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Αξρή 
ΣΖ Α' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ επηά Μαξηχξσλ ηψλ Μαθθαβαίσλ, θαί ηνχ 

δηδαζθάινπ απηψλ Διεαδάξνπ, θαί ηήο κεηξφο απηψλ νινκνλήο, θαί ε 
Πξφνδνο ηνχ ηηκίνπ θαί δσνπνηνχ ηαπξνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ζηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ γ' θαί ηψλ Αγίσλ γ'. 

 
ηηρεξά ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 
Χο θνηλφλ θπιαθηήξηνλ, σο πεγήλ αγηάζκαηνο, ηφλ ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ 
αζπαζψκεζα, θαί γάξ θνηκίδεη, παζήκαηα, θαί παχεη λνζήκαηα, θαί Παληνίσλ 
αιγεηλψλ, απαιιάηηεη ηνχο θάκλνληαο, ππέξ άβπζζνλ, πειαγίδσλ ηά ξείζξα 
ηψλ ζαπκάησλ, ηνίο πηζηψο απηνχ, ηφλ ηχπνλ, θαί πξνζθπλνχζη θαί ζέβνπζηλ. 
 
Οη ηνχ βίνπ ηνίο θχκαζη, ζαιαηηεχνληεο άλζξσπνη, παζεκάησλ δάιε ηε 
θπκαηλφκελνη, σο εηο νιθάδα ζσηήξηνλ, ηφ μχινλ ηφ ηίκηνλ, θαηαθχγσκελ 
πηζηψο, θαί ζηγήζεη ηά θχκαηα, θαί ηά πλεχκαηα, θαί ξαγήζεηαη πάζε, θαί 
πξφο φξκνλ, αθπκάληνπ ζσηεξίαο, ραξκνληθψο θαηαληήζνκελ. 
 
Τπέξ ήιηνλ έιακςελ, ν ηαπξφο ν παλάγηνο, σο αθηίλαο ζαχκαηα 
πξνβαιιφκελνο, θαί σο βνιίδαο ηάκαηα, πξνζέιζσκελ άλζξσπνη, νη ηψ 
ζθφηεη ηψλ δεηλψλ, ζπλερφκελνη πάληνηε, θαί ιεςφκεζα, θσηνπάξνρνλ ράξηλ 
ηακάησλ, ηφλ ελ ηνχησ πξνζπαγέληα, ζαξθί Θεφλ κεγαιχλνληεο. 
 

ηηρεξά ηψλ Αγίσλ 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Σνχ λφκνπ ηφλ φξνθνλ επηά, ζηχινηο επαηξφκελνλ, ε ηπξαλλίο νπ θαηέζεηζε, 



ηήλ γάξ αιφγηζηνλ, ηνχ δηψθηνπ ιχζζαλ, αλδξηθψο ππέκεηλαλ, ηφ ζψκα 
παξαδφληεο ηνίο ηέκλνπζηλ, νη επγελέζηαηνη, λεαλίαη θαί νκαίκνλεο, ηψλ 
Μσζέσο, ζεζπηζκάησλ θχιαθεο. 
 
Τπέξ ηά νξψκελα ηφλ λνχλ, φλησο αλπςψζαληεο, κέιε ζαξθφο θαηεηέκλνλην, 
νη επζεβέζηαηνη, θαί γελλαίνη Παίδεο, ζχλ κεηξί ζεφθξνλη, κεγίζηαηο ελ ειπίζη 
λεπξνχκελνη, ψλ λχλ επέηπρνλ, Αβξαάκ αλαπαπζάκελνη, ελ ηνίο θφιπνηο, ηνχ 
απηψλ πξνπάηνξνο. 
 
Φπρήο ελ λεφηεηη ζηεξξψο, εαπηνχο νπιίζαληεο, θαί ηφλ ζπκφλ ψζπεξ 
ζήμαληεο, πξφο ηφλ αληίπαινλ, ζηαζεξψο ερψξνπλ, επζεβείαο έλεθα, θαί 
λφκνπ ηνχ παηξψνπ ηεξήζεσο, ν ηεξψηαηνο, Διεάδαξ θαί νη πάλζνθνη, 
λεαλίαη, ζχλ κεηξί ζεφθξνλη. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Οη Άγηνη Μαθθαβαίνη ηψ ηπξάλλσ έιεγνλ, Ζκίλ ψ Αληίνρε, εηο Βαζηιεχο ν 
Θεφο, παξ' νχ γεγφλακελ, θαί πξφο φλ επηζηξέθνκελ, Κφζκνο κέλεη άιινο 
εκίλ, ηνχ νξσκέλνπ πςειφηεξνο θαί κνληκψηεξνο, παηξίο δέ εκψλ 
Ηεξνπζαιήκ, ε θξαηαηά θαί αλψιεζξνο, παλήγπξηο δέ, ε κεηά Αγγέισλ 
δηαγσγή, Κχξηε, πξεζβείαηο απηψλ, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. 

Καί λχλ... ν απηφο 
λπεξ πάιαη Μσυζήο, πξνηππψζαο ελ εαπηψ, ηφλ Ακαιήθ θαηαβαιψλ 
εηξνπψζαην, θαί Γαπτδ ν κεισδφο, ππνπφδηφλ ζνη βνψλ, πξνζθπλείζζαη 
δηεηάμαην, ηίκηνλ ηαπξφλ ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ζήκεξνλ ακαξησινί 
πξνζθπλνχκελ, ρείιεζηλ αλαμίνηο, ζέ ηφλ θαηαμηψζαληα παγήλαη ελ απηψ, 
αλπκλνχληεο δεφκεζα, Κχξηε, ζχλ ηψ Λεζηή ηήο βαζηιείαο ζνπ αμίσζνλ εκάο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ ηαπξνχ. 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σή ηνχ ηαπξνχ πξνειεχζεη, δεχηε θηιένξηνη, ηήλ ενξηήλ πνηνχληεο, 
θαηδξπλζψκελ βνψληεο, ελ πίζηεη αδηζηάθησ, ηαπξέ ηνχ Υξηζηνχ, εκάο 
αγίαζνλ ράξηηη, ηνχ επί ζέ πςσζέληνο, θαί εμεινχ, πάζεο βιάβεο ηή δπλάκεη 
ζνπ. 
 
ηίρ. Τςνχηε Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί πξνζθπλείηε ηψ ππνπνδίσ ηψλ 
πνδψλ απηνχ. 
 
Σάο νπξαλίνπο πνξείαο, ηαπξφο ν ηίκηνο, εμεπηξεπίδεη πάζη, ηνίο απηφλ 
πξνζθπλνχζηλ, ελ θφβσ θαί αγάπε θαί ηνίο ρνξνίο, ηψλ αυισλ Γπλάκεσλ, φο 
ελ απηψ πξνζειψζε ζπλαξηζκεί, ηνχο εθ πφζνπ αλπκλνχληαο απηφλ. 
 
ηίρ. Ο δέ Θεφο Βαζηιεχο εκψλ πξφ αηψλσλ εηξγάζαην ζσηεξίαλ ελ κέζσ 
ηήο γήο. 



 
Οη πξνζθπλνχληεο ελ πίζηεη, ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ, ηφλ έλ απηψ παγέληα, 
πξνζθπλνχκελ Γεζπφηελ, νχ ηή επηλεχζεη ρείιε νκνχ, θαί ςπράο αγληδφκεζα, 
θαί ηαίο ειιάκςεζη ηνχηνπ ηαίο λνεηαίο, θαηδξπλφκεζα αηλνχληεο απηφλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Κνζκά Μνλαρνχ 

Φπραί δηθαίσλ ελ ρεηξί Κπξίνπ, θαζάπεξ Αβξαάκ, θαί Ηζαάθ, θαί Ηαθψβ, νη 
πξφ λφκνπ πξνπάηνξεο, θαί Μαθθαβαίσλ πξφγνλνη, ηψλ λχλ επθεκνπκέλσλ 
παξ' εκψλ, Οχηνη γάξ νη θαξηεξφςπρνη, Αβξακηαίνη ππάξρνληεο, ηελ πίζηηλ 
εδήισζαλ, ηνχ εαπηψλ πξνπάηνξνο Αβξαάκ, θαί κέρξη ζαλάηνπ εγσλίζαλην 
δη' επζέβεηαλ, επζεβψο γάξ ζπληξαθέληεο, θαί ελλφκσο ζπλαζιήζαληεο, ηήλ 
αζέβεηαλ δηήιεγμαλ ηνχ επαξάηνπ Αληηφρνπ, θαί κεηδέλ πξνηηκήζαληεο ηψλ 
ηήο παξνχζεο δσήο, δηά ηήλ αηψληνλ, πάληα Θεψ αλέζελην, ςπρήλ, αλδξείαλ, 
αίζζεζηλ, ζψκα απαιφλ, θαί ακνηβάο ηψλ άγλεία ηεζξακκέλσλ,  ξίδεο 
επζεβνχο! εμ ήο πκείο εβιαζηήζαηε Μαθθαβαίνη,  κεηξφο αγίαο! ηήο 
ηεηνθπίαο ηφλ ηζάξηζκνλ ηήο εβδνκάδνο αξηζκφλ, Αιι' ηθεηεχνκελ πκάο 
Μαθθαβαίνη, ζχλ ηή κεηξί πκψλ νινκνλή, θαί ηψ ζνθψ ηεξεί Διεαδάξσ, σο 
παξηζηάκελνη Υξηζηψ ηψ Θεψ, δη' φλ θεθνπηάθαηε, ηνχο πφλνπο ηψλ θαξπψλ 
πκψλ απνιαχνληεο, εθηελή ηθεζίαλ πνηήζαηε ππέξ ηήο αλζξσπφηεηνο, πνηεί 
γάξ φζα βνχιεηαη, θαί πιεξνί ηά ζειήκαηα πκψλ, ηψλ θνβνπκέλσλ απηφλ. 

Καί λχλ... Ο απηφο 
Ζ θσλή ηνχ Πξνθήηνπ ζνπ Μσυζέσο, ν Θεφο, πεπιήξσηαη ε ιέγνπζα, 
ςεζζε ηήλ δσήλ πκψλ θξεκακέλελ, απέλαληη ηψλ νθζαικψλ πκψλ, 
ήκεξνλ ηαπξφο πςνχηαη, θαί θφζκνο εθ πιάλεο ειεπζεξνχηαη, ήκεξνλ ηνχ 
Υξηζηνχ ε Αλάζηαζηο εγθαηλίδεηαη, θαί ηά πέξαηα ηήο γήο αγάιινληαη, ελ 
θπκβάινηο Γαπτηηθνίο, χκλνλ ζνη πξνζθέξνληα θαί ιέγνληα, Δηξγάζσ 
ζσηεξίαλ έλ κέζσ ηήο γήο ν Θεφο, ηαπξφλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ, δη' ψλ εκάο 
έζσζαο αγαζέ θαί θηιάλζξσπε, Παληνδχλακε, Κχξηε δφμα ζνη. 
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Αγίσλ 
Ήρνο α'  

Σάο αιγεδφλαο ηψλ Αγίσλ, άο ππέξ ζνχ έπαζνλ, δπζσπήζεηη Κχξηε, θαί 
πάζαο εκψλ ηάο νδχλαο, ίαζαη θηιάλζξσπε δεφκεζα. 

Σνχ ηαπξνχ  Ήρνο ν απηφο 
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ, θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο 
Βαζηιεχζη, θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο, θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ, δηά ηνχ 
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 



Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Ζ θχζηο ηψλ βξνηψλ, ζπλεφξηαδε πάζα, θαί ζθίξηα κπζηηθψο, ηνχ ηαπξνχ 
γάξ ηφ μχινλ, πξνηίζεηαη ζήκεξνλ, ηαηξείνλ αδάπαλνλ, ηνίο πξνζηξέρνπζη, 
κεη' επιαβείαο θαί πφζνπ, θαί δνμάδνπζη ηφλ ελ απηψ πξνζπαγέληα, Υξηζηφλ 
ηφλ θηιάλζξσπνλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δπθξνζχλεο πξφμελνο, ηή λχλ εκέξα, ηνχ ηαπξνχ ε πξφνδνο, θαζαγηάδεη 
γάξ εκψλ, ςπράο νκνχ θαί ηά ζψκαηα, ηψλ πξνζθπλνχλησλ απηφλ κεηά 
πίζηεσο. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Οη Καλφλεο ηνχ ηαπξνχ, θαί ηψλ Αγίσλ. 
 

Ο Καλψλ ηνχ ηαπξνχ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σφ πξνζθπλεηφλ πάληεο πκλνχκελ Ξχινλ. 
Πνίεκα Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

Αξκαηειάηελ Φαξαψ 
Σφλ ηνχ Κπξίνπ δσεθφξνλ ζήκεξνλ, ηαπξφλ λντ θαζαξψ, θαί επζεβεί 
γλψκε, πάληεο πξνζθπλήζσκελ, πξφθεηηαη γάξ δσξνχκελνο, ηνίο απηψ 
πξνζηνχζηλ, αγηαζκφλ θαί ζσηήξηνλ, έιιακςηλ θαί δφμαλ θαί έιενο. 
 
Ο δσνδψξεηνο ηαπξφο πξνθείκελνο, θαί θαζνξψκελνο, θσηνεηδή αίγιελ, 
απνπέκπεη ράξηηνο, πξνζέιζσκελ θαί ιάβσκελ, θσηηζκφλ επθξνζχλεο, θαί 
ζσηεξίαλ θαί άθεζηλ, αίλεζηλ Κπξίσ πξνζάγνληεο. 
 
Πξφθεηηαη μέλνλ ηνίο νξψζη ζέακα, ηαπξφο ν ηίκηνο, θαί σο πεγή βξχεη, 
ςπρηθά ραξίζκαηα, θαί παχεη ακαξηήκαηα, θαί λνζήκαηα ιχεη, θαί ηά 
θξνλήκαηα ξψλλπζη, ηψλ εηιηθξηλψο πξνζθπλνχλησλ απηφλ. 
 
Ράβδνο εηχπνπ ηνχ ηαπξνχ ηφ ηξφπαηνλ, ζάιαζζαλ ηέκλνπζα, δη' νχ εκείο 
πίζηεη, απνληίζησο πιένκελ, ηνχ βίνπ χδσξ άζηαηνλ, θαί ηά ξεχκαηα πάληα, 
ηήο ακαξηίαο εθθεχγνκελ, θαί ζείαο γαιήλεο πιεξνχκεζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε ζε ηέθλνλ απνξξήησο έηεθνλ, σδίλαο έθπγνλ, θαί πψο λπλί φιε, νδπλψλ 
πεπιήξσκαη; Οξψ γάξ ζε θξεκάκελνλ, σο θαθνχξγνλ ελ μχισ, ηήλ γήλ 



αζρέησο θξεκάζαληα, έιεγελ ε Πάλαγλνο θιαίνπζα. 
 

Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ Αλδξένπ Κξήηεο. 
 

Χδή α'  Ήρνο α' 
Χδήλ επηλίθηνλ 

Μσζέσο ηά δφγκαηα, πάλζνθνη Παίδεο, λνκίκσο θπιάμαληεο, θαί Υξηζηνχ 
ηφλ ζάλαηνλ, δειψζαληεο επζεβψο, πξεζβεχζαηε αεί, ζσζήλαη πάληαο εκάο. 
 
Σίο είδε, ηίο ήθνπζελ, νίνπο αγψλαο, ζηεξξψο επεδείμαλην, νη ηνχ λφκνπ 
θχιαθεο, νη νινκνλήο πηνί, αζιήζαληεο κηά ςπρή, ελί θξνλήκαηη; 
 
Αιιήινπο νηξχλνληεο, νχησο εβφσλ, Ννκίκσο αζιήζσκελ, θαί πξνζχκσο 
ζάλσκελ, ππέξ παηξψσλ εζψλ, νη νινκνλήο ηήο ζεπηήο, Άγηνη επηά. 
 
Ζζρχλζε ν ηχξαλλνο, ζηψκελ αλδξείσο, εζζέλεζαλ βάζαλνη, ν Βειίαξ 
ήηηεηαη, ηφ πχξ εζβέζζε ινηπφλ, κεδείο νχλ έμσ αδειθνί, ζηήησ ηνχ 
ζθάκκαηνο. 
 
Ζκίλ ψ Αληίνρε, ππέξ παηξψσλ, εζψλ ν αγψλ εζηηλ (νη Παίδεο έθξαδνλ ελ ηψ 
ζηαδίσ γπκλνί), ππέξ ψλ κάιινλ ηφ ζαλείλ, ηνχ δήλ πξνθξίλνκελ. 
 
Σάο ζάξθαο ηνίο φλπμηλ, έλ ηψ ζηαδίσ μεφκελνη, έθξαδνλ νη ηνχ λφκνπ 
θπιαθεο, Ζκίλ ψ Αληίνρε, γιπθείο νη πφλνη θαί ηφ πχξ, δηά ηήλ πάλησλ δσήλ. 

