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ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Ηεξεκίνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Δνξηήο γ' θαί ηνχ Αγίνπ γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο πι. δ' 
Κχξηε, εί θαί θξηηεξίσ 

Κχξηε, ζχ πξφ ηνχ πιαζζήλαη πξνέγλσο, Ηεξεκίαλ ηφλ έλδνμνλ, θαί πξφ ηνχ 
ηερζήλαη εθ κήηξαο, ππνθήηελ θαζεγίαζαο, σο πξνεηδψο αιεζψο, ηήο 
γλψκεο ηφ ειεχζεξνλ, νχ ηαίο πξεζβείαηο εκάο ζψζνλ, σο αγαζφο θαί 
θηιάλζξσπνο.  
 
Κχξηε, εη θαί ελ βνξβφξσ εβιήζε, Ηεξεκίαο ν έλδνμνο, αιιά ηήο ηεξπλήο 
επσδίαο, λνεηψο αληειακβάλεην, ελ Παξαδείζνπ ζθελαίο, νίά πεξ 
απιηδφκελνο, νχ ηαίο πξεζβείαηο εκάο ζψζνλ, σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο.  
 
Κχξηε, εη θαί ζξελσδίαο ειάιεη, Ηεξεκίαο ν δνχιφο ζνπ, αιιά ηήλ πξφο ζέ 
επθξνζχλελ, σο Πξνθήηεο νπθ εκαχξσζε, ηήλ γάξ Φπρήλ ζνη Υξηζηέ, ηψ 
πφζσ ζπλεξκφζαην, θαί ζπκεδίαο ηεο αλεθθξάζηνπ, δηαπαληφο ελεπίκπιαην.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β' 
Σνχ πξνθήηνπ ζνπ Ηεξεκίνπ ηήλ κλήκελ, Κχξηε, ενξηάδνληεο, δη' απηνχ ζε 
δπζσπνχκελ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ ηήο Δνξηήο 
 

θαί Απφιπζηο 
 



ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο θαί ηνχ Αγίνπ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Πξφ ηνχ ζε πιαζζήλαη πξνγλσζηηθψο, κεηξφο εθ θνηιίαο, εγηάζζεο θαί ηψλ 
εζλψλ, Πξνθήηεο ερξίζζεο αλαθξάδσλ, Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ.  
 
Ο πάλησλ ηήλ γλψζηλ πξνεηιεθψο, ζνχ ηήο δηαλνίαο, ηάο θηλήζεηο 
πξνζεσξψλ, ψ Ηεξεκία ζενθάληνξ, θαζεγεηήλ ζε ιανχ πξνρεηξίδεηαη.  
 
νχ ηήο δηαλνίαο ηφ νπηηθφλ, ζαθψο εθθαζάξαο, κνιπζκάησλ ηψλ ηήο 
ζαξθφο, αιεζείαο κάξηπο αλεδείρζεο, ηψ Πνηεηή ζνπ πνζεηλφηαηνο.  

Θενηνθίνλ 
θελψζαληα Λφγνλ ηφλ ηνχ Παηξφο, επί ζνί Παξζέλε, Θενηφθε, ππεξθπψο, 
ελ ζαξθί ηεθνχζα αλεθάλεο, ηψλ πνηεκάησλ απάλησλ δεζπφδνπζα.  

 
Χδή γ' 

χ εί ηφ ζηεξέσκα 
χ πξνθαζεγίαζαο, ηφλ ππνθήηελ ζνπ Γέζπνηα, πξφ ηνθεηνχ, θαί ηνίο 
πιαλσκέλνηο, νδεγφλ εμαπέζηεηιαο.  
 
Υάξηο ζνχ ηνίο ρείιεζηλ, εγθαηνηθήζαζα Πλεχκαηνο, θσηηζηηθήλ, νίά πεξ 
ιακπάδα, ηνίο ελ ζθφηεη ζε αλέδεημε.  
 
Μχξνλ επσδίαο ζνπ, κή ππνθέξνληεο δήκφο ζε, ηνχ Ηζξαήι, 
βεβνξβνξσκέλνο, ελ ηψ ιάθθσ θαζείξγλπζη.  

Θενηνθίνλ 
Γηά ζνχ Παλάρξαληε, ν ππεξνχζηνο άλαξρνο, Τηφο Θενχ, ζπλαλαζηξαθήλαη, 
ηνίο αλζξψπνηο επδφθεζε.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ο άλνκνο ιαφο, ζέ ηφλ λφκνπο δηθαίνπο, θξαηχλνληα ζνθέ, ππνβάιιεη 
βνξβφξσ, νζκήλ ζείαο γλψζεσο, κή βνπιφκελνο δέμαζζαη, φλ εζξήλεζαο, 
ππφ βαξβάξσλ αζέσλ, απαγφκελνλ, αηρκαισζία βηαία, Πξνθήηα καθάξηε.  
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 



Ζ ππέξθσηνο έιιακςηο, ε ηνχ παλαγίνπ θαί ζείνπ Πλεχκαηνο, ηή θαξδία ζνπ 
αζηξάςαζα, ηνίο ελ ζθφηεη θαίλεηλ απεηξγάζαην.  
 
Πξνθεηψλ ζπκπαζέζηαηνο, πάλησλ πεθελψο πακκάθαξ ζεφιεπηε, 
ζπκπαζείαο κε αμίσζνλ, ηφλ απεγλσζκέλνλ πνιινίο πάζεζηλ.  
 
Χο κεζίηεο γελφκελνο, εθθαληνξηθήο θαί ζείαο ειιάκςεσο, κεζηηείαηο ζνπ 
εηξήλεπζνλ, πνιπηάξαρφλ κνπ βίνπ θιχδσλα.  

Θενηνθίνλ 
Ηζξαήι επξψλ δέδσθε, ηψ εγαπεκέλσ Θεφο λχλ άπαζαλ, επηζηήκεο ηήλ 
επίγλσζηλ, θαί εθ ζνχ Παξζέλε εκίλ έιακςελ.  
 

Χδή ε' 
Φψηηζνλ ήκάο 

ζπεξ αζηξαπήλ, ηφλ Πξνθήηελ ζνπ απέζηεηιαο, Ηεξεκίαλ ηφλ ηεξψηαηνλ, 
ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, ηφ θψο ζε Υξηζηέ κελχνληα.  
 
Βέινο έθιεθηφλ, ελ θαξέηξα ζε θξππηφκελνλ, Ηεξεκία ηή πξνγλψζεη απηνχ, ν 
ζφο Γεζπφηεο, νίο έδεη θαηξνίο αλέδεημελ.  
 
ηα θαζαξά, δηαλνίαο έρσλ έλδνμε, πξνζνκηινχληφο ζνη ηνχ Πλεχκαηνο, 
θαηεμηψζεο, Πξνθήηα επαθξνάζαζζαη.  

Θενηνθίνλ 
Μέγα θαί θξηθηφλ, ηήο Παξζέλνπ ηφ κπζηήξηνλ, ηφλ γάξ νθζέληα επί γήο δη' 
απηήο, Θεφλ αλζξψπνηο, κεηξηθψο εηηζελήζαην.  
 

Χδή ο' 
Άβπζζνο ακαξηηψλ 

Δίιθπζαο ηφλ θσηηζκφλ, θαί ηήλ ράξηλ δαςηιψο ζενθφξε, πλεπκαηηθψο ηφ 
ζηφκα, ηήο ςπρήο σο επιάηπλαο, θαί πιεζζείο θνηλσληθψο, πάζη κεηέδσζαο, 
ψ Πξνθήηα, ηνίο βνπινκέλνηο ηήο ειιάκςεσο.  
 
Θάιαζζαλ ηήλ θνζκηθήλ, πςνπκέλελ πεηξαζκψλ Σξηθπκίαηο, εσξαθψο 
εζράηνπο, ηνχο ζηαζκνχο επεπφζεζαο, θαί πεγήλ πνηακεδφλ, βξχνπζαλ 
δάθξπα, ηφλ ιαφλ ζνπ, ηφλ δπζκελή πηθξψο νδχξεζζαη.  
 
Θάλαηνλ ηνχ Λπηξσηνχ, πξνεδήινπο κπζηηθψο ζεεγφξε, σο γάξ ακλφλ ηψ 
μχισ, ηφλ Υξηζηφλ απεψξεζε, ηήο δσήο ηφλ αξρεγφλ, δήκνο ν άλνκνο 
Ηνπδαίσλ, ηφλ επεξγέηελ πάζεο θηίζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Λφγνο ν εθ ηνχ Παηξφο, πξφ αηψλσλ γελλεζείο αζσκάησο, εθ ζνχ Αγλή ελ 
ρξφλσ, ζαξθηθψο απνηίθηεηαη, θαί απηνχ ελ ηή ζθηά, πάλησο δεζφκεζα, 
ψζπεξ πάιαη, Ηεξεκίαο πξνεθήηεπζελ.  

Ο Δηξκφο 
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, θαί πξφο βπζφλ 



βηαίσο, ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιιά ζχ ηήλ θξαηαηάλ, ρείξά κνη έθηεηλνλ, σο 
ηψ Πέηξσ, θαί εθ θζνξάο κε αλαθάιεζαη».  
 

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

πλαμάξηνλ 
Σή Α' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Ηεξεκίνπ.  

ηίρνη 
 Φπραί ιηζψδεηο θαί μέλαη ζείνπ θφβνπ,  
 Λίζνηο αλείινλ ζείνλ Ηεξεκίαλ.  
 Πξψηε ελ Ματνην ιίζνηο θηάλνλ Ηεξεκίαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βαηά ηνχ 
Πέξζνπ.  

ηίρνη 
 Καί ηψ Βαηά, ηκεζέληη ηήλ θάξαλ μίθεη,  
 Βαηά πξεπφλησο νπξαλνχ ηά ρσξία.  
 

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

Χδή δ' 
Παίδεο Δβξαίσλ 

χ λχλ νπθέηη ελ ειπίζηλ, αιιά πξάγκαηη, Πξνθήηα ηάο πξνξξήζεηο, 
πιεξνπκέλαο ηάο ζάο, ζεψκελνο θξαπγάδεηο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο 
ηνχο αηψλαο.  
 
ξγαλνλ ζείνλ αλεδείρζεο, θπβεξλψκελνλ, ρεηξί ηνχ Παξαθιήηνπ, νπξαλίνπο 
θσλάο, θζεγγφκελνο θαί κέιπσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Θξήλνπο ζπγγξάθσλ ψ Πξνθήηα, νπθ εκαχξσζαο, ηήλ ζείαλ επθξνζχλελ, ή 
εθ βξέθνπο ηξαλψο, ζπλήθκαζαο θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο 
ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μήηξαλ Παξζέλνπ ππεηζδχλαη, σο επδφθεζαο, αλζξψπνπο ζέισλ ζψζαη, 
ηνχο Πξνθήηαο ζαθψο, εδίδαμαο ηφ ζαχκα, Δπινγεηφο εί θξάδνληαο, ν Θεφο 
εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ε' 
Νηθεηαί ηπξάλλνπ 

Οπξαλνχο επέβεο, γεγεζψο ζεφπλεπζηε Ηεξεκία, θαί ζχλ αζσκάηνηο, ζξφλνλ 
ηνχ Παληάλαθηνο πεξηπνιεχεηο, Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Θετθήο αθηίλνο, ηψ ππξζψ ιακπφκελνο αληαλαθιάζεηο, ηνίο πνζνχζη 



πέκπεηο, έζνπηξνλ πνιχθσηνλ σο δεδεηγκέλνο, Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Δπζεβείαο θήξπμ, νξαζείο παλεχθε, κε ηεξσκέλνο, ηήλ ηήο αζεταο, ήιεγμαο 
αζζέλεηαλ Ηεξεκία, Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ εκήλ νπζίαλ, εθ ζνχ αλεδέμαην ν Εσνδφηεο, θαί ηψλ πξίλ θειίδσλ, 
ηαχηελ εμεθάζεξελ ψ Θενκήηνξ, Δπινγνχκελ ηνίλπλ, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχκελ, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ ζνπ, 
ζθφδξα αληερφκελνη, Παίδεο εβφσλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Κπξίσο Θενηφθνλ 

Φσηί ζπλαλεθξάζεο, ηψ αθξαηθλεζηάησ, ηή ηήο ζεφηεηνο αίγιε Μαθάξηε, ήο 
επί γήο ηάο εκθάζεηο ηξαλψο εθέθηεζν.  
 
Πεγήο ηήο αθεξάηνπ, κέρξη θαηαληήζαο, απαπγαζκάησλ ηψλ ηήδε 
ζεφπλεπζε, ηνχ πνζνπκέλνπ ζνη ηέινπο ζαθψο επέηπρεο.  
 
Σή αίγιε ηή θσζθφξσ, ήο λχλ απνιαχεηο, ηνχο αλπκλνχληαο ζήλ κλήκελ 
θαηδξχλεζζαη, Ηεξεκία πακκάθαξ πάληαο αμίσζνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ληκέλα ζσηεξίαο, νη πεπηζηεπθφηεο, ηψ παλαρξάλησ ζνπ ηνθσγηλψζθνληεο, 
εθ ηψλ θηλδχλσλ ξπζζήλαη ζέ ηθεηεχνκελ.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  
 

Καί ή ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο αλαθνκηδήο ηνχ ιεηςάλνπ ηνπ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ 

Αζαλαζίνπ ηνχ κεγάινπ, Παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 



Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 
ηνχ Αγίνπ γ'. 

 
Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ 

 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Ήρνο δ' 
Γησγκνχο εθαξηέξεζαο, θαί θηλδχλνπο ππέκεηλαο, ζενξξήκνλ ζηε Αζαλάζηε, 
έσο ηήλ πιάλελ εμψξηζαο, Αξείνπ ηήλ άζενλ, θαί ηήλ πνίκλελ ηήο απηνχ, 
αζεβείαο δηέζσζαο, νκννχζηνλ, ηψ Παηξί δνγκαηίζαο ηφλ Τηφλ ηε, θαί ηφ 
Πλεχκα νξζνδφμσο, Ηεξνπξγέ Ηεξψηαηε.  
 
Αζηξαπαίο ηνχ θεξχγκαηνο, ηνχο ελ ζθφηεη εθψηηζαο, θαί ηήλ πιάλελ άπαζαλ 
απεδίσμαο, πξνθηλδπλεχσλ ηήο πίζηεσο, ζηεξξέ Αζαλάζηε, σο πνηκήλ 
αιεζηλφο, σο εδξαίσκα άζεηζηνλ, παλανίδηκε, ηήο Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, δηά 
ηνχην, ζπλειζφληεο ζε ηηκψκελ, κεισδηθψο αγαιιφκελνη.  
 
Αξεηήλ πάζαλ ήζθεζαο, επηκφλσο ζεφπλεπζηε, θαί ρξηζζείο ηψ Πλεχκαηη 
ρξίζκα άγηνλ, Ηεξνπξγφο ηεξψηαηνο, ζαθψο ερξεκάηηζαο, θαί πνηκήλ 
αιεζηλφο, θαί ηήο πίζηεσο πξφκαρνο, φζελ άπαζα, Δθθιεζία δνμάδεη ζνπ ηήλ 
κλήκελ, Ηεξψο επηηεινχζα, θαί ηφλ σηήξα δνμάδνπζα.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Γεξκαλνχ 

Υξηζηνχ ηφλ Ηεξάξρελ, πκλήζσκελ άπαληεο Αζαλάζηνλ, φηη Αξείνπ ηά 
δηδάγκαηα πάληα θαηήξγεζε, θαί ηήο Αγίαο Σξηάδνο ηφ θξάηνο, εηο πάληα ηφλ 
θφζκνλ ηξαλψο θαηαγγέιιεη, έλα Θεφλ ελ ηξηζί πξνζψπνηο ακέξηζηνλ, ψ θαί 
πξεζβεχεη ππέξ εκψλ, ηψλ ελ πίζηεη ηεινχλησλ ηήλ κλήκελ απηνχ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ 
 

Γφμα... Ήρνο γ' 
Γεξκαλνχ Παηξηάξρνπ 

Ζ κεγάιε ηήο Δθθιεζίαο ζάιπηγμ, ν πνιχαζινο Αζαλάζηνο, πξφο επσρίαλ 
ζήκεξνλ ζπγθαιείηαη ηήλ νηθνπκέηελ θαηδξψο, Πάληεο πηζηνί, πξφο ηήλ 
παλήγπξηλ ππαληήζσκελ ηνχ θαινχ πνηκέλνο, χκλνηο γεξαίξνληεο ηνχο 
Ηεξνχο απηνχ πφλνπο, φπσο ηαίο πξεζβείαηο απηνχ, ιάβσκελ παξά Υξηζηνχ 
ηφ κέγα έιενο.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ.  
 

Ήρνο πι. α' 



Υαίξνηο αζθεηηθψλ 
Υαίξνηο ηψλ ανεηψλ ν θαλψλ, ν ππέξ πίζηεσο αζιήζαο ζηεξξφηαηα, θαί 
ιχζαο ηήλ ηνχ Αξείνπ, θαθνδνμίαλ λεπξαίο, ηψλ ζεπηψλ ζνπ ιφγσλ 
Αζαλάζηε, ηξαλψο εθδηδάζθσλ, κηάο ζεφηεηνο δχλακηλ, νξηδνκέλελ, ελ ηξηζίλ 
ππνζηάζεζη, παξ' ήο άπαληα, λνεηά θαί θαηλφκελα, κφλελ δη' αγαζφηεηα, 
παξήρζε πξφο γέλεζηλ, θαί ζαθελίδσλ ηήο ζείαο, δεκηνπξγίαο ηά δχζιεπηα, 
Υξηζηφλ θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ δπζψπεη ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ 
 
Υαίξνηο Παηξηαξρψλ ε θξεπίο, ζάιπηγμ ε εχερνο, ν λνχο ν πεξίβιεπηνο, ε 
γιψζζα ε νμπηάηε, ν δηαπγήο νθζαικφο, ηψλ νξζψλ δνγκάησλ ε ζαθήλεηα, 
πνηκήλ αιεζέζηαηνο, ν ιακπηήξ ν θαλφηαηνο, πέιεθπο θφπησλ, χιελ πάζαλ 
αηξέζεσλ, θαηαθιέγσλ ηε, ηψ ππξί ηψ ηνχ Πλεχκαηνο, ζηχινο ν 
απεξίηξεπηνο, ν πχξγνο ν άζεηζηνο, ν ηήο Σξηάδνο θεξχμαο, ηήλ ππεξνχζηνλ 
δχλακηλ, ηξαλψο, ήλ δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαί νη φζηνί ζνπ 
αγαιιηάζνληαη 
 
Υαίξνηο αηειεπηήηνπ δσήο, επσλπκία αιεζψο θιετδφκελνο, ηξπγψλ ηε 
σξαηνηάηε, ζχλ λενηηνίο ηεξνίο, θαί ηψ νκνδχγσ εθπεηάζαζα, εθ γήο πξφο 
νπξάληα, έλζα λέθνο επθξαίλεηαη, ζεπηψλ Μαξηχξσλ, έλζα θψο ηφ 
αλέζπεξνλ, φπνπ άπαπζηνο, επθξνζχλε γλσξίδεηαη, ηάγκαηα επνπξάληα, 
Αγίσλ ιακπξφηεηεο, φπνπ ν ήρνο ν ζείνο, ενξηαδφλησλ αθνχεηαη, Υξηζηφο 
έλζα πέιεη, ν δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο γ' 
Γεξκαλνχ 

Πάιηλ εκίλ ν ρξπζνξξφαο Νείινο, θαί ηήο αζαλαζίαο επψλπκνο, δηά ηήο 
εηεζίνπ κλήκεο επηδεκψλ ηαίο θαιαίο αλαβάζεζη, πιεκκπξεί ηά 
ρξπζφξξεηζξα ηήο αζαλαζίαο ρεχκαηα, θαί ηξνθήλ ακβξνζίαο θαξπνδνηψλ, 
δηά ηήο πςειήο ζεεγνξίαο, Σξηάδνο αδηαίξεηνλ θξάηνο εθδηδάζθεη 
πξνζθπλείλ, θαί πειαγίδσλ ηά ζεία δηδάγκαηα, ηψλ πηζηψλ θαηάξδεη ηάο 
δηαλνίαο, θαί πξεζβεχεη ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ' 
ηχινο γέγνλαο νξζνδνμίαο, ζείνηο δφγκαζηλ ππνζηεξίδσλ, ηήλ Δθθιεζίαλ 
Ηεξάξρα Αζαλάζηε, ηψ γάξ Παηξί ηφλ Τηφλ νκννχζηνλ, αλαθεξχμαο 
θαηήζρπλαο Αξείνλ, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ, 
ηφ κέγα έιενο.  
 

Καί ηήο Δνξηήο, Καί Απνιπζηο 
 



ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Θείνηο δφγκαζηλ νξζνδνμίαο, Πάηεξ ψπιηζαο ηήλ Δθθιεζίαλ, ηαίο δηδαραίο 
ζνπ ηάο αηξέζεηο εμέηεκεο, ηήο επζεβείαο ηφλ δξφκνλ ηεηέιεθαο, θαί ψο ν 
Παχινο ηήλ πίζηηλ ηεηήξεθαο, ινηπφλ απφθεηηαη, θαί ζνί παλανίδηκε, ν δίθαηνο 
ηψλ πφλσλ ζνπ ζηέθαλνο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

ζπεξ άζηξνλ άδπηνλ, θαί κεηά πφηκνλ, ζψλ δνγκάησλ ιάκςεζη, 
θσηαγσγείο δηά παληφο, ηψλ Οξζνδφμσλ ηφ πιήξσκα, ηεξνκχζηα ζνθέ 
Αζαλάζηε.  
 

Γφμα... Καί λχλ.... Σήο Δνξηήο 
 

Οη Καλφλεο ηνχ Πάζρα θαί ηνχ Αγίνπ. 
 

Καηαβαζίαη ηνχ Πάζρα 
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο γ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Χο αζάλαηνλ έλ Δθθιεζία, θεθηεκέλνλ εχθιεηαλ, ελ ζενπλεχζηνηο ιφγνηο, 
πάληεο, Αζαλάζηνλ ηηκήζσκελ αμίσο, φλ πεξ θαί κεηά ζάλαηνλ, εδφμαζε 
Υξηζηφο ν Θεφο, ψο νηθείνλ ζεξάπνληα.  
 
Δηο ζεσξίαο βάζνο, εθηαζείο ηάο θξέλαο, ελ Αγίσ Πλεχκαηη, ηεξνκχζηα Πάηεξ, 
ηφλ πινχηνλ αλίρλεπζαο ηψλ ζείσλ ινγίσλ, θαί ηφλ θφζκνλ επινχηηζαο.  
 
Σνχο ελ πειάγεη πιάλεο, ρεηκαδνκέλνπο Πάηεξ, σο ππξζφο κεηάξζηνο 
ελζέσλ δηδαγκάησλ, ηζχλεηο εθάζηνηε ηή γαιήλε ηψλ ιφγσλ ζνπ, πξφο ιηκέλα 
ηήο ράξηηνο.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνχκέλ ζε Παξζέλε, Θενηφθε αγλή, ρεξνπβηθφλ φρεκα, εμ ήο Θεφο εηέρζε, 
ζχ γάξ κφλε γέγνλαο πεγή αθζαξζίαο, πεγάδνπζα πάζη δσήλ, αθ' ήο 
αξπφκελνη, ηάκαηα ιακβάλνκελ.  



 
Χδή γ' 

Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ 
Σαίο αζηξαπαίο ηψλ ινγσλ ζνπ Ηεξάξρα, ηήλ ηπθιήλ εκαχξσζαο ηνχ Αξείνπ 
δηδαζθαιίαλ, γελφκελνο νθζαικνο ηψλ πηζηψλ.  
 
Δμπθαλζέληα πφλνηο ζνπ θαί ηδξψζηλ, ελεδχζσ ζηε ηφλ πνδήξε, ηήο 
αιεζείαο ελ ράξηηη, ηεξνπξγήζαο Υξηζηψ.  
 
Χο ηαμηάξρεο παξαζηάζεσο ζενιέθηνπ, ζπλαζπηζκφλ δηέθνςαο ζενκάρσλ, 
ηή καραίξα ηνχ Πλεχκαηνο νπιηζάκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ηφλ Θενλ ελ κήηξα ζνπ δεμακέλε, θαί ηεθνχζα ηνχηνλ ζεζαξθσκέλνλ, θαί 
αλζξψπνπο ηήο θζνξάο απαιιάμαληα, Θενηφθε ηθέηεπε ζσζήλαη εκάο.  
 

Σφ Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο, Δίηα Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ.  
 

Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Σήλ ηψλ αηξέζεσλ πιάλελ δηήιεγμαο, θαί ηήλ νξζφδνμνλ, πίζηηλ εηξάλσζαο, 
σο Ηεξάξρεο επζεβήο, εθήξπμαο ελ ηψ θφζκσ, κίαλ ηήλ ζεφηεηα, ελ Σξηάδη 
γλσξίδεζζαη, θχζεη νκννχζηνλ, θαί πξνζψπνηο αζχγρπηνλ, δηφ θαί 
ζπλειζφληεο ελ πίζηεη,' Αζαλάζηε Πάηεξ, ηεινχκελ ηήλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ 

Πάζαλ ήξδεπζαο ηήλ νηθνπκέλελ, ζηε Πάηεξ, ηήλ πεγήλ ελ ηή θαξδία ζνπ, 
ηήο δσήο θεθηεκέλνο.  
 
Αλεπιήξσζαο ελ ηή ζαξθί ζνπ, ζηε Πάηεξ, ηνχ Κπξίνπ ηά παζήκαηα, ππέξ 
ηήο Δθθιεζίαο απηνχ.  
 
Γησθφκελνο ππφ αζέσλ, ζηε Πάηεξ, απεδίσμαο ηήο πνίκλεο ζνπ, 
αξεηφθξνλα πιάλελ.  

Θενηνθίνλ 
Μήηεξ άρξαληε επινγεκέλε, αγλή Παξζέλε, ηνχο πκλνχληάο ζε πεξίζσδε, 
απφ πάζεο αλάγθεο.  
 

Χδή ε' 
Σήλ ζήλ εηξήλελ δφο εκίλ 

Γηθαηνζχλελ κάζεηε νη ελνηθνχληεο ηήλ γήλ, Αζαλαζίνπ ηνίο ιφγνηο 
παηδεπφκελνη, ζηφκα γάξ ηνχ Λφγνπ ηνχ πξφ αηψλσλ, αλεδείρζε δηά πίζηεσο.  
 



Πχξγνο θαλείο Μαθάξηε αθαηάβιεηνο, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ 
εκψλ, πάζαο ηνχ Αξείνπ, κεραλνπξγίαο δηεζάζξσζαο.  
 
Σαίο ηθεζίαηο Κπξίνπ ηνχ Ηεξάξρνπ ζνπ, ηνχο νηθηηξκνχο ζνπ εκίλ 
αληηθαηάπεκςνλ, θαί ηήο βαζηιείαο ζνπ, αμίνπο πνίεζνλ σο εχζπιαγρλνο.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ εθ Γαπίδ βιαζηήζαζαλ αλπκλήζσκελ, σο ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ 
ζπιιαβνχζαλ ελ γαζηξί, θαί ζαξθί ηεθνχζαλ, θαί κείλαζαλ Παξζέλνλ κεηά 
ηφθνλ αγλήλ 
 

Χδή ο' 
Δβφεζα ελ ζηελαγκνίο αζηγήηνηο 

Παξάδεηζνλ αιεζψο απεηξγάζσ, κάθαξ ηήλ Δθθιεζίαλ ηνχ Υξηζηνχ, 
θαηαζπείξαο ελ απηή ηφλ ιφγνλ ηφλ επζεβή, θαί ηψλ αηξέζεσλ, εθηεκψλ ηάο 
αθάλζαο.  
 
Σήο ράξηηνο πνηακφο ζενθφξε, Νείινο εδείρζεο λνεηφο, θαξπνδφηεο 
επζεβψλ δηδαγκάησλ ηνίο πηζηνίο, πνηίδσλ άπαληαο, θαί ηά πέξαηα ηξέθσλ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ άρξαληνλ αλπκλνχκελ Μεηέξα, ηήλ κεηά ηφθνλ Παξζέλνλ, ηήλ 
ρσξήζαζαλ γαζηξί ηφλ αρψξεηνλ παληί, ηφλ ζπλατδηνλ ηψ Παηξί, θαί ηψ 
Πλεχκαηη Λφγνλ 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ 

Οξζνδνμίαο θπηεχζαο ηά δφγκαηα, θαθνδνμίαο αθάλζαο εμέηεκεο, θαί ηφλ ηήο 
πίζηεσο ζπφξνλ επιήζπλαο, ηή επνκβξία ηνχ Πλεχκαηνο ζηε, δηφ 
επθεκνχκελ ηήλ κλήκελ ζνπ.  

Ο Οίθνο 
Αζαλαζίνπ ηήλ παλένξηνλ κλήκελ, ελ σδαίο νη Πηζηνί αλεπθεκήζσκελ 
ζήκεξνλ, νχηνο γάξ Άξεηνλ ηφλ πιάλνλ, θαί Δπλφκηνλ άκα ζχλ αβειιίσ, ηνίο 
ηήο αιεζείαο θαηέβαιε δφγκαζη, ππξί ηψ αησλίσ παξαδνχο απηνχο 
θαηαθαίεζζαη, σο βιαζθεκήζαληαο άδηθα θαηά ηήο ηνχ σηήξνο ζαξθψζεσο, 
ήλ πάληεο Πξνθήηαη πξνθαηήγγεηιαλ, δηφ επθεκνχκελ ηήλ κλήκελ απηνχ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Β ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο αλαθνκηδήο ηνχ ιεηςάλνπ ηνχ ελ 

Αγίνηο Παηξφο εκψλ Αζαλαζίνπ, Παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο.  
ηίρνη 

 Αζαλάζηε, πνχ θνκίδε; κή πάιηλ  
 Καί λεθξφλ εμφξηζηνλ εθπέκπνπζί ζε; 
 Γεπηεξίε λέθπο Αζαλαζίνπ εμέδπ ηχκβνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Δζπέξνπ 
θαί Εσήο ηήο ζπκβίνπ απηνχ θαί ηψλ ηέθλσλ απηψλ, Κπξηαθνχ θαί 



Θενδνχινπ.  
 

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

Χδε δ' 
Σξείο παίδεο ελ θακίλσ 

Χο ζίκβινλ ηήλ θαξδίαλ, ηψλ θαιψλ εξγαζάκελνο, αλαβιχδεηο γιπθαζκνλ 
νξζνδνμίαο εκίλ, φλ ηξπγψληεο βνψκελ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  
 
Αζέσλ δπλαζηείαλ, νχ θαηέπηεμαο ζηε, επζεβνχο δέ παξξεζίαο 
εκπηπιάκελνο, πλεχκαηη αλεβφαο, Δπινγεηφο εί ν Θενο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  
 
Σνχ Πλεχκαηνο ππάξρσλ, αδηαίξεηνο ζηε, δηεηήξεζαο ακέξηζηνλ ην 
θήξπγκα, ηήο Σξηάδνο θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Δηέρζεο εθ Παξζέλνπ, σο επδφθεζαο Κχξηε, θαί εξξχζσ εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
εκψλ, δηά ηνχην βνψκελ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδε ε' 
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο 

Καί ηνίο πξάγκαζη ζαθψο, αλεδείρζεο Αζαλάζηνο, ηή νηθνπκέλε ηήο 
αζαλαζίαο δφγκαηα θζεγμάκελνο, δηφ Υξηζηφλ ζχλ Αγγέινηο θαί εκείο, 
πκλνχκελ επινγνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σήλ Σξηάδα επζεβψο, δνγκαηίζαο νκννχζηνλ, ζχλ ηψ Αξείσ θαί ηήλ 
αβειιίνπ ήιεγμαο θαθφλνηαλ, δηφ θπγφληεο ηήλ απηψλ ελαληίαλ ζπκπινθήλ, 
πκλνχκελ επινγνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ ελνηθήζαληα πηζηνί, έλ θνηιία ηήο Παξζέλνπ Μεηξφο, θαί γελλεζέληα εμ 
απηήο αθξάζησο, θαί πάιηλ κεηά γέλλεζηλ, Παξζέλνλ θπιάμαληα, σο Θεφλ 
αιεζηλφλ, πκλνχκελ επινγνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ' 
έ αθαηάθιεθηνλ βάηνλ 

Έζνπηξνλ Θενχ ηήλ ςπρήλ ζνπ, αθειίδσηνλ δείμαο, πξαθηηθψο θαί ινγηθψο, 
ηή νηθνπκέλε αζηξάπηεηο, ηάο ζείαο εκθάζεηο Πακκαθάξηζηε.  
 
άιπηγμ γλσζηηθήο επθσλίαο, αλεδείρζεο ζεφθξνλ, ηά θξνλήκαηα εκψλ 
αλδξείαο ιφγνηο, θαηά ηψλ ζενκάρσλ αλδξψλ δηεγείξνπζα.  
 
έ ηφλ αιεζψο δεδεηγκέλνλ, ηήο ζνθίαο θξαηήξα, θαί πνηίδνληα εκάο, ηήο 
επζεβείαο ηφ λεθάιηνλ πφκα, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.  



Θενηνθίνλ 
έ ηήλ ελ γαζηξί ζπιιαβνχζαλ, ηνλ αρψξεηνλ Λφγνλ, θαί ηεθνχζαλ ελ ζαξθί 
αλεξκελεχησο, Θενηφθε αγλή, νη πηζηνί κεγαιχλνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ήρνο γ' 

Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 
Αξρηεξέσλ ηφ θιένο, θαί ηήο Αηγχπηνπ ηφ ζξέκκα, αζαλαζίαο ηφ θχδνο, 
πκλήζσκελ ελ αηλέζεη, σο θαζαηξέηελ Αξείνπ, θαί ηψλ πηζηψλ σο πξνζηάηελ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

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

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 
Σνίο ππξίλνηο ζνπ δφγκαζη, ηψλ αηξέζεσλ άπαζα, θξπγαλψδεο θιέγεηαη, χιε 
πάλζνθε, ηψλ λνεκάησλ ηνίο βάζεζη, βπζίδεηαη ζηξάηεπκα, απεηζνχλησλ 
δπζζεβψλ, Αζαλάζηε ζηε, ζνίο δέ δφγκαζη, θαιισπίδεηαη κάθαξ θαζ' 
εθάζηελ, ηψλ πηζηψλ ε Δθθιεζία, κεγαινθψλσο ηηκψζά ζε. (Γίο) 
 
Σή ηψλ ιφγσλ ιακπξφηεηη, ηψλ ελζέσλ ζνπ ζηε, Δθθιεζία άπαζα 
σξατδεηαη, θαί επζεβψο θαιισπίδεηαη, σξαίνηο ελ θάιιεζη, θαί ηηκά 
ρξεσζηηθψο, ηήλ παλένξηνλ κλήκελ ζνπ, Αζαλάζηε, Ηεξέσλ ηφ θιένο 
επζεβείαο, ιακπξφο θαί κέγαο θήξπμ, ν ηήο Σξηάδνο ππέξκαρνο.  
 
Σήο Υξηζηνχ απεδίσμαο, λνεηνχο ιχθνπο Πάλζνθε, Δθθιεζίαο ζθίκπσλη ηψλ 
δνγκάησλ ζνπ, θαί ηαχηελ θχθισ εηείρηζαο, ιφγσλ νρπξψκαζη, παξαζηήζαο 
ηψ Υξηζηψ, αζηλή θαί αιψβεηνλ, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηή αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο γ' 
Σφ κέγα θιένο ηψλ ηεξέσλ, Αζαλάζηνλ ηφλ αήηηεηνλ αξηζηέα, Ηεξνπξεπψο 
επθεκήζσκελ, νχηνο γάξ ηψλ αηξέζεσλ ζπγθφςαο ηάο θάιαγγαο, Σή δπλάκεη 
ηνχ Πλεχκαηνο, ηά ηήο νξζνδνμίαο ηξφπαηα, αλεζηήζαην θαζ' φιεο ηήο 
νηθνπκέλεο, αξηζκψλ επζεβψο ηφ ηήο Σξηάδνο κπζηήξηνλ, δηά ηήλ ηψλ 
πξνζψπσλ ηδηφηεηα, θαί πάιηλ ζπλάπησλ αζπγρχησο εηο έλ, δηά ηήλ ηήο 
νπζίαο ηαπηφηεηα, θαί ρεξνπβηθψο ζενινγψλ, πξεζβεχεη ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηήο Δνξηήο Χδή γ' θαί 



εθ ηνχ Αγίνπ Χδή ο', Απφζηνινο, Δπαγγέιηνλ θαί Κνηλσληθφλ ηνχ Αγίνπ.  

Αξρή 
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Σηκνζένπ θαί Μαχξαο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηψλ Αγίσλ γ'. 
 

ηηρεξά ηψλ Αγίσλ 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Σφ δεχγνο ηφ άγηνλ Υξηζηνχ, μπλσξίο ε έλζενο, ηφ ηψλ Μαξηχξσλ 
θαιιψπηζκα, κέγηζηνη Μάξηπξεο, νη ηήλ ζείαλ δεχγιελ, ελ βαζάλνηο 
ζηέξμαληεο, θαί κάζηηγαο ηπξάλλσλ κή πηήμαληεο, θαί λχλ πξεζβεχζαηε, 
δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Μνξθή αζηξαπηνχζε ψ ζεκλή, Μαχξα πακκαθάξηζηε, θαί ηψ θσηί ηήο ζήο 
ράξηηνο, φςεηο εκαχξσζαο, ηνχ δεηλνχ ηπξάλλνπ, θαί Θεψ αζπαζκνίο ηξηρψλ 
ηψλ ζψλ, λαθαλδφλ πξνζσκίιεζαο, εληεχζελ έθιεμαο, ηψλ ιεβήησλ ελ ηνίο 
βξάζκαζη, ηνχ Βειίαξ, ηήλ θάξαλ ηήλ άδηθνλ.  
 
Ηζρχτ Σηκφζεε ςπρήο, θαί θαξδίαο φιεο ζνπ, Θεφλ ηηκψλ ηφλ ππέξηηκνλ, ππξί 
θιεγφκελνο, θαί ηνίο νβειίζθνηο, είιεθαο θσλήο Θενχ, θαξδίαο ελ σζί ηήλ 
ηεξπλφηεηα, θαί ελ θξεκάζκαηη, αληηζηξφθσ πξφο νπξάληνλ, δξφκνλ ηξέρσλ, 
ην ζηέθνο εηζδέδεμαη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  
 

Απνιπηίθηνλ 
Σαρχ Πξνθαηάιαβε 

Σηκφζενλ ζήκεξνλ ζχλ ηή ζπλάζισ πηζηνί, ζπδχγσ ηηκήζσκελ Μαχξα ηή 
λχκθε Υξηζηνχ, ηήλ ηνχησλ γεξαίξνληεο, εχηνικνλ θαξηεξίαλ, Οχηνη γάξ 
ζηαπξσζέληεο, ίρλεζη ηνχ ζθαγέληνο, εθνινχζεζαλ πφζσ, θαί πάλησλ ηάο 
ακαξηίαο ηαπξψ πξνζειψζαληνο.  
 

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Καί Απφιπζηο 
 



ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ.  
 

Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
Σηκνζένπ Μαχξαο ηε ηνχο πφλνπο ζέβσ. 

Πνίεκα Ησζεθ. 
 

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

Σψλ ηεξψλ αζινθφξσλ ηήλ ηεξάλ, θαί ζεπηήλ παλήγπξηλ, ν ιαφο ν ηεξφο, 
Ηεξψο ηηκήζσκελ απηψλ, ηαίο δεήζεζη δεηλψλ φπσο ξπζζείεκελ.  
 
Ηεξνλίθνπο ζηεθάλνπο παξά Υξηζηνχ, εηιεθέλαη ζπεχδνληεο, ηφ ζαλείλ ππέξ 
ηφ δήλ, νη γελλαίνη Μάξηπξεο ζαθψο, εξεηίζαλην, δηφ δφμεο επέηπρνλ.  
 
Μή δεηιηάζαληεο πφλνπο ηνχο ηήο ζαξθφο, κή θνιάζεηο πηήμαληεο, κή ηφ πχξ 
ηψλ δησθηψλ, αζινθφξνη Μάξηπξεο Υξηζηφλ, ελ ζηαδίσ αλδξηθψο 
αλεθεξχμαηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο ππεξνχζηνο Λφγνο νπζησζείο, εμ αγλψλ αηκάησλ ζνπ, εζενχξγεζελ εκάο, 
θαί θζνξάο εξξχζαην Αγλή, δηά ηνχηφ ζε πηζηψο αεί δνμάδνκελ.  
 

Χδή γ 
Οπθ έζηηλ Άγηνο ψο ζχ 

Θενχ ηάο βίβινπο ηψ ιαψ, ηεξψο ππαλνίγσλ, θαί θσηίδσλ θαξδίαο, ζηξαηηψηα 
ηνχ Υξηζηνχ, Σηκφζεε ηψ ζεπηψ καξηπξίσ, ραίξσλ επηβέβεθαο.  
 
Δλζέσ πφζσ ηήλ ςπρήλ, ππξπνινχκελνο Μάξηπο, ηψ ππξί ηψλ βαζάλσλ, 
πξνζσκίιεηο θαξηεξψο, δηφ ζε ε ηνχ Υξηζηνχ, ζεία δξφζνο, κάθαξ 
επαλέςπρελ.  
 
Ο λνχο ζνπ λεχζεη πξφο Θεφλ, ιακπξπλφκελνο Μάξηπο, νπθ εζζάλεην φισο, 
ηψλ ζηδήξσλ ηάο δεηλάο, πξνζςαχζεηο δηά ππξφο, γηλνκέλαο, έλδνμε Σηκφζεε.  

Θενηνθίνλ 
Τπάξρσλ θχζεη απαζήο, ν Τηφο ζνπ Παξζέλε, πξνζειάβεην ζάξθα, εμ 
αηκάησλ ζνπ αγλψλ, θαί δηά πάζνπο ηαπξνχ, ηψλ παζψλ κε, άρξαληε 
εξξχζαην.  

Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε, ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα, ηήο νκνινγίαο ζνπ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σηκήζαληεο Θεφλ, απεκαχξσζαλ πιάλελ, Σηκφζενο ζαθψο, θαί ε έλδνμνο 



Μαχξα, θαί πάζαλ ππνκείλαληεο, νη παλέλδνμνη βάζαλνλ, ειακπξχλζεζαλ, 
ππέξ αθηίλαο ειίνπ, θαί γεγφλαζη, ζπιιεηηνπξγνί ηψλ Αγγέισλ, νχο πίζηεη 
δνμάζσκελ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Μεγίζηελ εχθιεηαλ, επηπνζήζαληεο, εμηψζεηε ηαχηεο, ηέθλα θσηφο, ζείνπ 
ρξεκαηίζαληεο, Μεγαινκάξηπξεο Υξηζηνχ, ηψλ Άγγέισλ ηζνζηάζηνη.  
 
Αγίσλ ηάγκαζη, ζπλαξηζκνχκελνο, θαί επήθνα ψηα πξφο ζετθνχο, λφκνπο 
έρσλ έλδνμε, ηάο δηαηξήζεηο ζηαζεξψο, εθαξηέξεζαο Σηκφζεε.  
 
Τςνχληεο μχισ ζε, νη καηαηφθξνλεο, πξνζβαξχλνπζη ιίζσ ηήλ θεθαιήλ, 
έλδνμε Σηκφζεε, αιι' εδπλάκνπ ζε Υξηζηφο, ζείσ πάζεη ζεκλπλφκελνλ.  
 
Ρεφλησλ άζηαηνλ, θνξάλ Μαθάξηνη, εβδειχμαζζε φλησο, θαί εαπηνχο, πφλνηο 
εμεδψθαηε, ηά δη' αηψλνο αγαζά, δηά ηνχησλ θιεξσζάκελνη. 

Θενηνθίνλ 
Αγλείαο ζθήλσκα, θαηνηθεηήξηνλ, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ, θαί Πξνθεηψλ, 
πάλησλ πεξηήρεκα, ζενραξίησηε Ναέ, ηνχο πκλνχληάο ζε νηθηίξεζνλ.  
 

Χδή ε' 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ 

πδχγνπ Μαχξα θσηνεηδείο, ιφγνπο εθξνάζσ επκελψο, θαί ηήλ δνθψδε 
θαθφλνηαλ, απνξξηςακέλε θψο ερξεκάηηζαο, δηά ηνχ καξηπξίνπ 
ζενκαθάξηζηε.  
 
Σψ ζείσ Πλεχκαηη ζεαπηήλ, Μαχξα ζσξαθίζαζα ζεκλή, πξφο ζπκπινθήλ ηνχ 
αιάζηνξνο, ραίξνπζα εμήιζεο, θαί ηνχηνλ έηξεςαο, θαί λίθεο ηνχο ζηεθάλνπο 
Μάξηπο απείιεθαο.  
 
Έλα ζε Κχξηνλ Ηεζνχλ, θαζνκνινγνχζα ε εκλή, ρεηξί ηφλ άλζξσπνλ 
πιάζαληα, ηέκλεηαη δαθηχινπο ρεηξφο ηήλ άδηθνλ, αλδξείσο ηηκσξίαλ 
θαζππνθέξνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ θαηαηγίδα ηψλ ινγηζκψλ, ηάο επαλαζηάζεηο ηψλ παζψλ, ηψλ πεηξαζκψλ 
ηφ θιπδψληνλ, θφπαζνλ Παξζέλε ζενραξίησηε, θαί ζψζφλ κε πκλνχληα ηά 
κεγαιεία ζνπ.  
 

Χδή ο' 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 

Οη άγηνη Μάξηπξεο, ηψ ηζηίσ ηνχ ηαπξνχ, πλεπκαηηθψο πηεξνχκελνη, ηψλ 
πεηξαζκψλ ηφ πέιαγνο αβιαβψο, ελ πίζηεη παξέδξακνλ, θαί πξφο ζείνπο 



ιηκέλαο αλεπαχζαλην.  
 
Τθάςαληεο ιέβεηα, ελ απηψ ζε ηφλ Υξηζηφλ, νκνινγνχζαλ ξίπηνπζηλ, νη 
δπζζεβείο, αιι' έκεηλαο αβιαβήο, ηήλ δξφζνλ ηνχ Πλεχκαηνο, επξακέλε ζέ 
Μαχξα αλαςχρνπζαλ.  
 
ηξεβινχκελνη Μάξηπξεο, πάζαο ζηξέβιαο ηνχ ερζξνχ, αλδξείσο δηειχζαηε, 
θαί ηή αγάπε ηέιενλ ηνχ Υξηζηνχ, ςπράο ζπλεδήζαηε, ηήο ζαξθφο απνζέζεη 
παλανίδηκνη.  

Θενηνθίνλ 
Παλάγαζε Γέζπνηλα, ηφλ παλάγαζνλ Θεφλ, ε ελ ζαξθί θπήζαζα, 
θεθαθσκέλελ πάζεζη ηήλ εκήλ, θαξδίαλ αγάζπλνλ, ίλα πίζηεη θαί πφζσ 
κεγαιχλσ ζε.  

Ο Δηξκφο 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγ. Μαξηχξσλ Σηκνζένπ θαί 

Μαχξαο.  
ηίρνη 

 Ήπισζε Υξηζηφο ρείξαο ελ ηαπξψ πάιαη,  
 Ήπισζε θαί λχλ Μαχξα ζχλ Σηκνζέσ.  
 ηαπξψ Σηκφζενο ηξηηάηε ηαλχζε άκα Μαχξα.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Γηνδψξνπ 
θαί Ρνδνπηαλνχ δηαθφλνπ.  

ηίρνη 
 Ρνδνπηαλψ θαί Γηνδψξσ ξφδα,  
 Ζ δψξα κάιινλ ήζαλ νη πιήθηαη ιίζνη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ παηξφο εκψλ Πέηξνπ ηνχ 
ζεκεηνθφξνπ (ζαπκαηνπξγνχ), Δπηζθφπνπ Άξγνπο.  
 

Οη άγηνη είθνζηλ επηά κάξηπξεο ππξί ηειεηνχληαη.  
 

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

Χδή δ' 
Γξνζνβφινλ κέλ 

Οπθ εζζάλνπ ηαίο ιακπάζη παλανίδηκε, θινγηδνκέλε πάληνζελ, πχξ 
εγθάξδηνλ, ηήλ αγάπελ, θέξνπζα Υξηζηνχ, θαί ηνχησ βνψζα εκκειψο, 



Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Νπζηαγκφλ απφ βιεθάξσλ απσζάκελνο, θαθίαο ψ Σηκφζεε, εθαξηέξεζαο, 
νθζαικψλ πεξψζεηο ηφλ Υξηζηφλ, θαξδίαο ηνίο φκκαζηλ νξψλ, θαί κεισδψλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Οη ηά θάησ παξηδφληεο ζείνη Μάξηπξεο, ηψλ άλσ δέ ηήλ νίθεζηλ, 
θιεξσζάκελνη, ηεξαίο ηηκάζζσζαλ σδαίο, βνψληεο απαχζησο ζχλ εκίλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξχκλεηε Παξζέλε, ππεξχκλεηνλ Θεφλ απνθπήζαζα, ηνχο πκλνχληάο ζε, 
θνηλσλνχο αλάδεημνλ θσηφο, θαί ξχζαη γεέλλεο θαί θινγφο, θαί πάζεο 
βιάβεο ηνχ ερζξνχ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ.  
 

Χδή ε' 
Δθ θινγφο ηνίο νζίνηο 

πληεξνχληεο ηνχο λφκνπο ηνχ Παληνθξάηνξνο, αλνκνχλησλ ηψ θξάηεη νπρ 
ππεθχςαηε, ζέβαο πνλεξνίο, νπθ ελείκαηε δαίκνζη, Μάξηπξεο γελλαίνη, 
Κπξίνπ θιεξνλφκνη.  
 
πδπγία αξίζηε ζαθψο ζπλδνχκελνη, ηφλ δπγφλ ηνχ Κπξίνπ ηφλ ειαθξφηαηνλ, 
ήξαηε νκνχ, επαπρέληνλ Μάξηπξεο, θαί ηαίο ηψλ Μαξηχξσλ, ζπλήθζεηε 
αγέιαηο.  
 
Δπί μχινπ ηαζέληεο ζηαπξνχ Παλεχθεκνη, επί πιείζηαο εκέξαο εμεηθνλίζαηε, 
πάζνο ηφ ζεπηφλ, ηνχ παζφληνο βνπιήκαηη, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Βηαηφηαηνλ φλησο ζάλαηνλ Άγηνη, παξαζηάζεη ηψλ πφλσλ θαζππεκείλαηε, 
άπνλνλ δηφ, πξφο δσήλ κεηεηέζεηε, αλπκλνινγνχληεο, Υξηζηφλ εηο ηνχο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Χξαηψζεο Παξζέλε απνθπήζαζα, σξαηφηαηνλ θάιιεη Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ, 
ζείαηο ηνχο πηζηνχο, αγιαταηο θαηδξχλνληα, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Δθ θινγφο ηνίο νζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί δηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη, έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Θεφλ αλζξψπνηο 

Ηδείλ ηήλ δφμαλ θαηεμηψζεηε, ηνχ εαπηφλ θελψζαληνο δη' νίθηνλ Παλεχθεκνη, 
ηνχο απηνχ γάξ λφκνπο εθπιάμαηε, θαί θνηλσλνί ηψλ ηνχηνπ, παζεκάησλ 
γεγφλαηε, φζελ ζπλειζφληεο, επζεβψο εκάο γεξαίξνκελ.  



 
Χξψλ ηζάξηζκνλ δηελχζαηε, κέηξνλ νθνί, λπθηψλ θαί εκεξψλ 
πξνζθαινχκελνη, ηνχ δη' νίθηνλ ηαπξψ νκηιήζαληνο, φλ θαζνκνινγνχληεο 
πάλησλ δεζπφδνληα, ηνχηνπ ελ ρεξζί, ηά εαπηψλ πλεχκαηα έζεζζε.  
 
ηξαηφο Αγγέισλ ρνξφο καθάξηνο, ηψλ Πξνθεηψλ Μαξηχξσλ Απνζηφισλ 
Οζίσλ ηε, ηή αλφδσ πκψλ επεθξφηεζε, πάλησλ δέ ν Γεζπφηεο, ζηέθεη 
θαηέζηεςε, Μάξηπξεο εκάο ληθεηηθψ σο ππεξάγαζνο.  
 
Ζκίλ ηνίο πφζσ πκάο γεξαίξνπζη, θαί ηήλ ζεπηήλ πκψλ επηηεινχζη παλήγπξηλ 
Αζινθφξνη Υξηζηνχ γελλαηφηαηνη, ιχζηλ ακαξηεκάησλ, βίνπ δηφξζσζηλ 
πάλησλ ηε δεηλψλ απαιιαγήλ ζνθνί αηηήζαζζε.  

Θενηνθίνλ 
Φσηί ηψ ζψ κε Θενραξίησηε, ελ γπλαημί Παξζέλε θαηαιάκπξπλνλ δένκαη, θαί 
ππξφο αησλίνπ κε ιχηξσζαη φπσο ζε κεγαιχλσ, φπσο δνμάδσ ζε, φπσο 
θαηά ρξένο, αλπκλψ ηά κεγαιείά ζνπ.  

Ο Δηξκφο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ φλ νχ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο, ζηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ, ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. Καί ηά ινηπά θαί Απνιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Πειαγίαο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηήο Αγίαο γ'. 
 

ηηρεξά ηήο Αγίαο 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Βάπηηζκα ηφ πάλζεπηνλ, θαί Ηεξφλ θαί ζσηήξηνλ, Πειαγία πνζήζαζα, 
ζπνπδή επεδήηεζαο, θαί επξνχζα Μάξηπο, ηφλ κπζηαγσγνχληα, κεη' 
επθξνζχλεο θαί ραξάο, ηψ πνζνπκέλσ ζάηηνλ πξνζέδξακεο, θαί μέλσλ 
θαηεμίσζαη, ζεσξηψλ αμηάγαζηε, σο λεάληο Οπίζσ δέ, ηνχ λπκθίνπ ζνπ 
έδξακεο.  
 
Κφζκνλ ηφλ επίγεηνλ, θαηαιηπνχζα ψο πξφζθαηξνλ, θαίθζαξηφλ θαί 



επκάξαληνλ, ηήλ ζείαλ εππξέπεηαλ, σο αεί εζηψζαλ, θαί ψο θεθηεκέλελ, 
δηελεθή ηήλ ραξκνλήλ, θαί ζπκεδίαλ θαί θαζαξφηεηα, ζπληφλσο θαηεδίσμαο, 
θαί παξζελία πξνζείιεθαο, ηψλ Μαξηχξσλ ηήλ εχθιεηαλ, δη' ακθνίλ 
αλαιάκςαζα.  
 
Άπεηξνλ θαί άθξαζηνλ, ηψλ ζψλ ζαπκάησλ ηφ πέιαγνο, Πειαγία παλεχθεκε, 
Υξηζηφλ γάξ πνζήζαζα, θαζαξά θαξδία, θαί ηειεηνηάηε, ηψλ αηθηζκψλ θαί ηνχ 
ππξφο, θαί ηψλ βαζάλσλ θαηαπεθξφλεθαο δηφ ζε θαξηεξφςπρε, 
ζαιακεπφινλ νπξάληνλ, ν λπκθίνο εηξγάζαην, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρ. ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ’ 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Ζ ακλάο ζνπ Ηεζνχ, θξάδεη κεγάιε ηε θσλή, έ Νπκθίε κνπ πνζψ, θαί ζέ 
δεηνχζα αζιψ, θαί ζπζηαπξνχκαη, θαί ζπλζάπηνκαη ηψ βαπηηζκψ ζνπ, θαί 
πάζρσ δηά ζέ, σο βαζηιεχζσ ζχλ ζνί, θαί ζλήζθσ ππέξ ζνχ, ίλα θαί δήζσ ελ 
ζνί, αιι’ σο ζπζίαλ άκσκνλ, πξνζδέρνπ ηήλ κεηά πφζνπ ηπζείζάλ ζνη, Απηήο 
πξεζβείαηο, σο ειεήκσλ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηήο Αγίαο.  
 

Ο Καλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
Πειαγία ηφλ αίλνλ εηθφησο πιέθσ. 

Πνίεκα Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 

Πειάγεη, ηψλ ζψλ ζαπκάησλ πιένληη, αχξαλ ηνχ Πλεχκαηνο, λχλ κνη 
παξάζρνπ Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, Πειαγία παλεχθεκε, θαί πξφο ιηκέλα εχδηνλ, 
ηψλ ζψλ επαίλσλ θαζνδήγεζνλ.  
 
Δθ βξέθνπο, πξνγλσζηηθψο ηψ Κηίζηε ζνπ, αλαηεζείζα ζεκλή, ηήλ ηψλ 
θζαξηψλ απέξξηςαο ζηνξγήλ, Πειαγία παλέλδνμε, αξξελσπψο ηά πάζε δέ, 
ζεία δπλάκεη θαηεπάηεζαο.  
 
Λνπηξφλ κέλ, επηζπκνχζα δέμαζζαη, ηφ ηνχ Βαπηίζκαηνο, Ηεξνπξγφλ επξνχζα 
δέ Υξηζηνχ, Πειαγία πξνζέδξακεο, θαί κεηαζρνχζα γέγνλαο, θσηφο ελζένπ 
Μάξηπο έκπιεσο.  



Θενηνθίνλ 
Αγίσλ, αγησηέξα πέθελαο, Παξζέλε άρξαληε, ηφλ ηψλ Αγίσλ Άγηνλ Υξηζηφλ, 
ελ αγθάιαηο βαζηάζαζα ηφλ ζετθαίο δπλάκεζη, πάζαλ ηήλ θηίζηλ πεξηέρνληα.  
 

Χδή γ' 
Δπθξαί λεηαη επί ζνί 

Γή ψζπεξ ηηο αγαζή, πξνζεθακέλε ινγηθά ζπέξκαηα, Μάξηπο Υξηζηνχ 
πάλζνθε, ηαχηα δαςηιψο εγεψξγεζαο.  
 
Ηζχλζεο σο εθιεθηή, πξφο ηφλ Γεζπφηελ θαί Θεφλ ζπεχδνπζα, Μάξηπο 
Υξηζηνχ έλδνμε, ζείνηο ξσλλπκέλε δηδάγκαζη  

Θενηνθίνλ 
Αλέζηεζαο ψ ζεκλή, ηήλ πεπησθπίάλ κνπ κνξθήλ ηέμαζα, ηφλ πξνθαλσο 
αίηηνλ, ηήο ππεξθπνχο αλαζηάζεσο.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σψ πφζσ ηνχ Υξηζηνχ, ηήλ ςπρήλ ππξνπκέλε, ππήιζεο αλδξηθψο, ηψ 
ζθνδξψο εθθαέληη, ζεφθξνλ ραιθνπξγήκαηη, Πειαγία θαί γέγνλαο, ηψ 
Γεζπφηε ζνπ, επσδεζηάηε ζπζία, φζελ ζήκεξνλ, ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, 
θαηδξψο ενξηάδνκελ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 

Σήλ ηνχ Γεζπφηνπ πνξθχξαλ ελδεδπκέλε, δηά ινπηξνχ παλέλδνμε 
παιηγγελεζίαο, πάζαλ ηήλ ηνχ βίνπ ηεξπλήλ, πνξθχξαλ εθδέδπζαη, Μάξηπο 
Πειαγία παλέληηκε.  
 
Ο πφζνο ηψλ νπξαλίσλ σξαηνηήησλ, ηνχο επί γήο εκαχξσζε, πφζνπο, 
Αζιεθφξε, επηεξψζεο Υξηζηψ, βνψζα θαί ιέγνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 
Νελνζεπκέλελ ζξεζθείαλ θαηαιηπνχζα, ηή ηνχ Υξηζηνχ πξνζέδξακεο, ζνθψο 
Πειαγία, Μάξηπο παλανίδηκε, εηδψισλ παηήζαζα, πάζαλ ηήλ απάηελ 
ζεφιεπηε.  

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



Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

Ηζρπζαο ηνχ ερζξνχ, θαηαιχζαη ηφ θξχαγκα, παλεχθεκε Πειαγία, ηψ ηαπξψ 
ηνχ Γεζπφηνπ, ζσζείζα θαί ηή ράξηηη.  
 
Νχλ ραίξεηο αιεζψο, ζπλαθζείζα λπκθίσ ζνπ, ππέξιακπξε καξηπξίνπ, θαί 
ηήο ζήο παξζελίαο, ηάο ιακπάδαο θαηέρνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Ο Κχξηνο ελ ζνί, Θενκήηνξ εζθήλσζε, ηφλ άλζξσπνλ αλαπιάηησλ, ηφλ 
θζνξά πεπησθφηα, απάηε ηή ηνχ φθεσο.  
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Ννκίκσο, ηψ Υξηζηψ λπκθεπζείζα δηήλπζαο, ηνχ καξηπξίνπ ηφλ δξφκνλ, 
επηθαινπκέλε ηφλ ζφλ λπκθίνλ, θαί ιηκέλη, γαιελνηάησ ηνχηνπ πξνζψξκηζαο.  
 
Δπιάθε, ζή θνξπθή σξαηφηαηνο ζηέθαλνο, δηθαηνζχλεο ζεφθξνλ, Πειαγία, 
Μάξηπο ζηεθαλεθφξε ηήλ γάξ πίζηηλ, κέρξη ηέινπο εηήξεζαο άηξσηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηφλ κέλ, πξίλ αθναίο ηήο Δχαο εμέρεελ, ν ζθνιηψηαηνο φθηο, ζχ δέ κφλε 
ηνχηνλ εμεηηλάμσ, Θενκήηνξ, ηφλ αλαηξέηελ ηνχηνπ θπήζαζα. 

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

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Πειαγίαο.  

ηίρνη 
 Βνφο ηφ ραιθνχξγεκα πχξ θαλέλ θιέγνλ,  
 Βιεζείζαλ έλδνλ ηήλ Πειαγίαλ θιέγεη.  
 Ακθί ηεηάξηε Πειαγίε θαχζε βντ ραιθψ.  
 

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

ηίρνη 
 Έγλσλ ηφλ Ηιάξηνλ Ηιαξφλ θχζεη,  
 ο ζαπκαηνπξγεί ελ ηάθσ ηεζεηκέλνο.  
 

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

Χδή δ 
Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη 

Κακίλνπ δίθελ, ηφ θεθαπκέλνλ Μάξηπο φξγαλνλ, ζείσ ππξζνπκέλε έξσηη ηνχ 



Υξηζηνχ, ππνκέλνπζα εθξαχγαδεο, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ 
Κχξηε.  
 
Ο πεξηβάιισλ, ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο έλδνμε, Μάξηπο γπκλσζείζαλ ζεία 
πεξηβνιή, θαηεθαίδξπλέ ζε ςάιινπζαλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε.  

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

Χδή ε' 
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 

Χο Μάξηπο, σο ιίαλ αςεπδήο, Υξηζηνχ Παλεχθεκε, ηήλ ηνχηνπ δχλακηλ, 
εζενιφγεζαο άπαληαο, ζενθξφλσο εθδηδάζθνπζα, θαί πξφο επζέβεηαλ ιανχο 
είιθπζαο ςάιιζληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
αθψο κλεζηεπζείζα ηψ Υξηζηψ ηήλ ηνχ ηπξάλλνπ νξκήλ, πάζαλ 
θαηέζβεζαο, ζνθίαο πέιαγνο βξχνπζα, Πειαγία παλζεβάζκηε, θαί δηαδήκαζη 
ηξηζί Μάξηπο θεθφζκεζαη, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα βνψζα ηφλ θχξηνλ,  

Θενηνθίνλ 
Παηξφο εμ αλάξρνπ ηφλ Τηφλ, θαί Πλεχκα Άγηνλ, νκνινγνχκελ πηζηνί, εθ ζνχ 
Παλάκσκε ιέγνληεο ζεζαξθψζζαη ηφλ ζπλάλαξρνλ, κνλνγελή Λφγνλ Παηξί 
θαί ζείσ Πλεχκαηη, θαί βνψκελ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  

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

Χδή ζ' 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο 

Λφγνο εμεηπείλ νπθ ηζρχεη, ηνχο ζνπο επαίλνπο Πειαγία, πέιαγνο ζαπκάησλ 
γάξ βξχεηο, ηνχ ζνχ λπκθίνπ ξψκε θαί ράξηη, φλπεξ θαί λχλ δπζψπεζνλ, 
πάληαο ζσζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε.  
 
Έζηεο ηήο εθέζεσο λχκθε, ζηεθαλεθφξε Πειαγία, ηψ ηψλ νξεθηψλ 
αθξνηάησ, αμησζείζα Μάξηπο παξίζηαζζαη, θαί ηήλ ηξπθήλ απείιεθαο, ηήο 
αησλίνπ απνιαχζεσο.  
 
Κφζκσ ηήλ εηξήλελ βξαβεχεηλ, ηφλ ζφλ λπκθίνλ εθδπζψπεη, Μάξηπο Πειαγία 
ζεφθξνλ, ηήλ Δθθιεζίαλ δηαθπιάηηνπζα, εθ πεηξαζκψλ θαί ράξηηη, ηνχο ζέ 
πκλνχληαο Καηαπγάδνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Χξάζεο Παξζέλνο θαί Μήηεξ, ππεξθπψο Θενγελλήηνξ, Λφγνλ ζπιιαβνχζα 
ηνχ Θενχ, θαί ζαξθσζέληα ηνχηνλ γελλήζαζα, δη' νχπεξ λχλ ζσδφκελνη, ζέ 



Θενηφθε κεγαιχλνκελ.  
Ο Δηξκφο 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. Καί ε ινηπή Αθνινπζία, ψο 
ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο θαί ελδφμνπ Μεγαινκάξηπξνο Δηξήλεο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηήο Αγίαο γ'.  
 

ηηρεξά ηήο Αγίαο 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Πνξθχξαλ εμ αίκαηνο ιακπξάλ, ηνχ νηθείνπ Πάλζεκλε, πεξηζεκέλε 
αλέδξακεο, πξφο φλ επφζεζαο, Βαζηιέα Κηίζηελ, ηνχ παληφο θαί Κχξηνλ, 
πξφο ηνχηνπ ηε ηήο λίθεο ηφλ ζηέθαλνλ, φλησο απείιεθαο, ζχλ απηψ λχλ 
βαζηιεχνπζα, σο παξζέλνο, θαί Μάξηπο πνιχαζινο.  
 
Ππξφο θαηαθιέγνληνο νξκήλ, ήλεγθαο Παλεχθεκε, μέζεηο ηε πάζαο ηνχ 
ζψκαηνο, ελαηελίδνπζα, πξφο ηάο αληηδφζεηο, ηάο εθείζε πάλζεκλε, άο κφλνηο 
Ηεζνχο πξνεηνίκαζε, ηνίο αγαπήζαζη, θαί ζεξκψο απηφλ πνζήζαζηλ, σο 
λπκθίνλ, ςπρψλ σξαηφηαηνλ.  
 
Δζέιρζεο ηψ έξσηη Υξηζηνχ, θαί ζενχο εκίζεζαο, εζλψλ θαί άςπρα μφαλα, 
Δηξήλε έλδνμε, θαί ζενγλσζίαο, ζηήιελ εκθαλέζηαηα, ζαπηήλ ηνίο θαζνξψζηλ 
αλέζηεζαο, σο ηφλ δξφκνλ ηεελαζιήζαζα, θαί ιεηψζαζα, θαί ηήλ πίζηηλ, 
άκσκνλ ηεξήζαζα.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 



Ο Υξηζηφο ε εηξήλε ζέ Δηξήλελ εθάιεζε, ζχ γάξ ηήλ εηξήλελ βξαβεχεηο ηνίο 
ηεινχζη ηήλ κλήκελ ζνπ, θαί χκλνηο θαί σδαίο πλεπκαηηθαίο, πξνζηξέρνπζη ηψ 
ζείσ ζνπ λαψ, θαί πξεζβεχεηο ππέξ πάλησλ, ηή ηξηζειίσ παξηζηακέλε 
ζεφηεηη, Άπαληεο νχλ ραξκνληθψο, ηήλ κλήκελ απηήο ηειέζσκελ, ηφλ 
αληηδνμάζαληα απηήλ, Υξηζηφλ κεγαιχλνληεο.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο θαί ηήο Αγίαο. 
 

Ο Καλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
αίο κε πξνζεπραίο κάξηπο Δηξήλε ζθέπε. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Άζνκαί ζνη Κχξηε 
ηέθαλνο ππάξρσλ ηήο Αζιεθφξνπ, ηαχηεο Υξηζηέ ηαίο πξεζβείαηο, εηξήλελ 
ηψ θφζκσ, θαί δφμαλ ηήλ ακάξαληνλ, ηνίο πκλνχζί ζε δψξεζαη.  
 
Αίγιε δηαιάκπνπζα παξζελίαο, θαί θνζκνπκέλε ηψ θάιιεη, ηήο ζήο 
καξηπξίαο, Δηξήλε κεγαιψλπκε, ζψ λπκθίσ παξίζηαζαη.  
 
Ίιεσλ γελέζζαη ηαίο Δθθιεζίαηο, ηφλ ζφλ δπζψπεη λπκθίνλ, Δηξήλε ζεφθξνλ, 
θαί πηαηζκάησλ ηήλ άθεζηλ, παξέρεηλ ηνίο πκλνχζί ζε.  

Θενηνθίνλ 
άξθα γεγνλφηα ηφλ Θεφλ Λφγνλ, θαί πεθελφηα θαζ' εκάο, αγία Παξζέλε, 
αθξάζησο απεθχεζαο, ππέξ ιφγνλ θαί έλλνηαλ.  
 

Χδή γ' 
Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε 

Μχξνπ θελσζέληνο αίζζεζηλ, ηνχ ηήλ νηθνπκέλελ επσδηάζαληνο ράξηηη, 
δεμακέλε αλεπηεξψζεο, πξφο ηφλ ηνχηνπ πφζνλ Έλδνμε.  
 
Έζρεο ηφλ Θεφλ ζπιιήπηνξα, ελ ηνίο ζνίο αγψζη, θαί ζπλαζπίδνληα 
Πάλζνθε, δηά ηνχην ζηεθαλσζείζα, ηνχο ηπξάλλνπο θαηεπάιαηζαο.  
 
Πχξγνο αξεηψλ αθιφλεηνο, θαί ζενζεβείαο θαηνηθεηήξηνλ γέγνλαο, θαί 
αλδξείαο θαί ζσθξνζχλεο, ελδηαίηεκα Παλεχθεκε.  

Θενηνθίνλ 
Ρέσλ κέρξη ζνχ, ν ζάλαηνο, έζηε πξνζβαιψλ ηψ εθ ζνχ ηερζέληη Παλάκσκε, 
δηά ηνχην αζαλαζίαο, απαξρήλ ζε νλνκάδνκελ.  

Ο Δηξκφο 



«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σψ θάιιεη ζνπ Υξηζηέ, ε παξζέλνο ηξσζείζα, παξέδξακε ζπνπδή, ηά 
νξψκελα πάληα, θαί πάζαλ ηήλ ηνχ ζψκαηνο, επκνξθίαλ εθδέδσθε, ηαίο 
θνιάζεζη, θαί ηαίο πηθξαίο ηηκσξίαηο, αθαλίδεζζαη, ήλ εηο σξαίνπο λπκθψλαο, 
εηζήγαγεο Γέζπνηα.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
Σήο ζήο επί ηήο γήο παξνπζίαο 

Ο ηήλ εηξήλελ ζνη βξαβεχσλ εηξελψλπκε, δη' απηφλ καρνκέλελ ζε ζεψκελνο, 
αλδξνπξεπνχο θξνλήκαηνο, Μάξηπο θαί δπλάκεσο έπιεζε.  
 
πληνλσηάηαηο πξνζπκίαηο ππεξβέβεθαο, ηφ ηνχ ζήιενο ραχλνλ 
πακκαθάξηζηε, θαί ζηαζεξψο δηήιεγμαο, Μάξηπο ηνχο ηή πιάλε δνπιεχνληαο.  
 
Δλζεσηάηελ θαξηεξίαλ επηδέδεημαη, θαί ηπξάλλσλ ηφ ζξάζνο θαηαβέβιεθαο, 
ηψ ζψ λπκθίσ θξάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε 
 
Τκλνινγίαηο αζηγήηνηο θαί δεήζεζη, ηφλ Γεζπφηελ ζεφθξνλ πκλνιφγεζαο, θαί 
πξφο απηφλ αλέδξακεο, δφμαλ νςνκέλε ηήλ άθξαζηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Υαξκνληθήλ ζνη γεγεζφηεο θσλήλ πάλαγλε, δηά ζνχ νη ζσζέληεο 
αλαθξάδνκελ, Υαίξε Παξζέλε πάλζεκλε, ραίξε Θενηφθε παλχκλεηε.  
 

Χδή ε' 
Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε 

Αδξεηνηέξσ Έλδνμε, θξνλήκαηη Υξηζηφλ, Θεφλ ηψλ φισλ, ηξαλψο σκνιφγεηο, 
ιφγσ δέ ζηεξξψ ηνχο αληηπάινπο, αζιεθφξε θαηήζρπλαο.  
 
Ηρλειαηείλ επφζεζαο ηφ πάζνο ηνχ Υξηζηνχ, θαί ηή κηκήζεη ζεξκψο 
εθνινχζεηο, αγσληζηηθψο χπεξαζινχζα, ηνχ Γεζπφηνπ παλφιβηε.  
 
ηίθε Μαξηχξσλ Έλδνμε, πξνζήλεγθαο Υξηζηψ, ηή ζή ζνθία θαί ζενινγία, 
ηνχηνπο αιεζψο κπζηαγσγνχζα, θαί ηψ ιφγσ ηήο ράξηηνο.  

Θενηνθίνλ 
Μεκπεκέλνη κπζηήξηνλ ζπιιήςεσο ηήο ζήο, θαί ηνχ αθξάζηνπ θαί ζείνπ ζνπ 
ηφθνπ, ζέ παλεπζεβψο πκλνινγνχκελ, Θενηφθε παλχκλεηε.  
 

Χδε ο' 
Δβφεζε, πξνηππψλ 



Αλψξζσζαο, ηήο πξνκήηνξνο Δχαο ηήλ έθπησζε Αζιεθφξε, ηνχ ερζξνχ 
θαζεινχζα ηήλ δχλακηλ, θαί θαηαβαινχζα, ηήλ εθείλνπ νθξχλ ζεία ράξηηη.  
 
Ρσκαιένλ, θεθηεκέλε Δηξήλε ηφ θξφλεκα, ηνίο ηπξάλλνηο, αληεηάμσ ςπρήο 
γελλαηφηεηη, θαί ζηεθάλσ λίθεο, πξφο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εζηεθάλσζαη.  
 
Σψ αίκαηη, ηήο αζιήζεσο Μάξηπο θαηδξφηεξνλ, απεηξγάζσ, ηφ ηήο θχζεσο 
θάιινο ηφ άρξαληνλ, γεληθνχο αγψλαο, ππνζηάζα ζηεξξψο θαιιηπάξζελε.  

Θενηνθίνλ 
Τπέθελε, ηφ κπζηήξηνλ ζνχ ηήο θπήζεσο, ν ζεφπηεο, θαηνκέλελ ηήλ βάηνλ 
ζεψκελνο, θαί κή θιεγνκέλελ, Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο 

Σήλ θαιιηπάξζελνλ πκλήζσκελ πάληεο, λχκθελ Υξηζηνχ, εθ ηψλ λεθξψλ 
αλαζηάζαλ, ήλ ν Θεφο εδφμαζε ζεκείνηο θξηθηνίο, Δίιθπζε γάξ πιήζνο 
άπεηξνλ, αζεβψλ ελ ηή πίζηεη, θαί ζεφζελ έιαβε, ηήλ Υξηζηψλπκνλ θιήζηλ, ν 
ηνχ Θενχ γάξ Άγγεινο ειζψλ, εθ Πελειφπεο Δηξήλελ εθάιεζε.  

Ο Οίθνο 
Σνχ λπκθίνπ Υξηζηνχ έξσηη, Παλανίδηκε, απφ βξέθνπο ζεκλή ππξπνιεζείζα 
έδξακεο, δνξθάο σο δηςψζα πεγαίο αεηξχηνηο, θαί ηή αζιήζεη ζαπηήλ 
ζπληεξήζαζα, εληψ αθζάξησ, φλησο ηνχ Κηίζηνπ ζνπ ζαιάκσ έλδνμε, σο 
λχκθε επθιεήο, εζηνιηζκέλε, πεπνηθηικέλε, εηζήιζεο σο εθιεθηή, 
ζηεθαλεθφξνο νξαζείζα, εμ αθζάξηνπ λπκθίνπ δεμακέλε, σο ρξπζίνλ, 
βξαβείνλ λίθεο ηήο ζήο αζιήζεσο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Δ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο Δηξήλεο. 

ηίρνη 
 Ξίθεη ζαλνχζα θαί βηψζαζα μέλσο,  
 Δηξεληθψο ηέζλεθαο αχζηο, Δηξήλε.  
 Δηξήλε ηκεζείζα αλέγξεην θαί ζάλε πέκπηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Νενθχηνπ, 
Γατνπ θαί Γαταλνχ.  
 

Σειείηαη δέ ε απηψλ ζχλαμηο ελ ηψ ζεπηψ θαί ζεβαζκίσ λαψ ηψλ Αγίσλ 
ελδφμσλ θαί ζαπκαηνπξγψλ Αλαξγχξσλ Κνζκά θαί Γακηαλνχ, ηψ φληη ελ ηνίο 
Γαξείνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Αλάκλεζηο ηψλ εγθαηλίσλ ηνχ λανχ ηήο Τπεξαγίαο 
Θενηφθνπ ελ ηνίο Κχξνπ.  



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

 
Χδή δ' 

Αβξακηαίνη πνηέ 
ηεθαλεθφξνο εκλή, παξηζηακέλε ζξφλσ, ηνχ ζνχ Γεζπφηνπ 
πεξηθξνχξεζνλ, ηνχο πίζηεη θξαπγάδνληαο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ Θεφο 
επινγεηφο εί.  
 
Δλ νπξαλίαηο ζθελαίο, πεξηρνξεχεηλ Μάξηπο, θαηεμηψζεο αμηάγαζηε, Δηξήλε 
θξαπγάδνπζα, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ηκεηξνκέλε ηπρείλ, ηνχ εξαζηνχ ζνπ θάιινπο, βαζάλσλ πφλνπο εθαξηέξεζαο, 
Δηξήλε θξαπγάδνπζα, ν ησλ Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Ρήζεη ρεηιέσλ ηψλ ζψλ, αθνινπζνχληεο πίζηεη, ζέ Θενκήηνξ καθαξίδνκελ, 
βνψληεο ηψ ηφθσ ζνπ, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε' 
Παίδαο επαγείο 

Ήζιεζαο Δηξήλε καθαξία, γελλαίσο θαί ηνχο ηπξάλλνπο θαηαβέβιεθαο, 
έρνπζα ζπκπξάηηνπζαλ, ηήλ αθαηακάρεηνλ, ηνχ ζνχ Γεζπφηνπ δχλακηλ, θαί 
ζπλεξγνχζάλ ζνη θαί, Κχξηνλ πκλείηε, εβφαο, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Νεάληο αγάπε ηεηξσκέλε, νπίζσ ηνχ ζνχ λπκθίνπ εθνινχζεζαο, Δηξήλε 
παλέλδνμε, ηνχηνπ ηά παζήκαηα, ελ ηή ζαξθί ζνπ θέξνπζα, θαί 
αλακέιπνπζα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Ζ ζή ελ βαζάλνηο θαξηεξία, Δηξήλε ζηεθαλεθφξε θαηεγέιαζε, ηψλ ηήο 
καηαηφηεηνο, θαί ηήο αζεφηεηνο, αληερνκέλσλ έλδνμε, πίζηεη δέ έςαιιεο, ηφλ 
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
νθία Θενχ πάλησλ ηερλίηηο, γαζηξί ζνπ Παξζελνκήηνξ ελζθελψζαζα, νίθνλ 
σ θνδφκεζελ, έλλνπλ ηε θαί έκςπρνλ, ηφλ εαπηήο θαί έζσζε, θφζκνλ 
θξαπγάδνληα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζσζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 



Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 
Κχθισ πεξί ηφλ ζφλ εξαζηήλ ρνξεχνπζα, ελ πςίζηνηο θαιιηπάξζελε, αίηεζαη 
θφζκσ ηήλ εηξήλελ, Δηξήλε, θαί πηαηζκάησλ ηήλ άθεζηλ, ηνίο πίζηεη εθηεινχζη 
ηήλ κλήκελ ζνπ, ηήλ θσηνθφξνλ θαί παλίεξνλ.  
 
Έλδνλ ηήο παζηάδνο ζε Υξηζηφο σο Μάξηπξα, θαί Παξζέλνλ θαηεζθήλσζελ, 
έλζα Παξζέλνηο ζπλαγάιιε, θαί ζχλ ηνίο ηψλ Μαξηχξσλ ζηξαηεχκαζηλ, 
Δηξήλε, ζηεθαλεθφξε παλεχθεκε, φζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.  
 
Πχιαο δηαλνίμαο νπξαλψλ εδέμαην, ηήλ ςπρήλ ζνπ ηήλ παλάκσκνλ, κφλνο ν 
πάλησλ βαζηιεχσλ, θαί ηήο δηθαηνζχλεο ν πξχηαληο, Δηξήλε, ζείαο εηξήλεο 
επψλπκε, φζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Έρνπζα πξφο ηφλ εθ ζνχ Τηφλ παλάρξαληε, παξξεζίαλ αλεπαίζρπληνλ, 
ηνχηνλ δπζψπεη Παλαγία, ηψ θφζκσ ηήλ εηξήλελ δσξήζαζζαη, θαί πάζαηο 
Δθθιεζίαηο νκφλνηαλ, ίλα ζε πάληεο κεγαιχλσκελ.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνππίζζεηε 

Ρσζζείζα θαιιηπάξζελε, ηαπξψ ηψ ηνχ Κπξίνπ ζνπ, ηπξάλλσλ έιπζαο 
ζξάζνο, αζινχζα Μάξηπο γελλαίσο, θαί πξφο Υξηζηνχ απείιεθαο, βξαβεία 
λίθεο πάλζνθε, Δηξήλε κεγαιψλπκε, ππέξ πκψλ δπζσπνχζα, ηψλ ζέ 
ηηκψλησλ εθ πφζνπ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. Καί ε ινηπή Αθνινπζία, θαί 
Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί δηθαίνπ Ηψβ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δίο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηνχ Αγίνπ γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο δ' 



Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Έδσθαο ππφδεηγκα, ππνκνλήο ππεξάγαζε, θαί αλδξείαο ηφλ δίθαηνλ, Ησβ ηφλ 
πνιχαζινλ, αξεηαίο θαί ιφγνηο, θαί ηνίο ζείνηο έξγνηο, θαί ζσθξνλίδεηο 
αιεζψο, ηνχο κεηεψξνπο ηνίο αηπρήκαζη, δηφ ζνπ ηήλ αλείθαζηνλ, νηθνλνκίαλ 
δνμάδνκελ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Γίθαηνο θαί άθαθνο, αιεζηλφο ηε θαί άκεκπηνο, θαί παληφο απερφκελνο, Ηψβ 
θαθνχ πξάγκαηνο, εγλσξίζζεο κάθαξ, θαηεγιατζκέλνο, ηαίο αξεηαίο σο 
αιεζψο, θαί επζεβεία θαηαιακπφκελνο, δηφ ζε καθαξίδνκελ, θαί ηήλ αγίαλ 
ζνπ ζήκεξνλ, θαί ζεπηήλ ενξηάδνκελ, γεγεζφηεο παλήγπξηλ.  
 
Πινχηνλ ηήλ επζέβεηαλ, θαί σο πνξθχξαλ πνιχηηκνλ, ζηνιηδφκελνο άκεκπηε, 
Ηψβ ηήλ ζπκπάζεηαλ, ηήλ δηθαηνζχλελ, ψζπεξ ζείνλ ζηέθνο, πεξηβαιιφκελνο 
παζψλ, ηψλ ηπξαλλνχλησλ ζχ εβαζίιεπζαο, δηφ πξφο ηά βαζίιεηα, ηά λνεηά 
αλαβέβεθαο, Βαζηιεί ηε ανίδηκε, αησλίσ παξίζηαζαη.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Δλ αθξηβεία ηφλ βίνλ ηεξήζαο, ηψλ ελ λφκσ νχ δηήκαξηεο, ηήλ γάξ εθ Θενχ 
επαηλεηήλ επθεκίαλ ζχκκαρνλ έρσλ, σο ζηξαηηψηεο θαξηεξψηαηνο, Πξφο ηφ 
γπκλάζηνλ ηήο αξεηήο εμεδχζσ, θαί αθνξήηνηο κψισςη ηψλ ηρψξσλ 
θαηαπαιαίζαο, ηφλ άκεηξα θαπρψκελνλ θαηέβαιεο, εληεχζελ ηφ λίθεο 
βξαβείνλ, παξά Υξηζηνχ αλαδεζάκελνλ, απηφλ ηθέηεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β' 
Σνχ δηθαίνπ ζνπ Ηψβ ηήλ κλήκελ, Κχξηε, ενξηάδνληεο, δη' απηνχ ζε 
δπζσπνχκελ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί έηεξνλ 
Καηεπιάγε, Ησζήθ 

Καηεπιάγε αιεζψο, άπαο αγγέισλ ν ρνξφο, θαί αλζξψπσλ ν εζκφο, έθξημε 
δίθαηε ηδψλ, ηήλ ππεξάλζξσπνλ φλησο ππνκνλήλ ζνπ. ζελ θαί εκίλ ηχπνο 
δέδνζαη, ηνίο ζιίςεζη ηνχ βίνπ εθάζηνηε, ρεηκαδνκέλνηο θξίκαζη Κπξίνπ, θαί 
πεηξαζκνίο πεξηπίπηνπζηλ, Απηφο γάξ είπελ, ν ππνκείλαο, κέρξη ηέινπο 
ζσζήζεηαη.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη θαλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ.  
 

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

Σφλ κπξίαζινλ άμηνλ κέιπεηλ Ηψβ. 



Πνίεκα ηνχ Αγίνπ Κνζκά, νη δέ Ησάλλνπ Μνλαρνχ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Υνξνί Ηζξαήι αλίθκνηο 

Σφλ θαξηεξηθφλ αδάκαληα, ηήο ππνκνλήο, ηψ ζηεθάλσ θαηαθνζκνχκελνλ, ε 
Υξηζηνχ Δθθιεζία, λνεξνίο νξψζα νθζαικνίο παλεγπξίδεη, ελ αγαιιηάζεη 
κέιπνπζα, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Οπ γιψζζα ζνθψλ δπλήζεηαη, νπδέ λνχο βξνηψλ εθηθέζζαη ηψλ εγθσκίσλ 
ζνπ ε γάξ άθηηζηνο γιψζζα, ζέ ζενζεβή αιεζηλφλ άκεκπηνλ έθε, φζελ ζνη 
ζπκθψλσο βνψκελ, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Ννκίζαο πινχησ θξαηηφκελνλ, σο νπθ επρεξέο απηψ αλαηξέπεηλ ηφλ Γίθαηνλ, 
εμαηηεί ν αιάζησξ, θαί γπκλψ βηαίσο πξνζηαιαίζαο θαηεξξάγε, δη' ππνκνλήο 
γάξ εβφα, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη.  

