ εγίαζηαη ε γή, ηνίο έθθελσζείζη δη' αγάπεζηλ, ηνχ ελ ηαπξψ, ηφ ζείνλ 
Αίκα θελψζαληνο.  
 
Τκλήζσκελ πηζηνί Ζιίαλ Αβηβνλ, Ναξζή θαί Μάξελ Λάδαξνλ, εβεήζελ 
Μαξνπζάλ θαί Εαληζάλ, άββαλ θαί ηφλ κέγαλ Βαξαρήζηνλ, θαί Ησλάλ, ηνχο 
θαιιηλίθνπο θαί Μάξηπξαο.  

Θενηνθίνλ 
Παιάηηνλ Θενχ εδείρζεο Γέζπνηλα, ηνχ πάλησλ βαζηιεχνληνο, φλ ηθέηεπε, 
ιεζηψλ κε πνλεξψλ, ήδε γεγνλφηα θαηαγψγηνλ, απνθαζάξαη, θαί ζψζαί κε 
άρξαληε.  

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.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Κζ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μάξθνπ 

Δπηζθφπνπ Αξεζνπζίσλ, Κπξίιινπ Γηαθφλνπ, θαί εηέξσλ πνιιψλ.  
ηίρνη 

 Δπαγξππλήζαο πξψηα πνιιαίο αηθίαηο,  
 Όπλσζε Μάξθνο, ζείνλ εηξήλεο χπλνλ,  
 Γαζηήξ Κπξίιινπ Λεπτηνπ δηά μίθνπο,  



 Χζεί πάρνο γήο, είπε Γαπτδ, εξξάγε.  
 Κείληαη γχλαηα βξψζεσο ρνίξνηο ζθάθαη,  
 Γαζηξφο παζνχζαη ξήμηλ εθρνηξνθξφλσλ.  
 Δηθάδη εδ' ελάηε Αζιεηαί εηο πφινλ ίθνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ησλά, Βαξαρεζίνπ θαί 
ηψλ ζχλ απηνίο ελλέα Μαξηχξσλ.  

ηίρνη 
 Έρεηο Ησλάλ θαί ζχ, γή, πάλησο κέγαλ,  
 Καη' νπδέλ ελδένληα ηνχ ζαιαηηίνπ.  
 Γηςψλ Βαξαρήζηνο Αζιεηψλ ηέινπο,  
 Υαλδφλ δενχζεο εθπίλεη πίζζεο ζθχθνλ.  
 Υξηζηνχ ππεηκεζέληεο άλδξεο ελλέα,  
 χλεηζηλ ήδε ηάμεζη ηαίο ελλέα.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ 
Δπζηαζίνπ Βηζπλίαο.  

ηίρνη 
 Σφλ πειφλ εθδχο, Δπζηάζηε πακκάθαξ.  
 Υξηζηψ παξέζηεο ηψ δη' εκάο πειίλσ.  
 

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

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ο ελ ηή βάησ νθζείο, ελ ππξί ηψ Ννκνζέηε, θαί ηφλ ηφθνλ ηήο αεηπαξζέλνπ 
ελ απηή πξνηππψζαο, επινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Οη ηψλ αηκάησλ θξνπλνί, ηήο αζιήζεψο ζνπ Μάξθε, απέπλημαλ ηνχο 
ηξηζηάηαο ηήο απάηεο, θαί ζείνλ ίακα πάζηλ έβιπζαλ, ηνίο πκλνχζη Υξηζηφλ 
ηφλ Θεφλ.  
 
Αη πξνζβνιαί ηνχ ερζξνχ, εμεζζέλεζαλ εηο ηέινο, αη θαηά ζνχ κεραλψκελαη, 
αήηηεηε Μάξθε, ζχ δέ ζεφζελ δχλακηλ, απξνζκάρεηνλ είιεθαο.  
 
Θχκα ζαπηφλ ινγηθφλ, ηεξνχξγεζαο Κπξίσ, ηή καραίξα ηήο αζιήζεσο ηπζείο, 
θαί ελζένπ Κχξηιιε ηειεηψζεσο, ππξί δεηρζείο νινθαχησκα.  

Θενηνθίνλ 
Ηζρχλ θαί θξάηνο εκάο, ηθεζίαηο ζνπ Παξζέλε, ηνχο απαχζησο ζε Κπξία, σο 
Θενηφθνλ πκλνχληαο, θαηά παζψλ επέλδπζνλ, θαί πξνζβνιψλ λννπκέλσλ 
ερζξψλ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 



Δηξκφο άιινο 
«έ λνεηήλ Θενηφθε θάκηλνλ, θαηαλννχκελ νη πηζηνί, σο γάξ Παίδαο έζσζε 
ηξείο, ν ππεξπςνχκελνο, θφζκνλ αλεθαίληζελ ελ ηή ν γαζηξί ζνπ νιφθιεξνλ, 
αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
Απνζθνπψλ εηο ηφλ κφλνλ Κχξηνλ, ζψδεηλ δπλάκελνλ ζνθέ, νπθ εθιέρζεο 
πξνζνκηιψλ, πίζζεο ππξαθηψζεζη, δξφζνλ ζείαο ράξηηνο, ψ Ησλά 
θνκηδφκελνο, ψζπεξ νη ηξείο λεαλίαη πνηέ, φζελ πκλνχκέλ ζε.  
 
Ρψκε Θενχ, Ησλά ξσλλχκελνο, ήλεγθαο βάζαλα πηθξά, Ζζαίαο δέ σο ηφ 
πξίλ, έραηξεο πξηδφκελνο, ηέινο ηφ καθάξηνλ, αλαβνψλ θαί δερφκελνο, ν 
αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Άδεη ηά ζά, Μάξηπο πξνηεξήκαηα, ε Δθθιεζία ηνχ Θενχ, κεγαιχλνπζα ηνχο 
καθξνχο, άζινπο νχο ππήλεγθαο, ζάλαηνλ ηφλ ηίκηνλ, θαί πξνζθπλεί ηψλ 
ιεηςάλσλ λχλ, ηήλ ζνξφλ εμ ήο βξχεη, εκίλ ςπρψλ ηάκαηα.  
 
χ αλδξηθψο, Μάξηπο Βαξαρήζηε, θαηαπαηψλ ηνχ πνλεξνχ, αθαλζψδεηο 
επηβνπιάο, έθεξεο ζπξφκελνο, θαί θαηαθεληνχκελνο, ηνίο αθαλζψδεζη βέιεζη, 
ηφλ αηλεηφλ αλακέιπσλ, Θεφλ ηφλ ππεξέλδνμνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ ελ εκνί, ξαζπκίαλ Γέζπνηλα, θαί λπζηαγκφλ ηφλ ραιεπφλ, ηαίο αγξχπλνηο 
ζνπ Πξφο Θεφλ, ηαίο ζεπηαίο δεήζεζηλ, Άρξαληε απέιαζνλ, θαί κεισδνχληά 
κε νίθηεηξνλ, Ο αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Όκλνλ ζνη πξνζθέξνκελ ηψλ Αζσκάησλ, ψζπεξ νη παίδεο ελ ηή θακίλσ, 
θαί πκλνχληεο ιέγνκελ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».  
 