Γφμα... 
Σξηάδα δνμάζσκελ, ηήλ ελ Μνλάδη νπζίαλ ατδηνλ, ζπκθπή θαί ζχλζξνλνλ, θαί 
νκνδχλακνλ, Παηέξα άλαξρνλ Τηφλ, θαί Πλεχκα Άγηνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφλ βφηξπλ ηφλ πέπεηξνλ, ελ ηή γαζηξί, ζνπ αθξάζησο βιάζηήζαζα, 
δσεθφξνο άκπεινο, ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ, εδείρζεο Μήηεξ Θενχ, πάληαο 
επθξαίλνπζα. 

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

Σνχ ηαπξνχ 
 

Χδή γ' 
Ο ζηεξεψζαο 

ηαπξφο απάλησλ ηψλ θαιψλ, παξεθηηθφο θαζνξάηαη, πξνζθπλνχκελνο, θαί 
πάζα ε θηίζηο, ενξηάδεη ελ ραξά, θσηηδνκέλε ράξηηη, ηνχ ελ απηψ βνπιήζεη, 
αλπςσζέληνο Θενχ εκψλ. 
 



Καηαπγαδφκελνη θσηί, ηψλ ηνχ ηαπξνχ ιακπεδφλσλ, νιηθψο νη ελ απηψ 
πεπνηζφηεο, ζθνηαζκφλ ακαξηηψλ, εθθχγσκελ θαί θξάμσκελ, ν θσηηζκφο ηψλ 
φισλ, εχζπιαγρλε Κχξηε, δφμα ζνη. 
 
Τκλνινγνχκέλ ζε ηαπξέ, θαί πξνζπηπζζφκεζα πίζηεη, εμαηηνχκελνη ηήλ ζήλ 
δπλαζηείαλ, Δμεινχ εκάο ερζξνχ, παγίδσλ θαί θπβέξλεζνλ, πξφο φξκνλ 
εκάο πάληαο, ηήο ζσηεξίαο πκλνχληάο ζε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Νελεθξσκέλελ ηήλ δσήλ, επί ηαπξνχ ζεσξνχζα, θαί κή θέξνπζα ηψλ 
ζπιάγρλσλ ηφλ πφλνλ, εδνλείην ε ζεκλή, Παξζέλνο αλαθξάδνπζα, Οίκνη! Τηέ 
κνπ ηί ζνη, δήκνο αλφκσλ πεπνίεθελ; 
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Λίζνλ φλ απεδνθίκαζαλ 
Παίδεο ηεξψο βιαζηήζαληεο, θαί ζπλαπμεζέληεο, πάληεο θαηά λφκνλ, 
παηδαγσγεζέληεο ππφ Διεαδάξνπ, λνκίκσο εζιήζαηε, θαί Αληηφρνπ ηάο 
βνπιάο, πάζαο εηο γήλ θαηεπαηήζαηε. 
 
πεχδε αλεβφσλ ηχξαλλε, νη Αβξακηαίνη, πνίεη άπεξ ζέιεηο, θαί νξγίδνπ 
πιένλ, εκείο ηνίο δφγκαζί ζνπ, νπδφισο πεηζφκελνη, ηνχο ηψλ βαζάλσλ 
αηθηζκνχο, πφζσ Θενχ κάιινλ αηξνχκεζα. 
 
Μήηηο πζηεξείησ ζήκεξνλ, ηνχ θαινχ αγψλνο, κήηηο ζεξεπζήησ, ππφ ηνχ 
καληψδνπο, ζνθφο εζηηλ ν δξάθσλ, αιιήινπο παξψηξπλαλ, ηήο νινκνλήο νη 
πηνί, κήηηο εκψλ γέλεηαη βξψκα απηνχ. 
 
Γεχηε νη ηνχ λφκνπ θχιαθεο, νκνχ αηθηζζψκελ, δεχηε αλδξπλζψκελ, νη Παίδεο 
αλεβφσλ, αιιήινπο νηξχλνληεο, πξφο ηνχο αγψλαο επζεβψο, νχο θαί εκείο 
δεινηππήζσκελ. 

Γφμα... 
Μίαλ νη πηζηνί δνμάζσκελ, ηνχ Θενχ νπζίαλ, κίαλ δεζπνηείαλ, κίαλ βαζηιείαλ, 
ελνχληεο αζπγρχησο, ηήλ κίαλ ζεφηεηα, θαί δηαηξνχληεο επζεβψο, ηαχηελ ηξηζί 
ηαίο ππνζηάζεζη. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Βάηνο πξνεγλψζζεο άθιεθηνο, ελ ηλά ηψ φξεη φξνο δέ ηφ ζείνλ, Γαληήι 
εθάλεο εμ νχ αρεηξνηκήησο, εηκήζε ν άηκεηνο, Υξηζηφο ε πέηξα ηήο δσήο, εηο 
ψλ Τηφο, Θενγελλήηνξ εθ ζνχ. 

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

Κάζηζκα ηνχ ηαπξνχ 
Ήρνο δ' 



Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ εθνπζίσο, ηή επσλχκσ ζνπ θαηλή πνιηηεία, ηνχο 
νηθηηκνχο ζνπ δψξεζαη Υξηζηέ ν Θεφο, εχθαλνλ ελ ηή δπλάκεη ζνπ, ηνχο 
πηζηνχο βαζηιείο εκψλ, λίθαο ρνξεγψλ απηνίο, θαηά ηψλ πνιεκίσλ, ηήλ 
ζπκκαρίαλ έρνηελ ηήλ ζήλ, φπινλ εηξήλεο, αήηηεηνλ ηξφπαηνλ. 

Δίηα Κάζηζκα 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Δπζεβψο ζπληξαθέληεο Παίδεο ζνθνί, καξηπξηθψο ηνχ ηπξάλλνπ ηάο 
απεηιάο, αλδξείσο θαηεζρχλαηε, σο ηνχ λφκνπ ππέξκαρνη, θαί ηνχ παηξφο 
αθφινπζνη, γελφκελνη Άγηνη, ζχλ κεηξί ζεφθξνλη, πξνζχκσο εζιήζαηε, φζελ 
θαί ζαλάησ, ηήλ νπξάληνλ φλησο, δσήλ σλεζάκελνη, αησλίσο αγάιιεζζε, 
Μαθθαβαίνη ζηεξξφςπρνη. Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. β' 

Ο ηαπξφο ζνπ Κχξηε εγίαζηαη, ελ απηψ γάξ γίλνληαη ηάκαηα, ηνίο αζζελνχζηλ 
έλ ακαξηίαηο, Γη' απηνχ ζνη πξνζπίπηνκελ, ειέεζνλ εκάο. 
 

Σνχ ηαπξνχ 
 

Χδή δ' 
χ κνπ ηζρχο Κχξηε 

Ζ θξαηαηά, ζθέπε ηε θαί επαλφξζσζηο, ηψλ αλζξψπσλ, ηφ αθαηακάρεηνλ 
φπινλ ηήο πίζηεσο ν ηαπξφο, ν ζσηεξηψδεο, ηδνχ νξάηαη Πξνθείκελνο, θαί 
πάλησλ ηάο θαξδίαο, ηψλ πηζηψο πξνζηφλησλ, αγηάδσλ θσηίδεη ελ ράξηηη. 
 
Σψλ επζεβψλ, θξνπξφο ν κέγαο πξνθείκελνο, ελ ηψ κέζσ, πάλησλ 
Τπεξάγαζε, ηαπξφο ν ηίκηνο κέζνλ γήο, ελ ψ αλπςψζεο, εζεινπζίσ ζειήζεη 
ζνπ, ηφλ θφζκνλ αγηάδεη, ηή απηνχ πξνζθπλήζεη, θαί δηψθεη δαηκφλσλ ηάο 
θάιαγγαο. 
 
Ο νπξαλφο, πάζε ηή γή ζπλεπθξαίλεηαη, αζινθφξνη, Μάξηπξεο, Απφζηνινη, 
ςπραί Γηθαίσλ πεξηραξψο, λχλ αγαιιηψληαη, ηφ πάληαο ζψδνλ ζεψκελνη, 
πξνθείκελνλ ελ κέζσ, δσνδψξεηνλ μχινλ, θαί Πηζηνχο αγηάδνλ ελ ράξηηη. 
 
Νφκνπο ηνχο ζνπο, Κχξηε ν αζπλείδεηνο, κή θπιάμαο, κέιισ θαηαθξίλεζζαη, 
ελίθα έιζεο εμ νπξαλνχ, θξίλαη ηψλ αλζξψπσλ ηά έξγα, φζελ θξαπγάδσ ζνη, 
Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ, επηζηξέςαο κε ζψζνλ, κεηαλνίαο παξέρσλ κνη 
δάθξπα. 

ηαπξνζενηνθίνλ 
Παξζεληθήο, ηέθλνλ εθ κήηξαο ζε έηεθνλ, θαί νξψζα, μχισ λχλ θξεκάκελνλ, 
επαπνξψ, θαί νχ ζπλνξψ, χςνο κπζηεξίνπ, θαί βάζνο πνιιψλ θξηκάησλ 
ζνπ, ε Πάλαγλνο εβφα, ήλ θσλαίο αζηγήηνηο, σο κεηέξα Θενχ καθαξίδνκελ. 
 

Σψλ Αγίσλ 



 
Δλ Πλεχκαηη πξνβιέπσλ 

Δπθξαίλνπ Διεάδαξ, νξψλ ηνχο Ηεξνχο, θνηηεηάο ζνπ ζήκεξνλ, αζινχληαο 
επζεβψο, ππέξ παηξψσλ λνκίκσλ ηε πξνζηαγκάησλ, θαί Αληηφρνπ ηνχ 
δηψθηνπ ηήλ καλίαλ, ιφγνηο ηνίο ζνθνίο δηειέγρνληαο. 
 
νινκνλή αγάιινπ, νξψζα ηνχο επηά, θιάδνπο ζπλαθκάζαληαο, ηνχ λφκνπ 
ηνχο θαξπνχο, εμ ψλ ηξπγψζα ε άκεκπηνο Δθθιεζία, ηνχο θιεξνλφκνπο ηήο 
ελ ράξηηη ιαηξείαο, ηξέθεη θαζ' εκέξαλ σο κήηεξ εκάο. 
 
θηξηάηε Παηξηάξραη, θξνηήζαηε ρεξζί, ηνχο ηνχ λφκνπ θχιαθαο, νξψληεο 
επζεβψο, ππεξαζινχληαο ηήο θαηά λφκνλ ιαηξείαο, θαί δηά πάλησλ αηθηζκψλ 
δνθηκαζζέληαο, κήπσο ηψλ παηξψσλ εθζηψζηλ εζψλ. 
 
Υνξεχζαηε λνκίκσο, ππέξκαρνη ζηεξξνί, θαί ζπλενξηάζαηε, ηνίο Μάξηπζη 
Υξηζηνχ, σο πξφ εθείλσλ αζιήζαληεο ππέξ λφκνπ, θαί κεη' εθείλσλ 
επθεκνπκελνη ελλφκσο, πάζε ηή Υξηζηνχ Δθθιεζία θαηδξψο. 

Γφμα... 
Σξηάδα ελ Μνλάδη, δνμάδνκελ πηζηνί, αζηγήηνηο ζηφκαζη, βνψληεο πξφο 
απηήλ, Ζ ελ Μνλάδη ηξηάο ζπκπξνζθπλνπκέλε, θαί ελ Σξηάδη ηψλ Πξνζψπσλ 
πκλνπκέλε, δφμα ζνη ηηκή θαί πξνζθχλεζηο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Τκλνχκελ ζε Παξζέλε, Θεφλπκθε ζεκλή, σο Θενγελλήηξηαλ, θαί ηείρνο ηψλ 
πηζηψλ, ζχ γάξ ηήλ θχζηλ αλέζηεζαο ηήλ πεζνχζαλ, θαί ηήλ εηθφλα 
αλελέσζαο ηεθνχζα, κφλε ηφλ πξνφληα Θεφλ ηνχ Αδάκ. 

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

Σνχ ηαπξνχ 
 

Χδή ε' 
Ηλα ηί κε απψζσ 

Αιαιάμαηε έζλε, άζαηε ζθηξηήζαηε θπιαί θαί ςάιαηε, ηψ Θεψ ηψ δφληη, ηφλ 
ηαπξφλ αδηάζεηζηνλ έξεηζκα, νχ λχλ ηή πξνζέζεη, πάληεο πηζηνί 
αγαιιηψκελ, δη' απηνχ ηψλ θαιψλ απνιαχνληεο. 
 
Ννεξαί ζηξαηηαί ζε, πάζαη πεξηέπνπζη, ηαπξέ παλάγηε, θαί βξνηνί πειίλνηο, 
ζνχ πξνζςαχνληεο ρείιεζη ζήκεξνλ, απαληινχκελ πφζσ' αγηαζκφλ θαί 
επινγίαλ, ηφλ ελ ζνί πξνζπαγέληα δνμάδνληεο. 
 
Σήο ςπρήο κνπ ηά πάζε, ίαζαη ηά ρξφληα, εχζπιαγρλε Κχξηε, θαί σο 
πξνζθπλνχληα, ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ ζνπ πεξίζσδε, νχ ηή δπλαζηεία, πάλ 
εκπνδψλ απνζνβείηαη, θαί θαθψλ απαζείο δηακέλνκελ. 

ηαπξνζενηνθίνλ 



Δλ ηαπξψ θαζνξψζα, ηφλ δη' αγαζφηεηα, εθ ζνχ Παλάκσκε, ππέξ λνχλ 
ηερζέληα, εδνλήζεο ηά ζπιάγρλα θαί έιεγεο, Οίκνη! ζείνλ ηέθλνλ, πψο ππέξ 
πάλησλ νδπλάζαη; Πξνζθπλψ ζνπ ηφ εχζπιαγλνλ Κχξηε. 
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Σήλ ζήλ εηξήλελ δφο εκίλ 
Εειψζσκελ θηιφρξηζηνη, ηνχο Παίδαο ηνχο επηά, νχο εκίλ Μσζήο λνκίκσο 
εζξέςαην, θαί Διεάδαξ πξνεβίβαζελ, ελ ηψ παηξψσ λφκσ, δη' επζεβνχο 
ζξεζθείαο. 
 
Μή λφκηδε Αληίνρε, δηψθηα ηψλ πηζηψλ, φηη ζνχ ηφ πχξ θνβήζεη θαηφκελνλ, 
πξφο ηαχηα ζθάδε αλνκψηαηε, πνίεη ινηπφλ ν βνχιεη, νη Παίδεο αλεβφσλ. 
 
Ννκίκσο ελαζιήζσκελ, αιιήινηο νη ζηεξξνί, κάξηπξεο Υξηζηνχ, Μσζέσο ηά 
δφγκαηα, παξεγγπψλην κή παξάςαζζαη, ηψλ κηαξψλ φςσλ, νη Παίδεο 
αλεβφσλ. 

Γφμα... 
Πξνάλαξρε, ζπλάλαξρε, νκφζξνλε Σξηάο, Παηήξ θαί Τηέ θαί Πλεχκα ηφ Άγηνλ, 
Μνλάο Αγία ηξηζππφζηαηε, ηνχο εμ Αδάκ ζψδε, πηζηψο ζε αλπκλνχληαο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υξηζηέ ν κφλνο εχζπιαγρλνο, εηξήλεπζνλ εκάο, ζέ γάξ δπζσπεί ε άρξαληνο 
Μήηεξ ζνπ, ζχλ ηνίο Αγίνηο ηνίο αζιήζαζηλ, ππέξ εζψλ παηξψσλ, θαί ηνχ 
Μσζέσο λφκνπ. 

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

Σνχ ηαπξνχ 
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

ηαπξνχ παγέληνο ελ γή, δαηκφλσλ πηψζηο εγέλεην, φλ λχλ νξψληεο εκείο, 
ελδφμσο πξνθείκελνλ, θαί θαηαζπαδφκελνη, ηήο ηψλ ζπκπησκάησλ, ακαξηίαο 
αληζηάκεζα. 
 
Τκλνχληέο ζε ηφλ Θεφλ, θαί Βαζηιέα θαί Κχξηνλ, φλ εδσξήζσ εκίλ, ηαπξφλ 
ηείρνο άξξεθηνλ, λχλ πεξηπηπζζφκεζα, ελ αγαιιηάζεη, θαί δεηλψλ 
απαιαηηφκεζα. 
 
Μεγάια πάζηλ εκίλ, δσξήκαηα παξερφκελνο, ν ηνχ Κπξίνπ ηαπξφο, νξάηαη 
πξνθείκελνο, Πξνζέιζσκελ άλζξσπνη, θσηηζκφλ θαξδίαο, θαί ςπρήο 
απαξπφκελνη. 