Θενηνθίνλ 
Υνξνί Πξνθεηψλ πκλνχζηλ Αγλή, θαί ηψλ Αζσκάησλ ζε ηάμεηο γεξαίξνπζη, 
ηφλ γάξ Κηίζηελ ηψλ φισλ, εθ λεδχνο ζνπ αθξάζησο πξνειζφληα 
θαζνξψληεο, ηνχησ αζηγήησο βνψζηλ Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη.  
 

Χδή γ' 
Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε 

Μέλεηο αθιηλήο ηφ θξφλεκα, ηψλ θηιηάησλ ηέθλσλ, θαί ηνχ πινχηνπ 
ζηεξνχκελνο, αλακέιπσλ, Δπινγεκέλνλ, ηνχ Κπξίνπ κνπ ηφ φλνκα.  
 
Όιελ αξεηήο πεπνίεζαη, πινχηνλ θαί πελίαλ, δη' ακθνίλ γάξ ππξνχκελνο, σο 
ρξπζίνλ επηαπιαζίσο, αλεδείρζεο δνθηκψηαηνο.  
 
Ρήζεη γπλαηθφο πξνζέβαιελ, σο ηφ αξρεγφλσ, ν αξρέγνλνο φθηο ζνη, αιι' 
εθεχζζε ηήο παλνπξγίαο, ν εηο άκεηξα θαπρψκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε Μήηεξ απεηξφγακε, ε ηφλ Θεφλ Λφγνλ ελ γαζηξί ζνπ ρσξήζαζα, θαί 
ηεθνχζα ζεζαξθσκέλνλ, σο Θεφλ νκνχ θαί άλζξσπνλ.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Ηψβ ηφλ άκεκπηνλ, θαί θαζαξψηαηνλ, ζηχινλ ηφλ άηξεπηνλ, θαί 
θαξηεξψηαηνλ, ηαίο κεζνδείαηο ηνχ ερζξνχ, γελφκελνλ ελ Πλεχκαηη, πάληεο 
καθαξίζσκελ, θαί πηζηψο επθεκήζσκελ, κέγηζηνλ ζεξάπνληα, ηνχ Υξηζηνχ 
ρξεκαηίζαληα, θαί ηνχηνλ εθηελψο δπζσπνχληα, ζψζαη θηλδχλσλ ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 



Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα ηήλ έλδνμνλ 

Ηθαλψηαηνλ ππφδεηγκα, θαί ζηήιε έκπλνπο, θαί είθσλ αξεηήο, Ηψβ ν άκεκπηνο 
αλεδείρζε, νχ δεισηάο εκάο βνψληαο πνίεζνλ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Αζινζεηεί ζνη γπκλάζηνλ, ν πιεξσηήο ηψλ αγαζψλ αζιεηά, εμ ππνγαίνπ 
αλαθαιχπησλ, ηψλ αξεηψλ ζνπ πάζη ηήλ ιακπξφηεηα, άκεκπηε Ηψβ 
πακκαθάξηζηε.  
 
Θεξαπεχεη ζνη ηφ εχηνλνλ, θαί θαξηεξηθφλ ηήο αθάθνπ ςπρήο, ελ ηή ζαπξία ν 
αζινζέηεο, ηήο ελ Δδέκ ππάξρνλ παξαβάζεσο, ίακα Ηψβ πακκαθάξηζηε.  
 
Λνγηζκψ θξίλσλ ηφ φζηνλ, αλεκειψδεη ν Ηψβ, αγαζά νη δεδεγκέλνη παξά 
Κπξίνπ, ηά αιγεηλά γελλαίσο νπρ ππνίζνκελ; Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Απεηξφγακε Θεφλπκθε, ε ηφλ σηήξα ηεμακέλε ζαξθί, ζέ αλπκλνχκελ 
δεδνμαζκέλε, θαί αζηγήησο χκλνλ ζνη θξαπγάδνκελ, Υαίξε πξνζηαζία ηψλ 
δνχισλ ζνπ. 
 

Χδή ε' 
Ο αλαηείιαο ηφ θψο 

Οη παξαθιήηνξεο πξίλ, ηψλ δεηλψλ πξνζηηζέληεο, ηνίο ηξαπκαζί ζνπ άιγνο, 
πιείνλάο ζνη έπιεμαλ, ηνχο ζηεθάλνπο, Ηψβ έλδνμε.  
 
Νεαληθψο ελ δεηλνίο, αθαηάπησηνο ψθζεο, θαί ελ πεξηθαλείαηο, πξφο ηήλ 
άηαθηνλ χβξηλ, νπθ επήξζεο, Ηψβ άκεκπηε.  
 
Αθαηαγψληζηνλ ζχ, ηήο ςπρήο ηφ θξνχξηνλ δεηκάκελνο, γελλαίσο έθεξεο 
Έλδνμε, ηνχ ερζξνχ ηφλ δεηλφλ θιχδσλα.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ ηνχ Αγγέινπ θσλήλ, αζηγήησο ή θηίζηο, πξνζθέξεη ζνη Παξζέλε, Υαίξε 
Μήηεξ άρξαληε, Ηεζνχ ηνχ Τηνχ ηνχ Θενχ.  
 

Χδή ο 
Δβφεζε, πξνηππψλ 

Ξελίδεηαη, αθνή εληξπθψζα ηνίο ιφγνηο ζνπ, φηη ζηφκα, κπζηεξίνπ εδείρζεο 
αλάπιεσλ, ηνχ πνηήζαληφο ζε θαί δηδάμαληνο ζείσ ελ Πλεχκαηη.  
 
Ηψκελνο, ιππνπκέλεο θαξδίαο ηφ άιγεκα, εθ βιεθάξσλ, ζπκπαζείαο 
πξνέρεαο δάθξπα, πξντζηάκελνο, νξθαλψλ θαί ρεξψλ, Ηψβ έλδνμε.  
 
Ο βίνο ζνπ, επζεβήο θαί θηιφζενο πέθελε, δηά ηνχην, θαί ν ζάλαηνο ψθζε 
αλάπαπζηο, θαί πξφο άιεθηνλ, επθξνζχλελ Ηψβ κεηέβεθαο.  



Θενηνθίνλ 
Γεφκεζα, ππέξ ηψλ νηθεηψλ ζνπ αιφρεπηε, Θενηφθε, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα 
ηθέηεπε, φηη ζέ θαί κφλελ, πξνζηαζίαλ εκψλ επηζηάκεζα.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Χο απαξράο ηήο θχζεσο 

Χο αιεζήο θαί δίθαηνο, ζενζεβήο θαί άκεκπηνο, εγηαζκέλνο ηε ψθζεο 
παλέλδνμε, Θενχ ζεξάπνλ γλήζηε, θαί εδίδαμαο θφζκνλ, ελ ηή ζή θαξηεξία 
Ηψβ πνιχαζιε, φζελ πάληεο ηηκψληεο, πκλνχκέλ ζνπ ηφ κλεκφζπλνλ.  

Ο Οίθνο 
Ο ηψλ φισλ Θεφο ηε θαί Κχξηνο, ζχλ Τηψ βαζηιεχσλ θαί Πλεχκαηη, ελ κηά ηή 
ζεφηεηη έιακςε, θαί πηζηνχο επζεβείο απεηξγάζαην, ν απηφο θαί ηφλ Ηψβ 
εκαξηχξεζελ, ε γιψζζα ε άθαθνο, άθαθνλ, ζενζεβή ηε θαί δίθαηνλ, πάλησλ 
ηψλ θαθψλ απερφκελνλ, Γηά ηνχηφ ζε Ηψβ, ελ ςαικσδίαηο ηηκψληεο άπαληεο, 
πκλνχκέλ ζνπ ηφ κλεκφζπλνλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Σ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί δηθαίνπ θαί πνιπάζινπ 

Πξνθήηνπ Ηψβ.  
ηίρνη 

 Δη θαί ζαλψλ, άιεζηνο αλδξείαο πέηξα,  
 Καί πψο Ηψβ θξχςεη ζε ηή ιήζεο πέηξα; 
 Δθηε Ηψβ πνιχηιαλ ζαλάηνπ ηέινο ακθεθάιπςε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ θαί ζενθφξνπ παηξφο εκψλ 
εξαθείκ, ελ ηψ φξεη ηνχ Γνκπνχ αζθήζαληνο. 

ηίρνη 
 Ληπψλ εξαθείκ ηφλ θάησ θαί ηνίο άλσ, 
 Φινγνθφξνηο ζχλεζηη εξαθείκ ρψξνλ. 
 Ήιαη' άεκα έλζελ εξαθείκ νπξαλίσλ εο πφινλ. 
 

Σή απηή εκέξα νη φζηνη Μάκαο, Παρψκηνο θαί Ηαξίσλ ελ εηξήλε 
ηειεηνχληαη.  
 

Ο άγηνο κάξηπο Γεκεηξίσλ ηνμεπφκελνο ηειεηνχηαη.  
 

Οη άγηνη κάξηπξεο Γάλαμ, Μέζηξνο θαί ζεξηλφο μίθεη ηειεηνχληα.  
 

Ο άγηνο κάξηπο Γνλάηνο ηνμεπφκελνο ηειεηνχηαη.  
 

Ο άγηνο κάξηπο Βάξβαξνο μίθεη ηειεηνχηαη.  
 



Σειείηαη δέ ηψλ εηξεκέλσλ αγίσλ ε ζχλαμηο ελ ηψ Μαξηπξείσ απηψλ ηψ 
φληη ελ ηψ Γεπηέξσ.  
 

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

Χδή δ' 
Ο δηαζψζαο ελ ππξί 

Ννκίκσλ άγεπζηνο επψλ, αιιά πξνθεηψλ ηε θαί λφκνπ, θέξσλ ηφ πιήξσκα 
Ηψβ, δη' αγάπεο Θεψ 
επεξέζηεζαο, κεισδψλ, Τπεξχκλεηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.  
 
Μή ζεζαπξίζαο επί γήο, αιι' ελ νπξαλνίο ηήλ ειπίδα, σο ρνχλ ιειφγηζαη 
ρξπζφλ, ηψ Θεψ εθβνψλ αγαιιφκελνο, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί.  
 
Έιθεη ζε παίζαο πνλεξψ. θαί ηψλ ππαξρφλησλ γπκλψζαο, ν ηψλ δηθαίσλ 
δπζκελήο, ηήο ςπρήο ζνπ ηφλ ηφλνλ νπθ έθακςε, κεισδψλ δέ εθξαχγαδεο, ν 
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.  

Σξηαδηθφλ 
Λφγνλ θαί Πλεχκα εθ Παηξφο, κίαλ ηξηζππφζηαηνλ θχζηλ, ζενινγνχληεο 
επζεβψο, νη ζεφθξνλεο πίζηεη βνήζσκελ, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ αινρεχησο ελ γαζηξί, θαί ππεξθπψο δεμακέλελ, ηφλ αλαιινίσηνλ Θεφλ, 
επζπιαγρλία βξνηνίο νκηιήζαληα, επζεβψο αλπκλνχκελ ζε, σο κεηέξα ηνχ 
Τςίζηνπ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ε' 
Σφλ ελ κνξθή Αγγέινπ 

Παλεγπξίδεη πάο ενξηαδφλησλ, ελ πςίζηνηο ν ρνξφο, ηψ ζεζπεζίσ 
ζπκκέιπσλ Ηψβ, δηφ θαί αλαθξάδσλ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Δδηπιαζίαζέ ζνη ηνχο ζηεθάλνπο, επί γήο θαί νπξαλνχ, ν αζινζέηεο, 
ζεφθξνλ Ηψβ, δηφ θξαπγάδεηο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Ηάκαηα ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ, νη Ηρψξεο ηήο ζαξθφο Μαθάξηε βξχνπζη ηνίο 
κεισδνχζηλ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Νφζνο πγεία, πινχηνο θαί πελία, ελακβξπλνληαη ηή βηνηή ζνπ Μαθάξηε, 
ιακπξφο θαλείο γάξ, δηά πάλησλ θξαπγάδεηο, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο 
ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ απνξξήησ ιφγσ ζπιιαβνχζαλ, θαί ηεθνχζαλ ηήλ ραξάλ ηή νηθνπκέλε, 



Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, πκλείηε παίδεο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ κνξθή Αγγέινπ νξαζέληα, ελ θακίλσ ππξφο ηνίο πκλνιφγνηο, 
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, πκλείηε παίδεο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 

Ηψβ κέλ ηή ηήο ππνκνλήο ιακπξφηεηη, επαμίσο εζηεθάλσηαη, ζχ δέ πελζείο 
θαί ζθπζξσπάδεηο, νπ θέξσλ ηνχ Γηθαίνπ ηφλ ζηέθαλνλ, δηαθελήο γάξ 
ειπίζαο εζρχλζεο αηάλ, κφλε Γηθαίσλ δπζκελέζηαηε.  
 
Χο ζέκηο αλζξψπσ θαηηδείλ ηήλ δφμαλ ζνπ, θαηνπηεχζαο ηήλ αζέαηνλ, θφβσ 
θξαζείο θαί επιαβεία, εβφεζελ Ηψβ ιίαλ έληξνκνο, πνδφο ππάξρσ θαί γή, ζχ 
δέ Κχξηνο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ.  
 
Βίβινο ζε αμίσο ηήο δσήο εδέμαην, θαί ηακεία επνπξάληα, ζίηνλ σο ψξηκνλ 
αρζέληα, θαί πιήξε εκεξψλ ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο, Ηψβ ζεξάπνλ Κπξίνπ 
καθάξηε, φζελ ν πάληεο καθαξίδνκελ.  

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

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».  
 

Δμαπνζηεηιαξηνλ ηήο Δνξηήο.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ ελ νπξαλψ θαλέληνο ζεκείνπ ηνχ Σηκίνπ ηαπξνχ, ψξα ηξίηε 

ηήο εκέξαο, επί Κσλζηαληίνπ Βαζηιέσο, πηνχ Κσλζηαληίλνπ ηνχ Μεγάινπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ Κπξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 
ηνχ Σηκίνπ ηαπξνχ γ'. 

 
ηηρεξά ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ 

 



Ζρνο δ' 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

ήκεξνλ ραίξεη πηζηψλ πιεζχο ε ζεία, θαίλεη γάξ νπξάληνο ηαπξφο ελ 
πέξαζη, ιάκπεη αηζήξ θψο απξφζηηνλ, αήξ απγάδεη, θαί γήο ηφ πξφζσπνλ 
σξατδεηαη, κέιπεη ζείνηο άζκαζηλ ε Δθθιεζία Υξηζηνχ, ζέβεη ηηκψζα ηφλ 
άλσζελ, απηήλ θξνπξνχληα, ηαπξφλ ηφλ ζείνλ θαί ππεξζαχκαζηνλ, νχ ηή 
δπλάκεη θξαηαηνχκελνη, ηψ Γεζπφηε πξνζέιζσκελ θξάδνληεο, εηξελεχζαη ηφλ 
θφζκνλ, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σηκησηάηε σο θιίκαμ θαζσξάζε, ζήκεξνλ ν πάληηκνο ηαπξφο θαί έλδνμνο, 
απφ ηήο γήο πξφο νπξάληα, κεηάγσλ πίζηεη, ηνχο αδηζηάθησ ηνχηνλ 
γεξαίξνληαο, Υαίξεη έζλε άπαληα, ζεξκψο πξνζηξέρνληα, ηψ βαπηηζκψ θαί 
αγάιιεηαη θαί Δθθιεζίαο, λπκθνζηνιείηαη κνξθή ε έλζενο, φλ γάξ 
ζπγθξχπηεηλ εγθαηέζπεπδνλ, Ηνπδαίνη εμ χςνπο αηζέξηνο, θαηαπγάδεη θαί 
ζψδεη, ηνχο πηζηψο απηψ πξνζηξέρνληαο.  
 
Αγαιιηάζζσ ε θηίζηο θαί ζθηξηάησ, ζήκεξνλ γάξ ήζηξαςε ηαπξφο ελ 
πέξαζηλ, εμ νπξαλνχ ηά επίγεηα, θαηαθσηίδσλ θαί ζπλεκκέλα δεηθλχο ηά 
άκηθηα, ήκεξνλ ζπγραίξνπζη ρνξνίο Αγγέισλ βξνηνί, ηφ γάξ δηείξγνλ 
κεζφηνηρνλ, ηαπξψ εξκέλνλ, εηο έλ ηά πάληα ζαθψο ζπλήγαγελ, φζελ 
πξνιάκπσλ ππέξ ήιηνλ, πάζαλ θηίζηλ θαηδξχλεη ηή ράξηηη, θαί ιακπξχλεη θαί 
ζψδεη, ηνχο πηζηψο απηφλ γεξαίξνληαο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Αλήγγεηιαλ νη νπξαλνί ηήλ δφμαλ ζνπ Κχξηε, ηφ θνβεξφλ ηνχ ηαπξνχ ζνπ 
ζεκείνλ, θαί ε γή άπαζα κεηά θφβνπ πξνζεθχλεζελ, εκείο δέ δνμνινγνχληεο, 
επραξίζησο ζνη βνψκελ, Θεφο ψλ απαζήο, ζαξθί παζείλ δη' εκάο, εθνπζίσο 
θαηεδέμσ, δηφ ζψζνλ ιαφλ, φλ πεξηεπνηήζσ νηθείσ αίκαηη.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ ηαπξνχ 
Ήρνο α' 

Σνχ ηαπξνχ ζνπ ν ηχπνο λχλ ππέξ ήιηνλ έιακςελ, φλπεξ εμ φξνπο αγίνπ, 
ηφπσ Κξαλίνπ εθήπισζαο, θαί ηήλ ελ απηψ ζνπ ψηεξ ηζρχλ εηξάλσζαο, δηά 
ηνχηνπ θξαηχλαο θαί ηνχο πηζηνχο Βαζηιείο εκψλ, νχο θαί πεξίζσδε 
δηαπαληφο ελ εηξήλε, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ζψζνλ 
εκάο.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Σά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απνιπζηο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 



 
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, Καζίζκαηα ηήο Δνξηήο, νη Καλφλεο ηήο 

Δνξηήο, θαί ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ. 
 

Ο Καλσλ ηνχ ηαπξνχ 
 

Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Άξκαηα Φαξαψ 

Έθαλαο επί γήο, ηάο αθηίλαο ηνχ ηαπξνχ, ελ ψ ηφλ δηάβνινλ θαηαβαιψλ, 
ηψλ αλζξψπσλ έζσζαο, ηφ γέλνο Κχξηε, δηφ πκλνχκελ ηήλ δφμαλ ζνπ.  
 
Γεχζεσο απεηζνχο, ηψ ηαπξσ ν Λπηξσηήο, έιπζε ηφ δέιεαξ, ηή ηνχ Παηξφο 
επδνθία, Άζσκελ απηψ άζκα θαηλφλ, φηη ελδφμσο δεδφμαζηαη.  
 
θήπηξνλ ληθνπνηφλ, θαηεθχηεπζαο Υξηζηέ, δσήο μχινλ άρξαληνλ, σο ελ 
Δδέκ ηφλ ηαπξφλ ζνπ, σο θσηνεηδήο εμέιακςελ, επί ηφ φξνο ηφ άγηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ήλ πεξ ηψλ Πξνθεηψλ, πξνεψξαθε ρνξφο, σο πχιελ νπξάληνλ, θαί 
αθαηάθιεθηνλ βάηνλ, ζέ Παξζελνκήηνξ άρξαληε, Θεφλ ηεθνχζαλ έγλσκελ. 
 

Χδή γ' 
Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε 

ζπεξ ζπξεψ θξαηηνκεζα, ηψ ηνχ αεηηήηνπ ζνπ ηαπξνχ ηχπσ Γέζπνηα, φλ 
κή θέξσλ ν απεπθηαίνο, δξαπεηεχεη ηψλ δαηκφλσλ εζκφο.  
 
Πάληαο ν ηαπξφο ζνπ εχθξαλε, ηνχο εζηαπξσκέλνλ ζε Θεφλ 
θαηαγγέιινληαο, φο εθιάκπξσ θαί απξνζίησ, σξαηφηεηη εμέιακςε.  
 
Υαίξνηο ψ ηαπξέ παλάγηε, φηη ζνπ ν ηχπνο ππέξ ήιηνλ ήζηξαςε, θαί ηήλ 
πιάλελ πάζαλ δηψμαο, ηνχο πηζηνχο εκάο εθψηηζε.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε Μήηεξ απεηξφγακε, ε ηφλ Θεφλ Λφγνλ ελ γαζηξί ζνπ ρσξήζαζα, θαί 
ηεθνχζα ζεζαξθσκέλνλ, σο Θεφλ νκνχ θαί άλζξσπνλ.  

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

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Δίηα Κάζηζκα ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ. 
 

Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 



Ο δηαλνίμαο νπξαλνχο θεθιεηζκέλνπο, ελ νπξαλψ πεξηθαλείο ηάο αθηίλαο, επί 
ηήο γήο αλέηεηιελ ν άρξαληνο ηαπξφο, φζελ νη ηήλ έιιακςηλ, ηήο απηνχ 
ελεξγείαο, δεμάκελνη πξφο άδπηνλ, νδεγνχκεζα θέγγνο, θαί ελ πνιέκνηο 
έρνκελ απηφλ, φπινλ εηξήλεο, αήηηεηνλ ηξφπαηνλ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Μπζηηθψο κέλ πξίλ, θαί αηζζεηψο δέ ζήκεξνλ, θαηεγιάτζαο Υξηζηέ, ηνχ 
αρξάληνπ ζνπ ηαπξνχ ηφλ ηχπνλ.  
 
Σφ παξάλνκνλ ηψλ ζενθηφλσλ ηνικεκα, ζηαπξνηχπσ ζνπ σηήξ, 
εζξηάκβεπζαο θσηί νηθηίξκνλ.  
 
Δβεβαίσζαο Υξηζηηαλψλ ηφ ζξήζθεπκα, ηψ αυισ ζνπ θσηί, ηφλ ηαπξφλ εκίλ 
Υξηζηέ ραξάμαο.  

Θενηνθίνλ 
Μήηεξ άρξαληε, επινγεκέλε Γέζπνηλα, φλ εθχεζαο Θεφλ, ηαίο ιηηαίο ζνπ 
εμηιέσζαη εκίλ.  
 

Χδή ε' 
Ο ηνχ θσηφο δηαηκήμαο 

Θαλαηεθφξνλ ηφ μχινλ, ν ηαπξφο δσεθφξνο, ηνίο ηήο Δδέκ απνίθνηο εδείρζε 
Υξηζηέ, έλνηθνλ αχζηο, δηά θαθνχξγνπ ηφλ Αδάκ εξγαζάκελνο.  
 
Ο ππνζηήζαο ηψ ιφγσ, ηφ πξσηφθηηζηνλ ζέιαο, σο Τηψ Παηήξ θσηαπγή ηφλ 
ηαπξφλ, λχλ δηαγξάθεη, ηψ ζηαπξσζέληη καξηπξψλ ηήλ ζεφηεηα.  
 
Δλ ηψ θσηί ηψ αδχησ, ηφ ππέξηαηνλ θάνο, ελ ηψ Παηξί νςφκεζα πίζηεη 
Υξηζηέ, ζέ ηφλ Τηφλ θαί ζνχ ηφ Πλεχκα, ηαίο ςπραίο εκψλ έιιακςνλ.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ηψ σδίλεηλ ζε Κφξε, ηά κεηέξσλ νπθ έγλσο, ππεξθπψο επεί ζπιιαβνχζα 
Θεφλ, ηέηνθαο ζαξθί, δηφ πάληεο επζεβψο ζε δνμάδνκελ.  
 

Χδή ο' 
Δλ ηψ ζιίβεζζαί κε 

Σφλ ηαπξφλ εθιάκπεηο, πέξαζη Υξηζηέ ν Θεφο, θαί εθψηηζαο δέ, δη' απηνχ 
ηνχο αλπκλνχληάο ζε.  
 
Καιππηέησζαλ κέλ, ηφ φκκα νη παξάλνκνη, ηνχ ηαπξνχ ηφ θάιινο, 
εμαζηξάπηνλ γάξ νπ θέξνπζηλ.  
 
Δληξπθάησζαλ δέ, ηή αίγιε ηνχ αρξάληνπ ηαπξνχ, νη Θεφλ εηδφηεο, ηφλ ελ 
μχισ πξνζπαγέληα ζαξθί.  



Θενηνθίνλ 
Ζ Θεφλ ηεθνχζα, Παξζέλε απεηξφγακε, ππέξ εκψλ κή παχζε, ηφλ Τηφλ ζνπ 
ηθεηεπνχζα.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ ηψ ζιίβεζζαί κε, εβφεζα πξφο Κχξηνλ, θαί επήθνπζέ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Χ ηξηζκαθάξηζηε ηαπξέ θαί Παλζεβάζκηε, ζέ αλπκλψλ θαί πξνζθπλψλ λχλ 
αγηάδνκαη, ελ ψ Υξηζηφο αλπςνχκελνο θφζκνλ έζσζελ, αιιά πξφθζαζνλ θαί 
ζψζνλ ηή δπλάκεη ζνπ, θαί παληνίσλ κε θηλδπλσλ ειεπζέξσζνλ, ίλα θξάδσ 
ζνη, Υαίξε Ξχινλ καθάξηνλ.  

Ο Οίθνο 
Αλνημφλ κνπ ηφ ζηφκα, Βαζηιεχ ηψλ αηψλσλ, θαηαχγαζφλ κνπ ηφλ λνχλ θαί 
ηάο θξέλαο, θαί αγίαζνλ κνπ ηήλ ςπρήλ, ίλα πκλήζσ Λφγε ηφ ζεπηφλ μχινλ 
ζνπ, θαηάπεκςνλ ηφ Πλεχκά ζνπ θαί δίδαμνλ κε, ίλα πφζσ θξαπγάδσ.  
 Υαίξε, ηαπξέ νηθνπκέλεο δφμα, ραίξε, ηαπξέ Δθθιεζίαο θξάηνο.  
 Υαίξε, ηεξέσλ πξνπχξγηνλ άζεηζηνλ, ραίξε, βαζηιέσλ δηάδεκα ηίκηνλ.  
 Υαίξε, ζθήπηξνλ ηνχ παληάλαθηνο Γεκηνπξγνχ ηνχ παληφο, ραίξε, φηη 
θαηεδέμαην πξνζπαγήλαί ζνη Υξηζηφο.  
 Υαίξε, ηψλ ζιηβνκέλσλ παξακχζηνλ κέγα, ραίξε, ηψλ ελ πνιέκνηο ηφ 
αήηηεηνλ φπινλ.  
 Υαίξε, ηαπξε, Αγγέισλ εππξέπεηα, ραίξε, ηαπξέ, πηζηψλ ε αληίιεςηο  
 Υαίξε, δη' νχ θαηεπφζε ν Άδεο, ραίξε, δη' νχ εμαλέζηεκελ πάληεο.  
 Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ε' ηνχ απηνχ κελφο, ηήλ αλάκλεζηλ ενξηάδνκελ ηνχ ελ νπξαλψ 

θαλέληνο ζεκείνπ ηνχ Σηκίνπ ηαπξνχ, επί Κσλζηαληίνπ Βαζηιέσο, πηνχ ηνχ 
Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ, θαί Κπξίιινπ Αξρηεπηζθφπνπ Ηεξνζνιχκσλ.  

ηίρνη 
 ηαπξνχ παγέληνο, εγηάζζε γή πάιαη.  
 Καί λχλ θαλέληνο, εγηάζζε θαί πφινο.  
 Δβδνκάηε ηαπξνίν ηχπνο πφισ ακθεηαλχζε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αθαθίνπ.  
ηίρνη 

 Δίπεξ ηηο άιινο, ελ ρνξψ ηψλ Μαξηχξσλ,  
 Κάιιηζηνο Αθάθηνο εθηκεζείο μίθεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Κνδξάηνπ 
θαί ηψλ ζχλ απηψ.  

ηίρνη 
 Εσκνχο ρχηξαο ζήο ηνχο ηδξψηαο, Κνδξάηε,  
 Άιαηη ηκεζείο αηκάησλ παξαξηχεηο.  



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ 

Ησάλλνπ ηνχ Φπρατηνπ.  
ηίρνη 

 Φπρήο κφλεο ζχ ηήλ ζρέζηλ θέξσλ Πάηεξ,  
 Φπρατηεο θέθιεζαη ελδίθσο κάθαξ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Μαμίκνπ.  
ηίρνη 

 Λίζνηο επηβάο Μάμηκνο κεγαιφλνπο,  
 Αλήιζε ραίξσλ νπξαλνχ εηο ηφ πιάηνο.  
 

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

Χδή δ' 
Ο δηαζψζαο ελ ππξί 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ, Ήιηνο κεζνχζεο εκέξαο, φλ θαζνξψλ ν αηζζεηφο, 
ηάο αθηίλαο ζπλέζηεηιελ ήιηνο, ππεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
επινγεηφο εί.  
 
Ο ηψ ζεφπηε ελ ππξί, πάιαη νκηιήζαο θαί γλφθσ, ζηαπξνθαλεί δέ αζηξαπή, 
σο Θεφο δνμαδφκελνο ζήκεξνλ, ππεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
επινγεηφο εί.  
 
Σφ εθ θσηφο θαί ελ θσηί, θψο ζπλατδίσο εθιάκπνλ, θαί ηψ αρξάλησ ζνπ 
θσηί, ηνχ ηαπξνχ ζνπ δνμάζαο ηφ ηξφπαηνλ, ππεξπκλήηε Κχξηε, ν Θεφο ν 
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ αινρεχησο ελ γαζηξί, θαί ππεξθπψο δεμακέλελ, ηφλ αλαιινίσηνλ Θεφλ, 
επζπιαγρλία βξνηνίο νκηιήζαληα, επζεβψο αλπκλήζσκελ, σο Μεηέξα ηνχ 
Τςίζηνπ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ε' 
Σφλ ελ κνξθή Αγγέινπ 

Σφλ επί ζξφλνπ δφμεο νξαζέληα, θαί ελ μχισ ηαπξνχ θαζεισζέληα, νπζία 
ζαξθφο, πκλείηε Παίδεο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Σφλ ελ θσηί αρξάλησ ηππσζέληα, θαί εθιάκςαληα ηαπξφλ επί ηφ φξνο ηφ 
άγηνλ, πκλείηε Παίδεο, ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Γνμνινγνχληεο έλα ηήο ηξηάδνο, ηφλ ηή αίγιε ηνχ ηαπξνχ ηήλ νηθνπκέλελ 
θσηίζαληα, πκλείηε Παίδεο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  



Θενηνθίνλ 
Σήλ απνξξήησ ιφγσ ζπιιαβνχζαλ, θαί ηεθνχζαλ ηήλ ραξάλ ηή νηθνπκέλε, 
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, πκλείηε Παίδεο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ κνξθή Αγγέινπ νξαζέληα, ελ θακίλσ ηνχ ππξφο ηνίο πκλνιφγνηο, 
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, πκλείηε Παίδεο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο 

Ο πάιαη ππξί ηε θαί γλφθσ, ηψ απεηζεί λνκνζεηήζαο, λχλ ησ πηζηνηάησ ζνπ 
ιασ, ηφλ ηνχ ηαπξνχ ζνπ ηχπνλ δηέγξαςαο, ππέξ θσζηήξαο ιάκπνληα, φλ 
επαμίσο κεγαιχλνκελ.  
 
Δπέλζεζε δφθσ ε θηίζηο, ηψλ ζηαπξσζάλησλ ζε ηήλ ηνικαλ, λχλ 
εππξεπεζηάησ δέ θσηί, ν δσεθφξνο ιακςαο ηαπξφο ζνπ Υξηζηέ, ηήο 
Δθθιεζίαο έδεημε, ηήλ θεθξπκκέλελ σξαηφηεηα.  
 
Δθ ζνχ ηάο ειπίδαο αλάςαο, ν πεξηνχζηνο ιαφο ζνπ, ζνί πξφο ηθεζίαλ ηφλ 
ηαπξφλ, Καί ηφ θξηθηφλ ζνπ αίκα πξνβάιιεηαη, αιι' επκελψο επίλεπζνλ, 
πξφο ηήλ εκψλ Παληάλαμ ιχηξσζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Φψηηζνλ εκάο ε ηεθνχζα, θψο ηφ απξφζηηνλ Παξζέλε, έκπιεζνλ εκάο 
επθξνζχλεο, θαί ζπκεδίαο θαί ζείαο γλψζεσο, ηνχο θαζαξά θαξδία ζε, 
επζεβνθξφλσο καθαξίδνληαο.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
ηαπξφο, ν θχιαμ πάζεο ηήο νηθνπκέλεο, ηαπξφο, ε σξαηφηεο ηήο 
Δθθιεζίαο, ηαπξφο, βαζηιέσλ ηφ θξαηαίσκα, ηαπξφο, πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα, 
ηαπξφο, Αγγέισλ ε δφμα, θαί ηψλ δαηκφλσλ ηφ ηξαχκα.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, δήηεη ηήλ Αθνινπζίαλ ηήο ηδ' επηεκβξίνπ, ήγνπλ 
Απφζηνινλ, Δπαγγέιηνλ, θαί Κνηλσληθφλ ζηαπξψζηκνλ.  

Αξρή 
ΤΖ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 



Μλήκε ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ Απνζηφινπ θαί Δπαγγειηζηνχ Ησάλλνπ ηνχ 
ζενιφγνπ, Καί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αξζελίνπ ηνχ Μεγάινπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

ηηρνινγείηαη ε α' ζηάζηο ηνχ. Μαθάξηνο αλήξ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε 
εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ γ'. 

 
Ήρνο α' 

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Ο ζεαηήο ηψλ αξξήησλ απνθαιχςεσλ, θαί εξκελεχο ηψλ άλσ, ηνχ Θενχ 
κπζηεξίσλ, ν παίο ηνχ Εεβεδαίνπ, γξάςαο εκίλ, ηφ Υξηζηνχ Δπαγγέιηνλ, 
ζενινγείλ ηφλ Παηέξα, θαί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα εμεπαίδεπζελ.  
 
Ζ ζενθίλεηνο ιχξα ηψλ νπξαλίσλ σδψλ, ν κπζηνγξάθνο νχηνο, ηφ 
ζεφθξαζηνλ ζηφκα, ηφ άζκα ηψλ αζκάησλ, άδεη ηεξπλψο, ηά κέλ ρείιε θηλψλ 
σο λεπξάο, ψζπεξ δέ πιήθηξνλ ηήλ γιψηηαλ αλαθηλψλ, θαί πξεζβεχεη ηνχ 
ζσζήλαη εκάο.  
 
Σή βξνληνθψλσ ζνπ γιψηηεαλα θζεγγφκελνο, ηεο ηνχ Θενχ ζνθίαο, ηφλ 
απφθξπθνλ ιφγνλ, Θεψ Ζγαπεκέλε, θξάδεηο αεί, αλαπηχζζσλ ηά ρείιε 
ππθλψο, ην ελ αξρή ήλ ν Λφγνο, θαί δαδνπρείο, πάληα άλζξσπνλ πξφο 
γλψζηλ Θενχ.  
 

Έηεξα ηνχ Οζίνπ γ' 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Πάηεξ ζεφθξνλ Αξζέληε, ηαίο ηψλ δαθξχσλ πεγαίο, ιακπξπλζείο ηήλ 
δηάλνηαλ, ηψ Θεψ σκίιεζαο, αλελδφηνηο θαζάξζεζη θαί ηή ειιάκςεη, ζηχινο 
νιφθσηνο, ζενζεβείαο ππξζψ ιακπφκελνο, ψθζεο καθάξηε, κνλαζηψλ ηφ 
θαχρεκα, θαί λχλ εκάο, πάληαο πεξηθξνχξεζνλ, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ.  
 
ζηε Πάηεξ Αξζέληε, ζχ ηφλ Θεφλ εθδεηψλ, θαί ηαίο ηνχηνπ ειιάκπεζζαη, 
θσηνβφινηο ιάκςεζηλ, επζεβψο εθηέκελνο, πεξηθαλείαο πάζαλ ιακπξφηεηα, 
θαί βαζηιείνπο απιάο θαηέιηπεο, θαί ηήλ αζάλαηνλ, θιεξνπρίαλ είιεθαο, κεηά 
Υξηζηνχ, λχλ ζπλαπιηδφκελνο ζενκαθάξηζηε.  
 
Λφγνπ θαί γλψζεσο έκπιεσο, είπεξ ηηο άιινο νθζείο, αξεηαίο ηε θαηάθνζκνο, 
πάζεο δφμεο γέγνλαο, ηήο εληεχζελ αλάπιεσο, αιιά ηψ ζείσ δήισ 
ππξνχκελνο, θαί ηψλ αξξήησλ θαηαγιηρφκελνο, θεχγεηο εηο Αίγππηνλ, έλζα 
βίνλ έδεζαο, αζθεηηθφλ, βάξνο δφμεο άξξεηνλ, αληαιιαηηφκελνο.  

Γφμα... Ήρνο β'  Γεξκαλνχ 
Σφλ πηφλ ηήο βξνληήο, ηφλ ζεκέιηνλ ηψλ ζείσλ ιφγσλ, ηφλ αξρεγφλ ηήο 
ζενινγίαο, θαί θήξπθα πξψηηζηνλ, ηήο αιεζνχο δνγκάησλ Θενχ ζνθίαο, ηφλ 



εγαπεκέλνλ Ησάλλελ θαί παξζέλνλ, κεξφπσλ γέλνο θαηά ρξένο 
επθεκήζσκελ, Οχηνο γάξ άιεθηνλ έρσλ ηφ ζείνλ ελ εαπηψ, ηφ ελ αξρή κέλ 
έθεζε ηνχ Λφγνπ, αχζηο δέ, ηφ πξφο ηφλ Παηέξα αρψξηζηνλ, θαί ηφ ίζνλ κεηά 
ηαχηα ηήο ηνχ Παηξφο νπζίαο, δεηθλχσλ εκίλ δη' απηνχ, ηήλ νξζνδνμίαλ ηήο 
Αγίαο Σξηάδνο, δεκηνπξγφλ ηε φληα ζχλ ηψ Παηξί, θαί δσήλ θέξνληα, θαί θψο 
αιεζηλφλ, ηφλ απηφλ έδεημελ εκίλ,  ζαχκαηνο εθζηαηηθνχ, θαί πξάγκαηνο, 
ζνθηζηηθνχ φηη πιήξεο ψλ ηήο αγάπεο πιήξεο γέγνλε θαί ηήο ζενινγίαο, δφμε 
θαί ηηκή θαί πίζηεη, ζέκεζινο ππάξρσλ, ηήο αθξαηθλνχο εκψλ πίζηεσο, δη' ήο 
ηχρνηκελ ηψλ αησλίσλ αγαζψλ, ελ ηή εκέξα ηήο θξίζεσο.  
 

Καί λχλ... Σήο ενξηήο 
 

Δίζνδνο, Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο θαί ηά Αλαγλψζκαηα.  
 

Καζνιηθήο Α' Δπηζηνιήο Ησάλλνπ 
ηφ Αλάγλσζκα (Κεθ. 3,21-24 & 3,1-6) 

Αγαπεηνί, εάλ ε θαξδία εκψλ κή θαηαγηλψζθε εκψλ, παξξεζίαλ έρνκελ 
πξφο ηφλ Θεφλ, θαί ν εάλ αηηψκελ, ιακβάλνκελ παξ' απηνχ, φηη ηάο εληνιάο 
απηνχ ηεξνχκελ, θαί ηά αξεζηά ελψπηνλ απηνχ πνηνχκελ. Καί αχηε εζηίλ ε 
εληνιή απηνχ, ίλα πηζηεχζσκελ ηψ νλφκαηη ηνχ Τηνχ απηνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ, 
θαί αγαπψκελ αιιήινπο, θαζψο έδσθελ εκίλ εληνιήλ. Καί ν ηεξψλ ηάο 
εληνιάο απηνχ, ελ απηψ κέλεη, θαί απηφο ελ απηψ, θαί ελ ηνχησ γηλψζθνκελ, 
φηη κέλεη ελ εκίλ, εθ ηνχ Πλεχκαηνο, νχ έδσθελ εκίλ, Αγαπεηνί, κή παληί 
πλεχκαηη πηζηεχεηε, αιιά δνθηκάδεηε ηά πλεχκαηα, εί εθ ηνχ Θενχ εζηηλ, φηη 
πνιινί ςεπδνπξνθήηαη εμειειχζαζηλ εηο ηφλ θφζκνλ. Δλ ηνχησ γηλψζθεηε ηφ 
πλεχκα ηνχ Θενχ, πάλ πλεχκα, ν νκνινγεί Ηεζνχλ Υξηζηφλ ελ ζαξθί 
ειειπζφηα, εθ ηνχ Θενχ εζηηλ. Καί πάλ πλεχκα ν κή νκνινγεί Ηεζνχλ Υξηζηφλ 
ελ ζαξθί ειειπζφηα, εθ ηνχ Θενχ νπθ έζηη, θαί ηνχ ηφ εζηη ην ηνχ Αλnρξίζηνπ, 
ν αθεθφαηε, φηη έξρεηαη, θαί λχλ ελ ηψ θφζκσ εζηίλ ήδε. Τκείο εθ ηνχ Θενχ 
εζηε, ηεθλία, θαί λεληθήθαηε απηνχο, φηη κείδσλ εζηίλ ν ελ πκίλ, ή ν ελ ηψ 
θφζκσ. Απηνί εθ ηνχ θφζκνπ εηζί, δηά ηνχην εθ ηνχ θφζκνπ ιαινχζη, θαί ν 
θφζκνο απηψλ αθνχεη. Ζκείο εθ ηνχ Θενχ εζκελ, ν γηλψζθσλ ηφλ Θεφλ, 
αθνχεη εκψλ, φο νπθ έζηηλ εθ ηνχ Θενχ, νπθ αθνχεη εκψλ.  

Καζνιηθήο Α' Δπηζηνιήο Ησάλλνπ  
ηφ Αλάγλσζκα (Κεθ. 4,11-16) 

Αγαπεηνί, εί νχησο ν Θεφο εγάπεζελ εκάο, θαί εκείο νθείινκελ αιιήινπο 
αγαπάλ, Θεφλ νπδείο πψπνηε ηεζέαηαη. Δάλ αγαπψκελ αιιήινπο, ν Θεφο ελ 
εκίλ κέλεη, θαί ε αγάπε απηνχ ηεηειεησκέλε εζηίλ ελ εκίλ. Δλ ηνχησ 
γηλψζθνκελ φηη ελ απηψ κέλνκελ, θαί απηφο ελ εκίλ, φηη εθ ηνχ Πλεχκαηνο 
απηνχ δέδσθελ εκίλ. Καί εκείο ηεζεάκεζα θαί καξηπξνχκελ φηη ν Παηήξ 
απέζηαιθε ηφλ Τηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ. ο άλ νκνινγήζε, φηη Ηεζνχο εζηηλ 
ν Τηφο ηνχ Θενχ, ν Θεφο ελ απηψ κέλεη, θαί απηφο ελ ηψ Θεψ. Καί εκείο 
εγλψθακελ θαί πεπηζηεχθακελ ηήλ αγάπελ, ήλ έρεη ν Θεφο ελ εκίλ, ν Θεφο 
αγάπε εζηί, θαί ν κέλσλ ελ ηή αγάπε, ελ ηψ Θεψ κέλεη, θαί ν Θεφο ελ απηψ.  

Καζνιηθήο Α' Δπηζηνιήο Ησάλλνπ 



ηφ Αλάγλσζκα (Κεθ. 4,20-21 & 5,1-5) 
Αγαπεηνί, εάλ ηηο είπε, φηη αγαπά ηφλ Θεφλ, θαί ηφλ αδειθφλ απηνχ κηζή, 
ςεχηεο εζηίλ, ν γάξ κή αγαπψλ ηφλ αδειθφλ απηνχ φλ εψξαθε, ηφλ Θεφλ, φλ 
νπρ εψξαθε, πψο δχλαηαη αγαπάλ. Καί ηαχηελ ηήλ εληνιήλ έρνκελ απ' απηνχ, 
ίλα ν αγαπψλ ηφλ Θεφλ αγαπά θαί ηφλ Αδειθφλ απηνχ. Πάο ν πηζηεχσλ, φηη 
Ηεζνχο εζηηλ ν Υξηζηφο, εθ ηνχ Θενχ γεγέλεηαη, θαί πάο ν αγαπψλ ηφλ 
γελλήζαληα, αγαπά θαί ηφλ γεγελλεκέλνλ εμ απηνχ. Δλ ηνχησ γηλψζθνκελ, φηη 
αγαπψκελ ηά ηέθλα ηνχ Θενχ, φηαλ ηφλ Θεφλ αγαπψκελ, θαί ηάο εληνιάο 
απηνχ ηεξψκελ, θαί αη εληνιαί απηνχ βαξείαη νπθ εηζίλ. ηη πάλ ηφ 
γεγελλεκέλνλ εθ ηνχ Θενχ, ληθά ηφλ θφζκνλ, θαί αχηε εζηίλ ε λίθε ε ληθήζαζα 
ηφλ θφζκνλ, ε πίζηηο εκψλ. Σίο εζηηλ ν ληθψλ ηφλ θφζκνλ, εηκή ν πηζηεχσλ, φηη 
Ηεζνχο εζηηλ ν Τηφο ηνχ Θενχ; 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο α'  Γεξκαλνχ 
Πνηακνί ζενινγίαο, εθ ηνχ ηηκίνπ ζνπ ζηνκαηνο αλέβιπζαλ Απφζηνιε, εμ ψλ 
ε Δθθιεζία ηνχ Θενχ αξδεπνκέλε, πξνζθπλεί νξζνδφμσο Σξηάδα νκννχζηνλ, 
ήλ θαί λχλ αίηεζαη, Ησάλλε ζενινγε, ζηεξηρζήλαη, θαί ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Σνχ απηνχ, ν απηφο 
Σφ θπηφλ ηήο αγλείαο, ηφ κχξνλ ηήο επσδίαο, πάιηλ αλέηεηιελ εκίλ, εηο ηήλ 
παξνχζαλ ενξηήλ, βνήζαη πξφο απηφλ, ν αλαπεζψλ επί ηφ ζηήζνο ηφ 
δεζπνηηθφλ, θαί επνκβξίζαο ηψ θφζκσ ηφλ ιφγνλ, Ησάλλε Απφζηνιε, ν ηήλ 
Παξζέλνλ θπιάμαο σο θφξελ νθζαικνχ, αίηεζαη εκίλ παξά Υξηζηνχ ηφ κέγα 
έιενο.  

Σνχ απηνχ, ν απηφο 
Χο ηψλ απνξξήησλ κπζηεξίσλ απηφπηεο, εθέθξαγεο βνψλ, ηφλ πξναηψληνλ 
Λφγνλ, ελ αξρή ππάξρεηλ πξφο Θεφλ, θαί απηφλ είλαη ηφλ Θεφλ, Ησάλλε 
Απφζηνιε, επηζηήζηε Υξηζηνχ, θαί θίιε γλήζηε, ηήο Σξηάδνο ηφ ήδπζκα, ηήο 
Δθέζνπ θαί Πάηκνπ ηφ ζηήξηγκα ην άζεηζηνλ, εκψλ δέ βνήζεηα, Πξέζβεπε, 
Θενιφγε πακκαθάξηζηε, εθ δπζζεβψλ ερζξψλ, αηζζεηψλ θαί λνεηψλ, 
ιπηξσζήλαη ιαφλ, ηφλ ηήλ κλήκελ ζνπ αεί εθηεινχληα πηζηψο.  

Ήρνο β' 
Σήλ ηψλ Απνζηφισλ αθξφηεηα, ηήο ζενινγίαο ηήλ ζάιπηγγα, ηφλ πλεπκαηηθφλ 
ζηξαηεγφλ, ηφλ ηήλ νηθνπκέλελ Θεψ θαζππνηάμαληα, δεχηε νη πηζηνί 
καθαξίζσκελ, Ησάλλελ ηφλ ανίδηκνλ, εθ γήο κεζηζηάκελνλ, θαί γήο νπθ 
αθηζηάκελνλ, αιιά δψληα θαί κέλνληα, ηήλ θνβεξάλ ηνχ Γεζπφηνπ δεπηέξαλ 
έιεπζηλ, εηο ήλ αθαηαθξίησο ππαληήζαη εκάο, αίηεζαη θίιε κπζηηθέ, Υξηζηνχ 
επηζηήζηε, ηνχο εθ πφζνπ ηεινχληαο ηήλ κλήκελ ζνπ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ήρνο πι. β' 
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 



δη' ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, ηψλ δαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Κχξηνλ, αίηεζαη εηξήλελ ηαίο 
ςπραίο εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο δ' 
Αλαπεζψλ ελ ηψ ζηήζεη ηνχ δηδαζθάινπ Υξηζηνχ, ελ ηψ δείπλσ Κπξίνπ, 
εγαπεκέλε Μαζεηά, εθείζελ έγλσο ηά άξξεηα, θαί ηήλ νπξάληνλ πάζηλ 
εβξφληεζαο θσλήλ, Δλ αξρή ήλ ν Λφγνο, θαί ν Λφγνο ήλ πξφο ηφλ Θεφλ, θαί 
Θεφο ήλ ν Λφγνο, ηφ θψο ηφ αιεζηλφλ, ηφ θσηίδνλ πάληα άλζξσπνλ εηο ηφλ 
θφζκνλ εξρφκελνλ, Υξηζηφο ν Θεφο θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Γεχηε, ηήο ζνθίαο ηφλ βπζφλ, θα ηψλ νξζνδφμσλ δνγκάησλ, ηφλ ζπγγξαθέα 
πηζηνί, χκλνηο ζηεθαλψζσκελ ελζένηο ζήκεξνλ, Ησάλλελ ηφλ έλδνμνλ, θαί 
εγαπεκέλνλ νχηνο γάξ εβξφληεζλ, ν Λφγνο ήλ ελ αξρή, ζελ, βξνληφθσλνο 
εδείρζε, σο ηφ Δπαγγέιηνλ θφζκσ γξάςαο πνιπζφθσο ν ανίδηκνο.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
λησο, ζχ εθάλεο αιεζψο, θίινο επηζηήζηνο κέγαο, ηψ δηδαζθάισ Υξηζηψ, 
ζηήζεη γάξ αλέπεζαο, φζελ εμήληιεζαο, ηήο ζνθίαο ηά δνγκαηα, ελ νίο θαί 
πινπηίδεηο, πάζαλ ηήλ πεξίγεηνλ, σο ζεεγφξνο Θενχ, φζελ θαί θαηέρνπζα 
ηαχηα, ε ηεξπλή Υξηζηνχ Δθθιεζία, λχλ επθξαηλνκέλε επαγάιιεηαη.  
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 
Υαίξνηο, Θενιφγε αιεζψο, ραίξνηο ηήο κεηξφο ηνχ Κπξίνπ, πηφο πακπφζεηνο, 
ζχ γάξ παξηζηάκελνο, ελ ηψ ηαπξψ ηνχ Υξηζηνχ, ηήο ελζένπ αθήθναο, 
θσλήο ηνχ Γεζπφηνπ, Ίδε λχλ ε Μήηεξ ζνπ, πξφο ζέ βνήζαληνο, φζελ 
επαμίσο ζε πάληεο, σο Υξηζηνχ, Απφζηνινλ ζείνλ, θαί εγαπεκέλνλ 
καθαξίδνκελ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Λένληνο Ματζηνξνο 

Απφζηνιε Υξηζηνχ, Δπαγγειηζηά Ησάλλε, ηψλ απνξξήησλ κχζηεο γελφκελνο, 
ηήο ζνθίαο ηά απφξξεηα εκίλ εβξφληεζαο δφγκαηα, ηφ, Δλ αξρή ήλ ηξαλψζαο 
ηνίο πηζηνίο, θαί ηφ, Οπθ ήλ απνβαιψλ, ηψλ αηξεηηδφλησλ απεθξνχζσ ηνχο 
ιφγνπο, επηζηήζηνο θαλείο, θαί θίινο εγαπεκέλνο, σο Ζζαταο ν 
κεγαινθσλφηαηνο, θαί Μσζήο ν ζεφπηεο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Θεφλ, 



εθηελψο ηθέηεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β' 
Απφζηνιε Υξηζηψ ηψ Θεψ εγαπεπεκέλε, επηηάρπλνλ, ξχζαη ιαφλ 
αλαπνιφγεηνλ, δέρεηαί ζε πξνζπίπηνληα, ν επηπεζφληα ηψ ζηήζεη 
θαηαδεμάκελνο, φλ ηθέηεπε, Θενιφγε, θαί επίκνλνλ λέθνο εζλψλ δηαζθεδάζαη, 
αηηνχκελνο εκίλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ Α' ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα ηήο ηπρνχζεο Δνξηήο, κεηά ηήλ Β' 
ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ.  
 

Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Αλαπεζψλ ελ ηψ ζηήζεη ηνχ Ηεζνχ, παξξεζίαο ηπγράλσλ σο καζεηήο, 
εξψηεζαο, Σίο εζηηλ, ν πξνδφηεο ζνπ Κχξηε; θαί σο εγαπεκέλσ, ππάξρνληη 
έλδνμε, δηά ηνχ άξηνπ νχηνο, ζαθψο ππεδείρζε ζνη, φζελ θαί σο κχζηεο, 
γεγνλψο ηψλ αξξήησλ, ηνχ Λφγνπ ηήλ ζάξθσζηλ, εθδηδάζθεηο ηά πέξαηα, 
Θενιφγε Απφζηνιε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηελ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σήλ κλήκελ ηηκήζσκελ, ηνχ Απνζηφινπ πηζηνί, επέζηε γάξ ζήκεξνλ, πάζη 
ηνίο πέξαζη, θσηίδνπζα άπαληαο, Οχηνο γάξ ηνχ Κπξίνπ, αιεζήο ζενιφγνο, 
θαί ελ Δπαγγειίσ, αλαδέδεηθηαη θίινο, δηφ θαί ηνίο ηηκψζηλ απηφλ, βξχεη 
ηάκαηα.  
 

Γφμα... ηφ απηφ 
 

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 



Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί 
ζψζνλ σηήξ κνπ.  

 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί 
έζεζζε απεμεξακκέλνη.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή 
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 

 
Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 

Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 

Σφ, Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ, Δσζηλφλ ηα'. 
 

Σφ, Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη θαί ν Ν' ςαικφο. 
 

Γφμα... Σαίο ηνχ Απνζηφινπ... 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 

 
Ήρνο β' 

Σήλ ηψλ Απνζηφισλ αθξφηεηα, ηήο ζενινγίαο ηήλ ζάιπηγγα, ηφλ πλεπκαηηθφλ 
ζηξαηεγφλ, ηφλ ηήλ νηθνπκέλελ Θεψ θαζππνηάμαληα, δεχηε νη πηζηνί 
καθαξίζσκελ, Ησάλλελ ηφλ ανίδηκνλ, εθ γήο κεζηζηάκελνλ, θαί γήο νπθ 
αθηζηάκελνλ, αιιά δψληα θαί κέλνληα, ηήλ θνβεξάλ ηνχ Γεζπφηνπ δεπηέξαλ 
έιεπζηλ, εηο ήλ αθαηαθξίησο ππαληήζαη εκάο, αίηεζαη θίιε κπζηηθέ, Υξηζηνχ 
επηζηήζηε, ηνχο εθ πφζνπ ηεινχληαο ηήλ κλήκελ ζνπ. 
 

ψζνλ ν Θεφο ηφλ ιαφλ ζνπ, ηφ, Κχξηε ειέεζνλ, ηβ' θαί νη Καλφλεο.  
 

Καλψλ ηνχ Απνζηφινπ. Πνίεκα Θενθάλνπο, νη δέ, Ησάλλνπ Μνλαρνχ.  
 

Χδή α' 
Αξκαηειάηελ Φαξαψ 

Χο θαζαξφο εγαπεκέλνο γέγνλαο, ηψ αθξνηάησ θσηί, θαί ηνίο απηνχ 
ζηέξλνηο, επαλαπαπζάκελνο, πεπαξξεζηαζκέλε ςπρή, εμ αβχζζνπ ζνθίαο, 
ηφ θψο ηήο γλψζεσο είιθπζαο, κάθαξ Ησάλλε, Απφζηνιε.  
 
Τπεξθπψο ζενινγψλ εβξφληεζαο, εγαπεκέλε Υξηζηψ, Ήλ ελ αξρή Λφγνο, 
δψλ θαί ελππφζηαηνο, πξφο ηφλ απηνχ Γελλήηνξα, θαί Θεφο ήλ ν Λφγνο, θαί 
ζάξμ ν Λφγνο εγέλεην, θαί Θεφο δηέκεηλελ άηξεπηνο.  



Θενηνθίνλ 
Τπφ ηήλ ζθέπελ ζνπ αεί πξνζθεχγνληεο, απνηξεπφκεζα, ηψλ πεηξαζκψλ 
πάζαλ, θαηαηγίδα άρξαληε, δηφ θαί λχλ αηηνχκεζα, πεπησθφηαο εηο βάζνο, 
πιεκκειεκάησλ αλάγαγε, ζείαηο ζνπ Αγλή παξαθιήζεζη.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Σψ ηνχ Γεζπφηνπ πεηζαξρψλ Αξζέληε, ζείσ πξνζηάγκαηη, βαζηιηθνχ 
πινχηνπ, δφμαλ θαηαιέινηπαο, ψζπεξ ν λνκνζέηεο Μσζήο, θαί θπγψλ ηνχο 
αλζξψπνπο, Αγγέινηο γέγνλαο ζχζθελνο, άκα ζχλ απηνίο επθξαηλφκελνο.  
 
χ ηνχο ζνξχβνπο εθθπγσλ Αξζέληε, σο ακαξηίαο πεγάο, ηή ζησπή 
γιψζζαλ, εραιηλαγψγεζαο, φζελ ελ αηαξάρσ ηφλ λνχλ, εζπρία ηεξήζαο, ηνχ 
ζείνπ Πλεχκαηνο γέγνλαο, αμηνπξεπέο ελδηαίηεκα.  

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

Καηαβαζία 
Αλαζηάζεσο εκέξα, ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ γάξ 
ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, εκάο 
δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή γ' 
Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο 

Δμ αιηέσλ αιηεχο, αλζξψπσλ θαί ζενιφγνο, ερξεκάηηζαο ζνθέ Ησάλλε, 
αθεηδήζαο παηξηθήο, θαί ηήο ηνχ θφζκνπ ζρέζεσο, θαί ηψ Γεζπφηε Λφγσ, 
έξσηη ζείσ επφκελνο.  
 
Κεθαζαξκέλνο ηήο ςπρήο, ηφ φκκα ψ Θενιφγε, εζεάζσ ηήλ απφξξεηνλ 
δφμαλ, εθ Παηξφο κνλνγελνχο, ηνχ Λφγνπ θαί Τηνχ ηνχ Θενχ, δη' νχ ζάθψο ηά 
πάληα, ζείσ γεγέλεηαη Πλεχκαηη.  

Θενηνθίνλ 
Δπί ηήλ ζήλ πξνζπεθεπγψο, Θενθπήηνξ Παξζέλε, πξνζηαζίαλ, 
απαιιάηηνκαη πάζεο, επεξείαο ηνχ ερζξνχ, θαί ζψδνκαη πξεζβείαηο ζνπ, 
αιιά θαί ηήο κειινχζεο, αγλή ξπζζείελ θνιάζεσο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Πάηεξ Αξζέληε ηήο ζήο, ρξηζηνκηκήηνπ πησρείαο, ηφ ηξαρχ θαί επηειέζηαηνλ 
ξάθνο, ηφ πεξίδνμνλ ηήο πξίλ, εζζήηνο θαηεθάιππηε, ηήλ ηήο αθξάζηνπ 



δφμεο, ζηνιήλ ζνη πεξηπνηνχκελνλ.  
 
Σάο πξνζβνιάο ηψλ δπζκελψλ, θαί αθαζάξησλ πλεπκάησλ, εθ Θενχ 
ζπληεηξηκκέλε θαξδία, δεδεγκέλνο αξσγήλ, Αξζέληε θαηέξξαμαο, 
ηξνπαηνθφξνο Πάηεξ, ηή ηαπεηλψζεη γελφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Σψλ Υεξνπβίκ θαί εξαθίκ, εδείρζεο πςεινηέξα, Θενηφθε, ζχ γάξ κφλε 
εδέμσ, ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, ελ ζή γαζηξί ακφιπληε, δηφ πηζηνί ζε πάληεο, 
χκλνηο αγλή καθαξίδνκελ.  

Καηαβαζία 
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι' 
αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα. 
 

Κάζηζκα ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Σήο ζνθίαο ηψ ζηήζεη αλαπεζψλ θαί ηήλ γλψζηλ ηψλ φλησλ θαηακαζψλ, 
ελζέσο εβξφληεζαο, Δλ αξρή ήλ ν Λφγνο, θαιιηγξαθήζαο πξψηνο, ηήλ 
άλαξρνλ γέλλεζηλ, θαί δνγκαηίζαο πάζη, ηνχ Λφγνπ ηήλ ζάξθσζηλ, φζελ θαί 
ηή γιψηηε, ζαγελεχζαο ηά έζλε, ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο, εθδηδάζθεηο ηνίο 
πέξαζη, Θενιφγε Απφζηνιε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Σνχ Οζίνπ, φκνηνλ 
Σνχο ζνξχβνπο ηνχ βίνπ απνθπγψλ, θαί εζχρσο ηφλ βίνλ δηαηειψλ, ηά πάζε 
ελέθξσζαο, θαί ηφλ λνχλ αλεπηέξσζαο, πξφο ηφλ Θεφλ θαί ζηχινο, ππξφο 
ερξεκάηηζαο, θαί θσζηήξ άπάλησλ, πηζηψλ ηψλ ηηκψλησλ ζε, φκβξνηο δέ 
δαθξχσλ, πηαηλφκελνο ψθζεο, σο δέλδξνλ θαηάθαξπνλ, ελ απιαίο ηνχ Θενχ 
εκψλ, ζενθφξε, Αξζέληε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 

έ ηήο βξνληήο, γφλνλ ν Κχξηνο έθεζε, ζέ βξνληήζαη πλεχκαηη εμίσζε, ηήο 
εαπηνχ, ζείαο εθ Παηξφο, θαί αθαηαιήπηνπ, γελλήζεσο ηφ απφξξεηνλ, δηφ 
ζνπ Θενιφγε, ηήλ παλένξηνλ κλήκελ, ελ σδαίο επαμίσο δνμάδνκελ. 
 
χ αξεηψλ, ήξζεο πξφο χςνο, Απφζηνιε, ζχ θαηείδεο, δφμε απαζηξάπηνληα, 
κνλνγελή Λφγνλ ελ ζαξθί, ηφλ ελ ηνίο παηξψνηο, αλάξρσο θφιπνηο 
θαζήκελνλ, θσλήο ηε επαθνχζαη, παηξηθήο εμηψζεο, καξηπξνχζεο απηψ ηήλ 
πηφηεηα.  

Θενηνθίνλ 
Δπί ηήλ ζήλ, λχλ θαηαθεχγσλ αληίιεςηλ, ν αρξείνο, δνχιφο ζνπ Παλάκσκε, 
κή αηζρπλζψ, ζέ γάξ πξφο Θεφλ, έρσ πξνζηαζίαλ, θαί ηείρνο αθαηακαρεηνλ, 



ελ ζνί θαί ηήο κειινχζεο, απνιαχζσ γαιήλεο, θαί ηήο ζείαο δσήο 
επηηεχμνκαη.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
χ βηαζηήο, θχζεσο ψθζεο Αξζέληε, ζχ ηά πάζε, πάηεξ, θαζππέηαμαο, ηψ 
λνεξψ εγεκνληθψ, θαζάπεξ νηθέηε, ηψ χπλσ εγθειεπφκελνο, δηφ θαί ελ 
παλλχρνηο, αγξππλίαηο εβφαο, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε.  
 
χ ηφλ Θεφλ, ζηε πφζσ εδήηεζαο, ζχ θαλέληα, πιείνλ επεπφζεζαο, θαί ηή 
θαζάξζεη ζενεηδήο, φινο ρξεκαηίζαο, ηψ πνζνπκέλσ σκίιεζαο, θαί έγλσο ηή 
ελψζεη, ηφλ ππέξηεξνλ πάζεο, θαηαιήςεσο Πάηεξ, Αξζέληε.  

Θενηνθίνλ 
χ ηψλ πηζηψλ, θαχρεκα πέιεηο αλχκθεπηε, ζχ πξνζηάηηο, ζχ θαί θαηαθχγηνλ, 
Υξηζηηαλψλ, ηείρνο θαί ιηκήλ, πξφο γάξ ηφλ Τηφλ ζνπ, εληεχμεηο θέξεηο 
Παλάκσκε, θαί ζψδεηο εθ θηλδχλσλ, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ, Θενηφθνλ 
αγλήλ, ζε γηλψζθνληαο.  

Καηαβαζία 
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί 
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ ζσηεξία ηψ 
θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Δλ ηψ ζθφηεη ηνχ θφζκνπ, ιάκςαλ ζεαζάκελνο, ηφ θψο ηφ άρξαληνλ, 
θαίθξαζείο ηψ πφζσ, θαί θσζηήξ επζεβείαο γελφκελνο, ηά πνιπζπφξσλ, 
γέλε εζλψλ ζενινγίαο, Ησάλλε θσηί θαηειάκπξπλαο.  
 
Δπηγλνχο σο ν λφκνο, δηά Μσυζεσο, ν ζθηψδεο δέδνηαη, ε δέ ζεία ράξηο, ελ 
Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ γέγνλε, ζενιφγσ γιψηηε, γφλε βξνληήο εγαπεκέλε, 
επεγγειίζσ απηνχ ηήλ ζεφηεηα.  

Θενηνθίνλ 
χ κνπ ζθέπε θαί θξάηνο, Πάλαγλε θαί ζηήξηγκα, θαί ηείρνο άξξεθηνλ, θαί ζέ 
πξνζθαινχκαη, Δλ λπθηί θαί εκέξα κε θξνχξεζνλ, εθ Παληνίαο βιάβεο, 
επεξρνκέλεο ηνχ Βειίαξ, ίλα πίζηεη θαί πφζσ δνμάδσ ζε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Σφλ κεζίηελ ηήο πξψηεο, Πάηεξ παξαβάζεσο ηνχ πξσηνπιάζηνπ Αδάκ, 
επζεβψο απψζσ, ηνχ ερζξνχ εχ εηδψο, ηά ζνθίζκαηα, δηφ ελ αρξάλησ, 
ρνξνβαηψλ ηξπθήο ιεηκψλη, ηφλ Γεζπφηελ Υξηζηφλ θαζηθέηεπε.  
 
εαπηφλ απεξλήζσ, πάζαλ εδππάζεηαλ απαξλεζακελνο, θαί επί ηψλ ψκσλ, 



ηφλ ηαπξφλ ζνπ βαζηάζαο Αξζέληε, θαί Υξηζηφλ πνζήζαο, ελ νπξαλνίο 
ζπγθιεξνλφκνο, επαμίσο απηνχ ερξεκάηηζαο.  

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.  

Καηαβαζία 
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζσκελ ηψ 
Γεζπφηε, θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ αλαηέιινληα. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ο' 
Άβπζζνο ακαξηηψλ 

Άλζξαθα ζείνπ ππξφο, πξνθαηείδε Σππηθψο Ζζαταο, ψ θαζαξζείο ηά ρείιε, 
πξνθεηείαο εμίσηαη, ζαξθσζέληνο δέ Θενχ, Λφγνπ καθάξηε Ησάλλε, ζχ 
αλεδείρζεο επηζηήζηνο.  
 
Λφγνο ν κνλνγελήο, ν ελ θφιπνηο ηνχ Παηξφο ηδξπκέλνο, ζσκαησζείο σξάζε, 
Ησάλλε καθάξηε, θαί σο κχζηε πξνζθηιεί, ζνί εμεγήζαην, αζσκάησο, Θεφλ 
νπδέλα ηδείλ πψπνηε.  

Θενηνθίνλ 
Φψηηζνλ κνπ ηήλ ςπρήλ, ε ηεθνχζα ηφ απαχγαζκα δφμεο, ηήο ηνχ Παηξφο 
Παξζέλε, Θενηφθε παλχκλεηε, ηήλ ζήλ γάξ νη αιεζείο, ράξηλ θαηέρνληεο, 
ζηαζψηαη, ηάο γισζζαιγίαο απεθξνχζαλην.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Φξφλεκα ηφ ηήο ζαξθφο, επζεβψο δη' απαζείαο λεθξψζαο, νπρ εξεηίζσ 
θιήξνλ ηφλ επίγεηνλ ζηε, ηήο Υξηζηνχ επηπνζψλ, Πάηεξ Αξζέληε, ελ 
πςίζηνηο, θιεξνδνζίαο ηήλ απφιαπζηλ.  
 
Ήιηνο επηθαλείο, ηήλ νιφλπθηφλ ζνπ έιπζε ζηάζηλ, ηνχ λνεηνχ Ζιίνπ, ηήλ 
αζχγθξηηνλ έιιακςηλ, κεηά ηνχο ελ ηή λπθηί, βίνπ θακάηνπο ζνπ, πξνκελχσλ, 
πεξηαπγάζεηλ ζνη Αξζέληε.  

Θενηνθίνλ 
Έρνπζα ηφ ζπκπαζέο, ε ηεθνχζα ηφλ θηιάγαζνλ Λφγνλ, ζψζνλ εκάο βηαίαο, 
θαί δεηλήο πεξηζηάζεσο, ζέ γάξ κφλελ νη πηζηνί, πάλαγλε Γέζπνηλα, 
πξνζηαζίαλ, αθαηακάρεηνλ θεθηήκεζα.  

Καηαβαζία 
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο αησλίνπο, 
θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ θήηνπο Ησλάο, 
εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ. 
 



Κνληάθηνλ απηφκεινλ 
Ήρνο β' 

Σά κεγαιείά ζνπ Παξζέλε ηίο δηεγήζεηαη; βξχεηο γάξ ζαχκαηα, θαί πεγάδεηο 
ηάκαηα, θαί πξεζβεχεηο ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ, σο ζενιφγνο θαί θίινο 
Υξηζηνχ.  

Ο Οίθνο 
Όςε νπξάληα εθκαλζάλεηλ, θαί ζαιάζζεο ηά βάζε εξεπλάλ, ηνικεξφλ 
ππάξρεη θαί αθαηάιεπηνλ, ψζπεξ δέ άζηξα εμαξηζκήζαη, θαί παξάιηνλ 
ςάκκνλ νπθ έζηηλ φισο νχησο νπδέ ηά ηνχ ζενιφγνπ εηπείλ ηθαλφλ, ηνζνχηνηο 
απηφλ ζηεθάλνηο ν Υξηζηφο, φλ εγάπεζελ, έζηεςελ, νχ ελ ηψ ζηήζεη αλέπεζε, 
θαί ελ ηψ κπζηηθψ δείπλσ ζπλεηζηηάζε, σο ζενιφγνο θαί θίινο Υξηζηνχ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ζ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ Απνζηφινπ θαί 

Δπαγγειηζηνχ, επηζηεζίνπ, θίινπ, εγαπεκέλνπ θαί παξζέλνπ, Ησάλλνπ ηνχ 
ζενιφγνπ, ήηνη, ε ζχλαμηο ηήο Αγίαο θφλεσο, ηήο εθπεκπνκέλεο εθ ηνχ ηάθνπ 
απηνχ, ήγνπλ ηνχ κάλλα.  

ηίρνη 
 Οπ βξψζηλ, αιιά ξψζηλ αλζξψπνηο λέκεη  
 Σφ ηνχ ηάθνπ ζνπ κάλλα, κχζηα Κπξίνπ.  
 Ογδνάηε ηειένπζη ξνδηζκφλ βξνληνγφλνην.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αξζελίνπ ηνχ Μεγάινπ.  
ηίρνη 

 Λαζείλ βηψζαο Αξζέληνο εγάπα,  
 ο νπδέ πάλησο εθβηψζαο ιαλζάλεη.  
 

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

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή δ' 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Πξνζχκσο εθβέβεθαο, δεζκνχ ηήο χιεο ψ Πακκαθάξηζηε, σο Θενχ 
παξαζηάηεο, θαί ζενπλεχζηνπ γεγνλψο άγγεινο, ζενινγίαο βνάλ 
εμεπαίδεπζαο, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Χο ρφξηνλ ιειφγηζαη, ρξπζφλ θαί πινχηνλ ψ Πακκαθάξηζηε, θαί ν ρφξηνο 
ρξπζφο ζνη, δη' ελεξγείαο ζείαο γεγέλεηαη, ζενινγνχληη ηφλ Κηίζηελ, θαί 
ςάιινληη, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ, Παηξφο αλάξρνπ εθπνξεπφκελνλ, θαί εθ ζνχ ακεξίζησο, 
ιακβάλνλ Λφγε Μνλνγελέο ηνχ Θενχ, ηνίο Απνζηφινηο θξαπγάδεηλ 
αλήγγεηιελ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 



Αξξήησ θπήζεη ζνπ, θξηθηψλ αξξήησλ εκάο εμίσζαο, Θενηφθε πξαγκάησλ, 
δηφ θξηθηήο κε ξχζαη θνιάζεσο, θαί ηήο αξξήηνπ ραξάο θαηαδίσμνλ, ίλα πκλψ 
ζε αεί ηήλ πνιπυκλεηνλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Σήλ ιχκελ ηψκελνο, ηψλ πάιαη κχξσλ Πάηεξ Αξζέληε, δπζσδίαο ελέζρνπ, θαί 
επσδίαο κχξνλ Υξηζηνχ γεγνλψο, ηή κεηνπζία ηήο ράξηηνο έιεγεο, Δπινγεηφο 
ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σφλ ζείνλ ελ ζψκαηη, ππέδπο γλφθνλ Πάηεξ Αξζέληε, ελ Υξηζηψ κπεζείο δέ, 
Παηξφο αλάξρνπ γλψζηλ θαί Πλεχκαηνο, ηήλ ελ Σξηάδη κνλάδα αλχκλεζαο, 
Δπινγεηφο εθβνψλ ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο.  

Σξηαδηθφλ 
Απάλησλ κέλ Κχξηνλ, ελφο δέ κφλνπ κνλνγελνχο Τηνχ, νξζνδφμσο Παηέξα, 
ζενινγνχληεο ζέ θαηαγγέιινκελ, θαί έλ εηδφηεο ζνχ εθπνξεπφκελνλ, Πλεχκα 
επζέο ζπκθπέο θαί ζπλατδηνλ.  

Καηαβαζία 
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο ζλεηφο, 
θαί δηά πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν κφλνο επινγεηφο 
ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Χο επηξεπήο θαί εχζεκνο, ε παλέλδνμνο κλήκε ζνπ, Δπαγγειηζηά, ηήο Ηεζνχ 
ζεφηεηνο, ελζέσο κπξίδνπζα, ηή Δθθιεζία έιακςελ, φζελ γεγεζφηεο νη πηζηνί 
κεισ δνχκελ, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ ζενιφγνλ έρνληεο, ηήο ρνξείαο ηαμίαξρνλ, ζέ ηφλ ππ' απηνχ Υξηζηέ 
ζενινγνχκελνλ, Θεφλ θαηαγγέιινκελ, ζχλ ηψ Παηξί θαί Πλεχκαηη, θαί 
ραξκνληθψο, πκλνινγνχληεο βνψκελ, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
σκαησζέληα ηέηνθαο, Θεφλ Λφγνλ παλάκσκε, ηνχηνλ εθδπζψπεη, ηνχ 
ππξφο κε ξχζαζζαη, ηδνχ γάξ ν βίνο κνπ, φινο εθδεδαπάλεηαη, φινο ηαίο 
δεηλαίο, εθδνπισζείο ακαξηίαηο, δηφπξφο ζέ Παξζέλε, θαηαθεχγσ ν ηάιαο, θαί 
ζέ επηθαινχκαη ηήλ Κεραξηησκέλελ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 



Σψλ εδνλψλ Αξζέληε, ηήλ ςπρφιεζξνλ πχξσζηλ, ηήλ θνιαζηηθήλ ηε, ηήο 
γεέλλεο έθθαπζηλ, επηφλσο θαηέζβεζαο, ηνίο ηψλ δαθξχσλ ξεχκαζηλ, αιιά 
θαί εκάο, εμ ακθνηέξσλ ξπζζήλαη, κή παχζε ηθεηεχσλ, ηνλ σηήξα ηνχ 
θφζκνπ, Υξηζηφλ, φλ επινγνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Δπηαπιαζίσο ζηε, θαηαλχμεσο θάκηλνλ, ηήο Βαβπισλίαο, ζεαπηψ 
εμέθαπζαο, ελ ή δξνζηδφκελνο, ηψ θσηηζκψ ηήο ράξηηνο, ηφλ Γεκηνπξγφλ θαί 
Λπηξσηήλ αλεβφαο, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Σξηαδηθφλ 
Σξηζζνθαή ζεφηεηα, εληαίαλ εθιάκπνπζαλ, αίγιελ εθ κηάο, ηξηζππνζηάηνπ 
θχζεσο, Γελλήηνξα άλαξρνλ, νκνθπά ηε Λφγνλ Παηξφο, θαί ζπκβαζηιεχνλ, 
νκννχζηνλ Πλεχκα, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Καηαβαζία 
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί θπξία, 
ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο 
ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο 

ηαπξψ ηψ ηνχ Γεζπφηνπ παξεζηεθψο, ηήλ Παξζέλνλ ηε θαί Θενηφθνλ 
αγλήλ, ηψλ Μαζεηψλ, ν αγαπεκέλνο ηφ θαζαξφλ, ζενινγίαο φξγαλνλ, νίά πεξ 
παξζέλνο εγρεηξηζζείο, θαί θχιαμ ηήο ακέκπηνπ, ππάξμαο Θενηφθνπ, λχλ 
επαμίσο καθαξίδεηαη.  
 
Αμίσο αγαπήζαο ν θαζαξφο, ηφλ ζεκλφλ θαί αθίβδεινλ βίνλ ζνπ, αγγειηθψο, 
πεπνιηηεπκέλνλ επί ηήο γήο, ζέ αδειθφλ πξνζήθαην, κάθαξ Ησάλλε ηήο 
εαπηνχ πηφλ ζε θαηαγγείιαο, Μεηξφο ηήο Θενηφθνπ, κεζ' ήο ζε πάληεο 
καθαξίδνκελ. 

Θενηνθίνλ 
σηήξηνο γελνχ κνη πχξγνο Αγλή, ηψλ δαηκφλσλ απείξγσλ ηάο θάιαγγαο, θαί 
πεηξαζκψλ, φρινλ θαί θηλδχλσλ απνζνβψλ, θαί ηψλ παζψλ ηήλ έθνδνλ, 
πφξξσ απειαχλσλ θαί θαζαξάλ, δηδνχο ειεπζεξίαλ, θαί ζείσλ ραξηζκάησλ, 
ηήλ αθζνλίαλ κνη παξέρνπζα.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Μσζήο εζαπκαζηψζε αμησζείο, θαηηδείλ ηήο Παξζέλνπ ηήλ θχεζηλ, 
ζπκβνιηθψο, βάησ ηππνπκέλελ θινγνεηδεί, ζχ δέ ηψ ζείσ Πλεχκαηη, φινο δη' 
εθζηάζεσο ζπγθξαζείο, ππξίκνξθνο σξάζεο, δηφ θαί επαμίσο, ζέ 
καθαξίδνκελ Αξζέληε.  



 
Αλέηεηιε Υξηζηφο ζνη άδπηνλ θψο, επθξνζχλε δέ ζέ ππεδέμαην, ελ νπξαλνίο, 
κλήκn γάξ ζαλάηνπ δηελεθεί, ηφλ ζεαπηνχ πξνζήγαγεο, βίνλ αθειίδσηνλ 
εκκειψο, δηφ θαί επαμίσο, απείιεθαο ηψλ πφλσλ, επηθαξπίαο Πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Χξάζεο ψ Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ππέξ θχζηλ ηεθνχζα ελ ζψκαηη, ηφλ 
αγαζφλ, Λφγνλ εθ θαξδίαο ηήο εαπηνχ, φλ ν Παηήξ εξεχμαην, πάλησλ πξφ 
αηψλσλ σο αγαζφο, φλ λχλ θαί ηψλ ζσκάησλ, επέθεηλα λννχκελ, εί θαί ηφ 
ζψκα πεξηβέβιεηαη.  

Καηαβαζία 
Φσηίδνπ, θσηίδνπ ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζε αλέηεηιε, 
Υφξεπε λχλ θαί αγάιινπ, ηψλ, ζχ δέ, αγλή, ηέξπνπ, Θενηφθε, ελ ηή εγέξζεη 
ηνχ ηφθνπ ζνπ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ήρνο β' 

Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 
Θενινγψλ εβξφληεζαο, Δλ αξρή ήλ ν Λφγνο, θαί πξφο Θεφλ ν Λφγνο ήλ, θαί 
ν Θεφο ήλ ν Λφγνο, Απφζηνιε Ησάλλε, ηνχ Υξηζηνχ γάξ ηψ ζηήζεη, επηπεζσλ 
θαθείζελ δέ, πιήξεο ζενινγίαο, ξείζξνλ δσήο, κάθαξ αξπζάκελνο Θενιφγε, 
ηήλ θηίζηλ άξδεηο άπαζαλ, ήηηο ζε θαί γεξαίξεη.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Σψ ηνχ Γεζπφηνπ ζηε, πεηζαξρψλ ζείσ λφκσ, πάληα ηφλ θφζκνλ έιηπεο, θαί 
ιαβψλ ηφλ ζηαπξφλ ζνπ, Πάηεξ Αξζέληε ραίξσλ, εθνινχζεζαο ηνχησ, 
λεζηείαηο θαί ηνίο δάθξπζη, ζενθφξε ζρνιάδσλ, θαί πξνζεπρή, ζηάζεη ηε 
παλλχρσ θαί εζπρία, δη' ήο εθξάζεο πάλζνθε, ηή Αγία Σξηάδη.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ.  
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Μάθαξ Ησάλλε πάλζνθε, πεξηνπζία ζεξκήο, πξφο Υξηζηφλ αγαπήζεσο, 
πιένλ πάλησλ πέθελαο, Μαζεηψλ αγαπψκελνο, ηψ παληεπφπηε Λφγσ θαί 
θξίλνληη, δηθαίνηο πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ δπγνίο, ηήο θαζαξφηεηνο, θαί αγλείαο 
θάιιεζη, θαηαπγαζζείο, ζψκα θαί δηάλνηαλ, ζενκαθάξηζηε.  
 
Σφ παξζελίαο απάλζηζκα, ηφ ηψλ ζεmψλ αξεηψλ, δεθηηθφλ ελδηαίηεκα, ηήο 
ζνθίαο φξγαλνλ, ηφ ηνχ Πλεχκαηνο ηέκελνο, ηφ θσηνθφξνλ, ζηφκα ηήο 
ράξηηνο, ηήο Δθθιεζίαο, ηφ θαεηλφηαηνλ, φκκα ηφ πάλζεπηνλ, Ησάλλελ άζκαζη 
πλεπκαηηθνίο, λχλ αλεπθεκεζσκελ, σο ππεξέηελ Υξηζηνχ.  



 
Θενινγίαο ηά λάκαηα, επί ηνχ ζηήζνπο πεζψλ, ηήο ζνθίαο εμήληιεζαο, θαί 
ηφλ θφζκνλ ήξδεπζαο, Ησάλλε καθάξηε, ηή ηήο Σξηάδνο, γλψζεη ηήλ 
ζάιαζζαλ, θαηαμεξάλαο ηήο αζεφηεηνο, ζηχινο γελφκελνο, θαί λεθέιε 
έκςπρνο, θαζνδεγψλ, πξφο ηήλ επνπξάληνλ, θιεξνδνζίαλ εκάο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο φκνηνλ 
Πάηεξ ζεφθξνλ Αξζέληε, ηήο θνζκηθήο ζεαπηφλ, απνζηήζαο ζπγρχζεσο, 
πξφο ηήλ ππεξθφζκηνλ, αλελέρζεο αθξφηεηα, απηήλ πνζήζαο, ηψλ αγαζψλ 
ηήλ πεγήλ, απηφ ηφ φλησο, εθεηφλ έθζαζαο, νχ ηαίο ειιάκςεζη, κάθαξ 
ππξζεπφκελνο, ακαξηηψλ, δφθνπ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, εκάο εμάξπαζνλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Δπαγγειηζηά Ησάλλε, Ηζάγγειε παξζέλε, Θενιφγε ζενδίδαθηε, νξζνδφμσο ηψ 
θφζκσ, ηήλ άρξαληνλ πιεπξάλ, ηφ αίκα θαί ηφ χδσξ, βιχδνπζαλ εθήξπμαο, ελ 
ψ ηήλ αηψληνλ δσήλ πνξηδφκεζα ηαίο ςπραίο εκψλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Γνμνινγία Μεγάιε 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο, Χδή γ' θαί ο', 
Απφζηνινλ θαί Δπαγγέιηνλ ηνχ Απνζηφινπ.  

 
Κνηλσληθφλ 

Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ Θ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Ζζατνπ, θαί ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο 

Υξηζηνθφξνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κπξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρερά 
ακθνηέξσλ αλά γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Πξνθήηνπ 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Άλζξαθη ζεφηεηνο, ηνχ ζαξθσζέληνο ξηπηφκελνο, πξνθεηείαλ πηζηεχεηαη, ν 
κέγαο θαί έλδνμνο, θαί ηήλ ζείαλ δφμαλ, βιέπεη Ζζαταο, δηά πνιιήλ ηήο 



αξεηήο, πεξηνπζίαλ θαί θαζαξφηεηα, θαί θήξπμ πξνρεηξίδεηαη, θαί πξνκελχεη 
ηήλ κέιινπζαλ, ζσηεξίαλ ηνίο έζλεζη, θαί ηήλ ζείαλ εκθάλεηαλ.  
 
Ννχλ ηε θαί δηάλνηαλ, εθθαζαξζείο αμηάγαζηε, Ζζατα ηνχ Πλεχκαηνο, 
επάξκνζηνλ φξγαλνλ ελεξγείαηο ηνχηνπ, θαί ηαίο επηπλνίαηο, αλαθξνπφκελνλ 
αεί, θαί ζενθξφλσο κεζαξκνδφκελνλ, εγέλνπ παλανίδηκε, ηφλ επί ζξφλνπ 
θαζήκελνλ, επεξκέλνπ ζεψκελνο, θαί ηά ζεία κπνχκελνο.  
 
Μίαλ θπξηφηεηα, ηξηζππνζηάηνπ ζεφηεηνο, ηξηζαγίσ θσλήκαηη, απαχζησο 
δνμάδνληα, εξαθίκ ηά ζεία, Μάθαξ ζεσξήζαο, θαί κπεζείο πξνθεηηθήλ, 
ελεπηζηεχζεο ράξηλ ζαπκάζηε, δηφ ζνπ ηφ παλίεξνλ, επηηεινχληεο 
κλεκφζπλνλ, ηψ Υξηζηψ ζε πξνζάγνκελ, πξεζβεπηήλ δπλαηψηαηνλ.  
 

Έηεξα ηηρεξά ηνχ Μάξηπξνο 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σνχ Υξηζηνθφξνπ ηνχο άζινπο, δεχηε ηηκήζσκελ, δη' ψλ εκίλ πεγάδεη ε 
αέλανο ράξηο, Υξηζηνχ ηνχ δσνδφηνπ, θαί γάξ θξαηαηψο, ηνχο ερζξνχο 
ηξνπσζάκελνο, θαηά παζψλ θαί δαηκφλσλ θαί νδπλψλ, ηήλ εμνπζίαλ 
εθνκίζαην.  
 