Λφγνηο θαηεθφζκεζαο ηήλ Δθθιεζίαλ, θαί αηκάησλ ηνίο ξείζξνηο, θαηδξψο 
θαηεγιάτζαο Ηεξάξρα, Υξηζηφλ πκλνχζαλ ηφλ ζέ εληζρχζαληα.  
 
Άγξππλα ηά φκκαηα ηήο ςπρήο ζνπ έρσλ, ηήλ πνίκλελ ηνχ Υξηζηνχ, αζηλή 
θπιάηηεηο Ηεξάξρα, ηήλ απαχζησο ελ χκλνηο ζε δνμάδνπζαλ.  
 
Μχξα επσδέζηαηα νη Αζινθφξνη, ηά ηψλ αηκάησλ ξείζξα, πξνζήμαλ ηψ 
Γεζπφηε ιέγνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Οιάγαζνλ έρνληεο ζέ πξνζηαζίαλ, Θενγελλήηνξ αγαζφηεηνο, δηά ζνχ 
ηπγράλνκελ βνεζείαο, παξά ηνχ αγαζνδφηνπ Θενχ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 



Δηξκφο άιινο 
«Δλ θακίλσ παίδεο Ηζξαήι, σο ελ ρσλεπηεξίσ, ηψ θάιιεη ηήο επζεβείαο, 
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Αθαζέθηνηο ρξψκελνο Οξκαίο, ερζξφο ν δνιηφθξσλ, θαιάκνηο ζνπ πεξηάπηεη, 
παλανίδηκε πιεπξάο, δεζκψλ θαί ζπλζιίβσλ ζε, θαί ηάο ζάξθαο μαίλσλ θαί 
ηέκλσλ, θαί Μάξηπξα δεηθλχσλ, ηνχ Πακβαζηιέσο, Υξηζηνχ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Σνίο δεζκνίο ζνπ ιχεηο πνλεξά, δεζκά ηήο αζεταο, ηαζείο θαί ζπληξηβείο ζνπ, 
ηά ηνχ ζψκαηνο Οζηά, Μάξηπο Βαξαρήζηε, ηήλ απάηελ πάζαλ ζπληξίβεηο, θαί 
σζεί ρνχλ ιεπηχλεηο, κέιπσλ, έ δνμάδσ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Απνξήζαο ζνπ ηή θαξηεξά, ελζηάζεη ν παξάθξσλ, βξαδνχζαηο ζε 
θαηαθιέγεη, Καηαπφζεζη ζεξκψο, Μάξηπο Βαξαρήζηε, κεισδνχληα, Πάληα ηά 
έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ηεξεία ηέιεηα Θεψ, θαί ζχκαηα επψδε, νιφθιεξνη Πξνζθνξαί ηε, 
πξνζελέρζεηε νκνχ, θξαπγάδνληεο Μάξηπξεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα, ηφλ 
θπξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
πληξηβείζαλ θχζηλ ηψλ βξνηψλ, ηή πάιαη παξαβάζεη, αλέπιαζαο ππέξ 
θχζηλ, θαί εζέσζαο Αγλή, ηψ ηφθσ ζνπ ςάιινπζαλ, Πάληα ηά έξγα, ηφλ 
Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
Δλ θακίλσ παίδεο Ηζξαήι, σο ελ ρσλεπηεξίσ, ηψ θάιιεη ηήο επζεβείαο, 
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ θπξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«έ ηήλ νξαζείζαλ πχιελ, ππφ Ηεδεθηήι ηνχ Πξνθήηνπ, ελ ή νπδείο δηήιζελ, εί 
κή Θεφο κφλνο, Θενηφθε Παξζέλε, ελ χκλνηο ηηκψκέλ ζε.  
 
χ ηάο ινγηθάο ιαηξείαο, θαί ζπζίαο Πάηεξ αλαηκάθηνπο, πξνζθέξσλ Κπξίσ, 
θαξδία αγλνηάηε, θαζαξφλ Ηεξείνλ, πξνζήρζεο δη' αζιήζεσο.  
 
χ ηή λνεηή καραίξα ηψλ ιφγσλ ζνπ, ηνχ ςεχδνπο Κεθαιάο πνιπκφξθνπο, 
Μάξθε ηεκψλ, αλζξψπνηο ηήλ αιήζεηαλ πάζη, θεξχμαο εκεγάιπλαο.  
 
νχ ηψλ αζιεηψλ πξεζβείαηο, θαί Μπζηαγσγψλ ζνπ ηθεζίαηο επεξγέηα, 
Μάξθνπ ηε θαί Κπξίιινπ, θαί ηψλ ζπλαζινθφξσλ, θαί εκάο ηψλ ζείσλ 
ραξίησλ θαηαμίσζνλ.  

Θενηνθίνλ 



Τπφ νηθηηξκψλ νηθείσλ, θαί θηιαλζξσπίαο απνξξήηνπ, θακθζείο ν πάλησλ 
Κηίζηεο, εθ ζνχ Αγλή εηέρζε, θαί θζαξέληαο αλζξψπνπο, αλέπιαζε θαί 
εθαηλνχξγεζε.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Δηξκφο άιινο 
«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».  
 
Ίδε θσηαπγήο παλήγπξηο, θσηνεηδψλ Μαξηχξσλ έιακςε ζήκεξνλ, λέθε 
πνλεξά ηήο ακαξηίαο ζθεδάδνπζα, θαί θσηίδνπζα ζείσ ελ Πλεχκαηη, πηζηψλ 
ηάο δηαλνίαο, ηαχηελ πξνζχκσο ενξηάζσκελ.  
 
ζπεξ δχν αλαηέιινληεο, θσηνεηδείο αζηέξεο πάζαλ θσηίδεηε, ηήλ ππ' 
νπξαλφλ, ηαίο ηψλ αγψλσλ ιακπξφηεζηλ, Ησλά θαί ζνθέ Βαξαρήζηε, δηφ κε 
ηφλ ελ ζθφηεη ηήο ακαξηίαο θαηαπγάζαηε.  
 
ηχινη Δθθιεζίαο ψθζεηε, απεξηηξέπησο ηαχηελ δηαβαζηάδνληεο, Άβηβνο 
νκνχ, Ναξζήο θαί Μάξεο Ζιίαο ηε, Ησλάο εβεήζεο θαί Λάδαξνο, θαί Εαληζάο 
θαί άββαο, θαί Μαξνπζάο θαί Βαξαρήζηνο.  
 
Ήδε, κεη' Αγγέισλ Άγηνη, παξεζηεθφηεο ζξφλσ ηήο δφμεο πάληνηε, θαί ηαίο 
αζηξαπαίο, ηήο Σξηζειίνπ ιακπξφηεηνο, απγαδφκελνη πάληαο θσηίζαηε, ηνχο 
πίζηεη ηήλ θσζθφξνλ, πκψλ γεξαίξνληαο παλήγπξηλ.  