Θενηνθίνλ 



Νεζηεχεηλ εκάο Αγλή, θαθίαο πάζεο ελίζρπζνλ, θαί θαχισλ θαί πνλεξψλ, 
απέζρεζζαη πξάμεσλ, αεί ελδπλάκσζνλ, πξνζηαζία πάλησλ, ηψλ αλζξψπσλ 
ρξεκαηίδνπζα. 
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ 
Ζ ζνθία ηνχ Θενχ, σθνδφκεζε λαφλ, θαί ππήξεηζελ απηφλ, επηά ζηχινηο 
ινγηθνίο, πξνγξάθνπζα ηνχο Παίδαο ηνχηνπο, σο λφκνπ θχιαθαο. 
 
Ζ ζνθή νινκνλή, πηνχο έηεθελ επηά, νχο εζξέςαην θαιψο, Διεάδαξ ν 
ζνθφο, θαί έζηεςελ, ε ζεία ράξηο, ζηεξξψο αζιήζαληαο. 
 
Σί βξαδχλεηο δηθαζηά; πξφο Αληίνρνλ θεζίλ, ελ ηψ κέζσ ηψλ δεηλψλ, ε 
επηάθισλνο ζεηξά, ηηκψξεζνλ, ζπληφκσο ζθάηηε, πνίεη ά ζέιεηο ινηπφλ. 
 
Πξνελήζιεζε παηήξ, ζπλαζινχζη θαί πηνί, εθεπέζζσ ζχλ εκίλ, θαί ε κήηεξ 
δηθαζηά, θαί γέλνηην, πξνζζήθε ηέθλνηο, θαί ζεκλνιφγεκα. 
 
Κάλ ηά ζψκαηα εκψλ, αλαιψζεο ηψ ππξί, ν επηάδειθνο ρνξφο, αλεβφα 
ηνικεξψο, Αληίνρε, κή φισο νίνπ, ληθάλ θάλ έλα εκψλ. 

Γφμα... 
Σφλ Παηέξα θαί Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ επζέο, ελ ζεφηεηη κηά πξνζθπλήζσκελ 
πηζηψο, θξαπγάδνληεο, Σξηάο Αγία, ζψ δεηφλθφζκνλ ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πψο εγέλλεζαο Τηφλ, φλ νπθ έζπεηξε Παηήξ; πψο δηέκεηλαο Αγλή, κεηά ηφθνλ 
ψζπεξ ήο; Θεφο νίδελ, ν πάληα πξάηησλ, φnσο αλ βνχιεηαη. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

νθίαο Θενχ, νη ζηχινη νη επηάξηζκνη, θαί ζείνπ θσηφο, νη ιχρλνηνη επηάθσηνη, 
Μαθθαβαίνη πάλζνθνη, πξφ Μαξηχξσλ κέγηζηνη Μάξηπξεο, ζχλ απηνίο ηψ 
πάλησλ Θεψ, αηηείζζε ζσζήλαη ηνχο πκλνχληαο πκάο. 

Ο Οίθνο 
Αίλεη ζεξκψο ηψλ ηφλ Θεφλ ζνπ, φηη ελίζρπζελ φλησο ζψλ ππιψλ ηνχο 
κνρινχο, θαί ηνχο πηνχο ζνπ επιφγεζελ, Οχηνη ζηξαηφο γάξ σο ηξνπαηνχρνο, 
θάιαγμ φλησο γελλαία θαί θξαηαηφθξσλ, πξφο κεραλάο δπζζεβψλ 
ζενθξφλσο αλζέζηεθελ, Αιι' σο λίθεο ζηεθάλνπο νπξαλίαο ηψλ 
απνιαχνληεο, θαί ηψ ζείσ ζξφλσ πειάδνληεο, ππέξ πάλησλ απαχζησο 
δεφκελνη, αηηείζζε ζσζήλαη ηνχο πκλνχληαο πκάο. 



 
πλαμάξηνλ 

Σή Α' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηψλ Αγίσλ επηά καξηχξσλ ηψλ 
Μαθθαβαίσλ, Αβείκ, Αλησλίνπ, Γνπξία, Διεαδάξνπ, Δπζεβσλά, Αρείκ θαί 
Μαξθέιινπ, θαί ηήο κεηξφο απηψλ νινκνλήο, θαί Διεαδάξνπ ηνχ 
δηδαζθάινπ απηψλ. 

ηίρνη 
 Πξψηνο πξφ Υξηζηνχ πχξ ζηέγσλ Διεάδαξ,  
 Αζιήζεσο πξνχζεθε ηνίο άιινηο ίρλε.  
 Πξψηαζινλ άιιελ θαί πξφ ηήο ζέθιεο έρσ,  
 Σήλ νινκνλήλ, ήλ πξφ Υξηζηνχ πχξ θιέγεη. 
 Δμ εβδφκεο πέκπνπζη Παίδσλ επηάδα,  
 Αξζξέκβνια, πχξ, θαί ηξνρνί πξφο νγδφελ.  
 Καχζαλ ελί πξψηε νινκψλελ, επηά ηε πίαο. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ ελλέα καξηχξσλ, ηψλ ελ Πέξγε ηήο 
Πακθπιίαο αζιεζάλησλ, Λενληίλνπ, Άηηνπ, Αιεμάλδξνπ, Κηλδένπ, Μλεζηζένπ, 
Κπξηαθνχ, Μελαίνπ, Καηνχλνπ, θαί Δπθιένπ. 

ηίρνη 
 Δθ Πακθπιίαο ελλάο εη κήζε μίθεη,  
 Μίαλ θπιήλ δεηνχζα, ηήλ ηψλ Μαξηχξσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Πάπαο ν Νένο, εηο ζάθθνλ βιεζείο, θαί ζίβε 
εγθιεηζζείο, θαί εηο ζάιαζζαλ ξηθζείο, ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 
 άθθνο Πάπαλ έθξπςε, θαί ζάθθνλ ζίβε,  
 Καί ηήλ ζίβελ ξνχο, θαί Πάπαο Θενχ πέιαο. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Αγηνο Μάξηπο Διεάδαξνο, ππξί ηήλ θεθαιήλ θιερζείο, 
ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 
 Καπηεξηαζζείο Διεάδαξνο θάξαλ,  
 Φπρνβιαβψλ απήιζε θξείηησλ ξεπκάησλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Αγηνο Μάξηπο Κήξπθνο μίθεη ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Σνχ δεκίνπ θήζαληνο, νπ ηκεζήο ζχσλ.  
 Κιίλαο θάξαλ Κήξπθνο, είπελ, Οχ ζχσ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Θεφδσξνο μίθεη ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Σψ Θενδψξσ ζείνο ελζθήπηεη πφζνο,  
 Σπρείλ πνζεηλψλ δσξεψλ δηά μίθνπο. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Πνιχεπθηνο, ελ θνπξία ρσζζείο, ηειεηνχηαη. 



ηίρνη 
 Ηψβ θαζέδξαλ, θε' κί δή ηήλ θνπξίαλ,  
 Ο Πνιχεπθηνο είρελ εηο ηηκσξίαλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μήλνπ, Μελαίνπ, θαί ηψλ 
ινηπψλ ελ ηψ Βηγιεληίσ, πιεζίνλ ηνχ ραιθνχ Σεηξαπχινπ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Σηκνζένπ, 
Δπηζθφπνπ Πξνθνλλήζνπ (Πξνηθνλλήζνπ), ηνχ ζαπκαηνπξγνχ. 

ηίρνη 
 Σφλ Σηκφζενλ, ηφλ Πξνθνλλήζνπ ζχηελ,  
 Σηκά Θεφο πξίλ, λχλ ηε ζαπκαηνπξγίαηο. 
 

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

Σνχ ηαπξνχ 
 

Χδή δ' 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Ο ρξφλσλ επέθεηλα, ελ ρξφλσ ζάξθα θνξέζαο δείθλπηαη, θαί ηά ρξφληα πάζε, 
εκψλ ηάηαη δη' αγαζφηεηα, ζαξθφο νκνχ ηε θαί πλεχκαηνο, ήδε δέ, ηψ ζείσ 
απηνχ ηαπξψ, θαζαγηάδεη εκάο. 
 
Τκλνχκελ θαί δνμάδνκελ, θαί πξνζθπλνχκελ θαί κεγαιχλνκελ, ηφ ζφλ Κχξηε 
θξάηνο, φηη παξέζρνπ εκίλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηαπξφλ ηφλ ζείνλ, ηξπθήλ 
αδαπάλεηνλ, θαί θχιαθα ηψλ ςπρψλ, θαί ηψλ ζσκάησλ εκψλ. 
 
Μή δείμεο κε Κχξηε, ελ ηή εκέξα ηήο δηαγλψζεσο, θαηεγλσζκέλνλ θαθνίο, κή 
απνξξίςεο εθ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, θαηεζρπκκέλνλ, αιι' νίθηηξνλ ζψζφλ κε, 
ηψ ζψ ηηκίσ ηαπξψ, σο ππεξάγαζνο.  
 
Δηχπνπ ηήλ ράξηλ ζνπ, ηαπξέ γιπθαίλσλ Μσζήο ηά χδαηα, ηά πηθξφηαηα 
μχισ, θαί γάξ πηθξίαο Καθψλ εξξχζζεκελ, ηή ζή δπλάκεη, δηφ εκάο γιχθαλνλ, 
αζπαδνκέλνπο ζε λχλ, ελ θαηαλχμεη ςπρήο. 

Θενηνθίνλ 
Ννφο κνπ ηήλ ζηέλσζηλ, ηή ζή πξεζβεία πιάηπλνλ Γέζπνηλα, ε ζηελψζαζα 
πάζαο, ηάο κεζνδείαο ηνχ πνιεκήηνξνο, θαί δη' νδνχ κε ζηελήο θαηεπφδσζνλ, 
πξφο ηφλ πιαηπζκφλ ηήο δσήο, βαδίδεηλ Μήηεξ Θενχ.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Σνχο ελ θακίλσ 
Οη ηνχ παηξψνπ λφκνπ δεισηαί, νη ζχκςπρνη θχιαθεο ηνχ λφκνπ αθιηλείο, έλα 
Θεφλ παλεπζεβψο θαζσκνιφγνπλ, ηξηζίλ ππνζηάζεζηλ, ελνπνηνχληεο 
πηζηψο, θαί δηαηξνχληεο επζεβψο. 



 
Σί επηκέλεηο ηχξαλλε ινηπφλ; νη Μάξηπξεο έθξαδνλ ηψ πιάλσ δηθαζηή, έλα 
Θεφλ εκείο νκνινγνχκελ, θαί παηξίδα έρνκελ, ηήλ άλσ Ηεξνπζαιήκ, ηήλ 
ζξεςακέλελ εκάο. 
 
Οχ κηαξνθαγήζνκελ θαζίλ, νπ ζχζνκελ, νπδέ γφλπ θάκςνκελ εηο γήλ, έλα 
Θεφλ εκείο νκνινγνχκελ, θαί απηφλ θνβνχκεζα, παξ' νχ γεγφλακελ, θαί πξφο 
φλ ζπεχδνκελ. 

Γφμα... 
Σξηαδηθήλ πκλήζσκελ σδήλ, δνμάδνληεο άλαξρνλ Παηέξα θαί Τηφλ, Πλεχκα 
επζέο, κνλαδηθήλ κίαλ νπζίαλ, ήλ ηξηζζψο πκλήζσκελ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο 
θξάδνληεο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε ηφ ηείρνο πάλησλ θαί ραξά, Παλχκλεηε, ραίξε ηψλ πεξάησλ ε ειπίο, 
ραίξε βξνηψλ ε θαιινλή, θαί ηψλ Αγγέισλ ε ηεξπλφηεο άρξαληε, ζχ γάξ ηφλ 
κφλνλ Θεφλ ζαξθί εθχεζαο. 

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

Σνχ ηαπξνχ 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Ξχισ πνηέ αλείιθπζε, πνηακνχ ηφ ζηδήξηνλ, ζείνο Διηζζαίνο, ζέ πξνγξάθσλ 
πφξξσζελ, ηαπξέ παλζεβάζκηε, εθ ηνχ βπζνχ ηήο πιάλεο θαί γάξ, δηά ζνχ 
πξφο πίζηηλ, αλαρζέληεο βεβαίαλ, ηήλ ζήκεξνλ εκέξαλ, αμηνχκεζα βιέπεηλ, 
θαί πίζηεη πξνζθπλείλ ζε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Τπνζεκαίλεη πφξξσζελ, ζέ ηαπξέ παλζεβάζκηε, ελ ηαίο επινγίαηο Ηαθψβ 
ηξαλφηαηα, εκείο δέ ελ ράξηηη, αμησζέληεο βιέπεηλ ζε, πίζηεη αδηζηάθησ, 
πξνζεξρφκεζα πάληεο, θαί ςάιινκελ πινπζίσο, επινγίαλ ηξπγψληεο, θαί 
θψο θαί ζσηεξίαλ, θαί ηψλ πηαηζκάησλ ιχζηλ. 
 
Λεπρεηκνλνχληεο πξάμεζηλ, ελαξέηνηο πξνζέιζσκελ, ελ αγαιιηάζεη, ηψ 
Υξηζηψ θξαπγάδνληεο, Παλάγαζε Γέζπνηα, ηψ ζψ πςίζησ ζείσ ηαπξψ, 
χςσζνλ εκψλ, ηνχ ρξηζησλχκνπ ιανχ ζνπ, ηφ θέξαο, ίλα πίζηεη, θαί εηξήλε 
βαζεία, πκλήηαί ζνπ ηφ θξάηνο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Σξηαδηθφλ 
Οκνθπή ζπλάλαξρνλ, ζπλατδηνλ ζχλζξνλνλ, θχζηλ κέλ απιήλ, δηαηξεηήλ 
πξνζψπνηο δέ, Παηέξα αγέλλεηνλ, Τηφλ θαί Πλεχκα Άγηνλ, άθηηζηνλ νπζίαλ, 
θαί ζεφηεηα πάληεο, πκλνχληεο κεισδνχκελ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 



ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 

Νχλ σο αξλίνλ άθαθνλ, θαζνξψζα θξεκάκελνλ, θαί ππφ αλφκσλ ηψ ηαπξψ 
πεγλχκελνλ, Τηέ κνπ πξνάλαξρε, θαί νδπξκνίο ζπγθφπηνκαη, θαί ηαίο 
κεηξηθαίο πεξηζηαηνχκαη νδχλαηο, ή Πάλαγλνο εβφα, ήλ θσλαίο αζηγήηνηο, 
πκλνχκελ ζενθξφλσο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Σφλ ελ ζνθία ηνχο νπξαλνχο 
Οη ηψλ παηξψ σλ εζψλ λνκνθχιαθεο, θαί ηήο Μσζέσο δηαηαγήο 
πξνθήξπθεο, σο επηά θσζηήξεο ελ θφζκσ θαίλνληεο, ηαίο αθηίζη ηψλ άζισλ, 
εκάο θαηαιάκπνπζηλ, νη λνεξνί ιακπηήξεο. 
 
Οη θαηά λφκνλ Θενχ αξηζηεχζαληεο, θαί ηάο Αληηφρνπ βνπιάο θαηαπηχζαληεο, 
ηνικεξψο εβφσλ, Ζκάο Αληίνρε, νπ ζεξία νχ μίθε, νχ πχξ νπδέ κάζηηγεο, 
φισο ρσξίζεη Θενχ. 
 
Οη ηήλ Μσζέσο θαζέδξαλ θνζκήζαληεο, θαί ηνχο παηξψνπο ζεζκνχο 
ζπληεξήζαληεο, σο επηά αζηέξεο έλ θφζκσ ιάκπνληεο, ηνχο πιαλήηαο 
αζηέξαο, ινηπφλ απεκαχξσζαλ, ηή πίζηεη θαηδξπλζέληεο. 
 
Σήο επζεβνχο νινκνλήο βιαζηήκαηα, θαί ηνχ πηζηνχ Διεάδαξ ηά ζξέκκαηα, 
νη επηά θσζηήξεο σο ιχρλνη θαίλνληεο, ηή ηνχ λφκνπ ιπρλία, ζαθψο 
επεηέζεζαλ επί ηή ζθελή ηνχ Θενχ. 

Γφμα... 
Γφμα παηξί θαί Τηψ θαί ηψ Πλεχκαηη, ηή ελ Σξηάδη πξνζψπσλ ζεφηεηη, θαί 
Μνλάδη θχζεσο, ππνζηάζεζηλ, πκλνπκέλε απαχζησο, ππφ πάζεο θηίζεσο 
θαί εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Καη λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήο παηξηθήο επδνθίαο ζεζαχξηζκα, ηήο ηνχ Τηνχ παξνπζίαο ελαχιηζκα, ηνχ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο ελδηαίηεκα, αλεδείρζεο Μαξία, Σξηάδνο ηήλ έκθαζηλ ελ ζνί 
αλαηππνχζα.  