Ζ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ θφληο, ζαπκάησλ βιχδεη πεγάο, ηψλ θεξαπλψλ ηήλ 
ιχζηλ, θαί ινηκψλ θαί θηλδχλσλ, ηήλ ιχηξσζηλ παξέρεη, δηφ ζε θαί λχλ, 
Υξηζηνθφξε πνιχαζιε, ν ζφο ιαφο ηθεηεχεη, φπσο αεί, δηαζψδεηαη ηήο βιάβεο 
απηψλ.  
 
νχ ηφ κλεκφζπλνλ Μάξηπο, επσδηάδεη ηξαλψο, εαξηλά σο ξφδα, ηά 
πνιχαζια πάζε, ηψλ ζψλ αγσληζκάησλ, δη' ψλ αζζελείο, εκπαζείο ηε θαί 
άξξσζηνη, ηήλ επξσζηίαλ πινπηνχληεο, ηαίο ζαίο επραίο, αλπκλνχζη ηφλ 
δνηήξα Υξηζηφλ.  

Γφμα... Σνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο δ'  Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Κνγρχιε αίκαηνο ηνχ καξηπξίνπ ζνπ, θνζκεζείζα ε Δθθιεζία ηνχ Θενχ, 
ειηαθάο αθηίλαο εθπέκπεη, Υξηζηνθφξε πνιχαζιε, ηψ γάξ ηαπξψ, 
θαζνπιίζαο ζεαπηφλ, θαί ηφ ζαλείλ ππέξ Υξηζηνχ πξνζχκσο ειφκελνο, 
γελλαίσο πξφο παξάηαμηλ ηνχ αιινηξίνπ αληηθαηέζηεο, θαί θαηαηζρχλαο 
πάζαο ηάο επηλνίαο ηψλ παξαλφκσλ, ληθεηήο ζηξαηηψηεο ψθζεο ηνχ 
Υξηζηνχ, Γηφ δπζσπνχκέλ ζε, σο παξξεζίαλ έρσλ, Μαξηχξσλ 
εγθαιιψπηζκα, πξέζβεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 
 



Γφμα... ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο δ'  Αλαηνιίνπ 

Γεχηε ηψλ Πηζηψλ ηφ ζχζηεκα, πλεπκαηηθήλ ρνξείαλ επηθξνηήζσκελ, θαί ηφλ 
αζινθφξνλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ελ χκλνηο ηηκήζσκελ, Υξηζηνθφξνλ ηφλ 
έλδνμνλ, ήκεξνλ γάξ σο εσζθφξνο αλέηεηιε, θαί θαηαθσηίδεη ηάο δηαλνίαο 
ηψλ πηζηψλ, ηψλ ελ πίζηεη θαί πφζσ, επηηεινχλησλ ηήλ κλήκελ απηνχ ηήλ 
ζεβάζκηνλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Πξνθήηνπ 
Ήρνο β' 

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

Γφμα... ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

ηνιαίο ηαίο εμ αίκαηνο, σξατδφκελνο, Κπξίσ παξίζηαζαη, ηψ Βαζηιεί 
νπξαλψλ, Υξηζηνθφξε ανίδηκε, φζελ ζχλ Αζσκάησλ, θαί Μαξηχξσλ ρνξείαηο, 
άδεηο ηή ηξηζαγίσ, θαί θξηθηή κεισδία, δηφ ηαίο ηθεζίαηο ηαίο ζαίο, ζψδε ηνχο 
δνχινπο ζνπ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο εκέξαο, θαί ηψλ Αγίσλ θνηλφο. 
Πνίεκα Θενθάλνπο. 

 
Σνχ Πξνθήηνπ 

 
Χδή α'  Ήρνοδ' 

Άζνκαί ζνη Κχξηε 
Φψηηζφλ κε Κχξηε ν Θεφο κνπ, θαί θαζνδήγεζνλ θαηδξψο, ηνχ ζείνπ 
Πξνθήηνπ, ηήλ έλδνμνλ θαί έληηκνλ, επθεκήζαη παλήγπξηλ.  
 
Θεφθζνγγνο ζάιπηγμ ηνχ Ζζατνπ, πεξηερήζαζα ηήλ γήλ, ηνχο ηήο Δθθιεζίαο, 
ηξνθίκνπο ζπλεθάιεζελ, ενξηάζαη ηήλ κλήκελ απηνχ.  
 
Σά πάζε ηνχ ζψκαηνο ζενθφξε, ηψ ινγηζκψ ηψ ηήο ςπρήο, ζαθψο 
ππνηάμαο, ηήλ δφμαλ θαηεμίσζαη, ηδείλ ηνχ Παληνθξάηνξνο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Γεχηε πάληεο ζήκεξνλ ρξηζηνθφξνη, ηνχ Υξηζηνθφξνπ ηήλ κλήκελ, ηνχ ηήο 



αιεζείαο, Μάξηπξνο ζεφθξνλεο, επζεβψο αλπκλήζσκελ.  
 
Αλδξείσο εγσλίζσ θαηά ηήο πιάλεο, θαί ηάο Σπξάλλσλ απεηιάο, Μάξηπο 
αζινθφξε, ηζρχτ ξσλλχκελνο, ηνχ ηαπξνχ θαηεπάηεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ράβδνλ πξννξψλ ζε ηήλ Θενηφθνλ, άλζνο δέ πάιηλ ηφ εθ ζνχ, ζαξθνχκελνλ 
Λφγνλ, πξνήγγεηιελ ν έλδνμνο, Ζζαταο Παλάρξαληε.  
 

Χδή γ' 
Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζελ 

ιελ ηήλ απγήλ ηνχ Πλεχκαηνο, ππνδεδεγκέλνο πξνεγφξεπζαο Έλδνμε, ηήο 
ηνχ Λφγνπ νηθνλνκίαο, ηφ απφξξεηνλ κπζηήξηνλ.  
 
Ήξζεο πξφο χςνο νπξάληνλ, θαί ηήο επζεβείαο ηήλ ιακπξφηεηα έδεημαο, ηψλ 
εηδψισλ καηαηνηάηελ, δηειέγμαο ηήλ αζζέλεηαλ.  
 
Λίζνλ ελ ηψλ ππέξηηκνλ, αθξνγσληαίνλ, ηήλ νηθνπκέλελ ζπλδένληα, ηφλ 
Γεζπφηελ ν Ζζαταο, πξνθεηεχεη ηεζεζφκελνλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
πισ ηνχ ηαπξνχ θξαμάκελνο, Μάξηπο αζινθφξε, ηάο αιγεδφλαο 
ππέκεηλαο, αελάσο ηψ πνζνπκέλσ, εληξπθψλ θαί αγαιιφκελνο.  
 
άξμ κέλ αηθηζκνίο εηέκλεην, ε ζενθηιήο δέ ζνπ ςπρή, δη' αγάπεο εηξέθεην, 
κειεηψζα ηήο βαζηιείαο, Υξηζηνθφξε ηήλ απφιαπζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ρήζηο αιεζψο πεπιήξσηαη, ε ηνχ Ζζατνπ, ε Παξζέλνο γάξ ηέηνθε, 
ζαξθσζέληα ηφλ δσνδφηελ, θαί σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Θείαο ράξηηνο θαηεμηψζεο, φηη ήθνπζαο θσλήο Κπξίνπ, Ζζατα ψ Πξνθήηα 
παλέλδνμε, ηήο αιεζείαο πξνξξήζεηο εθήξπμαο, θαί αλνκνχληαο ηπξάλλνπο 
δηήιεγμαο, φζελ πξίνλη, μπιίλσ πξηζζείο παξίζηαζαη Υξηζηψ, εθιηπαξψλ ππέξ 
ηψλ δνχισλ ζνπ.  

Σνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Δπζεβείαο ηήλ γλψζηλ θαηαιαβψλ, αγλσζίαο ηφλ δφθνλ απνβαιψλ, Μάξηπο 
θαηεπάηεζαο, ηφλ αξρέθαθνλ φθηλ, ηψ γάξ ζείσ πφζσ, ηφλ λνχλ 



ππξπνινχκελνο, ηψλ εηδψισλ έζβεζαο, ηφ άζενλ θξχαγκα, φμελ επαμίσο, 
ακνηβήλ ηψλ αγψλσλ, εδέμσ ηφλ ζηέθαλνλ, θαί παξέρεηο ηάκαηα, Υξηζηνθφξε 
πνιχαζιε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή δ 
Σήο ζήο επί γήο παξνπζίαο 

Σήο αξεηήο αλπςψζεο πξφο ηήλ αθξφηεηα, θαί θαζαξψο ηψ πνζνπκέλσ 
πξνζσκίιεζαο, θαί γεγεζφησο έςαιιεο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Πξνθεηηθήλ Ζζαία ράξηλ πεπίζηεπζαη, θαί Θενχ ελδηαίηεκα ζείνλ δέδεημαη, θαί 
νπξαλψλ ζθελψκαζη, δφμεο αθεξάηνπ εμίσζαη.  
 
Δγθαηλίδεζζαη λήζνπο έθεο αηληηηφκελνο, ηάο εζλψλ Δθθιεζίαο, ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο, πιεζζεζνκέλαο Έλδνμε, κχζηεο αξξήησλ γελφκελνο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Σψλ νπξαλψλ ηήλ θιεξννρίαλ Μάξηπο είιεθαο, επί γήο ππέξ Υξηζηνχ 
αγσληζάκελνο, θαί ηψλ εηδψισλ έζβεζαο, πιάλελ αλδξηθψο δεηζηδαίκνλα. 
 
Σψλ γπλαηθψλ ζνη ηήλ πείξαλ Μάξηπο πξνζέθεξελ, σο Αδάκ ηψ πξνπάηνξη, 
ν φθηο πνηέ, αιι' εηηεζείο εζρχλεην, βξφρνπο θαζεαπηνχ ηεθηαηλφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Παηδίνλ εηκίλ εδφζε εθ ηήο Πξνθήηηδνο, ηφ ηερζέλ πξφ ψδίλσλ ηήο 
Θενκήηνξνο, νχ ε αξρή επψκηνο, ζείνο Ζζαίαο εθήξπμελ.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ε' 
Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε 

Σφ θεθξπκκέλνλ άλσζελ, κπζηήξηνλ νξψλ, θαί ηήλ αξραίαλ βνπιήλ ηνχ 
Τςίζηνπ, ηήο πεξί εκάο νηθνλνκίαο, ζενξξήκνλ θαηήγγεηιαο.  
 
Ζ ηψλ παζψλ ζνπ Κχξηε, αέλανο πεγή, ηψλ παζεκάησλ εκάο απνπιχλεη, 
ήθεηο γάξ σηήξ, σο Ζζαταο, ν Πξνθήηεο εδίδαμε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 



Σψ θσηηζκψ ηήο πίζηεσο, ζαθψο εδψγξεζαο ιανχο, θαί ηήλ καλίαλ αζέσλ 
ηπξάλλσλ, έιπζαο, ελδεδπκέλνο, ηήλ εμ χςνπο ελέξγεηαλ.  
 
Οπξαλψλ σο πξνέθξηλαο, απφιαπζηλ ζαθψο, ηήο επηγείνπ, ζνθέ 
Υξηζηνθφξε, έθεξεο ζηεξξψο βαζάλσλ πφλνπο, ηψ ηαπξψ δπλακνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Δπί λεθέιεο Κχξηε, θαζήκελνλ αγλήο, ηήο παλπκλήηνπ Μεηξφο, Ζζαίαο 
βιέπεη ζε ηξαλψο, ηψλ Αηγππηίσλ θαζαηξνχληα ηά μφαλα.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ο' 
Δβφεζε πξνηππψλ 

Σψ Πλεχκαηη, ηππσζείο Ζζαίαο εψξαθελ, επί ζξφλνπ, θπξηφηεηα δφμεο 
αζηξάπηνπζαλ, πκλνινγνπκέλελ, ηξηζαγία θσλή ηήλ ηξηζάξηζκνλ.  
 
Σψ ζηφκαηη, δεδνηθφο ζνη πξνζάγεη ηφλ άλζξαθα, Ζζατα, εξαθίκ ηή ιαβίδη 
δξαμάκελνλ, θαί Θενχ Πξνθήηελ, εθηειεί κπζηηθψο ηεξψηαηνλ.  
 
Σήλ έθβαζηλ, ηειαπγψο ζεσξψλ ηψλ πξνξξήζεσλ, Ζζαταο, λνεξψο ζχλ 
Αγγέινηο αγάιιεηαη, θαί ζθηξηψλ δνμάδεη, ηφλ πιεξνχληα απηνχ ηά θεξχγκαηα.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Οχ πξφο αίκα, νπ πξφο ζάξθα ηήλ πάιελ αξάκελνο ν γελλαίνο, αιι' αξράο 
εηξνπνχην θαί δαίκνλαο, ανξάησ ζζέλεη, ηνχ Τηνχ ηνχ Θενχ θξαηπλφκελνο.  
 
Αγαπήζαο, εππξεπψο νξεθηψλ ηήλ αθξφηεηα, Αζινθφξε, νπθ εζζάλνπ ηψλ 
πφλσλ μεφκελνο, ηήλ δηάλνηάλ ζνπ, επεξείδσλ αεί ηψ Γεζπφηε ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ Παξζέλνλ, ελ γαζηξί ζπιιαβνχζαλ ζεψκελνο, θαί ηεθνχζαλ, Ζζαίαο σο 
έθε ν έλδνμνο, ζαξθσζέληα Λφγνλ, θαί Τηφλ ηνχ Θενχ λχλ αγάιιεηαη.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σήλ ελ πξεζβείαηο αθνίκεηνλ 

Σήο Πξνθεηείαο ηφ ράξηζκα δεδεγκέλνο, πξνθεηνκάξηπο Ζζαία ζενθήξπμ, 
πάζηλ εηξάλσζαο ηνίο πθ' ήιηνλ, ηήλ ηνχ Θενχ θσλήζαο κεγαινθψλσο 
ζάξθσζηλ, Ηδνχ ε Παξζέλνο ελ γαζηξί ιήςεηαη.  

Ο Οίθνο 
ινο ππάξρσλ λελεθξσκέλνο θαί αθάζαξηα ρείιε θεθηεκέλνο Υξηζηέ, πψο 
νίζσ ζνη αίλνλ επάμηνλ, λησο γηλψζθσλ ηήλ ζήλ επζπιαγρλίαλ, φηη ζψδεη 



ηνχο πίζηεη ζνη πξνζηφληαο, ψζπεξ πνηέ θαί ε ρήξα εθείλε ηά δχσ ιεπηά, 
πξνζθέξσ ιφγνπο ρεηιέσλ ξππαξψλ, θαί πξνζπίπησ θξαπγάδσλ ζνη, Σφλ 
λνχλ κνπ θψηηζνλ Γέζπνηα, ίλα ιέγσ κεηά ηνχ Πξνθήηνπ ζνπ, Ηδνχ ε 
Παξζέλνο ελ γαζηξί ιήςεηαη.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Θ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ 

Πξνθήηνπ Ζζατνπ.  
ηίρνη 

 ο άζπνξνλ πξνείδελ πηνκεηξίαλ,  
 Πξηζζείο άλαξρνλ είδελ πηνπαηξίαλ.  
 Ζζαταο δ' νξφσλ κέιινλη' ελάηε ρεξί πξίζζε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Υξηζηνθφξνπ.  
ηίρνη 

 Σφλ Υξηζηνθφξνλ νίδά ζε Υξηζηνθφξνο,  
 Υξηζηψ ηπζέληα ηψ Θεψ δηά μίθνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Δπηκάρνπ θαί Γνξδηαλνχ.  
 

Σή απηή εκέξα, αη άγηαη κάξηπξεο Καιιηλίθε θαί Αθπιίλα, αη δηά ηνχ 
αγίνπ Υξηζηνθφξνπ πηζηεχζαζαη ηψ Υξηζηψ, ζνχβιαηο απφ πνδψλ έσο ψκσλ 
δηαπαξείζαη ηειεηνχληαη.  
 

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

Χδή δ' 
Αβξακηαίνη πνηέ 

Σήλ ηνχ σηήξνο εκίλ, παξεζνκέλελ βιέπσλ, ν Ζζαίαο απνιχηξσζηλ, Ήμεη 
αλεβφεζελ, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεκέλνο.  
 
Καί πξνθεηείαο ράξηλ, θαί καξηπξίνπ ζηέθνο, ν Ζζαίαο αλεδήζαην, ηζρχο κνπ 
θαί χκλεζηο, ν ηψλ Παηέξσλ βνψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Σήο επζεβείαο φξνπο, θαί πνιηηείαο λφκνπο, ζενθνξήησ γιψζζε ηέζεηθαο, 
Πξνθήηα ζεζπέζηε, ν ηψλ Παηέξσλ βνψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Σήο καξηπξίαο νδφλ, ηή θαξηεξία ηξέρσλ, ν Υξηζηνθφξνο ηά νπξάληα, πνιεχεη 
ζθελψκαηα, ν ηψλ Παηέξσλ βνψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Σήο αζεβείαο θιφγα, ηήο επζεβείαο δξφζσ, ν Υξηζηνθφξνο θαηεκάξαλε, θαί 
χκλνηο εθξαχγαδελ, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφοεί.  



Θενηνθίνλ 
Σήο παξζελίαο νξψλ, ηφλ ππέξ θχζηλ ηφθνλ, θαί ηήο αγλείαο ηήλ ιακπξφηεηα, 
Ζζατα βφεζνλ, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ε' 
Οη ελ Βαβπιψλη παίδεο 

Δπθξνζχλεο ηφλ ρηηψλα, λπκθίνπ πεξηθείκελνο ηξφπνλ, αγάιιεηαη λχλ 
ραξκνληθψο, Ζζαταο ν έλδνμνο, θαί ζείαο ηξπθήο απνιαχσλ, ηνίο Αγγέινηο 
ζπκθζέγγεηαη, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Οη Θενχ πξίλ ρσξηζζέληεο, δαηκφλσλ απαηψκελνη ιφγνηο, ελδίθσο 
απαλίζηαληαη γήο, ηήο αγίαο νη ηάιαλεο, Πξνθήηνπ θσλαίο αθνινχζσο, θαί 
λχλ κέιπεηλ νχ δχλαληαη, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Σήλ πιάλελ θαηαιηπφληα, ηψ ζείσ πξνζεπέδξακνλ θέγγεη, ηά πιήζε ηψλ 
εζλψλ, θαί Υξηζηνχ, ηψ θιήξσ Πξνζεξκφζζεζαλ, σο πάιαη θεζίλ Ζζαταο, 
θαί πκλνχληεο λχλ κέιπνπζηλ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Σφ ηήο εηδσινκαλίαο, ζξαζέσο πξνζξεγλχκελνλ θχκα, Μαξηχξσλ 
πξνζεζξαχζζε ζηεξξαίο, αληηηχπνηο ελζηάζεζη, ηψλ ππέξ Υξηζηνχ εινκέλσλ, 
θηλδχλνπο θαί κειπφλησλ απηψ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Βαζηιηθήλ αινπξγίδα, βαθείζαλ εμ αηκάησλ ζνπ Μάξηπο, σξαίσο 
ελδπζάκελνο λχλ, Υξηζηνθφξε αήηηεηε, Αγγέισλ ρνξνίο ζπγρνξεχεηο, θαί 
ζπκκέιπεηο ηψ Κηίζηε ζνπ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ παξζελνκήησξ Κφξε, σο βξέθνο αγθαιίδεηαη Λφγνλ, ηφλ πάζη δηδφληα ηήλ 
δσήλ, θαί ηά πάληα πνηήζαληα, σο έθε ηφ πξίλ Ζζαταο, φο θαί ραίξσλ 
εθξαχγαδελ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Οη ελ Βαβπιψλη Παίδεο, ηψ ζείσ ππξπνινχκελνη δήισ, ηπξάλλνπ θαί θινγφο 
απεηιήλ, αλδξείσο θαηεπάηεζαλ, θαί κέζνλ ππξφο εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη 
έςαιινλ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ζ' 
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 

Βήκαηη παξέζηεθαο θαηδξψο ζεφιεπηε, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ Γπλάκεσλ, δφμε 
δέ ηνχηνπ επεπθξαίλε ηάο ηήο ζήο επζεβείαο θαξπνχκελνο, επηθαξπίαο 



πακκάθαξ ανίδηκε, φζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.  
 
Γεχηε λχλ θσηφο πξνθεηηθνχ ραξίζκαηνο, νη πνζνχληεο απαξχζαζζε, βίβισ 
πξνζχκσο Ζζατνπ, ηή ηήο ζενγλσζίαο εγθχκνλη, ζπληφλσ επηζπκία 
πξνζέιζσκελ, θαί ζείαο αίγιεο πιεζζεζφκεζα.  
 
Πλεχκαηη θσηηζηηθψ ζαθψο ιακπφκελνο, Ζζατα ζενθφξεηε, πάληαο θσηίδεηο 
ηνχο ηεινυληαο, ην ζείνλ θαί ζεπηφλ ζνπ κλεκφζπλνλ, πξεζβεχσλ ηήο 
ζσηεξίαο ηπρείλ απηνχο, θαί ηήο ηεξπλήο αγαιιηάζεσο,  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
ηέθαλνλ σο ληθεηήο ιακπξφλ δεμάκελνο, Υξηζηνθφξε παλανίδηκε, 
ζπκβαζηιεχεηο ηψ Γεζπφηε, ηψ ζέ ελ ηαίο βαζάλνηο θξαηχλαληη, θαί ρείξα 
δσεθφξνλ νξέμαληη, θαηαπαιαίζαη ηφλ αξρέθαθνλ.  
 
Αίκαηη καξηπξηθψ θαηδξψο ινπζάκελνο, θαηεπγάζζεο Τπεξέλδνμε, λχλ δέ 
παξζέλσλ ελ λπκθψλη, ζχλ ηψ λπκθίσ ραίξσλ εηζέδξακεο, εηξήλελ δέ ηψ 
θφζκσ αηηζχκελνο, κή δηαιίπεο Μάξηπο έλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
Άλζξαθα ηφλ λνεηφλ αγλή Θεφλπκθε, Ζζαταο φλ ηεζέαηαη, θέξεηο αγθάιαηο 
Θενκήηνξ, κνξθή ηή εκεηέξα ελνχκελνλ, θαί θφζκσ ηήλ ζσηεξίαλ 
δσξνχκελνλ, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ ίκσλνο ηνχ Εεισηνχ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί ηνχ Απνζηφινπ γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Απνζηφινπ 



 
Ήρνο δ' 

Έδσθαο ζεκείσζηλ 
ίκσλ ν ζαπκάζηνο, ηψλ Απνζηφισλ ην θαχρεκα, σο βνιίο εμαζηξάπηνπζα, 
δηήιζε ηά πέξαηα, εθδηψθσλ δφθνλ, ηήο πνιπζεταο, ζσηεξηψδεζηλ απηνχ, θαί 
θσηνβφινηο ζείνηο δηδάγκαζη, θαί πάληαο θαηεθψηηζε, κίαλ δνμάδεηλ ζεφηεηα, 
ελ ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, αδηαίξεηνλ άηκεηνλ.  
 
ίκσλ ν ζεφπλεπζηνο, ν πακθαήο θαί ππέξηηκνο, ηψλ εζλψλ ν δηδάζθαινο, 
ζαγήλε ε έλζενο, εθ ηήο απσιείαο, ηνχ βπζνχ δσγξνχζα, ζενινγίαο πςειήο, 
ν αιεζέζηαηνο θήξπμ άπαληαο, Υξηζηνχ πξφο ηήλ επίγλσζηλ, λχλ δεμηψο 
εηζηηάζαην, ηά απηνχ θαηνξζψκαηα, πξνηηζείο παλδαηζίαλ ηεξπλήλ.  
 
ίκσλ ν καθάξηνο, δηαδξακψλ εηο ηά πέξαηα, σο ηξνρφο θπιηφκελνο, πάζαλ 
γήλ θαηέθιεμελ, εηδσινκαλνχζαλ, θαί ηή επζεβεία, θαηαππξζεχζαο 
ηειαπγείο, ππξζνχο αλήςε πηζηνίο ελ ράξηηη, πάληαο γάξ θαηεθψηηζε, κίαλ 
δνμάδεηλ ζεφηεηα, ελ ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, αδηαίξεηνλ άηκεηνλ.  

Γφμα... Ήρνο β' 
Εήινπ επψλπκνο θιεζείο, ίκσλ αμηάγαζηε, δειψλ εδήισζαο Θεψ ηψ 
παληνθξάηνξη, θαί ζείσλ ζε ζαπκάησλ έκπιεσλ αλέδεημε, μέλνλ γάξ ηφλ 
δήινλ έρσλ, θεξσλχκσο Εεισηήο καθάξηε εθιήζεο, θαί ηψ ηξφπσ ηήλ θιήζηλ 
ζχκθσλνλ εθηήζσ, Γηφ πςειφο ππάξρσλ, ελ κεηαξζίνηο ρνξνίο ζθελνχκελνο, 
πξέζβεπε ζεφπηα ηψ Λφγσ Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα 
έιενο.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηνλ ηίρνλ. ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ. 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

ίκσλ παλανίδηκε ηξπθήο, ηφλ ρεηκάξξνπλ έπηεο, θαί ζενθξφλσο επφηηζαο, 
Θενχ επίγλσζηλ, ηνχο ζεξκψο πνζνχληαο, ηφλ Υξηζηφλ κηκνχκελνο, ψ λχλ 
ραξκνληθψο πξνζερψξεζαο, δφμαλ ζεψκελνο, ηήο Σξηάδνο ηήλ ππέξθσηνλ, 
θαί εηξήλελ, ηήλ απεηξνδχλακνλ.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
ίκσλ ππεξζαχκαζηε Θεφλ, θαζνξψλ ηεξπλφηαηα, σο εθηθηφλ θαί νξψκελνο, 
ελψζεη θξείηηνλη, απνιαχσλ ηνχηνπ, θαί ζεηψο ζενχκελνο, ηφ κφλνλ νξεθηφλ 
θαί καθάξηνλ, ραίξσλ απέιαβεο, ρξηζηνθήξπμ παλανίδηκε, ηνίο Αγγέινηο, λχλ 
ζπλαπιηδφκελνο.  
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 



ηφ ζηεξέσκα. 
 
ίκσλ πακκαθάξηζηε Θενχ, θαί αλζξψπσλ δέδεημαη, πηζηφο κεζίηεο 
γελφκελνο, θαί λχλ επτιαηνλ, εππαξξεζηάζηνηο πξνζεπραίο ηηζείο εκίλ, 
Υξηζηφλ κή δηαιίπεο ηφλ Κχξηνλ, πξεζβεχσλ πάληνηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο 
εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Σήλ θηίζηλ σο αεηφο πςηπέηεο δηήιζεο, ίκσλ ηεξψηαηε, καζεηά ηνχ σηήξνο 
θαί Απφζηνιε, θαί ηήλ πιάλελ ηψλ εηδψισλ, ηνίο ππξηθζφγγνηο ζνπ δφγκαζηλ, 
σο χιελ πάζαλ θαηαθιέμαο, ηά έζλε εμ αγλσζίαο βπζνχ, πξφο ηήλ ζείαλ 
γλψζηλ κεηήγαγεο, θαί λχλ πξέζβεπε Υξηζηψ, φπσο ίιεσο γελήζεηαη εκίλ, ελ 
ηή εκέξα ηήο θξίζεσο.  
 

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ’ 
Απφζηνιε Άγηε ίκσλ, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ 
παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο. Καί Απφιπζηο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ηά Καζίζκαηα ηήο ενξηήο, θαί νη Καλφλεο 
ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Απνζηφινπ.  
 

Καλψλ ηνχ Απνζηφινπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
Απνζηνινπ ίκσλνο εμάδσ θιένο 

Πνίεκα Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζκα αλαπέκςσκελ 

Άλσ ηψ Γεζπφηε παξεζηψο, Απφζηνιε ζεζπέζηε, ηψ ζέ δνμάζαληη, θαί 
καζεηήλ νηθείνλ, ιακπξψο αλαδείμαληη, θψηηζνλ ηήλ ςπρήλ κνπ, ίλα ζνπ 
κέιςσ ηήλ έλζενλ κλήκελ.  
 
Πάζαλ αθζνλίαλ αγαζψλ, ζνί ν Υξηζηφο δεδψξεηαη, θαί ηάο αθξφηεηαο, ηψλ 
ζείσλ ραξηζκάησλ, Απφζηνινλ δείμαο ζε, θξίζεη δηθαηνηάηε, ζενθάληνξ, ν 
δίθαηνο κφλνο.  
 
ιελ ηήλ ηνχ Πλεπκαηνο απγήλ, δεμάκελνο Απφζηνιε, θαηαθνηηήζαζαλ, επί 
ζέ νπξαλφζελ, ππξίπλννο γέγνλαο, άπαζαλ θαηαθιέγσλ, ηήλ απάηελ ηήο 
πνιπζεταο.  

Θενηνθίνλ 
χ κνπ ηφ ζλεηφλ ηε θαί θζαξηφλ, αζάλαηνλ θαί άθζαξηνλ, σηήξ αλέδεημαο, 



Παξζέλνπ Παλαγίαο, νηθήζαο παλάρξαληνλ, κήηξαλ απεηξνγάκσο, 
κνξθσζείο ηε ηήλ βξφηηνλ θχζηλ.  
 

Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ν Κχξηνο 

Σφ ζείνλ κπζηήξηνλ ηεο ζαξθψζεσο, εκπήζεο Απφζηνιε, ίκσλ ζεφιεπηε, 
παξ απηνχ ηνχ σηήξνο, ηήλ αίγιελ δεμάκελνο ηήλ ππεξθφζκηνλ.  
 
Ο Λφγνο ν άλαξρνο θαί ατδηνο, ηφλ απηνχ ππεξέηελ ζε, ίκσλ ζεζπέζηε, 
αζηξαπαίο θαλνηάηαηο, πινπζίσο ειάκπξπλε, ηαίο ηήο ζείαο ράξηηνο.  

Θενηνθίνλ 
Λπρλία ε πάγρξπζνο ζέ πξνέγξαςε, Θενηφθε βαζηάδνπζαλ θψο ηφ 
αλέζπεξνλ, ηφ θσηίδνλ ηφλ θφζκνλ, αθηίζη ζεφηεηνο, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ.  

Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν Κχξηνο, εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, σο ν Θεφο εκψλ, 
φλ πκλεί πάζα ε θηίζηο, Οπθ έζηηλ Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Θείνπ Πλεχκαηνο ηή θσηαπγία, ζθφηνο έιπζαο, πνιπζεταο, θαί ηψλ πηζηψλ 
ηάο θαξδίαο εθψηηζαο, αλαβνήζαο, ζσηήξηα δφγκαηα, θαί θαηαξγήζαο 
Διιήλσλ κπζεχκαηα, ίκσλ έλδνμε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη 
εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
Δμ φξνπο θαηαζθίνπ 

ινο ζεζαπξφο ππάξρεηο ραξηζκάησλ, επαγγειηθψλ ραξίησλ πεπιεζκέλνο, 
θαί θψο ηνχ θφζκνπ, θαί άιαο ηήο νηθνπκέλεο, ίκσλ πακκάθαξ ερξεκάηηζαο.  
 
Όιεο αεδνχο εκθάζεηο απεζηξάθεο, άυινλ δέ θψο ηδείλ θαηεμηψζεο, ηφ ηήο 
ζεφηεηνο είδνο επεηιεκκέλνλ, χιεο βξνηείαο Αμηάγαζηε 
 
ίκσλ Εεισηά δσήο ηήο αθεξάηνπ, λέθξσζνλ εκψλ ηήλ δψζαλ ακαξηίαλ, ηή 
δσεθφξσ δπλάκεη ηνχ Εσνδφηνπ, ήο ππεδέμσ ηήλ ελέξγεηαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ίζνο πεθπθψο Παηξί ζνπ θαη' νπζίαλ, ίζνο ηνίο βξνηνίο εγέλνπ θαηά θχζηλ, εθ 
ηήο αρξάληνπ Παξζέλνπ ηήλ εκεηέξαλ, Γέζπνηα ζάξθα πξνζιαβφκελνο.  
 

Χδή ε' 
Ο εθ λπθηφο αγλνίαο 

Μεηά ππξφο Πακκάθαξ, ζχ νξσκέλελ ηήλ γιψζζαλ ηνχ Πλεχκαηνο, ππεδέμσ 
πξνζχκσο, ελ ηψ ππεξψσ θαζήκελνο.  
 



Χο πςειφο ππάξρσλ, ελ κεηαξζίνηο ρσξίνηο ζθελνχκελνο, πςειά θαί κεγάια, 
δφγκαηα εκίλ πξνζελήλνραο.  

Θενηνθίνλ 
Νφκνο ν πξίλ Παξζέλε, παξεηζειζψλ, ελ ηψ ηφθσ ζνπ πέπαπηαη, ήλζεζε δέ ε 
ράξηο, θαί δηθαηνζχλε αλέηεηιελ.  
 

Χδή ο' 
Υηηψλά κνη παξάζρνπ 

Ο δήινπ επψλπκνο θιεζείο, ίκσλ αμηάγαζηε, δειψλ εδήισζαο, ηψ Κπξίσ θαί 
Θεψ Παληνθξάηνξη.  
 
έ ζείσλ ζαπκάησλ απηνπξγφλ, ν σηήξ αλέδεημε, δνχο εμνπζίαλ ζνη, 
ελεξγεία ηήο απηνχ αγαζφηεηνο.  

Θενηνθίνλ 
Δκθξάηηεηαη ηφ ζηφκα δπζζεβψλ, ηψλ κή Θενηνθνλ ζε, θξνλνχλησλ 
Πάλαγλε, θαί ε φςηο εληξνπήλ ελδηδχζθεηαη.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σνχο αζθαιείο 

Σφλ αζθαιψο ηά ηήο ζνθίαο δφγκαηα, ελ ηαίο ςπραίο ηψλ επζεβνχλησλ 
ζέκελνλ, ελ αηλέζεη καθαξίζσκελ, ηφλ ζεεγφξνλ πάληεο ίκσλα, ηψ ζξφλσ 
γάξ ηήο δφμεο λχλ παξ ίζηαηαη, θαί ζχλ ηνίο αζσκάηνηο επαγάιιεηαη, 
πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  

Ο Οίθνο 
Σνχ Απνζηφινπ ηήλ κλήκελ πάληεο ψο ζσηεξίαο εκέξαλ, επθεκήζσκελ λχλ, 
θαί επζεβψο καθαξίζσκελ, αχηε γάξ πάζε ηή νηθνπκέλε, ψζπεξ ήιηνο 
ιάκπεη, θσηφο αθηίζη πάζαλ αριχλ εθδηψθνπζα θαί θαηαιάκπνπζα ηνχο 
πφζσ ηαχηελ γεξαίξνληαο, Γηφ πξνζχκσο ζπλδξάκσκελ αλπκλνχληεο, απηφλ 
σο ρξένο, απηφο γάξ Υξηζηψ παξίζηαηαη, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ 
πάλησλ εκψλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Η' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ ίκσλνο ηνχ 

Εεισηνχ.  
ηίρνη 

 Ένηθε Υξηζηέ ηνχηφ ζνη ίκσλ ιέγεηλ.  
 Εειψλ πάζνο ζνλ, θαξηεξψ ηαπξνχπάζνο.  
 Έλ μχισ ακθεηάζε ίκσλ δεθάηε κεγάζπκνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Αιθεηνχ, Φηιαδέιθνπ, 
θαί Κππξίλνπ.  

ηίρνη 



 Ο Φηιάδειθνο θηιαδέιθσο ηψ μίθεη,  
 χλ ηνίο αδειθνίο ζείνλ εχξαην ζηέθνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ζζπρίνπ ηνχ 
Οκνινγεηνχ.  

ηίρνη 
 Σφλ βίνλ Ζζχρηνο άγσλ εζχρσο,  
 Δλ εζπρία πξφο Θεφλ δηαβαίλεη.  
 

Ο φζηνο παηήξ εκψλ Λαπξέληηνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

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

Χδή δ' 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Ξέλνλ ηφλ δήινλ ίκσλ έρσλ, θεξσλχκσο Εεισηήο κάθαξ εθιήζεο, θαί ηφλ 
ηξφπνλ ηή θιήζεη ζχκθσλνλ εδείμσ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, εθβνψλ εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Άκα ηψ Λφγσ ζπλνδεχσλ, θαί ζπλφκηινο απηψ γεγελεκέλνο, βαζηιείαο εθεί 
κεηέζρεθαο θξαπγάδσγ Δπινγεηφο εί θχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Γφισ ηήο πάιαη επθιεξίαο, ηνχο πξνπάηνξαο εμψξηζελ ν φθηο, ζχ δέ ηνχηνπο 
Θενχ, Μήηεξ αλεθαιέζσ, Δπινγεκέλνο πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο ζήο θνηιίαο.  
 

Χδή ε' 
Μνπζηθψλ νξγάλσλ 

Χο σξαίνη ίκσλ νη ζνί πφδεο, εππξεπήο ππάξρεη θαί ε γιψζζα, ιαινχζα 
δφμα ηνχ Θενχ, θαί πείζνπζα θξαπγάδεηλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, αη ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Καιινλαίο εκπξέπσλ θσηνβφινηο, θαί ζαπκάησλ πέκπσλ ιακπεδφλαο, 
εγλψζζεο ίκσλ ηνίο ιανίο, ζπέξκα επινγεκέλνλ, Σφλ θπξηνλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, βνψλ εηο ηνπο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Λνγηζκφο νχ δχλαηαη ηφλ ηφθνλ, ζνχ Θενγελλήηνξ εξκελεχζαη, θαί θξάζαη 
ιφγνο αηνλεί, Θεφλ γάξ ζπιιαβνχζα, ηέηνθαο Παξζέλε, φλ ππεξπςνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Μνπζηθψλ νξγάλσλ ζπκθσλνχλησλ, θαί ιαψλ απείξσλ πξνζθπλνχλησλ, 
εηθφλη ηή ελ Γεεηξά, ηξείο Παίδεο κή πεηζζέληεο, ηφλ Κχξηνλ αλχκλνπλ, θαί 
εδνμνιφγνπλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Σήλ αγλήλ ελδφμσο 



Δκθαλήο εγέλνπ ηνίο πέξαζη, θσηί θαηαιάκπσλ, θαί ηφ πχξ ηφ ηνχ Πλεπκαηνο 
δεδεγκέλνο, θσηνεηδήο εδείρζεο, δηφ ζε καθαξίδνκελ.  
 
Οιηθψο Θεψ αλαθείκελνο, απηψ ζπλεθξάζεο, φλ λχλ θαζηθέηεπε, ζενθάληνξ 
ππέξ εκψλ, ηψλ πίζηεη θαί πφζσ επθεκνχλησλ ζε.  

Θενηνθίνλ 
σηεξίαο πάζη ηήλ πξφμελνλ, θαλείζαλ αλζξψπνηο, θαί ηφλ θφζκνλ 
θσηίζαζαλ ιακπεδφζη, ζενεηδνχο αγλείαο, ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ.  

Ο Δηξκφο 
«Σήλ αγλήλ ελδφμσο ηηκήζσκελ, ιανί Θενηφθνλ, ηήλ ηφ πχξ ηήο ζεφηεηνο 
δεμακέλελ, ελ ηή γαζηξί αθιέθησο, ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Απηφπηα θαί Απφζηνιε, Υξηζηνχ ηνχ παλνηθηίξκνλνο, εηξήλελ αίηεζαη πάζε, 
ηή νηθνπκέλε, θαί λίθαο, ηψ θηινρξίζησ Άλαθηη, εκίλ πηαηζκάησλ άθεζηλ, θαί 
ζσηεξίαλ άπαζη, ηνίο επθεκνχζί ζε ίκσλ, σο καζεηήλ ζεεγφξνλ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ γ' 
δεπηεξνχληεο ηφ α'.  
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Σψ θαιάκσ ηήο ράξηηνο, εθ βπζνχ καηαηφηεηνο, ηνχο βξνηνχο αλείιθπζαο, 
ίκσλ έλδνμε, ηνχ Γηδαζθάινπ ηνίο λεχκαζηλ, ππείθσλ καθάξηε, ηνχ 
θσηίζαληνο ηήλ ζήλ, θαηά πάληα δηάλνηαλ, θαί Απφζηνινλ, θαί ζεπηφλ 
ζεεγφξνλ θαί θσζθφξνλ, αλαδείμαληα ηήο ηνχηνπ, αθαηαιήπηνπ ζεφηεηνο.  
 
Ζ ηνχ Πλεχκαηνο έιιακςηο, επί ζέ θαηαβέβεθε, ηνχ ππξφο ελ είδεη, θαί ζέ 
καθάξηε, ζείνλ δνρείνλ εηξγάζαην, ζπληφλσο ειαχλνληα, αζεταο ηήλ αριχλ, 
θαί ηφλ θφζκνλ θσηίδνληα ηή ιακπξφηεηη, ηψλ παλζφθσλ ζνπ ιφγσλ, 
κπζηνιέθηα, Απνζηφισλ ε αθξφηεο, ίκσλ ζεφθξνλ παλφιβηε.  
 
Αζηξαπαίο ηνχ θεξχγκαηνο, ηνχο ελ ζθφηεη θαζεχδνληαο, αγλσζίαο Έλδνμε, 
θαηεθψηηζαο, αλαγελλήζαο ζεζπέζηε, πηνχο δηά πίζηεσο, ηνχ Γεζπφηνπ θαί 
Θενχ, νχ δειψζαο ηφ πάζνο ηε, θαί ηφλ ζάλαηνλ, θαί ηήο δφμεο εγέλνπ 
θιεξνλφκνο, σο ζνθφο θαί ζεεγφξνο, θαί καζεηήο αιεζέζηαηνο.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Μαζεηά ηνχ σηήξνο θαί Απφζηνιε, ίκσλ Εεισηά παλέλδνμε, εκψλ δέ 
πνιηνχρε, θαί ηήο νηθνπκέλεο θήξπμ δηαπξχζηε, πξέζβεπε εθηελψο ξπζζήλαη 
εκάο εθ θηλδχλσλ, θαί ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 



 
Γνμνινγία Μεγάιε θαί Απφιπζηο 

 
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηήο Δνξηήο θαί ηνχ Απνζηφινπ.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Αλάκλεζηο ηψλ γελεζιίσλ, ήηνη ηψλ εγθαηλίσλ ηήο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, θαί ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Μσθίνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 
ηψ εγθαηλίσλ κεηά ηνχ Ηεξνκάξηπξνο γ'. 

 
Σψλ Δγθαηλίσλ 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Ζηψλ πφιεσλ Άλαζζα, ηή Κπξία ηήο θηίζεσο, ηήλ απηήο λχλ ζχζηαζηλ 
αλαηίζεηαη, ελ γάξ απηή θαί θξαηχλεηαη, θαί θχια πνιέκηα, θαί πςαχρελα 
ερζξφλ, ηνίο πνζίλ ππνηίζεζη, ηψλ πηζηψλ απηήο, Βαζηιέσλ βνψζα, χ 
Παξζέλε, θαί ηνχ ζηέθνπο θαί ηψλ ζθήπηξσλ, θαί ηψλ αλάθησλ θξαηαίσκα.  
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο 
 
Φσηαπγήο ψζπεξ ήιηνο, εθ δπζκψλ αλαηέηαιθαο, θαηαπγάδσλ άπαζαλ ηήλ 
πθήιηνλ, ηαίο αζηξαπαίο ηήο αζιήζεσο, ζεφθξνλ παλφιβηε, αζιεηψλ ε 
θαιινλή, Ηεξέσλ εππξέπεηα, ηζνζηάζηε, ηψλ αγίσλ Αγγέισλ, ν ηήο πιάλεο, 
ηήλ ηζρχλ εμαθαλίζαο, ζενκαθάξηζηε Μψθηε.  
 
Δπζεβεία ππξνχκελνο, θαί αζιήζεη ζηνκνχκελνο, θαί αλδξεία Μψθηε 
ιηπαηλφκελνο, νπξαλνράιθεπηνο γέγνλαο, ανίδηκε κάραηξα, παξαηάμεηο 
δπζκελψλ, παληειψο αθαλίδνπζα, φζελ ζήκεξνλ, ηήλ θσζθφξνλ εθ πφζνπ 
θαί αγίαλ, ενξηάδνκέλ ζνπ κλήκελ, θιένο Μαξηχξσλ θαί θαχρεκα.  
 

Γφμα... θαί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Γελεζιίσλ 
Ήρνο δ' 

Σήο Θενηφθνπ ε Πφιηο, ηή Θενηφθσ πξνζθφξσο, ηήλ εαπηήο αλαηίζεηαη 
ζχζηαζηλ, ελ απηή γάξ εζηήξηθηαη δηακέλεηλ, θαί δη' απηήο πεξηζψδεηαη θαί 
θξαηαηνχηαη, βνψζα πξφο απηήλ, Υαίξε ε ειπίο πάλησλ ηψλ πεξάησλ ηήο 



γήο.  
 

Καί ηήο Δνξηήο, θαί Απφιπζηο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ηά Καζίζκαηα ηήο Δνξηήο θαί νη Καλφλεο 
ηήο ενξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ κεηά ηψλ Γελεζιίσλ.  
 

Καλψλ ηψλ Γελεζιίσλ θαί ηνχ Αγίνπ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 

Σήλ πφιηλ ζνπ Γέζπνηα, ήλπεξ επχξγσζαο θχιαηηε, θαί ηαχηελ πεξίεπε, εμ 
αιινθχισλ ερζξψλ, εκθπιίσλ ηε, πνιέκσλ θαί καραίξαο, ζεηζκνχ ηε 
αθξάδαληνλ, ινηκνχππξφο θαί ιηκνχ.  
 
Πξφο πιάηνο καθάξηε, ηψλ ζψλ επαίλσλ θπβέξλεζνλ, λνφο κνπ ηήλ 
ραχλσζηλ, θαί θψο θαηάπεκςνλ, ηή θαξδία κνπ, πκλνχληνο ηήλ θσζθφξνλ, 
θαί έλδνμνλ κλήκελ ζνπ, Μάξηπο παλεχθεκε.  
 
ηδήξσ μεφκελνο, θαί ηψ ππξί ιηπαηλφκελνο, ρξπζνχ νβξπδφηεξνο, Μψθηε 
γέγνλαο, θαί εθζθξάγηζκα, Υξηζηνχ ηψλ παζεκάησλ, θαί πίζηεσο πξφκαρνο, 
ζενκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Υαξάο εκίλ πξφμελνο, σο δεμακέλε ηφ πιήξσκα, ηήο φιεο ζεφηεηνο, ψθζεο 
Παλάκσκε, φζελ πάληεο ζνη, ηφ Υαίξε ηνχ Αγγέινπ, ζπκθψλσο θξαπγάδνκελ, 
ζενραξίησηε.  
 

Χδή γ' 
Οπθ ελ ζνθία 

Ζηψλ πφιεσλ, βαζηιεχνπζα πνιηο ζνπ Γέζπνηα, θαπρσκέλε επί ζνί, ηήλ 
εαπηήο πξνζαλέζεην, εκέξαλ ζσηήξηνλ, ηψ Βαζηιεί θαί Θεψ.  
 
Αλελδνηάζησο, πξφο αγψλαο πξφο πάιαο ερψξεζαο, ηή δπλάκεη ηνχ 
ηαπξνχ, ηφ αζζελέο ζνπ ξσλλχκελνο, φζελ ηφλ κεγάιαπρνλ, φθηλ θαηέβαιεο.  
 
Γηά ζαλάηνπ, ηνχ πξνζθαίξνπ αζάλαηνλ εχθιεηαλ, δηά πφλνπ ηήο ζαξθφο, ηήλ 
δη' αηψλνο απφιαπζηλ, εχξεο σο επφζεζαο, Μάξηπο αήηηεηε.  

Θενηνθίνλ 
έ ε ζνθία, ηνχ Θενχ θαζαξψηαηνλ ζθήλσκα, επξακέλε εθ ηψλ ζψλ, αγλψλ 
αηκάησλ ζεζάξθσηαη, θαί κεηά ηήλ θχεζηλ, άθζνξνλ έδεημελ.  

Ο Δηξκφο 
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νπ γάξ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ 



θηιάλζξσπε».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Αζηήξ αλαηέηαιθαο, απφ δπζκψλ αζιεηά, θαί πάζαλ εθψηηζαο, ηήλ 
νηθνπκέλελ απγαίο, ηψλ ζείσλ αγψλσλ ζνπ, θζάζαο δέ βαζηιίδα, πφιηλ 
κάθαξ δεζκψηεο, ιέιπζαη δηά μίθνπο, θαί πξφο πφιηλ ηήλ άλσ, αλέδξακεο 
ζπλείλαη Υξηζηψ, Μψθηε έλδνμε.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Κξαηαηνπκέλε ηψ ζθήπηξσ, βαζηιείαο ε Πφιηο ζνπ, επί ζνί λχλ πάζαλ, ψηεξ 
ηήλ ειπίδα αλέζεην, ήλ πεξηθξνχξεη παληάλαμ θαί δηάζσδε, εμαηξνχκελνο, εθ 
πεηξαζκψλ θαί ερζξψλ δπζρεξψλ.  
 
Σφλ δεξκάηηλνλ ρηηψλα, ηήο αξραίαο λεθξψζεσο, εμεδχζσ Μάθαξ, πάληνζελ 
ηφ ζψκα μεφκελνο, θαηαζηνιήλ αθζαξζίαο, ελεδχζσ δέ, θαί ηξπθάο ηνχ 
μχινπ ηήο δσήο αγαιιφκελνο.  
 
Αζεταο ν βπζφο ζε, νπδακψο θαηεπλφηηζε, θξαηαηά ρεηξί γάξ, ζέ ν 
πιαζηνπξγφο δηεζψζαην, νη πνηακνί ηψλ βαζάλσλ νπθ εζάιεπζαλ, ηήο 
ςπρήο ζνπ ηφλ πχξγνλ, νθέ, ηφλ αζάιεπηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο ζειήκαηη ηά πάληα, πιαζηνπξγήζαο βνπιήκαηη, εθ ηψλ ζψλ αηκάησλ, 
ζάξθα εαπηψ σθνδφκεζε, θαί ελ δπζί ηαίο νπζίαηο εηο πξνέξρεηαη, 
Μεηξνπάξζελε, ζψδσλ εκάο αγαζφηεηη.  
 

Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

έ έρνπζα Υξηζηέ, θξαηαηφλ θαηαθχγηνλ, ε Πφιηο ζνπ ζνί πξνζπίπηεη, θαί 
θξαηχλεηαη πίζηεη, ηή ζή ζηεξηδνκέλε αεί.  
 
νίο αίκαζηλ ε γή εγηάζζε Μαθάξηε, ζνίο ζηίγκαζη θαηεζηίρζε, ηψλ δαηκφλσλ 
ηφ ζηίθνο, ζεφθξνλ αμηάγαζηε.  
 
έ έρνπζα θαηδξφλ, καξγαξίηελ θαί έληηκνλ, ελ ζηέκκαηη ηψ νηθείσ, ε ζεπηή 
Δθθιεζία, πακκάθαξ σξατδεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Φψο άρξνλνλ εκίλ, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα, γεγέλλεθαο ππφ ρξφλνλ, 
αγαζφηεηνο πινχησ, γελφκελνλ Παλάκσκε.  
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 



Ζ πφιηο, ε βαζηιίο ηψλ πφιεσλ ζήκεξνλ, πάζαλ ηήλ ζχζηαζηλ ηαχηεο, ηψ 
σηήξί ζνη πξνζαλέζεην, ήλ πεξ ζψδνηο, εθ παληνίσλ θαθψζεσλ άηξσηνλ.  
 
Αγάπε, θαί ειπίδη θαί πίζηεη θαζψπιηζελ, Αγσλνζέηεο ν κέγαο, ηφλ ζηεξξφλ 
νπιίηελ ηήο επζεβείαο, δηά ηνχην, ηφ ηήο πιάλεο θαζείιελ νρχξσκα.  
 
Φηιίαο, ηήο πξφο ζάξθα ηφλ λνχλ ζνπ ερψξηζαο, θαί ηνχ λπκθίνπ ηψ θάιιεη, 
αλελδφησ λεπζεη ελαηελίδσλ, ηάο βαζάλνπο, εηο νπδέλ εινγίζσ Παλεχθεκε.  

Θενηνθίνλ 
Άβπζζνλ, επζπιαγρλίαο Υξηζηφλ ε θπήζαζα, ακαξηηψλ εθ βπζνχ κε, 
ζπκπαζήο σο κφλε αλάγαγε, θαί εθ βιάβεο, ινγηζκψλ ελαληίσλ δηάζσζνλ.  

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

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΑ' ηνχ απηνχ κελφο, ηήλ αλάκλεζηλ πλεπκαηηθψο επηηεινχκελ ηνχ 

Γελεζιίνπ, ήηνη ηψλ Δγθαηλίσλ ηαχηεο ηήο ζενθπιάθηνπ θαί βαζηιίδνο ηψλ 
πφιεσλ, ηήο θαη' εμαίξεηνλ αλαθεηκέλεο ηή Γεζπνίλε εκψλ, θαί Αγία 
Θενηφθσ, θαί ππ' απηήο δηά παληφο ζσδνκέλεο.  

ηίρνη 
 Γελεζιίσλ ζψλ δεί κε ηηκάλ εκέξαλ, 
 Δλ ζνί Πφιηο ηπρφληα ηψλ γελεζιίσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Μσθίνπ.  
ηίρνη 

 Μσθψκελφλ ζε δεηζηδαίκνλα πιάλεσ,  
 Οη δπζζεβείο θηείλνπζη Μψθηε μίθεη.  
 Μψθηνο ελδεθάηε θεθαιήλ ηκήζε αγαζφθξσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γηνζθνξίδνπ ή Γηνζθφξνπ. 
ηίρνη 

 Παξ' εκέξαλ δήλ κχζνο ήλ Γηνζθφξνπο,  
 Γηφζθνξνο δέ δήλ αεί ηκεζείο έρεη.  
 

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

Χδή δ' 
Ο δηαζψζαο ελ ππξί 

Ήλπεξ επχξγσζαο Υξηζηέ, πφιηλ ζνπ πεξίεπε ηαχηελ, απφ ιηκνχ ηε θαί 
ινηκνχ, θαί πνιέκσλ παληνίσλ θαί ζιίςεσλ, ηνχ βνάλ επραξίζησο ζνη, Ο 
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.  
 



Δλ ηή θακίλσ εκβιεζείο, εχξεθαο δξνζίδνληα Λφγνλ, ηφλ ελ κνξθή αγγειηθή, 
Νεαλίαο ηνχο ηξείο δηαζψζαληα, εθβνψλ πακκαθάξηζηε, Ο Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί.  
 
Καηά μηθψλ θαηά ππξφο, θαηά πξηζηεξίσλ νξγάλσλ, Μάξηπο αληέζηεο 
αλδξηθψο, ηή δπλάκεη ηή ζεία ξσλλχκελνο, θαί βνψλ αγαιιφκελνο, ν Θεφο ν 
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ αζάλαηνλ πεγήλ, χδσξ ηήο αθέζεσο κφλελ, απνθπήζαζαλ εκίλ, 
Ηεζνχλ ηφλ Υξηζηφλ Αεηπάξζελε, αλπκλνχκελ θξαπγάδνληεο, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε' 
Παίδαο επαγείο 

Πφιεσλ παζψλ λχλ ε θξαηνχζα, ηήλ ζχζηαζηλ ηαχηεο πξνζαλέζεην, 
Γέζπνηα ηψ θξάηεη ζνπ, ήλ θαί δηαθχιαηηε, ηήο πξνζδνθίαο άηξσηνλ, πάλησλ 
εζλψλ εηζαεί, βνψζάλ ζνη ελ Πίζηεη νηθηίξκνλ, Τπεξεπινγψ ζε, Υξηζηέ εηο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Πνξθχξαλ νηθείσλ εμ αηκάησλ, θνηλίμαο, θαί ηαχηελ πεξηθείκελνο, θέξσλ αληί 
ζθήπηξνπ ηε, φπινλ ηφ αήηηεηνλ, ζπκβαζηιεχεηο Μψθηε, ηψ Βαζηιεί ηνχ 
παληφο, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Χο ήιηνο ζήκεξνλ ηψ θφζκσ, ε κλήκε ηήο ζήο αζιήζεσο αλέηεηιε, πάληαο 
θαηαπγάδνπζα, λφζνπο εθδηψθνπζα, δαηκνληθήο θαθψζεσο, εμαηξνπκέλε 
εκάο, ελ ή πεξηραξψο ζε πκλνχκελ, Μψθηε πκλνχληεο, Υξηζηφλ εηο ηνπο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί θαζσξάζεζαλ πνξείαη, κεγάινπ ηνχ Βαζηιέσο ηψλ δπλάκεσλ, πχιε 
επνπξάληε, Κφξε απεηξφγακε, ε ηψλ βξνηψλ ηφ θχξακα, απνζεψζαζα, δηφ ζε 
ηήλ Παξζέλνλ πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Χδή ζ' 
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 

Σήλ πφιηλ ζνπ θχιαηηε σηήξ ιπηξνχκελνο, εθ παληνίσλ πεξηζηάζεσλ, λίθαο 
ηψ Άλαθηη παξέρσλ, ερζξψλ θαζππνηάζζσλ ηφ θξχαγκα, πξεζβείαηο ηήο 
αζπνξσο ηεθνχζεο ζε, θαί ηψλ Αγίσλ πνιπέιεε.  
 
ιβηνο θαί πιήξεο θσηηζκνχ γελφκελνο, θαί ηψ πάζεη ζεκλπλφκελνο, έλδνλ 



ερψξεζαο παζηάδνο, θξνλίκνηο ζχλ παξζέλνηο γεζφκελνο, θαί θάιινο 
θαηαλνείο ηφ ακήραλνλ, νχ ηάο εκθάζεηο πξίλ εθέθηεζν.  
 
Πφιεζηλ εηαίξαηο πξναζιψλ ανίδηκε, Βπδαληίδα πφιηλ έθζαζαο, Μάξηπο, ελ ή 
ηψλ ζψλ αγψλσλ, ηφ πέξαο θαί ηήο λίθεο ηφλ ζηέθαλνλ, εδέμσ αζιεηήο ψο 
αήηηεηνο, ήλ πεξηέπνηο ζαίο δεήζεζη.  

Θενηνθίνλ 
Ρήκαζηλ επφκελνη ηνίο ζνίο εθάζηνηε, ψ Παξζέλε ζέ δνμάδνκελ, Λφγνλ εκίλ 
γάξ απνξξήησο, Παηξφο ηφλ πξφ αηψλσλ εθιάκςαληα, εγέλλεζαο, απηφο σο 
επδφθεζελ, φλ επαμίσο κεγαιχλνκελ.  

Ο Δηξκνο 
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζα ην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ, ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ ελ Αγίνηο Παηέξσλ εκψλ, Δπηθαλίνπ Δπηζθφπνπ Κχπξνπ, 

θαί Γεξκαλνχ, Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ακθνηέξσλ αλά 
ηξία. 

 
ηηρεξά ηνχ Αγίνπ Δπηθαλίνπ 

 
Ήρνο δ' 

Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Νφκνο ν ελ γξάκκαηη, παηδαγσγφο ζνη γεγέλεηαη, εηο Υξηζηφλ Δπηθάληε, 
δεηθλχο ηήλ αζηξάςαζαλ, ηνχ σηήξνο ράξηλ, ηήο ζενγλσζίαο, 
πξνγξαθνκέλελ κπζηηθψο, θαί ηππνπκέλελ δηαθαλέζηαηα, ήλπεξ θαί 
εθαλέξσζαο, ηαίο δηδαραίο ζνπ παλεχθεκε, ηειαπγψο εθηηζέκελνο, ηά 
ζεφπλεπζηα δφγκαηα.  
 
Νφκνπ ηνχ ηήο ράξηηνο, θαηαγγειεχο ερξεκάηηζαο, ζενθάληνξ καθάξηε, 
θσηίδσλ ηά πέξαηα, ηαίο ηψλ ζψλ δνγκάησλ, ζείαηο δαδνπρίαηο, θαί ηψλ 
αηξέζεσλ ζεξκψο, ηάο γισζζαιγίαο θαηαζηξεςάκελνο, παλζφθσο 
εζηειίηεπζαο, δηδαζθαιίαο παλφζηε, θαί ηφ θάιινο ηφ άρξαληνλ, ηφ ηήο 



πίζηεσο έδεημαο.  
 
Ο βίνο ν έλζενο, ηψ νξζνδφμσ θξνλήκαηη, ζπλδξακψλ παξεζθεχαζε, ηειείλ 
ηά ζαπκάζηα, θαί δαηκφλσλ ζξάζνο, Πάηεξ απειαχλεηλ, θαί λνζεκάησλ 
ραιεπψλ, ηάο αιγεδφλαο παχεηλ εληεχμεζη, θαί ράξηηη θνζκνχκελνλ, Ηεξαξρίαο 
ζε έδεημελ, Ηεζνχο ν θηιάλζξσπνο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Σνχ Αγίνπ Γεξκαλνχ 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μαξηχξεο 

Λεφληηνλ θξφλεκα ζηεξξψο, Γεξκαλέ θαηέβαιεο, ηφ δπζζεβείαο αλάκεζηνλ, 
ηήλ γάξ πξνζθχλεζηλ, ηψλ ζεπηψλ εηθφλσλ, ηνχ Υξηζηνχ ν δείιαηνο, θαί 
πάλησλ ηψλ Αγίσλ εξλήζαην, αιιά ηνίο ιφγνηο ζνπ, ζενθάληνξ εμειήιεγθηαη, 
θαί σο άλνπο, αλφεηνο έκεηλελ.  
 
Ο Λέσλ ν άζενο, ν ζήξ, ν Θεψ κηζνχκελνο, ηνχ Αληηρξίζηνπ ν πξφδξνκνο, ν 
ηήλ πξνζθχλεζηλ, ηήο Υξηζηνχ εηθφλνο, αζεηήζαο ζηε, ηνχ θιήξνπ ηψλ 
πηζηψλ εμσζηξάθηζηαη, δηφ αηηνχκέλ ζε, Χο εθείλνλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηφλ 
παξφληα, θαηεχλαζνλ ηάξαρνλ.  
 
Δθέζεσο έηπρεο ηήο ζνί, ζενθάληνξ πφξξσζελ, πεπνζεκέλεο ζαθέζηαηα, ηψ 
γάξ Γεζπφηε ζνπ, κε ηά παξξεζίαο, Γεξκαλέ καθάξηε, λχλ Ηεξνπξεπψο 
πξνζερψξεζαο, ψ παξηζηάκελνο, απνιαχεηο ηήο ζεψζεσο, ηήλ εηξήλελ, ηψ 
θφζκσ αηηνχκελνο.  

Γφμα... Σνχ Αγίνπ Δπηθαλίνπ 
Ήρνο β' 

Δη θαί Μσζατθνίο λφκνηο ππέθπςαο, ηήο Ηνπδατθήο ιαηξείαο ππάξρσλ 
βιάζηεκα, αιι' ε ράξηο Πάηεξ ε ηνχ Υξηζηνχ, ελ ζνί επηιάκςαζα, καζεηήλ 
ηήο εηξήλεο ηνχ Δπαγγειίνπ ζαθψο απεηξγάζαην, εληεχζελ σο αγρίλνπο, ηνίο 
ακθνίλ δηαζεθψλ, θαηά λνχλ εηιεθψο έθβαζηλ, απφ δνπιείαο, εηο ειεπζείαλ 
κεηαβέβεθαο, Γηφ ηθέηεπε ππέξ εκψλ, ιπηξσζήλαη ηήο ηπξαλλίδνο ηνχ ερζξνχ, 
θαί ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 
 

Γφμα... Σνχ Αγίνπ Δπηθαλίνπ 
Ήρνο πι. α' 

Σήο νξζνδφμνπ πίζηεσο, δηά ηήλ πλεπκαηηθήλ ζνθίαλ, δηδάζθαινο ψθζεο, 
Δπηθάληε καθάξηε, θαί Υξηζηφλ επξψλ πνδεγέηελ, ηάο βνπιάο ηψλ θαθνδφμσλ 
αηξεηηθψλ δηεζθέδαζαο, Γην αηηνχκέλ ζε Άγηε, πξεζβεχεηλ άρξη ηέινπο, ηήλ 
ππφ ζνχ βεβαησζείζαλ νξζήλ πίζηηλ, αζάιεπηνλ θπιαρζήλαη εκίλ, θαί ηφ 
κέγα έιενο παξ' απηνχ ηνχ σηήξνο ηψλ φισλ, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ.  



 
Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 

 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 

Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέλην 
Ξπλσξίδα ηήο ζείαο Δθθιεζίαο ηάο ζάιπηγγαο, Γεξκαλφλ ζνθφλ Ηεξάξρελ, θαί 
θιεηλφλ Δπηθάληνλ, ηηκήζσκελ πξνθξφλσο νη πηζηνί, ηφλ κέλ ψο ελ 
θξνλήκαηη ζηεξξψ ππέξ ηήο Υξηζηνχ εηθφλνο, ηφλ ζενκάρνλ Λένληα 
ειέγμαληα, σο κάζηηγα δέ αηξέζεσλ δεηλήλ, ηφλ άγηνλ Δπηθάληνλ, Οχηνη γάξ 
εθηελψο ππέξ εκψλ, αεί πξεζβεχνπζη.  
 

Καί ηήο Δνξηήο, θαί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ηά Καζίζκαηα ηήο Δνξηήο, θαί νη Καλφλεο 
ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ Δπηθαλίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο (άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ).  
 

Δπηθαλίνπ ηφ θχδνο έπιεζε ρζφλα. 
Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ. 

 
Χδή α'  Ήρνο α' 

νχ ε ηξνπαηνχρνο 
Δλ ηψ ηνχ ζεξάπνληνο πηζηψο, πνιηηεπζάκελνο λφκσ ηνχ γξάκκαηνο, ηψ 
δεζπνηηθσ ππνθχςαο δπγψ, δηέπξεςαο Παλφιβηε, θαί θσζηήξ εδείρζεο, ηήο 
γήο θσηίδσλ ηά πέξαηα.  
 
Πφζσ ζείνπ λφκνπ ζπζρεζείο, θαί ηνχ αδίθνπ πξνθξίλαο ηφ δίθαηνλ, Πάηεξ 
Δπηθάληε, ζπκβνιηθψο εδέμσ ηήλ ζσηήξηνλ, πίζηηλ ηήο Σξηάδνο, εθ ζείαο 
ψζπεξ πξνγλψζεσο.  
 
Ηαηήξ ζαξθφο ηε θαί ςπρήο, ζενεηδήο ζνη εγέλεην άλζξσπνο, ηψ ππνδπγίσ 
ζνπ, ηφ ηψλ παζψλ ζπλαπνθηείλαο φξκεκα, θαί ζλλζεξαπεχζαο, ςπρήο ηφ 
άπηζηνλ θξφλεκα.  

Θενηνθίνλ 
ιελ ηήλ κνξθήλ κνπ πξνζιαβψλ, ν ελ κνξθή Θενχ πξίλ θαζνξψκελνο, 
φιελ αλεθαίληζε, ηή ζή γαζηξί ζενπξεπψο ζθελψζαο Αγλή, φζελ Θενηφθνλ 
πηζηνί ζε πάληεο δνμάδνκελ.  
 

Έηεξνο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Γεξκαλνχ νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σνχ πνηκελάξρνπ Γεξκαλνχ κέιπσ θιένο. 
 



Χδή α' 
Ήρνο θαί Δηξκφο ν απηφο 

Σήο Ηεξσζχλεο ηή ζηνιή, θαηαθνζκνχκελνο Μάθαξ δηέπξεςαο, ιφγσ δέ ηήο 
ράξηηνο, ηά ηψλ πηζηψλ παλεπζεβψο ζπζηήκαηα, ψθζεο ζενθάληνξ, 
θαηαθσηίδσλ ηνίο δφγκαζηλ.  
 
ρεκα ππήξμαο αξεηψλ, νχ επηβάο ηψ Θεψ πξνζερψξεζαο, θφζκνπ ηήλ 
ηεξπλφηεηα, θαηαιηπψλ, θαί ηφ ζαζξφλ δνμάξηνλ, θαί νπξαλνθνίηεο, ηή ζή 
ζνθία γελφκελνο.  
 
Τπφ ηήο πξνλνίαο πξνγλσζζείο, σο Ηεξεχο ζεεγφξνο εζφκελνο, Πάηεξ 
ππεμέθπγαο, ηπξαλληθήλ κηαηθνλίαλ ζηε, ηνχ Θενχ θξνπξνχληνο, ζέ δεμηά 
παληνθξάηνξη.  

Θενηνθίνλ 
Πνίαλ ζνη επάμηνλ σδήλ, ε εκεηέξα πξνζνίζεη αζζέλεηα, εηκή ηήλ 
ραξκφζπλνλ, ήλ Γαβξηήι εκάο εκπζηαγψγεζε; Υαίξε Θενηφθε, Παξζέλε 
Μήηεξ αλχκθεπηε.  
 

Σνχ Δπηθαλίνπ 
 

Χδή γ' 
Ο κφλνο εηδψο 

Φαηφλ πεξηβφιαηνλ ηδψλ, αηηήζαληη ηφλ έιενλ, κεηαδνζέλ ηνίο ζψκαηνο 
φκκαζη, ιακπξάλ εζζήηα πεξηβαιιφκελνλ, λνεηψο ηεζέαζαη, θαί ηή ζεία 
ράξηηη, εθσηίζζεο πξφο πίζηηλ ακψκεηνλ.  
 
Αθνχζαο ξεκάησλ επζεβψλ, ηήλ χιελ εβδειχμσ κέλ, θαί βίνλ επφζεζαο 
άυινλ, σο αίκαηνο δέ ζπκκεηαζρνχζάλ ζνη, θαί ηήο γλψκεο κέηνρνλ, 
πξνζιαβψλ ηήλ φκαηκνλ, αλεδείρζεηε δεχγνο καθάξηνλ.  
 
Νεθξνχο ινγηζκνχο απνζηξαθείο, Πακκάθαξ Δπηθάληε, επηπνζήζαο δψληη 
ιαηξεχεηλ Θεψ, ηψ ζείσ δξφκσ πηζηψο πξνζέδξακεο, θαί εδέμσ ζχκβνινλ, 
ηειαπγέο παλφιβηε, ηψλ λεθξψλ ζνπ πεδίισλ ηήλ έθπησζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ ηφλ Άγηνλ Υξηζηφλ, αγίσο απεθχεζαο, αγησζχλεο άγηνλ ζθήλσκα, ηφλ 
ελ Αγίνηο αλαπαπφκελνλ, ψ βνψκελ, Άγηνο, ν λαφο ν έκςπρνο, ηήο αθξάζηνπ 
ζνπ δφμεο θηιάλζξσπε.  
 

Σνχ Γεξκαλνχ 
 

Ο απηφο 
Ο ζεία πξνγλψζεη πξνεηδψο, ζήο γλψκεο ηφ ειεχζεξνλ, θαί ηήο ςπρήο νθέ 
ηήλ επγέλεηαλ, ρεξζίλ αλφκνηο αλαηξεζήλαί ζε, σο Θεφο εθψιπζε, θαί 
παξζέλσλ ηάγκαηη, επλνπρία παλζφθσο θαηέιεμελ.  
 



Ηδείλ εθηέκελνο ζαθψο, Πακκάθαξ ηήλ ιακπξφηεηα, ηήλ λνεηήλ ηήο ζείαο 
ζεψζεσο, ηεξαξρίαλ ηήλ ζήλ εθφζκεζαο, πνιηηεία ζψθξνλη, θαί ζνθνίο 
δηδάγκαζηλ, νξζνδφμσο ηζχλαο ηφ πνίκληνλ.  
 
Μεγάιεο θαζέδξαο επηβάο, κεγάισο θαηειάκπξπλαο, ηήο Δθθιεζίαο Πάηεξ 
ηφ πιήξσκα, δηδαζθαιίαηο θαί κεισδήκαζη, Γεξκαλέ παλεχθεκε, Ηεξάξρα 
ζηε, θαί θσζηήξ νηθνπκέλεο ππέξηηκε.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ αλεβιάζηεζελ Αγλή, ηφ άλζνο ηφ ακάξαληνλ, επσδηάδνλ ηήλ 
αλζξσπφηεηα, ηψ ζείσ κχξσ ηήο απηνχ θχζεσο, ν Παηξί ζπλάλαξρνο, θαί εθ 
ζνχ γελφκελνο, ππφ ρξφλνλ, Παξζέλε παλάκσκε.  

Ο Δηξκφο 
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 θηιάλζξσπε».  
 

Κάζηζκα ηνχ Δπηθαλίνπ 
Ήρνο γ' 

Θείαο πίζηεσο 
Θείνηο δφγκαζη, ηήλ Δθθιεζίαλ, Πάηεξ έπιεζαο, νξζνδνμίαο, ηαίο δηδαραίο 
ζνπ αηξέζεηο ηξεςάκελνο, ηήο επζεβείαο ηφλ δξφκνλ επιήξσζαο, θαί ζχλ ηψ 
Παχισ ηήλ πίζηηλ εηήξεζαο, Δπηθάληε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... ηνχ Γεξκαλνχ 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Ηεξάλ ακπερφκελνο ηήλ ζηνιήλ, αλεδείρζεο ππέξκαρνο ηνχ Υξηζηνχ, κή 
πηήμαο παξάλνκνλ, Βαζηιέα, Παηήξ εκψλ, ηφλ απρέλα κή θιίλαο, αζέσ 
πξνζηάγκαηη, ξαπηζκνχο ππνθέξσλ, νλείδε θαί ζθψκκαηα, φζελ ν αιάζησξ, 
ηψ ζπκψ ππεξδέζαο, θξνπξά ζε θαηέθιεηζε, κέρξη ηέινπο καθάξηε, δηά ηνχην 
βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Σνχ Δπηθαλίνπ 
 

Χδή δ' 
ξνο ζε ηή ράξηηη 

Ηθέηεο σο δνχινο πξνζειζψλ ηψ Βαπηίζκαηη, πηνζεηήζεο δη' απηνχ, θαί 
θιεξνλνκνο αιεζψο, Θενχ Δπηθάληε, θαί ηνχ Υξηζηνχ ζπγθιεξνλφκνο 
γεγέλεζαη, ζενπξεπψο απηψ πνιηηεπζάκελνο.  
 
Οξά ζνπ πνιιή εγιατζκέλνλ ηφ πξφζσπνλ, θαί απνξξήησ ν πνηκήλ, δφμε 
θαί ζηέθεη εππξεπεί, ηήλ έλδνμνλ θάξαλ ζνπ ππεξθπψο, θαηεζηεκκέλελ 



ανίδηκε, ηήο θαζαξάο ζνπ θαξδίαο ηά ζχκβνια.  
 
Τπήξμαο δνρείνλ ζείαο ράξηηνο ζηε, θαί δηεζθφξπηζαο ζαθψο πινχηνλ ηφλ 
πξφζθαηξνλ Υξηζηψ θαί φιβνλ αηψληνλ, ελ νπξαλνίο αζχιεηνλ εζεζαχξηζαο, 
ψζπεξ αγρίλνπο θξηηήο Δπηθάληε.  
 
Σψλ λέσλ ακείςαο ελ λεφηεηη θξφλεκα, ζηνηρεησζείο δέ πξεζβπηψλ, παξά 
ζνθψλ θαί ζπλεηψλ, ηψ θφβσ Μαθάξηε, ηψ ζετθψ, κειέηε ιφγσλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ζχ εξαζηήο ηήο ζνθίαο γεγέλεζαη.  

Θενηνθίνλ 
Αγία Αγίσλ Θενηνθε παλχκλεηε, ε πξνζδνθία ηψλ εζλψλ, θαί ζσηεξία ηψλ 
πηζηψλ, εθ ζνχ αλεβιάζηεζελ, ν ιπηξσηήο θαί δσνδφηεο θαί Κχξηνο, εηο 
ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε.  
 

Σνχ Γεξκαλνχ 
 

Ο απηφο 
Νεθξψζαο παλζφθσο ηήο ζαξθφο ηά ζθηξηήκαηα, Ηεξνκχζηα Γεξκαλέ, 
θηινζνθίαο θσηηζκψ, ηφλ λνχλ θαηειάκπξπλαο, πλεπκαηηθή κπζηαγσγία 
θνζκνχκελνο, Υξηζηψ θξαπγάδσλ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ.  
 
Αξλείζζαη ηφ πάλζεπνλ Υξηζηνχ εμεηθφληζκα, ν δπζκελέζηαηνο ερζξφο, 
παξαθξνζχλε πξνθιεζείο, ηαίο ζαίο εμειήιεγθηαη, πεξηθαλψο δηδαζθαιίαηο 
ανίδηκε, αιι' αληάησο λνζψλ νπθ εζζάλεην.  
 
Ρεκάησλ ηφλ έιεγρνλ ηψλ ζψλ πθνξψκελνο, ν ζεξηψλπκνο, νθέ, θαί 
ζεξηφηξνπνο ηνλ λνχλ, ηνχ ζξφλνπ θαηάγεη ζε, ηνχ Ηεξνχ, αιι' αληί ηνχηνπ 
επινχηεζαο, Ηεξνπξγίαλ Πακκάθαξ νπξάληνλ.  

Θενηνθίνλ 
Υαξάλ ζνη ζαθψο απ' νπξαλνχ αθηθφκελνο, ν Αξρηζηξάηεγνο Αγλή, 
επεγγειίζαην, εηπψλ, Θεφο εμειεχζεηαη, κεηά ζαξθφο, εθ ζνχ Παξζέλε 
παλάρξαληε, εηο ζσηεξίαλ ηψλ πφζσ πκλνχλησλ ζε.  
 

Σνχ Δπηθαλίνπ 
 

Χδή ε' 
Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη 

Οζίσο ζνπ ηήλ γαζηέξα, ελ άξησ θαί χδαηη, εζηέλσζαο, θερξεκέλνο σο φςσ 
ηψ άιαηη, θαί παζψλ εθξάηεζαο ζαξθφο, ελ ζψκαηη ηνλ βίνλ, ηψλ Αζσκάησλ 
κηκνχκελνο.  
 
Καηψθηηξαο ηξπρνκέλνπο, ηψ δίςεη ελ θαχζσλη, θαί ήκεηςαο εππξεπψο ηψλ 
ζεκείσλ αξρφκελνο σο ζεξάπσλ άξηζηνο, ηφλ ζφλ κηκνχκελνο Γεζπφηελ 
νίλνλ εηο χδσξ Μαθάξηε.  
 



Τπέδξαζαο ηφλ θελφλ, ηψλ αλζξψπσλ δνμάξηνλ, θαί έξεκνλ, ψζπεξ ν ζνο 
Γεζπφηεο θαηψθεζαο, πεηξαζκνίο δέ ερψξεζαο δαηκνληθήλ, πξφο πάιελ 
ανξάησο, ηφ αζζελέο ζνπ λεπξνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Λφγνλ ζείνλ, δηά ιφγνπ ελ κήηξα ερψξεζαο, ππέξ ιφγνλ Θενηφθε, απηφλ νχλ 
δπζψπεζνλ, εμ αιφγσλ πξάμεσλ, θαί εδνλψλ ζαλαηεθφξσλ, ειεπζεξψζαη 
ηνχο δνχινπο ζνπ.  
 

Σνχ Γεξκαλνχ 
 

Ο απηφο 
Ο ινθιήξσο ηφλ Υξηζηφλ, αγαπήζαο ζενιεπηε, εγαπήζεο παξ' απηνχ, 
επαμίσο θαί είιεθαο, ραξηζκάησλ πέιαγνο, θαί γάξ ζνθψο ηαίο δηδαραίο, 
ζνπ, ηήλ Δθθιεζίαλ εθψηηζαο.  
 
Τκλσδίαηο Γεξκαλέ, ζενπλεχζνηο εθαίδξπλαο, ηάο ρνξείαο ηψλ πηζηψλ, θαί ηά 
ζεία πιεξψκαηα, ε γάξ παλαξκνληνο λεπξά, Πάηεξ ηήο ζήο θαξδίαο, ηνπο 
Οξζνδφμνπο ειάκπξπλε.  
 
Γεζφκελνο, ηψλ Μαξηπξσλ ηνχο άζινπο θαί ηξφπαηα, ζηειηηεχζαο εγθσκίσλ 
θαί ιφγσλ ζπλζέζεζη, θαί αχζηο Ανίδηκε, εηθνληθαίο ρξσκαηνπξγίαηο, εηο έλ 
ζπλάπησλ ακθφηεξα.  

Θενηνθίνλ 
Δπθξαίλνληαη, νπξαλψλ αη δπλάκεηο νξψζαί ζε αγάιινληαη, ζπλ απηνίο ηψλ 
βξνηψλ ηά ζπζηήκαηα, ηψ γάξ ηφθσ ήλσληαη ηψ ζψ, Παξζέλε Θενηφθε, φλ 
επαμίσο δνμάδνκελ.  
 

Σνχ Δπηθαλίνπ 
 

Χδή ο' 
Δθχθισζελ πκάο 

Γαηκφλσλ ζε νη κίκεηαη εθχθισζαλ, ηήο Άγαξ νη απφγνλνη, ηφλ Γεζπφηελ δ' 
εθκηκνχκελνο ηφλ ζφλ, ηφλ αληηδηθνχληα επεξγέηεζαο, θαί δηθαή, έδεημαο 
Πάηεξ ηφλ εηεξφθζαικνλ.  
 
Ο Πιάζηεο ζνπ ελ ζνί αλαπαπζάκελνο, ηνχ Πλεχκαηφο ζε φξγαλνλ, θαί Θεφλ 
σο Μσυζήλ ηψ Φαξαψ, έδεημελ Αξάβσλ ηνίο ζθελψκαζη, παλαιεζψο, 
ψθζεο ηφλ ηξφπνλ ηνχηνπ κηκνχκελνο.  
 
πλέζεηζε ηψλ Αζζπξησλ άλαθηα, ηφ πλεχκα δησθφκελνλ, ερξεκάηηζε δέ 
άγγεινο ηήο ζήο, Πάηεξ αξεηήο θαί ζείαο ράξηηνο, ηνχο γάξ απηφλ νίδε 
δνμάδεηλ Θεφο δνμάδνληαο.  

Θενηνθίνλ 
Δπθξαίλνληαη ελ ζνί Παξζέλε άρξαληε, ηνχ γέλνπο νη πξνπάηνξεο, ηήλ Δδέκ 
απνιαβφληεο δηά ζνχ, ήλ εθ παξαβάζεσο απψιεζαλ, ζχ γάξ αγλή, θαί πξφ 



ηφθνπ θαί κεηά γέλλεζηλ.  
 

Σνχ Γεξκαλνχ 
 

Ο απηφο 
Ρπζκίδεηαη ηαίο δηδαραίο ζνπ Πάλζνθε, θαί ιφγνηο ηφ βαζίιεηνλ ηεξάηεπκα, 
ιαφο ηε ηνχ Υξηζηνχ, ν εγηαζκέλνο θαί ζεφθιεηνο, θαί πξφο Θεφλ, 
θαζνδεγείηαη ηαίο ππνζήθαηο ζνπ.  
 
Μλεκφλεπε ηψλ ζέ πκλνχλησλ ζηε, Θεψ λχλ παξηζηάκελνο, θαί 
πιεξνχκελνο ηήο ζείαο θαιινλήο, θαί ηήο αθεξάηνπ σξαηφηεηνο, πξφο ηήλ 
δσήλ, θαζνδεγήζαη ηαίο ηθεζίαηο ζνπ.  
 
Αλάβαζηλ ζνθψο ηνχ βίνπ ηέζεηθαο, εθ δφμεο θαί δπλάκεσο, πξφο νπξάληνλ 
ζχ δφμαλ θαί ηζρχλ, Έλδνμε πξνβαίλσλ ηαίο αζθήζεζηλ, έσο Υξηζηψ, ηψ 
πνζνπκέλσ ραίξσλ σκίιεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Νχλ Πάλαγλε ηφλ ζφλ νηθέηελ ιχηξσζαη, εθ πάζεο πεξηζηάζεσο, ηξηθπκίαο ηε 
θαί δάιεο ηψλ παζψλ, θαί πξφο ζφλ ιηκέλα θαζνδήγεζνλ, ζπ γάξ εκνχ, θαί 
πξνζηαζία θαί επαλφξζσζηο.  

Ο Δηξκφο 
«Δθχθισζελ εκάο εζράηε άβπζζνο, νπθ έζηηλ ν ξπφκελνο, εινγίζζεκελ σο 
πξφβαηα ζθαγήο ζψζνλ ηφλ ιαφλ ζνπ ν Θεφο εκψλ, ζχ γάξ ηζρχο, ηψλ 
αζζελνχλησλ θαί επαλφξζσζηο».  
 

Κνληάθηνλ θνηλφλ 
Ήρνο δ' 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Ηεξαξρψλ ηήλ ζαπκαζηήλ μπλσξίδα, αλεπθεκήζσκελ πηζηνί θαηά ρξένο, ζχλ 
Γεξκαλψ ηφλ ζείνλ Δπηθάληνλ, νχηνη γάξ θαηέθιεμαλ, ηψλ αζέσλ ηάο 
γιψζζαο, δφγκαηα ζνθψηαηα, δηαζέκελνη πάζη, ηνίο νξζνδφμσο κέιπνπζηλ 
αεί, ηήο επζεβείαο ηφ κέγα κπζηήξηνλ.  

Ο Οίθνο 
Χο Ηεξέσλ θαιινλήλ, θαί δφμαλ νξζνδφμσλ, δπάδα ηήλ αγίαλ ηηκήζσκελ 
αμίσο, νχηνη γάξ ψθζεζαλ εκίλ πχξγνη αζθαιείαο, θαη' ερζξψλ ηψλ νξαηψλ 
θαί ανξάησλ πάληνηε, ηήο πίζηεσο ζηχινη αθιφλεηνη, θαί ηήο Δθθιεζίαο ζείνο 
θφζκνο, φλ θνξνχζα νξζνηνκεί, επζχκσο βνψζα, Δπθξάλζε ελ εκνί ηφ 
πλεχκά κνπ φλησο, ηήλ ζηνιήλ κνπ ψζπεξ πξίλ απνιαβνχζε, ήλ αηξεηηθνί 
δηέξξεμαλ, κή πκλνχληεο ηήο επζεβείαο ηφ κέγα κπζηήξηνλ.  
 

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

Δπηζθφπνπ Κσλζηαληίαο ηήο Κχπξνπ.  
ηίρνη 

 Φαλείο Δπηθάληνο ελ Κχπξσ κέγαο,  



 Κιένο παξ απηή θαί ζαλψλ έρεη κέγα.  
 Σή δπνθαηδεθάηε Δπηθάληνλ κφξνοείιε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Γεξκαλνχ, 
Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.  

ηίρνη 
 Υαίξσλ αθείο γήλ Γεξκαλφο θαί γήο ζξφλνλ,  
 Γήο Γεκηνπξγνχ ηφλ ζξφλνλ ραίξεη βιέπσλ.  
 