Θενηνθίνλ 
Φείζαη ηνχ ιανχ ζνπ Κχξηε, θαί ήο εθηήζσ ηαχηεο θιεξνλνκίαο ζνπ, ηαίο 
ππέξ πκψλ, ηήο ζέ ηεθνχζεο ζεφπαηδνο, παξαθιήζεζηλ επηθακπηφκελνο, ίλα 
ζε σο Γεζπφηελ, θαί Παλνηθηίξκνλα δνμάδσκελ.  

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.  

Αξρή  
ΤΖ Λ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήηκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ ηνχ πγγξαθέσο ηήο 

Κιίκαθνο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 



 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Πάηεξ Ησάλλε ζηε, δηά παληφο αιεζψο, ηνχ Θενχ ελ ηψ ιάξπγγη, ηάο 
πςψζεηο έθεξεο, κειεηψλ πξαθηηθψηαηα, ηά ζεφπλεπζηα ιφγηα πάλζνθε, θαί 
ηήλ εθείζελ αλαπεγάδνπζαλ, ράξηλ επινχηεζαο, γεγνλψο καθάξηνο, ηψλ 
αζεβψλ, πάλησλ ηά βνπιεχκαηα, Καηαζηξεςάκελνο.  
 
Πάηεξ Ησάλλε έλδνμε, ηαίο ηψλ δαθξχσλ πεγαίο, ηήλ ςπρήλ θαζαηξφκελνο, 
θαί παλλχρνηο ζηάζεζη, ηφλ Θεφλ ηιαζθφκελνο, αλεπηεξψζεο πξφο ηήλ 
αγάπεζηλ, ηήλ ηνχηνπ κάθαξ θαί σξαηφηεηα, ήο επαμίσο λχλ, απνιαχεηο 
άιεθηα, ραξκνληθψο, κεηά ηψλ ζπλάζισλ ζνπ, ζεφθξνλ ζηε.  
 
Πάηεξ, Ησάλλε έλδνμε, αλαπηεξψζαο ηφλ λνχλ, πξφο Θεφλ δηά πίζηεσο, 
θνζκηθήο ζπγρχζεσο, εβδειχμσ ηφ άζηαηνλ, θαί ηφλ ηαπξφλ ζνπ 
αλαιαβφκελνο, ηψ παληεπφπηε θαηεθνινχζεζαο, ζψκα δπζήληνλ, αγσγαίο 
αζθήζεσο ηψ ινγηζκψ, ζζέλεη δνπισζάκελνο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γεχξν ςπρή κνπ ζηελάδνπζα, θαί ηψλ δαθξχσλ πεγάο, εθ θαξδίαο 
πξνζθέξνπζα, ηή Παξζέλσ βφεζνλ, θαί Μεηξί ηνχ Θενχ εκψλ, δηά ηφ 
πιήζνο ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ Αγλή, ηήο θνβεξάο κε ξχζαη θνιαζεσο, θαί 
θαηαζθήλσζνλ, έλζα ε αλάπαπζηο, θαί ε ραξά, ε δηαησλίδνπζα, θαί ε 
απφιαπζηο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
έ θαζεινχκελνλ βιέπνπζαλ, ελ ηψ ηαπξψ Ηεζνχ, θαί ηά πάζε δερφκελνλ, 
εθνπζίσο Γέζπνηα, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, Σέθλνλ εβφα, Σέθλνλ 
γιπθχηαηνλ, πιεγάο αδίθσο, πψο θέξεηο ν ηαηξφο, ν ηαζάκελνο, ηήλ βξνηψλ 
αζζέλεηαλ θαί ηήο θζνξάο, άπαληαο ξπζάκελνο, ηή επζπιαγρλία ζνπ.  
 

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 ζαχκαζηλ, Ησάλλε, παηήξ εκψλ ζηε, 
πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εηκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηνχ Αγίνπ θαί ηνχ Σξησδίνπ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Κιίκαμ πέθελαο ηψλ αξεηψλ πακκάθαξ. 
 

Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο Κιήκεληνο 
 

Χδή α'  Ήρνο α' 



Ο Δηξκφο 
«Χδήλ επηλίθηνλ άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψ πνηήζαληη ζαπκαζηά ηέξαηα, 
βξαρίνλη πςειψ, θαί ζψζαληη ηφλ Ηζξαήι, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Καιψο βδειπμάκελνο ηφλ θάησ θφζκνλ, ηφλ άλσ απείιεθαο, Ησάλλε 
πάλζνθε, δηφ δηδάζθεηο εκάο, ηνχ θφζκνπ είλαη ηήλ θπγήλ, Θενχ νηθείσζηλ.  
 
Ληκνχ πξνζπαζεία ζνπ ιχζαο ηήλ λφζνλ, ηφλ άξρνληα έδεζαο ηψλ παζψλ 
καθάξηε, ζεηξαίο αγψλσλ ζνπ, θαί απαζείαο έπαζια, εζηέθζεο παξά Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ.  
 
Ηζάγγεινλ θξφλεκα ιαβσλ ζεφθξνλ, ηνχ θφζκνπ απέξξεμαο, ζεαπηφλ 
παλφιβηε, ηνχ γεεξνχ θαί θζαξηνχ, δηφ απιίδε πξνθαλψο, εηο ηάο αυινπο 
κνλάο.  
 
Μαθξφλ ζπγγξαςάκελνο ηνίο ππεθφνηο, ηφλ ιφγνλ καθάξηε, Ησάλλε πάλζνθε, 
ηαίο δηδαραίο ζνπ απηνχο, πξφο καθαξίαλ εθ ηήο γήο, αλαβηβάδεηο δσήλ.  

Θενηνθίνλ 
Κεξχηηεη ηφλ ηφθνλ ζνπ ε Δθθιεζία, Παξζέλε Θεφλπκθε, νξζνδφμσ ζηφκαηη, 
θαί δφγκαζη ζετθνίο, ηά ζχκβνια δέ ηήο ζαξθφο, ηνχ ζνχ Τηνχ Πξνζθπλεί.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνλ φλ απεδνθίκαζαλ νη νηθνδνκνχληεο, νχηνο εγελήζε εηο θεθαιήλ 
γσλίαο, απηφο εζηηλ ε πέηξα, ελ ή εζηεξέσζε ηήλ Δθθιεζίαλ ν Υξηζηφο, ήλ εμ 
εζλψλ εμεγνξάζαην».  
 
Δχξεο σο ηεξπλφλ ζπκίακα, ηήλ ανξγεζίαλ, πάζαλ εθδηψμαο ζπκνχ ηήλ 
δπζσδίαλ, εθ βάζνπο ηήο ςπρήο ζνπ, δηφ λχλ ζεζπέζηε, ππέξ εκψλ ηψ 
Λπηξσηή, ακαξηηψλ ηήλ ιχζηλ αίηεζαη.  
 
Φιέμαο ηψ ππξί καθάξηε, ηήο Υξηζηνχ αγάπεο, λνχλ κλεζηθαθίαο έιακςαο 
αθηίζη, πηζηψο θηιαδειθίαο, θαί ξάζηελ ππέδεημαο Οδφλ Μαθάξηε, πξφο 
ζσηεξίαλ πάζη, ηξαλψλ ηφ ακλεζίθαθνλ.  
 