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

Σνχ ηαπξνχ 
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ 

Ηάζσ ππεξάγαζε ηήλ εκήλ, ζπληξηβήλ ελ ηαπξψ πξνζπεγλπκελνο, ήινηο 
πνηέ, πφδαο ηε θαί ρείξαο Πακβαζηιεχ, θαί ηήλ πιεπξάλ λπηηφκελνο, φμνο 
πνηηδφκελνο θαί ρνιήλ, ε πάλησλ επθξνζχλε, ν γιπθαζκφο ε δφμα, ε αησλία 



απνιχηξσζηο. 
 
Χξαίνο ππέξ ζάπθεηξνλ θαί ρξπζφλ, θσηαπγήο ψζπεξ ήιηνο πέθπθαο, ζείε 
ηαπξέ, θείκελνο κέλ ηφπσ πεξηγξαπηφο, θαί λνεξαίο Γπλάκεζη, πάληνηε 
θπθινχκελνο θαλεξψο, αθηίζη δέ ηήο ζείαο, δπλάκεσο θσηίδσλ, ηήο 
νηθνπκέλεο ηά πιεξψκαηα. 
 
ηαπξφο ρεηκαδνκέλσλ εζηί ιηκήλ, νδεγφο πιαλσκέλσλ θαί ζηήξηγκα, δφμα 
Υξηζηνχ, ζζέλνο Απνζηφισλ θαί Πξνθεηψλ, ηψλ Αζιεηψλ θξαηαίσκα, 
πάλησλ ηψλ αλζξψπσλ θαηαθπγή, απηφλ ελ κέζσ πάληεο, πξνθείκελνλ 
νξψληεο, κεη' επιαβείαο αζπαζψκεζα. 
 
Ζ λίθα κέιιεηο έξρεζζαη επί γήο, θξίλαη θφζκνλ φλ έπιαζαο Κχξηε, Αγγειηθψλ, 
πξνπνξεπνκέλσλ ζψλ ζηξαηηψλ, θαί ηνχ ηαπξνχ πξνιάκπνληνο, ππέξ ηάο 
απγάο ηάο ειηαθάο, ηή ηνχηνπ δπλαζηεία, νηθηίξεζφλ κε ζψζνλ, ηφλ 
ππέξπάληαο βξνηνχο πηαίζαληα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Φζνξάο ζε δίρα ηέηνθα εθ γαζηξφο, πξφ αηψλσλ Παηήξ φλ εγέλλεζε, θαί πψο 
θζνξείο, άλζξσπνη ζπαξάηηνπζί ζε Τηέ, θαί ηήλ πιεπξάλ νξχηηνπζη, ιφγρε 
θαί ηάο ρείξαο ζχλ ηνίο πνζίλ, εινχζηλ απαλζξψπσο; ε Πάλαγλνο εβφα, ήλ 
επαμίσο κεγαιχλνκελ. 
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Σήλ θσηνθφξνλ λεθέιελ 
Οη θαηά λφκνλ ηξαθέληεο, θαί ππέξ λφκνπ ζαλφληεο, Διεαδάξνπ θνηηεηαί, 
νινκνλήο δέ Παίδεο, θαί ηνχ Μσζέσο δεισηαί, ειθφκελνη έθξαδνλ, Αληίνρε 
ηί βξαδχλεηο, ηί κέιιεηο, ηί νπ πξάηηεηο, ά βνπιεχε θαζ' εκψλ. 
 
Οη ηαμηάξραη ηνχ λφκνπ, ηήο Αληηφρνπ αλνίαο, θαηαθξνλήζαληεο ζηεξξψο, 
ηαίο βαζάλνηο ελήζινπλ, δεινηππνχληεο εαπηνχο, αιιήινπο πξνηξέπνληεο, 
θαί ζπεχδνληεο, πξναξπάδεηλ ηνχο πφλνπο, θαί ηνχο άζινπο, θαί ζαλείλ ππέξ 
ηφ δήλ. 
 
ζπεξ Οιπκπηνλίθε, αλδξεία ηηο θαί γελλαία, ε νινκνλή ηνχο πηνχο, 
εζθαγκέλνπο νξψζα, νπθ εζαιεχζε ηήλ ςπρήλ, αιι' έθξαδελ, Άθνπε, Αληίνρε, 
θακέ πξφζζεο ηνίο ηέθλνηο, είπεξ φισο, εζηί ράξηο παξ' ερζξψλ. 
 
Χ γπλαηθφο αξηζηείαο! ψ γελλαηφηεηνο άθξαο! ε ηφλ επηάθισλνλ ρνξφλ, ηψλ 
πηψλ ππέξ λφκνπ, αθηεξψζαζα Θεψ, πξνζχκσο ελδξίζαην θαί δέδσθελ, 
εαπηήλ ηαίο βαζάλνηο, εηο πξνζζήθελ, ηψλ ζαλφλησλ λχλ πηψλ. 
 
Οη ηήο ζεπηήο εβδνκάδνο, ηχπνλ επέρνληεο Παίδεο, ελ ηψ ζαλάησ ηήλ δσήλ, 
ζεζαπξίδεηλ πνζνχληεο, ηαίο ηνχ δηψθηνπ απεηιαίο, γελλαίσο αληέζηεζαλ, θαί 
ήζρπλαλ, ηή ηνχ λφκνπ ιαηξεία, ηάο εθείλνπ, πακβεβήινπο κεραλάο. 



 
Σνχο αξηζηέαο ηνχ λφκνπ, νχο Διεάδαξ εθζξέςαο, ηχπνλ θαηέιηπε θαιφλ, 
εαπηφλ πξνελέγθαο, ηνίο ηψλ Αγίσλ αηθηζκνίο, ελδφμσο ηηκήζσκελ, 
πξεζβεχνληαο, ηνχ δνζήλαη ηψ θφζκσ, ηήλ εηξήλελ, θαί εκίλ ηφλ ηιαζκφλ. 
 
Σνχο εθηεινχληαο ηήλ κλήκελ, ηψλ ηεξψλ εκψλ άζισλ, Παίδεο ηνχ λφκνπ ηνχ 
Θενχ, ηαίο πκψλ ηθεζίαηο, εθ πάζεο λφζνπ θαί θζνξάο, ιπηξψζαζζε Άγηνη, 
δσξνχκελνη, ηή Μνλή εκψλ ηαχηε ηήλ εηξήλελ, θαί θαθψλ απαιιαγήλ. 

Γφμα... 
Φψο ηφλ Παηέξα δνμάδσ, θψο ηφλ Τηφλ κεγαιχλσ, θψο θαί ηφ Πλεχκα 
πξνζθπλψ, ηήλ Αγίαλ Σξηάδα, αιι' ελ πξνζψπνηο κέλ ηξηζί, κηά δέ ζεφηεηη, 
ατδηνλ, αηειεχηεηνλ θξάηνο, εθ κή φλησλ, ηά πάληα παξαγαγφλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πψο, εηπέ, ηίθηεηο Παξζέλε; πψο εθ καδψλ ζνπ ηφ γάια; πψο ηνχ απάηνξνο εθ 
ζνχ, θαί ακήηνξνο άλσ, εθ ηνχ Παηξφο κνλνγελνχο, γελλήηξηα γέγνλαο, 
ζειάδνπζα, ηφλ ηξνθέα ηνχ θφζκνπ; πψο; Χο νίδελ, σο επδφθεζελ απηφο. 

Καηαβαζία 
«Μπζηηθψο εί Θενηφθε Παξάδεηζνο, αγεσξγήησο βιαζηήζαζα Υξηζηφλ, πθ' 
νχ ηφ ηνχ ηαπξνχ, δσεθφξνλ ελ γή, πεθπηνπξγεηαη δέλδξνλ, Γηφ λχλ 
πςνπκέλνπ, πξνζθπλνχληεο απηφλ ζέ κεγαιχλνκελ». 
 
«Ο δηά βξψζεσο ηνχ μχινπ, ηψ γέλεη πξνζγελφκελνο ζάλαηνο, δηά ηαπξνχ 
θαηήξγεηαη ζήκεξνλ, ηήο γάξ πξνκήηνξνο ε παγγελήο θαηάξα δηαιέιπηαη, ηψ 
βιαζηψ ηήο Αγλήο Θενκήηνξνο, ήλ πάζαη αη Γπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιχλνπζηλ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  Ήρνο β' 
Σψλ Μαζεηψλ 

Σνχο ζαπκαζηνχο πκλήζσκελ Μαθθαβαίνπο, Διεαδάξνπ παίδαο νινκνλήο 
ηε, νχηνη γάξ θαζείινλ ηά θξπάγκαηα, ηνχ αξρεθάθνπ δξάθνληνο, θαί ηή ηνχ 
λφκνπ ιαηξεία, εγέλνλην ζηεθαλίηαη. 

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

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

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Δλ θσλαίο αιαιάμσκελ, ελ σδαίο κεισδήζσκελ, ηφλ ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ 
αζπαδφκελνη, θαί πξφο απηφλ εθβνήζσκελ, ηαπξέ πακκαθάξηζηε, 
θαζαγίαζνλ εκψλ, ηάο ςπράο θαί ηά ζψκαηα, ηή δπλάκεη ζνπ, θαί Παληνίαο εθ 
βιάβεο ελαληίσλ, δηαηήξεζνλ αηξψηνπο, ηνχο επζεβψο πξνζθπλνχληάο ζε. 



 
Πξνζειζφληεο αξχζαζζε, κή θελνπκελα λάκαηα, ηνχ ηαπξνχ ηήο ράξηηνο 
πξνεξρφκελα, ηδνχ πξνθείκελνλ βιέπνληεο, ηφ μπινλ ηφ Άγηνλ, ραξηζκάησλ 
ηήλ πεγήλ, αξδνκέλελ ηψ Αίκαηη, θαί ηψ Όδαηη, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ, ηνχ 
ελ ηνχησ, εθνπζίσο πςσζέληνο, θαί ηνχο βξνηνχο αλπςψζαληνο. 
 
Δθθιεζίαο εδξαίσκα, Μνλαδφλησλ αγιάτζκα, Ηεξέσλ θαχρεκα θαί δηάζσζκα, 
ζχ εί ηαπξέ παλζεβάζκηε, δηφ πξνζθπλνχκέλ ζε, θαί θαξδίαο θαί ςπράο, 
θσηηδφκεζα ζήκεξνλ, ζεία ράξηηη, ηνχ ελ ζνί πξνζπαγέληνο, θαί ηφ θξάηνο, 
ηνχ δνιίνπ θαζειφληνο, θαί ηήλ αξάλ αθαλίζαληνο. 

Καί ηξία Ηδηφκεια ηψλ Αγίσλ 
Ήρνο α' 

Ζ πνιχαζινο κήηεξ, πξφο αγψλαο ζπγθαινχζα ηνχο Οηθείνπο παίδαο έιεγε, 
Σή Αβξακηαία πνιηά αθνινπζήζαηε, ίλα ηή ζθαγή ηνχ Ηζαάθ ζπγθνηλσλήζεηε, 
Απηνί δέ πξνειάκβαλνλ ηήλ νδεγνχζαλ, πξνέπεκπνλ ηήλ λνπζεηνχζαλ, 
επαιιήιαηο ηηκσξίαηο, ηάο βαζάλνπο βιέπνληεο, λ ηαίο επραίο ν Θεφο 
ειέεζνλ εκάο. 
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ. 

Ήρνο δ' 
Δπηά ζηχινη εθιεθηνί, εθ κηάο πέηξαο ινγηθήο ιαηνκεζέληεο, αζάιεπηνλ 
έδεημαλ ηφλ ηνχ λφκνπ πχξγνλ, δη' ψλ επδφθεζνλ σηήξ, ελ εηξήλε 
θπιαρζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
ηίρ. Σνίο αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ. 

Ήρνο πι. α' 
Οη ηνχ λφκνπ θχιαθεο, θαί ηήο νινκνλήο πηνί, ελ ζηαδίσ αζινχληεο, πξφο 
Αληίνρνλ εβφσλ, Ζκείο, ψ Αληίνρε, ππέξ παηξψσλ λφκσλ εγθαξηεξνχκελ, νπ 
ρσξίζεη δέ εκάο, νπ πχξ, νπ μίθνο, νπ ζήξεο, νπ κάζηηγεο, αιι' νκνχ 
ηεζλεμφκεζα, ζχλ κεηξί γεξαιέα θαί δηδαζθάισ παηξί, δψληεο θαί 
ζπγραίξνληεο εηο ηνχο αηειεπηήηνπο αηψλαο.  

Γφμα... Ήρνο δ' 
Σφλ θαηά Μαθθαβαίσλ ζπγθξνηεζέληα πφιεκνλ, δεχηε ζεαζψκεζα πηζηνί, θαί 
ηήλ ηνχησλ αλδξείαλ, ηχξαλλνο γάξ Βαζηιεχο, πάλησλ ηψλ εζλψλ θξαηήζαο, 
αληεθξαηείην ππφ γέξνληνο, θαί παίδσλ επηά, θαί κηάο γπλαηθφο, Γηφ επραίο 
απηψλ, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. 

Καί λχλ... Ήρνο ν απηφο 
Ο ζπκκαρήζαο Κχξηε ηψ πξανηάησ Γαπτδ, ππνηάμαη ηφλ αιιφθπινλ, ηψ 
πηζηψ εκψλ Βαζηιεί ζπκπνιέκεζνλ, θαί ηψ φπισ ηνχ ηαπξνχ θαηάβαιε 
ηνχο ερζξνχο εκψλ, δείμνλ εχζπιαγρλε εηο εκάο, ηά αξραία ειέε ζνπ, θαί 
γλψησζαλ αιεζψο, φηη, ζχ εί Θεφο, θαί ελ ζνί πεπνηζφηεο ληθψκελ, 
πξεζβεπνχζεο ζπλήζσο ηήο αρξάληνπ ζνπ Μεηξφο, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα 
έιενο. 
 

Γνμνινγία κεγάιε 



 
Μεηά δέ ηήλ ζπκπιήξσζηλ απηήο γίλεηαη Δίζνδνο κεηά ηνχ ηηκίνπ 

ηαπξνχ, θαί εθεμήο ηνχηνπ πξνζθχλεζηο, θαηά ηφλ ηχπνλ ηήο ηξίηεο 
Κπξηαθήο ηψλ Νεζηεηψλ. 
 

Γηλνκέλεο δέ ηήο πξνζθπλήζεσο, ςάιινκελ ηφ Ηδηφκεινλ ηηρεξφλ 
ηνχην. 
 

Ήρνο β' 
Γεχηε πηζηνί, ηφ δσνπνηφλ μχινλ πξνζθπλήζσκελ, ελ ψ Υξηζηφο ν Βαζηιεχο 
ηήο δφμεο, εθνπζίσο ρείξαο εθηείλαο, χςσζελ εκάο εηο ηήλ αξραίαλ 
καθαξηφηεηα, νχο πξίλ ν ερζξφο, δη' εδνλήο ζπηιήζαο, εμνξίζηνπο Θενχ 
πεπνίεθε, Γεχηε πηζηνί, μχινλ πξνζθπλήζσκελ, δη' νχ εμηψζεκελ ηψλ 
ανξάησλ ερζξψλ ζπληξίβεηλ ηάο θάξαο, Γεχηε πάζαη αί παηξηαί ηψλ εζλψλ, 
ηφλ ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ χκλνηο ηηκήζσκελ, Υαίξνηο ηαπξέ, ηνχ πεζφληνο 
Αδάκ ε ηειεία ιχηξσζηο, Δλ ζνί νη πηζηφηαηνη Βαζηιείο εκψλ θαπρψληαη, σο 
ηή ζή δπλάκεη Ηζκαειίηελ ιαφλ, θξαηαηψο ππνηάηηνληεο, έ λχλ κεηά θφβνπ 
Υξηζηηαλνί αζπαδφκελνη, ηφλ ελ ζνί πξνζπαγέληα Θεφλ δνμάδνκελ ιέγνληεο, 
Κχξηε, ν ελ απηψ πξνζπαγείο, ειέεζνλ εκάο σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο. 
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Αληί ηνχ Σξηζαγίνπ ςάιινκελ 
Σφλ ηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ δέζπνηα, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ Αλάζηαζηλ 
δνμάδνκελ. 

Αξρή 
ΣΖ Β' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηήο Αλαθνκηδήο ηνχ ιεηςάλνπ ηνχ Αγίνπ Πξσηνκάξηπξνο θαί 

Αξρηδηαθφλνπ ηεθάλνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 
Σή ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηη, ιακπξπλζείο ηήλ δηάλνηαλ, ηή κνξθή σο άγγεινο 
ψθζεο ηέθαλε, δηαδνζείζεο ηψ ζψκαηη, ηήο έλδνλ ιακπξφηεηνο, θαί ηήλ 
αίγιελ ηήο ςπρήο, θαλεξνχζεο ηνίο βιέπνπζη, δη' ήο έηπρεο, θαί θσηφο 
ζεσξίαο νπξαλψλ ζνη, παξαδφμσο αλνηγέλησλ, αξρή Μαξηχξσλ θαί 
θαχρεκα. 