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

Σνχ Δπηθαλίνπ 
 

Χδή δ' 
έ λνεηήλ, Θενηφθε θάκηλνλ 

Δθ ζετθήο, δεδεγκέλνο ράξηηνο, ηήλ ηψλ ζαπκάησλ δσξεάλ, ηνίο αηηνχζί ζε 
δσξεάλ, Πάηεξ ηά ηάκαηα, άπαζη δηέλεηκαο, σο ν Γεζπφηεο πξνζέηαμελ, ν 
αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Πίπηεη πνδψλ, ζνχ πξνθπιηλδνχκελνο, ν Αζζπξίσλ βαζηιεχο, επιαβείζζε 
γάξ αξεηήλ, νίδε θαί πνιέκηνο, άπαο ππνπίπηεη δέ, νίο ελνηθψλ Υξηζηφο 
αλαπαχεηαη, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Λφγνο ζηγά, ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, θαί ηψλ ζαπκάησλ ηήλ πιεζχλ, ηφ θαη' 
έπνο νπ δπλεζείο, θξάζαη Πακκαθάξηζηε, ςάκκνλ ππεξέβε γάξ, ψλ ν 
Υξηζηφο ζνη δεδψξεηαη, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  

Σξηαδηθφλ 
Ζ ηξηθεγγήο, εληαία άιεπηνο, απείξνπ άβπζζνο θσηφο, επνπηεχνηο ζνχο 
πκλεηάο, ν ππεξπςνχκελνο, άλαξρνο αξρή, Παηήξ, Τηφο θαί Πλεχκα 
ζπλατδηνλ, ναηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  

Θενηνθίνλ 
έ Ηαθψβ, Θενηφθε θιίκαθα, πξνθεηηθψο θαηαλνεί, δηά ζνχ γάξ επί ηήο γήο, ν 
ππεξπςνχκελνο, ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ηε, ζπλαλεζηξάθε σο επδφθεζελ, ν 
αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 

Σνχ Γεξκαλνχ 
 

Ο απηφο 
ιελ ελ ζνί, ηήλ απγήλ ηνχ Πλεχκαηνο, εηζδεδεγκέλνο αιεζψο, αλαβξχεηο σο 
πνηακφο, Πάηεξ αμηάγαζηε, δφγκαηα ζσηήξηα, ζενηεξπή ηε δηδάγκαηα, ηφλ 
αηλεηφλ κεγαιχλσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Τκλνινγψλ, επζεβψο εθαίδξπλαο, ηάο ηνχ Γεζπφηνπ ενξηάο, αλακέιπσλ 
κεισδηθψο, έλζενο, γελφκελνο, πάληαο ηνχο Αγίνπο ηε, ζαίο κνπζηθαίο 
εκεγάιπλαο, πξφο αξεηήλ επαιείθσλ, ζνθψο ηνχο πίζηεη ςάιινληαο.  



Σξηαδηθφλ 
Μίαλ αξρήλ, εληαίαλ άηκεηνλ, ελ ππνζηάζεζη ηξηζί, ζενιφγσ γιψζζε βνψλ, 
πάζηλ αλεθήξπμαο, άλαξρνλ Γελλήηνξα, Μνλνγελή ηε ζπλάλαξρνλ, θαί 
ζπκθπέο ζείνλ Πλεχκα, ηξαλψο θαί νκννχζηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί αγλή, Θενηφθε ηίζεκη, πάζαλ ειπίδα, θαί πξφο ζέ, θαηαθεχγσ δηά 
παληφο, ψζφλ κε παλάκσκε, ξχζαη ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηήο θαηερνχζεο 
ζπγρχζεσο, θαί ηαξαρήο, ηψλ δεηλψλ κνπ παζψλ θαί παξαπηψζεσλ.  
 

Σνχ Δπηθαλίνπ 
 

Χδή ε' 
Δλ θακίλσ παίδεο 

χ ηψ ιφγσ ήιεγμαο ζαθψο, αη ξέζεσλ ηήλ πιάλελ, θαί θέγγεη ηήο επζεβείαο, 
εθπγάδεπζαο απηήλ, βνψλ Δπηθάληε, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ 
Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Δπί ζξφλνπ ήξζεο πςεινχ, παζψλ γάξ βαζηιεχζαο, ζαξθφο ηε επηθξαηήζαο, 
ζχ επνίκαλαο Υξηζηνχ, θξαπγάδσλ ηφ πνίκληνλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Υνξεπέησ πάζα λνεξά, θαί ινγηθή νπζία, ηή κλήκε ηνχ Ηεξάξρνπ, θαί 
ζεξάπνληνο Υξηζηνχ, πηζηψο αλαθξάδνπζα, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Θεαξέζησο ζχ ζενινγψλ, σο άγθπξαλ δνγκάησλ, ηνίο πάζη ζενινγίαλ, 
θαηαιέινηπαο ηήλ ζήλ, δη' ήο αλακέιπνκελ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ζξφλε έλδνμε Θενχ, πηζηψλ ραίξε ηφ ηείρνο, δη' ήο θψο ηνίο ελ ζθφηεη, 
εμαλέηεηιε Υξηζηφο, ηνίο ζέ καθαξίδνπζη θαί βνψζηλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Γεξκαλνχ 
 

Ο απηφο 
Λακπεδφζη θαί καξκαξπγαίο, θσηφο ηήο ηξηζειίνπ, ιακπάδνο Ηεξνθάληνξ, 
ελεδφκελνο ηαλχλ, θξαπγάδεηο γεζφκελνο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Πνιπθψηνπ θαί πιεζηθανχο, Πάηεξ εμησκέλνο, ρνξείαο επνπξαλίνπ, ελ 
ζθελψκαζηλ εκψλ, βνψλησλ κλεκφλεπε, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Χο ηεξήζαο ηφ ζενεηδέο, θαί Θενχ θαη' εηθφλα, εηθφλαο ηάο ηψλ Αγίσλ, 



αλεζηήισζαο εηδψο, επί ηφ πξσηφηππνλ, δηαβαίλεηλ πάζαλ ηηκήλ ηε θαί 
δφμαλ, παλεχθεκε θαί γέξαο. Κχξηνλ πκλείηε, βνψλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Καηλψ ηξφπσ θαί ππεξθπεί, Παξζέλε ζπιιαβνχζα, ηφλ Λφγνλ ηφλ ηψ Παηξί, 
ζπγθαζνξψκελνλ Τηφλ, Παξζέλνο δηέκεηλαο, έ πκλνχκελ πάληα ηά έξγα, ηφ 
Υαίξέ ζνη βνψληεο, θαί ππεξπςνχκελ, 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 Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σνχ Δπηθαλίνπ 
 

Χδή ζ' 
Σχπνλ αγλήο 

ξνο πξαθηηθήο ν βίνο ζνπ, θαί ζεσξίαο ζείαο Πάηεξ νη ιφγνη ζνπ, ηψ 
ζεφθξνλη, φλησο ιαψ θαηειείθζεζαλ, Δπηθάληε κάθαξ ανίδηκε, δηφ ζε 
επαμίσο, αλεπθεκνχληεο καθαξίδνκελ.  
 
Νχκθεο ηνχ Υξηζηνχ πξντζηαζν, ηήο Δθθιεζίαο έλδνμε επηθάληε, θαί 
θαηεχλαζνλ, ηφλ θαη' απηήο εγεηξφκελνλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ άγξηνλ 
θιχδσλα, σο έρσλ παξξεζίαλ, πξφο ηφλ Γεζπφηελ θαί θηιάλζξσπνλ.  
 
Άλαμ ηψλ αλαθησλ Άγηε, κνλαξρηθή Σξηάο, ε πάλησλ δεζπφδνπζα, ηνίο 
πκλνχζί ζε, ηήλ ηψλ πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ, θαί ηνχ βίνπ παληφο ηήλ 
θαηάζηαζηλ, απείξαζηνλ παξάζρνπ, Δπηθαλίνπ ηαίο εληεχμεζη.  

Θενηνθίνλ 
Άπαο εγθσκίσλ πάλαγλε, λφκνο εηηάηαη ηψ κεγέζεη ηήο δφμεο ζνπ. αιιά 
Γέζπνηλα, παξ' νηθεηψλ αλαμίσλ ζνπ, εμ επλνίαο δέ ζνη πξνζθεξφκελνλ, 
πξνζδέρνπ Θενηφθε, κεη' επκελείαο ηφ εθχκληνλ.  
 

Σνχ Γεξκαλνχ 
 

Ο απηφο 
Λχεηλ θαί δεζκείλ ηά πηαίζκαηα, ηήλ εμνπζίαλ νπξαλφζελ δεμάκελνο, 
ελλνκψηαηνο, σο Ηεξεχο πακκαθάξηζηε, ηνίο πκλνχζί ζε Πάηεξ ηήλ άθεζηλ, 
πξεζβείαηο ζνπ παξάζρνπ, ίλα ζε πάληεο καθαξίδσκελ.  
 
Δχξεο ακνηβάο ηψλ πφλσλ ζνπ, Ηεξνθάληνξ Γεξκαλέ πακκαθάξηζηε, ηφ 
καθάξηνλ, απεηιεθσο ελδηαίηεκα, θαί δσήο αησλίνπ ιαβφκελνο, θαί ζείαο 
ζεσξίαο, αθαηαπαχζησο εκθνξνχκελνο.  
 
ινλ ζεαπηφλ αλέζεθαο, ηψ παληεπφπηε Λφγσ θαί παληνθξάηνξη, 
θαιιηέξεκα, αλαδεηρζείο Ηεξψηαηνλ, θαί ζπζίαλ δεθηήλ θαί επάξεζηνλ, 
πξνζάγσλ ηψ Κπξίσ, ζψλ πνλεκάησλ ηά εθχκληα.  



Θενηνθίνλ 
ηήζνλ ηήο ζαξθφο ηφ θξφλεκα, θαί ηψλ παζψλ Παξζέλε παχζνλ ηφλ 
ηάξαρνλ, ηνχ πξνζθεχγνληνο, Θενγελλήηνξ ηή ζθέπε ζνπ, θαί ειπίδνο 
θξεπίδά ζε έρνληνο, θαί ζείαλ πξνζηαζίαλ, πεπινπηεθφηνο θαί αληίιεςηλ.  

Ο Δηξκφο 
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ, ππξπνινπκέλε βάηνο έδεημελ άθιεθηνο, θαί 
λχλ θαζ' εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ, θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ 
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ θνηλφλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Γεχηε πηζηνί ηηκήζσκελ, ηήλ ζείαλ θαί παλίεξνλ, Ηεξαξρψλ μπλσξίδα, ελ 
πκλσδίαηο αζκάησλ, ηφλ ζείνλ Δπηθάληνλ, θαί Γεξκαλφλ ηνχο ιχζαληαο, 
αηξέζεσλ ζθνηφκαηλαλ, θαί επζεβείαο αθηίζη, θσηίζαληαο πάζαλ θηίζηλ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 
 

Γφμα... ηνχ Αγίνπ Γεξκαλνχ 
Ήρνο πι. δ' 

Σή κειέηε ηψλ ζείσλ Γξαθψλ ζεαπηφλ παξαζρφκελνο, θαί ηαίο εθείζελ αθηίζη 
ηφλ λνχλ θαηαπγαζζείο, ηήο Ηεξσηάηεο ηεξαξρίαο ζθεχνο θαζαξφλ, θαί θσηφο 
έκπιεσλ αλεδείρζεο, Γεξκαλέ Παηήξ εκψλ φζελ θαί ηαίο ζνθαίο ζνπ 
δηδαζθαιίαηο, ηφ ηνχ Υξηζηνχ πνίκληνλ, εηο λνκάο δσεθφξνπο νδεγήζαο, θαί 
Γξαθηθαίο απνδείμεζη, ηήλ ηψλ Δηθνλνκάρσλ αίξεζηλ ζηειηηεχζαο, ηήο 
Οξζνδφμνπ πίζηεσο πξφκαρνο εγέλνπ, θαί θπιαθαίο θαί ζιίςεζη 
πξνζεπάιαηζαο, θαί λχλ παξηζηάκελνο Υξηζηψ, πξέζβεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Γιπθεξίαο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά ηήο Δνξηήο γ' θαί ηήο Αγίαο 

γ'. 
 

ηηρεξά ηήο Αγίαο 
 



Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Γηά πφλσλ αζιήζεσο, ηφλ Γεζπφηελ λελχκθεπζαη, παξζελίαο θάιιεζη 
δηαιάκπνπζα, θαί ψζπεξ πξνίθα πξνζήγαγεο, απηψ παλαντδηκε, ηψλ κειψλ 
ηήλ εθθνπήλ, θαί ηφλ βίαηνλ ζάλαηνλ, φζελ έηπρεο, νπξαλίσλ ζαιάκσλ 
Γιπθεξία, δπζσπνχζα ηνχ ζσζήλαη, ηνχο ζέ πηζηψο καθαξίδνληαο.  
 
Χο αλδξείνλ ηφ θξφλεκα, θαί γελλαία ε έλζηαζηο, ηήο ςπρήο ζνπ Έλδνμε 
ελαπέθελελ, ελ αζζελεία γάξ ζψκαηνο, πξνζχκσ δέ πλεχκαηη, ηφλ 
αξρέθαθνλ ερζξφλ, θαηεπάηεζαο ιέγνπζα, χ εί Κχξηε, ε ίζρχο θαί ηφ θιένο 
ηψλ ζψλ δνχισλ, ν δπλάκεη αεηηήησ, ηφλ ηζρπξφλ ηξνπσαάκελνο.  
 
Οπ ιηκφο, νπδέ θίλδπλνο, αιγεηλψλ ηε επίηαζηο, ηήο αγάπεο έλδνμε νπ 
θαηίζρπζαλ, Υξηζηνχ ρσξίζαη ανίδηκε, νπ θάζεηξμηο βίαηνο, νπδέ θάκηλνο 
ππξφο, νχ ηψλ ιίζσλ θαηάζηξσζηο, φζελ δέδεμαη, εθ Θενχ ζείαλ δξφζνλ 
Γιπθεξία, θαί εθ γήο θαί ηψλ γετλσλ, πξφο ηήλ δσήλ κεηαβέβεθαο.  
 

Γφμα... θαί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο 
 

Απνιπηίθηνλ 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Γεχηε πάληεο θηιένξηνη λχλ ζπλέιζσκελ, ελ ηψ λαψ Γιπθεξίαο ηήο 
θαιιηκάξηπξνο, θαί ηήλ επέηεηνλ απηήο κλήκελ ηειέζσκελ, ηη δνξάλ ηήο 
θεθαιήο, αθαηξεζείζα απελψο, απέπλημε ηφλ Βειίαξ, θαί Υξηζηψ 
ζπκπαξηζηακέλε, ππέξ εκψλ αεί πξεζβεχεη Απηψ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, Καζίζκαηα ηήο Δνξηήο, θαί νη Καλφλεο 
ηήο Δνξηήο, θαί ηήο Αγίαο. 

 
Καλψλ ηήο Αγίαο 

 
Χδή α'  Ήρνο β' 

Γεχηε ιανί 
Σψλ αξεηψλ, ζήκεξνλ θαί ηψλ ζαπκάησλ απηήο, ηφλ κπζηηθφλ πιεξψζαζα, 
θξαηήξα άπαληαο, Γιπθεξία ε Μάξηπο, εηο πφζηλ επθξνζχλεο πηζηνχο 
πξνζθέθιεηαη.  
 
Μαξηπξηθαίο, εγιατζκέλε ιακπξφηεζη, ηψ θαζαξψ παξίζηαζαη, Μάξηπο 
λπκθίσ ζνπ, ςπρνθζφξνλ πηαηζκάησλ, αηηνχζα ιπηξσζήλαη ηνχο 



αλπκλνχληάο ζε.  
 
Πξφο αηθηζκνχο, πξφο αιγεδφλαο, πξφο κάζηηγαο, πνιπεηδείο απηφεηνο, 
Μάξηπο, ερψξεζαο, ζπλεξγνχζαλ γάξ είρεο, ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ ράξηλ θαί 
ζπλαξήγνπζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Γλψζηλ Θενχ, άπαληεο θαηεπινπηήζακελ, θαί επηγλφληεο Γέζπνηλα, ζέ 
Θενκήηνξα, θαί Κπξίαλ ηηκψκελ, ηνίο πξάγκαζη ηνχο ιφγνπο επηζθξαγίδνληεο.  
 

Χδή γ' 
ηεξέσζνλ εκάο 

Σά αίκαηα Υξηζηψ ψζπεξ αξψκαηα, θαί κχξα θνκίζαζα Αζιεθφξε, επσδία 
πξνζελέρζεο απηψ, πιεκκπξνχζα ηνίο πάζη ηά ηάκαηα.  
 
Δπθξάλζε λνεηψο ελ ηνίο αγψζί ζνπ, Μαξηχξσλ θαιιψπηζκα, ν Γεζπφηεο, 
επθξνζχλελ φζελ ζείαλ ζε, ηψλ πηζηψλ ηαίο θαξδίαηο επεβξάβεπζε. 

Θενηνθίνλ 
Δξξάγε ηήο αξάο Θενραξίησηε, ηφ πάιαη κεζφηνηρνλ, θαί ε έρζξα, 
εμεθάληζηαη ηψ ηφθσ ζνπ, θαί Αγγέινηο ζπλήθζεκελ νη άλζξσπνη.  

Ο Δηξκφο 
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηνλ 
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Σψλ λννπκέλσλ ηφ ηεξπλφλ πξννξψζα, ηψλ νξσκέλσλ ηφ ξεπζηφλ 
παξηδνχζα, ηαίο ζετθαίο σρχξσζαο ειπίζη ηφλ λνχλ, φζελ πξφο ηφ ζηάδηνλ, 
ηήο αζιήζεσο Μάξηπο, ραίξνπζα εηζέδξακεο, θαί ηφλ φθηλ θαζείιεο, θαί 
αλεπιέμσ λίθεο εππξεπή, ψ Γιπθεξία θαί άθζαξηνλ ζηέθαλνλ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Σψλ παζψλ απνθηείλαζα, ηνχο ανξάηνπο ζήξαο Γιπθεξία, νξσκέλνπο ζήξαο 
νπθ εδεηιίαζαο.  
 
Ολ εθήξπηηεο Κχξηνλ, πξφ νθζαικψλ νξψζα Αζιεθφξε, ππεξείδεο πάληα ηά 
ηψλ αηζζήζεσλ.  

Θενηνθίνλ 
Οη πξνζηάηηλ ζε Γέζπνηλα, θαί ηήο ςπρήο Παξζέλε πξνζδνθίαλ, επζεδψο 
πινπηνχληεο νπθ αηζρπλζήζνληαη.  
 

Χδή ε' 
Ο θσηηζκφο 



Φφβνλ Θενχ, ελ γαζηξί δηαλνίαο εηζδεμακέλε, πλεχκα ζσηεξίνπ νκνινγίαο, 
θαί καξηπξίνπ, έηεθεο Γελλαηφθξνλ, παξαδφμσο ζηεξξψο αζιήζαζα, θαί ηάο 
ελαληίαο αξράο ζξηακβεχζαζα. 
 
νχ ηφ ζεπηφλ, θαί καθάξηνλ πάζνο εθκηκνπκέλε, ε δη' απαζείαο ζνπ 
ζπλαθζείζα, πάζρεη πξνζχκσο, ελ ππξί βεβιεκέλε, δσνδφηα Υξηζηέ 
θξαπγάδνπζα, Έηεξνλ εθηφο ζνπ Θεφλ νπθ επίζηακαη.  

Θενηνθίνλ 
Ζ θσηεηλή, ηνχ ειίνπ λεθέιε ιάκςνλ κνη αίγιελ, ιχνπζαλ ηφλ δφθνλ ηήο 
ακαξηίαο, δίδνπ κνη ρείξα, θαί παζψλ ελ ηψ βφζξσ, Θενηφθε θείκελνλ 
έγεηξνλ, κφλε ηνχ πεζφληνο Αδάκ ε αλάθιεζηο.  
 

Χδή ο' 
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησ 

Λακπξπλζείζα ηή αίγιε ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ηήο θαζαξφηεηνο ηαίο σξαηφηεζη, 
θεθνζκεκέλε Έλδνμε, ηψ Γεζπφηε Υξηζηψ λχλ παξίζηαζαη.  
 
Σφλ θαιφλ φλησο άζινλ αλχζαζα, θαί ηήο επζεβείαο ηφλ δξφκνλ ηειέζαζα, 
δηθαηνζχλεο είιεθαο, εθ Θενχ ηφλ επάμηνλ ζηέθαλνλ.  

Θενηνθίνλ 
Γλσζηηθήλ επθξνζχλελ γηλψζθσλ ζε, πάλαγλε, παζψλ ηήο αγλνίαο ηφ 
θάιπκκα, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο Γέζπνηλα, απνηίζεκαη, Γφμα ηψ θξάηεη ζνπ.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Γιπθεξίαο.  

ηίρνη 
 Θεξφο ηφ πηθξφλ δήγκα ηή Γιπθεξία  
 Τπέξ γιπθάδνλ σο αιεζψο ήλ κέιη.  
 Δλ ηξηηάηε δεθάηε δάθε θαί θηάλε ζήξ Γιπθεξίαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ εξγίνπ ηνχ 
Οκνινγεηνχ.  

ηίρνη 
 Ο έξγηφο κνη πψο ηειεπηάο ηφλ βίνλ,  
 Κνηλψ ηέιεη ηέζλεθα, θαί δψλ εηκί ζνη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παπζηθάθνπ, 
Δπηζθφπνπ πλλάδσλ.  

ηίρνη 
 Ο Παπζηθάθνπ πξνζηξέρσλ ηψ ιεηςάλσ,  



 Παζψλ θαθνχλησλ παχζηλ επξίζθεη μέλελ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν άγηνο Λανδίθηνο ν δεζκνθχιαμ, μίθεη ηειεηνχηαη.  
 

Ο άγηνο Ηεξνκάξηπο Αιέμαλδξνο, επίζθνπνο Σηβεξηαλψλ, μίθεη 
ηειεηνχηαη.  
 

Ο φζηνο Δπζχκηνο ν λένο, ν θηίησξ ηήο ελ Άζσ κνλήο ηψλ Ηβήξσλ θαί 
Ησάλλεο ν Ίβεξ, ν παηήξ ηνχ ξεζέληνο Δπζπκίνπ, θαί Γεψξγηνο ν ζπγγελήο 
απηψλ, ελ εηξήλε ηειεηνχληαη.  
 

Ο φζηνο Γαβξηήι ν Ίβεξ, ν ζείαο θσλήο αθεθνψο, θαί εμαγαγσλ ηήο 
ζαιάζζεο ηήλ ζαλκαηνπξγφλ εηθφλα ηήο Πνξηατηίζζεο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

Οη κνλαρνί νζηνκάξηπξεο ηβεξίηαη, νη ηνχο ιαηηλφθξνλαο ειέγμαληεο, ηφλ 
βαζηιέα, θεκί, Μηραήι, θαί ηφλ παηξηάξρελ Βέθθνλ, ελ ηε ζαιάζζε βιεζέληεο 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
 Τπέξ παηξψσλ επλίγεηε δνγκάησλ  
 Καί πξφο γαιελνχο σξκίζαζζε ιηκέλαο.  
 

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

Χδή δ' 
Δηθφλνο ρξπζήο 

Σφ θάιινο Υξηζηνχ, ελ εζφπηξσ λνεηψ ηψ ηήο αγλείαο, θαηαλννχζα 
επεπφζεζαο, ηνχην ελζέσο Ανίδηκε, θαί δξακνχζα ηνχηνπ νπίζσ, δη' 
αζιήζεσο έςαιιεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Χξαίαλ ζηνιήλ, ηψλ αηκάησλ ηαίο βαθαίο πεπνηθηικέλελ, πεξηζεκέλε 
θαζππέδεημαο, ηήο επζεβείαο ηήλ θφζκεζηλ, πάζηλ Αζιεθφξε ηνίο πίζηεη, 
αλπκλνχζη θαί ςάιινπζηλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ ζε Αγλή, πάζα θχζηο γεγελψλ δνμνινγνχζηλ, ππεξζαπκάδνληεο ηφ 
κπζηήξηνλ, ηήο ζήο θπήζεσο άρξαληε, θαί ραξκνληθψο εθβνψληεο, ηψ εθ ζνχ 
αλαηείιαληη, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε' 
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο 

Σφλ ηήο αγλείαο λνεηφλ, θεθηεκέλε εξαζηήλ Υξηζηφλ λπκθίνλ, ζεαπηήλ 
Αζιεθφξε, ελ θαζαξφηεηη λνχ, θαί πφλνηο ζείνηο εθαιιψπηζαο, θαί ηνχησ 
εξκφζζεο δηά ηνχ καξηπξίνπ.  
 
Ζ ζπληξηβή ζνπ ηψλ κειψλ, εμειέπηπλελ ερζξψλ κεραλνπξγίαο ηψλ αηκάησλ 
ε ξχζηο, ηήο αζεταο δεηλνχο, ρεηκάξξνπο νθή απεμήξαλε, πέιαγνο 



ζαπκάησλ εκίλ αλαδεηρζείζα.  
Θενηνθίνλ 

ψζνλ νηθηίξεζνλ εκάο, ηφλ νηθηίξκνλα Θεφλ απνηεθνχζα, ππέξ ιφγνλ 
Παξζέλε, ππξθατάο ινγηζκψλ, παζψλ ηε εμαίξνπζα θαχζσλα, ηαίο ζαίο 
ηθεζίαηο αγλή Θενθπήηνξ.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ 

Τπεξαξζείζα απάζεο, ζαξθηθήο πξνζπαζείαο, ηψ πφζσ ηνχ λπκθίνπ ζνπ 
εκλή, άζαξθνλ βίνλ επφζεζαο, δηφ ζχλ ηνίο αυινηο, Υξηζηφλ ηφλ εξαζηήλ 
ζνπ λνεξψο, θαζνξψζα δνμάδεηο, σο πάλησλ πνζεηλφηεξνλ.  
 
Μεηά πνιιάο ηάο βαζάλνπο, ηφ αθίβδεινλ πλεχκα, Κπξίσ παξαδέδσθαο ηφ 
ζφλ, νπηή αλφδσ εθξφηεζαλ, επνπξάληαη ηάμεηο, Υξηζηφο δέ παλαιθεί ζε δεμηά 
εζηεθάλσζε Μάξηπο, λνκίκσο ελαζιήζαζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ηαίο θσλαίο θακπηνκέλε, ηψλ ζεξκψο ζε αηηνχλησλ, ε κφλε ηψλ πηζηψλ 
θαηαθπγή, ζψζνλ νηθηίξεζνλ Γέζπνηλα, δηαηήξεζνλ βιάβεο, εθ πάζεο θαί 
ερζξψλ επηβνπιήο, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ, αεί ζε κεγαιχλνληαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ Αγίαο παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  
 

Σά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ηζηδψξνπ ηνχ ελ ηή Υίσ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηνχ Μάξηπξνο γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Μάξηπξνο 
 



Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Εήισ ππξπνινχκελνο, ηήο επζεβείαο Ηζίδσξε, ππεηζήιζεο ηφ ζηάδηνλ, 
ζεξκψο ηήο αζιήζεσο, θαί βξαβείνλ λίθεο, Μάξηπο απελέγθσ, θαηά ηήο 
πιάλεο δηδαραίο, ζενθηιέζηλ σξατδφκελνο, ηαπξνχ δέ θξαηπλφκελνο, ηή 
παλνπιία θαηέβαιεο, ηφλ αιάζηνξα ηχξαλλνλ, ληθεθφξνο δεηθλχκελνο.  
 
Μάζηημη μεφκελνο, ηήο δεξκαηίλεο λεθξψζεσο, ηνχο ρηηψλαο ελδέδπζαη, 
ζηνιήλ αθζαξζίαο δέ, θαί ιακπξάλ εζζήηα, πεξηβεβιεκέλνο, ζάηηνλ ηψ μχισ 
ηήο δσήο, απνθαηέζηεο δσήλ δξεςάκελνο, ηήλ φλησο αθαηάιπηνλ, θαί 
αηειεχηεηνλ Έλδνμε, ήο πεξ λχλ εκθνξνχκελνο, ηνχο πκλνχληάο ζε 
εχθξαλνλ.  
 
λησο ππεξβέβεθε, ηά ηψλ Μαξηχξσλ παιαίζκαηα, ηψλ επαίλσλ ηήλ 
ζχλζεζηλ, θαί ιφγνλ θαί έλλνηαλ, νη ζηεξξνί γάξ πχξγνη, ηήο ζενζεβείαο, 
ζψκα ζλεηφλ θαί παζεηφλ, σο ηφ εκέηεξνλ πεξηθείκελνη, ππξφο ηε 
θαηεηφικεζαλ, θαί ηψλ πιεγψλ θαηεθξφλεζαλ, σο ελ ζψκαηη πάζρνληεο, 
αιινηξίσ νη έλδνμνη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ. ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο, Καί Απφιπζηο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
Σφλ θιεηλφλ Ηζίδσξνλ πκλψ πξνθξφλσο. 

Πνίεκα Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ζρνο πι δ' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Σαίο ζαίο ηθεζίαηο Μάξηπο Υξηζηνχ, Ηζίδσξε κάθαξ, νπξαλφζελ κνη θσηηζκφλ, 
παξάζρνπ θαί ράξηλ επθεκήζαη, ηήλ ενξηήλ ζνπ ηήλ ζεβάζκηνλ.  
 
Οιφθιεξνλ έρσλ πξφο ηφλ Θεφλ, Ηζίδσξε Μάξηπο, ηήλ θαξδίαλ θαί ηήλ 
ςπρήλ, παλάκσκνλ έζρεο θαί ηφλ βίνλ, καξηπξηθψο εγγπκλαδφκελνο.  
 
Ννκίκσο ξπζκίζαο ζνπ ηήλ δσήλ, Ηζίδσξε κάθαξ, ψζπεξ άζπινλ ζεζαπξφλ, 
ηήλ πίζηηλ εθξάηεηο, αηξεπηφλ ηε ηήλ ζσηεξίαλ πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Κπξίσο ηεθνχζα θχζεη Θεφλ, θπξίσο αθνχεηο, Θενηφθνο θαί αιεζψο, ηήλ 



πξνζεγνξίαλ θαηαιιήισο, ηψ ζείσ Λφγσ Αγλή πεξηθέξνπζα.  
 

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

Λφγσ θπβεξλψκελνο, ηάο ηψλ παζψλ νξκάο έλδνμε, Μάξηπο Υξηζηνχ, 
αξεηψλ αζθήζεη, αζινθφξε εκαχξσζαο.  
 
Έρσλ αθαηάπιεθηνλ, ηήλ ηήο ςπρήο νξκήλ έλδνμε, παλεπζεβψο, ηήλ 
νκνινγίαλ, αξξαγή δηεηήξεζαο.  
 
Ίιεσλ πξεζβείαηο ζνπ, ηφλ ηνχ παληφο Κξηηήλ έξγαζαη, ηνίο επιαβψο, ηήλ ζήλ 
επθεκνχζηλ, Αζινθφξε παλήγπξηλ.  

Θενηνθίνλ 
Νέθξσζνλ ηφ θξφλεκα, ηφ ηήο ζαξθφο εκψλ Γέζπνηλα, θαί ηήλ ςπρήλ, 
δψσζνλ Παξζέλε, ηψλ ελ πίζηεη πκλνχλησλ ζε.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Αγσληζάκελνο, θαηά ηνχ φθεσο, έζηεζαο ηξφπαηνλ, Μάξηπο Ηζίδσξε, εθ ηήο 
Αηγχπηνπ γάξ θσζηήξ, απγάδσλ ηήλ πθήιηνλ, πάζηλ εμαλέηεηιαο, ηάο θηλήζεηο 
πνηνχκελνο, πξφο ηφλ αλαηείιαληα, εθ Παξζέλνπ ζεφπαηδνο, δη' φλ 
ζθαγηαζζείο αζινθφξε, ζχκα επψδεο γεγέλεζαη.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 

ινλ ελ ζνί, ηφλ ιφγνλ εηζνηθηζάκελνο, ζηξαηηψηεο, σο αθαηαγψληζηνο, 
ηπξαλληθήλ ήζρπλαο νθξχλ, θαί ηξνπαηνθφξνο, εληεχζελ κάθαξ γελφκελνο, 
ζηεθάλνπο ακαξάληνπο, εθ Θενχ εθνκίζσ, παλανίδηκε Μάξηπο, Ηζίδσξε.  
 
Νεαληθψο, θαηαδηψμαο, Ηζίδσξε, ηνχο ερζξνχο ζνπ, ηνχηνπο θαηειέαλαο, ηψ 
θνβεξψ φπισ ηνχ ηαπξνχ, πεξηπεξξαγκέλνο, ηζρχλ ηε πεξηδσζάκελνο, θαί 
ηνχο κηζήζαληάο ζε, εμσιφζξεπζαο θξάδσλ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε.  
 
Ηρλειαηψλ, ηά ηνχ Γεζπφηνπ παζήκαηα, εκηκήζσ, ζάλαηνλ εθνχζηνλ, ηφ δη' 
απηφλ, ζέισλ ππνζηάο, φζελ αθεξάηνπ, δσήο ζε Μάξηπο εμίσζελ, ν Κχξηνο 
ηήο δφμεο, νχ ρεξζίλ ελαπέζνπ, ηήλ ςπρήλ ζνπ πακκάθαξ, Ηζίδσξε.  

Θενηνθίνλ 
σκαησζείο, αλαθαηλίδεη ηφλ άλζξσπνλ, φισο φισ, Πάλαγλε ελνχκελνο, ν 
παηξηθνχο, θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ ζήλ γαζηέξα, νηθήζαη θαηαδεμάκελνο, 



ν πινχησ επζπιαγρλίαο, εθνπζίσο πησρεχζαο, θαί πινπηίζαο ηφλ θφζκνλ 
ζεφηεηη.  
 

Χδε ε' 
Ίλα ηί κε άπψζσ 

Ηεξείνλ πξνζήρζεο, άκσκνλ θαί ηέιεηνλ ηψ ζψ Γεζπφηε Υξηζηψ, θαί ηπζείο 
πξνζχκσο, θαί ηφ αηκά ζνπ ξάλαο Ηζίδσξε, θνηλσλφο ηνχ πάζνπο, θαί ηήο 
απηνχ λχλ βαζηιείαο, ρξεκαηίδεηο αμίσο ζπκκέηνρνο.  
 
Γπλακνχκελνο ψηεξ, ηψ παληνδπλάκσ ζνπ ζζέλεη θαηέζβεζε, ηήλ αριχλ 
ηήο πιάλεο, ν θαιιίληθνο Μάξηπο Ηζίδσξνο, θαί ηκεζείο ηήλ θάξαλ, ζνί ηήλ 
ςπρήλ ηψ δσνδφηε, επθιεψο ελαπέζεην Γέζπνηα.  
 
Χξατδεηαη κάθαξ, ηνίο ζνίο πξνηεξήκαζηλ ε Δθθιεζία Υξηζηνχ, θαί 
θαηδξχλεηαί ζνπ, ηαίο ηψλ άζισλ ελζηάζεζηλ έλδνμε πξφο ηήλ ακαξηίαλ, ζχ 
γάξ ζηεξξψο κέρξηο αηκάησλ, αλζηζηάκελνο ψθζεο Ηζίδσξε.  

Θενηνθίνλ 
Ρππσζείζαλ ηήλ θχζηλ, ηήλ ηήο αλζξσπφηεηνο ηή παξαβάζεη ηή πξίλ, θαί 
δεηλψο θζαξείζαλ, θαί ζλεηήλ γελνκέλελ αλέζηεζαο, ηήλ πεγήλ ηεθνχζα, ηήο 
ππέξ λνχλ αζαλαζίαο, Θενηφθε παλάκσκε Γέζπνηλα.  
 

Χδή ο' 
Σήλ δέεζηλ εθρεψ 

Οιφθιεξνλ πξφο Θεφλ ηήλ έθεζηλ, θεθηεκέλνο αζινθφξε πακκάθαξ, ηψλ 
αγαζψλ, ηφ αθήξαηνλ φλησο, ηψλ επηγείσλ ηφλ πφζνλ εκαχξσζαο, θαί 
έδξακεο αλαβνψλ, Δθνιιήζελ νπίζσ ζνπ Γέζπνηα.  
 
Νπκθίνο σο εππξεπήο Ηζίδσξε, θαιινλαίο καξηπξηθαίο δηαπξέπσλ, πξφο 
νπξαλνχο, αλειήιπζαο ραίξσλ, θαιινπνηψ ιακπεδφλη παξίζηαζζαη, 
δεφκελνο, δηαπαληφο, ππέξ ηψλ εθηεινχλησλ ηήλ κλήκελ ζνπ.  
 
Τπέθεξεο αζιεηά ζθαηηφκελνο, πξννξψλ ηήλ δη' αηψλνο δφμαλ, θαί ηήλ 
ηξπθήλ, ηήλ ατδηνλ φλησο, κεηά Μαξηχξσλ, σο Μάξηπο αήηηεηνο, απείιεθαο 
παλαιεζψο, ζηεθεθφξε πακκάθαξ, Ηζίδσξε.  

Θενηνθίνλ 
Μαξία, ηφ ηνχ Γεζπφηνπ ζθήλσκα, ηφ ιακπξαίο ηήο παξζελίαο αθηίζη, 
θσηνεηδψο, ψζπεξ θξίλνλ εθιάκςαλ, ηήο αθαλζψδνπο ελ κέζσ ζπγρχζεσο, 
ζνχ δένκαη ηήο αγαζήο, ηψλ πηαηζκάησλ παξάζρνπ κνη άθεζηλ.  

Ο Δηξκφο 
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη 
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη 
σο Ησλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 



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

ηίρνη 
 Έζαηλελ Ηζίδσξνλ ειπίο ηνχ ζηέθνπο,  
 Καί πξφο ηνκήλ ήπεηγελ, εμ ήο ηφ ζηέθνο.  
 Δλ δ' Ηζίδσξνλ άνξ δεθάηε ηάκελ εδέ ηεηάξηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο ζεξάπνληνο.  
ηίρνη 

 θζεο ζεξάπσλ, νία ζχηεο ηνχ Λφγνπ,  
 θζεο ζεξάπσλ, θαί δη' αίκαηνο Πάηεξ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ αγίνπ κάξηπξνο Αιεμάλδξνπ ηνχ ελ 
Κεληνπθέιιαηο.  
 

Μλήκε ηψλ αγίσλ καξηχξσλ Αιεμάλδξνπ, Βαξβάξνπ θαί Αθνινχζνπ.  
 

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

Χδή δ' 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Νχλ ειιακπφκελνο Σξηζκάθαξ, ηή ηνχ πλεχκαηνο απγή ηνχο ζέ πκλνχληαο, 
ειιακθζήλαη ζφλ ζνί επδφθεζνλ βνψληαο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Χ ηψλ θαιιίζησλ ζνπ αγψλσλ, δη' ψλ έιπζαο ηήλ πιάλελ ηψλ εηδψισλ θαί 
ηπξάλλνπο δεηλνχο, θαηήζρπλαο θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο 
ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Πάλαγλε Γέζπνηλα Παξζέλε, ηψλ πηαηζκάησλ κνπ ηνχο κψισπαο ειαίσ, 
ζπκπαζείαο ηήο ζήο, ζεξάπεπζνλ βνψληνο, Δπινγεκέλνο Γέζπνηλα, ν 
θαξπφο ηήο ζήο θνηιίαο.  
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Ραδηνπξγίαηο ψεην, ππνθιέπηεηλ ν ηχξαλλνο, ηήο ζήο θαξηεξίαο, ηφ ζηεξξφλ 
θαί εχηνλνλ, πακκάθαξ, Ηζίδσξε, πξφο ηήλ απηνχ θαθφλνηαλ, αιιά ζχ 
ζεφθξνλ, ηφλ Υξηζηφλ αλεβφαο, θνβνχκαη, ψ ιαηξεχσ, πξνζθπλψ ηε θαί 
κέιπσ, ιαφο ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Οινιακπέο σο ήιηνο, Ηιαξφλ ζνπ ηφ πξφζσπνλ, ηή ηνχ καξηπξίνπ ραξκνλή 
εθαίλεην, ακλφο γάξ σο άκσκνο ζθαγηαζζείο πξνζήρζεο Θεψ, φλ σο 
πιαζηνπξγφλ, κεισδηθψο αλεβφαο, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 



Φσηνεηδέο ηφ ζψκά ζνπ, ηνίο πνζνχζηλ εδείθλπην, ηήο Αγγειηθήο 
δνξπθνξνχζεο ηάμεσο, αζηξάπηνλ Ηζίδσξε, καξκαξπγαίο ηήο ράξηηνο, 
ζαπκαηνπνηταηο ηε πνηθίιαηο εκπξέπνλ, δσξνχκελνλ εθάζησ, ηάο ηάζεηο 
αθζφλσο, θαί ζάινπ εμαξπάδσλ, ζαθψο θαί εθ θηλδχλσλ.  

Θενηνθίνλ 
Ρεηνξεπφλησλ γιψζζαί ζε, επθεκήζαη νπ ζζέλνπζηλ, ψ Θενγελλήηνξ, 
Μαξηάκ Θεφλπκθε, Θεφλ γάξ εγέλλεζαο, ηφλ επί πάλησλ Κφξε αγλή, εθ 
παξζεληθήο, απεηξνγάκνπ λεδχνο, φλ Παίδεο επινγνχζηλ, ηεξείο αλπκλνχζη, 
ιανί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ 

Ο πινχησ επζπιαγρλίαο ζπγθαηαβάο, θαί πησρεχζαο, ζηαπξφλ ηε θαί 
ζάλαηνλ ππέξ εκψλ, ζέισλ ππνκείλαο σο αγαζφο, ηφλ δη' απηφλ ζε ζάλαηνλ, 
βιέπσλ ππνκείλαληα θαξηεξψο, απηνχ ηήο βαζηιείαο, Ηζίδσξε ηξηζκάθαξ, 
ζπγθιεξνλφκνλ απεηξγάζαην.  
 
Ννκίκσο ζψλ αηκάησλ επί ηήο γήο, νη θξνπλνί εθρπζέληεο Ηζίδσξε, ελ 
νπξαλνίο ριαίλάλ ζνη εθνίλημαλ εππξεπψο, εμπθαζκέλελ ράξηηη, ήλ λχλ 
ελδπζάκελνο ηψ Υξηζηψ, παξέζηεο ελ ζαιάκνηο, πακκάθαξ νπξαλίνηο, 
ζηεθαλεθφξε Μάξηπο έλδνμε.  
 
Χο έρσλ παξξεζίαλ πξφο ηφλ Υξηζηφλ, ηθεηεχσλ κή παχζε Ηζίδσξε, εθ 
πεηξαζκψλ, δάιεο ηε θαί ζιίςεσο θαί παζψλ, ηνχο εθηεινχληαο ξχζαζζαη, 
κλήκελ ζνπ αμίσο ηήλ ηεξάλ, ςπρψλ ηε ζσηεξίαλ, αηηνχκελνο ηξηζκάθαξ, ζήο 
θιεξνπρίαο θαηαμίσζνλ.  

Θενηνθίνλ 
σηήξα σο ηεθνχζα θαί ιπηξσηήλ, ζσηεξίαο κε Κφξε αμίσζνλ, επηηπρείλ, 
πάλαγλε πηαηζκάησλ κνπ ηάο ζεηξάο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ιχνπζα, πάληα 
γάξ σο ζέιεηο ζχ θαηνξζνίο, σο θέξνπζα ελ θφιπνηο, ηφλ πάλησλ Βαζηιέα, 
ηφλ αγαζφηεηη αζχγθξηηνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο, 
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα 
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη 
κεγαιχλνπζηλ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Καί ή ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 



Αξρή 
ΤΖ ΗΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παρσκίνπ ηνχ Μεγάινπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά ηήο Δνξηήο γ' θαί ηνχ Οζίνπ 

γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Οζίνπ 
 

Ήρνο πι. β' 
ιελ απνζέκελνη 

ιελ ζνπ ηήλ έθεζηλ, πξφο ηφλ Θεφλ αλαηείλαο, θνζκηθήλ ηεξπλφηεηα, σο κή 
δηακέλνπζαλ θαηαιέινηπαο, θαί Υξηζηψ πάλζνθε, ζεαπηφλ αλέζνπ, 
νινηξφπσο δη' αζθήζεσο, εθθαζαηξφκελνο, θαί θαξηεξηθήλ ελδεηθλχκελνο, ηήλ 
έλζηαζηλ Παρψκηε, πξφο ηά ηψλ παζψλ ππεθθαχκαηα, θαί ηή ζπλεηδήζεη, 
καξηχξηνλ ζεφθξνλ ππνζηάο, σο ληθεθφξνο απείιεθαο, ζηέθνο ηφ 
ακάξαληνλ.  
 
νί λχλ εμεγέλεην, εθ πξαθηηθήο ζεσξίαο, δηαζρφληη ζψκαηνο, ηφ παρχ 
πξνθάιπκκα θαί πξνζπάζεηαλ, ηήο ζαξθφο ξήμαληη, ηψ Θεψ θξαζήλαη, ηαίο 
εθείζελ αζηξαπηφκελνλ, απγαίο θαί ράξηζη, θαί ζενπξγηθνίο ακαξχγκαζη, θαί 
λεχζεζη ζενχκελνλ, θαί ηνίο πξφο ηφ θξείηηνλ πςψκαζη, θαί λχλ ζενθφξε, 
καθάξηνο γελφκελνο Υξηζηψ, ελ παξξεζία δπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  
 
Άπαζαλ ηήλ αίζζεζηλ, ππεξαξζείο ηψ Γεζπφηε, θαζαξψο σκίιεζαο, ηήο 
ζαξθφο γελφκελνο έμσ πάληηκε, ινγηζκψ θξείηηνλη, ηψλ παζψλ θξαηήζαο, θαί 
δαηκφλσλ ηά θξπάγκαηα, θαηαζηξεςάκελνο, θαί θαηαπαηήζαο Παρψκηε, θαί 
λχλ ελδηαηηψκελνο, ηνίο επνπξαλίνηο ζθελψκαζη, πάλησλ ηψλ ηηκψλησλ, ηήλ 
κλήκελ ζνπ κλεκφλεπε Υξηζηψ, έλ παξξεζία παλφιβηε, Πάηεξ, 
παξηζηάκελνο.  

Γφμα... Ήρνο δ' 
Κξίλνλ ζε έξεκνο εμήλζεζε Πάηεξ, άπαληαο επσδηάδνλ, εμ αξεηεξπλφλ, εθ 
ηψλ ηήο πξάμεσο, θαη ζνθίαο ηήο εθ ζεσξίαο, σο επακθνηεξνδέμηνλ, θαί ηή 
ηνχ ηειείνπ επδνθηκήζεη, απνιαβψλ ηήλ θξείηηνλα ςήθνλ, έθ ηε ηνπ ιφγνπ θαί 
ηνχ βίνπ ζνπ, έθ ηε ηψλ έξγσλ θαί ηήο πίζηεσο, επεξέζηεζαο Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, Απηφλ θαζηθέηεπε, Παρψκηε ζεφιεπηε, θαί εκάο επαξεζηείλ απηψ, θαί 
ζχλ ζνί ηπρείλ ηήο άλσ θιεξνπρίαο.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 



 
Γφμα... Ήρνο πι. δ' 

Σψλ κνλαζηψλ ηά πιήζε, ηφλ θαζεγεηήλ ζε ηηκψκελ Παρψκηε, δηά ζνχ γάξ 
ηήλ ηξίβνλ, ηήλ φλησο επζείαλ, πνξεχεζζαη έγλσκελ, Μαθάξηνο εί, ηψ Υξηζησ 
δνπιεχζαο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαο ηήλ δχλακηλ, Αγγέισλ ζπλφκηιε, Οζίσλ 
ζπκκέηνρε θαί Γηθαίσλ, κεζ' ψλ πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο 
ήκσλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. α' 

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
Αγειάξρεο εδείρζεο ηνχ Αξρηπνίκελνο, κνλαζηψλ ηάο αγέιαο Πάηεξ 
Παρψκηε, πξφο ηήλ κάλδξαλ νδεγψλ ηήλ επνπξάληνλ, θαί ηφ πξέπνλ 
αζθεηαίο, εθείζελ ζρήκα κπεζείο, θαί ηνχην πάιηλ κπήζαο, λχλ δέ ζχλ ηνχηνηο 
αγάιιε, θαί ζπγρνξεχεηο ελ νπξαλίαηο ζθελαίο.  
 

Καί ηήο Δνξηήο θαί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ Καζίζκαηα ηήο Δνξηήο θαί νη Καλφλεο ηήο 
Δνξηήο θαί ηνχ Αγίνπ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο (άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ ηψλ πξψησλ 
έμ Χδψλ).  
 

Παρσκίσ ηφλ αίλνλ εηθφησο πιέθσ. 
Πνίεκα Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο β' 

Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ 
Πεπνηζψο ρξεζηφηεηη ηψλ ζψλ, ηξφπσλ πξνζπκφηαηα, ζνί ηήλ σδήλ 
πξνζθπψο αλαθξνχνκαη, αιιά κνπ ζεζπέζηε, ηήλ δηάλνηαλ, θσηνβφινηο 
ειιάκςεζη, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, ιάκπξπλνλ Παρψκηε παλάξηζηε.  
 
Απαζείαο έξσηη ζεξκψ, Πάηεξ θαηερφκελνο, ηάο πιηθάο ηψλ παζψλ 
θαηεκάξαλαο αθνξκάο Παρψκηε, θαί θαηέιαβεο, δη' αγάπεο πηεξνχκελνο, 
πάζαλ ηήλ πεγαίαλ, έιιακςηλ πακκάθαξ ηήο ζεφηεηνο.  
 
Υαξκνλήο ελέπιεζαο πνιιήο, νπξαλψλ ηά ηάγκαηα, ηφλ Πνηεηήλ επηγλνχο 
πάζεο θηίζεσο, ελ θξνπξά γάξ έκαζεο, θαηερφκελνο, ηήλ απφξξεηνλ 
δχλακηλ, ηνχηνπ ζενθφξε, πίζηεσο ηφ δφγκα παηδεπφκελνο.  

Θενηνθίνλ 



Τπεξηέξα πέθελαο Αγλή, πάζεο ανξάηνπ ηε, θαί νξαηήο αεηπάξζελε θηίζεσο, 
ηφλ γάξ Κηίζηελ ηέηνθαο, σο επδφθεζε, ζαξθσζήλαη ελ κήηξα ζνπ, ψ ζχλ 
παξξεζία, πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Χδή γ' 
Δμήλζεζελ ε έξεκνο 

Χο έιαθνο πξνζέδξακεο, πξφο ηφ χδσξ ζηε, θαί ξαληηζζείο Βαπηίζκαηη, ηψ 
αγίσ ηήλ δξφζνλ είιεθαο, δη' ήο θαηεγιπθάλζε ε θαξδία ζνπ.  
 
Μή θέξνπζαη ηφ ζχληνλνλ, θαζνξάλ ζνπ ζηε, ηψλ δπζκελψλ αη θάιαγγεο, 
ζενθφξε ηφ ηήο αζθήζεσο, πεηξαζκνχο ζνη πνηθίινπο εηεθηήλαλην.  
 
Ηεξάλ σο θηεζάκελνο, πνιηηείαλ γέγνλαο, ηψλ αζθεηψλ Παρψκηε, λνκνζέηεο 
θαί πξνεγνχκελνο, Υξηζηψ ηνχηνπο πξνζάγσλ παλανίδηκε.  

Θενηνθίνλ 
Σά ηαγκαηα εμέζηεζαλ, ηψλ Αγγέισλ Πάλαγλε, θαί ηψλ αλζξψπσλ έθξημαλ, 
αη θαξδίαη επί ηψ ηφθσ ζνπ, δηφ ζε Θενηφθνλ πίζηεη ζέβνκελ.  

Ο Δηξκφο 
«Δμήλζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ εζλψλ ζηεηξεχνπζα, 
Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σψλ δαθξχσλ ηνίο φκβξνηο ηήλ ζήλ ςπρήλ, θαηαξδεχζαο πινπζίσο Πάηεξ 
ζνθέ, πνιχρνπλ εζέξηζαο, αξεηψλ ζνπ ηφλ άζηαρπλ, θαί πνηκήλ ζξεκκάησλ, 
νζίσλ γελφκελνο, επί ριφελ ηαχηα, αζθήζεσο έζξεςαο, φζελ αλαιχζαο, εθ 
ηνχ βίνπ ελδφμσο, Παηέξσλ Παρψκηε, ηνίο ρνξνίο ζπλεξίζκεζαη, Γηά ηνχην 
βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 

Χο άξηζηνο, θπβεξλήηεο εγέλνπ Παρψκηε, κνλαζηψλ ζπζηήκαηνο, δη' 
Οπηαζίαο γάξ πάλζνθε, Πάηεξ θερξεκάηηζαη, ηή αξεηή αλεγείξεηλ 
θξνληηζηήξηα.  
 
Σνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Αγίνπ ηήλ αίγιελ δεμάκελνο, αζηήξ θαεηλφηαηνο, 
ιάκπσλ ηή ράξηηη γέγνλαο, πάζηλ νχο σδήγεζαο, εηο ζσηεξίαο ιηκέλα ζνίο 
δηδάγκαζηλ.  
 
Ο βίνο ζνπ, ζενθφξε πακκάθαξ Παρψκηε, θαλψλ αθξηβέζηαηνο, ηψλ 
κνλαδφλησλ γεγέλεηαη, ψ λχλ πνιηηεχνληαη, νη ζνίο επφκελνη Πάηεξ ζείνηο 
δφγκαζηλ.  



 
Νπηηφκελνο, ηνχ Γεζπφηνπ ηψ πφζσ θαηέζβεζαο, ζαξθφο ηήλ εππάζεηαλ, δη' 
εγθξαηείαο Παρψκηε, φινλ δέ ηφλ βίνλ ζνπ, σο επσδέζηαηνλ ζχκα 
θαζηέξσζαο.  

Θενηνθίνλ 
έ ιηκέλα, ζσηεξίαο θαί ηείρνο αθξάδαληνλ, Θενηφθε Γέζπνηλα, πάληεο πηζηνί 
επηζηάκεζα, ζχ γάξ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, εθ ηψλ θηλδχλσλ ιπηξνχζαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  
 

Χδή ε' 
Μεζίηεο Θενχ 

Αγάπε Θενχ, δηδαραίο σκίιεζαο ηνχ Πλεχκαηνο, εμ ψλ θσηηδφκελνο, αξεηήο 
αθξφηεηα θαηείιεθαο, ηψλ παζψλ απαιιάμαο, ηήλ ηήο ςπρήο θαηάζηαζηλ.  
 
Ηθέηελ ηφλ ζφλ, Αζθεηήλ πξνζαγνκέλ ζνη Γέζπνηα, δη' απηνχ αηηνχκελνη 
θσηηζκψ ηήο ράξηηνο ιακ πξχλεζζαη, ηή ζή παληεπρία, δηά παληφο 
θπιάηηεζζαη.  
 
Νεπξψζαο ηφλ λνχλ, εληνιψλ ηεξήζεζη Παρψκηε, ηήο ζαξθφο ηφ ζθίξηεκα, ηή 
ζή εγθξαηεία θαηεκάξαλαο, θαί πνηκήλ αλεδείρζεο, ζενθηινχο ζπζηή καηνο.  

Θενηνθίνλ 
Γπζψπεη ηφλ ζφλ, Τηφλ θαί Κχξηνλ Παξζέλε αγλή, αηρκαιψηνηο ιχηξσζηλ, ηνίο 
εμ ελαληίαο πεξηζηάζεσο, επί ζνί πεπνηζφζηλ, εηξεληθήλ δσξήζαζζαη.  
 

Χδή ο' 
Δλ Αβχζζσ πηαηζκάησλ 

Οιεζξίσλ πλεπκάησλ επάηεζαο, Πάηεξ κεραλήκαηα, ηήλ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, 
ελδεδπκέλνο δχλακηλ, θαί ηαπξψ ηψ ηηκίσ θξαηηφκελνο.  
 
Ννπλερψο ηψλ πξνζθαίξσλ πξνέθξηλαο, ηά δηαησλίδνληα, πφλνηο αζθήζεσο, 
εγθαξηεξήζαο ζηε, θαί ςπρψλ νηθνλφκνο γελφκελνο.  
 
Δθνπζίσο πησρεχζαο ηψ πλεχκαηη, Πάηεξ ηήλ αζάλαηνλ, θαί αδηάδνρνλ, ελ 
νπξαλνίο απφιαπζηλ, θαί ηφλ άθξαζηνλ πινχηνλ απείιεθαο.  

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

Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ ασεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Φσζηήξ θαεηλφο, εδείρζεο ελ ηνίο πέξαζη ηήλ έξεκνλ δέ, επφιηζαο ηνίο 
πιήζεζη, ζεαπηφλ εζηαχξσζαο, ηφλ ζηαπξφλ ζνπ επ' ψκσλ αξάκελνο, θαί 



αζθήζεη ηφ ζψκα, θαηέηεμαο, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παρσκίνπ ηνχ 

Μεγάινπ.  
ηίρνη 

 Ο Παρψκηνο, ιεπηχλσλ ζαξθφο πάρνο,  
 Φπρή ζπλήγε πξίλ κεηαζηήλαη ζηέαξ 
 Πέκπηε θαί δεθάηε Παρψκηνλ έλζελ άεηξαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αρηιιίνπ Μεηξνπνιίηνπ 
Λαξίζζεο.  

ηίρνη 
 Λαιεί Λάξηζζα ζάο αξηζηείαο μέλαο,  
 Μλήκελ έρνπζα θαί ζαλφληνο ζνπ Πάηεξ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ, Οζίνπ Παηξφο εκψλ Βαξβάξνπ ηνχ 
κπξνβιχηνπ.  
 

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

Χδή δ' 
Αληίζενλ πξφζηαγκα 

Ηζρχλ ελδπζάκελνο ηήλ ηνχ Γεζπφηνπ, σο ρνχλ εδππάζεηαλ, ηνχ βίνπ 
θαηεπάηεζαο, ηψ πφζσ βαιιφκελνο, ηήο αθεξάηνπ δσήο, ήο λχλ θαί 
κεηέζρεθαο, ρνξνίο Αγγέισλ, Πάηεξ ζπλαπιηδφκελνο.  
 
Καξδίαλ θηεζάκελνο, θαζαξσηάηελ, ηδείλ θαηεμίσζαη, ηφλ πάζηλ αζεψξεηνλ, 
εληεχζελ καθάξηνο, σο ε ππφζρεζηο, Πάηεξ ερξεκάηηζαο πκλψλ, ηφλ 
επεξγέηελ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 
Οξζφδνμνλ θξφλεκα ζχ θεθηεκέλνο, Μνλάδα ηξηζάξηζκνλ, Σξηάδα 
νκννφζηνλ, πακκάθαξ εθεξπμαο, θαί ηήλ ηνχ Λφγνπ θξηθηήλ, ζάξθσζηλ 
εδίδαμαο πκλψλ, σο Θενηνθνλ ηήλ αεηπάξζελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ Αγίαλ ζε θαηαλννχκελ, σο κφλελ θπήζαζαλ, Θεφλ ηνλ αλαιινίσηνλ, 
Παξζέλε ακφιπληε, Μήηεξ αλχκθεπηε, πάζη γάξ επήγαζαο πηζηνίο, ηήλ 
αθζαξζίαλ ηψ ζείσ ηφθσ ζνπ.  
 

Χδή ε' 
Κάκηλνο πνηέ 

Σάο ηψλ αζθεηψλ, ζνθάο ππνηππψζεηο, πξφο ηνχ Αγγέινπ εκπήζεο νθέ, εθ 
ζείνπ πξνζηάγκαηνο, αηζπεξ λχλ θαί εθηξεθφκελνη, νη επζεβείαο ηξφθηκνη, 
θξάδνκελ, Δπινγείηε, πάληα ηα έξγα ηφλ Κχξηνλ.  
 



ζπεξ αζηξαπή, κεγίζηαηο θξπθησξίαηο, ε πνιηηεία δηαιάκπνπζα, ηνίο πάζηλ 
αλέηεηιελ, ηήο αζθήζεψο ζνπ πάλζνθε, ηνίο επζεβψο ηψ Κηίζαληη, θξάδνπζηλ, 
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.  
 
έ ηφλ ππέξ λνχλ, Παηξφο εμ αγελλήηνπ, πξφ ηψλ αηψλσλ γελλεζέληα Υξηζηέ, 
δνμάδσλ εθήξπμελ, ν Παρψκηνο ν έλδνμνο, θαί Πλεχκα ηφ παλάγηνλ, κίαλ ηήλ 
ηήο Σξηάδνο, θχζηλ εηδψο θαί ζεφηεηα.  

Θενηνθίνλ 
Πχιελ ζε θσηφο, παξζέλε Θενκήηνξ, νη επζεβνχληεο νλνκάδνκελ, Παηξφο 
γάξ απαχγαζκα, ελσζέλ ζαξθφο παρχηεηη, ππεξθπψο εγέλλεζαο, πάλαγλε, 
φλ πκλνχκελ, πάληα ηά έξγα σο Κχξηνλ.  

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 ηφλ Κχξηνλ».  
 

Χδή ζ' 
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 

Λακπάζη ηήο ράξηηνο, θαηαπγαζζείο Παρψκηε, σο πηζηφο ππεξέηεο Θεψ 
παξίζηαζαη, ηήο ελ νπξαλνίο ζείαο δφμεο, θαηαηξπθψλ ηήο αθαηαιχηνπ, δηφ 
ηήλ ζεβάζκηνλ, ενξηήλ ζνπ κεγαιχλνκελ.  
 
Δπιάθε ζνη ζηέθαλνο, σο ληθεηή Παρψκηε, δεμηά δσεθφξσ θαί παληνθξάηνξη, 
θαί λχλ ηνχο πκλνχληαο ζήλ κλήκελ, ηήλ επθιεή, αμίσζνλ κάθαξ, ηπρείλ ηήο 
αθέζεσο, ηψλ πηαηζκάησλ παλανίδηκε.  
 
Καξπνχο λχλ δξεπφκελνο, ηψλ πφλσλ ζνπ Παρψκηε, ηήο ραξάο απνιαχεηο, 
ηήο ππέξ έλλνηαλ, αιιά κεζηηεχσλ ζσζήλαη, ζνχο θνηηεηάο, Υξηζηφλ 
εθδπζψπεη, ηνχο ζέ λχλ γεξαίξνληαο, θαί ηηκψληαο αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Χο πφθνο Παλάκσκε, ηφλ φκβξνλ ηφλ νπξάληνλ, ελ γαζηξί δεμακέλε εκίλ 
εθηέηνθαο, ηφλ ηήλ ακβξνζίαλ δηδφληα, ηνίο επζεβψο απηφλ αλπκλνχζη, θαί ζε 
ηήλ παλάκσκνλ, Θενηφθνλ θαηαγγέιινπζηλ.  

Ο Δηξκφο 
«Αλάξρνπ γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιπλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Αγγειηθφλ ηφλ βίνλ, πνζψλ εκάθξπλαο ζαπηφλ, ελ ηαίο εξήκνηο, θαί πάζε, 
θαζππνηάμαο ηήο ζαξθφο, Ηζάγγεινο αλεδείρζεο, Παρψκηε ζενθφξε.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 



Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδψξνπ ηνχ Ζγηαζκέλνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηνχ Οζίνπ γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Οζίνπ 
 

Ήρνο πι. β' 
'Οιελ απνζέκελνη 

Νέθεη ηήλ επίβαζηλ, απηνχ ηηζείο σο Γεζπφηεο, ελ λεθέιε θνχθε πξίλ, 
θαηαβάο εηο Αίγππηνλ ηνχο εθιάκςαληαο, εθιεθηνχο πξνψξηζε, ηνχο 
αξπαδνκέλνπο, ελ λεθέιαηο σο ζεφθξνλαο, κεζ' ψλ Θεφδσξνο, ν Ζγηαζκέλνο 
Παηήξ εκψλ, ν πχξγνο ν αθξάδαληνο, φ ηήλ αξεηήλ πεξηβφεηνο, ν 
θαεηλνηάηαηο, ειιάκςεζηλ εθιάκπσλ ηνχ Υξηζηνχ, θαί παξξεζία δεφκελνο, 
ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Αίγππηνο ε πξφηεξνλ, δαηκνληθαίο καηλνκέλε, ηειεηαίο θαί πάζεζηλ, αζθεηψλ 
λχλ ηάγκαζηλ σξατδεηαη, θαί πνηθίινηο θάιιεζηλ, αξεηήο ελζένπ, θνζκνπκέλε 
δηαδείθλπηαη, ελ ή δηέιακςε, ζείσλ δσξεψλ ν επψλπκνο, Θεφδσξνο ν ζηνο, 
ν ζενεηδήο θαί ζεφιεπηνο, ν ηήλ ζαπκαζίαλ, ηαπείλσζηλ κηκνχκελνο Υξηζηνχ, 
θαί παξξεζία δεφκελνο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Άζθεζηλ εγθξάηεηαλ, ππνκνλήλ θαξηεξίαλ, απνρήλ θαθφηεηνο, αξεηήο 
πεξίιεςηλ εθ λεφηεηνο, ν ζνθφο Θεφδσξνο, αζθεηψλ ν κέγαο, ν ζεφθξσλ 
επεδείμαην, ζεξκφο γελφκελνο, ζείαο εξαζηήο αγαπήζεσο, θαί πάληα ηά 
νξψκελα, ραίξσλ ππεξβάο ν ζαπκάζηνο, δηά ζεσξίαο, πςνχκελνο σκίιεη ηψ 
ζεή, θαί παξξεζία πξεζβεχεη λχλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 
 

Σνχ Οζίνπ  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σήο εξήκνπ πνιίηεο, θαί ελ ζψκαηη άγγεινο, θαί ζαπκαηνπξγφο αλεδείρζεο, 
ζενθφξε παηήξ ελψλ Αλδξφληθε, λεζηεία, αγξππλία, πξνζεπρή, νπξάληα 
ραξίζκαηα ιαβψλ, ζεξαπεχεηο ηνχο λνζνχληαο, θαί ηάο ςπράο ησλ πίζηεη 



πξνζηξερφλησλ ζνη. Γφμα ηψ δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη, 
δφμα ηψ ελεξγνχηη δηά ζνχ πάζηλ ηάκαηα. 
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο θαί ηνχ Αγίνπ. 
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
Τκλψ Θενχ ζε δψξνλ εγηαζκέλνλ. 

Πνίεκα Θενθάλνπο. 
 

Χδήα'  Ήρνο β' 
Έλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ 

Τκλσδίαηο κέιινληη ηήλ ζήλ, κέιπεηλ λχλ παλήγπξηλ, ηψλ ζετθψλ δσξεψλ σο 
επψλπκνο, δσξεάλ παξάζρνπ κνη, θσηνθφξσλ εθ ζεζαπξψλ αξπφκελνο, 
ηψλ αδαπαλήησλ, ράξηηνο ηήο ζείαο Παλανίδηκε. 
 
Μειεηψλ ηφλ λφκνλ εκκειψο, Πάηεξ ηφλ αγλφηαηνλ, φινο αγλφο θαί θαζαξφο 
γεγέλεζαη, ηψ παλάγλσ Λφγσ δέ, ξπζκηδφκελνο, ηήο αγλείαο ιακπξφηαηνλ, 
ζθεχνο αλεδείρζεο, θαί εγηαζκέλνλ πακκαθάξηζηε. 

Θενηνθίνλ 
Νεθξσζείο ηψ θφζκσ θαί δσήλ, Πάηεξ ηήλ ηζάγγεινλ, επί ηήο γήο επζεβψο 
κεηεξρφκελνο, ηψ εμαλαηείιαληη, εθ ιαγφλσλ παξζεληθψλ εθνινχζεζαο, ηφλ 
ζηαπξφλ επ' ψκσλ, άξαο ζνπ ζεφθξνλ παλανίδηκε. 
 

Χδή γ' 
Δμήλζεζελ ε έξεκνο 

Χο δψξνλ αγαπψκελνλ, ηψ Γεζπφηε ζηε, ηήλ ζήλ ςπρήλ Θεφδσξε, 
ζεζσζκέλελ θαί δη' αζθήζεσο, παζψλ απειιαγκέλελ πξνζελήλνραο. 
 
Θεψ θαζηεξνχκελνο, ππεξέβεο Πάλζνθε, ηψλ νξαηψλ ηήλ αίζζεζηλ, θαζαξψ 
δέ λψ πξνζσκίιεζαο, Νντ ππενηάησ πακκαθάξηζηε. 

Θενηνθίνλ 
Δκάθξπλαο εηο έξεκνλ, θπγαδεχσλ έλδνμε, ηφλ εθ Παξζέλνπ ιάκςαληα, Θενλ 
Λφγνλ ζχ πξνζδερφκελνο, ελ ψ θαί δηεζψζεο αμηάγαζηε. 

Ο Δηξκφο 
«Δμελζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ εζλψλ ζηεηξεχνπζα, 
Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σά επίγεηα πάληα θαηαιηπψλ, θαί ελ θφζκσ ππάξρσλ ζσκαηηθψο, ηψ 
πλεχκαηη γέγνλαο, ηψλ Αγγέισλ ζπκκέηνρνο, ηά γάξ παξφληα πάζε, 
λεθξψζαο ηνχ ζψκαηνο, ηήο ηξηάδνο εδείρζεο, ζεξάπσλ καθάξηε, φζελ θαί 



λνζνχλησλ, ζεξαπεχεηο ηά πάζε θαί ιφγσ ηά πλεχκαηα, απειαχλεηο ηή ράξηηη, 
ζενθφξε Θεφδσξε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Χδή δ' 
Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 

Ο κφζθελνο, Παρσκίσ ηψ ζείσ γελφκελνο, ηνχο ηξφπνπο ηδήισζαο, Πάηεξ 
ζεφθξνλ Θεφδσξε, ηνχηνπ ηήλ εγθξάηεηαλ, θαί ηήλ νξζφδνμνλ πίζηηλ 
εθκηκνχκελνο. 
 
Τκλνπκέλεο, βαζηιείαο θαί ζείαο ειιάκςεσο, αμίσο ηεηχρεθαο, σο γεγνλψο 
επηηήδεηνο, Πάηεξ θαζαξφηεηη, πξφο κεηνρήλ ηήο αθζάξηνπ σξαηφηεηνο. 
 
θελψκαηα, Αηζηφπσλ δαηκφλσλ ζπζηήκαηα, ηήλ ζήλ επηνήζεζαλ, ππνκνλήλ 
θαί ηαπείλσζηλ, θαί ηήλ αθαηάπαπζηνλ, ελ αγξππλίαηο ζνπ ζηάζηλ Αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Δλ εθζηάζεη, θεθαιαί δπλαζηψλ δηεθφπεζαλ, ηψ θφβσ ηνχ ηφθνπ ζνπ, 
Θενγελλήηνξ παλάκσκε, δήκνο ηψλ Οζίσλ δέ, εζαπκαζηψζε αμίσο ζεία 
ράξηηη. 
 

Χδή ε' 
Μεζίηεο Θενχ 

Γνγκάησλ ζεξκψο, ηψλ ζεπηψλ ερφκελνο δηέιπζαο, παζψλ ηψλ αηξέζεσλ, 
ηάο πεπιαλεκέλαο ππνιήςεηο νθέ, ηήο Σξηάδνο ηή πίζηεη, πεξηθξνπξψλ ηήλ 
πνίκλελ ζνπ. 
 
Χο θψο αιεζψο, επί γήο δηέπξεςαο Θεφδσξε, πνιηηείαλ άκεκπηνλ, 
πεπνιηηεπκέλνο παλανίδηκε, αζθεηψλ ε ηεξπλφηεο, ηψλ κνλαζηψλ ηφ 
θαχρεκα. 

Θενηνθίνλ 
Ρναίο αζθεηά, ηψλ δαθξχσλ άξδσλ ηήλ θαξδίαλ ζνπ, θαξπνθφξνλ έδεημαο, 
ηψ εμαλαηείιαληη Γεζπφηε Υξηζηψ, εθ Παξζέλνπ Αγίαο, Θεφδσξε παλφιβηε. 
 

Χδή ο' 
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 

Ο ιακπξφο θαί ζεάξεζηνο βίνο ζνπ, ζνί ηήλ επνπξάληνλ Πάηεξ ιακπξφηεηα, 
ηήλ ηψλ Αγίσλ έδεημελ, ελ ζθελαίο νπξαλίνηο Θεφδσξε. 
 
Νηθεηήο ηξνπαηνχρνο Θεφδσξε, ηψλ ηήο πνλεξίαο πλεπκάησλ γεγέλεζαη, ηψ 
Παξαθιήησ Πλεχκαηη, ζπλεξγψ θερξεκέλνο ζεφιεπηε. 

Θενηνθίνλ 
Ζ λεθέιε ε θνχθε ππάξρεηο, Αγλή, ήο επηθαζήκελνο ήιζελ εηο Αίγππηνλ, ν 
παληνθξάησξ Κχξηνο, θαί θσζηήξαο νζίνπο εηξγάζαην. 



Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, εθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Δλ νίθσ Θενχ, σο θνίλημ ζχ εμήλζεζαο, θαξπνχο ηε απηψ, αξεηψλ 
πξνζελήλνραο, δηά ηήο αζθήζεσο, ηήο αξίζηεο Πάηεξ Θεφδσξε, φζελ θαί 
καθαξίδε λχλ, σο ηψλ Αζσκάησλ ηζνζηάζηνο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδψξνπ 

ηνχ Ζγηαζκέλνπ. 
ηίρνη 

 Γψξφλ ζε ζείνλ Θεφδσξε δεηθλχεη  
 Δλ Αγίνηο Άγηνο εγηαζκέλε.  
 Σή δέγε ελδεθάηε Θεφδσξνο αθίπηαην γαίεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ αγίνηο παηξφο εκψλ Αιεμάλδξνπ, 
αξρηεπηζθφπνπ Ηεξνζνιχκσλ. 
 

Μλήκε ηψλ αγίσλ καξηχξσλ Απδά, Απδηεζνχ, επηζθφπνπ, θαί ηψλ ζχλ 
απηνίο ηξηάθνληα νθηψ, πξεζβπηέξσλ δέθα έμ, Γηαθφλσλ ελλέα, κνλαρψλ έμ, 
θαί παξζέλσλ επηά. 
 

Οη άγηνη κάξηπξεο Ηζαάθηνο, πκεψλ θαί Γαρζηζφεο ππξί ηειεηνχληαη. 
 

Οη άγηνη Αββάδεο, νη ελ ηή κνλή ηνχ αγίνπ άββα, ππφ ηψλ Βιεκκπψλ 
μίθεη ηειεηνχληαη. 
 

Ο άγηνο κάξηπο Παπειίλνο μίθεη Σειεηνχηαη. 
 

Ο άγηνο κάξηπο Πέηξνο, ν ελ Βιαρέξλαηο, βνπλεχξνηο ηπθζείο, 
ηειεηνχηαη. 
 

Ο άγηνο Νηθφιανο, παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη. 
 

Μλήκε ηήο αγίαο Δπθεκίαο πιεζίνλ ηνχ λεσξίνπ ιηκέλνο εηο ηήλ αγίαλ 
Γχλακηλ. 
 

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

Χδή δ' 
Αληίζενλ πξφζηαγκα 



Γλσζηψο επεπφζεζαο, σο ν ζεφπηεο, Θενχ ηήλ ιακπξφηεηα, ζεάζαζζαη 
Θεφδσξε, δηφ ηά νξψκελα πάληα θαηέιηπεο, γλφθνλ ππεηζδχλαο δέ νξάλ, 
θαηεμηψζεο ηνλ αθαηάιεπηνλ. 
 
Ηφλ ζχ ηνχ φθεσο ηνχ ςπρνςζφξνπ, πακκάθαξ Θεφδσξε, κεδακψο 
πξνζεθάκελνο, ηφ ηνχηνπ κλεκφζπλνλ Πάηεξ απψιεζαο, κλήκελ 
αθαηάπαπζηνλ Θενχ, ελ ζή θαξδία ζνθψο θηεζάκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ ηφλ Άγηνλ ηφλ ελ Αγίνηο, επαλαπαπφκελνλ αγίσο απεθχεζαο, Παξζέλε 
παλάκσκε, δη' επζπιαγρλίαλ πνιιήλ, άλζξσπνλ γελφκελνλ εθ ζνχ, 
ζσκαησζέληα ηφλ πξίλ αζψκαηνλ. 
 

Χδή ε' 
Κάκηλνο πνηέ 

χ θσηνεηδήο, θσηί ηψ θαλνηάησ, πξνζνκηιήζαο ελαπέθελαο, πακκάθαξ 
Θεφδσξε, ηή ελψζεη ηή ακείλνλη, ππεξθπψο ζενχκελνο, θξάδσλ λχλ, 
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 
 
Μάξηπο γεγνλψο, ζηεξξφο πξφο ακαξηίαλ, κέρξηο αηκάησλ αλζηζηάκελνο, 
ζεφθξνλ Θεφδσξε, ηψ ζηεθάλσ ηήο αζιήζεσο, ζήλ θνξπθήλ εθφζκεζαο, 
θξάδσλ λχλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Έθαλελ εκίλ, εθ ζνχ Θενγελλήηνξ, δηθαηνζχλεο θαηδξφο Ήιηνο, θσηίδσλ ηά 
πέξαηα, ιακπεδφζη ηήο ζεφηεηνο, ζσκαησζείο ν Όςηζηνο, φλ πεξ λχλ 
αλπκλνχκελ, πάληα ηά έξγα σο Κχξηνλ.  

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 ηφλ Κχξηνλ». 
 

Χδή ζ' 
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 

Νχλ νπ δη' αηλίγκαηνο, ζνί ν Υξηζηφο νπηάλεηαη, πξφο δέ πξφζσπνλ κάιινλ 
νξάηαη πξφζσπνλ, ηή ηήο αιεζείαο εκθάζεη, ηψλ ηήο ζθηάο ιπζέλησλ 
εζφπηξσλ, δσξεψλ επψλπκε, ηνχ σηήξνο θαί Θενχ εκψλ. 
 
Ο πφζνο ν ζείφο ζνπ, πεπιήξσηαη Θεφδσξε, νία θζάζαο ηφ ηέινο, φ δη' 
αζθήζεσο, πφξξσζελ εψξαο ζπληφλσο, νχ θαί ηπρσλ εθέζεσο έζηεο, 
αζθεηψλ ηφ θαχρεκα, κνλαδφλησλ ε εππξέπεηα. 

Θενηνθίνλ 
Ννζήζαο ηφ θζείξεζζαη, παξαθνή ν πξψηνο Αδάκ, δηά ζνχ Θενκήηνξ 
αλαθεθαίληζηαη, ζχ γάξ ζαξθσζέληα ηεθνχζα, ρσξίο θζνξάο ηφλ άθζαξηνλ 
Λφγνλ, θζνξάλ εμσζηξάθηζαο, αθζαξζίαλ δέ εμήλζεζαο. 

Ο Δηξκφο 
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ 



επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο 
 

Καί Απφιπζηο 

Αξρή 
ΤΖ ΗΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ Αλδξνλίθνπ θαί Ηνπλίαο, θαί Μλήκε ηνχ 

ελ Αγίνηο παηξφο εκψλ Αζαλαζίνπ επηζθφπνπ Υξηζηηαλνππφιεσο. 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ ηφ Μαθάξηνο αλήξ. 
 

ηηρεξά ηψλ Απνζηφισλ 
Ήρνο πι. δ' 

Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Λφγσ ηήλ άινγνλ έπαπζαο, ηήο αζεταο θζνξάλ, σο ηνχ Λφγνπ ππήθννο, θαί 
θιεηλφο δηάθνλνο, θαί θσζηήξ δηαπγέζηαηνο, ηήο νηθνπκέλεο, ζενκαθάξηζηε, 
δηφ ζε ιφγνηο, ζείνηο δνμάδνκελ, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ, κλήκελ ενξηάδνκελ, 
πεξηραξψο, αίλεζηλ πξνζάγνληεο, ηψ Παληνθξάηνξη. 
 
Παχινο ν ζείνο Απφζηνινο, ζείνηο επαίλνηο εκάο, εθζεηάδσλ ιακπξφηαηα, 
ηνίο πηζηνίο παξίζηεζη, ηήλ πκψλ γελλαηφηεηα, πξφ ηνχηνπ ιέγσλ, 
απνδεηρζήλαη εκάο, Θενχ ηνχ Λφγνπ, καζεηάο πάλζνθνη, θαί ζπγγελείο 
απηνχ, Ηνπλία πάλζνθε, σο αιεζψο, κάθαξ ηε Αλδξφληθε, Θενχ ζεξάπνληεο. 
 
Πάζαλ Ηεξψ θεξχγκαηη, θσηαγσγνχληεο ηήλ γήλ, ηήλ αριχλ απειάζαηε, ηήλ 
ηήο καηαηφηεηνο, θαί πξφο θψο σδεγήζαηε, ζενγλσζίαο, ηνχο ελππάξρνληαο, 
ελ ζθφηεη πάιαη, ηήο αζεφηεηνο, ζείνη Απφζηνινη, νδεγνί ζσηήξηνη, θαί 
πξεζβεπηαί, πάλησλ ηψλ πηζηψο πκάο, ηηκψλησλ πάληνηε. 

 
Ήρνο β' 

Πνίνηο επθεκηψλ 
Πάληεο νη επζεβείο ζήκεξνλ, αλπκλήζσκελ ηφλ Ηεξάξρελ, ηφλ αζαλαζίαο 
επψλπκνλ, θαί Αζαλαζίνπ εθάκηιινλ, Υξηζηηαλνππφιεσο πνηκέλα, Γνρείνλ 
ιακπξφλ γελφκελνλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηφ ζψκα ζχλ ηή ςπρή απνθαζάξαληα, 
ηήο ηψλ παζψλ ηξηθπκίαο, ζελ εμηψζε, αελάσο ζαπκαηνπξγείλ, Χξηζηψ 
παξηζηάκελνο, ηψ ζψζαληη ηάο ςπράο εκψλ. 
 



Γεχηε ελ ηεξνίο κέιεζη, θαηαζηέςσκελ ηήλ ζείαλ Κάξαλ, επσδίαο νχζαλ 
αλάπιεσλ, θαί πάκπνιια ζαχκαηα βξχνπζαλ, θαί πηζηνχο θηλδχλσλ 
ιπηξνπκέλελ, Βνψληεο, έ αλπκλνχκελ παληνδχλακε, πξνζηάηελ θαί αξσγφλ 
εκίλ εθθήλαληα, ηφλ Αζαλάζηνλ φλησο, νχ ηφ ζείνλ ζθήλνο, επσδίαο πνιιήο 
πιεξνίο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο. 
 
Θαχκα εθπιεθηηθφλ γέγνλε, θαί θαηέπιεμε ηνχο ηνικεηίαο, ηνχο βεβήινπο 
ρείξαο εθηείλνληαο, θαί ηά ιείςαλά ζνπ ζπιήζαληαο, Δθινλίζζε πάζα ε νηθία, 
θαί θξφηνο, θξηθηφο θαί κέγαο θαί παλλχρηνο, ζέ δψληα θαί κεηά ζάλαηνλ 
απέδεημε, θαί νί απηφπηαη λχλ δψζηλ, νχηνη καξηπξνχζηλ, φηη ζχ εί 
ζαπκαηνπξγφο θιεηλέ Αζαλάζηε, Δπραίο ζνπ πάληεο ζσζείεκελ. 
 
Πφζσ ζενηεξπεί ζήκεξνλ, αζπαζψκεζα ηφ ζείνλ ζθήλνο, ηνχ αμηαγάζηνπ 
Παηξφο εκψλ, Αζαλαζίνπ ηνχ κάθαξνο, ηνχ θξνπλνίο δαθξχσλ θαζαξζέληνο, 
ηφ κέγα ηήο Γνξηπλίαο εγθαιιψπηζκα, θαί ζείνλ Μνλήο Πξνδξφκνπ ζηχινλ 
άζεηζηνλ, ηήο εππνηταο ηφλ πινχηνλ, ηφλ αεί δεινχληα, αγαλάθηεζηλ ηνχ 
Θενχ, ηξηγκψ ηήο ζήο ιάξλαθνο, ηηκψκέλ ζε Αζαλάζηε. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Χο ζαπκαζηά ζνπ ηά έξγα Υξηζηέ! Αλέδεημαο ελ ηνίο εζράηνηο ρξφλνηο, 
ζαπκαηνπξγφλ ηφλ Ηεξάξρελ ζνπ Αζαλάζηνλ, έ γάξ ηφλ βαξχηηκνλ πνζήζαο 
καξγαξίηελ, ηφλ πινχηνλ θαί ηήλ δφμαλ, ζθχβαια εινγίζαην, Καί ηνίο ίρλεζί 
ζνπ αθνινπζψλ, πλεχκα θαί ζψκα ηαίο αξεηαίο απεζέσζελ, ζελ ηφ 
«επίβιεςνλ Κχξηε εθθσλψλ, ιακπξφηαηνλ άζηξνλ, πξφ ηνχ ζηφκαηνο απηνχ 
εσξάην, Σήλ δ' νινιχδνπζαλ γνεξψο, επί ηνχ ζείνπ ιεηςάλνπ, λεθξψο ηήλ 
ρείξα χςσζε, θαί ηαχηελ επιφγεζε, Μεγαινπξγέ Αζαλάζηε, πξέζβεπε ηνχ 
ξπζζήλαη εκάο, εθ ηψλ βειψλ ηνχ Βειίαξ, θαί ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

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

Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 10, 7 & 3, 13-16 & εθινγή) 

Μλήκε δηθαίνπ κεη’ εγθσκίσλ, θαί επινγία Κπξίνπ επί θεθαιήλ απηνχ, 
Μαθάξηνο άλζξσπνο, φο εχξε ζνθίαλ, θαί ζλεηφο, φο είδε θξφλεζηλ, 
Κξείζζνλ γάξ απηήλ εκπνξεχεζζαη, ή ρξπζίνπ θαί αξγπξίνπ ζεζαπξνχο, 
Σηκησηέξα δέ εζηη ιίζσλ πνιπηειψλ, νπθ αληηηάζζεηαη απηή νπδέλ πνλεξφλ, 
επγλσζηφο εζηη πάζη ηνίο εγγίδνπζηλ απηήλ, πάλ δέ ηίκηνλ νχθ άμηνλ απηήο 
εζηηλ. Δθ γάξ ηνχ ζηφκαηνο απηήο εθπνξεχεηαη δηθαηνζχλε, λφκνλ δέ θαί 
έιενλ επί γιψζζεο θνξεί. Σνηγαξνχλ αθνχζαηέ κνπ, ψ ηέθλα, ζεκλά γάξ εξψ, 
θαί καθάξηνο άλζξσπνο, φο ηάο εκάο φδνχο θπιάμεη. Αη γάξ έμνδνί κνπ, 
έμνδνη δσήο, θαί εηνηκάδεηαη ζέιεζηο παξά Κπξίνπ, Γηά ηνχην παξαθαιψ πκάο 
θαί πξντεκαη εκήλ θσλήλ πηνίο αλζξψπσλ, ηη εγψ ε νθία θαηεζθεχαζα 
βνπιήλ θαί γλψζηλ θαί έλλνηαλ, εγψ επεθαιεζάκελ, Δκή βνπιή θαί αζθάιεηα, 
εκή θξφλεζηο, εκή δέ ηζρχο, Δγψ ηνχο εκέ θηινχληαο αγαπψ, νη δέ εκέ 



δεηνχληεο επξήζνπζη ράξηλ, Ννήζαηε ηνίλπλ άθαθνη παλνπξγίαλ, νη δέ 
απαίδεπηνη έλζεζζε θαξδίαλ, Δηζαθνχζαηέ κνπ θαί πάιηλ, ζεκλά γάξ εξψ, θαί 
αλνίγσ απφ ρεηιέσλ νξζά, ηη αιήζεηαλ κειεηήζεη ν ιάξπγμ κνπ, 
εβδειπγκέλα δέ ελαληίνλ εκνχ ρείιε ςεπδή, Μεηά δηθαηνζχλεο πάληα ηά 
ξήκαηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ, νπδέλ ελ απηνίο ζθνιηφλ, νπδέ ζηξαγγαιηψδεο, 
Πάληα επζέα εζηί ηνίο λννχζη, θαί νξζά ηνίο επξίζθνπζη γλψζηλ, Γηδάζθσ γάξ 
πκίλ αιεζή, ίλα γέλεηαη ελ Κπξίσ ε ειπίο πκψλ, θαί πιεζζήζεζζε Πλεχκαηνο.  

Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 10, 31-32 & 11, 1-12) 

ηφκα δηθαίνπ απνζηάδεη ζνθίαλ, γιψζζα δέ αδίθνπ εμνιείηαη, Υείιε αλδξψλ 
δηθαίσλ επίζηαληαη ράξηηαο, ζηφκα δέ αζεβψλ θαηαζηξέθεηαη, Επγνί δφιηνη 
βδέιπγκα ελψπηνλ Κπξίνπ, ζηάζκηνλ δέ δίθαηνλ δεθηφλ απηψ, Οχ εάλ εηζέιζε 
χβξηο, εθεί θαί αηηκία, ζηφκα δέ ηαπεηλψλ κειεηά ζνθίαλ, Σειεηφηεο επζέσλ 
νδεγήζεη απηνχο, θαί ππνζθειηζκφο αζεηνχλησλ πξνλνκεχζεη απηνχο, Οχθ 
σθειήζεη ππάξρνληα ελ εκέξα ζπκνχ, δη θαηνζχλε δέ ξχζεηαη απφ ζαλάηνπ, 
Απνζαλψλ δίθαηνο έιηπε κεηάκεινλ, πξφρεηξνο δέ γίλεηαη θαί επίραξηνο 
αζεβψλ απψιεηα, Γηθαηνζχλε ακψκνπ νξζνηνκεί νδνχο, αζέβεηα δέ 
πεξηπίπηεη αδηθία, Γηθαηνζχλε αλδξψλ νξζψλ ξχζεηαη απηνχο, ηή δέ αβνπιία 
αιίζθνληαη παξάλνκνη. Σειεπηήζαληνο αλδξφο δηθαίνπ νπθ φιιπηαη ειπίο, ηφ 
δέ θαχρεκα ηψλ αζεβψλ φιιπηαη, Γίθαηνο εθ ζήξαο εθδχλεη, αλη’ απηνχ δέ 
παξαδίδνηαη ν αζεβήο, Δλ ζηφκαηη αζεβψλ παγίο πνιίηαηο, αίζζεζηο δέ 
δηθαίσλ εχνδνο, Δλ αγαζνίο δηθαίσλ θαηψξζσηαη πφιηο, θαί ελ απσιεία 
αζεβψλ αγαιιίακα, Δλ επινγία επζέσλ πςσζήζεηαη πφιηο, ζηφκαηη δέ 
αζεβψλ θαηαζθαθήζεηαη, Μπθηεξίδεη πνιίηαο ελδεήο θξελψλ, αλήξ δέ 
θξφληκνο εζπρίαλ άγεη.  

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

Γίθαηνο εάλ θζάζε ηειεπηήζαη, ελ αλαπαχζεη έζηαη, Γήξαο γάξ ηίκηνλ νπ ηφ 
πνιπρξφληνλ, νπδέ αξηζκψ εηψλ κεκέηξεηαη, Πνιηά δέ εζηη θξφλεζηο 
αλζξψπνηο, θαί ειηθία γήξσο βίνο αθειίδσηνο, Δπάξεζηνο Θεψ γελφκελνο 
εγαπήζε, θαί δψλ κεηαμχ ακαξησιψλ κεηεηέζε, Ζξπάγε, κή θαθία αιιάμε 
ζχλε ζηλ απηνχ, Βαζθαλία γάξ θαπιφηεηνο ακαπξνί ηά θαιά, θαί ξεκβαζκφο 
επηζπκίαο κεηαιιεχεη λνχλ άθαθνλ, Σειεησζείο έλ νιίγσ, επιήξσζε ρξφλνπο 
καθξνχο, αξεζηή γάξ ήλ Κπξίσ ε ςπρή απηνχ, δηά ηνχην έζπεπζελ εθ κέζνπ 
πνλεξίαο, νη δέ ιανί ηδφληεο θαί κή λνήζαληεο, κεδέ ζέληεο επί δηαλνία ηφ 
ηνηνχηνλ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ ηνίο 
εθιεθηνίο απηνχ. 

 
Ηδηφκεια εηο ηήλ Ληηήλ Ήρνο α' 

Σνχο ππέξ άλζξσπνλ αγψλάο ζνπ, θαί ηάο ππθλάο ρακεπλίαο, πψο κή 
ζαπκάζσκελ, Ηεξνθάληα ζεζπέζηε, Αξρήζελ γάξ πξννξηζζείο, ηφλ ηηκαιθή 
θαί ηζάγγεινλ ηήο παξζελίαο ρηηψλα, άζπηινλ δηεθχιαμαο, Καί ηνίο ηεξπλνίο 
θαί ρακαηδήινηο ηνχ βίνπ ραίξεηλ εηπψλ, λχθησξ ηε κεζ' εκέξαλ, ηψ σηήξη 
εβφαο, «Ζ ςπρή κνπ εθνιιήζε νπίζσ ζνπ, Γλψξηζφλ κνη Κχξηε, νδφλ ελ ή 
πνξεχζνκαη». ζελ αλειζψλ, εηο ηφ πεξίβιεπνλ Ηεξαξρίαο χςνο, επηλεχζεη 



ηήο Θενηφθνπ, πάζαλ αξεηήλ εαπηψ ελεζεζαχξηζαο, θαί ζαπκαηνπξγφλ 
ζεαπηφλ ελαπέθελαο, Πξέζβεπε ππέξ εκψλ, Πάηεξ Αγηψηαηε. 
 
Σήλ πίζηηλ ηεηήξεθε, ηφλ δξφκνλ ηεηέιεθε, αγψλα ηφλ θαιφλ αγσληζάκελνο, φ 
Υξηζηηαλνππφιεσο Αζαλάζηνο, Πνηκαίλσλ γάξ θαί ππθηεχσλ, θαί ηήλ ζάξθα 
δνπιαγσγψλ, ηνίο πάζη πάληα γέγνλελ, ίλα πάληαο θεξδήζε, Καί ηφλ σηήξα 
κηκνχκελνο, ππέξ ηψλ πξνβάησλ ηήλ ςπρήλ απηνχ εηίζεη, Γηφ, θαί ηνχηνλ 
εδφμαζελ ν Υξηζηφο, Καί δψληα θαί κεηά ζάλαηνλ, ηψ ηξηζειίσ νχλ θσηί, 
θαηδξφο παξ ηζηάκελνο, πξέζβεπε ππέξ εκψλ, ηνχ Δπαγγειίνπ θήξπμ 
δηαπξχζηε. 
 
Χο αξγαιένο εζηίλ ν δξφκνο ηήο αξεηήο! Γηφ θαί παξά Θενχ ζηεθαλνχληαη, νη 
αλαβάζεηο ελ ηή θαξδία ηηζέκελνη, θαί αθιηλψο πνιεκνχληεο, θαί θφζκνλ θαί 
θνζκνθξάηνξα, Αιι' ψ Κεξθχξαο βιάζηεκα, θαί Γνξηπλίαο θαχρεκα, ηήο 
Υξηζηηαλνππφιεσο Ηεξνπξγέ θαί πνηκάληνξ, ελ νπξαλνίο ρνξνβαηψλ, θαί επί 
γήο απείξνηο ζαχκαζη δνμαζζείο, πξέζβεπε ππέξ εκψλ, Πάηεξ Αζαλάζηε. 

Γφμα... Ήρνο δ' 
ήκεξνλ ζθηξηήζσκελ, θαί πλεπκαηηθψο επθξαλζψκελ, επί ηή κλήκε ηνχ 
Ηεξάξρνπ, Σφλ γάξ σηήξα ηνχ παληφο, νχηνο επηπνζήζαο, γνλείο, κλεζηήλ, 
ζχλ ηνίο ινηπνίο ηνχ βίνπ ζειγήηξνηο απεξλήζαην, Καί ηή ιπρλία επηβάο δηά 
ηήο Θενηφθνπ, ηή αφθλσ δηδαζθαιία, Θεφλ θαί άλζξσπνλ εθήξπμε, Φφβσ θαί 
ηξφκσ δέ ηνχηνλ ζχσλ, φιελ έλ απηψ ηήλ Σξηάδα επεζπάζαην, Καί ηήλ ςπρήλ 
ηήο ηψλ παζψλ αριχνο εθθαζάξαο, γπκλεηηψλησλ θαί πεηλαιέσλ, ρεξψλ ηε 
νξθαλψλ ππήξμε παξακχζηνλ, ζελ ηνίο ζαχκαζηλ εδνμάζζε, κέιινληα 
πξνεηπψλ, θαί ηνχο ηήο ιίκλεο βαηξάρνπο αθψλνπο απεηξγάζαην, αχζηο δέ 
ηνχηνηο ηφ θνάδεηλ, κεηά θαηξφλ εραξίζαην, Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ, εηξήλελ 
ηή πίζηεη δψξεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ απφζηηρα Πξνζφκνηα. 
 

Παλεχθεκνη κάξηπξεο 
Γηάδνρνο ψθζεο αιεζήο, πάηεξ Αζαλάζηε, ηψλ Απνζηφισλ, Καί έλδνμνο, θαί 
δηαπξφζηνο, ηνχ Υξηζηνχ ζεξάπσλ, θαί πνηκήλ εγξήγνξνο, εηζάγσλ θαί 
εμάγσλ ηφ πνίκληνλ, φ ειπηξψζαην, ν σηήξ ηδίσ αίκαηη, θαί ειαχλσλ, πξφο 
λνκήλ ζσηήξηνλ. 
 
ηίρ. Γηά ηνχην έρξηζέ ζε ν Θεφο, ν Θεφο ζνπ έιαηνλ αγαιιηάζεσο παξά ηνχο 
κεηφρνπο ζνπ. 
 
Γνξηχληνη άπαληεο ηνξψο, δεχηε ζπλαζξνίζζεηε, θαί ηφλ πνηκέλα πκλήζαηε, 
θαηαζπαδφκελνη, ελ απιέησ πφζσ, ζψκα ηφ κπξίπλννλ, θαί Κάξαλ ηήλ αγίαλ 
θαί πάληηκνλ, ηήλ απειαχλνπζαλ, ηά πνιιά δεηλνπαζήκαηα, θαί θξνπξνχζαλ 
ηνχο πηζηψο πξνζηξέρνληαο. 



 
ηίρ. Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ. 
 
Σψ πφζσ Υξηζηνχ ηξσζείο ζνθέ, Ηεξάξρα έλδνμε, ζαπκαηνπξγέ Αζαλάζηε, θαί 
ηνχηνλ αθιηλψο, ελ ηνίο ζηέξλνηο θέξσλ ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη πξνιέγεηλ 
εμηψζεο ηά κέιινληα, Απηφλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Ήρνο γ' 
Λακπξνθαλήο θαί παλέλδνμνο επέθαλε λχλ ε κλήκε ζνπ, Αζαλάζηε. 
Αγγειηθψο γάξ βηψζαο, ελ κέζσ ηχξβεο ηήο θνζκηθήο, ηφ ρείξνλ ηψ θξείηηνλη 
θαζππέηαμαο, θαί ηήλ ζήλ πνίκλελ αφθλσο, ηψλ θαθνδφμσλ Αηξεηηθψλ 
άηξσηνλ δηεθχιαμαο, ζελ ηψλ ηήδε ππεξαξζείο, ηψλ Απνζηφισλ νκφζθελνο 
γέγνλαο, Καί ππεξθπψο ζαπκαηνπξγψλ, ηνχο ηήλ ζήλ κλήκελ ηεινχληαο ηαίο 
επινγίαηο νπξαλφζελ θαηαζηέθεηο, θαί πξεζβεχεηο ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Απνζηφισλ 
 Ήρνο γ' 

Απφζηνινη Άγηνη, πξεζβεχζεηε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ, 
παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ. 

 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Σήο εξήκνπ πνιίηεο 

Σνχο ηεινχληαο ηήλ κλήκελ, θαί ηηκψληαο ηφ ζψκά ζνπ, θαί παλεπιαβψο 
πξνζθπλνχληαο ηήλ κπξίπλννλ Κάξαλ ζνπ, σο έρσλ παξξεζίαλ πξφο Θεφλ, 
ηθέηεπε Υξηζηφλ ηφλ αγαζφλ, θαί ηαίο ζαίο ζεξκαίο πξεζβείαηο, ηψλ θηλδχλσλ 
ζψδε, ψ άγηε Αζαλάζηε, Έρσλ δέ θαί ζπκπξεζβεπηήλ, ηφλ κέγαλ Κπξίνπ 
Πξφδξνκνλ, έζν ανξάησο ηήο Μνλήο, θξνπξφο θαί πξνπχξγηνλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνι. 
 

Κάζηζκα α' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Βίνλ ηζάγγεινλ ζενκαθάξηζηε, Πάηεξ δηήλπζαο, ελ κέζσ θιχδσλνο, ηνχ 
θνζκηθνχ θαί ηψλ θαθψλ, θαί χιεο ηήο θζεηξνκέλεο, ζελ απεμήξαλαο, ηψλ 
δαθξχσλ ηνίο ξεχκαζη, ηψλ παζψλ καθάξηε, ηφλ αθάζεθηνλ ρείκαξξνλ, Γηφ 
θαί πξεπσδέζηαηα κέιπνκελ, πίζηεη ζήλ κλήκελ Ηεξάξρα. 
 



Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνι. 
 

Κάζηζκα β' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Παλήγπξηλ θαηδξάλ, Ηεξάλ παλδαηζίαλ, ζθηξηψζα εθηειεί, ε κνλή ηνχ 
Πξνδξφκνπ, ζνθέ Αζαλάζηε, ελ ηνίο θφιπνηο θαηέρνπζα, ηήλ ζήλ πάληηκνλ, 
θαί ζενβξάβεπηνλ Κάξαλ, αλπκλνχζά ζνπ ηνχο ελαξέηνπο αγψλαο, Γηφ 
ηαχηελ θχιαηηε. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Παξζέλνο άιεζψο, πξφ ηνχ ηφθνπ Παξζέλε, Παξζέλνο αιεζψο, ελ ηψ ηφθσ 
Παξζέλε, Παξζέλνο Αεηπάξζελνο, κεηά ηφθνλ δηέκεηλαο, θαί Παξζέλνλ ζε, 
νκνινγνχκελ Παξζέλε, θαί ειπίδνκελ, ελ ζνί Παξζέλε ζσζήλαη, Κπξία 
Αεηπάξζελε. 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 
Σφλ Γνξηπλίαο, αδειθνί θξνπξφλ θαί θχιαθα, θαί ηνχ Πξνδξφκνπ ηήο κνλήο 
έξεηζκα άζεηζηνλ, Αζαλάζηνλ πάληεο ηφλ ελ Ηεξάξραηο, πξνθξφλσο λχλ 
ενξηάζσκελ ελ σδαίο, Βνψληεο αθαηαπαχζησο, θξνχξεη εκάο, θαί πεξίζσδε 
Άγηε, παληνδαπψλ αζζελεηψλ, θαί πάζεο άιιεο ζιίςεσο, θαί παληνίαο 
θαθψζεσο. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί 
ζψζνλ σηήξ κνπ.  

 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί 
έζεζζε απεμεξακκέλνη.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή 
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 

 
Πξνθείκελνλ 

Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζαλαηνο ηνχ Οζίνπ.  
ηίρ. Σί αληαπνδψζσκελ ηψ Κπξίσ.  
 

Σφ, Πάζα πλνή 
 

Δπαγγέιηνλ ηνχ Ηεξάξρνπ 



 
Ο Ν’  

 
Γφμα... Σαίο ηνχ Ηεξάξρνπ… 

Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ… 
 
Διέεζφλ κε ν Θεφο... 
 

Ηδηφκεινλ  Ήρνο πι. β' 
Αζαλάζηε Πάηεξ, ηή πνιηηεία Ηζάγγειε, θαί πηζηέ Υξηζηνχ ζεξάπνλ, σο έρσλ 
παξξεζίαλ πξφο Απηφλ πεξίζσδε εκάο ηαίο εππξνζδέθηνηο πξεζβείαηο ζνπ, 
εθ παληνίσλ θηλδχλσλ, φηη πξφο ζέ θαηαθεχγνκελ. 
 

Ο Καλσλ ηψλ Απνζηφισλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
Αίλνλ πξνζνίζσ ηψ ζνθψ Αλδξνλίθσ. 

Πνίεκα Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Αίλνλ Θεψ πξνζάγεη ελ ηή παλαγία Μάθαξ κλήλε ζνπ, ε ζεπηή Δθθιεζία, 
ηνχο αγψλάο ζνπ πίζηεη δνμάδνπζα. 
 
Ηζπλαο ηνχ λνφο ζνπ, πάζαο ηάο θηλήζεηο ηεξψηαηε, πξφο Θενχ ζειεκάησλ, 
απνπιήξσζηλ ραίξσλ, Αλδξφληθε. 
 
Νφζνπο απνθαζαίξεηλ, πλεχκαηα δηψθεηλ πνλεξφηαηα, εθ Θενχ ζείαλ ράξηλ, 
εθνκίζσ ζεφθξνλ Αλδξφληθε. 

Θενηνθίνλ 
Οκβξηζφλ κνη Παξζέλε, πάλησλ ηψλ πηαηζκάησλ απνιχηξσζηλ, θαί 
δηφξζσζηλ βίνπ, ηή ελ ζνί κεζηηεία θαί ράξηηη. 

 
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο 

 
Μέιπσ ηφλ Υξηζηνχ ζείνλ Ηεξνθάληελ 

 
Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο 

Μαξηίλνο 
 

Χδή α'  Ήρνο α' 
Χδήλ επηλίθηνλ 

Μνιπήλ ζνί πξνζάγνληη, θαλφλνο ηνχηνπ, πξνζδέρνπ, ψ Άγηε, θαί ηακά 
πηαίζκαηα, λνφο κνπ ηάο εθηξνπάο, ζαίο πξφο Θεφλ ζεξκαίο ιηηαίο, άξδελ 
εμάιεηςνλ. 
 
Δρζξφλ ηφλ πακπφλεξνλ, ήζρπλαο Πάηεξ ζηεξξέ Αζαλάζηε, 



Υξηζηηαλνππφιεσο, πνηκήλ θαί ηεξνπξγέ, παηήζαο ηαίο ζαίο αξεηαίο ηνχηνπ ηά 
έλεδξα. 
 
Λακπξψο ζε εδφμαζε, ζαχκαζη πιείζηνηο Σξηάο ε ππέξζενο, θαί ηήλ ζείαλ 
Κάξαλ ζνπ, παλέληηκνλ ζεζαπξφλ, θαί ηψλ δεηλψλ απαιιαγήλ πάζη 
δεδψξεηαη. 
 
Παληνίνηο δεδφμαζαη, θαί ελ ηψ βίσ Πάηεξ, Αζαλάζηε, ζαπκαζηνίο ηέξαζηλ, 
αξά γάξ ζή ππνβαιψλ, βαηξάρνπο θνάδνληαο αθψλνπο θαηέζηεζαο. 

Θενηνθίνλ 
Μαξία παλάρξαληε, επινγεκέλε, θσηφο νηθεηήξηνλ, θαί λαφο ηνχ Πλεχκαηνο 
ζχ γέγνλαο αιεζψο, ηφλ γάξ Τηφλ ηφλ ηνχ Θενχ Παξζέλνο εθχεζαο. 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ Άγηνο 

Νεθξψζαο ηά κέιε ζνπ αγσλίζκαζη, ηήλ δσήλ θαηεμίσζαη, ηψλ δψλησλ 
ζεάζαζζαη, επί γήο ζαξθνθφξνλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, Αλδξφληθε 
Απφζηνιε. 
 
Ππξίπλννο γέγνλαο ζείνπ Πλεχκαηνο, θαζαξά δηαλνία ζνπ, ηήλ ζέξκελ 
Απφζηνιε, πεξηθέξσλ θαί θιέγσλ, ηήο πιάλεο ηήλ άθαλζαλ, Αλδξφληθε 
παλεχθεκε. 
 
Ρεκάησλ ν θζφγγνο ζνπ θαί ε δχλακηο, ηψλ ζαπκάησλ επέδξακε, ηνχ θφζκνπ 
ηά πέξαηα, καζεηά ηνχ Κπξίνπ, πηζηνχο εθδηδάζθνπζα ράξηλ ηήλ ζσηήξηνλ 

Θενηνθίνλ 
Οπθ έζηηλ άρξαληνο πιήλ ζνπ Γέζπνηλα, θαί νπθ έζηηλ άκεκπηνο πιήλ ζνπ 
παλάκσκε, ηνχ Θενχ γάξ ηψλ φισλ, ρσξίνλ κφλε ερξεκάηηζαο. 

Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ, Άγηνο σο ν Κχξηνο θαί νπθ έζηη δίθαηνο σο ν Θεφο εκψλ, φλ πκλεί 
πάζα Κηίζηο, νπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε».  

 
Χδή γ' 

ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ 
Χ Αζαλάζηε ηζάγγειε, ζχ απεξλήζσ ζνχο γελλήηνξαο, θαί εγθαηέιηπεο 
κλεζηήλ θαί ηνχ βίνπ ηά ζέιγεηξα, θαί ηφλ Κχξηνλ εγάπεζαο, ηφλ εκάο 
αγαπήζαληα.  
 
Σφλ γνεηεχηξηαλ δεζκεχζαληα, θαί λεθξά ρεηξί επινγήζαληα, ηήλ επί 
θέξεηξνλ ηφ ζφλ, γνεξψο νινιχδνπζαλ, αλπκλνχκέλ ζε πξνθξφλσο, Ηεξέ 
Αζαλάζηε. 
 
ηε επιφγεηο ηφ ζφλ πνίκληνλ, θαί εμεθψλεηο ηφ «επίβιεςνλ», νη ηήλ θαξδίαλ 



θαζαξνί, άζηξνλ θεγγνβνιψηαηνλ, πξφ ηνχ ζηφκαηφο ζνπ έβιεπνλ, επιαβψο 
εμηζηάκελνη. 

Θενηνθίνλ 
Αγησηέξα πάζεο θηίζεσο, ζχ ψ Παξζέλε αλαδέδεημαη, θαί θαζαξψηαηνο λαφο, 
θαί ππξίκνξθνλ φρεκα, θαί παιάηηνλ ηνχ Λφγνπ, ηνχ ηφλ θφζκνλ 
ιπηξψζαληνο. 
 

Κάζηζκα ηψλ Απνζηφισλ  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ο ζείνο Αλδξφληθνο, θσηνεηδήο πεθπθψο, θαξδίαο εθψηηζε, ζενγλσζίαο 
θσηί, Κπξίσ πξνζέξρεζζαη, φζελ θαί κεηά ηέινο, αλαβιχδεη ηάζεηο, πίζηεη ηνίο 
πξνζηνχζη, ηψ ζεπηψ απηνχ νίθσ, θαί πάζηλ εμαηηείηαη πηζηνίο ηφ κέγα έιενο. 

 
Κάζηζκα  Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Αηζρχλζεηε ερζξνί, ηήο Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, θαί πάληεο πιηζηαί, ηήο αζένπ 
κσξίαο, νη ζαχκαηα ηεξάζηηα, αλαηδψο κή πηζηεχνληεο, θαί λχλ έιζεηε, 
Αζαλαζίνπ ηφ ζθήλνο, ηδείλ πψο απηφ, επσδηάδεη αξξήησο, θαί δαίκνλαο 
ηξέπεηαη. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή δ' 
Δμ φξνπο θαηαζθίνπ 

έ σο ζπγγελή, αζπάδεηαη ν Παχινο, έλαληη πηζηψλ, ηνχο ζείνπο ζνπ 
επαίλνπο, αλαθεξχηησλ Αλδξφληθε ζενξξήκνλ, θσηαγσγέ ηψλ επθεκνχλησλ 
ζε. 
 
Οίθνο γεγνλψο, Σξηάδνο παλαγίαο, νίθνπο θαί βσκνχο, θαηέζηξεςαο ηήο 
πιάλεο, θαί εδνκήζσ Παλειχθεκε εθθιεζίαο, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 
 
Ίζρπζαο Θενχ, ηφ ζζέλνο πεξηθέξσλ, ηά ηνχ δπλαηνχ, αξπάζαη ζθεχε κάθαξ, 
θαί εθηειέζαη ηνχ Πλεχκαηνο ηνχ Αγίνπ, θαηνηθεηήξηνλ Αλδξφληθε. 

Θενηνθίνλ 
έ δηά παληφο, Παξζέλε Θενηφθε, πάληεο νη πηζηνί, ζπκθψλσο αλπκλνχκελ, 
σο αζθαιή θαί ππέξκαρνλ πξνζηαζίαλ, θαί ηψλ ςπρψλ εκψλ ηήλ ιχηξσζηλ. 

 
Χδή δ' 

Δλ πλεχκαηη πξνβιέπσλ 
Ννζήκαηα δηψθεηο, θαί πάζε ραιεπά, θαί ηά ζπεξκαηνθζφξα δηδάληα ζνβείο, 
Σψλ ελ ζεξκή θαξδία ζέ επηθαινπκέλσλ, θαί ηήλ αγίαλ θάξαλ ζνπ 



θαηαζπαδνκέλσλ, ψ ζενθφξε Αζαλάζηε. 
 
Υξηζηφλ επηπνζήζαο ηφλ ζείνλ Λπηξσηήλ, εθ ηψλ γετλσλ Πάηεξ, αλχςσζαο 
ζαπηφλ, Γη' εγθξαηείαο εθάζεξαο ηφ ζαξθίνλ, θαί φλησο αλεδείρζεο ηξνθεχο 
ηψλ πελνκέλσλ, ζελ ηήλ κλήκελ ζνπ γεξαίξνκελ. 
 
Ρεγλχεηο ζχ ηφ φξνο πνηλή ηή ηνχ δεζκνχ, σο παξξεζίαλ έρσλ πξφο Κχξηνλ 
πνιιήλ, ζελ πκλνχκελ Θεφληφλ θαιψο εηδφηα, ηνχο ιαηξεπηάο θαί θίινπο 
απηνχ αληηδνμάδεηλ, θαί ζαπκαζηνχλ απείξνηο ζαχκαζηλ. 
 
Ηάζεσλ πιεκκχξα ε ζή ιάξλαμ ζνθέ, θαί λνζεκάησλ πέιεη ηαρχο 
θπγαδεπηήο, Γηφ αθέζηνξα έρεη ζε ε Πξνδξφκνπ, κνλή θαί Γνξηπλία θαχρεκα 
θαί πξνζηάηελ, Ηεξνπξγέ παληεξψηαηε. 

Θενηνθίνλ 
Ρνψδε θχζηλ θφζκνπ ηψ ηφθσ ζνπ Αγλή, επαλαθέξεηο αχζηο εηο φ ήλ απ' 
αξρήο, Γηφ Παξζέλνλ πξφ ηφθνπ θαί ελ ηψ ηφθσ, θαί κεηά ηφθνλ πάληεο ψ 
Κεραξηησκέλε, νκνινγνχκελ εκκειέζηαηα. 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ε' 
Ο εθ λπθηφο αγλνίαο 

Χο ζπγγελή ζε παχινπ, θαί πξφ απηνχ καζεηήλ ρξεκαηίζαληα, ζχλ απηψ λχλ 
ηηκψκελ, πίζηεη ζπλειζφληεο Αλδξφληθε. 
 
Σνχο θσηαπγείο αζηέξαο, θαί Ηεξνχο Απνζηφινπο ηηκήζσκελ, Ηνπλίαλ ελζέσο, 
θαί ηφλ ζενθφξνλ Αλδξφληθνλ. 
 
Χο επηζήκνπο φλησο, ελ Απνζηφινηο πκάο ν καθάξηνο, Παχινο αλαθεξχηηεη, 
ελ ηή Δθθιεζία καθάξηνη. 

Θενηνθίνλ 
έ παλαγία Κφξε, ηψλ Πξνθεηψλ ν ρνξφο πξνεραξαμελ, Ηεξνίο ελ ζπκβφινηο, 
έζεζζαη Κπξίνπ ινρεχηξηαλ. 

 
Χδή ε' 

Σήλ ζήλ εηξήλελ 
ηελήλ θαί ηεζιηκκέλελ ζχ βαδίζαο νδφλ, ξεχκαζη δαθξχσλ ηήλ ζάξθα 
εκάξαλαο, ελ ηψ θξππηψ ηαχηα πνηνχκελνο. ζελ ν Υξηζηφο ζέ ηνίο ζαχκαζη 
δνμάδεη. 
 
Σαίο ζαίο πξεζβείαηο Ηεξάξρα, θξνχξεη εκάο, φηη πιήλ ζνπ άιινλ αξσγφλ νπ 
γηλψζθνκελ, ελ Γνξηπλία νη ηηκψληέο ζε, ειαηήξ γάξ πέιεηο πνηθίισλ 
λνζεκάησλ. 
 
Οξγήλ Θενχ θξηθψδε, ηξηγκψ δεινίο ζήο ζνξνχ, θαί ηά αλαξίζκεηα ζηίθε ηήο 



αθξίδνο απήιαζαο, θαί θαηεμήξαλαο ηφλ δάθηπινλ, ηνχ ηνικήζαληφο ζνπ ηή 
Κάξα πξνζεγγίζαη. 
 
Τγξάλ απρκψζαλ ζαίο επραίο πνηείο ζχ ηήλ γήλ, θαί ηήλ απεηζνχζάλ ζνη 
θψκελ εξεκία παξέδσθαο, ηνχο γάξ λεθξνχο νχηνη θαηέθαηνλ, εθ πνιιήο 
αλνίαο θαί δεηζηδαηκνλίαο. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ ζήλ βνήζεηαλ, Κφξε δίδνπ εκίλ, άιιελ γάξ εθηφο ζνπ Παξζέλνλ νπθ 
έγλσκελ, κεηά ηφλ ηφθνλ, ψ Παλάζπηιε. ζελ ε ηηκψκελ Αγλή σο Θενηφθνλ. 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ο' 
Υηηψλά κνη παξάζρνπ 

Ο νίθφο ζνπ ηάζεσλ πεγάο, ηνίο πφζσ πξνζηξέρνπζη, πεγάδεη Απφζηνιε, 
απνηιχλσλ ςπρηθά αξξσζηήκαηα. 
 
Φζαξείζαλ αζετα ηήλ πιεζχλ, εζλψλ αλεθαίληζαο, λνζηίκνηο ζνπ δφγκαζη, ηνχ 
αθζάξηνπ Ηεζνχ θίιε γλήζηε. 
 
Χο ήιηνο επέδξακεο ηήλ γήλ, Αλδξφληθε πάλζνθε, ηξηζήιηνλ άθηηζηνλ, 
θαηαγγέιισλ ηνίο πηζηνίο θψο ζεφηεηνο. 

Θενηνθίνλ 
Αη ζείαη ηνχ Γεζπφηνπ επί ζνί, πνξείαη εγλψζζεζαλ, ηνχ ζάξθα 
πησρεχζαληνο, θαί πινπηίζαληνο πηζηνχο Απεηξφγακε.  

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

 
Χδή ο' 

Σφλ πξνθήηελ Ησλάλ 
Θαπκαηφβξπηνο πεγή, Αζαλάζηε ζνθέ, ε ζή Κάξα αιεζψο, αλεδείρζε ηνίο 
πηζηνίο, θαί θαχρεκα, ηψλ Γνξηπλίσλ βνψλησλ πξφθζαζνλ. 
 
Δρξηζέ ζε ν Θεφο, κχξσ ζείσ λνεηψ, Αξρηπνίκελα εκψλ, θαί ην ζσκά ζνπ 
ιακπξψο, εδφμαζε, ζχλ επσδία λχλ ζσδφκελνλ. 
 
Ίλα ζαίο επραίο θαγψ, εχξσ ίιεσλ Υξηζηφλ, ηφλ Γεζπφηελ ηνχ παληφο, ελ 
εκέξα ηή θξηθηή, εμχθαλα, ηά ηήο ζήο κλήκεο εφξηηα. 

Θενηνθίνλ 
Ηιεψλ κνη ηφλ Τηφλ, νχ απέξγαζαη Αγλή, ηφλ ζπλάλαξρνλ Παηξί, θαί ηψ 
Πλεχκαηη φλπεξ, θεξχηηνκελ, Θεφλ αεί ηε θαί άλζξσπνλ. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 



Ο δνμαζζείο παξά Θενχ ζαπκαζίσο, δη' επσδίαο θαί ζαπκάησλ πνηθίισλ, ελ 
ηνίο εζράηνηο ρξφλνηο, Αζαλάζηε, θάλεζη ηαρχηαηνο, θαί ζεξκφο αληηιήπησξ, 
ηψλ δεηλψλ ιπηξνχκελνο, ηνχο πηζηψο ζε ηηκψληαο, θαη ηνχο ηά ιείςαλα 
θαηέρνληαο ηά ζά, πξφο κεηαλνίαο νδφλ ρεηξαγψγεζνλ. 

Ο Οίθνο 
Φψηηζφλ κνπ ηήλ θξέλα, ζζέλσζφλ κνπ ηήλ ρείξα, ψ Πλεχκα δσνπνηφλ θαί 
απηάγαζνλ, φπσο πκλήζσ αξηπξεπψο ηφλ ρζηδά ηε θαί πξψηδα εθ Κεξθχξαο 
αλαηείιαληα θαεηλφλ θσζηήξα ηήο Δθθιεζίαο θαί ιάηξελ Υξηζηνχ Αζαλάζηνλ, 
Καηαθξνλήζαο γάξ ηψλ γεεξψλ θαί ρακαηδήισλ, σο δπλαηφλ ηφ θαη' εηθφλα 
αθειίδσηνλ δηεηήξεζελ, αγγειηθψο ηφλ βίνλ δηήλπζε, θαί ηψ δηηηψ ηήο 
αξρηεξσζχλεο ηε θαί αζθήζεσο ραξίζκαηη ιακπξπλζείο, ελ νπξαλψ ηήλ 
ςπρήλ αλεβίβαζε, Σψλ δέ λνκηδφλησλ κχζνπο είλαη ηήλ αξεηήλ θαί ηά 
ζαχκαηα δπζζεβψλ ηά ζηφκαηα θαηεθίκσζελ, Οζελ ηήο κπξηπλφνπ 
εκπηπιάκελνη επσδίαο, θαί ηήλ παλίεξνλ απηνχ κλήκελ ηεινχληεο βνψκελ, Χ 
ζείε Πάηεξ, πξφο κεηαλνίαο νδφλ εκάο ρεηξαγψγεζνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ Αλδξνλίθνπ θαί 

Ηνπλίαο. 
ηίρνη 

 Έζλε δηδάμαο Αλδξφληθνο κπξία,  
 Πξφο Υξηζηφλ ήιζελ, φο θαιεί πξφο θψο έζλε.  
 Ηνπλία ηέζλεθε κελί Ματσ,  
 ο πξψηφο εζηηλ εηζηψλ Ηνπλίνπ,  
 Δβδνκάηεδεθάηε ζάλ' Ηνπλίε Αλδξφληθφο ηε. 
 
Σή απηή εκέξα κλήκε, ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Αζαλαζίνπ ηνχ λένπ, 
Δπηζθφπνπ Υξηζηηαλνππφιεσο, ηνχ ζαπκαηνπξγνχ. 

ηίρνη 
 Πέθεπγελ ερζξνχ ηνχ βξνηνθηφλνπ βέιε 
 Ο επινγεηφο θαί κέγαο Υξηζηνχ ιάηξηο. 
Άιην άεκα θαεζθφξνλ λχλ γε Αζαλαζίνην. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο νιφρσλνο, θαί ηψλ ζχλ 
απηψ, Πακθακήξ θαί Πακθπιψλ. 
 

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

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή δ' 
Ο ελ αξρή ηήλ γήλ 

Νφζνπο δεηλάο θαί πάζαο καιαθίαο, εθ ηψλ ςπρψλ νκνχ θαί ηψλ ζσκάησλ, 
απνδηψθεηο ηψλ πξνζηξερφλησλ, ελ ηψ νίθσ ζνπ ζνθέ Μαζεηά ηνχ Υξηζηνχ. 
 



Γαηκνληθάο εθφδνπο απειαχλσλ, πάζε δεηλά θαζαίξεηο ηψλ αλζξψπσλ, ελ 
ζπκπαζεία Υξηζηνχ απηφπηα, δηά ηνχηφ ζε πηζηψο καθαξίδνκελ. 
 
Ρεηνξηθήλ νθέ αδνιεζρίαλ, θαηαβαισλ απιφηεηη δνγκάησλ, Θεφλ θεξχηηεηο 
ζαξθφο ελ είδεη, νκηιήζαληα βξνηνίο αγαζφηεηη. 

Θενηνθίνλ 
Ο ελ γαζηξί ηήο Παξζέλνπ νηθήζαο, θαί ελ απηή ηνλ Αδάκ αλαπιάζαο, 
επινγεηφο εί εηο ηνχο αηψλαο Κχξηε, ν Θεφο φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

 
Χδή δ' 

Σνχο ελ θακίλσ παίδαο 
Ο ρακεπλίαηο θαί δεήζεζη ππθλαίο, θαί ηή εγθξαηεία ηφλ ξνχλ ηψλ παζψλ 
ρεηξσζάκελνο, πλεπκαηηθήλ επσρίαλ ελ ηή κλήκε απηνχ ζήκεξνλ 
παξαηίζεηαη, θαί βνάλ επείγεη, Δπινγεηφο ν Θεφο Αζαλαζίνπ. 
 
Νηθήζαο λίθελ θαηά ηνχ ερζξνχ, ήλπεξ θαηελίθεζαλ Πξνθήηαη θαί Μάξηπξεο, 
θαί ν θιεηλφο ηψλ Απνζηφισλ ζίαζνο, Αγγέινπο θαί αλζξψπνπο εμέπιεμαο, 
Ζκάο νχλ ζψδε αεί ηνχ ιανθζφξνπ ινηκνχ. 
 
Ηεξαηεχζαο λεχζεη ζετθή, ηνχ Δπαγγειίνπ δηαπξχζηνο θήξπμ χ γέγνλαο, θαί 
ηνχ Υξηζηνχ ηνίο ίρλεζηλ επφκελνο, ππνγξακκφο αξεηήο αλαδέδεημαη, θαί 
επινγείο ηφλ Θεφλ ελ νπξαλνίο θαηνηθψλ. 
 
Δπί ηήλ ζείαλ ήξζεο ζθνπηάλ, αξρηεξσζχλεο θαζαξφηεηη λνχ Αζαλάζηε, θαί 
ηφλ ζηαπξφλ ζνπ επ' ψκσλ αξάκελνο, ηψ θφζκσ ελεθξψζεο Ηζάγγειε, θαί 
απεδείρζεο ηξαλψο ηψλ πελνκέλσλ ηξνθεχο.  

Θενηνθίνλ 
Νελεθξσκέλνλ πάζεζη δεηλνίο, θαί ηψλ αθαζάξησλ ινγηζκψλ ηνίο βειέκλνηο 
βεβιεκέλνλ κε έγεηξνλ, ψ Θενχ Λφγνπ ππέξαγλνλ ζθήλσκα, Μαξία Θενηφθε 
Μεηξάλαλδξε, ε ηέμαζα, ηφλ Θεφλ δίρα ηξνπήο θαί θπξκνχ. 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ε' 
Σνλ ελ φξεη αγίσ 

Νεκνκέλελ θαθίαο ζεπεδφλα, ηψλ αλζξψπσλ Αλδξφληθε θαξδίαο, άιαηη ζείσ 
έζηεζαο δνγκάησλ ζνπ, θαί ηψ θελσζέληη, Λφγσ ζσδνκέλαο, παξέζηεζαο 
ηξηζκάθαξ. 
 
Ηεξεχο ηε θαί ζχηεο θαί ζπζία, ηψ ηπζέληη δη' νίθηνλ εγλσξίζζεο, θαί πξφο 
απηφλ αλέδξακεο Αλδξφληθε, ζηέθνο αθζαξζίαο, θαί δηθαηνζχλεο, πξφο 
ηνχηνπ δεδεγκέλνο.  
 
Κήξπμ ζείνο Απφζηνινο ζεφπηεο, θαζαηξέηεο μνάλσλ απσιείαο, θαί 



πινπηηζηήο απφξσλ ψθζεο έλδνμε, θαί ηψλ ηήο άλσ, κέγηζηνο νηθήησξ, 
Αλδξφληθε ζεφθξνλ. 

Θενηνθίνλ 
Χο ιαβίδη ρεξζίλ άλζξαθα θέξεηο, δξφζνλ ζείνλ πεγάδνληα Παξζέλε, ηνίο ηψ 
θινγκψ ηήο πιάλεο θηλδπλεχνπζη, θιέγνληα δέ πάζε, ηψλ πκλνινγνχλησλ, 
απηνχ ηήλ βαζηιείαλ. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ φξεη αγίσ δνμαζζέληα, θαί ελ βάησ ππξί ηφ ηήο Αεηπάξζελνπ, ηψ 
Μσυζή Μπζηήξηνλ γλσξίζαληα, Κχξηνλπκλείηε, θαί δνμνινγείηε, απηφλ εηο 
ηνχο αηψλαο». 

 
Χδή ε' 

λ θξίηηνπζηλ Άγγεινη 
Ραζάκηγγεο θφλεσο εθ ιάξλαθνο ηήο ζήο, εθβιχδνπζηλ Άγηε, θαί πάληαο ηνχο 
πηζηνχο ιπηξνχληαη θηλδχλσλ, ηεινχληαο πηζηψο, θαί αλεπθεκνχληαο, ηήλ 
γεξαξάλ ζνπ κλήκελ. 
 
Χ νπξάληνη Άγγεινη θαί πάζα ε ζεπηή, Ηεξαξρψλ νκήγπξηο, θξνηνχζη ηνχο 
ζνχο παλζέπηνπο αγψλαο, θαί έρνπζη λχλ ζχζθελφλ ζε Πάηεξ, εηο πάληαο 
ηνπο αηψλαο. 
 
Φαηδξχλεηαη ζήκεξνλ ελδφμσο θαί ηεξπλψο, ε Γνξηπλία άπαζα, θηξηά δέ 
επαγψο ηηκία Πξνδξφκνπ θαί νζία κνλή, ζεζαπξφλ επξνχζα, ηά ιείςαλά ζνπ 
Πάηεξ. 
 
Αγλείαλ εμήζθεζαο, λεζηείαλ πξνζεπρήλ εθ βξέθνπο, ψ Άγηε πελήησλ θαί 
γπκλψλ ηξνθεχο θαί πξνζηάηεο, δηφξζσζηο αθξηβήο, ηψλ ακαξηαλφλησλ ζχ 
αλεδείρζεο Πάηεξ.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηφθνο ζνπ έζιαζε παλχκλεηε Αγλή, ηήλ θεθαιήλ ηνχ δξάθνληνο, 
θξεκλίζαο γάξ δνιεξψο ηήλ Δχαλ απάηε, ζπλέζπξελ άπαλ ηφ γέλνο ηψλ 
αλζξψπσλ, εηο ηήλ παξαλνκίαλ. 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ζ' 
Σφλ πξνδεισζέληα 

Ίλα ηήο εθείζελ δσήο νθζήο θιεξνλφκνο, ηνχο λελεθξσκέλνπο ηφ πξίλ, 
δαηκφλσλ επεξείαηο, αλεδψσζαο δσεθφξσ ζνπ ιφγσ, αμηνκαθάξηζηε 
Αλδξφληθε. 
 
Χο ηήο αιεζνχο γεγνλψο ακπέινπ πακκάθαξ, θιήκα επθνξψηαηνλ, νίλνλ 
αζαλαζίαο, ελαπέζηαμαο, θαί αλζξψπσλ θαξδίαο, εχθξαλαο παλεχθεκε 
Αλδξφληθε. 
 



έ ηφλ αζηξαπαίο θιέμαληα δνγκάησλ ηήλ χιελ, ηήο πνιπζεταο ζαθψο, θαί 
θψο ζενγλσζίαο, θαηαιάκςαληα ηνίο ελ ζθφηεη ηνχ βίνπ, πάληεο καθαξίδνκελ 
Απφζηνιε. 
 
Ζηεξσηάηε ζνπ κλήκε εθαπινπκέλε, εηο ηά πέξαηα ζήκεξνλ, θσηίδεη ηάο 
θαξδίαο, ηψλ ελ ηαχηε ζε ηεξψο αλπκλνχλησλ, αμηνκαθάξηζηε Αλδξφληθε. 

Θενηνθίνλ 
Φσηηζκφλ εκίλ αίηεζαη ε ηφ θσο ηεθνχζα, θαί ακαξηηψλ άθεζηλ, θαί ςπρψλ 
ζσηεξίαλ, ηνίο εηδφζη ζε αιεζή Θενηφθνλ, άρξαληε Παξζέλε παλακψκεηε. 

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

 
Χδή ζ' 

Σήλ θσηνθφξνλ Νεθέιελ 
Νχλ νπλ Γνξηχληνη πάληεο, δεχηε αζξνίζζεηε πφζσ, θαί πεξηπηχμαζζε 
ζεξκψο, ηήλ παλζέβαζηνλ Κάξαλ, θαί εκθνξήζεηε νζκήο επψδνπο, θαί ζείαο 
εθ ηήο ιάξλαθνο, αλπκλνχληεο θαί βνψληεο, ζψζνλ πάληαο Ηεξάξρα ζαίο 
επραίο. 
 
Σήλ θσηνθφξνλ ζνπ κλήκελ, επηηεινχκελ ελζέσο, σδαίο θαί χκλνηο ηεξνίο, 
Αζαλάζηε Πάηεξ, ζαπκαηνπξγφο γάξ αιεζψο, εκίλ νζεκέξαη αλαδείθλπζαη, 
θαί ηήλ ζείαλ ζνπ Κάξαλ, εγθαηέιηπεο εκίλ σο ζεζαπξφλ. 
 
Ζ λίθα κέιιεη ν Κηίζηεο ηά έζλε άπαληα θξίλαη, ηφηε παξάζηεζη γνξγψο, θαί 
ιηπάξεζνλ Πάηεξ, ίλα ν δχζηελνο ξπζζψ, ηήο γμέλλεο εθείλεο θαί ηνχ 
ζθψιεθνο, θαί ηφ πιήζνοπαξίδε, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ ν Κξηηήο. 
 
Νηθεηηθά κέλ βξαβεία, ηήο αξεηήο ήξσ Πάηεξ, σο γάξ πνηκήλ αιεζηλφο θαί 
ηπθιψλ πνδεγέηεο, ππεξεηίζεηο ζήλ ςπρήλ, θαί ηνίο πάζη πάληα γέγνλαο 
νπξάληε, ίλα πάληαο θεξδήζεο, θαί πξνζάμεο ηφ ζφλ πνίκληνλ Υξηζηψ. 

Θενηνθίνλ 
ψζνλ εκάο Θενηφθε, ηνχο επί ζνί πεπνηζφηαο, θαί Θενηφθνλ αιεζψο, θαί 
Παξζέλνλ πξφ ηφθνπ, θαί κεηά ηφθνλ αςεπδψο, θαί ελ ηφθσ ζέ 
αλαθεξχηηνληαο, Πξνζθπλνχκελ νχλ Μήηεξ, θαί ιαηξεχνκελ ηφλ ηφθνλ ζνπ 
Αγλή.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Αζαλαζίνπ ζήκεξνλ, ηνχ ζεπηνχ Ηεξάξρνπ, θαί Υξηζηηαλνππφιεσο, 
ππεξθάινπ πνηκέλνο, θαί Γνξηπλίσλ πξνζηάηνπ, ραξκνληθψο εθηεινχληεο, 
κλήκελ ηήλ παλανίδηκνλ, απαληινχκελ αθζφλσο, εθ ηήο ζνξνχ, δαςηιή 
ραξίζκαηα θαί ηάζεηο, θαί πξφο Θεφλ θεθηήκεζα, αθαηαίζρπληνλ πξέζβπλ. 
 



Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο έμ θαί ςάιινκελ ηά εθεμήο Πξνζφκνηα 
ηέζζαξα. 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σήο θαιιηγφλνπ ηφ ζξέκκα, Κεξθχξαο κέιςσκελ, θαί ηφλ ηήο Γνξηπλίαο, 
αξσγφλ θαί πξνζηάηελ, θαί ζείνλ Ηεξάξρελ ζαπκαηνπξγφλ, ηήο 
Υξηζηηαλνππφιεσο, Απηψ βνήζσκελ πάληεο εηιηθξηλψο, ραίξνηο Πάηεξ 
αγηψηαηε. 
 
Γεχηε πηζηνί ζπλειζφληεο, πεξηθπθιψζσκελ, ηήλ ζήθελ ηψλ ιεηςάλσλ, ίλα 
εκθνξεζψκελ, επψδνπο θαί απιέηνπ ζείαο νζκήο, θαί ηεξπλψο εθβνήζσκελ, 
ηνχο εθ θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ πνιιαπιψλ, ηξπρνκέλνπο Πάηεξ πξφθζαζνλ. 
 
Οχηε ιακπξφηεο ρξπζίνπ, νχηε γνλέσλ ζηνξγή, θαηίζρπζαλ ζαιεχζαη, ηφλ 
ζηεξέκληνλ Πάηεξ, πχξγνλ ηήο ςπρήο ζνπ, αιι' αηξεθψο ηψ Υξηζηψ 
εθνινχζεζαο, θαί εθκαγείνλ ηνχ ζθεχνπο ηήο εθινγήο, αλεδείρζεο ηεξψηαηε. 
 
Σέξπνπ, αγάιινπ θαί ζθίξηα, κνλή Πξνδξφκνπ ιακπξψο, θαηέρνπζα ελ 
θφιπνηο, ρξήκα κέγα θαί ζείνλ, Υξηζηνχ ηφλ Ηεξάξρελ ηφλ ζαπκαζηφλ, θαί 
ζεπηφλ Αζαλάζηνλ, ηψλ Γνξηπλίσλ πξνπχξγηνλ αξξαγέο, θαί θξνπξφλ 
αθαηακάρεηνλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Χο ζκπξλαιφεο θηάιε, θαί πνιπηίκεηνο λάξδνο, πξνηέζεηηαη λχλ ε πάληηκνο 
Κάξα ζνπ Αζαλάζηε, ηνίο κεηά πφζνπ πξνζηνχζη, ξείζξα ηάζεσλ 
πειαγίδνπζα, Σφ γάξ ηξηζάθηηλνλ θψο, ηήο ππεξθψηνπ Σξηάδνο ιαηξεχζαζα, 
θαηδξάο θαί αηγιεέζζαο αζηξάπηεη ηάο καξκαξπγάο, ζελ θαί εκείο ζήκεξνλ, 
κεηαξζηνχκελνη ηψ πλεχκαηη, ελ θαηαλχμεη θαξδίαο βνήκελ, Άλαςνλ εκίλ ηφ 
πχξ Υξηζηέ ηήο ζήο αγάπεο, ηαίο ιηηαίο ηνχ ζεξάπνληφο νπ, θαί ηαίο ςπραίο 
εκψλ ξίδσζνλ ηφλ θφβνλ ηψλ εληνιψλ νπ, Δλίζρπζνλ δέ, φπσο θαη' έηνο 
ηειψκελ, ηήλ παλαγίαλ ηνχ Ηεξάξρνπ ζνπ θνίκεζηλ. 
 

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Γνμνινγία Μεγάιε 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ ηά Σππηθά εθ ηνχ θαλφλνο ηνχ Αγίνπ σδή γ' θαί ο' εί 
δφμεη ηψ πξνεζηψηη, Απφζηνινλ θαί Δπαγγέιηνλ δήηεη είο Ηεξάξρελ ΗΓ' 
Ννεκβξίνπ. 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 
 

ΜΔΓΑΛΤΝΑΡΗΑ 
 



Φαιιφκελα εηο ηήλ ππνδνρήλ ηήο Σηκίαο Κάξαο, εηο Παξάθιεζηλ θαί εηο ηνχο 
Αγηαζκνχο. 

 
Υξηζηηαλνππφιεσο ηφλ θαιφλ, θαί ζεπηφλ πνηκέλα, Αζαλάζηνλ ηφλ θιεηλφλ, 
Σηκήζσκελ πάληεο, σο κέγαλ Θενχ θίινλ, θαί Γνξηπλίσλ ζζέλνο 
αθαηακάρεηνλ. 
 
Σφλ ελ Ηεξάξραηο ζαπκαηνπξγφλ, θαί ηφλ ελ θηλδχλνηο, απξνζκάρεηνλ 
βνεζφλ, ηφλ ζείνλ πνηκέλα, θαί ιεηηνπξγφλ Κπξίνπ, Αζαλάζηνλ ηφλ λένλ 
πάληεο ηηκήζσκελ. 
 
Έρνληεο ηήλ Κάξαλ ζνπ ηήλ ζεπηήλ, Αζαλάζηε Πάηεξ, σο πξνπχξγηνλ 
νρπξφλ, πξνζθεχγνκελ ηαχηε, ελ πάζη ηνίο θηλδχλνηο, θαί ινηκηθήο ηήο λφζνπ 
απνιπηξνχκεζα. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Πέηξνπ, Γηνλπζίνπ, Αλδξένπ, Παχινπ, 

Υξηζηίλεο, Ζξαθιείνπ, Παπιίλνπ θαί Βελεδίκνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 
ηψλ Αγίσλ γ'. 

 
ηηρεξά ηψλ Αγίσλ 

 
Ήρνο δ' 

Δδσθαο ζεκείσζηλ 
Αίγιε θσηηδφκελνη, ηήο ηξηζειίνπ ζεφηεηνο, ζθνηαζκφλ παξεδξάκεηε, 
βαζάλσλ θαί ψθζεηε, θσηεηλνί αζηέξεο, ηφ ηήο Δθθιεζίαο, ζείνλ ζηεξέσκα 
αεί, θσηαγσγνχληεο Άγηνη Μάξηπξεο, δηφ ηήλ θσηαπγή εκψλ, επηηεινχκελ 
παλήγπξηλ, πξνζθπλνχληεο ηά ιείςαλα, θαί ηήλ θφληλ ηνχ ζψκαηνο. 
 
Πέηξνλ Γηνλχζηνλ, Παχινλ Αλδξέαλ Βελέδηκνλ, ηνχο γελλαίνπο αδάκαληαο, 
Υξηζηίλαλ Ζξάθιεηνλ, θαί Παπιίλνλ πάληεο, ελ αγαιιηάζεη, λχλ καθαξίζσκελ 
πηζηνί, ππέξ Σξηάδνο ζηεξξψο αζιήζαληαο, θαί πάζαο ηάο ηνχ δξάθνληνο, 
κεραλνπξγίαο παηήζαληαο, θαί ηφ ζθφηνο κεηψζαληαο, ηψλ εηδψισλ ελ ράξηηη. 
 
Αίκαηη σλήζαζζε, ηήλ βαζηιείαλ καθάξηνη, ηνχ Θενχ ηήλ αζάιεπηνλ, θαί 
φξκνπο εθζάζαηε, ηνχο γαιελνηάηνπο, πάζαλ ηξηθπκίαλ, ππελεγθφληεο ηψλ 
δεηλψλ, γλψκεο αλδξεία ζενκαθάξηζηνη, εληεχζελ καθαξίδεζζε, λχλ 
ηθεηεχνληεο πάληνηε, ηνχ επξείλ εκάο έιενο, ελ εκέξα ηήο θξίζεσο. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 



 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Σφλ ξχπνλ απφζκεμνλ, ηήο ηαιαηπψξνπ θαξδίαο κνπ, Θενηφθε παλχκλεηε, 
θαί πάληα ηά ηξαχκαηα, θαί ηά έιθε ηαχηεο, ηά εμ ακαξηίαο, ελαπνθάζαξνλ 
Αγλή, θαί ηνχ λνφο κνπ ζηήζνλ ηφ άζηαηνλ, φπσο ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, θαί ηήλ 
κεγάιελ αληίιεςηλ, κεγαιχλσ ν άζιηνο, θαί αρξείνο νηθέηεο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξνχκελνλ βιέπνπζα, θαί ηήλ πιεπξάλ νξπηηφκελνλ, ππφ ιφγρεο ή 
Πάλαγλνο, Υξηζηφλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, έθιαηε βνψζα, Σί ηνχην Τηέ κνπ, ηί ζνη 
αράξηζηνο ιαφο, αληαπνδίδσζηλ ψλ πεπνίεθαο, θαιψλ απηνίο, θαί ζπεχδεηο 
κε, αηεθλσζήλαη πακθίιηαηε; Καηαπιήηηνκαη εχζπιαγρλε, ζήλ εθνχζηνλ 
ζηαχξσζηλ. 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. Απνιπηίθηνλ νκνίσο, θαί Απφιπζηο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ. 

 
Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Πηζηψο αλπκλψ ηνχο πφλνπο ηψλ Μαξηχξσλ. 

Πνίεκα Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Άζνκαί ζνη Κχξηε 

Πίζηεσο Τπέξκαρνη ηνχο ελ πίζηεη, ηήλ ηεξάλ πκψλ αεί, ηεινχληαο παλήγπξηλ, 
παζψλ απνιπηξψζαζζε, θαί πάζεο πεξηζηάζεσο. 
 
Ηζηίσ πηεξνχκελνη ζενθφξνη, ηψ ηνχ ηαπξνχ παλεπθιεψο, αβξφρσο ηφ 
πέιαγνο, βαζάλσλ δηεπιεχζαηε, ερζξφλ θαηαπνληίζαληεο. 
 
πλήθζεηε ηάμεζηλ αζσκάηνηο, θαζππνκείλαληεο πιεγάο, ελ ζψκαηη Άγηνη, δηφ 
ηήλ ζείαλ ζήκεξνλ, κλήκελ πκψλ γεξαίξνκελ. 
 
Σψ λφκσ ηψ ζείσ σρπξσκέλνη, ηψλ αλνκνχλησλ ηάο βνπιάο, νθνί 
θαηεξγήζαηε, αζιήζαληεο λνκίκσο δέ, Θενχ δφμεο εηχρεηε. 

Θενηνθίνλ 
Χο ζξφλνλ ζε Παξζέλε ηνχ Βαζηιέσο, ελ ψ θαζίζαο ηνίο πηζηνίο, θαζέδξαλ 
νπξάληνλ, εηνίκαζε, γεξαίξνκελ, θαί πφζσ καθαξίδνκελ. 
 

Χδή γ' 



Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζελ 
ηήζαο επί πέηξαλ πίζηεσο, Πέηξε ηήο ςπρήο ζνπ ηνχο πφδαο καθάξηε, ηή 
ελζηάζεη νπ παξεηξάπεο, ηψλ αζέσλ πακκαθάξηζηε. 
 
Άιινλ σο αζηέξα ιάκπνληα, Λάκςαθφο ζε Πέηξε, ηή νηθνπκέλε πξνβάιιεηαη, 
εθκεηνχληα ηήο αζεταο, ηήλ εζπέξαλ ζεία ράξηηη. 
 
Νεχζεη πξφο Θεφλ λεπξνχκελνο, Πέηξε ηξνραληήξζη, θαί δεζκνίο 
ζπληξηβφκελνο, θαί ηππηφκελνο αλελδφησο, ζηεθαλίηεο αλαδέδεημαη. 
 
Τκλνληψ Θεψ πξνζάγνληεο, πάζαλ Αζινθφξνη επηθνξάλ ηψλ θνιάζεσλ, 
ππεκείλαηε, δηά ηνχην, ηψλ ζηεθάλσλ εμηψζεηε. 

Θενηνθίνλ 
Μφλε παξζελεχεηο ηίθηνπζα, κφλε κπζηεξίνπ, κεγίζηνπ φλησο δηάθνλνο, 
εγλσξίζζεο Θενλ ηεθνχζα, Θεφηνθε Μεηξνπάξζελε. 

Ο Δηξκφο 
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο Πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεσζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Μαξηχξσλ ελ αίκαηη, θαιισπηδφκελνη, Κπξίσ παξίζηαζζε, ηψ ηνχ παληφο 
Βαζηιεί, θαιιίληθνη Μάξηπξεο, φζελ ελ επθξνζχλε, ηήλ ζεπηήλ πκψλ κλήκελ, 
ζήκεξνλ εθηεινχκελ νθιεκάησλ ηήλ ιχζηλ, αηηνχκελνη επξείλ δη' πκψλ, θαί 
κέγα έιενο.  
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δθαίληζαο Άρξαληε, ηψ ζείσ Σφθσ 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.  

 
Καί ηήο Δνξηήο 

 
Χδή δ' 

Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ 
Νπνηαγκφλ απφ βιεθάξσλ ςπρήο σζνχληεο, ηφλ εθ ηήο ακειείαο, 



εγξεγφξζεζη ζείαηο, πάζαλ εθνηκίζαηε αζέσλ θαθφλνηαλ, 
 
Χο ππέξηηκνη θαί ζείνη ηνχ Λφγνπ ιίζνη, ζαλαησζέληεο ιίζνηο, ν Αλδξέαο θαί 
Παχινο, θαί ν Γηνλχζηνο, δσήο εμηψζεζαλ. 
 
Σφλ ηεξπλνηαηνλ ιεηκψλα ηήο επζεβείαο, ηήλ αιεζή θαί ζείαλ, ηνχ Υξηζηνχ 
επσδίαλ, πίζηεη επθεκήζσκελ ηνχο Μάξηπξαο ζήκεξνλ. 
 
Οη ηά θάησ παξηδφληεο εθέζεη ζεία, θαί ηήο ζαξθφο ηνχο πφλνπο, ππνζηάληεο 
γελλαίσο, ραίξνληεο πξφο άπνλνλ δσήλ κεηαβεβήθαζη. 

Θενηνθίνλ 
Τπεξχκλεηε Παξζελε Θενθπήηνξ, ηνχο πκλεηάο ζνπ ζψδε, επί ζνί 
πεπνηζφηαο, πάζεο πεξηζηάζεσο θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ. 
 

Χδή ε' 
Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε 

εκεησζέληεο Μάξηπξεο, θσηί ηψ λνεηψ, βαζάλσλ ζθφηνο, θαί λχθηα 
πνλεξάλ, ζζέλεη ζετθψ, πνιπζεταο απξνζθφπησο δηέβεηε. 
 
Παξζεληθαίο εθιάκπνπζα, Υξηζηίλα θαιινλαίο, ζηηγκάησλ θέγγεη, ιακπξψο 
σξαηψζεο, θαί πξφο λνεηφλ Υξηζηνχ λπκθψλα, θαηεζθήλσζαο ραίξνπζα. 
 
Οη καληθψο εξψκελνη, ηνχ ζψκαηνο ηνχ ζνχ, Υξηζηίλα κάξηπο, εδίζησ ζνπ 
ιφγσ, έξσηα Θενχ εηζδεδεγκέλνη, ελαζινχζη ζηεξξφηαηα. 

Θενηνθίνλ 
Νχκθε Υξηζηνχ αλχκθεπηε, δη' ήο ηνχ παιαηνχ, ιπζέληεο ρξένπο, πηνί θαηά 
ράξηλ, ψθζεκελ Παηξφο επνπξαλίνπ, ηνχο πκλνχληάο ζε θχιαηηε.  
 

Χδή ο' 
Δβφεζε, πξνηππψλ 

Ο έλδνμνο, αξηζηεχζαο Ζξάθιεηνο ήξαην, κέγα θιένο, Παξαδείζνπ πνιίηεο 
γελφκελνο, θαί ζεπηαίο ρνξείαηο, ελσζείο Αζιεηψλ ζπλαγάιιεηαη. 
 
Τκλήζσκελ, ζχλ Παπιίλσ ηφλ ζείνλ Βελέδηκνλ, θαί Αλδξέαλ, θαί Ζξάθιεηνλ, 
θαί Γηνλχζηνλ, Πέηξνλ ηε θαί Παχινλ, θαί Υξηζηίλαλ Κπξίνπ ηνχο Μάξηπξαο. 
 
ηξεβινχκελνη, θαί ηνίο ιίζνηο αδίθσο βαιιφκελνη, ηψ ππξί ηε ηειεηνχκελνη, 
έλδνμνη κάξηπξεο, ηήλ ηψλ πξσηνηφθσλ, Δθθιεζίαλ νηθείλ εμηψζεηε. 
 
Σφλ δείμαληα, ηνχο ζνθνχο, Αζινθφξνπο εθιάκπνληαο, σο αζηέξαο, 
Δθθιεζίαο ελ ηψ ζηεξεψκαηη, επζεβψο πκλνχληεο, ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ 
πξνζθπλήζσκελ. 

Θενηνθίνλ 
Χο άξνπξα, θαξπνθφξνο ηφλ ζηάρπλ εβιάζηεζαο, Θενηφθε, ηήο δσήο ηνχο 
πηζηνχο δηαηξέθνληα, θαί ιηκφλ ηήο πιάλεο, εθ ηήο γήο αιεζψο 



αλαζηέιινληα. 
Ο Δηξκφο 

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

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Πέηξνπ, 

Γηνλπζίνπ, Υξηζηίλεο παξζέλνπ, Αλδξένπ, Παχινπ, Βελεδίκνπ, Παπιίλνπ θαί 
Ζξαθιείνπ. 

ηίρνη 
 επηνί Αζιεηαί, ππέξ ζεπηήο Σξηάδνο,  
 Τπέξ ηφ δήλ είινλην ζαλείλ εκθξφλσο. 
 Ογδνάο, Αζινθφξσλ εθ γαίεο εηο πφιηλ ήξζε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ επηά Μαξηχξσλ γπλαηθψλ, ηψλ ελ 
Αγθχξα ηήο Γαιαηίαο, Σεθνχζεο, Αιεμαλδξίαο, Κιαπδίαο, Φαεηλήο, 
Δπθξαζίαο, Μαηξψλεο, Ηνπιίαο θαί Θενδφηνπ Μάξηπξνο. 
 

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

Χδή δ' 
Αβξακηαίνη Πνηέ 

Νένπο δεινχληεο πηζηψο, ελ Βαβπιψλη παίδαο, ηφ πχξ πξνζχκσο 
ππεηζήιζεηε, βνψληεο Μαθάξηνη, ν ηψλ Παηέξσλ ήκσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Μή πξνζθπλήζαη γιππηνίο, νη Αζιεηαί ηήο δφμεο, αλαζρεζέληεο ηφλ ανίδηκνλ, 
ζάλαηνλ ππέζηεζαλ, ηάο αζαλάηνπο ιήμεηο ζαθψο απνιαβφληεο. 
 
Αλδξεηνηάηε ςπρή, θαί ξσκαιέα γλψκε, ηψλ αλνκνχλησλ ηά θξπάγκαηα, 
θαζείινλ νη Μάξηπξεο, αλαβνψληεο πηζηψο, Υξηζηέ επινγεηφο εί. 
 
Ρήκαζη ζείνηο νρπξσζείο, Μάξηπο Παπιίλε, ζαλείλ πξνείινπ παλανίδηκε, 
βνψλ ηψ πνηήζαληη, ν ηψλ Παηέξσλ ήκσλ Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ θηβσηφλ ηνχ Θενχ, ηνχ ζείνπ κάλλα ζηάκλνλ, ρξπζήλ ιπρλίαλ ηε θαί 
ηξάπεδαλ, ηφ φξνο ηφ άγηνλ, ηήλ Θενηφθνλ πάληεο πηζηψο πκλνινγνχκελ. 
 

Χδή ε' 
Λπηξσηά ηνχ παληφο 

Τθαληφλ εθ ηήο άλσζελ ράξηηνο, απεθδχζεη πειίλνπ ηνχ ζψκαηνο, νη Αζιεηαί 
ηκάηηνλ, ελεδχζαλην πφζσ αλαβνψληεο, Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ραληηζκψ ζείνπ αίκαηνο Μάξηπξεο, θαζαξζέληεο ηφ αίκα ηφ ίδηνλ, ππέξ 



Υξηζηνχ ερέαηε, κεισδνχληεο απαχζησο, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε 
ηφλ Κχξηνλ. 
 
Χξαηφηαηνη βφηξπεο ψθζεηε, λννπκέλεο ακπέινπ Μαθάξηνη, νίλνλ εκίλ 
πξνρένληεο, επζεβείαο ηνίο πφζσ αλαβνψζηλ, Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ννεηφλ ηιαζηήξηνλ πέθπθαο, ηάο απάλησλ δεήζεηο δερφκελνλ, θαί ηψ Τηψ 
ζνπ Πάλαγλε, αλαθέξνλ εηο ιχηξνλ ηψλ κεισδνχλησλ, Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ. 

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

Χδή ζ' 
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 

Ηέξεπζαλ πφζσ εαπηνχο νη Μάξηπξεο, νη γελλαίνη αγαιιφκελνη, έδσθαλ 
αίκαηα πξνζχκσο, θαί φιβνλ αλαθαίξεηνλ έιαβνλ, θαί λχλ ηαίο ηψλ 
Μαξηχξσλ εξίζκεληαη, ρνξνζηαζίαηο νη παλεχθεκνη. 
 
Χξάζεηε άλζε λνεηά κπξίδνληα, Αζινθφξνη ηήλ επζέβεηαλ, ζείαο ηε πφιεσο 
πνιίηαη, ιηκέλεο ηψλ ελ δάιε ζσηήξηνη, θσζηήξεο αιεζείαο ππέξκαρνη, φζελ 
αμίσο καθαξίδεζζε. 
 
χλ Πέηξσ θαί Παχισ ηφλ ζνθφλ Ζξάθιεηνλ, θαί Παπιίλνλ θαί Βελέδηκνλ, 
άκα Αλδξέα θαί Υξηζηίλε, θαί ηψ Γηνλπζίσ ηηκήζσκελ, ζηεξξψο ππέξ Υξηζηνχ 
καξηπξήζαληαο, θαί ηήλ απάηελ αθαλίζαληαο. 
 
Ζ γή κέλ ηά αίκαηα πκψλ εδέμαην, εθρπζέληα κεγαιψλπκνη, ππέξ ηνχ πάλησλ 
Δπεξγέηνπ, ζθελαί δέ ηψλ Γηθαίσλ ηά πλεχκαηα, κεζ' ψλ πεξηρνξεχνληεο 
κλήζζεηε, ηψλ κεκλεκέλσλ πκψλ πάληνηε. 

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ ζνη πηζηνί πεξηραξψο πξνζθέξνκελ, ηνχ Αγγέινπ Θενλχκθεπηε, 
Υαίξε βνήζεηα αλζξψπσλ, Μαξηχξσλ Απνζηφισλ θξαηαίσκα, θαί παλησλ 
Πξνθεηψλ πεξηήρεκα, Θενγελλήηνξ παλακψκεηε. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 



 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Παηξηθίνπ, Δπηζθφπνπ Πξνχζεο, θαί 

ηψλ ζχλ απηψ, Αθαθίνπ, Μελάλδξνπ θαί Πνιπαίλνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 
ηψλ Αγίσλ γ'. 

 
ηηρεξά ηψλ Αγίσλ 

 
Ήρνο β' 

ηε, εθ ηνχ μχινπ 
Θεία, ηεηξαθηχο Ηεξαξρψλ, δέδεηθηαη πιεζχο ψζπεξ ζηχισλ, ακεηαζέησλ 
Υξηζηνχ, ψλ ηή εδξαηφηεηη, νθία νίθηνλ πςνί, ηψλ δνγκάησλ ηά ζχκαηα, 
πξνηίζεζη πάζηλ, νίλνλ ηφλ επθξφζπλνλ, θηξλά θξαηήξη ζεπηψ, λέκεη ηήλ 
ηξνθήλ θαί ηήλ ράξηλ, ηνίο πηζηψο ηεινχζη ηήλ κλήκελ, ηψλ Ηεξαξρψλ θαί 
αζινθφξσλ Υξηζηνχ. 
 
Μχζηαη, θαί ζεξάπνληεο Υξηζηνχ, θαί Ηεξνκάξηπξεο ζείνη, θφζκνλ 
θξνπξήζαηε, κέγηζηε Παηξίθηε, ζχλ Αθαθίσ νκνχ, ηεξψηαηε Μέλαλδξε, 
Πνιχαηλε κάθαξ, ζηίθνο ηζνζηάζηνλ, ηψλ ηεηξακφξθσλ λνψλ, ζείαλ, σο 
ηεινχληεο ρνξείαλ, θαί Θενχ παξφληεο ηψ ζξφλσ, ζπληεξείηε πίζηεη ηνχο 
ηηκψληαο πκάο. 
 
λησο, ψ Παηξίθηε πνζψλ, επί ζαιαζζψλ ηφλ αθξάζησο, ζεκειηψζαληα γήλ, 
θαί ηφλ πνηακνίο απηήλ πξνεηνηκάζαληα, ζνχ ηνίο ζείνηο πξνζξήκαζη, 
δηδάζθεηο πδάησλ, ηψλ ζεξκψλ κπζηήξηνλ, ηφ ππεξζαχκαζηνλ, νχπεξ, 
πξνρναίο λχλ ελζένηο, δίδνπ θαί εκίλ ζαίο πξεζβείαηο, ηακάησλ άλσζελ ηά 
λάκαηα. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο β'  ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Υαίξε, ειηφκνξθε αζηήξ, ραίξε ε αηηία απάλησλ, θαιψλ Παλάκσκε, ραίξε ε 
ρσξήζαζα, Θεφλ αρψξεηνλ, ε ηφλ ζηάρπλ βιαζηήζαζα, ηήο αζαλαζίαο, ραίξε 
ζείνλ φρεκα, πχιε ε πάκθσηνο, ραίξε, ε αξάο αλαηξέηηο, ηήο πξνγνληθήο 
εκψλ, ραίξε, αγαζψλ ε πξφμελνο ππάξρνπζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Βφηξπλ, ηφλ πακπέπεηξνλ Αγλή, φλ αγεσξγήησο ελ κήηξα, εθπνθφξεζαο, 
μχισ σο εψξαθαο, ηνχηνλ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα ειάιαδεο, θαί έθξαδεο, 
Σέθλνλ, γιεχθνο ελαπφζηαμνλ, δη' νχ ε κέζε αξζή, πάζα, ηψλ παζψλ 



επεξγέηα, δη' εκνχ ηήο ζέ ηεηνθπταο, ζνχ ηήλ εηππππζπιαγρλίαλ 
ελδεηθλχκελνο. 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Δνξηήο. Οκνίσο θαί Απνιπηίθηνλ θαί 

Απφιπζηο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ. 
 

Ο Καλσλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Παηξίθηνλ ηφλ άξηζηνλ ελ αζινθφξνηζηλ αείδσ. 
Πνίεκα Θενθάλνπο. 

 
Χδή α' 

Ήρνο πι. δ'  Αξκαηειάηελ 
Παληνδαπαίο θεθνζκεκέλελ ράξηζηλ, Ηεξσζχλεο ζηνιήλ, θαί ηαίο βαθαίο 
αχζηο, καξηπξίνπ αίκαηνο, σξατζζείζαλ Έλδνμνη πεξηζέκελνη πάληεο, ηήο 
επζεβείαο εδείρζεηε, πξφκαρνη ζηεξξνί θαί ηήο πίζησο. 
 
Αγσλνζέηεο ν Υξηζηφο θαζήκελνο, ελ δεμηά ηνχ Παηξφο, ηνίο Αζιεηαίο πάζη, 
ηψλ αγψλσλ ζηάδηνλ, αλαπεηάζαο ήζξνηζε, πξνζθπψο εξκνζκέλνλ, ρνξφλ 
Μαξηχξσλ ηεηξάξηζκνλ, άζκαζηλ απηφλ κεγαιχλνληα. 
 
Σήο Δθθιεζίαο πξνεζηψο Παηξίθηε, νία πνηκήλ αγαζφο, ππέξ απηήο κάθαξ, 
ηήλ ςπρήλ ζνπ ηέζεηθαο, ζχλ Αθαθίσ Μέλασδξνλ, Πνιχαηλφλ ηε ηφλ ζείνλ, 
ζνθνχο πινπηήζαο ζπιιήπηνξαο, άζκα ηψ Θεψ αλαπέκπνληαο. 

Θενηνθίνλ 
Ρήζεζη ζείσλ Πξνθεηψλ επφκελνη, θαζσκνιφγεζαλ, ηφλ ηνχ Θενχ Λφγνλ, 
ζάξθα πξνζιαβφκελνλ, νη ζεεγφξνη Μάξηπξεο, εμ αρξάληνπ Παξζέλνπ, ήλ 
Θενηφθνλ δνμάδνληεο, άζκαζηλ αεί καθαξίδνκελ. 
 

Χδή γ' 
Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο 

Σνχο πνξεπζέληαο αλδξηθψο, ηήλ ηξίβνλ ηνχ καξηπξίνπ, θαί ηειέζαληαο ηφλ 
θάιιηζηνλ δξφκνλ, καθαξίζσκελ πηζηνί, ψο ληθεθφξνπο κάξηπξαο, θαη 
ζηεθαλίηαο ζείνπο, θαί ηεξάξραο ζεφθξνλαο. 
 
Ο ζεεγφξνο ππξσζείο, ηψ δήισ ηήο επζεβείαο, θαηεκάξαλε ηήλ θιφγα ηήο 
πιάλεο, ξεηνξεχσλ αζθαιψο, ζενινγίαο δφγκαηα, θαί ζπλεηίδσλ πάληαο, 
πξφο ζείαλ φλησο επίγλσζηλ. 
 
Νελεθξσκέλνλ θαζνξψλ, ηψ θάξσ ηήο αζεβείαο, ν Παηξίθηνο δεηλφλ εγεκφλα, 
εηζεπήδεζε βνψλ, ζενγλσζίαο ξήκαηα, θαί δηαζπείξσλ πάζη, ηφλ ζείνλ ιφγνλ 



ηήο πίζηεσο.  
Θενηνθίνλ 

Απεηξνγάκσο ηνχ Θενχ, ηφλ Λφγνλ ψ Θενηφθε, απεγέλλεζαο εθ ζνχ 
ζαξθσζέληα, φλ νη Μάξηπξεο Θενχ, αλδξείσο σκνιφγεζαλ, σο ζηξαηηψηαη 
ηνχηνπ, θαί ζηεθαλίηαη γελφκελνη. 

Ο Δηξκφο 
«Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο, ηνχο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί πδάησλ 
εδξάζαο, ελ ηή πέηξα κε Υξηζηέ, ηψλ εληνιψλ ζνπ ζηήξημνλ, φηη νπθ έζηη πιήλ 
ζνπ, Άγηνο κφλε θηιάλζξσπε». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

χλ Μελάλδξσ Αθάθηνλ ηφλ ζνθφλ, θαί Πνιχαηλνλ πίζηεη ηφλ Ηεξφλ, 
ηηκήζσκελ άζκαζη, θαί ηφλ κέγαλ Παηξίθηνλ, Ηεξείο γάξ νχηνη, Θενχ 
παληνθξάηνξνο, γεγνλφηεο πίζηεη, απηψ επεξέζηεζαλ, φζελ καξηπξίνπ, επί 
ηέιεη ηνχ βίνπ, ιακπξψο εμηψζεζαλ, θαί Αγγέινηο ζπλήθζεζαλ, νίο εθ πφζνπ 
βνήζσκελ, Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο πι. δ'  Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδελ, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλπεξ ππνκέλεηο δηά ζπιάγρλα ειένπο, Θεέ ππεξάγαζε, 
αλεμίθαθε Κχξηε, Ζ πηζηψο εθβνεζσκελ, πιαγρλίζζεηη Παξζέλε εθ' εκάο, 
θαί πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, απηνχ ηά 
παζήκαηα. 

 
Χδή δ' 

χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 
Ρψκελ Υξηζηνχ, πεξηεβάινπ Παηξίθηε, Ηεξεχο γάξ, ηνχηνπ ερξεκάηηζαο, θαί 
ηνίο απηνχ, ίρλεζη ζαθψο, θαηαθνινπζήζαο, δηά βαζάλσλ πξνζήλεμαη, ηψ 
κφλσ επεξγέηε, εχζεβσο αλαθξάδσλ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα θηιάλζξσπε. 



 
Ηεξνπξγφο, ζείνο εδείρζεο Αθάθηε, ζείαο αίγιεο, Πάηεξ εκθνξνχκελνο, θαί ηνχ 
Υξηζηνχ, Μάξηπο αιεζήο, αλαδεδεηγκέλνο, εηδψισλ πιάλελ θαηέπηπζαο, δηφ 
θαί γεγεζφηη, ζπλεηδφηη θξαπγάδεηο, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα θηιάλζξσπε. 
 
ηίθεη Υξηζηέ, ηψλ ζσλ Μαξηχξσλ ν Μέλαλδξνο, ζπγρνξεχσλ, θαί 
ζπλαγαιιφκελνο, καξκαξπγαίο, ιάκπεη λχλ ηαίο ζαίο, θαί θσηνρπζίαηο, 
σξαίαηο αγιατδφκελνο, θαθεί ζνη ηψ Γεζπφηε, γεγεζψο αλαθξάδεη, Σή δπλάκεη 
ζνπ δφμα θηιάλζξσπε. 
 
Σήο Ηεξάο, ζηάζεσο ψηεξ Πνιχαηλνο, εμηψζε σο αθαηαγψληζηνο, Μάξηπο 
θαλείο, φζελ θαί θσηφο, λχλ ηνχ αθεξάηνπ, αμίσο αλαπηκπιάκελνο, βνά ζνη 
ηψ Γεζπφηε, ηψλ απάλησλ θαί θηίζηε, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα θηιάλζξσπε. 

Θενηνθίνλ 
πινλ Υξηζηέ, ηήλ ζέ ηεθνχζαλ Παλάκσκνλ, θεθηεκέλνη, πιάλεο 
εηξνπψζαλην, ηάο κεραλάο, Μάξηπξεο νη ζνί, θαί ηάο ηψλ ηπξάλλσλ, ζσπείαο 
ζαθψο δηέιπζαλ, θαί λχλ ζηεθαλεθφξνη, δεδεηγκέλνη βνψζη, Σή δπλάκεη ζνπ 
δφμα θηιάλζξσπε. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Νεθξσζέληεο ηψ θφζκσ, Μάξηπξεο ζεφθξνλεο πφλνηο αζθήζεσο, ηψ Υξηζηψ 
πξνζχκσο, πξνζελέγθαηε ζχκαηα ηέιεηα, εαπηνχο ηπζέληεο, ψζπεξ ακλνί 
ηνίο ηνχ Γεζπφηνπ, πεηζαξρνχληεο ελζένηο πξνζηάγκαζηλ. 
 
Δλαζινχληεο λνκίκσο, Μάξηπξεο παλεχθεκνη εζηεθαλψζεηε, θαξηεξήζαληεο 
γάξ, ηάο πηθξάο αιγεδφλαο θαί κάζηηγαο, ηάο ηψλ παξαλφκσλ, ελ νπξαλνίο 
θαηαηξπθήζαη, ηήο αθζάξηνπ δσήο εμηψζεηε. 
 
Ννεξψο ζχλ Αγγέινηο, λχλ ελδηαηηψκελνο κάθαξ Παηξίθηε, ηψλ επηηεινπλησλ, 
ηήλ ζεβάζκηνλ κλήκελ ζνπ κέκλεζν, πξφο ηφλ ζφλ Γεζπφηελ, ελ πξνζεπραίο 
θαζηθεηεχσλ, εθ θηλδχλσλ ξπζζήλαη παλεχθε κε. 

Θενηνθίνλ 
Αιεζή Θενηφθνλ, πάληεο επηγλφληεο ζε Μάξηπξεο έλδνμνη, ηφλ εθ ζνχ 
ηερζέληα, Θεφλ Λφγνλ εηδφηεο εθήξπμαλ, πξφο ηήλ ακαξηίαλ, λεαληθψο κέρξη 
ζαλάηνπ, αλζηζηάκελνη Κφξε παλχκλεηε. 
 

Χδή ο' 
Άβπζζνο ακαξηηψλ 

Θίαζνλ αζιεηηθφλ, εθ ηεζζάξσλ ζπλεζηψηα Μαξηχξσλ ηεξαξρψλ αμίσο, 
εππξεπψο θαηδξπλφκελνλ, ν ιαφο ν επζεβήο, λχλ ζπζηεζάκελνη ηάο ρνξείαο, 
ραξκνληθψο αλεπθεκήζσκελ, 
 
Λχνπζη ζσκαηηθψλ, αιγεδφλαο νη ζηεξξνί λνζεκάησλ, ηαίο ηψλ ζεξκψλ 
πδάησλ, απηνκάηνηο εθβιπζεζη, θαί παζψλ ηψλ ςπρηθψλ, ζείαηο εληεχμεζη, 



ηνχο ελ πίζηεη, πξνζεξρνκέλνπο απαιιάηηνπζηλ. 
 
ξζξνλ κνη ηφλ λνεηφλ, ηψ ελ ζθφηεη ηψλ πηαηζκάησλ θεηκέλσ θαί κνρζεξψο 
εληεχζελ, ηήλ δσήλ δηαλχνληη, πξνζεπραίο κάθαξ ηαίο ζαίο, λχλ εμαλάηεηινλ, 
ηθεηεχσλ, ηφλ Λπηξσηήλ Υξηζηφλ Παηξίθηε. 

Θενηνθίνλ 
Φψηηζφλ κνπ ηήλ ςπρήλ, ε ηεθνχζα ηφ απαχγαζκα δφμεο, ηήο ηνχ Παηξφο 
Παξζέλε, Θενηφθε παλχκλεηε, ηήλ ζήλ γάξ νη αζιεηαί, ράξηλ θαηέρνληεο, ηψλ 
ηπξάλλσλ, ηάο γισζζαιγίαο απεθξνπζαλην. 

Ο Δηξκφο 
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, θαί πξφο βπζφλ 
βηαίσο ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιιά ζχ ηήλ θξαηαηάλ, ρείξά κνη έθηεηλνλ, σο 
ηψ Πέηξσ, θαί εθ θζνξάο κε αλαθάιεζαη». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Χο απαξράο ηήο θχζεσο 

Χο ηεξφλ θεηκήιηνλ, ηνχ Ηεζνχ Παηξίθηε, ε Δθθιεζία ιαβνχζα ηφ ζψκά ζνπ, 
αγαιινκέλε θξάδεη ζνη, Γηά ζνχ άπαο θφζκνο, ελ εηξήλε βαζεία 
δηαθπιάηηεηαη, εμ αηξέζεσο πάζεο αιψβεηνο θαί αήηηεηνο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Παηξηθίνπ, 

Δπηζθφπνπ Πξνχζεο θαί ηψλ ζχλ απηψ, Αθαθίνπ, Μελάλδξνπ θαί Πνιπαίλνπ, 
ηίρνη 

 Δθεχξε Παηξίθηνο εθηκεζείο θιένο,  
 Τπέξ θιένο πάλ γετλσλ παηξηθίσλ.  
 Δλλεαθαηδεθάηε ηάκε Παηξίθηνλ μίθνο νμχ 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ παηξφο εκψλ Μέκλνλνο ηνχ 
ζαπκαηνπξγνχ. 
 

Μλήκε ηνχ αγίνπ κάξηπξνο Αθνινχζνπ.  
 

Ζ αγία λέα κάξηπο Κπξηαθή ππξί ηειεηνχηαη. 
 