Ήξαο πξαθηηθήο αζθήζεσο, νπξαλφζελ ράξηλ, φζελ απνθξάηηεηο ρείιε 
θαηαιάισλ, ζνθαίο δηδαζθαιίαηο, ελ αίο πνδεγνχκεζα, πξφο αξεηψλ 
πνξείαλ, ήο θαί ηπρείλ αμησζείεκελ.  

Θενηνθίνλ 
Ήζε παξζελία ηίθηεηλ ζε ν Πξνθήηεο πάιαη, άρξνλνλ ελ ρξφλσ, θαί ππέξ 
λνχλ θαί ιφγνλ, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, Υξηζηφλ Θεφλ εκψλ, φλ εμηιέσζαο 
Αγλή, ππέξ εκψλ ηψλ επθεκνχλησλ ζε.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
ν πςσζείο 

Σάο αξεηάο πξφο νπξαλφλ αλαβάζεηο, θαηαπεμάκελνο ζαθψο επαλήιζεο, 



πξφο ζεσξίαο άπιεηνλ βπζφλ επζεβψο, πάζαο ζηειηηεχζαο κέλ, ηψλ 
δαηκφλσλ ελέδξαο, ζθέπεηο αισβήηνπο δέ, ηνχο αλζξψπνπο εθ ηνχησλ, ψ 
Ησάλλε θιίκαμ αξεηψλ, πάληαο ζσζήλαη ηθέηεπε ζηε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οπ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηφθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη αλάμηνη, εηκή 
γάξ ζχ πξντζηαην πξεζβεχνπζα, ηίο εκάο εξξχζαην, εθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ, 
ηίο δέ δηεθχιαμελ, έσο λχλ ειεπζέξνπο; Οπθ απνζηψκελ Γέζπνηλα εθ ζνχ, 
ζνχο γάξ δνχινπο ζψδεηο αεί εθ παληνίσλ δεηλψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε ζαξθί ηεηνθπία, επί 
ηαπξνχ θξεκάκελνλ νξψζά ζε Υξηζηέ, Οίκνη πνζεηλφηαηε, Ηεζνχ, άλεβφα, 
πψο ν δνμαδφκελνο, σο Θεφο ππ', Αγγέισλ, ππφ αλφκσλ λχλ βξνηψλ Τηέ, 
ζέισλ ζηαπξνχζαη; Τκλψ ζε καθξφζπκε.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ πλεχκαηη πξνβιέπσλ Πξνθήηα Αββαθνχκ, ηήλ ηνχ Λφγνπ ζάξθσζηλ 
εθήξπηηεο βνψλ, Δλ ηψ εγγίδεηλ ηά έηε επηγλσζζήζε, ελ ηψ παξείλαη ηφλ 
θαηξφλ αλαδεηρζήζε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Νεζηεία ραιηλψζαο ηήο γιψηηεο ηάο νξκάο, εζπρία ίζπλαο ηφλ βίνλ ζνπ νθέ, 
σο νζκήλ δέ ππξφο γεπζάκελνο ράξηλ Τςίζηνπ, πνιπέπεηαλ σο αριχλ ηήο 
ακαξηίαο έθπγεο, ακέκπησο ιαηξεχσλ Θεψ.  
 
Αθζφλσο αιεζεία γιπθάλαο ηήλ ςπρήλ, ηήλ πηθξάλ εμέθπγεο ηνχ ςεχδνπο 
κεηνρήλ, δηφ αζθήζεη ελζέσ θαηαδνπιψζαο, δαηκφλσλ δνχινπο ζενξξήκνλ 
Ησάλλε, ψθζεο Μνλαζηψλ νδεγφο απιαλήο.  
 
ηελνχκελνο ηψ ηφλσ αζθήζεσο ζηεξξψο, αθεδίαο ιέιπθαο ηήλ πάξεζηλ 
νθέ, θαί πξνζπκίαο ηψ δφξαηη ζαλαηψζαο, ηήο αζπκίαο ηήλ ηζρχλ, Θεψ 
πξεζβεχεηο, πάζηλ ηιαζκφλ δσξεζήλαη εκίλ.  

Θενηνθίνλ 
Μαθάξηνλ ηφ έζλνο παλχκλεηε Αγλή, ν ηηκάλ εμίσηαη ηφλ ηφθνλ ζνπ πηζηψο, 
νξζνδνμία θαί δφγκαζη θαί ηνίο έξγνηο, ηήο αιεζείαο ελ ζπκβφινηο εκθαλίδνλ, 
πάζαλ ηνχ Τηνχ ζνπ ηήλ ζάξθσζηλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Νχμ πεξηέζρε κε σηήξ, ακαξηίαο θαί αριχο, δηφ κνη αλάηεηινλ, ηήο 
κεηαλνίαο Κχξηε, ηφλ φξζξνλ σο εχζπιαγρλνο, πξφ ηνχ κε θζάζαη ηφ πέξαο 
ηφ άδεινλ, ηφ ηήο δσήο κνπ Υξηζηέ, ε δσή θαί ηφ θψο».  
 
Σήο εγθξαηείαο ηή ηξπθή, πηαηλφκελνο ηφλ λνχλ, νπθ έδσθαο ρείιε ζνπ, ηήο 
εδνλήο ηνίο βξψκαζη, δηφ απεγρφληζαο ιηκψ ηά πάζε, θαί δαίκνλαο ήζρπλαο, 
θαί γάξ ν ζιίβσλ ινηκφλ, ζαλαηνί εδνλάο.  
 
θζεο αγλείαο εξαζηήο, θαί ιαγλείαο κηζεηήο, ηψ θσηί εμέθπγεο, πηζηήο 



εμαγνξεχζεσο, παζψλ ηήλ ζθνηφκαηλαλ, θαί γάξ ν ζέισλ θαζάξαη ζψκα θαί 
λνχλ, ζξηακβεχζεη ζεξκψο ηά ηνχ ζθφηνπο θξππηά.  
 
Νψ θαί ςπρή θαί ηή ζαξθί, ηή Σξηάδη ιεηηνπξγψλ, εηδψισλ πξνζθχλεζηλ, 
ζαθψο απεζθνξάθηζαο, ειέσ θηιφπησρε, θαί αλαγθαίσλ ηή ζπάλεη, θαί 
γέγνλαο θηιφζενο αιεζψο, ή θηιάξγπξνο.  
 
Άρζνο ηήο χιεο επζεβψο, απνξξίςαο επί γήο, αλέπηεο πξφο άυια, πηεξνίο 
αθηεκνζχλεο ζνπ, δηφ παξηζηάκελνο, αυισο Πάηεξ Υξηζηψ ζχλ Αυινηο 
πηζηψο, αίηεζαη ηιαζκφλ, ηαίο ςπραίο εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Έρζηζηνη ψθζεζαλ εκίλ, θαί επάξαηνη νκνχ, ηήο ζήο Αεηπάξζελε, νη 
πξνζθπλείλ κή ζέινληεο, κνξθήο ηφ Δηθφληζκα, θαί ηνχ Τηνχ ζνπ, δηφηη νχ 
πείζνληαη, ηνίο άλσζελ παηξηθνίο ζείνηο δφγκαζη.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ, εθκηκνχκελνο βνψ, Σήλ δσήλ κνπ Αγαζέ, 
ειεπζέξσζνλ θζνξάο, θαί ζψ ζφλ κε, σηήξ ηνχ θφζκνπ, θξάδνληα, Γφμα 
ζνη».  
 