 
Χο βαζκίδεο θαί θιίκαθεο, πξφο νπξάληνλ άλνδνλ, αη ηψλ ιίζσλ ληθάδεο ζνί 
γεγφλαζηλ, ψλ επηβαίλσλ ηεζέαζαη, εζηψηα ηφλ Κχξηνλ, ηνχ Παηξφο εθ δεμηψλ, 
ζνί νκψλπκνλ ζηέθαλνλ, πξνηεηλφκελνλ, δεμηά δσεθφξσ, νχ πιεζίνλ, σο 
θαιιίληθνο παξέζηεο, θαί Αζιεηψλ αθξνζίληνλ. 
 
Δλ ζεκείνηο θαί ηέξαζηλ, απαζηξάπησλ θαί δφγκαζη, παξαλφκσλ έζβεζαο ηφ 
ζπλέδξηνλ, θαί ππ' απηψλ αλαηξνχκελνο, θαί ιίζνηο βαιιφκελνο, ππέξ ηήο ηψλ 
θνλεπηψλ, ζχ πξνζεχρνπ αθέζεσο, εθκηκνχκελνο, ηήλ θσλήλ ηνχ σηήξνο, 
νχ εηο ρείξαο, ελαπέζνπ ζνπ ηφ πλεχκα, ηφ ηεξψηαηνλ ηέθαλε.  
 

Καί Ηδηφκεια γ' 
 

Ήρνο β' 
Πξψηνο ελ Γηαθφλνηο, πξψηνο θαί ελ Μάξηπζηλ εδείρζεο, παλάγηε ηέθαλε, 
νδφο γάξ εγέλνπ ηνίο Αγίνηο, θαί πνιινχο ηψ Κπξίσ πξνζήγαγεο Μάξηπξαο, 
δηφ νπξαλφο ζνη ελνίγε, θαί Θεφο ζνη εθάλε, Απηφλ ηθέηεπε ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 

Ο απηφο 
Σφλ Πξσηνκάξηπξα, θαί γελλαίνλ ηνχ Υξηζηνχ ζεξάπνληα, ηέθαλνλ ηφλ 
Πξσηνδηάθνλνλ, επαμίσο ηηκήζσκελ, Οχηνο εζηψο ελ κέζσ παξαλφκσλ, ελ 
δεμηά Παηξφο, Τίφλ εζεάζαην. 

Ο απηφο 
Αγησζχλελ ελεδχζσ, ηέθαλε καθάξηε, Πξσηνκάξηπο θαί Πξσηνδηάθνλε, ηψλ 
Αγγέισλ ζπκκέηνρε, δπζσπήζεηη θαί πξέζβεπε ππέξ εκψλ, πξφο ηφλ 
σηήξα Κχξηνλ ηφλ αλακάξηεηνλ. 

Γφμα... Ήρνο β' 
Πξψηνο ελ Μάξηπζηλ εδείρζεο, θαί ελ Γηαθφλνηο, ηέθαλε καθάξηε, ηψλ 
Αζιεηψλ ηφ εγθαιιψπηζκα, ηψλ Πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα, ε δφμα ηψλ Γηθαίσλ, 
Σνίο ηήλ ζεπηήλ ζνπ ενξηάδνπζη κλήκελ, αίηεζαη, σο παξηζηάκελνο ηψ 
ζξφλσ Υξηζηνχ ηνχ παληάλαθηνο, ηψλ πηαηζκάησλ ηιαζκφλ, θαί βαζηιείαο 
νπξαλψλ αμησζήλαη. 

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Υαίξνηο ελ Κπξίσ, ζηεθαλεθφξε ηέθαλε, ν κηκεηήο ηνχ Γεζπφηνπ, δηφηη θαί 
Πξσηνκάξηπο γέγνλαο Υξηζηνχ ηνχ Βαζηιέσο εκψλ, θαί ηήλ πιάλελ ηψλ 
αλφκσλ Ηνπδαίσλ θαηήξγεζαο, Πξέζβεπε ππέξ εκψλ πξφο Κχξηνλ. 

Καί λχλ... 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ 



ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Βαζίιεηνλ δηάδεκα, εζηέθζε ζή θνξπθή, έμ άζισλ ψλ ππέκεηλαο, ππέξ 
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, καξηχξσλ Πξσηφαζιε, ζχ γάξ ηήλ Ηνπδαίσλ απειέγμαο 
καλίαλ, είδέο ζνπ ηφλ σηήξα, ηνχ Παηξφο δεμηφζελ, Απηφλ νχλ εθδπζψπεη 
αεί, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ θαί ηνχ Αγίνπ, 
ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Άζκαηη ηφλ πξψηνλ ηψλ καξηχξσλ εχ ζηεθαλψζσ. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

Αξκαηειάηελ Φαξαψ 
Αθηηλνβφινηο αζηξαπαίο ηνχ Πλεχκαηνο θαηαιακπφκελνο, ππεξθπψλ άζισλ, 
θαί ζηεξξάο αζιήζεσο ηνχο ζέ πκλνχληαο θψηηζνλ, παξεζηψο ηψ Γεζπφηε 
ζηεθαλεθφξνο παλφιβηε, ηέθαλε Μαξηχξσλ ζηεθάλσκα. 
 
ηαδηνδξφκσλ απαξρή γελφκελνο, θαί αθξνζίληνλ, καξηπξηθνχ ζηέθνπο, 
θαζνξάλ εμίσζαη, ηφλ αζινζέηελ έλδνμε, δεμηά δσεθφξσ, ζεφπινθφλ ζνη 
πξνηείλνληα, ζηέθαλνλ ζεζπέζηε ηέθαλε. 
 
Μφλνο ππάξρσλ ζεζαπξφο ρξεζηφηεηνο, ψηεξ αλέδεημαο, εθ ηψλ ηήο γήο 
θφιπσλ, ζεζαπξφλ πνιχηηκνλ, πινχηνλ κή δαπαλψκελνλ, αλαθαίξεηνλ 
φιβνλ, πεξηνπζίαλ αλψιεζξνλ, ηέθαλνλ ηφλ ζφλ Πξσηνκάξηπξα. 
 
Αγγεινκφξθσ πξνθαλψο ιακπξφηεηη, θαηαπγαδφκελνο, Αγγειηθνίο χκλνηο, 
Πξσηνκάξηπο ηέθαλε, θαί Γηαθφλσλ πξφθξηηε, θεθξπκκέλνο σο ψθζεο, 
αμίσο φλησο ηεηίκεζαη, έλδνμε Μαξηχξσλ αγιάτζκα. 

Θενηνθίνλ 
σκαησζέληα δη' εκάο Παλάκσκε, ηφλ πξίλ αζψκαηνλ, ζεαξρηθφλ Λφγνλ, ηνχ 
Παηξφο γεγέλλεθαο, σο παξζελίαο ζθήλσκα, θαί δνρείνλ αγλείαο, θαί ηέκελνο 
θαζαξφηεηνο, Γέζπνηλα ηνχ θφζκνπ Θεφλπκθε. 
 

Χδή γ' 
Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο 

Ηεξνιφγνο Ηεξφο, θαί ζενιφγνο εδείρζεο, ζπκπιεθφκελνο Δβξαίσλ ηνίο 



δήκνηο, δηειέγρσλ αζθαιψο, ηήλ ηνχησλ αζεφηεηα, θαί ζενκάρνλ γλψκελ, 
ηέθαλε κάξηπο παλάξηζηε. 
 
Σφλ Πξσηνκάξηπξα Υξηζηνχ, θαί Γηαθφλσλ ηφλ πξψηνλ, ηφλ ηνίο Μάξηπζη ηνχ 
δξφκνπ ηήλ λχζζαλ, ππνδείμαληα ιακπξψο, Αγγέισλ ηφλ ζπλφκηινλ, δεχηε 
ζπκθψλσο πάληεο χκλνηο, ελζέσο ηηκήζσκελ. 
 
Ο θεθξπκκέλνο ζεζαπξφο, ππφ ηήλ γήλ θαλεξνχηαη, θαί ηφλ θφζκνλ επσδίαο 
ελζένπ, θαί πινπζίσλ δσξεψλ, ηήλ νηθνπκέλελ έπιεζελ, ν ηψλ Μαξηχξσλ 
πξψηνο, θαί Γηαθφλσλ ν πξφθξηηνο. 
 
Νελεθξσκέλνλ κνπ ηφλ λνχλ, ηή ηήο δσήο ελεξγεία, δηά ζνχ ηήο θεξπρζείζεο 
εκθξφλσο, εμαλάζηεζνλ πκλείλ, ηήλ ηζήλ ζεπηήλ παλήγπξηλ, θαί ζνχ θαη' 
ίρλνο βαίλεηλ, ηέθαλε κάθαξ αμίσζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Πχιε εδείρζεο λνεηή, αλαηνιήο ηήο εμ χςνπο, ηήο ελ γή θαλεξσζείζεο 
Παξζέλε, δηά ζνχ γάξ πξφο εκάο, ν Λφγνο εηζειήιπζελ, επί ηφ ζψζαη 
πάληαο, ηήο αινγίαο παλάρξαληε. 

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. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ 

Σή ηνχ Πλεχκαηνο αίγιε θαηαιακπφκελνο, θαί ηή φλησο ζνθία 
ζπλαλπςνχκελνο, ηψλ Ηνπδαίσλ ηήλ αριχλ απεκαχξσζαο, θαί ελ ζηαδίσ ηφλ 
ερζξφλ, αζιεηηθψο θαηαβαιψλ, Μαξηχξσλ ζηέθαλνο ψθζεο, Αιιά πξέζβεπε 
ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ζ ζεξκή πξνζηαζία θαί απξνζκάρεηνο, ε ειπίο ε βεβαία, θαί αθαηαίζρπληνο, 
ηείρνο θαί ζθέπε θαί ιηκήλ ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη, αεηπαξζελε Αγλή, ηφλ 
Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ ηθέηεπε ζχλ Αγγέινηο, εηξήλελ δνχλαη ηψ θφζκσ θαί 
ζσηεξίαλ θαί κέγα έιενο. 
 

Χδή δ' 
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 

Ρείζξνλ εκίλ, ζήκεξνλ κχξνπ αλέβιπζελ, επσδίαο, θξήλε εθπεπφξεπηαη, θαί 
πνηακνχο ζείσλ αγαζψλ, θαί ηξπθήο ρεηκάξξνπο, επέθιπζελ ν ανίδηκνο, ν 
πξψηνο ηψλ Μαξηχξσλ, ν ηήο πίζηεσο πιήξεο, θαί δπλάκεσο ζείαο θαί 
ράξηηνο. 
 
Χο ηεξά, θαί θαηδξνηάηε θαί εχζεκνο, ε εκέξα, ε ηνχ Πξσηνκάξηπξνο, 
πιήξεο θσηφο, θαί πλεπκαηηθήο, φλησο επθξνζχλεο, ηή Βαζηιίδη επέθαλε, 
θπιάηηνπζα ηφ θξάηνο, ηήο ζεπηήο Δθθιεζίαο, θαί βαξβάξσλ ηφ ζξάζνο 



δηψθνπζα. 
 
Σήλ αγαζήλ θιεξνλνκίαλ απείιεθαο, επαμίσο ηέθαλε καθάξηε, έλζα 
Υξηζηφο, ν πακβαζηιεχο, ζνί θαηαζθελψζαο, απηνχ γάξ ψθζεο Γηάθνλνο, 
ζεκείσλ θαί ηεξάησλ, εθηειψλ ηάο δπλάκεηο, θαί παξέρσλ λνζνχζη ηήλ ίαζηλ. 
 
Ο αθιηλήο, ηήο Δθθιεζίαο θαί άζεηζηνο, θαί εδξαίνο, ζηχινο αλαηέηαηαη, απφ 
ηήο γήο, έσο νπξαλνχ, αίγιε επζεβείαο, θσηίδσλ πάληα ηά πέξαηα, ν 
ηέθαλνο ν κέγαο, αιεζείαο ν θήξπμ, ηήο αζιήζεσο φλησο ν πξφβνινο. 

Θενηνθίνλ 
Νένο, Αδάκ, δηά ηφλ πξψηνλ ζχ γέγνλαο, εθ Παξζέλνπ, δηά ηήλ Πξνκήηνξα, ν 
Λπηξσηήο πάλησλ θαί σηήξ, θαηά ηνχ ζαλάηνπ, δσή ε φλησο αζάλαηνο, δηφ 
ζε ηήλ ηεθνχζαλ Θενηφθνλ εηδφηεο, επαμίσο απηήλ καθαξίδνκελ. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Σψλ αλφκσλ Δβξαίσλ, ηφ ηήο καηαηφηεηνο, φλησο ζπλέδξηνλ, θαξηεξψο 
ειέγμαο, ππ' απηψλ ζεεγφξε ρσλλχκελνο, ηαίο βνιαίο ηψλ ιίζσλ, εηο 
νπξαλνχο σο ληθεθφξνο, αλπςψζεο ηψ πλεχκαηη ηέθαλε. 
 
Χο σξαίνο σο φξζξνο, θφζκσ πεθαλέξσζαη, έλδνμε ηέθαλε, ηήλ αριχλ 
δηψθσλ, θαί δαηκφλσλ ειαχλσλ ηά θαζκαηα, θαί λνζνχλησλ πάζε, θαί 
ςπρηθψλ αξξσζηεκάησλ, ζεξαπεχσλ ηά έιθε ζεφπλεπζηε. 
 
Ννεξψο ζχλ Αγγέινηο, Μάθαξ αγαιιφκελνο, θφζκνπ ηά πέξαηα, αγηάδεηο 
φλησο, ηή ζή επηδεκία θαί ράξηηη, επσδίαο κχξνηο, πλεπκαηηθνίο επσδηάδσλ, 
θαί θηλδχλσλ θαί δάιεο ξπφκελνο. 

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

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Αγγέισλ σο κηκεηήο, ηή πξναηξέζεη γελφκελνο, ηφ είδνο αγγειηθφλ, εθηήζσ 
Μαθάξηε, κεζψλ αγαιιφκελνο, θαί πεξηπνιεχσλ, ηνχο πκλνχληάο ζε 
πεξίζσδε. 
 
Ρεκάησλ κάθαξ ηψλ ζψλ, ηψλ ζενπλεχζησλ ε δχλακηο, σο ήρνο ν ηήο 
βξνληήο, ηά ψηα ζεφιεπηε, ζαθψο θαηεβξ φληεζε, ηά ηψλ παξαλφκσλ, θαί 
ηάο φςεηο απεκαχξσζε. 
 
Σήλ δφμαλ ηήλ Παηξηθήλ, ζεάζαζζαη θαηεμίσζαη, θαί ηαχηεο ηφ ζπκθπέο, 
απαχγαζκα ηέθαλε, ηψλ άζισλ κελχνλ ζνη, ηνχο ιακπξνχο ζηεθάλνπο, 
ζεεγφξε παλζεβάζκηε.  



Θενηνθίνλ 
Τηφο ν κνλνγελήο, ν πξφ αηψλσλ αφξαηνο, εζράησλ εθ' εκεξψλ, Πξσηφηνθνο 
γέγνλελ, νξψκελνο ζψκαηη, εθ ζνχ Θενκήηνξ, ν Θεφο ηήο ζσηεξίαο κνπ. 

Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Πξψηνο εζπάξεο επί γήο ππφ ηνχ νπξαλίνπ Γεσξγνχ παλεχθεκε, πξψηνο ηφ 
αίκα επί γήο δηά Υξηζηφλ εμέρεαο καθάξηε, πξψηνο ππ' απηνχ ηφλ ηήο λίθεο 
ζηέθαλνλ αλεβήζσ ελ νπξαλψ, σο Αζιεηψλ πξννίκηνλ, ηεθαλίηα ηψλ 
Μαξηχξσλ ν Πξψηαζινο. 