Ζ αγία κάξηπο Θενηίκε μίθεη ηειεηνχηαη. 
 

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

Χδή δ' 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Οη έλδνμνη Μάξηπξεο, Ηεξσζχλεο θεθνζκεκέλνη ζηνιή, ηψ ζθψλ αίκαηη 
ηαχηελ, Ηεξσηέξαλ απεξγαζάκελνη, ελ ζενπηία ρνξεχνληεο ςάιινπζηλ, 
Δπινγεηφο ν Θενο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 



Ρεηφξσλ δεηλφηεηαο, θσηί ηψ ζείσ θαηαπγαδφκελνο, εμεθαχιηζαο κάθαξ, σο 
ελ θακίλσ ηνίο απηνκάηνηο ζεξκνίο, νίο νπθ εθιέρζεο βιεζείο, αιι' 
εθξαχγαδεο, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Οπ θέξεη Παηξίθηε, ζνθνχο ζνπ ιφγνπο, νίο εζξηάκβεπζαο, Ζγεκψλ ν 
αιάζησξ, κηαξσηάηνπο θαί ςεπδσλχκνπο ζενχο, ψλ θαηαπηχζαο εβφαο 
γεζφκελνο, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ λχλ πεπιήξσηαη, Γαπίδ ηνχ ζείνπ ε ζεία πξφξξεζηο, ιηηαλεχεη γάξ 
πφζσ, ηεηξάο Μαξηχξσλ ηψ ζψ πξνζψπσ Αγλή, ηψ ζαξθσζέληη εθ ζνχ 
αλαθξάδνπζα, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

ηεθαλεθφξνπο Μάξηπξαο, Ηεξάξραο ζεφθξνλαο, δεχηε γεγεζφηεο, νη πηζηνί 
ηηκήζσκελ, Υξηζηφλ κεγαιχλνληεο, ηφλ παξαζρφληα ηνχηνηο ηζρχλ, ηάο ηψλ 
δπζκελψλ, κή δεδνηθέλαη βαζάλνπο, φλ Παίδεο επινγνχζηλ, Ηεξείο αλπκλνχζη, 
ιανί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ηεξσζχλεο ρξίζκαηη, καξηπξίνπ ηε αίκαηη, ε ηψλ θαιιηλίθσλ, ηεηξαθηχο 
θεθφζκεηαη, θαί ιάκπεη ηνίο ζαχκαζη, δη' εθαηέξσλ κάια ιακπξψο, ηφλ 
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ εθβνψζα, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Νεληθεθφηεο έλδνμνη, ηψλ δαηκφλσλ ηάο θάιαγγαο, θαί ηάο ηψλ ηπξάλλσλ, 
απεηιάο κή πηήμαληεο, ζηεθάλνπο εδέμαζζε, παξά Υξηζηνχ παλεχθεκνη, θαί 
σο ληθεθφξνη αζιεηαί κεισδείηε, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξεηο αλπκλείηε, ιαφο 
πππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Αγαιιηάζζσ Μέλαλδξνο, επθεκείζζσ Αθάθηνο, θαί ζχλ Πνιπαίλσ, ν θαηδξφο 
Παηξίθηνο, ρνξείαλ ζηεζάκελνη, ηφλ ζαξθσζέληα Λφγνλ Παηξφο, εθ 
παξζεληθήο απεηξνγάκνπ λεδχνο, πκλείησζαλ απαχζησο, ηεξείο δεδεηγκέλνη, 
απηφλ ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

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

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο 

Δμέζηεζαλ νξψληεο ηνχο αζιεηάο, θεθαιάο ηεκλνκέλνπο νη ηχξαλλνη, θαί ηάο 
ςπράο, πφζσ πξνδηδφληαο θαξηεξηθψο, ν δέ Υξηζηφο εδέμαην, ηνχηνπο 
θαηαπαχζαο ελ εαπηψ, δη' ψλ θαί ηάο ηάζεηο, πεγάδεη σο εθ θξήλεο, 
αδηαιείπησο ηνίο πξνζηξέρνπζηλ. 



 
Ηδείλ εζπνπδαθφηεο ηψλ νξεθηψλ, ηήλ πεγήλ Ηεξάξραη θαί Μάξηπξεο, ελ 
νπξαλνίο, πάζαο επθιεξίαο ηάο ελ ηή γή, θαηαιηπφληεο ήξζεηε, πξφο 
πςεινηάηελ πεξησπήλ, ηήο ζείαο βαζηιείαο, ηξπθάλ αμησζέληεο, ηήο ππέξ 
λνχλ καθαξηφηεηνο. 
 
Γηήιζεηε ηφ χδσξ ηψλ πεηξαζκψλ, θαί ηφ πχξ ηψλ βαζάλσλ δηέβεηε, θαί λχλ 
ηξαλψο, ηήλ δηαησλίδνπζαλ, Αζιεηαί, αλαςπρήλ εηιήθαηε, ηψλ επνπξαλίσλ ελ 
ηαίο ζθελαίο, ελ αηο ζηεθαλεθφξνη, ρνξεχνληεο απαχζησο, εθ ηψλ θηλδχλσλ 
πκάο ξχζαζζε. 

Θενηνθίνλ 
Χο ήιηνο ε κλήκε ηψλ αζιεηψλ, ηνπο πηζηνχο πεξηιάκπεη ηνίο ζαχκαζηλ, ν 
γάξ εθ ζνχ, άρξαληε Παξζέλε ηερζείο Θεφο, φλ επζεβψο εθήξπμαλ, ηνχηνπο 
θαηειάκπξπλελ εκθαλψο, δνμάδσλ ηνχο ελ πίζηεη, απηνχ ηήλ παξνπζίαλ, 
ηεηηκεθφηαο σο ππέζρεην. 

Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο, 
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα 
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη 
κεγαιχλνπζηλ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά 
 

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Κ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Θαιιειαίνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηνχ Αγίνπ γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

κβξνηο ηψλ αηκάησλ ζνπ, κεγαινκάξηπο Θαιιέιαηε, άζεταο ηήλ θάκηλνλ, 
ελζέσο θαηέζβεζαο λχλ δέ ηψλ ζαπκάησλ, ξείζξνηο απειαχλεηο, πάζε 
πνηθίια θαί πηζηνίο, ξψζηλ παξέρεηο ελ ζεία ράξηηη, δηφ ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ, 



πεξηραξψο ενξηάδνκελ, θαί ηήλ θφληλ ηνχ ζψκαηνο, ηεξψο πξνζπηπζζφκεζα.  
 
Θαιιφλ ζε θαηάθαξπνλ, ζείαο ειαίαο γλσξίζαληεο, αζινθφξε Θαιιέιαηε, 
ειαίσ ηψλ πφλσλ ζνπ, θαί ηψλ ππέξ θχζηλ ζαπκαηνπξγεκάησλ, ηιαξπλφκεζα 
ζαθψο, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ δνμάδνληεο, κεγάισο ζε δνμάζαληα, ππέξ 
απηνχ σο αζιήζαληα, θαί ηήο πιάλεο ηφ θξχαγκα, παληειψο αθαλίζαληα. 
 
Πειάγεη ξηπηνχκελνο, θαί ηαίο ζαλίζηλ εηινχκελνο, θαί επηφλσο μεφκελνο, 
κέλεηο αηαπείλσηνο, ηνχ Υξηζηνχ ζε κάθαξ, επελδπλακνχληνο, αλδξεηνηάησ 
ινγηζκψ, πνλεξνηάησ θζφλσ καρφκελνλ, Θαιιέιαηε καθάξηε, ηψλ 
Αζσκάησλ νκφηηκε, αζινθφξσλ ζπλφκηιε, πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Σφλ ξχπνλ απφζκεμνλ, ηήο ηαιαηπψξνπ θαξδίαο κνπ, Θενηφθε παλχκλεηε, 
θαί πάληα ηά ηξαχκαηα, θαί ηά έιθε ηαχηεο, ηά εμ ακαξηίαο, ελαπνθάζαξνλ 
Αγλή, θαί ηνχ λνφο κνπ ζηήζνλ ηφ άζηαηνλ, φπσο ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, θαί ηήλ 
κεγάιελ αληίιεςηλ, κεγαιχλσ ν άζιηνο, θαί αρξείνο νηθέηεο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξνχκελνλ βιέπνπζα, θαί ηήλ πιεπξάλ νξπηηφκελνλ, ππφ ιφγρεο ή 
Πάλαγλνο, Υξηζηφλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, έθιαηε βνψζα, Σί ηνχην Τηέ κνπ, ηί ζνη 
αράξηζηνο ιαφο, αληαπνδίδσζηλ ψλ πεπνίεθαο, θαιψλ απηνίο, θαί ζπεχδεηο 
κε, αηεθλσζήλαη πακθίιηαηε; Καηαπιήηηνκαη εχζπιαγρλε, ζήλ εθνχζηνλ 
ζηαχξσζηλ. 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 

 
Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο 

 
Απνιπηίθηνλ 

Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Ο Μάξηπο ζνπ, Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο 
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο ηπξάλλνπο 
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε. Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο, 
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ. 



 
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Σφλ Θαιιέιαηνλ επθεκείλ ζέκηο. 

Πνίεκα. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Σψ νδεγήζαληη 

Σαίο ππεξθψηνηο αθηίζη, ηνχ παληνπξγνχ Πλεχκαηνο, θαηαιακπφκελνο αεί, 
ηνχο ηήλ θσζθφξνλ ζνπ πάληνηε, επηηεινχληαο παλήγπξηλ θψηηζνλ, ηνχ 
κεγαιχλεηλ ζε πηζηψο, Μάξηπο Θαιιέιαηε. 
 
Ορπξσζείο επζεβεία, θαί θξαηπλζείο ράξηηη, ηνχ παλνηθηίξκνλνο Θενχ, 
γελλαηνθξφλσο Θαιιέιαηε, πξφο ηνχο αγψλαο ερψξεζαο, θαί έιπζαο ηά 
νρπξψκαηα ερζξνχ, λίθελ αξάκελνο. 
 
Νένο ηφ ζψκα ππάξρσλ ηαίο δέ θξεζί ηέιεηνο, ζενγλσζίαλ αιεζή θαζάπεξ 
ήιηνο έιακςαο, εηδσιηθήο καηαηφηεηνο δφθσζηλ, απνζεηζάκελνο ζαθψο, 
Μάξηπο Θαιιέιαηε. 

Θενηνθίνλ 
Κπξηνηφθε Παξζέλε, ηψλ επζεβψλ θαχρεκα, ε ηψλ Αγγέισλ ραξκνλή, 
Υξηζηηαλψλ ηφ δηάζσζκα, ακαξηαλφλησλ εμίιαζκα, γέθπξα εθ γήο κεηάγνπζα 
ηνχο πηζηνχο, ζψδε ηνχο δνχινπο ζνπ. 
 

Χδή γ' 
Ο ζηεξεψλ βξνληήλ 

Θαπκαηνπξγείο εμαίζηα Πακκάθαξ, θαηξψ ηψ ηήο αζιήζεσο, ηνχ γάξ 
ηπξάλλνπ αλειεψο, ζέ θνιάδεηλ πξνζεκέλνπ, αη ηνχηνπ ρείξεο ψθζεζαλ, 
μεξαί θαί αλελέξγεηνη. 
 
Απνζθνπψλ πξφο κφλνλ ηφλ Γεζπφηελ, ηφλ λίθελ ζνη παξέρνληα, νπ 
παξεηξάπεο ηήο αιεζνχο Αζιεηά νκνινγίαο, αιι' αθιηλήο δηέκεηλαο, 
εθπιήηησλ θαί ηνχο άθξνλαο. 
 
Λφγσ δσήο θαί έξγσλ επηδείμεη, Αιέμαλδξνλ εδψγξεζαο, θαί ηφλ, Αζηέξηνλ 
Αζιεηά, θαί Θεψ ηψ επεξγέηε, παλεπθιεείο παξέζηεζαο, Θαιιέιαηε 
κάξηπξαο. 

Θενηνθίνλ 
Λάκςνλ κνη θψο Παξζέλε κεηαλνίαο, ελ ζθφηεη γάξ θαηάθεηκαη, ηήο ακαξηίαο 
θξελνβιαβψο, θαί παξάζρνπ κνη ηήλ ιχζηλ, ηψλ επηαηζκέλσλ φπσο ζε, 
δνμάδσ παλάκσκε. 

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



Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Φσηνεηδήο αλαδεηρζείο αζινθφξνο, ηήο αζεταο ζθνηαζκφλ απεθξνχζσ, θαί 
πξφο πνηλάο θαί ζάλαηνλ ερψξεζαο, φζελ δηαλχζαο ζνπ ηνχο γελλαίνπο 
αγψλαο, κέγηζηνλ αληέιαβεο, θιεξνπρίαλ θαί δφμαλ, ηήλ κεδακψο γελλαίε 
αζιεηά, παξεξρνκέλελ, Θαιιειαηε έλδνμε. 
 

Καη ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο δ'  Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Σνχ επραξίζησο αλπκλείλ εθ θαξδίαο, θαί εμαηηείζζαη εθηελψο Θενηφθε, ηά ζά 
ειέε Γέζπνηλα ηνχο δνχινπο ζνπ, θξάδνληαο θαί ιέγνληαο, Παλαγία Παξζέλε, 
πξφθζαζνλ θαί ιχηξσζαη, εμ ερζξψλ ανξάησλ, θαί νξαηψλ θαί πάζεο 
απεηιήο, ζχ γάξ ππάξρεηο εκψλ ε αληίιεςηο, 

ηαπξνζενηνθίνλ 
Σή ελ ηαπξψ ζνπ Ηεζνχ αλπςψζεη, ζπλαλπςψζε ηψλ βξνηψλ ε νπζία, ε δέ 
Παξζέλνο έθιαηε βνψζα κεηξηθψο, Σί ζνη αληαπέδσθε, ηψλ Δβξαίσλ Τηέ κνπ, 
δήκνο ν αράξηζηνο, ν πνιιψλ ζνπ ζαπκάησλ, επαπνιαχζαο, άλαξρε Θεέ; 
Γφμα ησ ζείσ ηαπξψ θαί ηψ πάζεη ζνπ. 

 
Χδή δ' 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Δλ ζαιάζζε απνξξηθείο, δπλάκεη ζεία νπθ εβπζίζζεο, αζεβείο δέ 
θαηεπφληηζαο, ηψ βπζψ Θαιιέιαηε, ηψλ ηεξψλ αηκάησλ ζνπ Μάξηπο ζνθέ. 
 
Λακπξνθφξνο ηαίο ζετθαίο, Μάξηπο αζηξάπησλ θσηνρπζίαηο, επεθάλεο ηψ 
δηθάδνληη, δηειέγρσλ έλδνμε, ηήλ δνθεξάλ δπζζέβεηαλ ηνχηνπ ηξαλψο. 
 
Αγηψηαηφλ ζε λαφλ, θαί νίθνλ ηήο ηξηζειίνπ δφμεο, γεγνλφηα Μάθαξ έγλσκελ, 
λανχο ηε θαί μφαλα, ηψλ πνλεξψλ δαηκφλσλ ζπληξίςαληα, 

Θενηνθίνλ 
Ηεξνί Πξνθήηαη, ηήλ ζήλ ινρείαλ πάιαη πξναλεθψλνπλ, φξνο κέγα θαί 
θαηάζθηνλ, Πχιελ ηε θαινχληέο ζε, δη' ήο Κχξηνο κφλνο Αγλή δηψδεπζελ. 
 

Χδή ε' 
Αλάηεηιφλ κνη Κχξηε 

Οη πφλνη ζνπ καθάξηε, επψδεο σο ζπκίακα, ηψ Δπεξγέηε πξνζελέρζεζαλ, 
ηήλ άπνλνλ εληεχζελ, βαζηιείαλ Άγηε, θαί δσήλ θεθιήξσζαη, κεηά πάλησλ 
εθιεθηψλ. 
 
Νακάησλ ζείσλ έκπιεσο, ππάξρσλ ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο, ςπράο θιερζείζαο, 
θινγκψ ηήο αζεβείαο, θαί πξφο χδσξ Έλδνμε, ηφ ηήο αλαπαχζεσο, 



θαζσδήγεζαο ζαθψο. 
 
Διαία σο θαηάθαξπνο, ελ νίθσ ηνχ Θενχ εκψλ, Μάξηπο Θαιιέιαηε 
πεθχηεπζαη, ειαίσ επζεβείαο, πάλησλ ηιαξχλνπζα, ηάο θαξδίαο πάλζνθε, θαί 
ηά πξφζσπα αεί.  

Θενηνθίνλ 
Τηνχο θσηφο απέδεημαο, ηνχο ζθνηηζζέληαο πάζεζη, Παηξφο απαχγαζκα 
θπήζαζα, Υξηζηφλ ηφλ θσηνδφηελ, Παλαγία Γέζπνηλα, δηά ηνχην πφζσ ζε, 
καθαξίδνκελ αεί. 
 

Χδή ο' 
Εάιε κε ινγηζκψλ 

Φάιαγγαο δαηκφλσλ εηξνπψζσ, ζπλεξγνχο Θαιιέιαηε, αγίνπο έρσλ 
Αγγέινπο, ελ θαηξψ ηψλ αγψλσλ ζνπ ζνθέ, δη' ψλ ζηεθαλεθφξνο, 
αλαδεηρζείο δφμεο έηπρεο. 
 
Ζ θχζηο ηψλ αιφγσλ επηγλνχζα, ηνχ Λφγνπ ζε Μάξηπξα, νξκήλ ηήλ άινγνλ 
θεχγεη, θαη ηηκά ζε ελ ιφγσ επζεβεί, ελ κέζσ ηνχ ζηαδίνπ, αγσληδφκελνλ 
έλδνμε. 
 
Μέγηζηα επί ζνί ζαχκαηα βιέπσλ, φρινο ν παξάλνκνο, ηεινχκελα 
παξαδφμσο, θαηαβάιιεηαη λεχζεη ζετθή, Θαιιέιαηε θαί θέγγνο, ζενγλσζίαο 
είζδέρεηαη 

Θενηνθίνλ 
Έιπζαο ηψλ δεζκψλ κε ηήο ακαξηίαο, ηεθνχζα ηφλ Κχξηνλ, ηφλ ιχζαληα ηά 
ηνχ Άδνπ Θενηφθε, βαζίιεηα Αγλή, θαί πάληαο ζπλδεζκνχληα πξφο ηήλ 
νηθείαλ επίγλσζηλ. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο γ' 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Σψλ Μαξηχξσλ ζχλαζινο, αλαδεηρζεηο θαί νπιίηεο, ζηξαηηψηεο άξηζηνο, ηνχ 
Βαζηιέσο ηήο δφμεο, γέγνλαο δηά βαζάλσλ θαί ηηκσξίαο, έπαξζηλ 
εηδσινιαηξψλ θαηαπαηήζαο, δηά ηνχην ηήλ ζεπηήλ ζνπ, πκλνχκελ κλήκελ 
ζνθέ Θαιιέιαηε. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή Κ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Θαιιειαίνπ. 

ηίρνη 
 Αθέζηνξη ηκεζέληη ηψ Θαιιειαίσ. 
 Θεφο βνηάλελ πξφο ιχζηλ πέκπεη πάζνπο.  
 Δηθνζηή Θαιιέιαηνο ηήλ θεθαιήλ απεθάξζε. 



 
Μλήκε ηνχ αγίνπ κάξηπξνο Αζειά, φζηηο ελ πνηακψ ξηθείο, ηειεηνχηαη. 

 
Οη ηξείο φζηνη θαί ζενθφξνη παηέξεο εκψλ Νηθήηαο, Ησάλλεο θαί, Ησζήθ, 

νη θηίηνξεο ηήο ελ Υίσ Ηεξάο θαί βαζηιηθήο Νέαο Μνλήο, ελ εηξήλε ηειεηνπληαη. 
 

Σή απηή εκέξα, ε αλαθνκηδή θαί κεηαθνκηδή ηνχ ιεηςάλνπ ηνχ ελ αγίνηο 
παηξφο εκψλ Νηθνιάνπ Μχξσλ ηήο Λπθίαο ηνχ ζαπκαηνπξγνχ. 
 

Ο φζηνο παηήξ εκψλ Θαιάζζηνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
 

Ο φζηνο Μάξθνο ν εξεκίηεο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
 

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

Χδή δ' 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο 

Ίζηαην κέζνλ ηήο θινγφο, ηψλ πεηξαζκψλ σο νη Παίδεο, ηήλ ζείαλ δξφζνλ εμ 
χςνπο Έλδνμε, δερφκελνο ζαθψο, θαί ηφλ επί πάλησλ Θεφλ δνμνινγψλ. 
 
Νένο σο άιινο Γαληήι, κέζνλ ιεφλησλ εβιήζεο, ηήο ηνχησλ βιάβεο νπδφισο 
ράξηηη, ηή ζεία κεηαζρψλ, κάξηπο αζινθφξε Θαιιέιαηε. 
 
Θαπκαηνπξγίαηο ηνχο πηζηνχο, λφζσλ παληνίσλ ιπηξνχζαη, ηάο ηψλ 
δαηκφλσλ ειαχλσλ θάιαγγαο, θαί ιχσλ πεηξαζκψλ, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο 
Μαξηχξσλ θαιινλή. 

Θενηνθίνλ 
Δηο ηήλ βνήζεηαλ εκψλ, ζενραξίησηε Κφξε, ζέ δπζσπνχκελ ζεξκψο, 
αλάζηεζη θαί ιχηξσζαη εκάο, πεηξαζκψλ αησλίσλ θαί πάζεο απεηιήο.  
 

Χδή ε' 
Δλ θινγί ππξφο 

Μίαλ θχζηλ κίαλ ζέιεζηλ, θαί βνπιήλ θαί ηζρχλ Έλδνμε, Σξηάδνο ζείαο 
θαηαγγέιισλ επζεβψο, πνιχζενλ εκθξφλσο, θαζείιεο βιαζθεκίαλ, θαί 
πφλνπο ππνκείλαο πνιινχο, κεγάισο εδνμάζζεο. 
 
Ηεξείνλ ψζπεξ άκσκνλ, ηψ ηπζέληη ακλψ άγηνλ, ζχ πξνζελέρζεο ηή ηνχ 
μίθνπο εθηνκή, θαί έθηεηλαο ηφλ φθηλ, ηφλ πξίλ ελ Παξαδείζσ, παξαθνήο 
ζαλάησ Αδάκ, θαί Δχαλ αλειφληα. 
 
πγρνξεχνπζη ηή κλήκε ζνπ, ηνίο πηζηνίο αζιεηαη ζηνη, Αγγέισλ δήκνη, 
Απνζηφισλ Πξνθεηψλ, κεζψλ ηάο νπξαλίνπο, θιεξνχκελνο ζθελψζεηο, κή 
παχζε ππέξ πάλησλ εκψλ, πξεζβεχσλ αζινθφξε. 

Θενηνθίνλ 
Ηιαζκφλ ηψλ επηαηζκέλσλ κνη, Παλαγία αγλή αίηεζαη, θαί δφο κνη ρείξα ελ 



πειάγεη ηψλ δεηλψλ, δεηλψο ρεηκαδνκέλσ, ίλα ζε καθαξίδσ, θαί πηζηψο 
θεξχηησ ηήλ ζήλ, βεβαίαλ πξνζηαζίαλ. 

Ο Δηξκφο 
«Δλ θινγί ππξφο παξίζηαληαί ζνη, Υεξνπβίκ εξαθίκ Κχξηε, θαί πάζα θηίζηο 
χκλνλ άδεη ζνηηεξπλφλ, Τκλείηε επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ ηφλ 
κφλνλ δεκηνπξγφλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Παξζελνκάξηπο πνιχαζινο 

Χο θαζαηξέηελ ηήο πιάλεο ζε, σο ζείνλ λαφλ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ζήκεξνλ 
αλεπθεκνχκελ νθέ, ηνχο καθαξίνπο ζνπ πφλνπο, ηά ηίκηα ζηίγκαηα, θαί ηήλ 
θφληλ, ηψλ ιεηςάλσλ αζπαδφκελνη. 
 
αξθφο εκψλ ηά λνζήκαηα, ςπρήο ηε ηά δπζίαηα ηξαχκαηα, ίαζαη ηψλ 
ηακάησλ ράξηλ πινπηήζαο, Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, θαί ηήο αησλίνπ ξπζζήλαη 
θνιάζεσο, ηνχο ηηκψληάο ζε, δπζψπεη ηφλ θηιάλζξσπνλ. 
 
Ζ γή ρπζέλ ζνπ ηφ αίκα, εδέμαην ηφ ηίκηνλ Θαιιέιαηε, θαί γέγνλε πεγή 
ηάζεσλ, ελ ή πξνζηξέρνληεο πηζηνί, ηψλ δεηλψλ ιπηξνχληαη, Υξηζηφλ 
κεγαιχλνληεο, θαί ζπκθψλσο ζε ηηκψληεο καθαξίδνπζη. 

Θενηνθίνλ 
Φσηφο δνρείνλ γεγέλεζαη Παξζέλε, θαί ζξφλνο ηνχ Παληάλαθηνο άρξαληε, έλ 
ψ θαζίζαο ηνχ παιαηνχ, πηψκαηνο ήγεηξελ εκάο, θαί ηή ζπλεδξία ηή ζεία 
εηίκεζε, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ ζε κεγαιχλνληαο. 

Ο Δηξκφο 
«Παξζελνκάξηπο πνιχαζινο, Παξζέλνλ Μεηέξα πνιπυκλεηνλ, ζήκεξνλ ελ 
ηψ απηήο λπκθψλη, επηδεκνχζαλ μελαγεί, λπκθνζηφινη πάληεο ρνξεχζσκελ 
πάηξηα, επζεβψο ηήλ Βαζηιίδα κεγαιχλνληεο». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ ελδφμσλ, κεγάισλ, ζενζηέπησλ θαί Ηζαπνζηφισλ 

Βαζηιέσλ, Κσλζηαληίλνπ θαί Διέλεο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε 
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' 
θαί ηψλ Αγίσλ γ'. 

 
ηηρεξά ηψλ Αγίσλ. 



 
Ήρνο δ' 

Έδσθαο ζεκείσζηλ 
πινλ θξαηαηφηαηνλ, ηψ Βαζηιεί εκψλ δέδσθαο, ηφλ ηαπξφλ ζνπ ηφλ ηίκηνλ, 
δη' νχ εβαζίιεπζελ, επί γήο δηθαίσο, ιάκςαο επζεβεία, θαί βαζηιείαο 
νπξαλψλ, θαηεμηψζε ηή επζπιαγρλία ζνπ, κεζ' νχ ζνπ ηήλ θηιάλζξσπνλ, 
νηθνλνκίαλ δνμάδνκελ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Έδσθαο θηιάλζξσπε, ηψ επζεβεί ζνπ ζεξάπνληη, νινκψληνο ηήλ θξφλεζηλ, 
Γαπτδ ηήλ πξαφηεηα θαί ηψλ Απνζηφισλ ηήλ νξζνδνμίαλ, σο βαζηιέσλ 
Βαζηιεχο, θπξηεπφλησλ ηε πάλησλ Κχξηνο, δηφ ζνπ ηήλ θηιάλζξσπνλ, 
νηθνλνκίαλ δνμάδνκελ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Πξψηνο θαζππέηαμαο, ηήλ αινπξγίδα αείκλεζηε, Βαζηιεχ εθνπζίσο Υξηζηψ, 
απηφλ επηγλνχο Θεφλ, θαί πακβαζηιέα, πάλησλ επεξγέηελ, ληθνπνηφλ πάζεο 
αξρήο, θαί εμνπζίαο ηφλ ππεξθείκελνλ, εληεχζέλ ζνη θηιφρξηζηε, ηήλ βαζηιείαλ 
θαηεχζπλελ, Ηεζνχο ν θηιάλζξσπνο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο β'  Βπδαληίνπ 
Πινπζίσλ δσξεψλ ηά θξείηηνλα, εηιεθψο παξά Θενχ, Άλαμ θξάηηζηε, 
Κσλζηαληίλε κέγηζηε, θαιψο ελ ηνχηνηο δηέπξεςαο, θαηαπγαζζείο γάξ αθηίζη 
ηνχ παλαγίνπ Πλεχκαηνο, ππφ ηιβέζηξνπ Ηεξέσο, σο δηά ηνχ βαπηίζκαηνο, 
ελ Βαζηιεχζηλ ψθζεο αήηηεηνο, ηήλ νηθνπκέλελ σο πξνίθα πξνηθνδνηήζαο ηψ 
Κηίζηε ζνπ, θαί πφιηλ βαζηιεχνπζαλ ζενζεβή. Γηφ ηθεηεχσλ κή παχζε Υξηζηψ 
ηψ Θεψ, δσξεζήλαη άπαζη, ηνίο ηεινχζη ηήλ κλήκελ ζνπ, σο παξξεζίαλ 
έρσλ, ακαξηηψλ ζπγρψξεζηλ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Σφλ ξχπνλ απφζκεμνλ, ηήο ηαιαηπψξνπ θαξδίαο κνπ, Θενηφθε παλχκλεηε, 
θαί πάληα ηά ηξαχκαηα, θαί ηά έιθε ηαχηεο, ηά εμ ακαξηίαο, ελαπνθάζαξνλ 
Αγλή, θαί ηνχ λνφο κνπ ζηήζνλ ηφ άζηαηνλ, φπσο ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, θαί ηήλ 
κεγάιελ αληίιεςηλ, κεγαιχλσ ν άζιηνο, θαί αρξείνο νηθέηεο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξνχκελνλ βιέπνπζα, θαί ηήλ πιεπξάλ νξπηηφκελνλ, ππφ ιφγρεο ή 
Πάλαγλνο, Υξηζηφλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, έθιαηε βνψζα, Σί ηνχην Τηέ κνπ, ηί ζνη 
αράξηζηνο ιαφο, αληαπνδίδσζηλ ψλ πεπνίεθαο, θαιψλ απηνίο, θαί ζπεχδεηο 
κε, αηεθλσζήλαη πακθίιηαηε; Καηαπιήηηνκαη εχζπιαγρλε, ζήλ εθνχζηνλ 
ζηαχξσζηλ. 

 
Δίζνδνο, ηφ, Φψο Ηιαξφλ, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά 

Αλαγλψζκαηα. 



 
Βαζηιεηψλ Γ' ηφ Αλάγλσζκα 

Έζηε νινκψλ θαηά πξφζσπνλ ηνχ ζπζηαζηεξίνπ Κπξίνπ, ελψπηνλ πάζεο 
εθθιεζίαο Ηζξαήι, θαί δηεπέηαζε ηάο ρείξαο απηνχ εηο ηφλ ππξαλφλ, θαί είπε, 
Κχξηε ν Θεφο Ηζξαήι, νπθ έζηηλ σο ζχ Θεφο ελ ηψ νπξαλψ άλσ, θαί επί ηήο 
γήο θάησ. Δί ν νπξαλφο ηνχ νπξαλνχ νπθ αξθέζνπζί ζνη, πψο ν νίθνο νχηνο, 
φλ σθνδφκεζα ηψ νλφκαηί ζνπ; Πιήλ θαί επηβιέςεηο επί ηήλ δέεζηλ κνπ, 
Κχξηε ν Θεφο, Ηζξαήι, αθνχεηλ ηήο δεήζεσο θαί ηήο πξνζεπρήο, ήο ν δνχιφο 
ζνπ πξνζεχρεηαη ελψπηφλ ζνπ ζήκεξνλ πξφο ζέ, ηνχ είλαη ηνχο νθζαικνχο 
ζνπ αλεσγκέλνπο εηο ηφλ νίθνλ ηνχηνλ, εκέξαο θαί λπθηφο, εηο ηφλ ηφπνλ, φλ 
είπαο, έζηαη ηφ φλνκά κνπ εθεί, ηνχ εηζαθνχεηλ ηήο πξνζεπρήο, ήο 
πξνζεχρεηαη ν δνχιφο ζνπ εηο ηφλ ηφπνλ ηνχηνλ. Καί εηζαθνχζε ηήο δεήζεσο 
ηνχ δνχινπ ζνπ θαί ηνχ ιανχ ζνπ, Ηζξαήι, φζα άλ πξνζεχμσληαη εηο ηφλ 
ηφπνλ ηνχηνλ θαί ζχ εηζαθνχζε ελ ηψ ηφπσ ηήο θαηνηθήζεψο ζνπ ελ ηψ 
νπξαλψ, θαί πνηήζεηο, θαί ίιεσο έζε. 

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
Αγαιιηάζζσ ε ςπρή κνπ επί ηψ Κπξίσ, ελέδπζε γάξ κε ηκάηηνλ ζσηεξίνπ, θαί 
ρηηψλα επθξνζχλεο. Χο λπκθίσ πεξηέζεθέ κνη κίηξαλ, θαί σο λχκθελ 
θαηεθφζκεζέ κε θφζκσ. Καί σο γή αχμνπζα ηφ άλζνο απηήο, θαί σο θήπνο ηά 
ζπέξκαηα απηνχ εθθχεη, νχησο αλαηειεί Κχξηνο δηθαηνζχλελ, θαί αγαιιίακα 
ελαληίνλ πάλησλ ηψλ εζλψλ. Γηά ηψλ νχ ζησπήζνκαη, θαί δηά Ηεξνπζαιήκ 
νπθ αλήζσ, έσο άλ εμέιζε σο θψο ε δηθαηνζχλε κνπ, ηφ δέ ζσηήξηφλ κνπ σο 
ιακπάο θαπζήζεηαη. Καί φςνληαη ηά έζλε ηήλ δηθαηνζχλελ ζνπ, θαί πάληεο νη 
βαζηιείο ηήο γήο ηήλ δφμαλ ζνπ, θαί θαιέζνπζη ηφ φλνκά ζνπ ηφ θαηλφλ, φ ν 
Κχξηνο νλνκάζεη απηφ, θαί έζε ζηέθαλνο θάιινπο ελ ρεηξί Κπξίνπ, θαί 
δηάδεκα βαζηιείαο ελ ρεηξί Θενχ ζνπ. Καί νπθ έηη θιεζήζε Καηαιειεηκκέλε, 
θαί ε γή ζνπ νπθ έηη θιεζήζεηαη, Έξεκνο, ζνί γάξ θιεζήζεηαη, ζέιεκα εκφλ, 
θαί ηή γή ζνπ, Οηθνπκέλε, φηη επδνθήζεη Κχξηνο ελ ζνί, θαί ε γή ζνπ 
ζπλνηθηζζήζεηαη. Καί σο ζπλνηθψλ λεαλίζθνο παξζέλσ, νχησ θαηνηθήζνπζηλ 
νη πηνί ζνπ, θαί έζηαη φλ ηξφπνλ επθξαλζήζεηαη λπκθίνο επί λχκθε, νχησο 
επθξαλζήζεηαη Κχξηνο επί ζνί. 

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
Φσηίδνπ, θσηίδνπ, Ηεξνπζαιήκ, ήθεη γάξ ζνπ ηφ θψο, θαί ε δφμα Κπξίνπ επί 
ζέ αλαηέηαιθελ. Ηδνχ ζθφηνο θαιχςεη γήλ, θαί γλφθνο επί έζλε, επί ζέ δέ 
θαλήζεηαη Κχξηνο, θαί ε δφμα απηνχ επί ζέ νθζήζεηαη. Καί πνξεχζνληαη 
βαζηιείο ηψ θσηί ζνπ, θαί έζλε ηή ιακπξφηεηί ζνπ. Άξνλ θχθισ ηνχο 
νθζαικνχο ζνπ, θαί ίδε ζπλεγκέλα ηά ηέθλα ζνπ, ήθαζη πάληεο νη πηνί ζνπ 
καθξφζελ, θαί αη ζπγαηέξεο ζνπ επ' ψκσλ αξζήζνληαη. Σφηε φςεη, θαί ραξήζε 
θαί θνβεζήζε, θαί εθζηήζε ηή θαξδία φηη κεηαβαιεί εηο ζέ πινχηνο ζαιάζζεο, 
θαί εζλψλ θαί ιαψλ. Καί εμνπζί ζνη αγέιαη θακήισλ, θαί θαιχςνπζί ζε 
θάκεινη Μαδηάκ θαί Γεθάξ. Πάληεο εθ αβά ήμνπζη, θέξνληεο ρξπζίνλ, θαί 
ιίβαλνλ νίζνπζί ζνη, θαί ιίζνλ ηίκηνλ θαί ηφ ζσηήξηνλ Κπξίνπ επαγγειηνχληαη. 
Καί πάληα ηά πξφβαηα Κεδάξ ζπλαρζήζνληαη, θαί θξηνί Ναβαηψζ ήμνπζί ζνη, 
θαί αλελερζήζνληαη δεθηά επί ηφ ζπζηαζηήξηφλ κνπ, θαί ν νίθνο ηήο 
πξνζεπρήο κνπ δνμαζζήζεηαη. Σίλεο νί δε σο λεθέιαη πέηαληαη, θαί σζεί 



πεξηζηεξαί ζχλ λενζζνίο; Δκέ λήζνη ππέκεηλαλ θαί πινία ζαξζείο ελ πξψηνηο 
αγαγείλ ηά ηέθλα ζνπ καθξφζελ θαί ηφ αξγχξηνλ θαί ηφ ρξπζίνλ απηψλ κεη' 
απηψλ, δηά ηφ φλνκα Κπξίνπ ηφ άγηνλ, θαί δηά ηφ ηφλ άγηνλ ηνχ Ηζξαήι 
έσδνμνλ είλαη. Καί νηθνδνκήζνπζηλ αιινγελείο ηά ηείρε ζνπ, θαί νη βαζηιείο 
απηψλ παξαζηήζνληαί ζνη, δηά γάξ νξγήλ κνπ επάηαμά ζε, θαί δηά έιεφο κνπ 
εγάπεζά ζε. Καί αλνηρζήζνληαη αη πχιαη ζνπ δηά παληφο, εκέξαο θαί λπθηφο 
νπ θιεηζζήζνληαη, εηζαγαγείλ πξφο ζέ δχλακηλ εζλψλ, θαί βαζηιείο απηψλ 
αγνκέλνπο. Σά γάξ έζλε θαί νη βαζηιείο, νί ηηλεο νπ δνπιεχζνπζί ζνη, 
απνινχληαη, θαί ηά έζλε εξεκία εξεκσζήζνληαη. Καί ε δφμα ηνχ Ληβάλνπ 
πξφο ζέ ήμεη ελ θππαξίζζσ θαί πεχθε θαί θέδξσ άκα, δνμάζαη ηφλ ηφπνλ ηφλ 
άγηφλ κνπ, θαί ηφλ ηφπνλ ηψλ πνδψλ κνπ δνμάζσ. Καί πνξεχζνληαη πξφο ζέ 
δεδνηθφηεο πηνί ηψλ ηαπεηλσζάλησλ ζε θαί παξνμπλάλησλ ζε, θαί 
πξνζθπλήζνπζηλ επί ηά ίρλε ηψλ πνδψλ ζνπ πάληεο νη παξνμχλαληέο ζε, θαί 
θιεζήζε Πφιηο Κπξίνπ ηψλ, ηνχ Αγίνπ Ηζξαήι, δηά ηφ γεγελήζζαί ζε 
εγθαηαιειεηκκέλελ θαί κεκηζεκέλελ, θαί νπθ ήλ ν βνεζψλ ζνη. Καί ζήζσ ζε 
αγαιιίακα αηψληνλ, επθξνζχλελ γελεαίο γελεψλ. Καί ζειάζεηο γάια εζλψλ, 
θαί πινχηνλ βαζηιέσλ θάγεζαη, θαί γλψζε, φηη εγψ Κχξηνο ν ζψδσλ ζε, θαί 
εμαηξνχκελφο ζε ν Θεφο Ηζξαήι. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια 
 

Ήρνο α' 
Υξεσζηηθψο εθηεινχκελ ηήλ κλήκελ ζνπ, Κσλζηαληίλε ηζαπφζηνιε, πάλησλ 
αλάθησλ βάζηο θαί θαχρεκα, θσηηζζείο γάξ αθηίζη ηνχ Πλεχκαηνο, πάζαλ 
εθαίδξπλαο ηήλ Δθθιεζίαλ ηνχ Υξηζηνχ, ηα ζπζηήκαηα ηψλ πηζηψλ 
παληαρφζελ ζπλάμαο, ελ ηή ιακπξά πφιεη Νηθαέσλ, έλζα ηψλ αζεβψλ 
εζβέζζε ηφ θξχαγκα, θαί αηξεηηθψλ εζζέλεζαλ γιψζζαη, θαί εκσξάλζεζαλ, 
ηψλ δέ νξζνδφμσλ πςψζε ηφ ζηίθνο, θαλεξσζείζεο ηήο πίζηεσο. ζελ ππ' 
απηψλ εδνμάζζεο Οξζνδνμφηαηνο, θαί πάλησλ βαζηιέσλ εθεξχρζεο παηήξ, 
σο πξψηνο ηήλ αινπξγίδα παξά Θενχ θνκηζάκελνο. Γηφ αηηνχκέλ ζε, νη 
ηεινχληεο ηήλ κλήκελ ζνπ πηζηψο, αίηεζαη ηιαζκφλ ακαξηηψλ ηαίο ςπραίο 
εκψλ. 

Ο απηφο 
Οπθ εμ αλζξψπσλ ηήλ θιήζηλ έιαβεο, αιι' σο ν ζεζπέζηνο Παχινο, έζρεο 
κάιινλ έλδνμε ηαχηελ εμ χςνπο, Κσλζηαληίλε Ηζαπφζηνιε, παξά Υξηζηνχ ηνχ 
Θενχ, ηφ γάξ ζεκείνλ ηνχ ηαπξνχ, ελ νπξαλψ ζεαζάκελνο, θαί δη' απηνχ 
αγξεπζείο, σο θάιιηζηνλ ζήξακα, έλ ηνχησ θαί ληθεηήο, θαηά νξσκέλσλ θαί 
ανξάησλ ερζξψλ, απεθάλζεο αήηηεηνο, ζελ δπζσπνχκέλ ζε, σο 
πξεζβεπηήλ ζεξκφηαηνλ, νη γεγελείο επαμίσο ηήλ κλήκελ ζνπ ζέβνληεο, ελ 
παξξεζία αηηεζαζζαη εκίλ, θσηηζκφλ ηιαζκφλ θαί ηφ κέγα έιενο. 

Ήρνο β'  Βχδαληνο 
Σνχ επζεβνχο Κσλζηαληίλνπ ε κλήκε, σο κχξνλ εθθελνχκελνλ ζήκεξνλ 
αλέηεηιε, Υξηζηφλ γάξ πνζήζαο, εηδψισλ θαηεθξφλεζε, λαφλ εγείξαο επη γήο, 
ηψ ζηαπξσζέληη δη' εκάο, ελ νπξαλνίο δέ απέιαβε, ηφλ ηήο ειπίδνο ζηέθαλνλ. 

Ήρνο γ' 



Νεαληθήλ άγσλ ηήλ ειηθίαλ, ψζπεξ ν ζεζπέζηνο Παχινο, εθ ηψλ πςίζησλ 
εδέμσ ηφ ζείνλ ράξηζκα, θαί ηνχ δεηλνχ πνιεκεηνξνο ηά ζξάζε, ηή παλνπιία 
ηνχ ηαπξνχ θαηέβαιεο, αλάθησλ ηφ θαχρεκα, Κσλζηαληίλε ηζαπφζηνιε, 
ππέξ εκψλ πξφο Κχξηνλ ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Ήρνο δ' 
Αίλνο ηψ Θεψ, εθ ρντθψλ ρεηιέσλ πξνζάδεηαη, επί ηή ζεία κλήκε ζνπ, 
Κσλζηαληίλε παλεχθεκε, χ γάξ ψθζεο αθξαηθλήο ζηξαηηψηεο ηνχ ιφγνπ ηήο 
πίζηεσο, θαπιίζαο ελ ηψ ζθάκκαηη, ηψλ εηδψισλ ηάο κνξθάο, θαί λχλ 
πξνζεξείζζεο ηψ θέγγεη ηήο Σξηάδνο, θαηαππξζεχσλ εκψλ, ηάο δηαλνίαο 
ηαίο πξεζβείαηο ζνπ. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Ζ Δθθιεζία ζήκεξνλ ζηνιηζακέλε, ηψ θξάηηεη ζνπ Άλαμ, κπζηηθψο 
επθξαίλεηαη, θαί ηήλ ζήλ παγγέξαζηνλ κλήκελ, θαη' αμίαλ επθήκσο γεξαίξεη 
θξαπγάδνπζα, Υαίξνηο, ν ηφλ Παχινλ δειψζαο, θαί ηφλ ηαπξφλ ηνχ Υξηζηνχ 
αξάκελνο, θαί ηάο παγίδαο ζπληξίςαο ηνχ αληηπάινπ, Υαίξνηο, αλάθησλ 
παλάξηζηε, θαί Απνζηφισλ Ηζφηηκε, Υαίξνηο πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα, θαί 
Βαζηιέσλ ηφ πξνπχξγηνλ, Κσλζηαληίλε καθάξηε, ππέξ εκψλ πξφο Κχξηνλ, κή 
δηαιίπεο πξεζβεχσλ, σο παξξεζίαλ έρσλ, Βαζηιέσλ εγθαιιψπηζκα. 
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Πξψηνο, Βαζηιεχο Υξηζηηαλψλ, παξά ηνχ Θενχ, Κσλζηαληίλε, ηφ ζθήπηξνλ 
έιαβεο, ζνί γάξ πεθαλέξσηαη ελ γή θξππηφκελνλ, ηφ ζσηήξηνλ ζχκβνινλ, δη' 
νχ θαί ηά έζλε, πάληα θαζππέηαμαο ηνίο ηψλ Ρσκαίσλ πνζίλ, φπινλ 
απξνζκάρεηνλ έρσλ, ηφλ δσνπνηφλ ηαπξφλ κάθαξ, δη' νχ θαί πξνζήρζεο ηψ 
Θεψ εκψλ. 
 
ηίρ. Όςσζα εθιεθηφλ εθ ηνχ ιανχ κνπ. 
 
λησο, καθαξία ε γαζηήξ, θαί εγηαζκέλε θνηιία, ε ζέ βαζηάζαζα, Μέδσλ 
θνζκνπφζεηε, Υξηζηηαλψλ ε ραξά, Κσλζηαληίλε ζεφζηεπηε, Αλάθησλ ε δφμα, 
πινχηνο θαί ππέξκαρνο ηψλ νξθαλψλ θαί ρεξψλ, ζθέπε ηαπεηλψλ θαί 
απφξσλ, ζιίςεσλ αλφξζσζηο φλησο, θαί ηψλ αηρκαιψησλ ε αλάξξπζηο. 
 
ηίρ. Γηά ηνχην έρξηζέ ζε ν Θεφο, ν Θεφο ζνπ. 
 
Πφζσ, θαί αγάπε ηνχ Υξηζηνχ, θαηεπεηγνκέλε ε Μήηεξ, ηνχ γιπθπηάηνπ 
βιαζηνχ, ζπεχδνπζα αθίθεην ελ ηή αγία ηψλ, εηο ηφλ ηφπνλ ηφλ άγηνλ, ελ ψ 
εζηαπξψζε, ζέισλ ν σηήξ εκψλ, δηά ηφ ζψζαη εκάο, έλζα, ηφλ ηαπξφλ 
αξακέλε, ραίξνπζα εθξαχγαδε, Γφμα, ηψ δσξεζακέλσ κνη φλ ήιπηδνλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 



έιαο θαεηλφηαηνλ, θνκήηεο εζπεξψηαηνο, εμ απηζηίαο εηο πίζηηλ ζεφηεηνο 
κεηνρεηεπζείο, ήρζεο αγηάζαη ιαφλ θαί πφιηλ, θαί ηχπνλ ηαπξνχ ελ νπξαλψ 
θαηνπηεχζαο, ήθνπζαο εθείζελ, Δλ ηνχησ λίθα ηνχο ερζξνχο ζνπ, ζελ 
δεμάκελνο ηήλ γλψζηλ ηνχ Πλεχκαηνο, Ηεξεχο ηε ρξηζζείο θαί Βαζηιεχο, ειαίσ 
εζηήξημαο ηήλ Δθθιεζίαλ ηνχ Θενχ, νξζνδφμσλ Βαζηιέσλ παηήξ, νχ θαί ε 
ιάξλαμ ηάζεηο βξχεη, Κσλζηαληίλε Ηζαπφζηνιε, πξέζβεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Σνχ ηαπξνχ ζνπ ηφλ ηχπνλ ελ νπξαλψ ζεαζάκελνο, θαί σο ν Παχινο ηήλ 
θιήζηλ νπθ εμ αλζξψπσλ δεμάκελνο, ν ελ βαζηιεχζηλ, Απφζηνιφο ζνπ Κχξηε, 
Βαζηιεχνπζαλ πφιηλ ηή ρεηξί ζνπ παξέζεην ήλ πεξίζσδε δηά παληφο ελ 
εηξήλε, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, κφλε Φηιάλζξσπε. 
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Νένο γέγνλαο, Γαπτδ ηνίο ηξφπνηο, γέξαο άλσζελ, εηζδεδεγκέλνο, ηήο 
βαζηιείαο ηή θνξπθή ζνπ ηφ έιαηνλ, ζέ γάξ ηψ Πλεχκαηη έρξηζελ έλδνμε, Ο 
ππεξνχζηνο Λφγνο θαί Κχξηνο, φζελ έιαβεο, θαί ζθήπηξνλ νθέ βαζίιεηνλ, 
αηηνχκελνο εκίλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Καί ηήο... Δνξηήο 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. β' 
Διθφκελνο επί ζηαπξνχ, ν Πνηεηήο ηνχ ειίνπ θαί θηίζεσο, ζέ σο αζηέξα 
θαεηλφλ, εμ νπξαλνχ δη' αζηέξσλ εθεηιθχζαην, ψ θαί θξάηνο πξψηνο ηφ 
βαζίιεηνλ επέζεθε, δηφ ζε αλεπθεκνχκελ, Κσλζηαληίλε Βαζηιεχ επζεβέζηαηε, 
ζχλ Διέλε κεηξί ηή ζεφθξνλη. 
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 



Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ζ εχζεκνο κλήκε ζνπ, επηθαλείζα εκίλ, απγάδεη ηά πέξαηα, ζενγλσζίαο 
θσηί, Κσλζηαληίλε ζεφπλεπζηε, ζχ γάξ ελ Βαζπιεχζηλ επζεβήο αλεδείρζεο, 
λφκνπο επνπξαλίνπ, Βαζηιέσο ηεξήζαο, δηφ ηαίο ηθεζίαηο ηαίο ζαίο, ξχζαη 
εκάο πεηξαζκψλ. 
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ. 
 

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί 
ζψζνλ σηήξ κνπ.  

 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί 
έζεζζε απεμεξακκέλνη.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή 
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο. 

 
Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 

Όςσζα εθιεθηφλ εθ ηνχ ιανί κνπ, εχξνλ Γαπτδ ηφλ δνχιφλ κνπ ελ ειαίσ αγίσ 
κνπ έρξηζα απηφλ. 
ηίρ. Γηά ηνχην έρξηζέ ζε, ν Θεφο, ν Θεφο ζνπ. έιαηνλ αγαιιηάζεσο. 
 

Σφ, Πάζα πλνή 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ 
 

Γφμα... Σαίο Θενζηέπησλ... 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 

 
Ήρνο β'  Βχδαληνο 

Σνχ επζεβνχο Κσλζηαληίλνπ ε κλήκε, σο κχξνλ εθθελνχκελνλ ζήκεξνλ 
αλέηεηιε, Υξηζηφλ γάξ πνζήζαο, εηδψισλ θαηεθξφλεζε, λαφλ εγείξαο επη γήο, 
ηψ ζηαπξσζέληη δη' εκάο, ελ νπξαλνίο δέ απέιαβε, ηφλ ηήο ειπίδνο ζηέθαλνλ. 
 

ψζνλ ν Θεφο ηφλ ιαφλ ζνπ, ηφ, Κχξηε ειέεζνλ, ηβ' θαί νη Καλφλεο ηήο 
Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ.  
 

Καλψλ ηψλ Αγίσλ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Μφλε επνπξάληε Βαζηιεχ, ηήο βαζηιεπνχζεο, ακαξηίαο λχλ επ' εκνί, ηψλ ζψλ 



ζεξαπφλησλ ηθεζίαηο, ηήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ ειεπζέξσζνλ.  
 
Σήο άλσ γελφκελνο εξαζηήο, κάθαξ Κσλζηαληίλε, βαζηιείαο ηψ Βαζηιεί, 
πάλησλ θαί Γεζπφηε δηαλνία, θαζαξσηάηε πηζηεχζαο ειάηξεπζαο. 
 
Φσηί ειιακθζείζα ζεαξρηθψ, ζθφηνο αγλσζίαο θαηαιέινηπαο αιεζψο, 
ζεφθξνλ Διέλε θαί γλεζίσο, ηψ Βαζηιεί ηψλ αηψλσλ εδνχιεπζαο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ πχιε ηήο ζείαο αλαηνιήο, άλνημφλ κνη πχιαο, κεηαλνίαο θαί εθ ππιψλ, ηήο 
ζαλαηεθφξνπ ακαξηίαο, ηή κεζηηεία ζνπ ξχζαί κε Γέζπνηλα. 
 

Χδή γ' 
Οπξαλίαο αςίδνο 

Ακνηβψλ νπξαλίσλ, επηηπρείλ έζπεπζαο, φζελ ηψ θαινχληη ζεφθξνλ 
επεθνινχζεζαο, θαί ζθφηνο έιηπεο, παηξνπαξάδνηνλ πιάλελ, θαί θσζηήξ ελ 
Πλεχκαηη ζείσ γεγέλεζαη. 
 
Σψ Υξηζηψ θνιιεζείζα, θαί επ' απηψ Πάλζεκλε, άπαζαλ ζεκέλε ειπίδα ηνχο 
ηεξνχο απηνχ, ηφπνπο θαηέιαβεο, ελ νίο ηά άρξαληα Πάζε, ζαξθσζείο 
ππέκεηλελ, ν ππεξάγαζνο. 
 
Σφ ζσηήξηνλ φπινλ, ηφ αξξαγέο ηξφπαηνλ, ηψλ Υξηζηηαλψλ ηήλ ειπίδα, 
ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ, θζφλσ θξππηφκελνλ, ζχ εθαλέξσζαο ζείσ θιεγνκέλε 
έξσηη ζενκαθάξηζηε 

Θενηνθίνλ 
Ηεξάο πνιηηείαο, απνπεζψλ Άρξαληε, παξαζπλεβιήζελ ηνίο θηήλεζη, θαί 
θαηάθξηηνο, φινο γεγέλεκαη, ε ηφλ Κξηηήλ ηεηνθπία, πάζεο θαηαθξίζεσο ξχζαη 
θαί ζψζφλ κε. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σάο αηζζήζεηο εθηείλαο πξφο νπξαλφλ, θαί ηψλ άζηξσλ καλζάλσλ ηήλ 
θαιινλήλ, εθ ηνχησλ κεκχεζαη, ηψλ απάλησλ ηνλ Κχξηνλ, ηνχ ηαπξνχ δέ ηφ 
φπινλ, ελ κέζσ αλέιακςε, δηαγξάθνλ ελ ηνχησ, ληθάλ θαί θξαηχλεζζαη, φζελ 
ηήο ςπρήο ζνπ, επαλνίμαο ηφ φκκα, ην γξάκκα αλέγλσθαο, θαί ηφλ ηξφπνλ 
κεκάζεθαο, Κσλζηαληίλε παλζέβαζηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ 
ζνπ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο δ'  Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 



Σνχ επραξίζησο αλπκλείλ εθ θαξδίαο, θαί εμαηηείζζαη εθηελψο Θενηφθε, ηά ζά 
ειέε Γέζπνηλα ηνχο δνχινπο ζνπ, θξάδνληαο θαί ιέγνληαο, Παλαγία Παξζέλε, 
πξφθζαζνλ θαί ιχηξσζαη, εμ ερζξψλ ανξάησλ, θαί νξαηψλ θαί πάζεο 
απεηιήο, ζχ γάξ ππάξρεηο εκψλ ε αληίιεςηο, 

ηαπξνζενηνθίνλ 
Σή ελ ηαπξψ ζνπ Ηεζνχ αλπςψζεη, ζπλαλπςψζε ηψλ βξνηψλ ε νπζία, ε δέ 
Παξζέλνο έθιαηε βνψζα κεηξηθψο, Σί ζνη αληαπέδσθε, ηψλ Δβξαίσλ Τηέ κνπ, 
δήκνο ν αράξηζηνο, ν πνιιψλ ζνπ ζαπκάησλ, επαπνιαχζαο, άλαξρε Θεέ; 
Γφμα ησ ζείσ ηαπξψ θαί ηψ πάζεη ζνπ. 

 
Χδή δ' 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Οπξαλφζελ σο Παχιφλ ζε, πάιαη ζαγελεχεη Υξηζηφο ν Κχξηνο, Κσλζηαληίλε 
εθδηδάζθσλ ζε, βαζηιέα ηνχηνλ κφλνλ ζέβεζζαη. 
 
Τπεξιάκπξσ ζεκείσ ζε, Μάθαξ δη' αζηέξσλ Υξηζηφο ν ήιηνο, θαηαπγάδεη θαί 
θσζηήξά ζε, ηψλ εζθνηηζκέλσλ αλαδείθλπζη. 
 
Καί ηνίο ηξφπνηο θηιφζενο, θαί ηαίο ζείαηο πξάμεζηλ αμηάγαζηνο, Μαθαξία 
ερξεκάηηζαο, δηά ηνχην πίζηεη ζε δνμάδνκελ.  
 
Φαλεξνίο ηφ θξππηφκελνλ, ρξφλνηο επί πιείζηνηο λχλ ζείνλ ηξφπαηνλ, ηνχ 
ηαπξνχ, δη' νχ ζεζψζκεζα, θαί δαηκφλσλ πιάλεο ειπηξψζεκελ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ ςπρήλ κνπ θαηαχγαζνλ, ηήλ εζθνηηζκέλελ ηνίο πιεκκειήκαζηλ, ε ηφλ 
Ήιηνλ θπήζαζα, ηήο δηθαηνζχλεο Αεηπάξζελε. 
 

Χδή ε' 
Οξζξίδνληεο, βνψκέλ ζνη 

Οξζξίζαο πξφο ηφλ άδπηνλ Ήιηνλ, θαί Γεζπφηελ, Βαζηιεχ ζεφζνθε, θσηφο 
αλάπιεσο γέγνλαο. 
 
Αγάπελ θαί ηειείαλ ζπκπάζεηαλ, σο πνξθχξαλ, θνξνχζα θαηψθεζαο, λχλ εηο 
ηά άλσ βαζίιεηα. 
 
πλήθζεο Αζσκάησλ Διέλε ρνξνζηαζίαηο, Θεφλ ζεξαπεχζαζα, ηαίο 
ελαξέηνηο ζνπ πξάμεζη. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε ηήλ ςπρήλ κνπ θαζάξηζνλ κνιπλζείζαλ, εδνλαίο ηνχ ζψκαηνο, ηή 
επεξεία ηνχ φθεσο. 
 

Χδή ο' 
Σήλ δέεζηλ εθρεψ 

πλήζξνηζαο ζενθφξσλ Παηέξσλ, ηφλ καθάξηνλ ρνξφλ παξαδφμσο, θαί δη' 
απηψλ, Κσλζηαληίλε ηάο πάλησλ, θπκαηλνκέλαο θαξδίαο εζηήξημαο, νκφηηκνλ 



δνμνινγείλ, ηψ ηεθφληη ηφλ Λφγνλ θαί ζχλζξνλνλ. 
 
Πηζηεχζαζα επί Κχξηνλ δψληα, ηφλ ηφ είλαη παξερφκελνλ πάζη, ηψλ 
βδειπθηψλ, θαί καηαίσλ εηδψισλ λεθξνπνηά απεβάινπ ζξεζθεχκαηα θαί 
είιεθαο πεξηραξψο, βαζηιείαλ Διέλε νπξάληνλ: 
 
Παιάκε ζνπ θπβεξλψκελνη Λφγε, αγλσζίαο ηφ βαζχηαηνλ ζθφηνο, θαί ηήο 
δεηλήο αζεταο ηφλ ζάινλ, νη δηά ζνπ βαζηιεχνληεο έιηπνλ, θαί ήρζεζαλ πξφο 
γαιελνχο, επζεβείαο ιηκέλαο γεζφκελνη. 

Θενηνθίνλ 
Ηάηξεπζνλ αληάησο λνζνχζαλ, θαί ηψ δήγκαηη δεηλψο πιεγσζείζαλ, ηνχ 
πνλεξνχ, ηήλ θαξδίαλ κνπ Κφξε, θαί ηήο ελ ζνί ζεξαπείαο αμίσζνλ, θαί 
ζσζφλ κε ηφλ επί ζνί, πεπνηζφηα πξεζβείαηο ζνπ άρξαληε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο γ' 
Ή Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Κσλζηαληίλνο ζήκεξνλ, ζχλ ηή κεηξί ηή Διέλε, ηφλ ηαπξφλ εκθαίλνπζη, ηφ 
παλζεβάζκηνλ μχινλ, πάλησλ κέλ ηψλ Ηνπδαίσλ αηζρχλελ φληα, φπινλ δέ 
πηζηψλ, Αλάθησλ θαη' ελαληίσλ, δη' εκάο γάξ αλεδείρζε, ζεκείνλ κέγα, θαί ελ 
πνιέκνηο θξηθηφλ. 

Ο Οίθνο 
Κσλζηαληίλνλ πηζηνί ζχλ ηή κεηξί ηηκήζσκελ, ηνχ Πξνθήηνπ γάξ απηνί 
ιφγνπο αθξναζάκελνη, έλ θέδξσ θαί πεχθε θαί θππαξίζζσ, ηφλ ηξηζχλζεηνλ 
ηαπξφλ θαηελφεζαλ, δη' νχ ηφ ζσηήξηνλ πάζνο εμεθνινχζεζε, θαί πάληαο 
παξέζηεζαλ ηνχο Ηνπδαίνπο παξαζθεπάδεζζαη, δείμαη ηνίο ιανίο κέγα 
δηθαίσκα, ηφ θεθξπκκέλνλ δηά ηφλ θζφλνλ, θαί βαζθαλίαλ ηήλ απηψλ, θαί 
ηνχην επξφληεο αλέδεημαλ απηνί, Γηά ηνχην ηνίο πάζη ληθεθφξνη αλεδείρζεζαλ, 
φπινλ θέξνληεο απξνζκάρεηνλ, ζεκείνλ κέγα, θαί έλ πνιέκνηο θξηθηφλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΑ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ ελδφμσλ, ζενζηέπησλ, θαί 

ηζαπνζηφισλ, κεγάισλ Βαζηιέσλ, Κσλζηαληίλνπ θαί Διέλεο. 
ηίρνη 

 Χο θνηλφλ είρνλ γήο Βαζηιείο ηφ ζηέθνο,  
 Έρνπζη θνηλφλ θαί ηφ ηνχ πφινπ ζηέθνο.  
 Ξχλζαλε κεηέξη εηθάδη πξψηε Κσλζηαληίλνο.  
 

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

Χδή δ' 
Παίδεο Δβξαίσλ 

νχ ηά πξνζηάγκαηα θπιάηησλ, ππεθιίζε ζνχ ηψ λφκσ Κσλζηαληίλνο, 
αλνκνχλησλ δηφ, θαζείιε παξαηάμεηο, αλαβνψλ ζνη Κχξηε, ν Θεφο επινγεηφο 
εί. 
 



Ξχινλ ηφ πάληαο αλειθχζαλ, Αμηάγαζηε εθ ιάθθνπ απσιείαο, ζπγρσζζέλ 
θζνλεξψο, εκίλ αλαθαιχπηεηο, θαηαρσλλχνλ δαίκνλαο, νιεζξίνπο εηο αηψλαο. 
 
Πξάμεζη ζείαηο εδνκήζσ, ηήλ θαξδίαλ ζνπ λαφλ Θενχ Διέλε, θαί λανχο 
ηεξνχο, απηψ αλσθνδφκεηο, έλζα ζαξθί ηά άρξαληα, δη' εκάο ππέζηε Πάζε. 

Θενηνθίνλ 
Γλψκε νηθεία ακαξηάλσλ, θαί δνπινχκελνο αηφπνηο ζπλεζείαηο, ηή ζπλήζεη 
ζνπ λχλ, πξνζηξέρσ ζπκπαζεία, απεγλσζκέλνλ ζψζφλ κε, Παλαγία 
Θενηφθε. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Χο πνξθπξίδα Έλδνμε, ζηνιηζζείο ηήλ επκέλεηαλ, θαί ψζπεξ ριακχδα ηήλ 
θαιήλ ζπκπάζεηαλ, ζηεθάλσ θεθφζκεζαη, ηψλ αξεηψλ ηειείσ λντ, θαί 
κεηαηεζείο απφ ηήο γήο εηο ηά άλσ, βαζίιεηα θξαπγάδεηο, Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Δπθξαηλνκέλελ βιέπνληεο, ζχλ πηψ ζε ζεφθξνλη, έλδνμε Διέλε, εηο Θενχ 
βαζίιεηα, Υξηζηφλ κεγαιχλνκελ, ηφλ ηήλ πκψλ ζεπηήλ ενξηήλ, δείμαληα εκίλ, 
ππέξ αθηίλαο ειίνπ εκάο θσηαγσγνχζαλ, ηνχο πηζηψο κεισδνχληαο, Λαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Χο ζαπκαζηφο ν πφζνο ζνπ! θαί ν ηξφπνο ζνπ έλζενο, έλδνμε Διέλε, 
γπλαηθψλ ηφ θαχρεκα, ηνχο ηφπνπο γάξ θζάζαζα, ηνχο ηά ζεπηά παζήκαηα, 
ππνδεμάκελνπο ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ, λανίο πεξηθαιέζη, θαηεθφζκεηο 
βνψζα, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Σά ηήο ςπρήο κνπ φκκαηα, ηαίο πνιιαίο παξαβάζεζηλ, απνηπθισζέληα, 
Θενηφθε θψηηζνλ, ηφλ λνχλ κνπ εηξήλεπζνλ, θαί ηήλ θαξδίαλ δένκαη, 
εθηαξαηηνκέλελ, εδνλαίο πνιπηξφπνηο, θαί ζψζφλ κε βνψληα, Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ 

Ο ηάθνο έλζα θείηαη ηφ ηεξφλ, Κσλζηαληίλε, θαί ηίκηνλ ζψκά ζνπ, 
καξκαξπγάο, ζείαο θαί αθηίλαο θσηνιακπείο, ηνίο πξνζηνχζη πάληνηε, βιχδεη 
ηακάησλ παληνδαπψλ, ηφ ζθφηνο απειαχλσλ, θαί θέγγεη αλεζπέξσ, 
θσηαγσγψλ ηνχο επθεκνχληάο ζε. 
 
Αγίσο ζνπ ηειέζαζα ηήλ δσήλ, ζχλ Αγίνηο λπλί θαηεζθήλσζαο, αγηαζκνχ, 
πιήξεο γελνκέλε θαί θσηηζκνχ, ηψλ ηακάησλ πάληνηε, φζελ αλαβιχδεηο ηνχο 
πνηακνχο, θαί πάζε θαηαθιχδεηο, Διέλε καθαξία, θαί θαηαξδεχεηο ηάο ςπράο 
εκψλ. 
 
Πξνάλαξρε αζάλαηε Βαζηιεχ, βαζηιείαο ηήο άλσ εμίσζαο, νχο επζεβψο, 



πάιαη εδηθαίσζαο επί γήο, ηνχ βαζηιεχεηλ Κχξηε, ζέ εγαπεθφηαο εηιηθξηλψο, 
Διέλελ ηήλ, Αγίαλ, ηφλ κέγαλ Κσλζηαληίλνλ, ψλ ηαίο πξεζβείαηο πάληαο 
νίθηηξνλ. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ πάλησλ Βαζηιέα θαί Πνηεηήλ, ζπιιαβνχζα Παξζέλε εθχεζαο, θαί λχλ 
ηδνχ, νίά πεξ Βαζίιηζζα δεμηά, ηνχηνπ αγλή παξίζηαζαη, φζελ δπζσπψ ζε 
αξηζηεξάο, κεξίδνο ιχηξσζαί κε, ελ ψξα θαηαδίθεο, θαί δεμηνίο πξνβάηνηο 
ζχληαμνλ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Οπθ εμ αλζξψπσλ είιεθε, ηφ βαζίιεηνλ θξάηνο, αιι' εθ ηήο ζείαο ράξηηνο, 
Κσλζηαληίλνο ν κέγαο, ζχλ ηή κεηξί νπξαλφζελ, εμαζηξάπηνλ δέ βιέπεη, 
ηαπξνχ ηφ ζείνλ ηξφπαηνλ, φζελ ηνχησ νιέζαο ηνχο δπζκελείο, ηψλ εηδψισλ 
έιπζε ηήλ απάηελ, ελ θφζκσ δέ εθξάηπλε, ηήλ νξζφδνμνλ πίζηηλ. 
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ζρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Υαίξνηο Κσλζηαληίλε πάλζνθε, νξζνδνμίαο πεγή, ή πνηίδνπζα πάληνηε, ηνίο 
γιπθέζη λάκαζη, ηήλ πθήιηνλ άπαζαλ, Υαίξνηο ε ξίδα, εμ ήο εβιάζηεζε, 
θαξπφο φ ηξέθσλ, ηήλ Δθθιεζίαλ Υξηζηνχ, Υαηξνηο ηφ θαχρεκα, ηψλ πεξάησλ 
έλδνμε, Υξηζηηαλψλ, βαζηιέσλ πξψηηζηε, Υαίξε ραξά ηψλ πηζηψλ.  
 
Ο βαζηιεχσλ ηήο θηίζεσο, ηφ εππεηζέο πξννξψλ, ηήο θαξδίαο ζνπ Πάλζνθε, 
ινγηθψο ζεξεχεη ζε, αινγία θξαηνχκελνλ, θαί θαηαπγάζαο ηήλ ζήλ δηάλνηαλ, 
ηήο επζεβείαο ηαίο επηγλψζεζη, θφζκσ αλέδεημε, θσηαπγή σο ήιηνλ, 
καξκαξπγάο, ζείσλ απνπέκπνληα, πξάμεσλ έλδνμε. 
 
Σά ηνχ Κπξίνπ δηδάγκαηα, θαζάπεξ γή εθιεθηή, δεμακέλε παλεχθεκε, 
ελαξέησλ πξάμεσλ, επθαξπίαλ εβιάζηεζαο, ηάο δηαλνίαο, εκψλ εθηξέθνπζα, 
ηή εθκηκήζεη, Διέλε πάλζνθε, ηήο πνιηηείαο ζνπ, φζελ ενξηάδνκελ, 
πεξηραξψο, ζήκεξνλ ηήλ κλήκελ ζνπ παλεγπξίδνληεο. 
 
Έιαηνλ αγαιιηάζεσο, ηνχο ζνπο κεηφρνπο Υξηζηέ, Κσλζηαληίλνλ Διέλελ ηε, 
παξαδφμσο έρξηζαο, ηήλ απάηελ κηζήζαληαο, θαί ζνχ ηφ θάιινο επη 
πνζήζαληαο, θαί βαζηιείαο ηήο νπξαλίνπ ζνπ, ηνχηνπο εμίσζαο, επζεβψο ηφ 
πξφηεξνλ, επί ηήο γήο, Λφγε βαζηιεχζαληαο, ηή επηλεχζεη ζνπ. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Μεζνδίνπ Παηξηαξρνπ 

Ο ηψλ Αλάθησλ Άλαμ θαί Θεφο, ν πινπζίαηο δσξεαίο θαηαθνζκψλ ηνχο 
αμίνπο, απηφο νπξαλφζελ, ψζπεξ Παχινλ ηφλ ανίδηκνλ, δηά ζεκείνπ ηνχ 



ηαπξνχ, ζέ Κσλζηαληίλε εδψγξεζελ, Δλ ηνχησ, θήζαο, λίθα ηνχο ερζξνχο 
ζνπ, φλ αλαδεηήζαο ζχλ κεηξί ζεφθξνλη, θαί επξψλ σο επφζεηο, ηνχηνπο θαηά 
θξάηνο εηξνπψζσ, χλ απηή νχλ ηθέηεπε, ππέξ νξζνδφμσλ Βαζηιέσλ, θαί ηνχ 
θηινρξίζηνπ ηξαηνχ, θαί πάλησλ ηψλ ηήλ κλήκελ ζνπ ηεινχλησλ πηζηψο, 
ηφλ κφλνλ θηιάλζξσπνλ, ιπηξσζήλαη πάζεο νξγήο. 
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Γνμνινγία Μεγάιε 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί νη Μαθαξηζκνί, εθ ηνχ Καλφνο ε γ' θαί 
ο' Χδή. 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βαζηιίζθνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηνχ Αγίνπ γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Βαζηιείαλ αζάιεπηνλ, βαζηιεχζαο απείιεθαο, Βαζηιίζθε έλδνμε, θαί 
παξίζηαζαη, ηψ βαζηιεί ηψλ δπλάκεσλ, ζχλ πάζαηο γεζφκελνο, ηψλ Αγγέισλ 
ζηξαηηαίο, αλακέιπεηο ηε πάληνηε, ηφ αέλανλ, θαί καθάξηνλ άζκα, 
θξπθησξίαηο, θαηά κέζεμηλ ηαίο ζείαηο, πεξηθαλψο απγαδφκελνο.  
 
Σνχο ζνχο πφδαο ππέδεζαλ, ηαίο θξεπίζηλ ειψζαληεο, ελ ηψ ζέ πνξεχεζζαη 
ηξίβνπο ραίξνληα, ηνχ καξηπξίνπ Ανίδηκε, κεζ' ψλ θαηεπάηεζαο, θεθαιήλ ηνχ 
δπζκελνχο, θαί ηειείσο ζπλέηξηςαο, θαί εβάδηζαο, επζηαιψο ηήλ νπξάληνλ 
πνξείαλ, ηψ Γεζπφηε ληθεθφξνο, εκθαληδφκελνο έλδνμε.  
 
Πξνζεπρή ζνπ εβιάζηεζε, μχινλ άληθκνλ πξφηεξνλ, θαί πεγήλ αλέβιπδε 
δψληνο χδαηνο, ηή δέ ξνή ζνπ ηνχ αίκαηνο, ε γή θαζεγίαζηαη, ν αήξ δέ ηήο 
ςπρήο, ηή αλφδσ παλφιβηε, φζελ πίζηεη ζνπ, ηήλ αγίαλ ηηκψκελ Βαζηιίζθε, θαί 
παλένξηνλ εκέξαλ, ελ ή λνκίκσο εξίζηεπζαο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 



 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλελ Μάξηπζηλ 

Χο πξεζβείαλ αθνίκεηνλ, θαί παξάθιεζηλ έκκνλνλ, θεθηεκέλε πάλαγλε πξφο 
ηνλ Κχξηνλ, ηνχο πεηξαζκνχο θαηαθνίκηζνλ, ηά θχκαηα πξάυλνλ, ηήο αζιίαο 
κνπ ςπρήο, θαί ελ ζιίςεη ππάξρνπζαλ ηήλ θαξδίαλ κνπ, παξαθάιεζνλ Κφξε, 
δπζσπψ ζε, θαί ραξίησζνλ ηφλ λνχλ κνπ, φπσο αμίσο δνμάδσ ζε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα ζε, επί μχινπ σο έβιεςελ, ε Ακλάο ε ηέμαζα 
επσδχξεην, θαί κεηξηθψο ζνη εθζέγγεην, Τηέ πνζεηλφηαηε, ηαχηά ζνη ν 
απεηζήο, δήκνο αληαπνδίδσζηλ, ν ζαπκάησλ ζνπ, απνιαχζαο κεγίζησλ, 
αιιά δφμα, ηή αξξήησ ζνπ θαί ζεία, ζπγθαηαβάζεη θηιάλζξσπε. 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ.  

 
Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Σφλ πακκέγηζηνλ Βαζηιίζθνλ αηλέζσ. 

Πνίεκα Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζκα αλαπέκςσκελ 

Σαχηελ ηήλ θαηδξάλ ζνπ ενξηήλ, ηνχο επζεβψο γεξαίξνληαο, Μάξηπο 
πνιχαζιε, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ηθέηεπε ζψδεζζαη, θαί ηήο επνπξαλίνπ, 
βαζηιείαο κεηφρνπο γελέζζαη.  
 
ινο ηή αγάπε ηνχ Υξηζηνχ, αλαθξαζείο παλφιβηε, ζαξθφο ειφγεζαο, σο 
θζείξεζζαη κειινχζεο, θαί ήλεγθαο βάζαλα, γλψκ ε αλδξεηνηάηε, 
ζηειηηεχζαο εηδψισλ ηήλ πιάλελ.  
 
Νχθηα αγλσζίαο θσηηζκψ, ηνχ παλαγίνπ Πλεπκαηνο, θαηαιακπφκελνο, 
παξήιζεο Βαζηιίζθε, θαί άζισλ ιακπξφηεζηλ, ήιηνο θαζσξάζεο, πάζαλ 
θηίζηλ θαηδξψο θαηαπγάδσλ.  

Θενηνθίνλ 
Πφθνλ πξνεψξα Γεδεψλ, ηήλ άρξαληνλ γαζηέξα ζνπ, δξφζνλ ηήλ νπξάληνλ, 
Παξζέλε δεμακέλελ, ζαιάζζαο μεξαίλνπζαλ, Κφξε, ηήο αζεταο, θαί ηαθείζαο 
αξδεχνπζαλ θξέλαο.  
 

Χδή γ' 



χ εί ηφ ζηεξέσκα 
Αίκαζηλ αζιήζεσο, εηδσιηθήλ ππξάλ έζβεζαο, θαί ηήο ηξπθήο, Μάξηπο ηψ 
ρεηκάξξσ, εληξπθάο αγαιιφκελνο.  
 
Μάξηπξα Σξηάδνο ζε, ε εθιεθηή δπάο έλδνμε, ηψλ Αζιεηψλ, απνιεηπνκέλε, 
πξφο Υξηζηφλ απεδήκεζελ.  
 
Μέλεηο ηψλ ζπλάζισλ ζνπ, απνιεηθζείο, Υξηζηφλ Κχξηνλ, νκνινγψλ πάλησλ 
Βαζηιέα, Βαζηιίζθε πνιχαζιε.  

Θενηνθίνλ 
Δπξνηκί ζε Πάλαγλε, ρεηξαγσγνχζάλ κε πάληνηε, πξφο αξεηάο, θαί πξφο 
κεηαλνίαο, ηάο νδνχο εκβηβάδνπζαλ.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σψ κφλσ βαζηιεί, λχλ παξίζηαζαη ραίξσλ, δηάδεκα θαηδξφλ, θαί ζηνιήλ εμ 
νηθείσλ, βαθείζαλ αηκάησλ ζνπ, Ηεξψο πεξηθείκελνο, θαί ζενχκελνο, θαζ' 
αξσηάηε κεζέμεη, φζελ ζήκεξνλ, ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ηεινχληεο 
πκλνχκέλ ζε.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Πξνζηάηηλ πξφο Θεφλ, θεθηεκέλνη ζε πάληεο, πξνζηξέρνκελ ζεκλή, ηψ αγίσ 
λαψ ζνπ, αηηνχκελνη βνήζεηαλ, παξά ζνχ Αεηπάξζελε, ξχζαη νχλ εκάο, ηήο 
ηψλ δαηκφλσλ θαθίαο, θαί εμάξπαζνλ, εθ θαηαδίθεο θξηθψδνπο, ηνχο ζέ 
καθαξίδνληαο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ζαχκαηνο θαηλνχ! ψ θξηθηνχ κπζηεξίνπ! εβφα ε ακλάο θαί παλάκσκνο 
Κφξε, ελ μχισ ψο εψξαθελ, απισζέληα ηφλ Κχξηνλ, ν ηά ζχκπαληα, ελ ηή 
δξαθί πεξηθέξσλ, πψο θαηάθξηηνο, ππφ θξηηψλ παξαλφκσλ, ηαπξψ 
θαηαθξίλεηαη; 

 
Χδή δ' 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Γεπνλήζαο ηήλ άξνπξαλ, Μάξηπο ηήο ςπρήο ζνπ εθαηνζηεχνληα, ζηάρπλ 
ήλεγθαο αζιήζεσο, απνζήθαηο ζείαηο ζπληεξνχκελνλ.  
 
Ηεξάο επαθήθναο, άλσζελ πακκάθαξ θσλήο θαινχζεο ζε, θαί ηφ πέξαο ηήο 



αζιήζεσο, βεβαηνχζεο Μάξηπο παλανίδηκε.  
 
ηαζεξάλ ελδεηθλχκελνο, έλδνμε ηήλ έλζηαζηλ εθαξηέξεζαο, ηαίο αιχζεζη 
δεζκνχκελνο, θαί ηήο πιάλεο ιχσλ πάληα ζχλδεζκνλ.  
 
Σφλ αηάλ απεγρφληζαο, ζείαηο αζιπθφξε λεπξαίο ηψλ ιφγσλζνπ, λίθεο φζελ 
θεθαιιψπηζαη, Βαζηιίζθε κάξηπο δηαδήκαζη.  

Θενηνθίνλ 
Ο Παηξί νκννχζηνο, ψθζε θαηά πάληα αλζξψπνηο φκνηνο, ζαξθσζείο θαζψο 
εζδφθεζελ, εθ ηψλ ζψλ αηκάησλ Παλακψκεηε.  
 

Χδή ε' 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Ννκίκσο ελαζιήζαη ειφκελνο, αλνκνχληαο, δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, Μάξηπο 
ζεφθξνλ θαηήζρπλαο.  
 
Βαδίδσλ ζαξζαιέσο ηήλ ηξίβνλ, ηνχ καξηπξίνπ, ηά θέληξα ζπλέηξηςαο, ηνχ 
πνιεκήηνξνο Έλδνμε.  
 
Αη βάζεηο ζνπ ηνίο ήινηο ζεφθξνλ, εκπεπαξκέλαη, ερζξνχ πνιπκήραλνλ, 
θάξαλ ηειείσο ζπλέζιαζαλ.  

Θενηνθίνλ 
αξθφο ελ νκνηψκαηη ηέηνθαο, Θενηφθε, ηφλ αθαηαλφεηνλ, θαί απεξίιεπηνλ 
Κχξηνλ.  
 

Χδή ο' 
Σήλ δέεζηλ εθρεψ 

Ηθξίσ ηφλ πςσζέληα θεξχηησλ, ελ μεξψ δεζκήζαη μχισ θαί ηνχην, ζψλ 
πξνζεπρψλ, επνκβξίαηο δεηθλχεηο, ρισξφλ θαί θχιινηο παληνίνηο θαηάθνκνλ, 
εηο ζηήξηγκα ηψλ επζεβψλ, Βαζηιίζθε θαί θιένο ηψλ πφλσλ ζνπ.  
 
Λπζέληα ζε ζαξθηθήο πξνζπαζείαο, νη παξάλνκνη αδίθσο δεζκνχζη, θαί 
ζηδεξνίο, πεξνλίδνπζηλ ήινηο, θαί καθξνηάηαηο νδνίο ζπλειαχλνπζη, ηψ αίκαηη 
πάζαλ ηήλ γήλ, αγηάδνληα Μάξηπο πνιχαζιε.  
 
Ηζηάκελνο θαί δεζκνχκελνο ρείξαο, αλεπηέξσζαο θαξδίαο ηφ φκκα, πξφο ηφλ 
Θεφλ, θαί πεγήλ αλαβιχζαη, χδαηνο δψληνο απηφλ εδπζψπεζαο, εηο κλήκελ 
ζνπ παλεπθιεή, θαί ςπρψλ ζεξαπείαλ Μαθάξηε.  

Θενηνθίνλ 
πληξίκκαηα ηήο αζιίαο ςπρήο κνπ, θαί ηά ρξφληα ηάηξεπζνλ πάζε, ηφλ 
ηαηξφλ, ηψλ ςπρψλ θαί ζσκάησλ, αλεξκελεχησο Παξζέλε θπήζαζα, θαί 
ζψζφλ κε ηφλ επί ζνί, ηάο ειπίδαο Παλάκσκε ζέκελνλ.  

Ο Δηξκφο 
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη 
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη 



σο Ησλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

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

ηίρνη 
 Ο Βαζηιίζθνο εθηνκή δνχο ηήλ θάξαλ,  
 Παηεί λνεηνχ βαζηιίζθνπ ηήλ θάξαλ.  
 Δηθάδη δεπηεξίε Βαζηιίζθνο θάζγαλνλ έηιε.  
 

Ο Άγηνο Μάξηπο Μάξθειινο, κφιπβδνλ θνριάδνληα πνηηζζείο, 
ηειεηνχηαη.  
 

Ο Άγηνο κάξηπο Κφδξνο ππφ ίππσλ ζπξφκελνο ηειεηνχηαη.  
 

Ο Άγηνο Ησάλλεο ν Βιαδίκεξνο, ν βαζηιεχο θαί ζαπκαηνπξγφο, μίθεη 
ηειεηνχηαη.  
 

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

Χδή δ' 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Κφζκνο Μαξηχξσλ αλεδείρζεο, ππεξθφζκηα ζθελψκαηα Σξηζκάθαξ, 
θαηνηθψλ θαί εκίλ, ηνίο πφζσ ζε ηηκψζη, ηφ θνζκηθφλ θιπδψληνλ, θαηεπλάδσλ 
ζαίο πξεζβείαηο.  
 
Οίθνο Σξηάδνο αλεδείρζεο, ηά ηλδάικαηα βσκνχο ηε ηψλ εηδψισλ, 
θαηαξάζζσλ ζνθέ, θαί ςάιισλ ηψ Γεζπφηε, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Νέκεη ζνη γέξα ν Γεζπφηεο, ελαζιήζαληη ζηεξξψο θαί θαζειφληη, κεραλάο ηνχ 
ερζξνχ, θαί κέιπνληη ζπληφλσο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο,  
 
Άιιν ζηεξέσκα εδείρζεο, ψζπεξ ήιηνλ ηνχο άζινπο θεθηεκέλνλ, θαί σο 
άζηξα ηψλ ζψλ ζαπκάησλ Βαζηιίζθε, ηήλ ηεξάλ ιακπξφηεηα, θαί πιεζχλ εηο 
ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ίδε ήλ έθεζε Παξζέλνλ, ελ ηψ Πλεχκαηη ν κέγαο Ζζαταο, ελ γαζηξί ηφλ Θεφλ, 
ζπλέιαβε θαί ηίθηεη, ψ κεισδνχκελ, Κχξηε, ν Θενο επινγεηνο εί.  
 