Ρψκε λήςεσο αγλήο, θαί αγψζη πξνζεπρήο, ηφ αλαίζζεηνλ παζψλ, 
εμεδίσμαο ζηεξξψο, ηήο ζήο ςπρήο, θαί φινο ψθζεο, Πάηεξ λεθάιηνο.  
 
Δλ αυπλσ πξνζεπρή, ηφλ θηιφυπλνλ ερζξφλ, ππνηάμαο αλδξηθψο, ψθζεο 
γξήγνξνο πνηκήλ, ζεφιεπηε, Υξηζηνχ ηήο πνίκλεο, θαί δηδαζθάισλ θσζηήξ.  
 
Σνχ λνφο ηφλ νθζαικφλ, θαζαγλίζαο επζεβψο, αλπζηάθησο ηψ Υξηζηψ, 
ιεηηνπξγψλ δηά παληφο, πξνέβιεςαο, ηά ζεία θάιιε, ηήο καθαξίαο ηξπθήο.  

Θενηνθίνλ 
Ναπηηψζη ζάισ λχλ, απηζηίαο ηήο Πηθξάο, Καζνξψληεο επιαβψο, Οξζνδφμσλ 
ηνχο ρνξνχο, νη άλνκνη, αζπαδνκέλνπο, ηήλ ζήλ Παξζέλε κνξθήλ.  
 

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ζρνπ 
 

Κνληάθηνλ ηνχ Αγίνπ 
Υνξφο αγγειηθφο 

Καξπνχο αεηζαιείο, εθ ζήο βίβινπ πξνζθέξσλ, δηδάγκαηα νθέ, θαζεδχλεηο 
θαξδίαο, ηψλ ηνπηνηο κεηά λήςεσο, πξνζερφλησλ καθάξηε, θιίκαμ γάξ εζηη, 
ςπράο αλάγνπζα γήζελ, πξφο νπξάληνλ, θαί δηακέλνπζαλ δφμαλ, ηψλ πίζηεη 
ηηκψλησλ ζε.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Λ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ ηνχ 

πγγξαθέσο ηήο Κιίκαθνο.  
ηίρνη 



 Δπί θιίκαμη θιίκαθαο ππθλψο, Πάηεξ,  
 Σάο ζάο αξεηάο ζείο, έθζαζαο πφινπ κέρξη.  
 Υαίξελ Ησάλλεο ηξηαθνζηή εμαλαιχσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Ησάδ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ ηνχ ελ ηψ 
Φξέαηη.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Δπβνχιε, ε κήηεξ ηνχ Αγίνπ Παληειεήκνλνο, ελ 
εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
 Δλ νπξαλνίο ζχλεζηηλ αζιεηή Σέθλσ,  
 Αζιεηνκήησξ θαιιίηεθλνο Δπβνχιε.  
 

Σή απηή εκέξα ν Άγηνο, Ησάλλεο, Παηξηάξρεο Ηεξνζνιχκσλ, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Σνχο ελ θακίλσ Παίδάο ζνπ σηήξ, νπρ ήςαην, νπδέ παξελψριεζε ηφ πχξ, 
ηφηε νη Σξείο σο εμ ελφο ζηφκαηνο, χκλνπλ θαί επιφγνπλ ιέγνληεο, Δπινγεηφο 
ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Χο ηήο αλδξείαο μίθεη θαζειψλ, Παλεχθεκε, ζξάζνπο λεπηψδνπο δεηιίαο, 
ψθζεο ζηεξξφο θαί θνβεξφο, πλεχκαζηλ φλησο αθαζάξηνηο άπαζηλ, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ζαπκαζηψζαο ζε.  
 
Νφκσ Υξηζηνχ ελζέσο πεηζαξρψλ, επάηεζαο δφμαλ θεξσλχκσο ηήλ θελήλ, 
κφλσ Θεψ ηψ ελ θξππηψ, θέξσλ ηνχο θφπνπο ηήο ζηεξξάο αζθήζεσο, φο 
απνδίδσζηλ εηο θαλεξφλ ηνχο κηζζνχο.  
 
Πξφο ανξάηνπο θάιαγγαο παζψλ, αξάκελνο πφιεκνλ, εδείρζεο ληθεηήο, σο 
ηαπεηλφο ηψ ινγηζκψ θαί ηή θαξδία, ηφλ γάξ ππεξήθαλνλ θαί αιαδφλα 
ερζξφλ, ηνχηνηο θαηέηξσζαο.  

Θενηνθίνλ 
Σήο ζήο Υξηζηέ ζαξθψζεσο ηηκψλ, ηήλ έλσζηλ ηαχηεο θαί ηφ είδνο πξνζθπλψ, 
ζενπξεπψο, φηη Θεφο ψλ πξφ αηψλσλ, εθ Παξζέλνπ γέγνλαο, βξνηφο 
αθχξησο απηφο, θαη' άκθσ ηέιεηνο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ολ θξίηηνπζηλ Άγγεινη, θαί πάζαη ζηξαηηαί, ψο Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, πκλείηε 
Ηεξείο, δνμάζαηε Παίδεο, επινγείηε ιανί, θαί ππεξπςνχηε, είο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  



 
Απιάζηνηο ζνπ ήζεζη κεηψζαο αθξαηθλψο, ηφλ ηξφπνλ ηφλ χπνπινλ, σο 
δχζρξεζηνλ θπγψλ, πξαέσλ ηνίο ηφπνηο επαπιίδε ζαθψο, σο πξάσο 
βηψζαο, ζεφθξνλ Ησάλλε.  
 
Μεηέξα θαί θχιαθα παζψλ ηψλ αξεηψλ, ηήλ ζείαλ ηαπείλσζηλ, ππέγξαςαο 
εκίλ, θαί γάξ σο ππάξρσλ, αξρηηέθησλ ζνθφο, ηήο ζείαο αλφδνπ, ηήλ βάζηλ 
θαηεπήμσ.  
 
Μεηέζρεο ηήο ράξηηνο ηνχ Πλεχκαηνο ζαθψο, θαί πάληαο επιήξσζαο, ηνχ 
ζείνπ θσηηζκνχ, δηάθξηζηλ φλησο εκίλ επδηάθξηηνλ, ηή πξάμεη δηδάμαο, θαί 
παηδεχζαο ηνίο ιφγνηο.  