Ο Οίθνο 
Σνχ Παξαδείζνπ ηά άλζε νξψλ, ηή επνζκία απηψλ ηή ηεξπλή, πιεξνχληα 
πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ, ηφ μέλνλ απηψλ θαηαπιήηηνκαη ζέακα, ελ παγεηψ γάξ 
ρεηκψλνο, πιένλ αλζνχζη κάιινλ, φπεξ μέλνλ ελ άλζεζηλ, σο ν Μάξηπο ηνχ 
Υξηζηνχ, ν εμαλζήζαο πξψηνο, θαί ζχξα γεγνλψο ηψλ λνκίκσο αζινχλησλ, 
θαί αλζνχλησλ θξπκψ ηψλ θνιάζεσλ, ν δείμαο ηξίβνλ απιαλή ηνίο 
βνπινκέλνηο αζιείλ, ν θαιφο ζηαδηάξρεο, ν ηνίο πφλνηο αλαιάκςαο, 
ηεθαλίηεο ηψλ Μαξηχξσλ ν Πξψηαζινο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Β' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αλαθνκηδήο ηνχ ιεηςάλνπ ηνχ Αγίνπ 

Πξσηνκάξηπξνο, θαί Αξρηδηαθφλνπ ηεθάλνπ. 
ηίρνη 

 Έρεηο ηψλ πάκπνιια ζεία θαί μέλα. 
 Νεθξφλ ηεθάλνπο δφο πφιεη Κσλζηαληίλνπ. 
 Γεπηεξίε λέθπνο ηεθάλνπ γέλεη' Αλαθνκηδή. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο επξέζεσο ηψλ ιεηςάλσλ ηψλ αγίσλ 
καξηχξσλ Μαμίκνπ, Γάδα θαί Κπληηιηαλνχ. 

ηίρνη 
 Σξείο εθθέξνπζα γή λεθξνχο δσεθφξνπο,  
 Πφισ ιέγεηλ ένηθε. χ θξχςαο έρε. 
 

Σή απηή εκέξα, κσήκε ηψλ Δγθαηλίσλ ηνχ ζείνπ Νανχ ηνχ Αγίνπ 
Απνζηφινπ θαί Δπαγγειηζηνχ, Ησάλλνπ ηνχ ζενιφγνπ, πιεζίνλ ηήο αγησηάηεο 
κεγάιεο Δθθιεζίαο. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Φσθά, θαί ηνχ ελ επζεβεί 
κλήκε γελνκέλνπ Βαζηιέσο Ηνπζηηληαλνχ ελ ηνίο αγίνηο Απνζηφινηο. 
 

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



Χδή δ' 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Ρνή ηψλ αηκάησλ ζνπ, ηάο νπξαλίνπο πχιαο ελέσμε, θαί ηφλ Αγσλνζέηελ, 
παξεζηεθφηα θαί πξνηεηλφκελνλ, ζνί ηνχο ζηεθάλνπο ππέδεημε θξάδνληη, 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Χο ζήξεο αξπάζαληεο, νη ζενθηφλνη ηφλ ζενθάληνξα, κηαηθφλνηο παιάκαηο, 
ηνχηνλ αλήξνπλ ππεξεπρφκελνλ, ηψλ αλαηξνχλησλ ζπληφλσο θαί ςάιινληα, 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ννκίκσο δηήιεγμαο, ηνχο παξαλφκνπο ν ελλνκψηαηνο, κηκεηήο ηνπ σηήξνο, 
θαί ζενκάρνπο ηνχηνπο απέδεημαο, πθ' ψλ ηνίο ιίζνηο βαιιφκελνο έςαιιεο, 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ρξφλσ ηφλ άρξνλνλ, απεηξνγάκσο Αγλή γεγέλλεθαο, ηφλ πξίλ άζαξθνλ 
Λφγνλ, ζαξθφο πξνζιήςεη Παξζέλε ηέηνθαο, ψ κεισδνχκελ ζπκθψλσο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Τπεξθπεί ιακπφκελνο, θσηαπγία παλάξηζηε, θαί ηήλ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ 
κνξθήλ ηζάγγεινλ, εδείθλπο ηήο ράξηηνο, δηαδνζείζεο ηέθαλε, ηήο ελ ηή 
ςπρή ζνπ, θεθξπκκέλεο πινπζίσο, εληεχζελ αλεβφαο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
ηεθαλεθφξε ηέθαλε, ηήο ςπρήο κνπ ηά ηξαχκαηα, θαί ηήο ακαξηίαο ηάο 
νπιάο εμάιεηςνλ, ξαλίζηλ αηκάησλ ζνπ, πξφο γάξ ηήλ ζήλ αληίιεςηλ, θαί ηήλ 
ζπκπαζή θαί ρξηζηνκίκεηνλ γλψκελ, πξνζθεχγσλ αλαθξάδσ, Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Σφλ ηψλ ραξίησλ έλδνμε, ζνί νκψλπκνλ ζηέθαλνλ, ηή ζή ζεβαζκία, θνξπθή 
επέζεθε, Κξηηήο ν αδέθαζηνο, φλ επζεβψο εθήξπμαο, Κηίζηελ θαί Θεφλ, θαί 
Βαζηιέα ηψλ φισλ, βνψλ αδηαιείπσο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Δλ ηαίο ρεξζί ηνχ θηίζαληνο, ελαπέζνπ ηφ πλεχκά ζνπ, αί ηψλ νπξαλψλ γάξ, 
ζηξαηηαί ζπλφκηινλ, εδέμαλην ραίξνπζαη, ηφλ πξίλ ελ γή ηζάγγεινλ, λχλ δέ 
ηαίο απηψλ, ζπληεηαγκέλνο ρνξείαηο, βνάο αδηαιείπησο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Φσηφο αδχηνπ γέγνλαο, ελδηαίηεκα Πάλαγλε, θψο γάξ ηνίο ελ νθφηεη, θαί ζθηά 
γεγέλλεθαο, θσηίδνλ ηά πέξαηα, ζενγλσζίαο ράξηηη, ψ αθαηαπαχζησο νη 
πηζηνί κεισδνχκελ, Οη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 



«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν Σχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, εκ' 
καλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηψ 
Γεκηνπξγψ, θαί Λπηξσηή, αλεβφα, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ 

Αζιήζεσο Μαξηχξσλ ε απαξρή, ν ιακπξψο ππνδείμαο ηνίο Μάξηπζη, ηήλ 
απιαλή, ηξίβνλ φδεγνχζαλ εηο νπξαλνχο, ν πξσηνκάξηπο ηέθαλνο, πάληαο 
πξνζθαιείηαη πλεπκαηηθψο, πξφο ζείαλ επθξνζχλελ, θσηφο πξφο κεηνπζίαλ, 
θαί θνηλσλίαλ αγηφηεηνο. 
 
Νεπξνχκελνο αγάπε ηή ηνχ Υξηζηνχ, θαί ηήλ ηνχηνπ δειψζαο πξαφηεηα, θαί 
ηήλ θσλήλ, έιεγεο, Μή ζηήζεο ηνίο θνλεπηαίο, ηήλ ακαξηίαλ Κχξηε, δέμαη δέ 
ηφ πλεχκά κνπ αγαζέ, θαί ζείαο βαζηιείαο, ηξπθήζαη ηήο αθξάζηνπ, θαί ηήο 
παξά ζνχ κε θαηαμίσζνλ. 
 
Χξαίνο θαί ηφ είδνο αγγειηθφλ, θαί ζνθίαο θαί πίζηεσο έκπιεσο, θαί ζετθήο, 
αίγιεο απνζηίιβσλ καξκαξπγάο, θαί ζεεγφξσ ζηφκαηη, ζενξξεκνζχλεο, σο 
πνηακφο, ελζέσο ξεηνξεχσλ, ηήο άλσ θιεξνπρίαο, ζενκαθάξηζηε ηεηχρεθαο. 
 
ηεθάλσ ηψλ ραξίησλ ζηεθαλσζείο, θαί ρνξείαηο καξηχξσλ θπθινχκελνο, θαί 
ηψ Υξηζηψ, ηψ αγσλνζέηε παξεζηεθψο, ππέξ εκψλ δπζψπεζνλ, ηψλ 
επηηεινχλησλ εηιηθξηλψο, ηήλ φλησο θσηνθφξνλ, παλήγπξίλ ζνπ Μάξηπο, θαί 
ηψλ θηλδχλσλ απνιχηξσζαη. 

Θενηνθίνλ 
Χο πάλησλ πξνζηαζία Υξηζηηαλψλ, Θενκήηνξ Παξζέλε παλάκσκε, σο 
ζπκπαζήο, ιχηξσζαη θηλδχλσλ θαί πεηξαζκψλ, ηνχο ζιηβνκέλνπο δνχινπο 
ζνπ, θαί νδπλσκέλνπο ηαίο ραιεπαίο, πηαηζκάησλ αιγεδφζη, θαί πφλνηο ηψλ 
καζηίγσλ, αιγεηλνκέλνπο πεξηπνίεζαη. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ήρνο β'  Σψλ Μαζεηψλ 

Ο πξψηνο ηψλ Μαξηχξσλ ηξίβνπο αλχζαο, θαί Γηαθφλσλ πξφθξηηνο 
ρξεκαηίζαο, ηέθαλνο, ν ράξηηνο πεπιεζκέλνο, ηδνχ αλαθνκίδεηαη, πξφο ηήλ 
Βαζίιεηνλ πφιηλ, ζαπκάησλ βξχσλ ηήλ ράξηλ. 

Θενηνθίνλ 
λπεξ αί άλσ ηάμεηο πνιιψ ζχλ ηξφκσ, παξίζηαληαη κή θέξνπζαη 
θαηνπηεχζαη, αίγιελ ηήο αξξήηνπ απηνχ νπζίαο, Υξηζηφλ γαζηξί ερψξεζαο, 
ιαβφληα ζάξθα Παξζέλε, εθ ζψλ ηηκίσλ αηκάησλ. 



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

δεπηεξνχληεο ηφ α'. 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Άγγεινο επίγεηνο, ν πξσηνκάξηπο γελφκελνο, πξφο νπξαλνχο αλεξρφκελνο, 
επήξζε κεηάξζηνο, θαί ηήλ ζείαλ είδελ, σο ερψξεη δφμαλ, ηήο απξνζίηνπ 
κπεζείο, θαί ππέξ λνχλ Σξηάδνο κπζηήξηα, δηφ ηήλ αθαηάιεπηνλ, αλαθεξχηηεη 
ζνπ δχλακηλ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο) 
 
Χξαίνο επέθαλαο, ηή επαλφδσ ζνπ ηέθαλε, πξσηνκάξηπο παλέλδνμε, αθηίζη 
θνζκνχκελνο, ραξηζκάησλ ζείσλ, θαί ηψλ ηακάησλ, δηφ θαί πάληαο ηνχο 
πηζηνχο, θαηαθαηδξχλεηο, ηνίο ζαπκαζίνηο ζνπ, ελ πίζηεη ηφλ θηιάλζξσπνλ, 
πκλνινγνχληαο θαί ιέγνληαο, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 
 
Κάιακνο ππέξηηκνο, νμπγξαθψλ ηήλ επζέβεηαλ, αλεδείρζε ε γιψζζά ζνπ, δη' 
ήο θαηεθψηηζαο, Πξσηνκάξηπο πάληαο, ηαίο δηδαζθαιίαηο, θαί επαλήγαγεο 
εκάο, εμ αγλσζίαο πξφο ηήλ επζέβεηαλ, δηφ ζνπ ηήλ εηήζηνλ, επηηεινχληεο 
παλήγπξηλ, αλπκλνχκελ γεξαίξνληεο, ηνχο αγψλάο ζνπ ηέθαλε. 

Γφμα... Ήρνο δ' 
ηέθαλνο, ε θαιή απαξρή ηψλ καξηχξσλ, ν πιήξεο ράξηηνο θαί δπλάκεσο, ν 
πνηψλ ζεκεία θαί ηέξαηα κεγάια έλ ηψ ιασ, ππφ αλφκσλ ειηζάδεην, αιι' 
εμέιακςελ σο άγγεινο, θαί ζεσξεί ηήλ δφμαλ, ζνχ ηνχ ζηαπξσζέληνο ππέξ 
εκψλ, ελ δεμηά ηήο δπλάκεσο, θαί ηψ Πλεχκαηη ηήο ράξηηνο εηο νπξαλνχο 
ειακβάλεην, θαί δηά ηνχην, ηαίο ρνξνζηαζίαηο ηψλ Αγγέισλ ζπλαπιηδφκελνο, 
πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ, ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηηε, επινγεκέλε Θενηφθε, ίλα 
ζε δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Πξσηνκάξηπο Απφζηνιε, θαί Πξσηνδηάθνλε, ε πχιε ηψλ Μαξηχξσλ, ε δφμα 
ηψλ Γηθαίσλ, ηψλ Απνζηφισλ ηφ θαχρεκα, ζχ νπξαλνχο εζεάζσ 
αλεσγκέλνπο, ελ ηψ ζηαδίσ εζηψο, θαί ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ εθ δεμηψλ εζηψηα 
ηνχ ανξάηνπ Παηξφο, δηφ σο άγγεινο εθιάκςαο ηψ πξνζψπσ, ελ ραξά 
αλεθξαχγαδεο ππέξ ηψλ ιηζαδφλησλ, Μή ζηήζεο απηνίο ηήλ ακαξηίαλ ηαχηελ, 
θαί λχλ αίηεζαη ηνίο εθ πφζνπ επθεκνχζί ζε, ηιαζκφλ ακαξηηψλ, θαί ηφ κέγα 
έιενο. 

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



θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Καί ηά ινηπά σο ζπλήζσο θαί Απφιπζηο. 
 

Δηο ηήλ ιεηηνπξγίαλ 
 

Ο Απφζηνινο 
Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, ηέθαλνο πιήξεο πίζηεσο θαί δπλάκεσο... 

Εήηεη ηή β' ηήο γ' Δβδνκάδνο ηνχ Πάζρα. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μάξθνλ 
Δίπελ ν Κχξηνο ηήλ παξαβνιήλ ηαχηελ, Άλζξσπφο ηηο εθχηεπζελ ακπειψλα... 

Εήηεη ηή ο' ηήο ηε' Δβδνκάδνο ηνχ Λνπθά. 
 

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

Αξρή 
ΣΖ Γ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηζααθίνπ, Γαικάηνπ θαί Φαχζηνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο πι. δ' 

Οη κάξηπξέο ζνπ Κχξηε 
Οη Οζηνί ζνπ Κχξηε, εμνκνηνχκελνη ηνίο Αζσκάηνηο, δηά δεήζεσο θαί 
εγθξαηείαο, πάζε εκείσζαλ ζαξθφο, θαί ηή απαζεία δηαιάκςαληεο, πάλησλ 
ηάο θαξδίαο θαηεθψηηζαλ, απηψλ ηαίο ηθεζίαηο, δψξεζαη ηψ ιαψ ζνπ ηφ κέγα 
έιενο. 
 
Γαικάηηνο θαί Ηζάθηνο, δήινλ ελάξεηνλ αλαιαβφληεο, Αξείνπ αίξεζηλ θαί 
Νεζηνξίνπ, θαηαβεβιήθαζη ζαθψο, θαί ηνίο νξζνδφμνηο ζπκκαρήζαληεο, 
θιένο παξά πάλησλ απελέγθαλην, απηψλ Υξηζηέ πξεζβείαηο, δψξεζαη ηψ 
ιαψ ζνπ ηφ κέγα έιενο. 
 
Αζηέξεο ζηεξεψκαηη, ηψ ηήο αζθήζεσο αλαθαλέληεο, θαηεθσηίζαηε ηψλ 
κνλαδφλησλ, Παηέξεο ζηνη ςπράο, ζθφηνο ηψλ δαηκφλσλ απειάζαληεο, φζελ 
κεηά ηέινο καθαξίδεζζε, πξεζβεχνληεο ζσζήλαη, άπαληαο ηνχο ηεινχληαο ηήλ 
ζείαλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οη ινγηζκνί αθάζαξηνη, ηά ρείιε δφιηα, ηά έξγα δέ κνπ, εηζί πακκίαξα, θαί ηί 
πνηήζσ; πψο ππαληήζσ ηψ Κξηηή; Γέζπνηλα Παξζέλε Καζηθέηεπζνλ, ηφλ 



Τηφλ θαί πιάζηελ ζνπ θαί Κχξηνλ, φπσο ελ κεηαλνία, δέμεηαί κνπ ηφ πλεχκα, 
σο κφλνο εχζπιαγρλνο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ δάκαιηο ε άζπηινο, ηφλ κφζρνλ βιέπνπζα επί ηνχ μχινπ, 
πξνζαλαξηψκελνλ ππφ αλφκσλ, Οδπξνκέλε γνεξψο, Οίκνη! αλεβφα 
πνζεηλφηαηνλ, ηέθλνλ, ηί ζνη δήκνο αληαπέδσθελ, αράξηζηνο Δβξαίσλ, ζέισλ 
κε αηεθλψζαη, εθ ζνχ πακθίιηαηε; 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Ο Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ ν πνηψλ αεί κεζ' εκψλ θαηά ηήλ ζήλ επηείθεηαλ, 
κή απνζηήζεο ηφ έιενο ζνπ αθ' εκψλ, αιιά ηαίο απηψλ ηθεζίαο , ελ εηξήλε 
θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ 
ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Φαηδξνχο αλπκλψ ηψλ κνλαζηψλ αζηέξαο. Ο Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Ζ θεθνκκέλε 

Φσηί ηψ ζείσ θαηδξψο παξηζηάκελνη, θαί ηξηζειίνπ απγήο πάληνηε 
πιεξνχκελνη, θαί ζέζεη αιεζψο, ζενχκελνη Μαθάξηνη, ηνχο πίζηεη ενξηάδνληαο 
πκψλ ηήλ κλήκελ ηήλ παλίεξνλ, ηψ Κπξίσ ςάιινληαο, ελζέσο θαηαπγάζαηε. 
 