Χδή ε' 
Νηθεηαί ηπξάλλνπ 

Νηθεηήο ηπξάλλσλ, θαί πλεπκάησλ Έλδνμε ηήο πνλεξίαο, αλεδείρζεο κέιπσλ, 
ηψ ζέ δπλακψζαληη αθαηαπαχζησο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 



χπεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Δλεθξψζεο θφζκσ, ηψ λεθξνίο δηδφληη δέ δσήλ Γεζπφηε, Βαζηιίζθε Μάξηπο, 
αθιηλψο επφκελνο έςαιιεο ραίξσλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε είο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
ψκαηνο βαζάλνπο, ελεγθψλ ζηεξξφηεηη ςπρήο ζεφθξνλ, Αζσκάηνηο ζείνηο, 
ζπγρνξεχσλ αίλεζηλ Θεψ πξνζάγεηο, Δπινγείηε ιέγσλ, ηα έξγα ηφλ Κχξηνλ, 
θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
θζεο πιαηπηέξα, νπξαλψλ, ρσξήζαζα Θενλ ελ κήηξα, ηφλ ζηελνρσξίαο 
πνλεξάο ξπφκελνλ ηνπο κεισδνχληαο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, 
θαί ππεξπςνχηε είο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ ζνπ 
ζθφδξα, αληερφκελνη Παίδεο εβφσλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Έθξημε πάζα αθνή 

Ηζηίσ Μάξηπο ηνχ ηαπξνχ, ηψλ βαζάλσλ δηειζψλ ηφ θιπδψληνλ, ηφλ 
γαιελφηαηνλ, ηήο βαζηιείαο, φξκνλ θαηέιαβεο, θαί ψζπεξ έκπνξνο θαιφο, 
ηφλ θφξηνλ δηέζσζαο, ηήο επζεβείαο Υξηζηψ, ηψ ηψλ φισλ Βαζηιεί θαί Θεψ 
εκψλ.  
 
Χο πάιαη πχξ εμ νπξαλνχ, ν ζεζβίηεο Ζιηνχ θαηεγάγεην, νχησ Μαθάξηε, ηή 
ζή δεήζεη θιφγα θαηήγαγεο, δη' ήο εθθαίεηαη λαφο, εηδψισλ θαί μφαλα, 
δαηκφλσλ θιέγνληαη, θαί Θεφο ν πνηεηήο κεγαιχλεηαη.  
 
ψκαηνο ιέιπζαη ζνθέ, ηή ηνχ μίθνπο εθηνκ ε δεμακέλσλ ζνπ, ζεπηψλ 
Γπλάκεσλ, ηφ ζείνλ πλεχκα ληθήζαλ ράξηηη, ηήο πνλεξίαο ηά δεηλά, παλφιβηε 
πλεχκαηα, θαί λχλ ηά άλσ νηθείο, ζηεθεθφξνο Βαζηιίζθε βαζίιεηα.  
 
Ζ γή κέλ Μάξηπο ηή ηαθή, νπξαλφο δέ ηή ςπρή θαζεγίαζηαη, ηή ζή 
ζεφπλεπζηε, σο γάξ πνξθχξαλ ιακπξάλ εμ αίκαηνο, πεξηβαιιφκελνο ηνχ 
ζνχ, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ, ζπκβαζηιεχεηο αεί, κεκλεκέλνο ηψλ πηζηψο 
κεκλεκέλσλ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Φχζεη κέλ πέθπθαο Θεφο, αιι' ελέζρνπ πεξηζέζζαη ηφλ άλζξσπνλ κήηξαλ 
ακψκεηνλ, εζεινπζίσο, εηζδχο Φηιάλζξσπε, φζελ δηπιάο ηάο θπζηθάο, 
εηδφηεο, ζειήζεηο ζνπ, ζέ κεγαιχλνκελ, ηήλ Μεηέξα ζνπ πηζηψο 
καθαξίδνληεο.  

Ο Δηξκφο 
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν Όςηζηνο, 
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 



άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 
 

Σά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ Μηραήι, Δπηζθφπνπ 

πλλάδσλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 
ηνχ Αγίνπ γ'. 

 
ηηρεξά ηνχ Αγίνπ 

 
Ήρνο πι. δ' 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Πάηεξ Μηραήι ζεφπλεπζηε, ηφ θαη' εηθφλα Θενχ, δηεηήξεζαο άκεκπηνλ, θαί 
Υξηζηνχ ηφλ άρξαληνλ, ραξαθηήξα εηίκεζαο, θαί δηδαραίο ζνπ, πάζαλ 
θαηέζβεζαο, ηήλ γισζζαιγίαλ, ςπρήο ζηεξξφηεηη,  ηψλ αγψλσλ ζνπ, 
θαξηεξάο ελζηάζεσο! δη' ήο Υξηζηψ, κάθαξ επεξέζηεζαο, ηψ παληνθξάηνξη.  
 
Πάηεξ Μηραήι ζεφιεπηε, Ηεξσζχλεο ζηνιήλ, ελδπζάκελνο έδξακεο, ηψλ 
καξηχξσλ ζηάδηνλ, θαί Υξηζηψ πξνζελήλεμαη, δηπινίο ζηεθάλνηο, κάθαξ 
θνζκνπκελνο, αξρηεξέσλ, ηάμεηο νςφκελνο,  ηήο αθξάζηνπ ζνπ, ραξκνλήο 
καθάξηε, ήο κεηαζρείλ, φλησο θαηεμίσζαη, ζενκαθάξηζηε.  
 
Πάηεξ Μηραήι ζεηφηαηε, ζχ ηψ πνδήξεη ζεπηψο, Ααξψλ ψζπεξ δεχηεξνο, 
θαζσξατδφκελνο, ηψλ Αγίσλ ηά Άγηα, λχλ θαηνπηεχεηο, έλδνλ γελφκελνο, θαί 
ηνχ δεπηέξνπ θαηαπεηάζκαηνο,  ηήο αρξάληνπ ζνπ, ππέξ λνχλ ειιάκςεσο, 
Ηεξαξρψλ, ζείνλ εγθαιιψπηζκα, ήο θαί κεηέζρεθαο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

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

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Πάληνηε πξάηησλ ηά άηνπα, ηφλ πνηεηήλ κνπ Θεφλ, παξνξγίδσ ν άζιηνο, θαί 



πηννχκαη πάλαγλε, ηήλ αηψληνλ θφιαζηλ, θαί ηνχ ππξφο ηήλ θιφγα ηήλ 
άζβεζηνλ, Καί ηψλ ζθσιήθσλ ηήλ αγξηφηεηα, ψλ κε εμάξπαζνλ, Γέζπνηλα 
παλχκλεηε, ηφλ ζφλ Τηφλ, Λφγνλ θαί θηιάλζξσπνλ θαζηθεηεχνπζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σί ην νξψκελνλ ζέακα, φ ηνίο εκνίο νθζαικνίο, θαζνξάηαη ψ Γέζπνηα: ν 
ζπλέρσλ άπαζαλ, θηίζηλ μχισ αλήξηεζαη, θαί ζαλαηνχζαη, ν πάζη λέκσλ 
δσήλ ε Θενηφθνο θιαίνπζα έιεγελ, φηε εψξαθελ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ, ηφλ 
εμ απηήο, αξξήησο εθιάκςαληα, Θεφλ θαί άλζξσπνλ. 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο, Καλφλα 

πίζηεσο θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο θαί ηνχ Αγίνπ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Αξρηεξεχ Μηραήι, Ηεξνίο χκλνηο ζε γεξαίξσ. 
Πνίεκα Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο β' 

Δλ βπζψ θαηέζηξσζέ πνηε 
Απνξξήησ ιάκςαο θσηηζκψ, Πάηεξ δη' αζθήζεσο αξρηεξεχο ηνχ Θενχ 
ερξεκάηηζαο, Μηραήι ζεζπέζηε, ηφ βαζίιεηνλ, πνδεγψλ Ηεξάηεπκα, θαί 
Υξηζηνχ πνηκαίλσλ, ζχ ηήλ Δθθιεζίαλ πακκαθάξηζηε.  
 
Ρεηνξεχσλ ζηφκαηη ιακπξψ, πάζη δηεζάθεζαο, παλεπζεβψο ηά ζεφθζεγθηα 
δφγκαηα, Μηραήι παλφιβηε, ηψλ αηξέζεσλ, δηειέγρσλ ηφ βιάζθεκνλ, θαί ηήο 
επζεβείαο, άξηζηα πακκάθαξ πξντζηάκελνο.  
 
Υαξηζκάησλ ζείσλ γεγνλψο, κάθαξ ελδηαίηεκα, πάζη πηζηψο πξνθαλψο 
κεηαδέδσθαο, Μηραήι παλεχθεκε, ζενκίκεηνλ, πνιηηείαλ θηεζάκελνο, θαί 
δηθαηνζχλελ, πεξηβεβιεκέλνο σο ηκάηηνλ.  
 
Ηεξφλ εηθφληζκα Θενχ, θαί ηήο Θενκήηνξνο, ηηκεηηθψο πξνζθπλψλ δηεηέιεζαο, 
Μηραήι παλίεξε, θαί ηήλ βιάζθεκνλ γισζζαιγίαλ δηέιπζαο, ηψλ 
αηξεηηδφλησλ, ιφγνηο θαί παζήκαζη ηξνπνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Δθ γαζηξφο ζνπ Πάλαγλε ζεκλή, ιάκςαο εκίλ Ήιηνο, ζενπξγηθαίο αζηξαπαίο 
θαηεθαίδξπλελ, εθδηψμαο άπαζαλ, ηψλ δαηκφλσλ ηήλ ζθνηεηλφκνξθνλ 
ζχγρπζηλ, ν δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 

Χδή γ' 
Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο 



Ρεφλησλ πξνεηίκεθαο ζενξξήκνλ, ηά άξξεπζηα θαί κέλνληα δη' αηψλνο, 
πνηθίισο γάξ δηέπξεςαο αλαθξάδσλ, Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ν Θεφο εκψλ, θαί 
νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  
 
Δμερχζε ζνίο ρείιεζη ζεία ράξηο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα ζνπ θαί εδέμσ, ζνθίαο 
ηά ραξίζκαηα θαί εβφαο, Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη 
δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  
 
Τπέηαμαο ηά πάζε δη' εγθξαηείαο, εθψηηζαο ηφλ λνχλ ζνπ ηή ζεσξία, εγέλνπ 
πξαθηηθψηαηνο αλακέιπσλ, Οπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη, 
δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Μαξίαλ ηήλ παλάρξαληνλ Θενηφθνλ, πκλήζσκελ σο πξφμελνλ ζσηεξίαο, 
θαλείζαλ νη ζεφθξνλεο, ή βνψκελ, Οπθ έζηηλ άιιε ηηο, ειπίο θαί ζηήξηγκα, 
ηψλ πηζηψλ παλχκλεηε ζενδφμαζηε.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο 
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ, ελ ηψ ςάιιεηλ, Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ν 
Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ηέξεπζαο ζαπηφλ, δηά βίνπ ηειείνπ, θαί ψθζεο Ηεξεχο, ηνχ Θενχ ηνχ Τςίζηνπ, 
παξ' νχ δπλακνχκελνο, αηξεηίδνληα ζηφκαηα, απεθίκσζαο, θαηά Υξηζηνχ ηήο 
εηθφλνο, αλνηγφκελα, θαί δησθφκελνο Πάηεξ, ηφλ δξφκνλ ηεηέιεθαο.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Πξνζηάηηλ πξφο Θεφλ, θεθηεκέλνη ζε πάληεο, πξνζηξέρνκελ ζεκλή, ηψ αγίσ 
λαψ ζνπ, αηηνχκελνη βνήζεηαλ, παξά ζνχ Αεηπάξζελε, ξχζαη νχλ εκάο, ηήο 
ηψλ δαηκφλσλ θαθίαο, θαί εμάξπαζνλ, εθ θαηαδίθεο θξηθψδνπο, ηνχο ζέ 
καθαξίδνληαο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ζαχκαηνο θαηλνχ! ψ θξηθηνχ κπζηεξίνπ! εβφα ε ακλάο θαί παλάκσκνο 
Κφξε, ελ μχισ ψο εψξαθελ, απισζέληα ηφλ Κχξηνλ, ν ηά ζχκπαληα, ελ ηή 
δξαθί πεξηθέξσλ, πψο θαηάθξηηνο, ππφ θξηηψλ παξαλφκσλ, ηαπξψ 
θαηαθξίλεηαη; 

 
Χδή δ' 

Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 
Ηέκελνο, ηψλ ζηεθάλσλ ηήο δφμεο, θαηέιηπεο ζαξθφο ηήλ εππάζεηαλ 



Ηεξνκχζηα παλφιβηε, φινλ δέ ηφλ βίνλ ζνπ, σο επσδέζηαηνλ ζχκα Υξηζηψ 
ηέζπθαο.  
 
Υσιάλαληεο, απ' επζείαο ηήο ηξίβνπ θαηέπεζνλ, εηο βφζξνλ αηξέζεσο, νη λχλ 
θαλέληεο αιιφηξηνη, νχζπεξ εμεθαχιηζαο, Υξηζηνχ ηηκψλ ηήλ εηθφλα 
Πακκαθάξηζηε.  
 
Απείιεθαο, ηψλ ζψλ άζισλ αμίσο ηά έπαζια, Μηραήι παλέληηκε, ηαίο 
νπξαλίαηο Γπλάκεζη, λχλ ζπλεπθξαηλφκελνο, θαί ζπγρνξεχσλ σο Μάξηπο 
αμηάγαζηε.  
 
Ζ γιψζζά ζνπ, αλεδείρζε ηνχ Πλεχκαηνο θάιακνο, Μηραήι παλέλδνμε, 
νηθνλνκίαλ ηήλ έλζαξθνλ, Γξαθαίο κειεηήζαζα, ηνχ παληνθξάηνξνο Λφγνπ 
παλανίδηκε.  
 
Λακπφκελνο, ηεξψ θαί ηηκίσ ζηνιίζκαηη, ηήο ηεξσζχλεο ζνπ, νκνινγία 
δηέπξεςαο, ζέαηξνλ γελφκελνο, Αγγέινηο ηε θαί αλζξψπνηο Παλζεβάζκηε.  

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

Χδή ε' 
Ο θσηηζκφο, ηψλ ελ ζθφηεη 

Δμ αγθαιψλ, αλεηέζεο ηψ Λφγσ Ηεξνθάληνξ, ζείνλ γάξ αλάζεκα δεδεηγκέλνο, 
ελδηαπξέςαο, πξαθηηθή ζεσξία, θαί ζνθίαο θαξπφλ δξεςάκελνο, γέγνλαο 
πνηκήλ αιεζψο αμηφιεπηνο.  
 
Ρήκα Θενχ, δαςηιψο θαηνηθήζαλ ελ ζνί ζεφθξνλ, πνηακνχο αλέβιπζε 
δηδαγκάησλ, νίο εληξπθψληεο, επθξαηλφκεζα κάθαξ, ζέ κεζίηελ ζαθψο 
πινπηήζαληεο, ίιεσλ εκίλ εξγαδφκελνλ Κχξηνλ.  
 
Ο ζετθή, δπλαζηεία ηά πάληα δηαθνζκήζαο, ζέ ψ ζενθάληνξ ηεξσζχλεο, 
κπζηηθσηάηεο, θαηεγιάτζε κχξσ, πξνγηλψζθσλ ηήλ ζήλ ιακπξφηεηα ψθζεο 
Ηεξεχο γάξ Θενχ κεγαιφθσλνο.  

Θενηνθίνλ 
Ηζνο εκίλ, θαηά πάληα γελέζζαη θαηαμηψζαο, ελ ζνί θαηεζθήλσζε Θενκήηνξ, 
Παηξφο εθιάκςαο, ν παλάγηνο Λφγνο, θαί εηέρζε εθ ζνχ Παλάκσκε, 
άλζξσπνο νκνχ, θαί Θεφο παληνδχλακνο.  
 

Χδή ο' 
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 

σηεξίνπ ρηηψλα Παλεχθεκε, ζείαο επθξνζχλεο ηε πεξηβαιιφκελνο, 
νκνινγίαο ζηέθαλνλ, πξφο Θενχ εθνκίζσ επάμηνλ.  
 



Τπνκείλαο πηθξάο εμνξίαο ζνθέ, εηο επξπρσξφηαηνλ πιάηνο θαηήληεζαο, ηνχ 
Παξαδείζνπ Μάξηπζη, ζπγρνξεχσλ ζεφθξνλ παλφιβηε.  
 
Μαζεηήο ρξεκαηίζαο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηνχηνπ ηά παζήκαηα Μάθαξ 
εδήισζαο, Πξνθηλδπλεχσλ άξηζηα, ηήο απηνχ Δθθιεζίαο ζεφπλεπζηε.  

Θενηνθίνλ 
Ννεξψο εκπνχλην ηήλ άθξαζηνλ, πάληεο νη Πξνθήηαη ζνχ Πάλαγλε θχεζηλ, 
ζπκβνιηθψο ηππνχκελνη, θαί πξνιέγνληεο πάζη ηά κέιινληα.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπαζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

ζπεξ κέγαο ήιηνο, εμαλαηείιαο, θαηαπγάδεηο άπαληαο, ηψλ αξεηψλ ζνπ ηψ 
θσηί, θαί ηψλ ζαπκάησλ ηαίο ιάκςεζη, ζαπκαηνθφξε, Αγγέισλ νκψλπκε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μηραήι ηνχ 

Οκνινγεηνχ, Δπηζθφπνπ πλλάδσλ.  
ηίρνη 

 Σψ θπκαηψδεη κηθξφλ εκπξέςαο βίσ,  
 Λχε Μηραήι, νία θνχθε πνκθφιπο.  
 Δηθάδη ελ ηξηηάηε Μηραήι αλαδέδξακελ εθ γήο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αγίαο κπξνθφξνπ Μαξίαο ηνχ Κισπά ελ 
εηξήλε ηειεησζείζεο.  
 

Ο άγηνο κάξηπο αισλάο ν Ρσκαίνο μίθεη ηειεηνχηαη.  
 

Ο άγηνο κάξηπο έιεπθνο πξηνληζζείο ηειεηνχηαη.  
 

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

Χδή δ' 
Αληίζενλ πξφζηαγκα 

Οπθ έθεξε γιψζζεοζνπ ηφλ ζείνλ θζφγγνλ, ν ζήξ ν δπζψλπκνο, Μηραήι 
Ηεξψηαηε, αιι' ππεξνξίαηο ζε θαηαδηθάδεη καθξαίο, φκσο θαηεζρχλεην ηήλ 
ζήλ, Ηεξνθήξπμ νξψλ ζηεξξφηεηα.  
 
Ηζχλεηαη πάλζνθε ηαίο δηδαραίο ζνπ, Υξηζηνχ ηφ παλίεξνλ, νξζφδνμφλ ηε 
ζχζηεκα, εγέλνπ γάξ φξγαλνλ ζαπκαηνπξγέ Μηραήι, Πλεχκαηη θξνπφκελνλ, 
βνψλ, ηά κεγαιεία ηνχ Παληνθξάηνξνο.  
 
νθψο εζηειίηεπζαο ηψλ δπζσλχκσλ, ηξνθίκσλ ηνχ Μάλεληνο ηήλ 



βιάζθεκνλ αζέβεηαλ, Υξηζηνχ ηήλ παλάρξαληνλ Πάηεξ εηθφλα ηξαλψο, θαί 
ηήο Θενκήηνξνο ηηκψλ, θαί ηψλ Αγίσλ Μηραήι, ζηε.  

Θενηνθίνλ 
αξθψζεσο γέγνλαο Θενχ ηνχ Λφγνπ, Παξζέλε παλάκσκε, σξαίνλ 
ελδηαίηεκα, εθ ζνχ γάξ αλέιαβε, δη' επζπιαγρλίαλ πνιιήλ, φινλ κε ηφλ 
άλζξσπνλ ν σλ επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο.  
 

Χδή ε' 
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο 

Δπί ηνχ βήκαηνο εζηψο, ζενθήξπμ, Μηραήι νπ θαηεπιάγεο, απεηιάο ηψλ 
αλφκσλ, αιι' ειεπζέξα θσλή, εβφαο, Δηθφλα ηήλ άρξαληνλ, ζέβσ ηνχ 
σηήξνο Υξηζηνχ θαί ηψλ Αγίσλ.  
 
Γλψκε ζηεξξά θαί ζηαζεξά, ζπκπιεθφκελνο νθέ ηνίο ζενκάρνηο, ληθεηήο 
αλεθάλεο, έξγσ θαί ιφγσ δεηθλχο, σο δένλ εηθφλα ηήλ άρξαληνλ, ζέβεηλ ηνχ 
σηήξνο, Υξηζηνχ θαί ηψλ Αγίσλ.  
 
Δηο ηφ πξσηφηππνλ εηδψο, ηήο εηθφλνο ηήλ ηηκήλ ηεξνθάληνξ, δηαβαίλνπζαλ 
Πάηεξ, ηαίο ζενπλεχζηνηο Γξαθαίο, ζπλάδσλ ηνχο πάληαο εδίδαμαο, ζέβεηλ 
ηήλ εηθφλα, Υξηζηνχ θαί ηψλ Αγίσλ.  

Θενηνθίνλ 
Ρείζξνλ ηάζεσλ εκίλ, αελάσο ηνίο πηζηνίο αλαπεγάδεηο, νχ ηήλ άθζνλνλ 
ράξηλ, απαξπφκελνη ζνχ, πκλνχκελ ηφλ ηφθνλ ηφλ άρξαληνλ, θαί 
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνπο αηψλαο».  
 

Χδε ζ' 
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 

Απείξσ ιακπφκελνο, λχλ θσηηζκψ παλφιβηε, ηψ θσηί ηψ κεγάισ σο 
παξηζηάκελνο, ηνχ πεπνζεκέλνπ ζνη ηέινπο, ηπρείλ ζαθψο Πάηεξ εμηψζεο, 
πξφο ν ζπεχδσλ έδξακεο, επζεβψο πνιηηεπζάκελνο.  
 
Ηδείλ θαηεμίσζαη, ηήλ ππέξ λνχλ ιακπξφηεηα, ήο ελ γή ηάο εκθάζεηο Πάηεξ 
εθέθηεζν, αιιά κεζηηεχσλ ξπζζήλαη, ζνχο θνηηεηάο, Υξηζηφλ εθδπζψπεη, 
ηνχο ζέ λχλ γεξαίξνληαο, θαί ηηκψληαο αμηάγαζηε.  
 
Ρσζζείο ζεία ράξηηη, ζνθίαο ζνπ ππξζεχκαζη, ζενκάρσλ ηφ ζξάζνο ζαθψο 
θαηέζβεζαο, ηψλ απαπγαζκάησλ ηψλ ηήδε, σο ηήλ πεγήλ έλδνλ θεθηεκέλνο, 
Μηραήι ζεζπέζηε, Υξηζηνθήξπμ Ηεξψηαηε.  

Θενηνθίνλ 
Χο πφθνο Παλάκσκε, ηφλ φκβξνλ ηφλ νπξάληνλ, ελ γαζηξί ζπιιαβνχζα εκίλ 
εθηέηνθαο, ηφλ ηήλ ακβξνζίαλ δηδφληα, ηνίο επζεβψο απηφλ αλπκλνχζη, θαί ζέ 



ηήλ παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ θαηαγγέιινπζηλ. 
Ο Δηξκφο 

«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ, ηήο Δνξηήο 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζπλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο ήκσλ πκεψλ, ηνχ ελ ηψ ζαπκαζηψ φξεη.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηνχ Αγίνπ γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

ηήιελ γεγξακκέλελ έρνπζαλ, ηάο γεληθάο αξεηάο, ζεσξίαηο θαί πξάμεζη, 
πκεψλ παλφιβηε, ηήλ ςπρήλ απεηέιεζαο, ηά ηήο ζαξθφο ληθήζαο 
ζθηξηήκαηα, θαί δσεθφξνλ ακθηαζάκελνο, λέθξσζηλ ζηε, θαί θσζηήξ 
γελφκελνο, αεηθαλήο, πάζεο γήο ηνίο πέξαζη, ιάκπεηο ηή ράξηηη.  
 
Πφζσ ηψ ζείσ πηεξνχκελνο, έηη ηήλ ζάξθα θνξψλ, θαί ηφλ ρνχλ πεξηθείκελνο, 
ηνίο Αγγέινηο γέγνλαο, πξνθαλψο νκνδίαηηνο, ηψλ επηγείσλ κέλ αθηζηάκελνο, 
πξφο νπξαλνχο δέ, Πάηεξ πςνχκελνο, φζελ ειήιπζαο, έλζα θψο ηφ άδπηνλ, 
δηελεθψο, ζείαηο αλαβάζεζηλ, επεθηεηλφκελνο.  
 
άξθα ιεπηχλαο αζθήζεζηλ, αλσθεξή ηήλ ςπρήλ, θαί Θεψ πιεζηάδνπζαλ, 
πκεψλ απέδεημαο, θαί δνρείνλ ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ηή δπλάκεη, ηνχηνπ ηά 
ζαχκαηα, ηά ππέξ θχζηλ, ηειείλ εμίσζαη, έλζα γάξ πέθπθε, παληνπξγφο 
ελέξγεηα, ηά ππέξ λνχλ, πάληα θαί δηάλνηαλ, δηαπεξαίλεηαη.  

Γφμα... Ήρνο β' 
Γεξκαλνχ 

Δηο φξνο πςειφλ ζπκβνιηθψο, ηφ ζαπκαζηφλ άλειζψλ, θαί ηήλ ζεπηήλ 
Κηβσηφλ σο άδπηνλ ππειζψλ, πξάμηλ αξίζηελ, θαί επίβαζηλ ζεσξηψλ 
επεδείμσ, ηή κέλ, ηφλ βίνλ ιακπξχλαο δεζκνίο ζηδεξνίο, σο νξκίζθνηο 
ρξπζνίο θνζκνχκελνο, ηή δέ, Θεφλ νξψλ ηε θαί νξψκελνο, θαί κφλνο κφλσ 
πξνζιαιψλ, φλ ηθέηεπε ζεβάζκηε πκεψλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 



Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο β'  ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Υαίξε, ειηφκνξθε αζηήξ, ραίξε ε αηηία απάλησλ, θαιψλ Παλάκσκε, ραίξε ε 
ρσξήζαζα, Θεφλ αρψξεηνλ, ε ηφλ ζηάρπλ βιαζηήζαζα, ηήο αζαλαζίαο, ραίξε 
ζείνλ φρεκα, πχιε ε πάκθσηνο, ραίξε, ε αξάο αλαηξέηηο, ηήο πξνγνληθήο 
εκψλ, ραίξε, αγαζψλ ε πξφμελνο ππάξρνπζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Βφηξπλ, ηφλ πακπέπεηξνλ Αγλή, φλ αγεσξγήησο ελ κήηξα, εθπνθφξεζαο, 
μχισ σο εψξαθαο, ηνχηνλ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα ειάιαδεο, θαί έθξαδεο, 
Σέθλνλ, γιεχθνο ελαπφζηαμνλ, δη' νχ ε κέζε αξζή, πάζα, ηψλ παζψλ 
επεξγέηα, δη' εκνχ ηήο ζέ ηεηνθπταο, ζνχ ηήλ εηππππζπιαγρλίαλ 
ελδεηθλχκελνο. 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο 

 
Απνιπηίθηνλ, ηνχ Αγίνπ 

Ήρνο α' 
Τπνκνλήο ζηχινο γέγνλαο, δειψζαο ηνχο πξνπάηνξαο ζηε, ηφλ Ηψβ ελ ηνίο 
πάζεζη, ηφλ Ησζήθ ελ ηνίο πεηξαζκνίο, θαί ηήλ ηψλ αζσκάησλ πνιηηείαλ 
ππάξρσλ ελ ζψκαηη, πκεψλ Παηήξ εκψλ ζηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Θαπκαζηέ κέιπσ πκεσλ ζνχ ηήλ ράξηλ. 
(άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ) 

Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Αξκαηειάηελ 

Θενινγίαο αιεζνχο ππφζεζηο, εζηίλ ε κλήκε ζνπ, ζαπκαηνπξγέ Πάηεξ, 
πκεψλ θαί έιιακςηο, ηνίο ζπλειζνχζηλ άπαζη, θαζαξαίο ηαίο θαξδίαηο, 
πκλήζαη ηαχηεο ηφ κέγεζνο, θαί ηφλ αμηάγαζηνλ βίνλ ζνπ.  
 
Απφ θσλήο ηνχ Βαπηηαηνχ θαί φςεσο, επεγγειίζζε ζνπ, ε επθιεήο κήηεξ, θαί 



ζε επσδέζηαηνλ, θαί ζείνλ θαηαγψγηνλ, πακκαθάξηζηε Πάηεξ, ζπλέιαβέ ηε θαί 
ηέηνθε, ηήο ηξηζππνζηάηνπ ζεφηεηνο.  
 
Τπεξθπψο δηθαηνζχλεο φρεκα, ζενραξίησηνλ, εθ ζπαξγάλσλ Πάηεξ, 
κεηξηθψλ εζφκελνλ, πξνγλνχο ν κέγαο Πξφδξνκνο, επσλχκνπ καζηνχ ζε, 
απέρεζζαη εγθειεχεηαη, θαί ηνχ δεμηνχ απνηξέθεζζαη.  
 
Μπζηηθσηάηεο απαξρήλ δεμάκελνο, δσήο παλφιβηε, δηά ινπηξνχ Πάηεξ, ηήο 
αλαγελλήζεσο, ηήλ δσξεάλ ηνχ Πλεχκαηνο, απφ βξέθνπο ελζέσο, ηήο ζήο 
ςπρήο ηήλ εππξέπεηαλ, έδεημαο ειίνπ θαηδξφηεξνλ.  

Θενηνθίνλ 
Πεπνηθηικέλε πνηθηιία ράξηηνο, ζενραξίησηε, ηφλ ηνχ Παηξφο Λφγνλ, ζάξθα 
ρξεκαηίζαληα, δη' επζπιαγρλίαλ άθαηνλ, ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, επινγεκέλε 
γεγέλλεθαο, κείλαζα παξζέλνο ακφιπληνο.  
 

Χδή γ' 
Οπξαλίαο αςίδνο 

Απαιψλ εμ νλχρσλ, αγσληζηήο άξηζηνο, έθπο εξαζηήο ηε, ηνχ ζείνπ θάιινπο 
δηάππξνο, φζελ ελ κήηξα ζε, πξνεγλσθψο ν Γεζπφηεο, πκεψλ εγίαζε, 
Πάηεξ ανίδηκε.  
 
νθηζζείο εθ βξαρείαο, ζαπκαηνπξγέ φζηε, Πάηεξ ειηθίαο, ηήλ φλησο γλψζηλ 
ηνχ Πλεχκαηνο, ηφλ αθαηάιεπηνλ, απηνπηηθψο εμηψζεο, θαηηδείλ Γπλάκεζη 
πεξηθπθινχκελνλ.  
 
Σήο ςπρήο ηάο αηζζήζεηο, εθ ηήο θξηθηήο φζηε, Πάηεξ ειιακθζείο, ζεσξίαο, 
μέλελ δηάγλσζηλ, εθηήζσ ηψλ αγαζψλ, θαί ηψλ εηέξσο ερφλησλ, πκεψλ, θαί 
άπηαηζηνλ βίνλ δηήλπζαο.  
 
Δκθαλψο ζνη παξέζηε, απνζηαιείο, Άγγεινο, ηφλ αγγειηθφλ, ζενθφξε 
παξεγγπψκελνο, βίνλ αζπάζαζζαη, αγαιινκέλσ πνδί δέ, ηνχ νθζέληνο 
είπεζν, Πάηεξ ηνίο ίρλεζη.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξσζέληα κε πάιαη, πξφο ηήλ δσήλ Πάλαγλε, πάιηλ επαλήγαγεο κφλε, ηήλ 
ελππφζηαηνλ, δσήλ γελλήζαζα, ή πξνζβαιψλ δηεξξάγε, πξνθαλψο ν 
ζάλαηνο, ν δπζκελέζηαηνο.  

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».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ νπ σηήξ 

Δλ πέηξα ξηδσζείο, ηψλ Υξηζηνχ ζειεκάησλ, σξάζεο επί γήο, εγεηξφκελνο 
ζηχινο, ζηεξίδσλ επηδείμεζηλ, ηακάησλ ηά πέξαηα, φζελ πίζηεη ζνπ, 



επηηεινχληεο ηήλ κλήκελ, θσηηδφκεζα, αλαβνψληέο ζνη Πάηεξ, Πξεζβείαηο 
ζνπ ζψδε εκάο.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Πξνζηάηηλ πξφο Θεφλ, θεθηεκέλνη ζε πάληεο, πξνζηξέρνκελ ζεκλή, ηψ αγίσ 
λαψ ζνπ, αηηνχκελνη βνήζεηαλ, παξά ζνχ Αεηπάξζελε, ξχζαη νχλ εκάο, ηήο 
ηψλ δαηκφλσλ θαθίαο, θαί εμάξπαζνλ, εθ θαηαδίθεο θξηθψδνπο, ηνχο ζέ 
καθαξίδνληαο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ζαχκαηνο θαηλνχ! ψ θξηθηνχ κπζηεξίνπ! εβφα ε ακλάο θαί παλάκσκνο 
Κφξε, ελ μχισ ψο εψξαθελ, απισζέληα ηφλ Κχξηνλ, ν ηά ζχκπαληα, ελ ηή 
δξαθί πεξηθέξσλ, πψο θαηάθξηηνο, ππφ θξηηψλ παξαλφκσλ, ηαπξψ 
θαηαθξίλεηαη; 

 
Χδή δ' 

χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 
Μέλεηλ εληφο, ήθηζηα θφζκνπ ππέκεηλαο, έηη Πάηεξ, έρσλ νδεγνχζάλ ζε, ηήλ 
ηνχ Θενχ, δχλακηλ Υξηζηφλ, εηο δέ ηάο αβάηνπο, εξήκνπο ζπλδηαηηψκελνο, 
ζεξζί ζπλαλεζηξέθνπ, αδεψο παίο ππάξρσλ, θαί ηνίο πφλνηο επθξαίλνπ ηνχ 
ζψκαηνο.  
 
Δπηπεδψλ, έιαθνο ψζπεξ ηνίο φξεζηλ, επεπφζεηο, Πάηεξ ζενξξχηνπο πεγάο, 
θαί επξεθψο, ηαχηαο πκεψλ, ηήο ζενθηιίαο, ηήλ δίςαλ πξνζαλεπιήξσζαο, 
εμ ψλ ζενινγίαο, πεπσθψο αλαβιχδεηο, ηψ πξνζψπσ Υξηζηνχ νπηαλφκελνο.  
 
Λεπρεηκνλψλ, ζέ σζπεξεί επ' νρήκαηνο, δηεζθφπεη, φζηε θεξφκελνλ ηνίο 
λνεξνίο, Πάηεξ νθζαικνίο, ζηχισ θσηεηλψ Σε, παηδίσ ζπλνδεγνχκελνλ, ν 
ζείνο Ησάλλεο, εθηζηάκελνο βάζεη, πξφ ηήο ζήο απηφλ αλαβάζεσο.  
 
Πνδεγεζείο, Έλδνμε ππφ ηήο ράξηηνο, ηήο δνζείζεο, ζνί σο εθ δπλάκεσο, εηο 
ζενπξγφλ δχλακηλ θνηηάο, πξφο ηήλ Ησάλλνπ, θαιχβελ ηνχ νπξαλφθξνλνο, 
κεζ' νχ ηήλ ηψλ αγψλσλ, αζπαζίσο παιαίζηξαλ, κεηεξρφκελνο ψθζεο σο 
άγγεινο.  

Θενηνθίνλ 
Γαπτηηθήο, εθ βαζηιίδνο βιαζηήζαζα, ζπγγελείαο, ζχ ηφλ βαζηιεχνληα, ηφλ 
πξφ αηψλσλ εθ ηνχ Παηξφο, Λφγνλ απνξξήησο, θαί ππέξ λνχλ αλαιάκςαληα, 
εγέλλεζαο Παξζέλε, Θενηφθνλ δηφ ζε, ζενθξφλσο πηζηνί καθαξίδνκελ.  
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 



Χξαηφηεηνο πιήξεο, παίο σο εππξεπέζηαηνο, Πάηεξ ν Κχξηνο, εκθαλψο 
επέζηε, ελ ηή βάζεη ηήλ ζηάζηλ ζνη έρνληη, θαί αζηξάςαο δφμαλ, ππνκνλήο 
θαζψο εηήζσ, εαπηφλ επεδείθλπ ζηαπξνχκελνλ.  
 
πλεμέιακςελ άτγιε, ηψλ απνθαιχςεσλ ν ζείνο βίνο ζνπ, ψλ ηψ ζείσ κχξσ 
επσδίαο γελφκελνο έκπιεσο, ηάο αληηθεηκέλαο, αζιεηηθψο Θενχ ζεξάπνλ, 
ηψλ δαηκφλσλ ζπλέθνςαο θάιαγγαο.  
 
Τςσζείο ζεσξίαηο, ζείαηο Πακκαθάξηζηε, λνχ θαζαξφηεηη, θαί πεγήλ ζνθίαο, 
δσεθφξνπο ξνάο αλαβιχδνπζαλ, ηήλ θαξδίαλ έρσλ, παξά Θενχ 
δηδαζθαιίαηο, ηάο ςπράο ηψλ ζπλφλησλ εθψηηζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο Θενχ Θεφο Λφγνο, ν πξφ ηψλ αηψλσλ Παηξί ζπλλννχκελνο, επζπιαγρλίαο 
πινχησ, ελ γαζηξί ζνπ ζθελψζαο επηψρεπζε, θαί βξνηφο εθάλε, επί ηήο γήο 
ζάξμ ρξεκαηίζαο, Θενηφθε Παξζέλε παλχκλεηε.  
 

Χδή ο' 
Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ 

Μεηάξζηνο σο Μσζήο ηαίο αξεηαίο, ν ζεζπέζηνο γελφκελνο Πάηεξ, εθ' 
πςεινχ, ζηχινπ λεχκαηη ζείσ, πξνζεπηβάο ππεξήξζεο ηψ πλεπκαηη, θαί 
δχλακηλ θσηηζηηθήλ, εηιεθψο σο εθείλνο δεδφμαζαη.  
 
Δθέλσζελ εαπηνχ ν δπζκελήο, ηήλ βειψλ ηψλ ςπρνθζφξσλ θαξέηξαλ, 
καλησδψο, ζενθφξε ηνμεχσλ, θαί ηήο ςπρήο ηνλ πχξγνλ νπθ έζεηζε, ηή πέηξα 
γάξ ηή αξξαγεί, αξαξφησο Υξηζηνχ επεζηήξηθην.  
 
Χο θέξνληη επκαξψο ηνχο ηδξψηαο, ηήο αζθήζεσο ζεζπέζηε Πάηεξ, 
επηηεξθζείο, ν Γεζπφηεο ζνη ξάβδνλ, παλαιθεζηάηελ Υξηζηφο εγρεηξίδεηαη, 
θαί ηαχηε ζε ηψλ αζζελψλ, ζεξαπεχεηλ ηάο λφζνπο πξνηξέπεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Δηδφηεο ζπκβνιηθαίο εκθάζεζη, ηνχ θξηθηνχ ζνπ κπζηεξίνπ ηφ βάζνο, φηη 
Θεφλ, ελ γαζηξί ζνπ ζπιιήςε, νη ζεεγφξνη Πξνθήηαη πξνήγγεηιαλ, 
Παλάκσκε, θαί λχλ εκείο, ηάο εθβάζεηο νξψληεο πηζηεχνκελ.  

Ο Δηξκφο 
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη 
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη 
σο Ησλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Σά άλσ πνζψλ, ηψλ θάησ κεζηζηάκελνο, θαί άιινλ νπξαλφλ, ηφλ ζηχινλ 
ηεθηελάκελνο, δη' απηνχ απήζηξαςαο, ηψλ ζαπκάησλ ηήλ αίγιελ ζηε, θαί 
Υξηζηψ ηψ πάλησλ Θεψ, πξεζβεχεηο απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 



Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ πκεψλ ηνχ 
ελ ηψ ζαπκαζηψ φξεη.  

ηίρνη 
 Θαπκαζηφλ άθεη πξίλ πκεψλ γήο φξνο,  
 Πφινπ δέ παλζαχκαζηνλ νηθεί λχλ φξνο.  
 Δηθάδη έλζα λφεο πκεψλ κφιελ ακθί ηεηάξηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ αγίσλ καξηχξσλ Μειεηίνπ ηνχ ζηξαηειάηνπ 
θαί ηψλ ζχλ απηψ, Ησάλλνπ, ηεθάλνπ, εξαπίσλνο ηνχ Αηγππηίνπ, 
Καιιηλίθνπ ηνχ κάγνπ, θνκήησλ θαί Σξηβνχλσλ δψδεθα, γπλαηθψλ ηξηψλ, 
Μαξθηαλήο, Παιιαδίαο θαί σζάλλεο, λεπίσλ δχν, Κπξηαθνχ θαί Υξηζηηαλνχ, 
θαί ηψλ ζχλ απηνίο καξηπξεζάλησλ ρηιηάδσλ έλδεθα θαί δηαθνζίσλ νθηψ.  
 

Σειείηαη δέ ε ζχλαμηο πάλησλ ηνχησλ, εηο ηφλ λαφλ ηνχ αγίνπ κάξηπξνο 
Πιάησλνο ηφλ επξηζθφκελνλ εηο ηά πξναχιηα ηά νλνκαδφκελα ηνχ Γνκλίνπ.  
 

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

Χδή δ' 
Οη ηήο Υαιδαίαο θακίλνπ 

Νεαληθψ ζενθφξε, ηψ θξνλήκαηη θφζκνπ ηήλ φριεζηλ, θελήο ηε δφμεο ηάο 
θαηαπηψζεηο, θεχγσλ εζπράδεηλ επφζεηο ελ πλεχκαηη, βνψλ απαχζησο, 
Δπινγεηφο, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
ηαπξνεηδψο αλαηείλσλ, ηάο παιάκαο ζνπ θαί πξνζεπρφκελνο, Υξηζηφλ ελ 
δφμn κεηά Αγγέισλ, νθζαικνθαλψο ζενθφξε ηεζέαζαη, πξφο ηνχην φξνο ηφ 
ζαπκαζηφλ, αλαβήλαί ζε πξνζηάηηνληα.  
 
Οπξαλνδξφκσ ηή γλψκε, επεηγφκελνο Πάηεξ ηνχ θίνλνο, εθβάο Πξνζχκσο 
ζχ ηνχ Γεζπφηνπ, ζείνηο πεηζαξρήζαο εληάικαζηλ, έθζαζαο ηφ φξνο ηνχην, ν 
ζαπκαζηψο, ζαπκαζηφλ απηφο σλφκαζαο.  
 
Τςεινηάηελ θνξπθήλ, επνπξάληνλ ψζπεξ Παξάδεηζνλ, επσδεζηάηνηο 
πεθπηεπκέλνλ, άλζεζη παληνίνηο επξάκελνο, ψθεζαο, κνλήλ δέ ηαχηελ 
ζαπκαηνπξγέ, ζενράξαθηνλ θαηέπεμαο.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ηψ θσηί ηνχ Κπξίνπ, πνξεπφκελνη δεχηε πκλήζσκελ, ηήλ ζείαλ πφιηλ ηνχ 
Βαζηιέσο, ηψλ βαζηιεπφλησλ, Μαξίαλ ηήλ άρξαληνλ, ηήλ Θενηφθνλ ηήλ 
αιεζή, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Σαίο επαξκφζηνηο ζηε, ηήο ςπρήο ζνπ δπλάκεζηλ, ε ηξηζζνθαήο 
ζπγθαηεθξάζε έιιακςηο, εμ ήο δαδνπρνχκελνο, σο εθ κηάο ζεφηεηνο, ηαχηεο 
πξφ ηνχ ζηχινπ, ζνχ ηξηζφιβηνλ νίθνλ, ελδφμσο εδνκήζσ, θαί ηήλ άθηηζηνλ 



ζέβεηλ, εζέζπηζαο ελ ηνχησ, ηξηάδα εηο αηψλαο.  
 
Ζ παλζζελήο ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Αγίνπ ελέξγεηα, ζνί ζενεηδψο Πακκάθαξ 
ελζθελψζαζα, ζπληξέρεηλ θεθίλεθελ, εθ ηψλ πεξάησλ άπαληαο, ηνπο ππφ 
πλεπκάησλ, πνλεξψλ καηλνκέλνπο, θαί ηνχηνπο ζεξαπεχσλ ηή βατλε ζνπ 
ξάβδσ, εδίδαζθεο, Σφλ Κηίζηελ, πκλείηε εηο αηψλαο.  
 
Νεαληθψο ηφ θξφλεκα, ηήο ζαξθφο θαζππέηαμαο, Πάηεξ ελ λεζηείαηο, θαί 
επραίο ηψ πλεχκαηη, γαζηξφο ηε ηήλ πχξσζηλ, απεζβεθψο εθάληζαο, θαί σο 
κή εζζίσλ, ππέξ αλζξψπσλ ψθζεο, ηξνθή ηή νπξαλίσ, δηαηηψκελνο κφλε, 
θαί ηαχηεο ηφλ δνηήξα, πκλψλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Υνξνζηαζίαλ έλζενλ, θνηηεηψλ ζνη ζεζπέζηε, Πάηεξ εγρεηξίδεηαη, Υξηζηφο ν 
Κχξηνο νχο πφζσ δεμάκελνο δηδαζθαιίαηο ήιεηθαο, πξφο ηφλ ελ αζθήζεη, 
επεθηείλεζζαη δξφκνλ, κεζ' ψλ ηάο αλαπαχζεηο, ηψλ λνζειεπνκέλσλ, ηειψλ 
εδνμνιφγεηο, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Τπέξ εκψλ δπζψπεζνλ, ηφλ Τηφλ ζνπ θαί Κχξηνλ, ηψλ εηιηθξηλψο, θαί 
θαζαξψο βνψλησλ ζνη, θαί ζέ Θενκήηνξα νκνινγνχλησλ Πάλαγλε, ηψλ 
ακαξηεκάησλ, αηηνπκέλε ηήλ ιχζηλ, ηπρείλ ηε ζσηεξίαο, ηνχο πηζηψο 
κεισδνχληαο, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

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

Χδή ζ' 
Έθξημε πάζα αθνή 

Άξηνηο νιίγνηο πκεψλ, ηφλ ρνξηάζαληα πιεζχλ πνιπάλζξσπνλ, Υξηζηφλ 
ηξηζφιβηε, ηαίο πξνζεπραίο ζνπ εθκεηιημάκελνο, ηνχο ελ ηή κάλδξα θελνχο 
ζηηψλαο επιεξσζάο, ηαίο επινγίαηο ζνπ, θαί εθ πείλεο ειπηξψζσ ηήλ πνίκλελ 
ζνπ.  
 
Ρήκαζη Μάξζαο ηήο ζεκλήο, θαί νζίαο ζνπ κεηξφο Πακκαθάξηζηε, ηθεηεξίνηο 
ζε, πξνζιηπαξνχζεο εθδπζσπήζαη Υξηζηφλ νπθ απεμίσζαο απηήο, 
πιεξψζαη ηήλ αίηεζηλ, θαί ζενππφιεσο, ηήλ ζεήιαηνλ νξγήλ απειειαθαο.  
 
Ίδεο ηφ πέξαο πκεψλ, ηψλ αγψλσλ ζνπ ιπζείο εθ ηνχ ζψκαηνο ηήλ 
ππεξάξξεηνλ, ελ ηνίο πςίζηνηο πακκάθαξ ζέσζηλ πξφο ήλ ελζέλδε αλαπηάο, 
αγάιιε ηψ πλεχκαηη, θαηνπηξηδφκελνο δη' απηήο ηήλ ηξηζππφζηαηνλ έιιακςηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ναφο ζχ γέγνλαο Θενχ, ηφλ αρψξεηνλ ελ κήηξα, ρσξήζαζα θαί ηφλ πξίλ 
άζαξθνλ, ζεζαξθσκέλνλ Λφγνλ γελλήζαζα, φλ εθδπζψπεζνλ Αγλή, 
πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ, πάζη δσξήζαζζαη, ηνίο ελ πίζηεη ζε αεί 



κεγαιχλνπζηλ.  
Ο Δηξκφο 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε 

Δθ ηήο εξήκνπ αζηξάςαο, ηήλ νηθνπκέλελ θσηίδεηο, ηψλ κνλαδφλησλ ηά 
πιήζε, αγάιινληαη ηή ζή κλήκε,  πκεψλ ζενθφξε, κή δηαιίπεο, ππέξ ηνχ 
θφζκνπ πξεζβεχσλ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ζ Γ' Δχξεζηο ηήο Σηκίαο θεθαιήο ηνχ Πξνδξφκνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ζηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ Μαθάξηνο 

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

 
ηηρεξά ηνχ Πξζδξφκνπ 

 
Ήρνο πι. δ' 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Μάθαξ, Ησάλλε Πξφδξνκε, ππέξ ειίνπ απγάο, αλαηείιαζα ήζηξαςελ, εθ ηήο 
γήο ε Κάξα ζνπ, Καί πηζηνχο θαηειάκπξπλελ, ήλ ψζπεξ ζείνλ, ζεζαπξφλ 
έρνληεο, πινπζίαλ ράξηλ απαξπφκεζα, αγηαδφκελνη, θαί ςπράο θαί ζψκαηα, 
θαί ινγηζκνχο, θαί παλεγπξίδνληεο, ζέ καθαξίδνκελ.  
 
Υάξηλ αέλανλ βξχνπζα, ε Ηεξά Κεθαιή, ζνχ καθάξηε Πξφδξνκε, ηεξεί 
ζεφθξνλη, αγλννχληη κελχεηαη, φο επηζπεχζαο, πίζηεη θαί ράξηηη, ζαθψο 
πνηείηαη ηαχηεο ηήλ εχξεζηλ, αγηαδφκελνο, ζχλ ιαψ ζεφθξνλη θαί Βαζηιεί, 
πίζηηλ ηήλ νξζφδνμνλ, ζεξκψο θξαηχλνληη.  
 
Σξίηελ ηεινχκελ θαλέξσζηλ, ζνχ ηήο ζεπηήο Κεθαιήο, ήλ ηξηάο 
εζηεθάλσζελ, εθηκεζείζαλ έλδνμε, δηά δήινλ ηφλ έλζενλ, θαί ηή επξέζεη, 
ηαχηεο αγάιινληαη, Αγγέισλ ηάμεηο, Μαξηχξσλ ζχιινγνο, ζείνη Απφζηνινη, 
θαί Πξνθήηαη άπαληεο, κεζ' ψλ εκψλ, πάληνηε κλεκφλεπε, Κπξίνπ Πξφδξνκε.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 



Θεζαπξφο ελζέσλ δσξεψλ, ε ζενθξνχξεηνο Κάξα ζνπ Πξφδξνκε, εθ ηψλ 
ηήο γήο ιαγφλσλ αλέηεηιελ, ήλ εκείο πηζηψο αξπφκελνη, θαί πξνζθπλνχληεο 
έλδνμε, πινπηνχκελ δηά ζνχ, Υξηζηνχ Βαπηηζηά, ζαπκάησλ ηά παξάδνμα, θαί 
ηψλ πηαηζκάησλ ηήλ ζπγρψξεζηλ.  
 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ 
ηφθνλ; ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ 
ηήο Αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη 
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ 
δπάδη θχζεσλ αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή 
πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

 
Δίζνδνο. Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Πξνδξφκνπ.  

 
Ήρνο β' 

ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 
Γεχηε, ηήλ ηηκίαλ Κεθαιήλ, ηήλ απνηκεζείζαλ ηψ μίθεη, ηνχ Βαπηηζηνχ νη 
πηζηνί, ζήκεξνλ ηηκήζσκελ, ελ ηή επξέζεη απηήο, ππαηψληεο ελ άζκαζη, 
γεξαίξνληεο πφζσ, ράξηηαο πξνρένπζαλ ηψλ ηακάησλ εκίλ, ήλπεξ, ν 
ιεξψδεο Ζξψδεο, πάιαη πξναπέηεκελ νίζηξσ, ηή Ζξσδηάδη ζπκπιεθφκελνο.  
 
ηίρ. Δθεί εμαλαηειψ θέξαο ηψ Γαπτδ. 
 
ζπεξ, εθ κεηάιισλ ν ρξπζφο, νχησο εθ ηήο γήο ηνχ Πξνδξφκνπ, ε Κεθαιή 
δαδνπρεί, ζθεχεη δηαιάκπνπζα, θαί θζεγγνκέλε ηξαλψο, ηνχ Ζξψδνπ 
ειέγρνπζα, κνηρείαλ θαί θφλνλ, αίγιε δέ θσηίδνπζα ηάο δηαλνίαο εκψλ, ήλ 
πεξ, αζπαδφκελνη πίζηεη, ζήκεξνλ ηηκήζσκελ χκλνηο σο ππέξ εκψλ Θεψ 
πξεζβεχνπζαλ.  
 
ηίρ. Ζηνίκαζα ιχρλνλ ηψ Υξηζηψ κνπ.  
 
Πάιαη, ψζπεξ ζείνο ζεζαπξφο, ζθεχεη θεθξπκκέλε ε Κάξα, ηνχ Βαπηηζηνχ ελ 
ηή γή, ζήκεξνλ ηνίο πέξαζηλ απνθαιχπηεηαη, ψζπεξ πινχηνλ πξνρένπζα, 
πεγάο ηακάησλ, λφζνπο ζεξαπεχνπζα, ςπράο θσηίδνπζα, φζελ ζπκεδίαο 
απάζεο, ράξηλ απνιαπνληεο, πάληεο ηνχ Υξηζηνχ ηφλ Πξφδξνκνλ 
πκλήζσκελ.  

Γφμα... Ήρνο β' 
Ζ ηψλ ζείσλ ελλνηψλ παλζεβάζκηνο ζήθε, θαί ηήο αξξήηνπ νπζίαο, ηξαλψο ε 



πξνζβιέςαζα, ηφ κπζηήξηνλ Κάξα ζνπ, σο εθ ιαγφλσλ κεηξηθψλ, εθ ηψλ ηήο 
γήο ηακείσλ ζήκεξνλ αλαηέηαιθελ, Ησάλλε παλεχθεκε, θαί επσδίαζε πάζαλ 
ηήλ πθήιηνλ, αγηαζκνχ πξνρένπζα κχξνλ, θαί λνεηψο θεξχηηνπζα κεηαλνίαο 
νδφλ, θαί ηψ σηήξη ηψλ φισλ πξεζβεχνπζα, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο πι. β' 

Αδηφδεπηε πχιε, κπζηηθψο εζθξαγηζκέλε, επινγεκέλε Θενηφθε, δέμαη ηάο 
δεήζεηο εκψλ, θαί πξνζάγαγε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ίλα ζψ, ζε δηά ζνχ ηάο 
ςπράο εκψλ. 

 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Χο ζείνλ ζεζαχξηζκα, εγθεθξπκκέλνλ ηή γή, Υξηζηφο απεθάιπςε, ηήλ 
Κεθαιήλ ζνπ εκίλ, Πξνθήηα θαί Πξφδξνκε, πάληεο νχλ ζπλειζφληεο, ελ ηή 
ηαχηε επξέζεη, άζκαζη ζεεγφξνηο, ηνλ σηήξα πκλνχκελ, ηφλ ζψδνληα εκάο 
εθ θζνξάο ηαίο ηθεζίαηο ζνπ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνι. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δθ γήο αλαηείιαζα, ε ηνχ Πξνδξφκνπ Κεθαιή, αθηίλαο αθίεζη, ηήο αθζαξζίαο 
πηζηνίο ηψλ ηάζεσλ, άλσζελ ζπλαζξνίδεη, ηήλ πιεζχλ ηψλ Αγγέισλ, θάησζελ 
ζπγθαιείηαη, ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο νκφθσλνλ αλαπέκςαη, δφμαλ Υξηζηψ 
ηψ Θεψ. (Γίο) 
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δθαίληζαο Άρξαληε, ηψ ζείσ Σφθσ 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.  

 
Μεηά ηήλ β' ηηρνι. 

 
Κάζηζκα  Ήρνο ν απηφο 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Αλαδνζείζα σο ρξπζφο εθ κεηάιισλ, ε ηεξά ζνπ Κεθαιή παξαδφμσο, εθ ηψλ 
αδχησλ γήο επινχηηζε, Υξηζηνχ Βαπηηζηά, πάληαο ηνχο πξνζηξέρνληαο, ελ ηή 
ηαχηεο επξέζεη, χκλνηο κεγαιχλνληαο, ηφλ σηήξα θαί Κηίζηελ, ηφλ λέκνληα 
εκίλ δηά ζνχ ηφ κέγα έιενο. ( Γίο) 
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Οπ ζησπήζσκέλ πνηε, Θενηφθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη αλάμηνη εηκή 
γάξ ζχ πξντζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο εκάο εξξχζαην εθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ; 
Σίο δέ δηεθχιαμελ έσο λχλ ειεπζέξνπο; Οπθ απνζηψκελ, Γέζπνηλα, εθ ζνχ, 
ζνχο γάξ δνχινπο ζψδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλψλ. 

 
Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο ν απηφο 

Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Ο Ζξψδεο Πξφδξνκε, παξαλνκήζαο, γπλαηθί παξέζρεην, ηήλ θεθαιήλ ζνπ 
ηήλ ζεπηήλ, ήο ηή επξέζεη βνψκέλ ζνη, Αίηεζαη πάζη, δσξήζαζζαη έιενο. (Γίο) 
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Πξνζηαζία άκαρε ηψλ ζιηβνκέλσλ, θαί ζεξκή αληίιεςηο, ηψλ πεπνηζφησλ επί 
ζε, εθ ηψλ θηλδχλσλ κε ιχηξσζαη, ζχ γάξ ππάξρεηο ε πάλησλ βνήζεηα. 

 
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 

Δθεί εμαλαηειψ θέξαο ηψ Γαπτδ.  
ηίρ. Μλήζζεηη Κχξηε ηνχ Γαπτδ. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ 
Σψ θαηξψ εθείλσ, εμήιζελ ν ιφγνο νχηνο ελ διn ηή' Ηνπδαίαπεξί ηνχ Ηεζνχ... 
  

Γφμα... Σαίο ηνχ ζνχ Πξνδξφκνπ... 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 

 
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο...  

Ήρνο β' 
Ζ ηψλ ζείσλ ελλνηψλ παλζεβάζκηνο ζήθε, θαί ηήο αξξήηνπ νπζίαο, ηξαλψο ε 
πξνζβιέςαζα, ηφ κπζηήξηνλ Κάξα ζνπ, σο εθ ιαγφλσλ κεηξηθψλ, εθ ηψλ ηήο 
γήο ηακείσλ ζήκεξνλ αλαηέηαιθελ, Ησάλλε παλεχθεκε, θαί επσδίαζε πάζαλ 
ηήλ πθήιηνλ, αγηαζκνχ πξνρένπζα κχξνλ, θαί λνεηψο θεξχηηνπζα κεηαλνίαο 
νδφλ, θαί ηψ σηήξη ηψλ φισλ πξεζβεχνπζα, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Πξνδξφκνπ.  
 

Πνίεκα Σαξαζίνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Αξκαηειάηελ Φαξαψ 

Φσλήλ ηνχ Λφγνπ γεγνλψο δηάιπζνλ, ηήλ αθσλίαλ κνπ, σο ηνχ Παηξφο 
πάιαη, ελ αγαιιηάζεσο θσλή αλεπθεκήζαί ζε, ηή παξνχζε επξέζεη, ηήο 
Κεθαιήο ζνπ καθάξηε, Πξφδξνκε νπξάληε άλζξσπε.  
 
Σήλ θεθαιήλ ρεηξνζεηήζαο Πξφδξνκε, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηφλ, ζνχ ηήλ 
ζεπηήλ Κάξαλ, ηήλ θαηαλνήζαζαλ Σξηάδνο ηήλ θαλέξσζηλ, θαλεξνίο ηνχην 
ηξίηνλ, πεξηθαλψο αγηάδνπζαλ, ηά ηψλ νξζνδφμσλ ζπζηήκαηα.  
 
Οπθ ελεγθψλ επί πνιχ ζπγθξχπηεζζαη, Κπξίνπ Πξφδξνκε, νηθνλνκείο πάιηλ, 
θαλεξνχζζαη ζήκεξνλ, νπ ζηάκλσ ζπγθιεηφκελνο, αξγπξέσ δέ ζθεχεη ελ 
Ηεξψ ηφπσ θείκελνο, θαί Ηεξνπξγψ κελπφκελνο.  

Θενηνθίνλ 



ηεηξσηηθήο απφ γαζηξφο εβιάζηεζαο, εηνηκαδφκελνο, ηψ Πνηεηή Λφγσ, ηάο 
νδνχο Παλεχθεκε, εθ Κφξεο αλαηείιαληη, παλαγίαο αθξάζησο, ήλ Θενηφθνλ 
γηλψζθνπζαη, πάζαη γελεαί καθαξίδνπζηλ.  
 

Χδή γ' 
Οπξαλίαο αςίδνο 

Πνξληθψλ νξρεκάησλ, ή Ηεξά Κάξα ζνπ, έπαζινλ γπλαίσ δνζείζα, ρεξζίλ 
εθέξεην, λπλί δέ ζψθξνλνο, ηεξνπξγνχ ηαίο παιάκαηο, ηεξψο πξφο άγηνλ λαφλ 
θνκίδεηαη.  
 
Δπζεβψο ππαληά ζνη, ηφ ηψλ πηζηψλ άζξνηζκα, ζχλ Ηεξνπξγψ Βαζηιεί ηε, 
έλδνμε Πξφδξνκε, άδνλ ραξκφζπλα, θαί πξνεγείηαί ζνπ πφζσ, 
θαζαγηαδφκελνλ ηή παξνπζία ζνπ.  
 
Ηεξψλ εμ αδχησλ, σο θσηαπγήο ήιηνο, ε ηεξσηάηε ζνπ Κάξα, εμαλαηείιαζα, 
πάζαλ εθψηηζε, ηήλ νηθνπκέλελ Πξνθήηα, ηνχ Υξηζηνχ θαί Πξφδξνκε, ζείαηο 
ιακπξφηεζη.  

Θενηνθίνλ 
ηεηξεπνχζεο λεδχνο, θσηνθαλέο έιακςαο, άζηξνλ ηνχ Ζιίνπ ηήο δφμεο, 
πξνπνξεπφκελνλ, ηνχ αλαηείιαληνο, Παξζεληθήο εθ λεθέιεο, Βαπηηζηά θαί 
ιχζαληνο, λχθηα πνιχζενλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δπεθάλε ζήκεξνλ, ε ηνχ Πξνδξφκνπ, Κεθαιή εθ θφιπσλ γήο, αλαδνζείζα 
ηνίο πηζηνίο, εθ ηψλ κεηάιισλ θαζά ρξπζφο, θαί ηθεηεχεη Υξηζηφλ, ηνχ 
ζσζήλαη εκάο.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Πξνζηαζία άκαρε ηψλ ζιηβνκέλσλ, θαί ζεξκή αληίιεςηο, ηψλ πεπνηζφησλ επί 
ζε, εθ ηψλ θηλδχλσλ κε ιχηξσζαη, ζχ γάξ ππάξρεηο ε πάλησλ βνήζεηα. 

 
Χδή δ' 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Πξνθεηψλ σο ππέξηεξνο, ηφλ πξνθεηεπζέληα ηδείλ εμίσζαη, Ζιηνχ 
πξνπνξεπφκελνο, ελ δπλάκεη ηνχηνπ κάθαξ Πξφδξνκε.  
 
Σήλ ανίδηκνλ Κάξαλ ζνπ, κχξα ηακάησλ αλαπεγάδνπζαλ, ηξίηνλ ήδε 
εθαλέξσζαο, ηά δπζψδε πάζε απειαχλνπζαλ.  
 



πλειζφληεο αξχζαζζε, άπαληεο ηάκαηα κή θελνχκελα, εθ πεγήο 
αλαδηδφκελα, ηήο ηηκίαο Κάξαο ηνχ Πξνδξφκνπ Υξηζηνχ.  

Θενηνθίνλ 
Σαπεηλψζαζα ζψζφλ κε, ηφλ πςεινθξφλσο πνιηηεπφκελνλ, ε ηεθνχζα ηφλ 
πςψζαληα, ηήλ ηαπεηλσζείζαλ θχζηλ Πάλαγλε.  
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Χο κεζίηεο ηήο λέαο, θαί ηήο παιαηάο γεγνλψο Ηεξψηαηε, Γηαζήθεο ζείαο, ηήλ 
εκψλ παιαηφηεηα θαίληζνλ, θαηληζκφλ ηεινχλησλ, ηήο λεσζηί αλαθαλείζεο, 
Κεθαιήο ζνπ καθάξηε Πξφδξνκε.  
 
Δθ Κνκάλσλ θνκψζαλ, ράξηλ ηακάησλ ηήλ Κάξαλ ζνπ Πξφδξνκε, πξφο ηήλ 
Βαζηιίδα, εηζνηθίδεηο ηψλ πφιεσλ ζήκεξνλ, ήο ηή επαλφδσ, επηθξνηεί πηζηψλ 
ηά πιήζε, θσηηζκνχ αθεξάηνπ πιεξνχκελα.  
 
Βαζηιεχο αινπξγίδνο, πιένλ ηή εηζφδσ ηήο Κάξαο ζνπ γάλλπηαη, ηεξεχο δέ 
ζείνο, ζενθφξνπ επψλπκνο Πξφδξνκε, ηαίο παιάκαηο ηαχηελ, πεξηθξαηψλ 
ζπλεπινγείηαη, επινγψλ ηνχο πηζηνχο ηειεψηαηα.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ Γεζπφηελ ηεθνχζα, ψθζεο ππεξηέξα ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, θαη βξνηψλ 
ηήλ θχζηλ, εζενχξγεζαο Κφξε παλάκσκε, Θενηφθνλ φζελ παλαιεζή ςπρή 
θαί γιψζζε, νη πηζηνί ζε Παξζέλε δνμάδνκελ.  
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Αιήζεηα εθ ηήο γήο, ε θεθαιή αλαηείιαζα, ηνχ Βαπηηζηνχ ζνπ Υξηζηέ, ηφ 
ςεχδνο απήιαζελ, αηξέζεσλ έιπζε, ηφλ πηθξφλ ρεηκψλα, θαί ηφλ θφζκνλ 
θαηεθψηηζελ.  
 
Αληιήζαηε θσηηζκφλ, θαί ράξηλ Θενχ θαί έιενο, θαί θεθαιήλ θαί ςπρήλ, 
πηζηψο αγηάζζεηε, Κεθαιή πξνζςαχνληεο, ηνχ ηήο ζείαο Κάξαο, αςακέλνπ 
ελ ηνίο χδαζη.  
 
Σάο θεθαιάο ηψλ ερζξψλ, ππφ ηνχο πφδαο ζπληξίβεζζαη, ηνχ Βαζηιέσο 
εκψλ, ηθέηεπε Πξφδξνκε, πφζσ ηήλ ηηκίαλ ζνπ θεθαιήλ ηηκψληνο, ηήλ 
Ζξψδελ ζηειηηεχζαζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Σνίο ελ ηψ Άδε ηφ θψο, εθήξπμαο ειεπζφκελνλ, αηκάησλ παξζεληθψλ, ζάξθα 
πεξηθείκελνλ, γελφκελνλ άλζξσπνλ, επ' επεξγεζία ηψλ αλζξψπσλ κάθαξ 
Πξφδξνκε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. β' 
Σήλ ππέξ εκψλ 

Ο θσηνθαλήο θαί ζείνο ελ θφζκσ ζηχινο, ν ηνχ λνεηνχ Ζιίνπ Πξφδξνκνο 



ιχρλνο, Κεθαιήλ ηήλ θσζθφξνλ θαί ζείαλ απηνχ, αλαδείμαο ελ ηνίο πέξαζηλ, 
αγηάδεη ηνχο Πηζηψο απηήλ, πξνζθπλνχληαο θαί θξαπγάδνληαο, Υξηζηνχ ζνθέ 
Βαπηηζηά, ζψζνλ πάληαο εκάο.  

Ο Οίθνο 
Απφ γήο, θαζψο πεγή ηνχ Παξαδείζνπ, Κεθαιή ζενθηιήο ε ηνχ Πξνδξφκνπ, 
ξείζξα βιχδεη ράξηηνο, θαί ζαπκάησλ ηά λάκαηα λέκεη πάζη ηνίο ρξήδνπζη, 
Πξνζέιζσκελ νχλ πάληεο, θαί αληιήζσκελ πξνζχκσο εθ ηαχηεο ηψλ 
ηακάησλ ηνχο ζείνπο θξνπλνχο, αξδεχεη γάξ ςπράο ελ δσξεαίο αελάνηο, θαί 
θαηαθιχδεη ζσκάησλ πφλνπο, θαί πάζαλ λφζνλ επζέησο αίξεη, Σαχηελ νχλ 
πφζσ κέιςσκελ, θαί πίζηεη αζπαζψκεζα, ζεκλψο πεξηπηπζζφκελνη, θαί 
άζκαζηλ σο ζηέκκαζη ζηέςσκελ ηαχηελ Πηζηνί, Πξνθαζάξσκελ εκψλ θειίδαο 
λνεηάο, θαί ελζένηο αξεηαίο θνζκήζσκελ ςπράο, θαί βνήζσκελ ζηεξξψο, 
Υξηζηνχ ζνθέ Βαπηηζηά, ζψζνλ πάληαο εκάο.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο ηξίηεο Δπξέζεσο ηήο ηηκίαο 

Κεθαιήο ηνχ Αγίνπ θαί ελδφμνπ Πξνθήηνπ, Πξνδξφκνπ θαί Βαπηηζηνχ 
Ησάλλνπ.  

ηίρνη 
 Φσλή βνψληνο γήο κπρψ θεθξπκκέλε,  
 Σήο γήο ξαγείζεο, πάζηλ ήρεζε μέλσο.  
 Δηθάδη δέ Πξνδξφκνην Κάξελ εχξνλ θαηά πέκπηελ.  
 

Σή απηή εκέξα ν άγηνο κάξηπο Κειεζηίλνο, ζηδήξσ ηάο πηέξλαο 
ηξππεζείο, ηειεηνχηαη.  
 

Ο φζηνο Αιβηαλφο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

Σαίο ηνχ ζνχ Πξνδξφκνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ειέεζνλ 
εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ' 
Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 

Σνχ Ζιίνπ ηήο δφμεο, θαεηλφηαηνο ιχρλνο, γέγνλαο Πξφδξνκε, ηφ λέθνο 
εθδηψθσλ, ηήο πιάλεο θαί θσηίδσλ, ηνχο ελ πίζηεη θξαπγάδνληαο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Δνξηήλ εηεζίαλ, ε ζεπηή Δθθιεζία, θαί ηαχηελ Πξφδξνκε, ιακπξψο επηηειεί 
ζνη, ηήλ Κάξαλ ζνπ ηηκψζα, θαί ζπλήζσο θξαπγάδνπζα, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Πξνκελχζαο ηνχ Λφγνπ, ηήλ θξηθηήλ παξνπζίαλ, ζείνηο ζθηξηήκαζη, κελχεηο 
ζνπ ηήο Κάξαο, ηήλ εχξεζηλ Πξνθήηα, αςεπδνχο δηά ζηφκαηνο, ηψ ζέ 
πνζνχληη ζεξκψο, ηεξνπξγψ Πνηκέλη.  

Θενηνθίνλ 



Παξζελία θαί ηφθνο, ππέξ θχζηλ θαί ιφγνλ, ελ ζνί ζπλέδξακνλ, Θεφλ γάξ 
ζαξθσζέληα, εθχεζαο αθξάζησο, Θενηφθε, ψ ςάιινκελ, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Ο Βαπηηζηήο θαί Πξφδξνκνο, ν επίγεηνο Άγγεινο, ηήο παξαλνκίαο, αθξηβήο 
θαηήγνξνο, Σξηάδνο θαλέξσζηλ, ελ lνξδάλε πξίλ θαηηδψλ, ηξίηνλ θαλεξνί, ηήλ 
Κεθαιήλ απηνχ πάζη, ηνίο πφζσ κεισδνχζηλ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
φπεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Πξνζππαληά πξνζχκσο ζνη, Βαζηιεχο ν πξαφηαηνο, άκα θηινρξηζηψ ηψ ιαψ 
Παλεχθεκε, πνηκέλσλ δέ πξφθξηηνο, πξνζεθαπινί ηάο ρείξάο ζνη, θαί ηψ 
εαπηνχ ελζηεξληζάκελνο ζηήζεη, ζθηξηά ελ επθξνζχλε, θαί βνά επραξίζησο, 
Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Τπέξ ρξπζφλ ε Κάξα ζνπ, δηαιάκπνπζα Πξφδξνκε, ηεζεζαπξηζκέλε, 
αξγπξένηο ζθεχεζηλ, σο φιβνο πνιχηηκνο, ηή βαζηιίδη δέδνηαη, ηαχηελ 
δσξεαίο, θαηαπινπηίδνπζα ζείαηο, πξνζχκσο κεισδνχζαλ, Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ηή γαζηξί θεξφκελνλ, ηφλ ηά ζχκπαληα, κάθαξ Ησάλλε, ραίξσλ 
πξνζεθχλεζαο, λεδχτ θξππηφκελνο, ζηεηξσηηθή παλεχθεκε φλπεξ 
γελλεζέληα, εμ Αγίαο Παξζέλνπ, ακλφλ Θενχ θεξχηησλ, επζεβψο αλεβφαο, 
Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ' 
Έθξημε πάζα αθνή 

Σήο ζηείξαο φζηνο βιαζηφο, γελλεηψλ εθ γπλαηθψλ ν ππέξηεξνο, ηνχ 
Βαζηιέσο Υξηζηνχ, ν ζηξαηηψηεο ν κέγαο Πξφδξνκνο, ν πξνθεξχμαο ηφλ 
Ακλφλ, ηνχ θφζκνπ ηά πηαίζκαηα, ηφλ αθαηξνχκελνλ, επθεκείζζσ Ηεξνίο 
κεισδήκαζη.  
 
Κξαηήξα πιήζαο δαςηιψο, ζπγθαιείο κεζπςεινχ ηνχ θεξχγκαηνο, ηήλ 
Δθθιεζίαλ Υξηζηνχ, ηή αλεπξέζεη ζήο Κάξαο Πξφδξνκε, Γεχηε εκπιήζζεηε 
βνψλ, ηεξπλψλ ψλ εηνίκαζα, θαί κεγαιχλαηε, ηφλ ηφ είλαη ηνίο βξνηνίο 
παξερφκελνλ.  
 
Άλαμ ζε, Άγγειε Θενχ, αγγειψλπκνο εηο ηνχηνπ βαζίιεηα, ραίξσλ εηζδέρεηαη, 
θαζππνπξγνχληνο πξφο ηνχην θάιιηζηα, ηνχ πνηκελάξρνπ επζεβψο, θαί 
θιήζεη θαί ράξηηη, ζεκλπλνκέλνπ ζαθψο, ζενθφξνπ Ηεξνχ θαί ζεφθξνλνο.  

Θενηνθίνλ 
Φείζαί κνπ ψηεξ ν ηερζείο, θαί θπιάμαο ηήλ ηεθνχζάλ ζε άθζνξνλ, κεηά ηήλ 
θχεζηλ, φηαλ θαζίζεο θξίλαη ηά έξγα κνπ, ηάο αλνκίαο παξνξψλ, θαί ηάο 
ακαξηίαο κνπ, ν επζπκπάζεηνο, ειεήκνλ αγαζέ θαί θηιάλζξσπε.  



 
Δμαπνζηεηιάξηνλ 

Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 
Δλ ηή επξέζεη Πξφδξνκε, ηήο ηηκίαο ζνπ Κάξαο, βαζηιεχο ν θηιφρξηζηνο, 
πιένλ γάλλπηαη ήπεξ, ηή εαπηνχ πνξθπξίδη, φλ ακείβνπ ηαίο λίθαηο, εμ χςνπο 
δπλακνχκελνλ, θαί εκάο θξνχξεη ζθέπε, ζνχ ηαίο επραίο, Βαπηηζηά 
παλεχθεκε Ησάλλε, θαηδξψο παλεγπξίδνληαο, θαί ηηκψληάο ζε πφζσ.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Θενηνθίνλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

ξνο Θενχ παλάγηνλ, θαί ιπρλίαλ θαί ζηάκλνλ, θαί θηβσηφλ θαί ηξάπεδαλ, 
ξάβδνλ ηε θαί ππξείνλ, θαί ζείνλ ζξφλνλ θαί πχιελ, θαί λαφλ θαί παζηάδα, 
πκλήζσκελ ζεφθξνλεο, ηήλ αγλήλ θαί Παξζέλνλ, εμ ήο Θεφο, ζαξθσζείο 
αηξέπησο θαί ππέξ θχζηλ, εζέσζε ην πξφζιεκκα, απνξξήησ ελψζεη. 

 
Δηο ηνχο Αίλνπο, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Πξνδξφκνπ γ' 

δεπηεξνχληεο ηφ α'.  
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο ε ηεξά Κεθαιή, θαί θσηνθφξνο θαί Αγγέινηο αηδέζηκνο, ε μίθεη 
ηκεζείζα πάιαη, θαί ηκεηηθνίο ειεγκνίο, αζειγείαο αίζρνο δηαθφςαζα, πεγή ε 
ηνίο ζαχκαζη, ηνχο πηζηνχο θαηαξδεχνπζα, ε ηνχ σηήξνο, ηήλ ζσηήξηνλ 
έιεπζηλ, θαηαγγείιαζα, θαί ηήλ πηήζηλ ηνχ Πλεχκαηνο, πάιαη θαηαλνήζαζα, 
πξφο ηνχηνλ ζθελψζαληνο, ηήο παιαηάο ηε θαί λέαο, ε κεζηηεχζαζα ράξηηνο, 
Υξηζηφλ εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο. (Γίο) 
 
θεχεη ηνχ Βαπηηζηνχ αξγπξψ εγθεθξπκκέλε Κεθαιή πεθαλέξσηαη, ιαγφλσλ 
αλαδνζείζα, εθ ηψλ ηήο γήο εκθαλψο, θαί ζαπκάησλ ξείζξα αλαβιχδνπζα, 
θαί γάξ ελ ηνίο χδαζη, θεθαιήλ ελαπέινπζε, ηνχ ππεξψα, λχλ ζηεγαδνληνο 
χδαζη, θαί νκβξίδνληνο, ηνίο βξνηνίο ζείαλ άθεζηλ. Σαχηελ νχλ καθαξίζσκελ, 
ηήλ φλησο ανίδηκνλ, θαί ελ ηή ηαχηεο επξέζεη, πεξηραξψο ενξηάζσκελ, 
Υξηζηφλ δπζσπνχζεο, ηνχ δσξήζαζζαη ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  
 
Κάξα ε ηφλ ακλφλ ηνχ Θενχ, αλαθεξχμαζα ζαξθί θαλεξνχκελνλ, θαί πάζη ηήο 
κεηαλνίαο, ηάο ζσηεξίνπο νδνχο, ζείαηο ππνζήθαηο βεβαηψζαζα, ε πξίλ ηνχ 
Ζξψδνπ, παξαλνκίαλ ειέγμαζα, θαί δηά ηνχην, εθηκεζείζα ηνχ ζψκαηνο, θαί 
ηήλ ρξφληνλ, ππνζηάζα θαηάθξπςηλ, ψζπεξ θσηνθαλήο εκίλ, αλέηεηιελ ήιηνο, 
Μεηαλνείηε βνψζα, θαί ηψ Κπξίσ πξνζηίζεζζε, ςπρήο θαηαλχμεη, ηψ 
παξέρνληη ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 



Σήλ παλζεβάζκηνλ Κάξαλ ηνχ Βαπηηζηνχ ζνπ Κχξηε, θαλεξσζείζαλ ζήκεξνλ 
εθ γήο, κεηά θσλήο αηλέζεσο, αξπζάκελνη πηζηψο, εηο πξεζβείαλ 
θηιάλζξσπε, νη επηαηθφηεο δνχινί ζνπ πξνζάγνκελ, αηηνχκελνη δη' απηήο 
απνιαβείλ, ελ ε κέξα θξίζεσο, παξά ζνχ ηφλ ηιαζκφλ θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε, ζχ ή άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο, έ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε Γέζπνηλα, κεηά θαί ηνχ Πξνδξφκνπ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

 
Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο 

 
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηνχ Πξνδξφκνπ Χδή γ' 

θαί ο'.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο 
Δπθξαλζήζεηαη δίθαηνο ελ Κπξίσ.  
ηίρ. Δηζάθνπζνλ ν Θεφο ηήο θσλήο κνπ.  

 
Ο Απφζηνινο, πξφο Κνξηλζίνπο. 

Αδειθνί, ν Θεφο ν εηπψλ εθ ζθφηνπο θψο ιάκςαη...  
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ. 
Σψ θαηξψ εθείλσ, αθνχζαο ν Ησάλλεο ελ ηψ δεζκνηεξίσ... 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Κάξπνπ, ελφο ηψλ Δβδνκήθνληα.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηνχ Απνζηφινπ γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Απνζηφινπ 
 

Ήρνο γ' 



Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Γεθηηθψλ ειιάκςεσλ ηφλ λνχλ ζετθψλ πνηνχκελνο, θαηεθσηίζζεο Παλφιβηε, 
θαί εηο ηφ θήξπγκα, ηνχ Υξηζηνχ εμήιζεο, θαί ιαφλ εδίδαμαο, πηζηεχεηλ εηο 
απηφλ, σο θηιάλζξσπνλ, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Άζηξνλ θαεηλφηαηνλ δεηρζείο, ζείαηο επηιάκςεζη, ηήο νηθνπκέλεο ηά πέξαηα, 
θσηίδεηο πάληνηε, δηδαραίο, Πακκάθαξ, θαί ζθεδάδεηο ράξηηη αριχλ ηψλ 
λνζεκάησλ εθάζηνηε, θαί λπλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Θπζίαλ αλαίκαθηνλ Θεψ, ζχσλ ηειεψηαηα, ππέξ απηνχ Μάξηπο ηέζπζαη, θαί 
πξνζελήλεμαη, λνεηή ηξαπέδε, ζχκα επσδέζηαηνλ, Απφζηνιε ψ Κάξπε 
ζεφιεπηε, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα 
έιενο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο α'  Παλεχθεκνη κάξηπξεο 

Φσηφο ελδηαίηεκα Αγλή, κφλε ερξεκάηηζαο, ηνχ εθ Παηξφο αλαιάκςαληνο, 
φζελ θξαπγάδσ ζνη, ηήλ εζθνηηζκέλελ, ςπρήλ κνπ ηνίο πάζεζη, θσηί ηψλ 
αξεηψλ θαηαθαίδξπλνλ, θαί ελ ζθελψκαζη, θσηεηλνίο ζνπ θαηαζθήλσζνλ, ελ 
εκέξα ηήο θξίζεσο Άρξαληε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
θαγήλ ζνπ ηήλ άδηθνλ Υξηζηέ, ή 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 κεηέξα 
θαί δνχιελ ζνπ δένκαη. 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 

 
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ' 

 
Καί ηήο Δνξηήο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ.  

 
Ο Καλσλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Σφλ θιεηλφλ αΗλψ Κάξπνλ ελζέσ πφζσ. 



Πνίεκα Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ 

Σνχο πφζσ ηεινχληάο ζνπ ηήλ θσζθφξνλ, θαί Ηεξάλ παλεπθιεή, θαί πάληηκνλ 
κλήκελ ζνπ, θσηφο ελζένπ πιήξσζνλ, Απφζηνιε πξεζβείαηο ζνπ.  
 
ινο αλαθείκελνο ηψ Γεζπφηε ηνχηνπ ηνχο λφκνπο ηνχο ζεπηνχο, αηξψηνπο 
εηήξεζαο, αλφκνπο επλνκίαλ δέ, Απφζηνιε εδίδαμαο.  
 
Ννχλ ηφλ ππέξ έλλνηαλ αγαπήζαο, ελ ζεσξία κπζηηθή, ηφλ λνχλ 
θαηεπγάζζεο, θαί θφζκνλ θαηεθψηηζαο, Πακκάθαξ ηεξψηαηε.  

Θενηνθίνλ 
Κχνπζα Παξζέλνο αλεξκελεχησο, θαί ηνχο ηήο θχζεσο ζεζκνχο, θαηλίδνπζα 
πέθπθαο, Μήηεξ αεηπάξζελνο, δηφ ζε καθαξίδνκελ.  
 

Χδή γ' 
Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε 

Λχξα θξνπνκέλε Πλεχκαηη, γέγνλε Πακκάθαξ, ε ζενθίλεηνο γιψζζά ζνπ, 
θζεγγνκέλε ηά κεγαιεία, ηνχ σηήξνο θαί Θενχ εκψλ.  
 
Έρσλ Λφγνλ ηφλ πξνάλαξρνλ, ζέ θαηεπνδνχληα, θαί πξνθαλψο εληζρχνληα, 
ηνίο αζένηο ηάο ζσηεξίνπο ηξίβνπο, Κάξπε θαζππέδεημαο.  
 
Ίλα Κάξπε ηφ ζσηήξηνλ, θήξπγκα ηή θηίζεη, σο Ηεξάξρεο ζεφιεπηνο 
θαηαγγείιεο, πνιινχο ππέζηεο, δησγκνχο θαί ζιίςεηο έλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
Νένλ σο παηδίνλ ηέηνθαο, ηφλ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ ηνχ Παηξφο αλαηείιαληα, 
απνξξήησο Θενγελλήηνξ, δηά ηνχηφ ζε δνμάδνκελ.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Θείαλ έιιακςηλ ηνχ Παξαθιήηνπ, Κάξπε πάλζνθε εηζδεδεγκέλνο, ηνχο 
ζθνηηζζέληαο αγλσζία εθψηηζαο, θαί κεηαζηάο πξφο ηά άλσ βαζίιεηα, ηψ 
Βαζηιεί ηψλ απάλησλ παξίζηαζαη, εμαηηνχκελνο, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εθάζηνηε,  
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 



Ήρνο γ'  Θείαο πίζηεσο 
Θείαο θχζεσο νπθ ερσξίζζε, ζάξμ γελφκελνο ελ ηή γαζηξί ζνπ, αιιά Θεφο 
ελαλζξσπήζαο κεκέλεθελ, ν κεηά ηφθνλ παξζέλνλ Μεηέξα ζε, σο πξφ ηνχ 
ηφθνπ θπιάμαο παλάκσκνλ, κφλνο Κχξηνο, απηφλ εθηελψο ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

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

 
Χδή δ' 

Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ 
Οηθνδφκεζαο σο ιίζνπο πηζηψλ ην πιήζνο, ελ επζεβείαο πέηξα, θαί λανχο 
απεηξγάζσ, ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ζεφθξνλ Απφζηνιε.  
 
Νενπξγήζαο ηψ βαπηίζκαηη ζενθήξπμ, παιαησζέληαο γλψκε, Σή θζνξά ηνχο 
αλζξψπνπο, έζσζαο δνμάδνληαο, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ.  
 
Τπνθαίλσλ ηφ κπζηήξηνλ ηφ θαιχςαλ, επ' αξεηή ζεφθξνλ, νπξαλνχο, 
εθεηιθχζσ, έζλε πξφο επίγλσζηλ, ηφ ζθφηνο αθέκελα.  
 
Μεηά Παχινπ ηνχ θσζηήξνο ηήο νηθνπκέλεο, νδνηπνξψλ πνιιάθηο, ηάο νδνχο 
ηάο θεξνχζαο, Κάξπε θαζππέδεημαο, ιανίο πξφο επζέβεηαλ. 

Θενηνθίνλ 
Ννεξψο ν ζενθφξνο Θενγελλήηνξ, φξνο ζε βιέπεη κέγα, θαί θαηάζθηνλ Κφξε, 
εμ νχ επεδήκεζε, ζαξθί ν Θεφο εκψλ.  
 

Χδή ε' 
Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε 

Χο θπηνθφκνο άξηζηνο, ππέδεημαο ιανίο, δσήο ηφ μχινλ, εμ νχ ν κεηαζρψλ, 
δήζεηαη ινηπφλ εηο ηφλ αηψλα, ρξηζηνθήξπμ Απφζηνιε.  
 