Θενηνθίνλ 
Οπ γξάθσ ζεφηεηα, κή ςεχδεζζε ηπθινί, απιή γάξ αφξαηνο, αλείδεφο εζηη, 
ζαξθφο δέ ηφλ ηχπνλ ηζηνξψλ πξνζθπλψ, θαί πίζηεη δνμάδσ, ηήλ ηεθνχζαλ 
Παξζέλνλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Σήλ δσνδφρνλ πεγήλ ηήλ αέλανλ, ηήλ θσηνθφξνλ ιπρλίαλ ηήο ράξηηνο, ηφλ 
λαφλ ηφλ έκςπρνλ, Σήλ ζθελήλ ηήλ άρξαληνλ, ηνχ νπξαλνχ θαί ηήο γήο ηήλ 
πιαηπηέξαλ, ηήλ Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 
Αυισ λψ αλαπηάο πξφο ηά άυια, ζεσξεκάησλ βπζφλ ζχ θαηείιεθαο, θαί 
ηπρψλ ηήο ράξηηνο ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, δη' εθηελνχο πξνζεπρήο θαηεμηψζεο, 
ηνχ πξννξάλ ηψλ κειιφλησλ ηήλ ήισζηλ.  
 
Καηαλαιψζαο ηφ έλπινλ θξφλεκα, ηήο πξνζεπρήο ηή θινγί Οζηψηαηε, ινο 
πχξ ελέθελαο, Ησάλλε πάλζνθε ζεφθξνλ, δηφ εθζηάο επζεβψο ηαίο ζεσξίαηο, 
ηήλ αγαζήλ ειινηψζεο αιινίσζηλ.  
 
Απνλεθξψζαο ηά πάζε αζθήζεη ζνπ, πξφο ηειεηφηεηα Πάηεξ αλέδξακεο, 
απαζείαο ζηε, δηφ λχλ δεήζεηη Θενχ, ππέξ εηξήλεο παληφο ηνχ θφζκνπ, θαί 
ζσηεξίαο εκψλ ηψλ ηηκψλησλ ζε.  
 
Ρψκελ ιαβψλ ελ ηή πίζηεη Παηήξ εκψλ, θαί πηεξσζείο ηή αγάπε αλέδξακεο, 
αξεηψλ πξφο θιίκαθα, επζζελψο θαί βέβεθαο, ελ ηή Αγάπε Υξηζηνχ, θαί γάξ 
ελ ηαχηε, ηψλ νξεθηψλ εζηη πάλησλ ηφ πιήξσκα.  

Θενηνθίνλ 
νχ ηήο ινρείαο Αγλή ηφ παξάδνμνλ, θαί επί ηνίρσλ γξαθαίο αζπαδφκεζα, νχ 
ηφ έξγνλ ζέβνκελ, θαί ηφ είδνο ηηκψκελ, ηφ αιεζέο εμ ακθνίλ νκνινγνχληεο, 
νξζνδνμίαο εηθφησο πιεξνχκεζα.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ζρνπ.  
 

Καί ε ινηπή, Αθνινπζία, θαηά ηήλ ηάμηλ, ε α' ξα, θαί Απφιπζηο.  



Αξρή  
ΤΖ ΛΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο θαί ζαπκαηνπξγνχ Τπαηίνπ, 

Δπηζθφπνπ Γαγγξψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Πάηεξ ζεφθξνλ Τπάηηε, ελ εγθξαηεία θαιψο, εθηξαθείο είο πεξίδνμνλ, αξεηψλ 
επεχμεζαη, χςνο αλαηεηλφκελνο, πξφο ζεσξίαλ κπζηηθσηάηελ ζαθψο, 
Υξηζηνχ ηφ θάιινο θαηνπηξηδφκελνο, νχ ηαίο ειιάκςεζη, λνχλ ηε θαί δηάλνηαλ, 
θαηαπγαζζείο, πάζηλ ελαπήζηξαςαο, ηάο ηψλ ζαπκάησλ απγάο.  
 
Πάηεξ παηέξσλ Τπάηηε, Οξζνδνμίαο θσηί, απαζηξάςαο θαηεχγαζαο, 
δηαλνίαο ζηε, ηψλ πηζηψο πξνζηξερφλησλ ζνη, θαί ηάο Αξείνπ θφξαο 
εκαχξσζαο, απνθεξχμαο ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, φζελ θσζηήξά ζε, 
θεθηεκέλνη άπαληεο, ηήλ ηεξάλ, κλήκελ ζνπ γεξαίξνκελ, θαί καθαξίδνκελ.  
 
Πάηεξ Ηεξέ Τπάηηε, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, φλ ηξαλψο αλεθήξπμαο, Παηξί 
νκννχζηνλ, έρσλ ελ ηή θαξδία ζνπ, ηάο ηψλ ζαπκάησλ αθηίλαο έιακςαο, 
θσηαγσγήζαο πάζαλ πθήιηνλ, δξάθνληα έθηεηλαο, θαί ζεξκψλ αλάβιπζηλ, 
ζαίο πξνζεπραίο, πδάησλ εμέβιπζαο εηο ηαηξείαλ παζψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο νηθνπκέλεο θαχρεκα, ραίξε Κπξίνπ Ναέ, ραίξε ξνο θαηάζθηνλ, ραίξε 
θαηαθχγηνλ, ραίξε Λπρλία ρξπζή, ραίξε ηφ θιένο ηψλ Οξζνδφμσλ ζεκλή, 
ραίξε Μαξία Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ραίξε παξάδεηζε, ραίξε ζεία Σξάπεδα, 
ραίξε ζθελή, ραίξε ηάκλε πάγρξπζε, ραίξε ε πάλησλ ειπίο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ήιηνο ηδψλ ζε έθξημελ, επί ηαπξνχ Ηεζνχ, επισκέλνλ ζειήκαηη, θαί ε γή 
εζείεην, θαί πέηξαη δηεξξήγλπλην, θαί ηά κλεκεία θφβσ ελνίγνλην, θαί αη 
δπλάκεηο πάζαη εμίζηαλην, άπεξ σο έβιεςελ, ε Παξζέλνο Γέζπνηλα, ελ 
ζηελαγκνίο, Οίκνη! αλεθξαχγαδε, ηί ηφ νξψκελνλ;  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Καί ηξφπσλ κέηνρνο θαί ζξφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ 
πξάμηλ εχξεο ζεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, Γηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο 
αιεζείαο νξζνηνκψλ θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο 
Τπάηηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 



Οη Καλφλεο ηνχ Αγίνπ εηο δ'.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Ο Δηξκφο 

«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν 
Ηζξαειίηεο αλεβφα, Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».  
 
Φσηί ηεο Σξηάδνο θαηαπγαζζείο, εθ βξέθνπο ζεφθξνλ, Ηεξάξρα ηψ δσεξψ ηήο 
πίζηεσο γάιαθηη εηξάθεο, ηαίο αξεηαίο θαηαπγαδφκελνο.  
 
πλέζεη θαί ράξηηη θνζκεζείο, λεζηείαηο θαί πφλνηο, εραιίλσζαο ηήο ζαξθφο, 
ζεφθξνλ πακκάθαξ ηάο νξέμεηο, θαί ηήλ ςπρήλ αξεηαίο θαηεθφζκεζαο.  
 
Αζηξάςαο ηψ βίσ ηψ θαεηλψ, σο ήιηνο πάζαλ, Ηεξάξρα ηήλ ηνχ Υξηζηνχ, 
εθαίδξπλαο Πάηεξ Δθθιεζίαλ, ελ ηαίο αθηίζη ηψλ ζαπκάησλ ζνπ.  
 