Απνζθνπνχληεο εηο κφλα ηά κέλνληα, ηήλ ηψλ ξεφλησλ θνξάλ, πάζαλ 
απεθξνχζαζζε, θαί φισ ηψ λντ, Κπξίσ πξνζθνιιψκελνη, ειίπεηε ζαξθφο ηάο 
εδνλάο, Παηέξεο παλζεβάζκηνη, φζελ πξφο αλέζπεξνλ, απγήλ κεηεβηβάζζεηε. 
 
Ηεξσηάηαηο κειέηαηο πηεξνχκελνο, Γαικάηε Πάηεξ ζνθέ, θαί θαιισπηδφκελνο 
ηαίο ζείαηο δηδαραίο, Ηζαθίνπ ηνχ κάθαξνο, αλέδξακεο, πξφο χςνο αξεηψλ, θαί 
ζηχινο θαί εδξαίσκα, κνλαδφλησλ γέγνλαο, δηφ ζε καθαξίδνκελ. 

Θενηνθίνλ 
Γεδνμαζκέλε Θεφλ ε θπήζαζα, ηήο αδνμίαο κε ηψλ παζψλ απάιιαμνλ, θαί 
δφο κνη ινγηζκφλ, Παξζέλε θαηαλχμεσο, θαί ιάκςνλ κεηαλνίαο θσηηζκφλ, 
Αγλή ελ δηαλνία κνπ, φπσο κεγαιχλσ ζε ηήλ πάληαο κεγαιχλαζαλ. 
 

Χδή γ' 
Οπξαλίαο αςίδνο 

Απιαλή ζε αζηέξα, αλαηνιήο, ζηε, Πάηεξ σξκεκέλνλ, Ηζάθηε πάληεο 
έγλσκελ, πηθξάο αηξέζεσο, εμαθαλίδνληα ζθφηνο, θαί πηζηνχο ηνίο ιφγνηο ζνπ 
θαηαθαηδξχλνληα. 
 
Ννεηψο αλαηείιαο, ηαίο θαζαξαίο ιάκςεζη, Φαχζηε ηψλ αγψλσλ ζνπ, Πάηεξ 



θψο ερξεκάηηζαο, θσηίδσλ άπαληαο, ηνχο θαζνξψληάο ζε κάθαξ, θαί πηζηψο 
ηφλ βίνλ ζνπ εμεηθνλίδνληαο. 
 
Όκλσ δίαηο απαχζηνηο, θαί πξνζεπραίο, ζηνη, πάληα ηνχ ζψκαηνο πάζε, 
θαηαθνηκίζαληεο, ράξηλ αθνίκεηνλ, θαί αλαθαίξεηνλ πινχηνλ, εθ Θενχ 
εηιήθαηε καθαξηψηαηνη. 
 
Μαθξνηάηε λεζηεία, σο Μσυζήο, ζηε, ζνχ ηήλ θαξηεξίαλ, Γαικάηε πάζηλ 
ππέδεημαο, σξατδφκελνο, ηνίο ππεξιάκπξνηο ζνπ πφλνηο, θαί θαιισπηδφκελνο 
ηή πνιηηεία ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Ννεηήλ ζε ιπρλίαλ, θαί θσηαπγή έγλσκελ, έλδνλ δεμακέλελ Παξζέλε, ηφ πχξ 
ηφ άζηεθηνλ, ζείνλ παιάηηνλ, θαί πςειφηαηνλ ζξφλνλ, ελ ψ αλεπαχζαην ν 
ππεξνχζηνο. 

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 πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Σψ θσηί ηήο ηξηάδνο πεξηθαλψο, ππξζεπζέληεο Παηέξεο θσηνεηδείο, ηφ 
ζθφηνο ειίπεηε, εδνλψλ ηφ βαζχηαηνλ, θαί θσζηήξεο έξγνηο, ελζένηο 
ππξζεχνληεο, ηψλ πηζηψλ θαξδίαο, καθάξηνη ψθζεηε, φζελ ηήλ θσζθφξνλ, 
θαί ζεπηήλ πκψλ κλήκελ, γεξαίξνκελ ζήκεξνλ, θαί ζπκθψλσο θξαπγάδνκελ, 
ζενθφξνη παλφιβηνη, πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθιέθησο Μήηεξ Θενχ, ηψ 
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ ζπλέρνληα, θαί ελ αγθάιαηο έζρεο, ηφλ πάληα 
δηέπνληα, θαί εθ καδψλ ηεζήιαθαο ηφλ πάληα εθηξέθνληα, φζελ δπζσπψ ζε, 
Παλαγία Παξζέλε, ξπζζήλαη πηαηζκάησλ κνπ, φηαλ κέιισ παξίζηαζζαη, πξφ 
πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ, Γέζπνηλα Παξζέλε αγλή, ηήλ ζήλ βνήζεηαλ ηφηε 
κνη δψξεζαη, θαί γάξ δχλαζαη, φζα ζέιεηο παλάκσκε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
αδίθσο πςνχκελνλ, ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία 
παζήκαηα. 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 



Χο πνιχθνξα θιήκαηα, ηήο αιεζηλήο ακπέινπ γεγφλαηε, νίλνλ βιχζαληεο 
ζσηήξηνλ, θαζαξάο ηνίο πάζη θαηαλχμεσο. 
 
Σήο πλφδνπ ζπλήγνξνλ, ζηε Γαικάηε ζε πάληεο έγλσκελ, ηήλ επζέβεηαλ 
θξαηχλνληα, θαί ηνχο αιαδφλαο εθθξνπφκελνλ. 
 
Χο ηψλ πάλησλ πξνιάκπνληα, πάλησλ ππεξέρεηλ θξνληηζηεξίσλ ζε, ζεία 
χλνδνο εζέζπηζελ, αξεηαίο ελζένηο θιετδφκελνλ. 

Θενηνθίνλ 
Νπζηαγκψ ακειείαο κε, χπλνο ακαξηίαο Αγλή θαηέιαβε, ηή αγξχπλσ ηθεζία 
ζνπ, δηαλάζηεζφλ 
κε πξφο κεηάλνηαλ. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Μεηαλάζηεο Δψαο, πξφο ηήλ Βαζηιίδα ηψλ πφιεσλ γέγνλαο, θαί ηψ ζείσ 
ζπφξσ, ηά γελλήκαηα ηαχηεο επιήζπλαο, εθξηδψζαο πάζαλ, ηήλ πνλεξάλ 
Αξείνπ ιχκελ, ηεξψηαηε Πάηεξ Ηζάθηε. 
 
Οπαδφο, Ηζαθίνπ, ψζπεξ Ζιηνχ Διηζζαίνο γεγέλεζαη, Ηεξέ Γαικάηε, κεισηή 
ραξηζκάησλ ηνχ Πλεχκαηνο, δηαξξήζζσλ χδσξ, ηήο πνλεξάο δαηκφλσλ 
βιάβεο, θαί πηζηνίο νκαιίδσλ ηήλ πάξνδνλ. 
 
Νφκνηο ζείνηο πεηζήζαο, λφκνπο ακαξηίαο εηο ηέινο εμέθιηλαο, θαί σξάζεο 
ζηχινο, πξνεγνχκελνο ζείνπ ζπζηήκαηνο, ζενθφξε Φαχζηε, θαί κνλαζηψλ 
θαλψλ θαί ηχπνο, θαί πηζηψλ αδηάζεηζηνλ έξεηζκα. 

Θενηνθίνλ 
Αιεζή Θενηφθνλ, πάζαη γελεαί ζε δνμάδνπζηλ άρξαληε, ηήλ αγησηέξαλ, ηψλ 
Αγγέισλ ζαθψο ρξεκαηίζαζαλ, Παλαγία Κφξε, δηφ βνψ, Αγίαζφλ κνπ, ηήλ 
ςπρήλ κνιπλζείζαλ ηνίο πάζεζη. 
 

Χδή ο' 
Σήλ δέεζηλ εθρεψ 

πλφκηινο αλεδείρζεο Αγγέισλ, ηφλ εθείλσλ γάξ εδήισζαο βίνλ, επί ηήο γήο, 
δηνδεχσλ Γαικάηε, θαί εγθξαηεία ιεπηχλαο ηφ ζψκά ζνπ, αιείπηεο ηε ηψλ 
κνλαζηψλ, θαί θαλψλ αιεζήο αθξηβέζηαηνο. 
 
Σψ δήισ ηήο ηνχ Κπξίνπ αγάπεο, σο Ζιίαο ππξαθηνχκελνο Μάθαξ, σο 
Αραάβ, ηφλ πξνζηάηελ ηνχ ςεχδνπο, ελ παξξεζία, Ηζάθηε ήιεγμαο, 
λνζήζαληα ηήλ πνλεξάλ, ηνχ Αξείνπ αθξφλσο δηαίξεζηλ. 
 
Χξάζεηε νδεγνί πιαλσκέλσλ, θαί ιηκέλεο ηψλ πηζηψλ ζσδνκέλσλ, 
ζαπκαηνπξγνί, ζενθφξνη Παηέξεο, Φαχζηε Γαικάηε θαί ζείε Ηζάθηε, 
ζεξάπνληεο ηνχ Ηεζνχ, κνλαδφλησλ θσζηήξεο αείθσηνη. 

Θενηνθίνλ 



Ννζνχζάλ κνπ ηήλ ςπρήλ ακαξηίαηο, θαί παληνηαηο ηψλ ερζξψλ επεξείαηο, 
επηζθνπή, Παλαγία Παξζέλε, ζσηεξηψδεη ζνπ ηάρνο επίζθεςαη, θαί ίαζαη σο 
αγαζή, Θενηφθε ειπίο κνπ παλχκλεηε. 

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, εθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σήλ ελ πξεζβείαηο 

Σνχο ελ αζθήζεη εθιάκςαληαο ελ ηψ θφζκσ, θαί ηάο αηξέζεηο αλαηξέςαληαο 
ηή πίζηεη, χκλνηο, Ηζάθηνλ επθεκήζσκελ, ζχλ ηψ Γαικάησ Φαχζηνλ, σο ηνχ 
Υξηζηνχ ζεξάπνληαο, απηνί γάξ βνψζηλ ππέξ πάλησλ εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Σίο ηθαλφο εμεηπείλ αλζξψπσλ, ηψλ Οζίσλ Παηέξσλ ηάο θαηδξάο αξεηάο, θαί 
ηά ζθάκκαηα, δήινλ ηφλ ζείνλ, ηήλ παξξεζίαλ, ηφ θαζαξφλ ηνχ βίνπ, ηάο ζείαο 
πξάμεηο, άο επί γήο εμεηέιεζαλ νχηνη σο Άγγεινη; αιι' φκσο ζχλ ηνχηνηο 
ηηκψκελ ηήλ Σξηάδα πηζηψο, απηνί γάξ ηαχηελ αεί θαηδξψο ζχλ Αγγέισλ 
ρνξνίο ιηηαλεχνπζηλ, Απηνί γάξ βνψζηλ ππέξ πάλησλ εκψλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηψλ Οζίσλ Παηέξσλ εκψλ Γαικάηνπ, 

Φαχζηνπ θαί Ηζαθίνπ. 
ηίρνη 

 Κπθινχζηλ άλδξεο είο δχν ηξείο ζφλ ζξφλνλ, 
 Όςηζηε, Φαχζηνο, Ηζάθηνο, Γαικάηνο, Γαικάηνο, 
 Ηζάθηνο ηξηηάηε ζάλνλ, εδέγε Φαχζηνο. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο ηεθάλνπ, Πάπα Ρψκεο. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ 
Ησάλλνπ, Ζγνπκέλνπ Μνλήο ηήο Παηαιαξαίαο. 
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία αιψκε, ε Μπξνθφξνο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Σήο ζαξθφο νίνλ εθθπιηζζείζεο ιίζνπ,  
 Οξά αιψηκε Υξηζηφλ, νπ Υξηζηνχ ηάθνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ε Οζία ζενθιεηψ ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Θενθιεηψ ηήλ θιήζηλ έξγσ δεηθλχεη,  
 Κιεηή Θεψ θαλείζα ζαξθφο εθδχζεη. 
 

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



Χδή δ' 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Άλζξαθεο ψθζεηε ηψ ζείσ, αλαπηφκελνη ππξί ηνχ Παξαθιήηνπ, 
θαηαθιέγνληεο κέλ ηήλ χιελ ηήο θαθίαο, ηνχο δέ πηζηνχο θσηίδνληεο, 
ζενθφξνη εηο αηψλαο. 
 
άξθα δπζήληνλ λεζηείαηο, θαζππέηαμαο ηψ πλεχκαηη Γαικάηε, θαί θαθίαλ 
ερζξνχ, θαηέθιπζαο ηνίο φκβξνηο, ηψλ ςπρηθψλ δαθξχσλ ζνπ, ζενθφξε εηο 
αηψλαο. 
 
Σέινο καθάξηνλ εχξνληεο, ηήλ νπξάληνλ νηθείηε βαζηιείαλ, θαί Οζίσλ ρνξνίο, 
ζπλήθζεηε Παηέξεο, κεζ' ψλ βνάηε, Κχξηε ν Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Έζηεζαο ξχκελ ηνχ ζαλάηνπ, ηφλ αζάλαηνλ ηεθνχζα Θεφλ κφλε, Θενηφθε 
αγλή, ψ πίζηεη κεισδνχκελ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Ράβδσ ηαπξνχ ηήλ ζάιαζζαλ, ηψλ παζψλ δηαξξήμαληεο, πάζαλ Φαξαψ 
ηνχ λνεηνχ ηήλ δχλακηλ, σιέζαηε Άγηνη, θαί κνλαζηψλ πιπζχλ ηεξάλ, γήλ 
πξφο απαζείαο, κεισδνχληεο απαχζησο, εηιθχζαηε Παηέξεο, Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Αηξεηηδφλησλ έπαξζηλ, πξνθαλψλ εηαπείλσζαο, πφξξσζελ πξνβιέςαο, ηήλ 
απηψλ θαηάιπζηλ, πησρνίο επεθνχξεζαο, θαί νδεγφο εγέλνπ ηπθιψλ, γήξνπο 
βαθηεξία, θαί ρεξψλ πξνζηαζία, Γαικάηε αλαθξάδσλ, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
χ πξφο ηξηζί ηξηάθνληα, ελ εκέξαηο λελήζηεπθαο, απζίο ηε ηνζαχηαο, ππέξ 
θχζηλ χπλσζαο, εγξήγνξνλ έρσλ ζνπ, ηφ ηήο θαξδίαο φκκα ζνθέ, θαί ηή ηνχ 
Θενχ θσηαγνχκελνο αίγιε, πξφο φλ βνάο Γαικάηε, Ηεξείο Δπινγείηε, ιανο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Ο θαηνηθήζαο Κχξηνο, ηήλ ακφιπληνλ κήηξαλ ζνπ, φιελ θαζαξάλ, θαί 
θσηαπγή ζε έδεημε, δηφ κνιπλζέληα κε, ηνίο Ηνβφινηο δήγκαζη, θαί ηαίο 
βιαβεξαίο ηψλ ελαληίσλ εθφδνηο, θαζάξηζνλ Παξζέλε, θαί αμίσζνλ ςάιιεηλ, 
Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχ ηνπο ηδψλ, ηψ 
Γεκηνπξγψ θαί Λπηξσηή αλεβφα, Οη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Έθξημε πάζα αθνή 



Ίζρπζαλ ζζέλεη ηνχ Θενχ, δπλακνχκελνη αλίζρπξνλ θξχαγκα, ηνχ 
πνιεκήηνξνο, θαηαπαιαίζαη νη νπξαλφθξνλεο, ηψλ κνλαδφλησλ αξρεγνί, θαί 
λχλ θιετδφκελνη, κεηαβεβήθαζη, πξφο επαχιεηο λνεηάο επθξαηλφκελνη. 
 
θζεηε ηξίθσηνο ιακπάο, ηήλ αλέζπεξνλ απγήλ απνπέκπνληεο, ξφδα 
ακάξαληα, ηνχ Παξαδείζνπ επσδηάδνληα, ηάο δηαλνίαο ηψλ πηζηψλ, Παηέξεο 
ηξηζφιβηνη, δηφ ηήλ κλήκελ πκψλ ηήλ παλένξηνλ, πηζηψο ενξηάδνκελ. 
 