Κήξπμ εζλψλ Απφζηνινο, δηδάζθαινο ζεπηφο, ηεξνκχζηεο θαί Ηεξνιφγνο, 
Κάξπε γεγνλψο ελ επθξνζχλε, ηψ Γεζπφηε παξίζηαζαη.  
 
Αλαηνιήο εμψξκεζαη, σο άδπηνο θσζηήξ, ηήλ νηθνπκέλελ απγαίο ηψλ ζσλ 
ιφγσλ, θαί ηψλ ηεξψλ θσηίδσλ ηξφπσλ, Ηεξάξρα. Απφζηνιε  

Θενηνθίνλ 
Ρχπνπ ςπρήο θαί ζψκαηνο, θαζάξηζφλ κε λχλ, επινγεκέλε, επζπιάγρλσ ζνπ 
ξνπή, φπσο ζε πκλψ θαί κεγαιχλσ, θαηά ρξένο Παλχκλεηε. 
 

Χδή ο' 
Δβφεζε, πξνηππψλ 

Πεγάδεη ζνπ, ή ζνξφο ηψλ ιεηςάλσλ ηνίο ρξήδνπζηλ, ηακάησλ, Ηεξάξρα 



θαξπνχο ζεία ράξηηη, θαί θαζαίξεη πάζε, θαί βπζίδεη αθάζαξηα πλεχκαηα.  
 
Ο ιφγνο ζνπ, αινγίαο αλζξψπνπο εξξχζαην, θαί ζαπκάησλ, ε κεγίζηε 
επίδεημηο έλδνμε, ηνχο πεπιαλεκέλνπο, πξφο επζέβεηαλ Κάξπε σδήγεζε.  
 
Νεπξνχκελνο, δπλαζηεία ηή ζεία ηφλ δξάθνληα, ηνλ εηο χςνο, βιαζθεκίαλ 
ιαινχληα δηψιεζαο, θαί ηνχο ππ' εθείλνπ, νιιπκέλνπο Απφζηνιε έζσζαο.  

Θενηνθίνλ 
Δθχεζαο, αλσδχλσο ηφλ Πιάζηελ Παλάκσκε, ηάο νδχλαο, θαί ηνχο πφλνπο 
εκψλ αθαηξνχκελνλ, θαί ηήο αλσδχλνπ, αμηνχληα ηξπθήο ηφ αλζξψπηλνλ.  

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

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί ελδφμνπ Απνζηφινπ 

Κάξπνπ, ελφο ηψλ Δβδνκήθνληα Απνζηφισλ.  
ηίρνη 

 Καξπνχο ελεγθψλ, Κάξπε, δεθηνχο Κπξίσ  
 Φέξεηο θαζ' ψξαλ ηήλ ηειεπηήλ σο ηξχγελ.  
 Δηθάδη έθηε Κάξπνο απφ ρζνλφο ίπηαην καθξήο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Αιθαίνπ, θαί ηψλ Αγίσλ 
Μαξηχξσλ, Αβεξθίνπ θαί Διέλεο.  
 

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

Χδή δ' 
Αβξακηαίνη πνηέ 

Νφζνπο δηψθσλ θζνγγή, θαί ζεξαπεχσλ πάζε, ζθξαγίδη κφλε ηφ ζσηήξηνλ, 
δηήγγεηιαο θήξπγκα, ηεξνκχζηα Κάξπε, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη.  
 
Θπκφλ αξρφλησλ νθέ, κή δεηιηάζαο φισο, ηνκψο ερψξεηο πξφο αζιήζεσο, 
επίπνλα ζθάκκαηα, ν ηψλ Παηέξσλ βνψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Δπηζθνπνχκελφλ ζε, ππφ Κπξίνπ Κάξπε, Βέξξνηα ζείνλ εθιεξψζαην, 
Δπίζθνπνλ άξηζηνλ, επηζθνπνχληα ηαχηελ, επηζθνπαίο ελζένηο.  

Θενηνθίνλ 
Χο πιαηπηέξα νχζα, ηψλ νπξαλψλ ελ κήηξα, εδέμσ Λφγνλ ηφλ αρψξεηνλ, 
Παξζέλε ιπηξνχκελνλ, ζηελνρσξίαο πάζεο, ηφ γέλνο αλζξψπσλ.  
 

Χδή ε' 
Σφλ ελ ηψ ηαπξψ πξνζεισζέληα 



Παπισ ηψ ζνθψ θαζεγεκφλη, δηαθνλψλ επηζηνιαίο, ελζένηο Ηεξάξρα, ηάο 
ζσηεξηψδεηο δηδαράο, δηεπφξζκεπζαο ηνίο ζσδνκέλνηο.  
 
ξζξνο θαεηλφο πεξηαπγάδσλ, ηήλ νηθνπκέλελ ηψ θσηί, θεξχγκαηνο 
εδείρζεο, θαί ηήο αγλσζίαο ην βαζχ, αμηάγαζηε εμαίξσλ ζθφηνο.  
 
Θαχκαηα ηειψλ ηή επηθιήζεη, Παηξφο θαί Πλεχκαηνο ζνθέ, θαί Λφγνπ 
ζαξθσζέληνο, έπεηζαο Διιήλσλ ηνχο ζνθνχο, Σξηζππφζηαηνλ νπζίαλ ζέβεηλ.  

Θενηνθίνλ 
θζεο νπξαλφο Θενθπήηνξ, εμαλαηέιινπζαεκίλ, ηφλ ηήο δηθαηνζχλεο, Ήιηνλ, 
θσηίδνληα εκάο, επηγλψζεζη ζενγλσζίαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ ηψ ηαπξψ πξνζεισζέληα, θαί ππνδείμαληα εκίλ, φπινλ εηο 
ζσηεξίαλ, Παίδεο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ εηο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο 

Ηδψλ κεηά δφμεο αλειζφληα, Θεφλ ζαξθνθφξνλ ελ πςίζηνηο, εβδνκήθνληα 
Κάξπε Μαζεηαίο, ζπλαξηζκνχκελνο εμήιζεο, άκα ζχλ ηνχηνηο, θήξπμ έλζενο 
δεηθλχκελνο.  
 
Χο πξφβαηνλ κέζνλ απεζηάιεο, ηψλ ιχθσλ κεηάγσλ απηνχο Κάξπε, πξφο 
επίγλσζηλ ιφγσ αιεζεί, ηήο ζσηεξίαο, θαί κεηαπιάηησλ, ηνχησλ ηήλ γλψκελ, 
ζενξξήκνλ πξφο επζέβεηαλ.  
 
πλφκηινο ψθζεο ηψλ Αγγέισλ Απφζηνιε Κάξπε ζενξξήκνλ, Απνζηφισλ 
θαί Μαξηχξσλ ζαπκαζηψο, ελ επζεβεία ηειεησζέλησλ, νίο ζπγρνξεχσλ, 
επθξνζχλσο εκψλ κέκλεζν.  
 
Ζ γίαζαο Κάξπε βεκαηίδσλ, ηήλ γήλ θαί ηφ άγηνλ θεξχηησλ, Δπαγγέιηνλ πίζηεη 
θαί ςπράο, ηψ δσνδφηε ιφγσ πξνζήμαο, φζελ ζνη λέκεη, θιεξνπρίαλ ηήλ 
νπξάληνλ.  

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ ζνη πξνζάγνκελ Παξζέλε, ηήλ ηνχ Γαβξηήι αλαβνψληεο, Υαίξε θνχθε 
λεθέιε, Υαίξε γή αγεσξγήησο ζηάρπλ σξαίνλ, θαξπνθνξνχζα, ηφλ ηξνθέα 
ηήο θηίζεσο.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ, ηήο Δνξηήο 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο 

Αξρή 



ΤΖ ΚΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 
 

Μλήκε ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ Ηεξνκάξηπξνο Διιαδίνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 
ηνχ Αγίνπ γ'. 

 
ηηρεξά ηνχ Αγίνπ 

 
Ήρνο α' 

Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Θεφθξνλ Διιάδηε βαθαίο, ηνχ νηθείνπ αίκαηνο, Ηεξσζχλεο ειάκπξπλαο, 
ζηνιήλ ηήλ έλζενλ, κεζ' ήο εηο ηά άλσ, εηζήιζεο βαζίιεηα, θαί ζξφλσ ηνχ 
Γεζπφηνπ παξίζηαζαη, φλ λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Θεφθξνλ Διιάδηε Υξηζηφο, επνθζείο ζνη άπαληαο, ηνχο εθ κσιψπσλ ηάζαην, 
ρψξαο, ράξηηη, δη' απηφλ γάξ πάζαλ, ππνκείλαο θάθσζηλ, πξνείινπ πξνθαλψο 
αηθηδφκελνο, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ 
κέγα έιενο.  
 
Θεφθξνλ Διιάδηε ππξφο, θχζηλ εραιίλσζαο, θαί αδηάθιεθηνο έκεηλαο, ε 
δξφζνο γάξ Θενχ, ζέ πεξηθπθινχζα, αβιαβή εθχιαηηελ, ερζξνχο πεξηθαλψο 
θαηαηζρχλνπζα, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, 
θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο α'  Παλεχθεκνη κάξηπξεο 

Φσηφο ελδηαίηεκα Αγλή, κφλε ερξεκάηηζαο, ηνχ εθ Παηξφο αλαιάκςαληνο, 
φζελ θξαπγάδσ ζνη, ηήλ εζθνηηζκέλελ, ςπρήλ κνπ ηνίο πάζεζη, θσηί ηψλ 
αξεηψλ θαηαθαίδξπλνλ, θαί ελ ζθελψκαζη, θσηεηλνίο ζνπ θαηαζθήλσζνλ, ελ 
εκέξα ηήο θξίζεσο Άρξαληε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
θαγήλ ζνπ ηήλ άδηθνλ Υξηζηέ, ή 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 κεηέξα 
θαί δνχιελ ζνπ δένκαη. 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  



 
Απνιπηίθηνλ νκνίσο, θαί Απφιπζηο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ν, Καλσλ ηήο Δνξηήο θαί ηνχ Αγίνπ.  

 
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ  

 
Χδή α' Ήρνο δ' 
Άξκαηα Φαξαψ 

Γεχηε ζενπξεπψο, θηινκάξηπξεο ιανί, ρνξεχνληεο άζσκελ, αζκαηηθαίο 
πκλσδίαηο, ηφλ Ηεξνκάξηπξα ηνχ Υξηζηνχ, αλεπθεκνχληεο Διιάδηνλ.  
 
Άλζεζη ραξκνληθψο, θαηαζηέςσκελ πηζηνί, ηφλ ζείνλ Διιάδηνλ, σο ληθληήλ 
αζεβείαο,θαί κάξηπξα ζηεξξφλ ηήο ηξηθανχο, νκννπζίνπ ζεφηεηνο.  
 
Ήιηνο δηαπγήο, εμ αδχησλ ηεξψλ, ηψ θφζκσ αλέηεηιαο, απνκεηψζαο ηήλ 
πιάλελ, ελ αζιεηηθαίο καξκαξπγαίο, Ηεξνκάξηπο Διιάδηε.  

Θενηνθίνλ 
Άζπνξνλ ηνθεηφλ, κφλε θέξεηο γπλαηθψλ, θαί Μήηεξ ππάξρνπζα, θαί 
παξζελεχνπζα Κφξε, άθνπζκα θξηθηφλ ψθζεο Αγλή, φηη Θεφλ απεθχεζαο.  
 

Χδή γ' 
Ο ζηεξεψλ βξνληήλ 

Χο ζαπκαζηφλ ιανίο ηφλ Μάξηπξά ζνπ, αλέδεημαο σηήξ εκψλ, ππελεγθφληα 
πάζαλ πξνζβνιήλ, δηά δέ πηθξψλ βαζάλσλ, ηψ πφζσ γιπθαηλφκελνλ, ηήο 
ζήο αγαπήζεσο.  
 
Δλ νθζικνίο ηφ πχξ ππνίζαο Μάθαξ, ηήλ φςηλ απνιέινηπαο, θαί θαηηδψλ 
δφμαλ νπξαλψλ, ηψ Θεψ θαζσκνιφγεηο, φηη ηψ πάζεη θάνο ζνη, ιακπξφλ 
εμαλέηεηιε.  

Θενηνθίνλ 
Σφ ζαπκαζηφλ αεί ελ ζνί ζξπιείηαη, ηεξάζηηνλ Παλάρξαληε, φηη Παξζέλνο 
νχζα παηδνηνθείο, θαί γλεζία Μήηεξ πέιεηο, ηνχ Πνηεηνχ ηήο θηίζεσο, ακθνίλ 
αιεζεχνπζα.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Καζάξαο ζεπηφλ, απφ ξχπνπ θαθίαο, ερξίζζεο θαί Θεψ, Ηεξάηεπζαο Πάηεξ, 
αζιήζαο δέ δη' αίκαηνο, πιεηνηέξσο εμέιακςαο, θαί θαηεχγαζαο, ηάο ηψλ 



πηζηψλ δηαλνίαο, ηψλ ζαπκάησλ ζνπ, ηαίο παξαδφμνηο αθηίζηλ, Διιάδηε 
έλδνμε.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Πξνζηάηηλ πξφο Θεφλ, θεθηεκέλνη ζε πάληεο, πξνζηξέρνκελ ζεκλή, ηψ αγίσ 
λαψ ζνπ, αηηνχκελνη βνήζεηαλ, παξά ζνχ Αεηπάξζελε, ξχζαη νχλ εκάο, ηήο 
ηψλ δαηκφλσλ θαθίαο, θαί εμάξπαζνλ, εθ θαηαδίθεο θξηθψδνπο, ηνχο ζέ 
καθαξίδνληαο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ζαχκαηνο θαηλνχ! ψ θξηθηνχ κπζηεξίνπ! εβφα ε ακλάο θαί παλάκσκνο 
Κφξε, ελ μχισ ψο εψξαθελ, απισζέληα ηφλ Κχξηνλ, ν ηά ζχκπαληα, ελ ηή 
δξαθί πεξηθέξσλ, πψο θαηάθξηηνο, ππφ θξηηψλ παξαλφκσλ, ηαπξψ 
θαηαθξίλεηαη; 

 
Χδή δ' 

Δηζαθήθνα ν Θεφο 
Δλ απρήκαζη πνηθηιζείο, δηθαηνζχλεο ηή θνξπθή ζνπ, αληηηέζεηθαο δηάδεκα, 
ιηζνρξπζνθφιιεηνλ, Ηεξνκάξηπο έλδνμε, θιένο πηζηψλ. 
 
Ζδνκέλεο ζνπ ηήο ςερήο, ελ ηαίο βαζάλνηο ηφ πξφ ζσπφλ ζνπ, σζεί ξφδνλ 
ηεζεψξεην, σξατδνκέλνπ ζνπ, ελ ηνίο Υξηζηνχ παζήκαζη, Μάθαξ ζνθέ.  

Σξηαδηθφλ 
Δλ κηά νπζία πκλψ, ηξείο ππνζηάζεηο ηεο ζεαξρίαο, ηνχ Παηξφο Τηνχ θαί 
Πλεχκαηνο, φηη κία έιιακςηο, ηήο ηξηζειίνπ θχζεσο, εηο ν Θεφο.  

Θενηνθίνλ 
Ζ Παξζέλνο πψο γαινπρείο; πψο ηνίο κεηξψνηο ινρεχεηο λφκνηο; ηη φλπεξ 
απεθχεζαο, ζαξθσζείο Θεφο εζηη, θαηλνηνκψλ ηήλ θχζηλ, σο νίδελ απηφο.  
 

Χδή ε' 
Αλάηεηιφλ κνη Κχξηε 

Δμέιακςαο σο ήιηνο, νηθψλ ηφ δεζκσηήξηνλ, φηη εθεί ηφ θψο ηφ άδπηνλ, 
Υξηζηφο ζνη επεθάλε, ιφγνπο παξαθιήζεσο, σο ηψ Παχισ θσλψλ ζνη, 
θαξηεξφθξνλ Αζιεηά.  
 
Γεζκά ζνη δηεξξάγεζαλ, ψζπεξ ηζηφο αξάρληνο, φηη ελ ζνί ηζρχο ε άκαρνο, 
ζπληξίβνπζα δαηκφλσλ, άπαζαλ επίλνηαλ θαί ζέ κεγαιχλνπζα, ζηξαηηψηα ηνχ 
Υξηζηνχ.  

Σξηαδηθφλ 
Καί ηξία ζέβσ πξφζσπα, θαί κίαλ ηήλ ζεφηεηα, φηη ελ ηξηζί δηήξεηαη 
πξνζψπνηο νχ ηή θχζεη, εηο γάξ ν Θεφο εκψλ, ν Παηήξ ν Τηφο ηε, θαί ηφ 



Πλεχκα ηφ επζέο.  
Θενηνθίνλ 

Καί άξξεηνλ ιεγφκελνλ, θαί άγλσζηνλ λννχκελνλ, ηφ επί ζνί Οθζέλ 
κπζηήξηνλ, φηη ζπνξάλ νπθ έγλσο, θαί πηφλ απέηεθεο, νπηφο εζηη Πάλαγλε, ηήο 
εηξήλεο Βαζηιεχο. 
 

Χδή ο' 
Σψλ πηαηζκάησλ ηή δάιε 

Σψλ πηαηζκάησλ ηήλ ιχξαλ πάληεο άζσκελ, αγαιινκέλε θαξδία, φηη Υξηζηφο 
αλέδεημελ, Διιάδηνλ ηφλ θιεηλφλ αζινθφξνλ, ληθεηήλ ηνχ αληηθεηκέλνπ.  
 
Σνίο εηδψινηο ηφ ζπεηλ απαξλνχκελνο, ζπζία δψζα Σξηζκάθαξ Θεψ γέγνλαο, 
επσδηάδσλ άπαζη, ηά άρξαληα κχξα ηψλ παζεκάησλ, ηνχ Υξηζηνχ ελ ηψ 
ζψκαηη ζνπ.  
 
Σεηξαδέζκνηο αλάγθαηο δηεξρφκελνο, σο ελ αδχηνηο ππήξρεο επθξαηλφκελνο, 
εψξαο γάξ ηήλ κέιινπζαλ αλάπαπζηλ, πξφ πξνζψπνπ ζνπ Μάξηπο, ππέξ ήο 
είινπ πάληα παζείλ.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξθπήο ζνπ ν ηφθνο, φηη αζπφξσο, κεηξνπξεπψο πάιηλ ηίθηεηο, λφκσ 
θχζεσο, παλαιεζή ακθφηεξα, θηκνχζζσζαλ αη γισζζψδεηο αηξέζεηο, επί ζνί 
αγλή Θενκήηνξ.  

Ο Δηξκφο 
«Σψλ πηαηζκάησλ ηή δάιε βπζηδφκελνο, σο ελ θνηιία ηνχ θήηνπο 
ζπλερφκελνο, σο ν Πξνθήηεο θξάδσ ζνη, Αλάγαγε εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ, 
δένκαη θαί ειέεζφλ κε».  
 

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΕ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Διιαδίνπ. 

ηίρνη 
 Έιαηνλ Διιάδηνο ηεξσζχλεο,  
 Αίκαηη ζπλέκημε ηνχ καξηπξίνπ.  
 Δηθάδη εβδνκάηε Διιάδηνλ έθηαλε ππγκή.  
 

Σή απηή εκέξα Μλήκε ηνχ αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο ζεξάπνληνο.  
 

Ο Άγηνο κάξηπο Δπζεβηψηεο ππξί ηειεηνχηαη.  
 

Ο άγηνο κάξηπο Αιχπηνο ιίζσ ηήλ θεθαιήλ ζπληξηβείο ηειεηνχηαη.  
 

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

Χδή δ' 



Πχξ θιέγνλ ελ θακίλσ 
Οπξαλφο ζε εδέζζε πξφο γήλ ζπξφκελνλ, ζέαηξνλ Μαθάξηε, ελ ηψ θφζκσ 
γέγνλαο, ππέξ Υξηζηνχ ελαζιήζαο, θαί ηνχηνλ πκλψλ, ηφλ ηψλ Παηέξσλ 
Θεφλ.  
 
Δλ πηέξλαηο ζνπ ππνίζαο πηθξάλ δηάηξεζηλ, έηξσζαο ηφλ δφιηνλ, θαί 
πηεξλίζαο έξξηςαο, ππφ ηνχο πφδαο ζνπ Μάθαξ, δνμάδσλ Υξηζηφλ, ηφλ ηψλ 
Παηέξσλ Θεφλ.  

Σξηαδηθφλ 
Σξηζήιηε ζεφηεο νκνβαζίιεηε, άλαξρε ατδηε, Πάηεξ Τηέ θαί Πλεχκα, επινγεηφο 
εί ν κφλνο ππάξρσλ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκσλ.  

Θενηνθίνλ 
Χ θξηθηνχ κπζηεξίνπ! ψ μέλνπ ζαχκαηνο! πψο θαί Μήηεξ πέθελαο, θαί 
Παξζέλνο έκεηλαο; Δπινγεκέλε ζχ κνλε, ηεθνχζα εκίλ, ηφλ ηψλ Παηέξσλ 
Θεφλ.  
 

Χδή ε' 
Γή θαί πάληα ηά ελ απηή 

Γή ηφ αίκά ζνπ κπξσδεί, άλσζελ πκλεί ζε νπξαλφο, ινγνγξαθνχκελ δέ εκείο 
ηά σξαία άζιά ζνπ Μάθαξ, θαί ιακπξψο εθβνψκελ, Ηεξείο επινγείηε ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Πχξ θαί μίθνο κή πηνεζείο, γέγνλαο νπιίηεο ηνχ Υξηζηνχ, ελ παληεπρία 
κπζηηθή, ηφλ Βειίαξ ζθπιεχζαο Μάθαξ, θαί πηζηψο αλαθξάδσλ, Ηεξείο 
επινγείηε ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Σξηαδηθφλ 
Θεφλ δνμάδσ επί Παηξφο, ζχκθσλα πκλψ επί Τηνχ, θαί επί Πλεχκαηνο 
ηαχηνλ, θχζηλ θξάηνο, πιήλ ηψλ πξνζψπσλ είο Θεφο γάξ ηά ηξία, φλ 
πκλνχληεο αηλνχκελ σο Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ννχο ηφ ζαχκα νπθ εγρσξεί, γιψζζα δέ εηπείλ εμαπνξεί, φηη θχεη άλεπ 
ζπνξάο ε Παξζέλνο, θαί κεηά ηφθνλ αιεζψο Θενκήησξ, ήλ αηλνχληεο, 
πκλνχκελ ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Χδή ζ' 
Σφλ άζπνξνλ ηφθνλ ζνπ 

Ζκέξαλ αζιήζεσο, ιακπξψο ενξηάδνληεο, ηνχ ζείνπ Διιαδίνπ, ελ χκλνηο ηφλ 
σηήξα κεγαιχλνκελ.  
 
θεχνο Ηεξφρξπζνλ, Ηεξάο αζιήζεσο, Υξηζηνχ ηή Δθθιεζία, ηφλ Μάξηπξα 
πκλνχληεο κεγαιχλνκελ.  



Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο κπξηφραξε, θαί θνζκνραξκφζπλε, Μαξία Θενηφθε, χκλνηο ζε 
αζηγήηνηο κεγαιχλνκελ.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ άζπνξνλ ηφθνλ ζνπ Θενηφθε άρξαληε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ελ 
χκλνηο αζηγήηνηο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαη Απφιπζηο 

Αξρή 
ΤΖ ΚΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπηπρνχο ή Δπηπρίνπ, Δπηζθφπνπ 

Μειηηελήο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 
ηνχ Αγίνπ γ'. 

 
ηηρεξά ηνχ  Αγίνπ 

 
Ήρνο α' 

Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Θεφθξνλ Δπηχρηε λεπξαίο, ηψλ παλζφθσλ ιφγσλ ζνπ, ελαπνπλίμαο ηνχο 
άθξνλαο, ηέινο καθάξηνλ, πληγκνλή πδάησλ, ππεδέμσ δξάθνληα, ελ ηνχηνηο 
απνπλίγσλ ηφ άζαξθνλ, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Κφζκνο σξαηφηαηνο δεηρζείο, άζιεηψλ ελ ράξηηη, κεηεβηβάζζεο γεζφκελνο, 
πξφο ππεξθφζκηα, Βαζηιεί ηψλ φισλ, αιεζψο παξίζηαζζαη, ζχλ πάζαηο ηαίο 
αγίαηο Γπλάκεζη, κεζ' ψλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, 
θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Μάξηπο αμηάγαζηε ηά ζά, ιείςαλα γεζφκελνη, πεξηθαλψο αζπαδφκεζα, θαί 
αξπνκέλνη, ράξηλ ηακάησλ, πφζσ ζε γεξαίξνκελ, θαί πίζηεη εθηελψο 
δπζσπνχκέλ ζε, Υξηζηφλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, 
θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 



Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλελ Μάξηπζηλ 
Χο πξεζβείαλ αθνίκεηνλ, θαί παξάθιεζηλ έκκνλνλ, θεθηεκέλε πάλαγλε πξφο 
ηνλ Κχξηνλ, ηνχο πεηξαζκνχο θαηαθνίκηζνλ, ηά θχκαηα πξάυλνλ, ηήο αζιίαο 
κνπ ςπρήο, θαί ελ ζιίςεη ππάξρνπζαλ ηήλ θαξδίαλ κνπ, παξαθάιεζνλ Κφξε, 
δπζσπψ ζε, θαί ραξίησζνλ ηφλ λνχλ κνπ, φπσο αμίσο δνμάδσ ζε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα ζε, επί μχινπ σο έβιεςελ, ε Ακλάο ε ηέμαζα 
επσδχξεην, θαί κεηξηθψο ζνη εθζέγγεην, Τηέ πνζεηλφηαηε, ηαχηά ζνη ν 
απεηζήο, δήκνο αληαπνδίδσζηλ, ν ζαπκάησλ ζνπ, απνιαχζαο κεγίζησλ, 
αιιά δφμα, ηή αξξήησ ζνπ θαί ζεία, ζπγθαηαβάζεη θηιάλζξσπε. 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 

 
Απνιπηίθηνλ 

 
Καί ηξφπσλ κέηνρνο. Καί ηήο Δνξηήο. Καί Απφιπζηο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο θαί ηνχ Αγίνπ.  

 
Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Σνχο ζνχο επαηλψ, Μάξηπο, ελζένπο ηξφπνπο. 

Πνίεκα Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ 

Σαίο ζείαηο Γπλάκεζη, ζπλαγειάδσλ Δπηχρηε, θαί ζξφλσ ηήο ράξηηνο, λχλ 
παξηζηάκελνο, ηνπο ηηκψληάο ζνπ, ηήλ κλήκελ ηήλ θσζςφξνλ, ελζέσο 
θαηαχγαζνλ, ηή κεζηηεία ζνπ.  
 
Οζίσο εβίσζαο, καζεηεπζείο αθξηβέζηαηα, πακκάθαξ Δπηχρηε, ηνίο 
Απνζηφινηο Υξηζηνχ, εηο ηειείαλ ηε, αλήρζεο ειηθίαλ, αζιήζαο ιακπξφηαηα, 
αμηνζαχκαζηε.  
 
Τπήιζεο ηφ ζηάδηνλ, ηήο καξηπξίαο γεζφκελνο, θαί ζάλαηνλ πξφμελνλ, δσήο 
επφζεζαο, θαί απέπλημαο, ερζξψλ ηάο κπξηάδαο, ζαιάζζε πληγφκελνο, 
κάθαξ Δπηχρηε. 

Θενηνθίνλ 
αξθφο νκνηψκαηη, επηθαλείο ν θηιάλζξσπνο, εθ ζνχ Παλακψκεηε, θφζκνλ 
δηέζσζελ, απνιιχκελνλ, θαί πιάλε ππαρζέληα, φζελ ζε γεξαίξνκελ, θαί 
καθαξίδνκελ.  
 

Χδή γ' 



Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 
Δπξψλ ηνχο ηνχ Λφγνπ ππεξέηαο, απάλησλ ζπνξέαο ηψλ θαιψλ, εδέμσ ελ 
θαξδία  ζνπ, ηφλ ζπφξνλ ηφλ ηνχ Πλεχκαηνο, θαί επζεβψο εβιάζηεζαο, 
εθαηνζηεχνληα άζηαρπλ.  
 
Ππξί ηήο ζεφηεηνο αυισ, πακκάθαξ ζαθψο αλαθιερζείο, σο χιελ ηήλ 
δπζζέβεηαλ, θαηέθιεμαο Δπηχρηε, θαί Ηεξψο ελήζιεζαο, φζελ πηζηψο 
επθεκνχκέλ ζε.  
 
Αγίνηο ηνχ Λφγνπ ππεξέηαηο, ςπρή θαί θαξδία  θνιιεζείο, αγίσο ζνπ 
δηήλπζαο, ηφλ βίνλ θαί εζθήλσζαο, πεξηθαλψο Δπηχρηε, ελ ηαίο Αγίσλ 
ιακπξφηεζη.  
 
Ηάζεηο πεγάδσλ κεηά ηέινο, πακκάθαξ Δπηχρηε ζνθέ, απνδηψθεηο πλεχκαηα, 
θαί ηήο ζαξθφο λνζήκαηα, απνθαζαίξεηο ράξηηη, Πλεχκαηνο ζείνπ καθάξηε.  

Θενηνθίνλ 
Ννφο κνπ ηφ ζθφηνο Θενηφθε, θσηίηψ ελ ζνί σο αγαζή, εθδπζσπψ δηάιπζνλ, 
θαί κεηαλνίαο ηξφπνηο κε, βειηησζήλαη πξέζβεπε, φπσο ελ πίζηεη δνμάδσ ζε.  

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

Καζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Καιψο ηφλ αγψλά ζνπ, ηειέζαο Μάξηπο ζνθέ, βξαβεία ηά ζαχκαηα, εθ ηνχ 
ηψλ φισλ Θενχ, εδέμσ Δπηχρηε, φζελ ζε ζπλειζφληεο, θαηά ρξένο ηηκψκελ, 
πίζηεη ηψλ ζψλ ιεηςάλσλ, ηήλ ζνξφλ πξνζθπλνχληεο, πινπζίσο εκίλ 
δηδνχζαλ, ράξηλ θαί έιενο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δθαίληζαο Άρξαληε, ηψ ζείσ Σφθσ 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' 

Σήλ αλεμηρλίαζηνλ 
ξηκνλ σο βφηξπλ ζε ηήο λνεηήο, έλδνμε ακπέινπ ππάξρνληα, 
πκλνινγνχκελ, Καηαλχμεσο εκίλ, σο αιεζψο Δπηχρηε, νίλνλ επζεβψο 
αλαβιχδνληα.  
 
Μέγηζηνο σο ήιηνο αλαηνιαίο, Μάξηπο ηψλ αγψλσλ ζνπ άπαζαλ, ηήλ 
νηθνπκέλελ, θαηαπγάδεηο αιεζψο, ηφλ ζθνηαζκφλ Δπηχρηε, ιχσλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ ράξηηη.  
 
Αγαιιηαζψκεζά πλεπκαηηθψο, ζήκεξνλ ηή κλήκε ρνξεχνληεο, ηνχ 
αζινθφξνπ, θαί βνήζσκελ απηψ, Μεγαινκάξηπο αίηεζαη, πάζη ηψλ 
πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ.  
 
Ρψκε δπλακνχκελνο παληνπξγηθή, πάζαο ηψλ δαηκφλσλ ηάο θάιαγγαο, 
Μάξηπο Κπξίνπ, εηξνπψζσ αλδξηθψο, θαί θαη' απηψλ εξίζηεπζαο, ζηέθνο 
αθζαξζίαο δεμάκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Σφκνλ ζε πξνέγξαςε ηψλ Πξνθεηψλ, άρξαληε Παξζέλε ν κέγηζηνο, ελ ψ 
δαθηχισ  θαηεγξάθε ηνχ Παηξφο, ν Λφγνο Θενλχκθεπηε, βίβισ ηήο δσήο 
θαηαγξάθσλ πηζηνχο.  
 

Χδή ε' 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα 

Τςψζεο πξφο Κχξηνλ, ρξπζαίο πακκάθαξ πηέξπμη, ηνχ ηεξσηάηνπ καξηπξίνπ, 
θαί πξφο ελζένπο κνλάο θαηέπαπζαο, δήκνηο Αζιεηψλ παλεπθιεψλ, λχλ 
ζπλαξηζκνχκελνο, ζενκάθαξ Δπηχρηε.  
 
ηαπξψ ηφλ ηαλχζαληα, εζεινπζίσο ζηε, ρείξαο κηκεζάκελνο εκθξφλσο, 
ρείξαο εδέζεο, δέξξεη θιεηφκελνο, θαί παξαδηδφκελνο βπζψ, θαί ηέινο 
δερφκελνο, ελ απηψ ηφ καθάξηνλ. 
 
Δγλψζζεζαλ έλδνμε, πνξείαί ζνπ ελ χδαζηλ, ελ νίο ηειεηνχκελνο εκθξφλσο, 
ηφλ αιαδφλα παλζηξαηί ηχξαλλνλ, Μάξηπο ελαπέπλημαο ζνθέ, φζελ 
καθαξίδνληεο, επζεβψο ζε γεξαίξνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξνχκελνο πάζεζη, θαί ινγηζκνίο Παλάκσκε, πξφο ηνχο νηθηηξκνχο ζνπ 
θαηαθεχγσ, πξφο ηήλ ζεξκήλ ζνπ πξνζηξέρσ Γέζπνηλα, ζθέπελ θαί 
βνήζεηαλ, δσήλ, κφλε ε θπήζαζα, δσνπνίεζνλ ζψζφλ κε.  
 

Χδή ο' 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ 

Θαπκάησλ ράξηλ δεμάκελνο, ηάζαη ηψλ ςπρψλ αξξσζηήκαηα, Μάξηπο 
Δπηχρηε, θαί ζεξαπεχεηο λνζήκαηα, ηψλ πξνζηξερφλησλ πίζηεη, ππφ ηήλ 



ζθέπελ ζνπ.  
 
Δλζένπ πίζηεσο έκπιεσο, θαί ράξηηνο γελφκελνο Έλδνμε, ιφγνλ ζσηήξηνλ, 
ζχλ Απνζηφινηο εθήξπμαο, ηήο δπζζεβείαο ιχσλ, ζθφηνο βαζχηαηνλ.  
 
Οζίσο Λφγνλ ηφλ άλαξρνλ, θεξχηησλ σο ελ ζήθε εκβέβιεζαη, δέξξεη Δπηχρηε, 
θαί ηψ βπζψ παξαδέδνζαη, πξφο ζσηεξίαο φξκνλ, θαηεπεηγφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνινγψ ζε Παλχκλεηε, δνμάδσ ηά ζεπηά κεγαιείά ζνπ ηήο αησλίνπ κε, 
ξχζαη δεηλήο θαηαθξίζεσο ηφλ ζφλ Τηφλ απαχζησο θαζηθεηεχνπζα.  

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

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Δπηπρνχο, 

Δπηζθφπνπ Μειηηελήο.  
ηίρνη 

 Χο επηπρψο ζχ επηχρεζαο ηξηζκάθαξ! 
 Θείαο ηεηεπρψο, Δπηπρέο, θιεξνπρίαο,  
 Δηθάδη νγδνάηε Δπηπρέα έλζελ άεηξαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Διηθσλίδνο.  
ηίρνη 

 Διηθσλίο ηκεζείζα ηήλ θάξαλ μίθεη  
 Οπρ Διηθψλα, αιι' Δδέκ ηξπθήλ έρεη.  
 

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

Χδή δ' 
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη 

ηαζεξάλ επηδεηθλχκελνο ηήλ έλζηαζηλ, Μάξηπο Δπηχρηε, ηνχο ηψλ Διιήσσλ 
ζνθνχο, αλδξείσο θαηήζρπλαο, κέιπσλ ελ Πλεχκαηη, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Σνχο ηνχ Λφγνπ Μαζεηάο θαηακπνχληάο ζε, επξψλ Δπηχρηε, ηά ππέξ ιφγνλ 
θαί λνχλ, ηφ νχο ζνπ ππέθιηλαο ζενπεηζέζηαηα, θαί εθξαχγαδεο, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ρείζξνλ δψλ ελ ηή θαξδία ζνπ Δπηχρηε, ππνδεημάκελνο, ηνχ Πλεχκαηνο 
αιεζψο, πιάλεο απεμήξαλαο, ζνιψδε ξεχκαηα, θαί ηάζεσλ, αλαπεγάδεηο 
λάκαηα, ηνίο πηζηψο ζνη πξνζηνχζη.  



Θενηνθίνλ 
Ο ελ θφιπνηο ηνχ Παηξφο απεξηλφεηνο, Τηφο θαζήκελνο, ελ θφιπνηο ζνπ ηήο 
αγλήο, σο βξέθνο θαζέδεηαη, επ' αλαθιήζεη εκψλ, ψ θξαπγάδνκελ, Ο ηψλ 
παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε' 
Παίδαο επαγείο 

Πνιιά θαηά ζνχ θελνινγνχληεο, νη πιάλνη ζενκαθάξηζηε εζρχλζεζαλ, 
κψκνπο ζνη πξνζάπηνληεο, άκσκνλ θπιάμαληη, ηήλ ζήλ ςπρήλ θαί κέιπνληη, 
Μάξηπο Δπηχρηε, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Ο λνχο ζνπ θσηί ιειακπξπζκέλνο, Δπηχρηε έλδνμε ηνχ Πλεχκαηνο, πιάλεο 
ακαπξψζεσο, έκεηλελ ακέηνρνο, ηαίο πξφο Θεφλ πςνχκελνο, απαχζηνηο 
λεχζεζη, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Τκλνχκελ πακκάθαξ αζινθφξε, ηνπο πφλνπο, ηφλ δήιφλ ζνπ ηφλ χλζενλ, θαί 
ηά αξηζηεχκαηα, κέγηζηε Δπηχρηε, δη' ψλ ερζξνχ θαηέβαιεο ηά παλνπξγεχκαηα, 
θαί ζηέθνο αθζαξζίαο εδέμσ, εθ ηνχ αζινζέηνπ, θαί πάλησλ Βαζηιέσο.  

Θενηνθίνλ 
πλήςαο ηά πάιαη δηεζηψηα, Παξζέλε ζενραξίησηε ηψ ηφθσ ζνπ, φζελ σο 
αηηίαλ ζε πάλησλ καθαξίδνκελ, ηψλ αγαζψλ θξαπγάδνληεο, ςπρήο επζχηεηη, 
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Χδή ζ' 
Άπαο γεγελήο 

Ίδε θσηαπγήο, επέζηε παλήγπξηο, ηνχ αζινθφξνπ Υξηζηνχ, πάληεο νχλ 
ζπλδξάκσκελ, επζεβνθξφλσο ηνχηνπ ηά ζαχκαηα, θαί Ηεξά παιαίζκαηα 
αλεπθεκήζαη πηζηψο, δη' ψλ ψθζε, Άγγεινο επίγεηνο, αιεζψο θαί νπξαληνο 
άλζξσπνο.  
 
ζπεξ πξνζθνξάλ, πακκάθαξ παξέδσθαο, ηήλ ζήλ ςπρήλ ηψ Θεψ, κέζνλ 
ηψλ πδάησλ κέλ, ηφ ζείνλ ηέινο ππνδερνκελνο, πξφο ηφλ ηξπθήο ρεηκάξξνπλ 
δέ θαηαζθελνχκελνο, θαί κεζέμεη, θάιιηζηα ζενχκελνο, θαί θσηφο ατδίνπ 
πιεξνχκελνο.  
 
ηήξηγκα πηζηψλ, ππάξρεηο θαί θαχρεκα αμηνζαχκαζηε, ηψλ αζπαδνκέλσλ 
ζνπ, ζεφθξνλ Μάξηπο ηά ζεία ιείςαλα, θαί εθηεινχλησλ πάληνηε ηήλ ζείαλ 
κλήκελ ζνπ, αζινθφξσλ, κέγα αθξνζίληνλ, ηψλ Αγγέισλ απάλησλ ζπλφκηιε.  



 
Ήζξνηζηαη ιαφο, πκλήζαί ζνπ ζήκεξνλ ηά αξηζηεχκαηα, θαί ηά θαηνξζψκαηα, 
θαί ηνχο αγψλαο θαί ηά παιαίζκαηα, φλ ηαίο επραίο ζνπ κέγηζηε Μάξηπο 
Δπηχρηε, απφ πάζεο, ιχηξσζαη ζηελψζεσο, θαί αζέσλ βαξβάξσλ αιψζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Φψηηζνλ Αγλή, ςπρήο κνπ ηά φκκαηα, παχζνλ ηφλ θιχδσλα, ηφλ 
επηγηλφκελνλ, ηήο ηψλ δαηκφλσλ παξελνριήζεσο, θαί εηο νδφλ θαηεχζπλνλ 
ηψλ ζειεκάησλ Υξηζηνχ, ηνχ λνφο κνπ, πάλαγλε ηήλ ζηέλσζηλ, φπσο πίζηεη 
αεί καθαξίδσ ζε.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ, ηήο Δνξηήο 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Θενδνζίαο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηήο Αγίαο γ'. 
 

ηηρεξά ηήο Αγίαο 
Ήρνο πι. δ' 

Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Αίγιε παξζελίαο ιάκπνπζα, Θενδνζία ζεκλή, θαί πνξθχξαλ δη' αίκαηνο, 
καξηπξίνπ πάλζνθε, βεβακκέλελ ιακπξφηαηα, πεξηζεκέλε θαί ππεξθφζκηνλ, 
Υξηζηνχ λπκθψλα θαηαζθελψζαζα, θφξε παλάκσκε, ζπγρνξεχεηο ηάμεζηλ, 
Αγγειηθαίο, φλησο αθαηάιπηνλ, ρνξείαλ έλδνμε.  
 
Μάξηπο παξζέλε παλεχθεκε, Θενδνζία Υξηζηφλ, νινθιήξσο πνζήζαζα, ηψλ 
βαζάλσλ ήλεγθαο, ηάο πιεγάο θαξηεξψηαηα, αηθηδνκέλε δηά ηφλ ζφλ εξαζηήλ, 
θαί μενκέλε πιεπξάο ηαίο κάζηημηλ,  ηψλ αγψλσλ ζνπ, θαξηεξάο ελζηάζεσο! 
δη' ήο πξφο γήλ, φλησο θαηαβέβιεθαο, ηφλ ππεξήθαλνλ.  
 
Κάιιεη ςπρήο ηε θαί ζψκαηνο, θεθνζκεκέλε θαηδξψο, ηψ Υξηζηψ 
πξνζεηήλεμαη, ηφλ ηήο δφμεο ζηέθαλνλ, παξ απηνχ αλαδήζαζζαη, Θενδνζία 
Μάξηπο παλέλδνμε, θαί βαζηιείαο ζαθψο δηάδεκα, φλησο πνιχηηκνλ, επαμίσο 
δέδεμαη, ζή θνξπθή, λχκθε παλακψκεηνο, θαλείζα πάλζνθε. 
 



Γφμα... Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

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

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Πάληνηε πξάηησλ ηά άηνπα, ηφλ πνηεηήλ κνπ Θεφλ, παξνξγίδσ ν άζιηνο, θαί 
πηννχκαη πάλαγλε, ηήλ αηψληνλ θφιαζηλ, θαί ηνχ ππξφο ηήλ θιφγα ηήλ 
άζβεζηνλ, Καί ηψλ ζθσιήθσλ ηήλ αγξηφηεηα, ψλ κε εμάξπαζνλ, Γέζπνηλα 
παλχκλεηε, ηφλ ζφλ Τηφλ, Λφγνλ θαί θηιάλζξσπνλ θαζηθεηεχνπζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σί ην νξψκελνλ ζέακα, φ ηνίο εκνίο νθζαικνίο, θαζνξάηαη ψ Γέζπνηα: ν 
ζπλέρσλ άπαζαλ, θηίζηλ μχισ αλήξηεζαη, θαί ζαλαηνχζαη, ν πάζη λέκσλ 
δσήλ ε Θενηφθνο θιαίνπζα έιεγελ, φηε εψξαθελ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ, ηφλ 
εμ απηήο, αξξήησο εθιάκςαληα, Θεφλ θαί άλζξσπνλ. 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  

 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ’ 

Καηεπιάγε Ησζήθ 
Ζ ακλάο ζνπ Ηεζνχ, θξάδεη κεγάιε ηε θσλή, έ Νπκθίε κνπ πνζψ, θαί ζέ 
δεηνχζα αζιψ, θαί ζπζηαπξνχκαη, θαί ζπλζάπηνκαη ηψ βαπηηζκψ ζνπ, θαί 
πάζρσ δηά ζέ, σο βαζηιεχζσ ζχλ ζνί, θαί ζλήζθσ ππέξ ζνχ, ίλα θαί δήζσ ελ 
ζνί, αιι’ σο ζπζίαλ άκσκνλ, πξνζδέρνπ ηήλ κεηά πφζνπ ηπζείζάλ ζνη, Απηήο 
πξεζβείαηο, σο ειεήκσλ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί  Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηήο, Αγίαο ν παξψλ. νχ ε' Αθξνζηηρίο.  
 

Θενδνζίαο ηήο Μάξηπξνο κέιπσ θιένο. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 

Θεφο ζνη Θενδνζία γέγνλελ, νδφο αζιήζεσο, επί ηαπξφλ εθνχζηνλ ειζψλ, 
θαζειψλ γάξ ηφλ ηχξαλλνλ, ψζπεξ ζηξνπζίνλ παίδεζζαη, ππφ Μαξηχξσλ 
απεηξγάζαην.  
 
Δπηφλσο Θενδνζία πάληηκε, πξφο γήλ θαηέξξαμαο, ηφλ αξρεγφλ ηήο πιάλεο 
θαξηεξψο, ελαζινχζα παλεπθεκε, θαί ηφλ ηήο λίθεο ζηέθαλνλ, σο ληθεθφξνο 
Μάξηπο είιεαο.  
 



Ο πάιαη κεγαιαπρία ρξψκελνο, λχλ θαηαβέβιεηαη, ζή θαξηεξία Μάξηπο 
πξνζβαιψλ, ηνχ ηαπξνχ γάξ ηήλ δχλακηλ, αλαιαβνχζα ήζρπλαο, άκεηξα 
ηνχηνλ θξπαηηφκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Γνιίσο εμαπαηήζαο φθηο κε, είιελ αηρκάισηνλ, ηνχ ζεσζήλαη πφζνλ κνη 
ελζείο, δηά ζνχ δέ Παλάρξαληε, αλαθιεζείο ηεζέσκαη, αλαιινηψησο 
αιεζέζηαηα.  
 

Χδή γ' 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

Ο πφζνο ν ζετθφο, Θενδνζία ζέ πηζηήλ έδεημε, λχκθελ Υξηζηνχ Μάξηπξα, 
ηνχηνπ ηφλ ηαπξφλ αγαπήζαζαλ.  
 
αξθφο ηήλ θζνξνπνηφλ, θαηαιηπνχζα ψ ζεκλή πξφλνηαλ, δσνπνηψ  
Πλεχκαηη, δήο Θενδνζία παλεχθεκε.  
 
Ηάηξεπζφλ κνπ ηφλ λνχλ, ζενδσξήησ ζνπ επηή ράξηηη, θαί ηήλ ςπρήλ 
πάζεζηλ, εθλελεπξηζκέλελ ζεξάπεπζνλ.  

Θενηνθίνλ 
Αλέζηεζαο ψ ζεκλή, ηήλ πεπησθπίάλ κνπ κνξθήλ ηέμαπα, ηφλ αξρεγφλ 
Γέζπνηλα, ηήο πάλησλ εκψλ αλαζηάζεσο.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Θενχ δφζηο πέθπθαο, εηθφησο Μάξηπο ζνθή, αζιήζεη εθιάκπνπζα, θαί 
παξζελίαηο θαηδξαίο, αθηίζη ππξζεχνπζα, πάλησλ ηάο δηαλνίαο, ηψλ αεί ζε 
ηηκψλησλ, πίζηεη Θενδνζία, θαί ηήλ ζήλ θαηδξνηάηελ, ηεινχλησλ επί γήο 
ενξηήλ ζενκαθάξηζηε.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δθαίληζαο Άρξαληε, ηψ ζείσ Σφθσ 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' 

Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 
εζνβεκέλνο ν ηχξαλλνο ηαίο αηθίαηο, θαηαπηνείλ ηφ εχηνλνλ, ηήο ζήο 
θαξηεξίαο, ψεην ν δφιηνο, απηή δέ Παλεχθε κε, Γφμα ηψ Θεψ αλεθξαχγαδεο.  
 
Σήλ ζεφζδνηνλ θαί ζείαλ πξνζεγνξίαλ, πξνγλσζηηθψο επινχηεζαο, Μάξηπο 
αζιεθφξε, δφζηο γάξ εγέλνπ Θεψ, εκάο θαηεπθξαίλνπζα, πίζηεη ζε θαί πφζσ  
γεξαίξνληαο.  
 
Ζ γιατζκέλελ ζεφθξνλ Θενδνζία, καξηπξηθνχ δη' αίκαηνο, ζνχ πεθνηληγκέλελ, 
πεξηβεβιεκέλε ζηνιήλ, Γξακνχκαη νπίζσ ζνπ, πφζσ ηνχ λπκθίνπ κνπ, 
έθξαδεο.  

Θενηνθίνλ 
εζαξθσκέλνλ ηφλ Λφγνλ αγλή Παξζέλε, ζενπξεπψο εγέλλεζαο, θαί κέλεηο 
Παξζέλνο, φζελ αζηγήηνηο θσλαίο, ηφ Υαίξέ ζνη Γέζπνηλα, πίζηεη αδηζηάθησ 
θξαπγάδνκελ. 
 

Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

Μχξνλ εθθελσζέλ, ηφλ Υξηζηφλ αγαπήζαζαη, λεάληδεο ζενθξφλσο, 
εθνινχζεζαλ ηνχησ, ελ άζκαζη δνμάδνπζαη.  
 
Αηψληνλ δσήλ, ρξνληθήο αληαιιάμαζα, αλζ' αίκαηνο βξαρπηάηνπ, νπξαλψλ 
βαζηιείαλ, ε Μάξηπο εθιεξψζαην.  
 
Ρένπζηλ σο πεγαί, ηψλ Μαξηχξσλ ηά ιείςαλα, ηάκαηα ηνίο λνζνχζη, θαί 
ςπρψλ αξξσζηίαο, ηή πίζηεη ζεξαπεχνπζη.  

Θενηνθίνλ 
Σίο δχλαηαη ηφ ζφλ, εξκελεχζαη κπζηήξηνλ, Παλάκσκε; ηφλ γάξ Κηίζηελ, κή 
ρσξνχκελνλ πάζηλ, ελ κήηξα  ζνπ ερψξεζαο.  
 

Χδή ο' 
Θπζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Τπέξ ζνχ, κεηά ζπνπδήο ηφλ ζάλαηνλ είιεην, Θενδνζία ε Μάξηπο, απεηιάο 
ηπξάλλσλ κή πηνεζείζα, ηφ ζφλ πάζνο, κηκνπκέλε Υξηζηέ ηφ εθνχζηνλ.  
 
Ραδίσο, ηψ ηαπξψ  ζνπ γπλαίθεο ξσλλχκελαη, ηάο θεθαιάο ηψλ δξαθφλησλ, 
ψζπεξ έθεο ψηεξ θαηαπαηνχζη, ηψ ζψ  πφζσ, ηεηξσκέλαη θαί ζείσ  ζνπ 
έξσηη.  

Θενηνθίνλ 
ιελ ζε, πεξηζηεξάλ ηειείαλ θαί άκσκνλ, θαί ηειαπγέζηαηνλ θξηλνλ, θαί 
θνηιάδσλ άλζνο ψ Θενκήηνξ, ν λπκθίνο, ν λνεηφο επξψλ ζνη εζθήλσζελ. 



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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Σνίο πφλνηο δσήλ, ηήλ άπνλνλ θεθιήξσζαη, ηνίο αίκαζη δέ, ηφλ Λένληα 
απέπλημαο, ηφλ ερζξφλ ηφλ βέβεινλ, Δθθιεζίαο Υξηζηνχ παλεχθεκε, θαί 
απηψ  ζπγραίξνπζα λχλ, δπζψπεη απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Κζ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Θενδνζίαο.  

ηίρνη 
 Πλίγεη ζαιάζζεο Θενδνζίαλ χδσξ, 
 Σξέθεη δέ Υξηζηφο εηο αλαςπρήο χδσξ. 
 Δηθάδη Θενδνζίελ ελάηε πέθλε ξεχκα ζαιάζζεο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο  Αγίαο Οζηνκάξηπξνο Θενδνζίαο ηήο 
Κσλζηαληηλνππνιηηίζζεο.  

ηίρνη 
 Κέξαο θξηνχ θηείλάλ ζε, Θενδνζία,  
 θζε λένλ ζνη ηήο Ακαιζείαο θέξαο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Οιβηαλνχ, Δπηζθφπνπ 
πφιεσο  Αλένπ.  

ηίρνη 
 Σφλ Οιβηαλφλ κάια φιβηνλ ιέγσ, 
 Τπέξ Θενχ ζαλφληα ηνχ παλνιβίνπ. 
 

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

Χδή δ' 
Δλ ηή θακίλσ 

έ ζενζδφηνηο, θεθνζκεκέλελ Μάξηπο θάιιεζη, πίζηεη ζεσξνχληεο χκλνηο 
εηιηθξηλψο, ηψ λπκθίσ ζνπ θξαπγάδνκελ, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ  λαψ, ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 
Μεηά παξζέλσλ, ιακπαδεθφξνο εηο νπξάληνλ, Μάξηπο λχλ παζηάδα 
ραίξνπζα ηψ  Υξηζηψ, εηζειήιπζαο θξαπγάδνπζα, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ 
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Δπί ηνχ ζξφλνπ, ηνχ επεξκέλνπ φ θαζήκελνο, ζξφλνλ ζε επί γήο Παξζέλε 
ζενπξεπή, επξεθψο επαλεπαχζαην, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημί, παλάκσκε 
Γέζπνηλα.  
 



Χδή ε' 
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 

Λπζείζα δεζκψλ ηψλ ηήο ζαξθφο, Θενδνζία ζεκλή, αλέπηεο ραίξνπζα, πξφο 
θσηεηλφκνξθνλ ζάιακνλ, λπκθηθψο πεξηρνξεχνπζα, θαί καξηπξίνπ θνηληθψ 
αίκαηη ζηίιβνπζα, θαί βνψζα, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Παζηάδα νπξάληνλ νηθείλ, θαηεμηψζεο θαηδξψο, Θενδνζία ζεκλή, 
δηαησλίδνπζαλ εχθιεηαλ, επξακέλε παλανίδηκε, θαί ηήο αλδξείαο ζνπ θαξπφλ 
φλησο πινπηήζαζα, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα βνψζα ηφλ Κχξηνλ.  
 
Χξάζεο θεξψλπκνο ζαθψο, Θενδνζία ζεκλή, Θενχ γάξ δφζηο εκίλ, αξίζηε 
δέδνζαη πάλζνθε, δσξεψλ ηψλ ππέξ έλλνηαλ, αλαδηδνχζα πνηακνχο ηνίο 
πίζηεη κέιπνπζηλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Κπξίσο γελλήζαζα Θεφλ, θπξίσο πάλαγλε, Μήηεξ εδείρζεο Θενχ, 
επαιεζεχνπζαλ θέξνπζα, θαηαιιήισο ηψ γελλήκαηη, ζεσλπκίαλ, νη πηζηνί, 
φζελ δνμάδνκελ, Θενηφθνλ, ζέ ζενθξφλσο παλάκσκε Γέζπνηλα. 

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

Χδή ζ' 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο 

Λχζνλ ηάο ζεηξάο ηψλ πηαηζκάησλ, ηψλ επζεβψο ζε αλπκλνχλησλ, ηαίο ζαίο 
ηθεζίαηο ζεφθξνλ, Θενδνζία Μάξηπο παλεχθεκε, Θεψ ηψ παληνθξάηνξη, 
παξηζηακέλε παλζεβάζκηε.  
 
Δχαο ηήο πξνκήηνξνο πφζνλ, επηηεδείσο εθνκίζσ, λεχζεη πξφο Θεφλ 
ζενπκέλε, θαί γελνκέλε ζεία κεζέμεη Θεφο, δηφ ζε πακκαθάξηζηε, Θενδνζία 
καθαξίδνκελ.  
 
ινο γιπθαζκφο ρξεκαηίδεη, ν ζφο λπκθίνο αζιεθφξε, φινο ςπρηθή ζπκεδία, 
Θενδνζία Μάξηπο ππάξρεη Υξηζηφο, νχπεξ λχλ απνιαχνπζα, ηαίο ζαίο 
πξεζβείαηο εκψλ κέκλεζν. 

Θενηνθίνλ 
αξθί επηδεκήζαη ζειήζαο, ν δηαθνζκήζαο πάληα Λφγνο, ελ ζνί 
θαηεζθήλσζε κφλελ, αγησηέξαλ πάλησλ επξάκελνο, θαί Θενηφθνλ έδεημελ, επ' 
αιλζείαο Μεηξνπάξζελε. 

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

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 



Αξρή 
ΤΖ Λ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ παηξφο εκψλ  Ηζααθίνπ, Ζγνπκέλνπ ηήο Μνλήο ηψλ 

Γαικάησλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 
ηνχ Αγίνπ γ'. 

 
ηηρεξά ηνχ Αγίνπ 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Δγθξαηείαο ηνίο βέιεζη, ηφλ ερζξφλ εηξαπκάηηζαο, θαί ηάο ηνχηνπ θάιαγγαο 
εμεπφξζεζαο, δηφ ηήο λίθεο απέιαβεο, βξαβεία Μαθάξηε, παξ' απηνχ ηνχ 
θξαηαηψο, ζέ Υξηζηνχ εληζρχζαληνο, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηελ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  
 
Θεσξίαο ηήο θξείηηνλνο, επηβάο Πακκαθάξηζηε, ηά γεψδε άπαληα θαί 
επίθεξα, θαί πεξηψλ ελ ηψ ζψκαηη, παξείδεο θαί άυινλ, πνιηηείαλ επί γήο, 
επεζπάζσ ανίδηκε, ζείσ Πλεχκαηη, νδεγνχκελνο Πάηεξ κνλαδφλησλ, νδεγφο 
θαλψλ θαί ηχπνο, ψθζεο θαί πίζηεη πεξίδνμνο.  
 
Σψλ ραξίησλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηαίο ελζένηο ειιάκςεζη, θαηδξπλδείο 
ζεφπλεπζηε, Ηζαάθηε, θσζηήξ εδείρζεο ηνίο πέξαζηλ, νδχλαο θαθψζεσλ, θαί 
ηφ ζθφηνο ηψλ παζψλ, απειαχλσλ πξεζβείαηο ζνπ, θαί ξπφκελνο, 
λνζεκάησλ παληνίσλ θαί θηλδχλσλ, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ 
αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλελ Μάξηπζηλ 

Χο πξεζβείαλ αθνίκεηνλ, θαί παξάθιεζηλ έκκνλνλ, θεθηεκέλε πάλαγλε πξφο 
ηνλ Κχξηνλ, ηνχο πεηξαζκνχο θαηαθνίκηζνλ, ηά θχκαηα πξάυλνλ, ηήο αζιίαο 
κνπ ςπρήο, θαί ελ ζιίςεη ππάξρνπζαλ ηήλ θαξδίαλ κνπ, παξαθάιεζνλ Κφξε, 
δπζσπψ ζε, θαί ραξίησζνλ ηφλ λνχλ κνπ, φπσο αμίσο δνμάδσ ζε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα ζε, επί μχινπ σο έβιεςελ, ε Ακλάο ε ηέμαζα 
επσδχξεην, θαί κεηξηθψο ζνη εθζέγγεην, Τηέ πνζεηλφηαηε, ηαχηά ζνη ν 
απεηζήο, δήκνο αληαπνδίδσζηλ, ν ζαπκάησλ ζνπ, απνιαχζαο κεγίζησλ, 



αιιά δφμα, ηή αξξήησ ζνπ θαί ζεία, ζπγθαηαβάζεη θηιάλζξσπε. 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά, ηήο Δνξηήο.  

 
Απνιπηίθηνλ  Σφ ηνχ Οζίνπ 

Ήρνο πι. δ’ 
Σαίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ ξναίο, ηήο εξήκνπ ηφ άγνλνλ εγεψξγεζαο, θαί ηήο εθ 
βάζνπο ζηελαγκνίο, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο εθαξπνθφξεζαο, θαί γέγνλαο 
θσζηήξ, ηή νηθνπκέλε ιάκπσλ ηνίο ζαχκαζη, Θεφθηηζηε Παηήξ εκψλ ζηε, 
πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ ν παξψλ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Πάζεζη λεθξσζέληα, δψσζφλ κε Πάηεξ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηή δσή λχλ ηψλ 
δψλησλ, παξξεζία πνιιή παξηζηάκελνο.  
 
Αίγιελ άυινλ Πάηεξ, έλδνλ ελ θαξδία  ζνπ δεμάκελνο, εθσηίζζεο θαί πάζαλ, 
ηψλ παζψλ ηήλ αριχλ εμεθάληζαο.  

Θενηνθίνλ 
ψζφλ κε ηφλ ελ δάιε, αηζρίζησλ παζψλ θιπδσληδφκελνλ, ηφλ σηήξα 
ηεθνχζα, ηνχ παληφο ηήλ γαιήλελ Παλάκσκε.  
 

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

άξθα θαζππέηαμαο, ηψ ινγηζκψ ζηεξξψο ζηε, ηήλ δέ ςπρήλ, έδεημαο 
δνπιείαο, ηψλ παζψλ απειεχζεξνλ.  
 
Πφλνηο ζνπ ηήλ άξνπξαλ, ηήλ ηήο ςπρήο ζνθέ ζηε, θαιιηεξγψλ, ζηάρπλ 
απαζείαο, θαί ζαπκάησλ εμήλζεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Σφπνλ αγηάζκαηνο, θαί λνεηήλ Αγλή ηξάπεδαλ, άξηνλ Υξηζηφλ, ηήλ δσήλ ηψλ 
φισλ, δεμακελελ πκλνχκέλ ζε.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δπηιάκςεη Πλεχκαηνο ηνχ Παλαγίνπ, θσηηζζείο απήιαζαο, ηήλ ηψλ αηξέζεσλ 



αριχλ, ζαπκαηνπξγέ, Ηζαάθηε, φζελ ζε πάληεο, ζπκθψλσο γεξαίξνκελ.  
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δλ ηή ζθέπε πάλαγλε, ηηή ζή Παξζέλε, πξνζθπγφλησλ δέεζηλ, 
πξνζδεμακέλε παξ' εκψλ, κή δηαιίπεο πξεζβεχνπζα, ηψ θηιαλζξψπσ, 
ζσζήλαη ηνχο δνχινπο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δπί μχινπ Γέζπνηλα, πξνζεισκέλνλ, ηφλ Τηφλ ζνπ βιέςαζα, Παξζελνκήηνξ 
θαί Θεφλ, ζχλ νδπξκνίο αλεθξαχγαδεο, Πψο ηαχηα πάζρεηο, Τηέ κνπ θαί 
Κχξηε; 

 
Χδή δ' 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Δπνκβξίαηο ηήο ράξηηνο, Πάηεξ πνηακνπο ζαπκάησλ αλέβιπζαο, κνιπζκφλ 
απνθαζαίξνληεο, ηψλ ελ πίζηεη Μάθαξ πξνζηξερφλησλ ζνη.  
 
Οινλχθηνηο δεήζεζη, θαί ηαίο παλεκέξνηο ζηε ζηάζεζη, ηήλ ςπρήλ 
πξνθαζεξάκελνο, ηήο Σξηάδνο νίθνλ Πάηεξ έδεημαο.  

Θενηνθίνλ 
Αιαηφκεηνλ φξνο ζε, πάιαη Αββαθνχκ πξνείδε Παλάκσκε, ν Θεφο εμ νχ 
επέθαλε, θαί εκάο θζαξέληαο αλεθαίληζελ.  
 

Χδή ε' 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Ναφο ηήο ηξηζειίνπ ζεφηεηνο, ρξεκαηίζαο, παζψλ ηά ηλδάικαηα, ηήο ζήο 
ςπρήο εμεκείσζαο.  
 
Πλεπκάησλ αθαζάξησλ θαζέζηε  θαο, ζχ δηψθηεο Αγίνπ γάξ Πλεχκαηνο, 
θαζαξφλ ζθήλσκα γέγνλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ Ήιηνλ ηεθνχζα ηήο δσήο, Θενηφθε, φινλ θσηαγψγεζνλ, εζθνηηζκέλνλ κε 
πάζεζηλ. 
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Σνχ θήηνπο ηνχ λνεηνχ, παλνιεζξίαλ δηέθπγεο, εγθξάηεηαλ πξνζεπρήλ, 
αγάπελ αζφισηνλ, θξαηαηάλ ηαπείλσζηλ, θαί ζηνξγήλ βεβαίαλ, πξφο Υξηζηφλ 
Πάηεξ θηεζάκελνο.  
 
Θεφο ζνπ ηά πξφο απηφλ, θαηεχζπλε δηαβήκαηα, ν δπλαηφο δπλαηφλ, ζαθψο 



απεηξγάζαην, παηνχληα επ' φθεσλ, θαί ζθνξπίσλ θάξαο,, Ηζαάθηε καθάξηε.  
Θενηνθίνλ 

Μαξία ηφ θαζαξφλ, ηήο παξζελίαο θεηκήιηνλ, θαζάξηζφλ κνπ ηφλ λνχλ, παζψλ 
ακαπξφηεηνο, θαί πιήξσζνλ ράξηηνο, θαί δηθαηνζχλεο, ηήλ θαξδίαλ κνπ 
παλάκσκε.  

Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαίεθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Λ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηζααθίνπ, 

Ζγνπκέλνπ ηήο Μνλήο ηψλ Γαικάησλ.  
ηίρνη 

 Φήθσ  Θενχ πξφο ζείνλ ήξζε ρσξίνλ, 
 Γήο, Ηζαάθηνο εθιηπψλ ηφ ρσξίνλ. 
 Θείνλ  Ηζαάθηνλ κφξνο είιελ ελί ηξηαθνζηή. 
 

Σή απηή εκέξα  ν Άγηνο Ναηάιηνο μίθεη ηειεηνχηαη.  
 

Ο φζηνο Βαξιαάκ ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

Οη άγηνη λενκάξηπξεο Ρσκαλφο θαί Μειέηηνο, μίθεη ηειεηνχληαη.  
 

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

Χδή δ' 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Ήξζεο πξφο χςνο απαζείαο, εκηκήζσ γάξ ελ ζψκαηη Αγγέινπο, ατδίνπ 
ηξζθήο, κέηνρνο αλεδείρζεο, αλαβνψλ Μαθάξηε, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Λάκπσλ αθηίζη ζεσξίαο, δηεζθέδαζαο δαηκφλσλ επηζέζεηο, θαί ηήο ηνχησλ 
πνιινχο, θαθψζεσο εξξχζσ, θξαπγάδνληαο Ηζαάθηε, ν Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Ίδε ήλ έθεζε Παξζέλνλ, ελ ηψ Πλεχκαηη ν κέγαο Ζζαταο, ελ γαζηξί ηφλ Θεφλ, 
ζπλέιαβε θαί ηίθηεη, ψ κεισδνχκ  ελ, Κχξηε, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε' 
Σφλ άλαξρνλ Βαζηιέα 

Αλχζηαθηνλ ηήο ςπρήο ηήλ ιακπάδα, ειαίσ ζνπ ηψλ αγψλσλ ηεξήζαο, 
εηζήιζεο ελ ραξά  εηο άθζαξηνλ λπκθψλα, θαί δήο εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφ δχζκνξθνλ ηψλ παζψλ εμεδχζσ, ρηηψληνλ, ελεδχζσ δέ Μάθαξ, σξαίαλ 



ηήλ ζηνιήλ, ηήο ζείαο απαζείαο, Υξηζηψ  ζπκβαζηιεχσλ.  
Θενηνθίνλ 

Χο έληηκνλ θαί ππέξηαηνλ ζξφλνλ, ππάξρνπζαλ ηνχ Θενχ ηήλ Μεηέξα, 
πκλήζσκελ ιανί, ηήλ κφλελ κεηά ηφθνλ, Παξζέλνλ θπιαρζείζαλ.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ άλαξρνλ Βαζηιέα ηήο δφμεο, φλ θξίηηνπζη ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ, 
πκλείηε ηεξείο, ιαφο ππεξπςνχηε, είο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Έθξημε πάζα αθνή 

Έδπο κέλ νίά πεξ αζηήξ, απφ θφζκνπ, πξφο Υξηζηφλ δέ αλέηεηιαο, ηφλ 
λνεηφλ αιεζψο, δηθαηνζχλεο πακκάθαξ Ήιηνλ, θαί σο αθηίλα ηνίο πηζηνίο, ηάο 
ζάο θαηαιέινη παο, θσηνεηδείο αξεηάο, ειαπλνχζαο ηψλ ςπρψλ ακαπξφηεηα.  
 
Σίκηνο έλαληη Θενχ, ζνχ ν ζάλαηνο  Ηζαάθηε γέγνλε, θαί γάξ νζίσο ελ γή, 
επνιηηεχζσ ηνχηνπ πξνζηάγκαηα, θαί δηθαηψκαηα ζνθέ, ηεξήζαο αιψβεηα' 
φζελ αλέηεηιελ, ψο δηθαίσ  ζνη ηφ θψο ηφ αλέζπεξνλ 

Θενηνθίνλ 
Έπαπζαο κφλε γπλαηθψλ, ηήλ αξάλ ηψλ πξσηνπιάζησλ Θεφλπκθε, ηφλ 
απεξίγξαπηνλ, ζαξθί ηεθνχζα πεξηγξαθφκελνλ, εθαηλνηφκεζαο ζεζκνχο, 
θχζεσο ακφιπληε, ηά δηεζηψηα ηφ πξίλ, παξαδφμσ κεζηηεία  ζνπ ήλσζαο.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΛΑ'  ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίφπ Μάξηπξνο Δξκείνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρ. Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί 

ηνχ Αγίνπ γ'. 
 

ηηρεξά ηνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Ζ απξνζκάρεηνο ράξηο, ηνχ δπλακνχληφο ζε, ελ αζζελεία Μάξηπο, ζνχ ηήο 
θχζεσο πάζη, ηήλ δχλακηλ δεηθλχεη, δηφ θαί ζλεηψ, ζέ ελίζρπζε ζψκαηη, 



θαηαπαιαίζαη ηφλ άζαξθνλ θξαηαηψο, θαί ιαβείλ ηά ληθεηήξηα.  
 
Σαίο ηψλ αηκάησλ ξαλίζη, ηήο αζεταο ηφ πχξ, Μεγαινκάξηπο ζβέζαο, ηήλ 
Υξηζηνχ Δθθιεζίαλ, θαηήξδεπζαο πινπζίσο, θαί ηψλ πηζηψλ, ηάο θαξδίαο 
εθψηηζαο, ηψλ επζεβψο ζνπ ηηκψλησλ ηφ Ηεξφλ, θαί ζεβάζκηνλ κλεκφζπλνλ.  
 
Χο αθαζαίξεηνο Πχξγνο, ηαίο πξνζβνιαίο ηψλ ερζξψλ, νπθ εζαιεχζεο φισο, 
ηάο απηψλ δέ θαξδίαο, ζπλέζεηζαο Δξκεία, θαί ηψ κνριψ ηψλ γελλαίσλ 
αγψλσλ ζνπ, σο εππεξίηξεπηνλ ηείρνο, πάλησλ απηψλ, ηά θξνλήκαηα 
θαηέαμαο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Δλ ηψ πειάγεη ηνχ βίνπ θιπδσληδφκελνο, θαί ηαίο ηψλ ελαληίσλ, ξαπηδφκελνο 
αχξαηο, βνψ ζνη Θενηφθε, Ίζπλνλ λχλ, πξφο ιηκέλα κε εχδηνλ, ηήο κεηαλνίαο 
ηήλ δάιελ ηψλ ινγηζκψλ, εηο γαιήλελ κεηαβάιινπζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηψ ηαπξψ παξεζηψζα ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ, θαί ηήλ καθξνζπκίαλ, 
ηνχηνπ απνζθνπνχζα, έιεγεο ζξελνχζα, Μήηεξ αγλή, Οίκνη! Σέθλνλ 
γιπθχηαηνλ, ηί ηαχηα πάζρεηο αδίθσο, Λφγε Θενχ; ίλα ζψζεο ηφ αλζξψπηλνλ.  

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. 

 
Απνιπηίθηνλ νκνίσο, θαί Απφιπζηο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ.  

 
Ο Καλσλ ηνχ Αγηνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Άδσ Μάθαξ ζνπ ηνχο πφλνπο ζεξκψ  πφζσ. 

Πνίεκα Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Αζηήξ δηαιάκπσλ ζείσ θσηί, ηψ ηήο αιεζείαο αλεδείρζεο καξηπξηθψο, 
πάληαο θαηαπγάδσλ ηνχο ελ πίζηεη, εηιηθξηλεί ζε Δξκεία γεξαίξνληαο.  
 
Γηφινπ ηή λεχζεη ηή πξφο Θεφλ, πάλησλ αινγήζαο, ηψλ ελ βίσ Μάξηπο ζνθέ, 
καξηχξσλ ππέδπο ηνχο αγψλαο, θαί ηφλ ερζξφλ θαηαξξάζζσλ ελίθεζαο.  



 
Χξαίνο ηφ είδνο θαί ηήλ ςπρήλ, ππάξρσλ Δξκεία, εζηξαηεχζεο ηψ  Βαζηιεί, 
ηψ  επνπξαλίσ  θαί ηνχο ηνχηνπ, Μάξηπο εηο ηφ ηέινο ερζξνχο εηαπείλσζαο.  
 
Μή ζχζαο εηδψινηο Μάθαξ ηνχο ζνχο, εζιάζζεο νδφληαο, ζηαγφλαο ηψλ 
λνεηψλ, ζπλζιάζαο ιεφλησλ, θαί ηήο λίθεο, αλαδεζάκελνο ζηέθνο 
ακάξαληνλ.  

Θενηνθίνλ 
Αγία Παξζέλε Μήηεξ Υξηζηνχ, Μαξηχξσλ ε δφμα, θαί Αγγέισλ ε ραξκνλή, 
ζχλ ηνχηνηο δπζψπεη ηφλ Τηφλ ζνπ, ηνχ νηθηηξήζαη θαί ζψζαη ηνχο δνχινπο 
ζνπ.  
 

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

Κφζκνο ερξεκάηηζαο, ηψλ αζιεηψλ νθέ ράξηηη, ζενιακπήο, φζελ νη ελ 
θφζκσ, επζεβψο ζε γεξαίξνκελ.  
 
Αίλνλ ηψ Θεψ εκψλ, ηάο ζηαγφλαο ζνπ ζιψκελνο, Μάξηπο ζνθέ, ηψ ζέ 
δπλακνχληη, επραξίζησο αλέκειπεο.  
 
Ρψκε ζείνπ Πλεχκαηνο, ζχ θξαηπλφκελνο Πάλζνθε, ηφλ δπλαηφλ, ραίξσλ ελ 
θαθία, εηαπείλσζαο δξάθνληα.  

Θενηνθίνλ 
ηφκαηη θαί γιψηηε ζε, Θενχ παλάγηνλ ηέκελνο, νκνινγψ, Πάλαγλε, δηφ κε, 
πάζεο ξχζαη θνιάζεσο.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Χο αζηέξα κέγηζηνλ, ηή νηθνπκέλε, ν Υξηζηφο ζε έδεημε, θσηαγσγνχληα ηνχο 
πηζηνχο, ηαίο ηψλ αγψλσλ ζνπ ιάκςεζη, Μάξηπο Δξκεία, Αγγέισλ ζπλφκηιε.  
 

Καί ηήο Δνξηήο 
 

Δη ηχρνη ε λεζηεία ηψλ Απνζηφισλ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθνλ 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δλ ηή ζθέπε πάλαγλε, ηηή ζή Παξζέλε, πξνζθπγφλησλ δέεζηλ, 
πξνζδεμακέλε παξ' εκψλ, κή δηαιίπεο πξεζβεχνπζα, ηψ θηιαλζξψπσ, 
ζσζήλαη ηνχο δνχινπο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δπί μχινπ Γέζπνηλα, πξνζεισκέλνλ, ηφλ Τηφλ ζνπ βιέςαζα, Παξζελνκήηνξ 



θαί Θεφλ, ζχλ νδπξκνίο αλεθξαχγαδεο, Πψο ηαχηα πάζρεηο, Τηέ κνπ θαί 
Κχξηε; 

 
Χδή δ' 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Οη θξνπλνί ηψλ αηκάησλ ζνπ, ηήο πνιπζεταο ηφ πχξ θαηέζβεζαλ, ηνίο πηζηνίο 
δέ δξφζνο ψθζεζαλ, αζινθφξε Μάξηπο αμηάγαζηε.  
 
Τπεηζήιζεο απηφεηνο, ηήλ ππξαθησζείζαλ Έλδνμε θάκηλνλ, σο νη Παίδεο δέ 
δηέκεηλαο ζετθή δπλάκεη αθαηάθιεθηνο.  
 
Σήο Σξηάδνο ηή ράξηηη, Μάξηπο δξνζηδφκελνο κέλεηο άθιεθηνο, ηήο θινγφο 
κέζνλ ηζηάκελνο, ελ Σξηζίλ εκέξαηο παλανίδηκε.  
 
Ο ρνξφο ηψλ Γπλάκεσλ, άλσζελ εζθφπεη ηήλ γελλαηφηεηα, θαί ηψλ πφλσλ 
ζνπ ηφ εχηνλνλ, αζιεηά Δξκεία εθπιεηηφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξχκλεηε Γέζπνηλα, ηφλ έλ ηνίο Αγίνηο αλαπαπφκελνλ, ππέξ ιφγνλ 
απεθχεζαο, δηά ηνχην χκλνηο ζε γεξαίξνκελ.  
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

πληξηβφκελνο ζψκα, Μάξηπο παλανίδηκε πνιιαίο θνιάζεζη, ζπληξηβήλ 
εηξγάζσ, απσιείαο μνάλσλ ελ ράξηηη, δηά ηνχην πάλησλ, ηψλ επζεβψλ ράξηηη 
ζεία, ζεξαπεχεηο ςπρψλ ηά ζπληξίκκαηα.  
 
Πηθξνηάησλ θαξκάθσλ, Μάθαξ θαηαπφζεζη κέλεηο απήκαληνο, είο βεβαίαλ 
πίζηηλ, εθθαινχκελνο ηνχησλ ηφλ πάξνρνλ, κεηαθπιηζζέληα, ηή ζή ιακπξά  
ζαπκαηνπξγία, καξηπξίνπ πξφο θιένο ππέξιακπξνλ.  
 
Οπδακψο παξεηξάπεο, ζηάζεσο ηήο θξείηηνλνο Μαθαξηψηαηε, ηφλ 
θξαηχλνληά ζε, θαί ζηεξίδνληα θαί θαηεπζχλνληα, ηάο θηλήζεηο πάζαο, ηάο 
πξφο απηφλ ζνπ γηλνκέλαο, πξννξψκελνο γλψκεο επζχηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Ννεξάλ ζε ιπρλίαλ, πάιαη ν Πξνθήηεο θαηείδελ ελ Πλεχκαηη, θεθηεκέλελ 
Κφξε, ηφ ιακπάδηνλ Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ, ηφλ θσηί αξξήησ, πάληαο εκάο 
θσηαγσγνχληα, ηνχο πηζηψο ζε ηηκψληαο παλάκσκε. 
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Οιφθιεξνλ πξφο Θεφλ, Πακκάθαξ έρσλ ηήλ έθεζηλ, ηνχο πφλνπο θαί 
ζπαξαγκνχο, ηνχ ζείνπ ζνπ ζψκαηνο, ψζπεξ άιινπ παζρνληνο, εθαξηέξεηο 
Υαίξσλ, ηνχο ζηεθάλνπο πξννξψκελνο.  
 
Τπέκεηλαο θαξηεξψο, ηψλ λεχξσλ ζνπ ηήλ αθαίξεζηλ, Δξκεία Μάξηπο 



Υξηζηνχ, ερζξφλ πνιπκήραλνλ, εθλεπξίδσλ ράξηηη, θαί αλδξείαο πάζεο, 
ππνηχπσζηο δεηθλχκελνο.  
 
ηνκνχκελνο ηψ ππξί, ηήο ηνχ Υξηζηνχ αγαπήζεσο, σο δίζηνκνο αιεζψο, 
γεγέλεζαη κάραηξα, ζηξαηεχκαηα άζεα, σο ζηεξξφο νπιίηεο, δηαθφπησλ 
εκθαλέζηαηα.  

Θενηνθίνλ 
Θειάδεηο κεηξνπξεπψο, ηφλ λεχκαηη πάληαο ηξέθνληα, αγθάιαηο πεξηθξαηείο, 
παλάκσκε Γέζπνηλα, ηφλ πάληαο θαηέρνληα, δηά ηνχην πίζηεη, θαηά ρξένο ζε 
δνμάδνκελ. 

Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αί αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ». 
 

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

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

ηίρνη 
 Βαπηεηο ζεαπηφλ θνγρχιε ζψλ αηκάησλ, 
 Δξκεία, Σκεζείο ψ βαθήο αλεθπιπηνπ! 
 Δξκείαλ ηξηαθνζηή άνξ θαηέθηαλε πξψηε.  
 

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

Χδή δ' 
Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 

Δηο Θεφλ αηελίδσλ, ηφλ δπλάκελνλ ζψδεηλ λνφο επζχηεηη, ππήλεγθαο ηνπο 
πφλνπο, Δξκεία ηνχο γελλαίνπο, αλακέιπσλ ηνχ ζψκαηνο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ραληηζκψ ηψλ αηκάησλ, ηήλ ππξάλ θαηαζβέζαο ηήο αζεφηεηνο, ηήλ θιφγα 
ππεηζήιζεο, εθιέρζεο δέ νπδφισο, αλακέιπσλ παλφιβηε, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Μαθθξίδεη ζε πάζα, Δθθιεζία Οξψζα ηάο αξηζηείαο ζνπ, ηήλ ράξηλ ηψλ 
ζαπκάησλ, ηήο λίθεο ηά βξαβεία, ά παξέζρε ζνη Κχξηνο, Δξκεία Μάξηπο 
ζνθέ, ιακπξψο εγσληζκέλσ.  

Θενηνθίνλ 
Χξαηψζεο Παξζέλε, ηφλ ελ θάιιεη σξαίνλ Υξηζηφλ θπήζαζα, εκίλ 
νκνησζέληα, θαί πάληαο ζπληξηβέληαο, πξφο δσήλ αλαπιάζαληα, φζελ 
πηζηψο ζε αεί, δνμάδνκελ ελ χκλνηο.  
 

Χδή ε' 



Νηθεηαί ηπξάλλνπ 
Παξαλφκσλ δφγκα, λφκσ  θξαηπλφκελνο ηήο αιεζείαο, αζιεηά Δξκεία, 
ραίξσλ εμεθαχιηζαο θαί ηνίο αγψζη, ηνίο κεγίζηνηο κάθαξ, θαξηεξψλ 
απέιαβεο, ηάο ελ ηνίο πςίζηνηο, ζθελψζεηο εηο αηψλαο.  
 
Οπ πηννχκαη πάζαλ, αιγεηλψλ επίηαζηλ πξνζγηλνκέλελ, νπδέ λέκσ ζέβαο, 
ηνίο κή νχζηλ έθξαδεο ζενίο Πακκάθαξ, έλα κφλνλ ζέβσ, Ηεζνχλ ηφλ Κχξηνλ, 
ηφλ επί Πνληίνπ, Πηιάηνπ ζηαπξσζέληα.  
 
Θχεζζαη πξνείινπ, σο αξλίνλ άκσκνλ Μάξηπο Δξκεία, ππέξ ηνχ ηπζέληνο, δη' 
εκάο σο πξφβαηνλ, θαί ηάο ζπζίαο ηάο βεβήινπο πάζαο, εθ ηήο γήο 
εμάξαληνο, φζελ ελ αηλέζεη αμίσο ζε πκλνχκελ.  

Θενηνθίνλ 
θζεο πιαηπηέξα, νπξαλψλ ρσξήζαζα Θεφλ ελ κήηξα, φλ αεί δπζψπεη, ηήο 
ζηελνρσξνχζεο κε λχλ ακαξηίαο, ξχζαζζαη Παξζέλε, φπσο πιαηπλφκελνο, 
έξγνηο επζεβείαο, πηζηψο ζε καθαξίδσ.  

Ο Δηξκφο 
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ ζνπ 
ζθφδξα αληερφκελνη Παίδεο εβφσλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο 

Ηδείλ Καηεμηψζεο απνιπζείο, ηήο ζαξθφο αζινθφξε παλεχθεκε, ηά αγαζά, 
άπεξ πξνεηνίκαζέ ζνη Θεφο, θαί ηνίο ζχλ ζνί αζιήζαζη, θαί θαηαβαινχζη ηφλ 
πνλεξφλ, κεζ' σλ εκάο ζσζήλαη, ηφλ Κχξηνλ δπζψπεη, Μάξηπο Δξκεία 
αμηάγαζηε.  
 
Χξαίφλ ζνπ ηφ είδνο θαί πξφ ηήο ζήο, ελαζιήζεσο φλ σξαηφηεξνλ, ψθζε 
νθέ, κεηά ηνχο αγψλαο ηνχο ζαπκαζηνχο, αγγειηθή ιακπξφηεηη, 
θαηεγιατζκέλνλ πεξηθαλψο, δηφ θαί πξφο σξαίνπο, αλέδξακεο λπκθψλαο, 
λίθεο ζηεθάλνηο θαιιπλφκελνο.  
 
ηξαηείαο αινγήζαο ηήο επί γήο, Βαζηιεί νπξαλίσ  εζηξάηεπζαη, Μάξηπο 
ζνθέ, νχ ηή δπλαζηεία ηή θξαηαηά, ηάο ηψλ δαηκφλσλ θάιαγγαο, πάζαο 
εμεθάληζαο θξαηαηψο, θαί λίθεο ηνχο ζηεθάλνπο, λνκίκσο αλεπιέμσ, ππέξ 
εκψλ πξεζβεχσλ πάληνηε.  
 
Ζ κλήκε ζνπ επέζηε ε θσηαπγήο, ηάο εκψλ δηαλνίαο θσηίδνπζα, 
καξκαξπγαίο, ηψλ αγσληζκάησλ ζνπ ηψλ ζηεξξψλ, ελ ή παξαθαινχκέλ ζε, 
Έρσλ παξξεζίαλ πξφο ηφλ Υξηζηφλ, ηθέηεπε απαχζησο, ηπρείλ εκάο ειένπο, 
ελ ηή εκέξα  ηήο εηάζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Φνξέζαο κε πξνήιζε Θεφο εθ ζνχ, αθζαξζίαο ελδχσλ κε έλδζκα, ηφλ 
πνλεξά, γλψκε γπκλσζέληα ζείαο ζηνιήο, Θενγελλήηνξ Γέζπνηλα, πάλησλ 



ηψλ αλζξψπσλ θαηαθπγή, Μαξηχξσλ ζηεθεθφξσλ, θξαηαίσκα θαί ηείρνο, 
θαί ηψλ Αγγέισλ αγαιιίακα.  

Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο, 
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο, ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα 
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη 
κεγαιχλνπζηλ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο 