Ηδνχ αη πξνξξήζεηο ηψλ πξνθεηψλ, επί ζνί ηφ πέξαο, απεηιήθαζηλ αιεζψο, 
Λφγνλ γάξ αζπφξσο ζπιιαβνχζα, Θενγελλήηνξ αγλή απεθήπζαο.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 
Ξχινλ δσήο πέθπθαο, θαηαξδεπφκελνο πάλζνθε, εθ ηψλ Γξαθψλ, νχ πεξ νχ 
πξνζηξέρεη, ηψ θαξπψ ν ηήο Δχαο ερζξφο.  
 
ηφκαηα ελέθξαμαο, ηά δπζζεβή ζπζρψλ άζκαηα, πξνθεηηθψο, ηαίο 
ζενπεηζέζη, πξφο Υξηζηφλ παξαθιήζεζη.  
 
Γχλαηα βαθρεχνληα, ζχ ηή πεγή ζνθψο έζξαπζαο, ζσθξνληζκφλ, ηνίο 
παξαδφμνηο πνηνχκελνο.  
 
Οίθνο ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί πξνζεπρήο εηθψλ γέγνλαο, Ηεξαξρψλ, θαχρεκα 
θαί θιένο, ηψλ Μαξηχξσλ Τπάηηε.  

Θενηνθίνλ 
Νφκνηο νπ δνπιεχζαζα, ηνίο κεηξηθνίο εκλή ηέηνθαο, ηφλ Λπηξσηήλ, θχζεσο 
νη λφκνη, επί ζνί θαηλίδνληαη.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σήο πίζηεσο δφγκαηα, θξαηχλσλ ζηε, Παηξί ζπλατδηνλ, θαί νκννχζηνλ, ηφλ 
Λφγνλ εθήξπμαο, φζελ νξζνδφμσο, ηήλ ζήλ πνίκλελ πνηκάλαο, ήζρπλαο ηνχ 
Αξείνπ, ηήλ θαθφθξνλα γλψκελ, δηφ λχλ κεηασάο πξφο ηφλ Υξηζηφλ, 
πξέζβεπε ππέξ πάλησλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 



Δθαίληζαο Άρξαληε, ηψ ζείσ ηφθσ ζνπ, θζαξείζαλ ηνίο 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'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».  
 
Ζ ηνχ Πλεχκαηνο έιιακςηο, Πάηεξ επί ζνί πινπζίσο ζθελψζαζα, 
θσηνθφξνλ ζηχινλ έδεημε, δαδνπρνχληα θφζκνλ ζείνηο δφγκαζη.  
 
Σή γαιήλε ηψλ ιφγσλ ζνπ, ηφλ εηδσιηθφλ ρεηκψλα εκαχξσζαο, θαί ηξνπαίνηο 
ηαπεηλψζεσο, αζεβείαο ζξάζνο θαηεκάξαλαο.  
 
Αθειίδσηνλ έζνπηξνλ, Πάηεξ ηήο Σξηάδνο ψθζεο Τπάηηε, Καηνπηεχεηλ γάξ 
εγάπεζαο, θαζαξψο ηήλ γλψζηλ ηνχ Θενχ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο θξηθηφλ θαί παξάδνμνλ, ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ ηφ Μπζηήξηνλ! ππέξ θχζηλ 
γάξ Παλάκσκε, ηφλ Γεκηνπξγφλ ζνπ απεθχεζαο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο ζνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Δπί χδσξ ηήο ζείαο, Πάηεξ, αλαβάζεσο έρσλ ηήλ έθεζηλ, θαί ηνχ 
Παξαδείζνπ, ηνχ αυινπ ηφ θάιινο γιηρφκελνο, επαλζέζη ηφπνηο, ζπκβνιηθψο 
επαλαπαχνπ, ηάο έθείζελ κνλάο ηεθκαηξφκελνο.  
 
Σαίο αυινηο γπκλάδσλ, Πάηεξ ζεαπηφλ ζεσξίαηο θαί πξάμεζηλ, πιηθάο 
θξνληίδαο, ψζπεξ βάξνο ςπρήο θαηαιέινηπαο, θαί ελ ηαίο εξήκνηο, 
ρνξνβαηψλ σο ελ ιηκψλη, επινπηίζζεο ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Δπαπμήζαο ηήλ πνίκλελ, Πάηεξ ελ ηή πφα ηψλ ζείσλ δνγκάησλ ζνπ, ψζπεξ 
κάλδξαο νίθνπο, ζεβαζκίνπο πακκάθαξ θαζίδξπζαο, ελ νίο εηζειαχλσλ, ηά 
ινγηθά ζξέκκαηα Πάηεξ, ειπηξψζσ ζεξψλ εμ αηξέζεσλ.  

Θενηνθίνλ 
Μφλε ηίθηεηο Παξζέλνο, κφλε θαί απείξαλδξνο ψθζεο Παλάκσκε, ελ γαζηξί 
γάξ Λφγνλ, ηνχ Παηξφο δεμακέλε ηφλ άλαξρνλ, γαινπρείο Παξζέλε, ζαχκα 



θξηθηφλ! θαί παξζελεχεηο, θαί ηνχο φξνπο θαηλίδεηο ηήο θχζεσο.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 
Φινγψδε ξείζξα θσηφο, Ηεξνκάξηπο Τπάηηε, αλάςαο ν πνηακφο, λπθηί 
δηαβαίλνληη, ηήλ ηξίβνλ εδείθλπελ, ππνθαίλσλ πάζη, ηήο ςπρήο ζνπ ηήλ 
ιακπξφηεηα.  
 
Σεξαηνπξγψλ δηά ζνχ, ν δσνδφηεο Υξηζηφο ν Θεφο, ηάζεσλ ζεζαπξφλ, ηφ 
χδσξ αλέδεημελ, επραίο ζνπ Τπάηηε, γιπθαζκφλ ζαπκάησλ, ηφ πηθξφλ 
απεξγαζάκελνο.  
 
Θαπκάησλ ππεξθπψλ, εξγάηεο ψθζεο Τπάηηε, ιαβψλ δέ παξά Θενχ, ράξηλ 
ηψλ ηάζεσλ, πεγή ερξεκάηηζαο, δαςηιεχσλ πάζη, ζσηεξίαο ζείαο λάκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Σαίο ζαίο πξεζβείαηο Αγλή, θηλδχλσλ θαί πεξηζηάζεσλ, εμάξπαζφλ κε 
δεηλψλ, θαί ξχζαί κε δένκαη, ζχ γάξ ηείρνο άξξεθηνλ, θαί ιηκήλ θαί ζθέπε θαί 
απφξζεηνλ νρχξσκα.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΛΑ' ηνχ κελφο, Ζ Άζιεζηο ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Τπαηίνπ, 

Δπηζθφπνπ Γαγγξψλ.  
ηίρνη 

 Κηείλεη γπλή βαινχζα θαηξίαλ ιίζσ,  
 Σφλ Τπάηηνλ, θεχ γπλαηθί αζιία! 
 Πξψηε Τπαηίσ βηφηνπ πέξαο ελ ηξηαθνζηή.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Αθαθίνπ, Δπηζθφπνπ 
Μειηηελήο ηνχ Οκνινγεηνχ.  

ηίρνη 
 Αθαθίσ ζλήζθνληη ηψ γήο Αγγέισ,  
 Υψξαλ εηνηκάδνπζηλ Άγγεινη πφινπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, ηψλ ελ Πεξζίδη 
καξηπξεζάλησλ, Απδά Δπηζθφπνπ, Βεληακίλ Γηαθφλνπ, θαί ηψλ ζχλ απηνίο 
ελλέα Μαξηχξσλ, θαί άιισλ πνιιψλ Αγίσλ, ηψλ είο θπιαθήλ βιεζέλησλ, θαί 
ππφ κπψλ θαί γαιψλ, ηψλ ζπγθιεηζζέλησλ απηνίο, βηβξσζθνκέλσλ.  

ηίρνη 
 Απδάο, εληζρχνληνο πςίζηνπ Λφγνπ,  
 Καζείιελ ηζρχλ δπζζεβψλ, ηκεζείο θάξαλ.  
 Αζιεηηθψ θιπζηήξη, ηψ πάισ ιέγσ,  
 Πάλ Βεληακίλ ςπρηθφλ θελνί βάξνο.  



 Δλ ηνίο φλπμη θάιακνλ δεδεγκέλνη,  
 θάο Μάξηπξαο γξάθνπζηλ άλδξεο ελλέα.  
 Εψσλ ηακεία Μαξηχξσλ ηά ζαξθία,  
 Μχο εηξέθνλην, θαί γαιαί ελ ηψ βφζξσ.  
 

Ο άγηνο Μάξηπο Μέλαλδξνο θαηά πεηξψλ γπκλφο ζπξφκελνο ηειεηνχηαη.  
 

Ο ζηνο παηήξ εκψλ Βιάζηνο, ν ελ ηή πφιεη Ακνξίνπ γελλεζείο, ελ 
εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

Οη Άγηνη ηξηάθνληα νθηψ Μάξηπξεο, ζπγγελείο φληεο, μίθεη ηειεηνχληαη.  
 

Ο ζηνο παηήξ εκψλ ηέθαλνο ν ζαπκαηνπξγφο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

λ ηαίο πξεζβείαηο Υξηζηέ, ν Θεφο εκψλ, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. 
Ακήλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο 
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Απνξξήησλ ζαπκάησλ, απηνπξγφο Ηεξάξρα παξά Υξηζηνχ γεγνλψο, 
εθψηηζαο ηφλ θφζκνλ, ηή πξάμεη θαί ηψ ιφγσ, εθδηδάμαο βνάλ επζεβψο ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Απνγλψζεσο βξφρνπο, ελ βπζψ απηζηίαο απνπληγφκελνο, πξνζάπησλ ηνίο 
πεζνχζηλ, εηο πάζε αηηκίαο, ηελ κεηάλνηαλ έζβεζελ, ήλ πεξ αζηξάςαο 
πηζηνίο, θαηέθιεμαο Ναβάηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ Μεηέξα ηνχ Λφγνπ, ηήλ Αγλήλ Θενηφθνλ θαί πξνζηαζίαλ εκψλ, δη' ήο ηάο 
επεξείαο, ερζξψλ θαηαπαηνχκελ, αλπκλνχκελ θαί ιέγνκελ, Δπινγεκέλε 
Θεφλ, ζαξθί απνηεθνχζα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ, φλ πκλνχζη, ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ, πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Σάο αλαηκάθηνπο εηιηθξηλψο ηή Σξηάδη, αλαθέξσλ ζπζίαο Πακκάθαξ, γέγνλαο 
Κπξίσ ζθάγηνλ Μαξηπξίνπ.  
 
Σήλ Ηεξάλ ζνπ βάςαο ζηνιήλ ηψ νηθείσ, ζενθφξε αίκαηη πξνζχκσο, ζηέθαλνλ 
εδέμσ δηπινχλ Ηεξνκάξηπο.  
 
Χο Μαζεηήο νίά πεξ Υξηζηνχ εθκηκήζεη, ζπκπαζείαο ζλήζθσλ ππεξεχρνπ, 



ζνχ ηνχο αλδξνθφλνπο ηεχμαζζαη ζσηεξίαο.  
Θενηνθίνλ 

Λφγνλ ζπλείιεθαο ελ γαζηξί ππέξ ιφγνλ, θαί ηεθνχζα πάιηλ παξζελεχεηο 
πάληα ππέξ θχζηλ ηά ζά Θενγελλήηνξ.  
 

Χδή ζ'  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».  
 
Μσζέα εηθνλίδσλ ηαίο αξεηαίο, ππεξήιαζαο ηνχηνλ ηψ ζαχκαηη, ξάβδσ ηή ζή, 
πιήμαο γάξ ηφλ δξάθνληα επζαξζψο, σο ελ αγθίζηξσ είιθπζαο, Πάηεξ εθ 
ηακείσλ Βαζηιηθψλ, ππξί θαηαλαιψζαο, σο φξγαλνλ θαθίαο Οξζνδνμία 
θξαηαηνχκελνο.  
 
Υσλλχκελνο ηνίο ιίζνηο δηά Υξηζηφλ, ππφ ηψλ κηαηθφλσλ Τπάηηε, ξείζξνηο ηψλ 
ζψλ, έπλημαο αηκάησλ ηνχ αζεβνχο, Ναβάηνπ ηά αληίζεα, δφγκαηα θεξχμαο 
Πάηεξ ζνθέ, ηνίο πηαίνπζη ζπγγλψκελ, δηά ηήο κεηαλνίαο ηψλ νθιεκάησλ 
πξνζπνξίδεζζαη.  
 
Μή παχζε ηθεηεχσλ ππέξ εκψλ, Ηεξάξρα θαί Μάξηπο Τπάηηε, ηψ Πνηεηή, 
πάλησλ θαί Γεζπφηε παξεζηεθψο, εθ πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, ξχζαζζαη ην 
χο πφζσ εηιηθξηλεί, ηεινχληαο ηήλ ζήλ κλήκελ, θαί ζείαηο κεισδίαηο, 
αλεπθεκνχληάο ζε παλεχθεκε.  

Θενηνθίνλ 
Οθξχλ θαί ζξάζνο άκα ηψλ δπζκελψλ, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ θαηάβαιε, θαί 
ηάο βνπιάο, ηψλ θαθνδνμνπλησλ Γεκηνπξγέ, ηψλ δέ πηζηψλ ηφ ζχζηεκα 
ζηήξημνλ αθξάδαληνλ σο Θενο, ηφ θέξαο αλπςψζαο, θαί πίζηεη θξαηαηψζαο, 
ίλα ζε πάληεο κεγαιχλσκελ.  
 

Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ην Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, θαί ηφ Μαξηπξηθνλ. Γφμα... Καί 
λχλ... Θενηνθίνλ ή ηαπξνζενηνθίνλ.  
 

Αη κεηάλνηαη σο ζπλήζσο, θαί ε α' ξα κεηα κεηαλνηψλ θαί Απφιπζηο.  