ηέθαλνλ ψζπεξ εππξεπή, πεξηθείκελνη ζνθνί ηήλ απάζεηαλ, θαί 
ζηνιηζάκελνη, ζείαο αγάπεο ηά θαηνξζψκαηα, εηο ηφλ λπκθψλα ηνχ Υξηζηνχ, 
ραίξνληεο εηζήιζεηε, αλαπαπφκελνη, θαί ηψλ θφλσλ ακνηβάο θνκηδφκελνη. 
 
Ήζηξαςε θέγγεη λνεηψ, θαηαπγάδνπζα πηζηψλ ηά ζπζηήκαηα, ε ζεία κλήκε 
πκψλ, Μάθαξ Γαικάηε Φαχζηε Ηζάθηε, ηψλ κνλαδφλησλ αξρεγνί, θσζηήξεο 
παγθφζκηνη, δηφ θσηίζαηε, θαί εκψλ ηά ηήο ςπρήο αηζζεηήξηα. 

Θενηνθίνλ 
Φψηηζνλ πχιε ηνχ θσηφο, ηελ θαξδίαλ κνπ θαθία ηπθιψηηνπζαλ, θαί κή εηο 
ζάλαηνλ παξαρσξήζεο λχλ αθππλψζαί κε, ηφλ αθαζάξηνηο ινγηζκνίο, αεί 
ζθνηηδφκελνλ, ίλα δνμάδσ ζε, επραξίζησο Θενηφθε παλάκσκε. 

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 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Παηέξεο νπξαλφθξνλεο, θαί ηψλ, Αγγέισλ ζχζθελνη, Γαικάηε Φαχζηε 
ζπλάκα, ηψ ζαπκαζηψ Ηζαθίσ, κλείαλ εκψλ πξφο Κχξηνλ, πνηείηε ψ 
παξίζηαζζε, αδηαιείπησο Άγηνη, ηψλ ηήλ πκψλ εθηεινχλησλ, ιακπξάλ θαί 
πάκθσηνλ κλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
Μαξία θπξηψλπκε, πνιινίο θπξηεπζέληα κε, πάζεζη λχλ ςπρνθζφξνηο, ζχ 
ειεπζέξσζνλ ηάρνο, θαί πξφο δνπιείαλ έιθπζνλ, ηήλ ζήλ ηε θαί ηνχ ηφθνπ 
ζνπ, ίλα πκλψ ζε άρξαληε, ρξεσζηηθψο Θενηφθε, Υξηζηηαλψλ ηήλ ειπίδα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Παξηζηακέλε Πάλαγλε, ελ ηψ ηαπξψ θαί βιέπνπζα, ηφλ ζφλ Τηφλ επί μχινπ, 
ηαζέληα άπλνπλ εζξήλεηο, θαί κεηξηθψο σιφιπδεο, δαθξχνπζα θαί ιέγνπζα, ηί 
ηνχην ηφ παξάδνμνλ, φηη ν Κηίζηεο ηνχ θφζκνπ, ηαπξψ ηαζήλαη ελέζρνπ; 
 

Καί ε ινηπή ηνχ ξζξνπ Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ Γ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ επηά Παίδσλ ηψλ έλ Δθέζσ. 

 



ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Παξαλφκνπ πξνζηάγκαηνο, ηψ Θεψ πεηζαξρήζαληεο, Παίδεο νη καθάξηνη 
θαηεθξφλεζαλ, θαί δεζκεπζέληεο δηέιπζαλ, ηήο πιάλεο ηφλ ζχλδεζκνλ, θαί 
αμίαλ θνζκηθήλ, απσζάκελνη έιαβνλ, ηφ αμίσκα, ηφ απηνχο πεξηδφμνπο 
εθηειέζαλ, θαί ηήλ άλσ πξνμελήζαλ, ηήο βαζηιείαο απφιαπζηλ. 
 
Δαπηνχο πξφο ηά ζθάκκαηα, ηήο αζιήζεσο Άγηνη, θαξηεξψο γπκλάζαληεο 
θαηεθξχπηεζζε, έλ ηψ ζπειαίσ δεήζεζηλ, απαχζηνηο ηφλ Κχξηνλ, ηθεηεχνληεο 
ηζρχλ, ρνξεγήζαη θαί δχλακηλ, νίο δέ θξίκαζηλ, ν θηιάλζξσπνο νίδελ 
αθππλψζαη, ελ εηξήλε πκάο πάληαο, ζεαξρηθψο εγθειεχεηαη. 
 
Μπζηεξίσλ κπζηήξηνλ, ηνίο Αγίνηο πξνηίζεηαη, σο γάξ ηειεπηήζαληεο, νπθ 
εζζάλνλην, νχησ θαί λχλ εγεηξφκελνη, ζαθψο θαηεπιήηηνλην, εηο γάξ 
πίζησζηλ λεθξψλ, Αλαζηάζεσο γέγνλε, ηφ ηεινχκελνλ, φπσο γλφληεο νη 
ηαχηελ αζεηνχληεο, απνθξάηησληαη ελ πίζηεη, δνμνινγνχληεο ηνχο Μάξηπξαο. 

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

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

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Οη κάξηπξέο ζνπ Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηψλ, ζηεθάλνπο εθνκίζαλην ηήο 
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ζρφληεο γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο 
ηπξάλλνπο θαζείινλ, έζξαπζαλ θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε, Απηψλ ηαίο 
ηθεζίαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ ν 
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σνίο επηά Παηζίλ αίλνλ άδσ πξνζθφξσο. 
 

Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο «Κιήκεληνο, ειιείπνληνο ηνχ Λ' δηά ηφ νθηάξηζκνλ 



ηψλ Χδψλ. 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
Γεχηε ιανί, άζσκελ 

Σνχο αξηζκψ, ιάκπνληαο ηηκίνπο ιίζνπο επηά, δεχηε πηζηψο ηηκήζσκελ, φηη 
ππξζεχνπζη ηήλ Υξηζηνχ Δθθιεζίαλ, ηήο επηαθψηνπ θξείηηνλ ιπρλίαο ηήο 
λνκηθήο. 
 
Οη ηήο ζαξθφο, πξφηεξνλ λεθξψζεη δψληεο Υξηζηψ, Παίδεο επηά αλέζνξνλ, 
σο χπλνλ ζάλαηνλ, παξαδφμσο ιαβφληεο, θξαηχλνληεο ηφ δφγκα ηήο 
Αλαζηάζεσο. 
 
Ηεξηρψ, πέπησθε βνή ζαιπίγγσλ επηά, ε δέ ηήο πιάλεο έπαξζηο, ηή 
επηαθψησ λχλ, πίζηεη ηψλ Αζινθφξσλ, θαηήιζελ έσο Άδνπ θαί δηαιέιπηαη. 
 
ηέθνο δηπινχλ, Άγηνη Παίδεο επηά αιεζψο, εδέμαζζε πνξζήζαληεο, πιάλελ 
θαί άξλεζηλ, ηήο εγέξζεσο πάλησλ, ηήλ κέλ πξφ ηνχ ζαλάηνπ, ηήλ δέ εγέξζεη 
πκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Καηλνπξεπή, ηφθνλ θαηλίδεηο Αλχκθεπηε, ν γάξ Παηξί ζπλάλαξρνο ελ ζείσ 
Πλεχκαηη, ζπλατδηνο Λφγνο, εθ ζνχ εζσκαηψζε, ρσξίο ηξνπήο θαί θπξκνχ. 
 

Χδή γ' 
ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε 

Αζηέξεο απιαλείο επηά ψθζεηε, ηή πίζηεη αζηξάπηνληεο, Αζινθφξνη, θαί ηνχο 
πιάλεο λερνκέλνπο βπζψ, πξφο ιηκέλα ζσηήξηνλ ηζχλαηε. 
 
Πξφ βήκαηνο ζηεξξψο εζηψηεο Άγηνη, ηπξάλλνπ σο πάιαη νη Μαθθαβαίνη, ηήο 
ζηξαηείαο δηεκείςαηε, ηήλ επίθεξνλ δφμαλ ζηξαηεπζέληεο Υξηζηψ. 
 
Αμίσο ηψ Υξηζηψ δεθηή εδείρζεηε, ζπζία πξνζεπρήο Άγηνη Παίδεο, θαί νζκή 
παλεπσδέζηαηνο, ηφ δπζψδεο ειέγρνληεο ηήο πιάλεο ζηεξξψο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ βάηνο ελ ηλά πξνδηεηχπσζε, Παξζέλε ηφ παξάδνμνλ ηνχ ζνχ ηφθνπ, ηφ 
γάξ πχξ ηφ ηήο ζεφηεηνο, νπθ εθιέρζεο ελ κήηξα δεμακέλε πηζηψο. 

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

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο 

Οη ηά ηνχ θφζκνπ σο θζαξηά παξηδφληεο, θαί ηάο αθζάξηνπο δσξεάο 
εηιεθφηεο, απνζαλφληεο έκεηλαλ εθηφο θαηαθζνξάο, φζελ εμαλίζηαληαη, κεηά 
πιείνλαο ρξφλνπο, άπαζαλ ελζάπηνληεο, δπζκελψλ απηζηίαλ, νχο ελ αηλέζεη 
ζήκεξνλ πηζηνί, αλεπθεκνχληεο Υξηνηφλ αλπκλήζσκελ. 



Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Φηιακαξηήκσλ πεθπθψο δπζσπψ ζε, ηφλ αλακάξηεηνλ Θεφλ ηεηνθπία, ηφλ 
ακαξηίαο αίξνληα ηνχ θφζκνπ εκλή, ηήλ πνιπακάξηεηνλ, νηθηηξήζαη ςπρήλ 
κνπ, θαί ηάο ακαξηίαο κνπ, ηάο πνιιάο εμαιείςαη ακαξησιψλ αχηε γάξ 
ηιαζκφο, θαί ζσηεξία πηζηψλ θαί αληίιεςηο. 

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

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Ηεξψηαηνλ ζχληαγκα, ηψ αξηζκψ επηά ηεηηκεκέλνλ, ηνχο επηά ηηκίνπο Παίδαο 
πκλήζσκελ. 
 
νθηδφκελνλ κάηαηα, ηφλ δπζζεβή ηήο πιάλεο, βαζηιέα, Δθεζίσλ Παίδεο 
έδεημαλ άθξνλα. 
 
Ηεξεία παλάκσκα, σο αιεζψο θαί ζχκαηα Κπξίνπ, ελ ηή πίζηεη ψθζεηε Παίδεο 
άγηνη. 
 
Νεθξσζέληεο ηψ ζψκαηη, πξφ ηήο θνηλήο εγέξζεσο αθξάζησο, αλαζηάληεο 
Παίδεο, δφμε εζηέθζεηε. 

Θενηνθίνλ 
Μή παξίδεο πξεζβεχνπζα, ππέξ εκψλ αεί επινγεκέλε, ιπηξσζήλαη πάζεο 
ζιίςεσο Άρξαληε. 
 

Χδή ε' 
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο 

Αλεπαηζζήησο ηφ πξίλ, θνηλφλ ζαλέληεο επί γήο ζάλαηνλ, ππεξθπψο αλέζηεηε 
αχζηο, πηζηνχκελνη ζαθψο, Δθέζηνη Παίδεο, λεθξψλ ηήλ Αλάζηαζηλ. 
 
Ηεξσζέληεο Θεψ, νκνινγία αιεζεί πίζηεσο, σο αζιεηαί λφκηκνη Κπξίνπ, 
εξξχζζεηε ζνθνί, θινηψλ θαί καζηίγσλ, θαί ζηέθαλνλ ήξαζζε. 
 
Νεληθεθφηεο ζηεξξψο, εηδψισλ πιάλελ, επθιεείο κάξηπξεο, θαί αζεβνχο 
αηξέζεσο δφγκα, θπιάηηεηε αεί, ηνχο νκνινγνχληαο, λεθξψλ ηήλ Αλάζηαζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Δλ δχν ηαίο θχζεζη, θαί ππνζηάζεη δέ κηά πέθελαο, ηέιεηνο ψλ, βξνηφο 
αζπγρχησο, θαί ηέιεηνο Θεφο, ηερζείο εμ Αγίαο Μεηξφο Τπεξνχζηε.  
 

Χδή ο' 
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 

Οη ηήο ζείαο ζνθίαο ηζάξηζκνη, ζηχινη επθεκείζζσζαλ Άγηνη Παίδεο επηά, 



ιφγνηο σο ιίζνηο ζιάζαληεο, ηψλ ηπξάλλσλ ηφ άζενλ πξφζηαγκα. 
 
Νφκσ ζείαο πξνλνίαο θξνπξνχκελνη, ζρέδηνλ εδέμαζζε ηαθήλ ηφ ζπήιαηνλ, 
ελ ψ λεθξνί θαί άθζαξηνη, πνιπρξφληνη Άγηνη ψθζεηε. 
 
Αθζαξζία ζπλέζηηνη Μάξηπξεο, πίζηηλ εθδηψθεηε θζνξνπνηφλ θαί λεθξάλ, θαί 
ηψ Θεψ πξεζβεχεηε, ππέξ ηψλ ειπηδφλησλ Αλάζηαζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Νχλ ε θχζηο ηνχ ζήιενο γέγεζε, λχλ ε ιχπε πέπαπηαη, ραξά δέ ήλζεζελ, φηη 
Μαξία ηέηνθε, ηήλ ραξάλ ηφλ σηήξα θαί Κχξηνλ. 

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

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηψλ Αγίσλ επηά Παίδσλ ηψλ ελ Δθέζσ, 

Μαμηκηιηαλνχ, Δμαθνπζησδηαλνχ, Ηακβιίρνπ, Μαξηηληαλνχ, Γηνλπζίνπ, 
Ησάλλνπ θαί Κσλζηαληίλνπ. 

ηίρνη 
 Σφλ επηάξηζκνλ ηηκψ ρνξφλ Μαξηχξσλ,  
 Γείμαληα Αλάζηαζηλ λεθξψλ ηψ θφζκσ. 
 Σή δέ ηεηάξηε λεθξνέγεξηνη μχλζαλνλ επηά. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο αλαθνκηδήο ηψλ ιεηςάλσλ ηήο νζίαο κεηξφο 
εηκψλ θαί Μάξηπξνο Δπδνθίαο.  

ηίρνη 
 Οζκή! ηί ηνχην; ψκα ηήο Δπδνθίαο, 
 Αζιεηηθψλ απφδνλ ήθεη ραξίησλ.  
 Πφηληα Δπδνθίε, λεθξά ήρζε ακθί ηεηάξηελ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Θαζνπήι, ελ κειέα θξεκαζζείο 
ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 
 Θλήζθε θξεκαζζείο, Θαζνπήι, ελ κειέα, 
 Χο άλ ηξπγήζεο ηήο Δδέκ κήια μέλα. 
 

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

 Οζκήλ ίσλ έπλεπζελ ε Μάξηπο Ία,  
 Δξπζξνβαθψλ αηκάησλ αηκνπλφσλ. 
 

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

Χδή δ' 
Δηθφλνο ρξπζήο 



Γνρεία Υξηζηνχ, θαζαξά θαί εθιεθηά νη Παίδεο ψθζεζαλ, δη' ψλ ηφ δφγκα ηήο 
αηξέζεσο, ηήο Δθθιεζίαο δηψθεηαη, θαί νξζνδνμία εθιάκπεη, φηη έζηαη 
Αλάζηαζηο, πάζεο ςπρήο ηε θαί ζαξθφο θαζά γεγέλεηαη. 
 
Χο φλησο ζηεξξνί, πξφ ζαλάηνπ αιεζψο ελ ηή αζιήζεη πκψλ Άγηνη Παίδεο 
αχζηο ψθζεηε, θαί κεηά λέθξσζηλ δήζαληεο, δφμε θξαηαηνχκελνη ζεία, 
επζεβψο πηζησζάκελνη, ελ εαπηνίο ηφ αιεζέο ηήο Αλαζηάζεσο. 
 
Πλεπκάησλ νκνχ, θαί ζσκάησλ αηζζεηψλ έζηαη αλάζηαζηο, σο γάξ νπθ έθπ 
άλεπ ζψκαηνο, ςπρή ελ θφζκσ πξνέξρεζζαη, νχησο νπδέ ζψκαηνο πάξεμ, νη 
Παλεχθεκνη έιεγνλ, ή δνμαζζήζεηαη ςπρή ή εηαζζήζεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Σεθνχζα Θεφλ, ηφλ σηήξα ηνχ παληφο Μαξία γέγνλαο, απεγλσζκέλσλ 
επαλφξζσζηο, πεπιαλεκέλσλ αληίιεςηο, θαί απειπηζκέλσλ ειπίο ηε, θαί 
ςαιιφλησλ βνήζεηα, Δπινγεκέλνο ν θαξπφο ν ηήο θνηιίαο ζνπ. 
 

Χδή ε' 
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο 

Ρίδαλ πηθξίαο αζεβψλ, αλαθχνπζαλ δεηλψο νη ζείνη Παίδεο, εθηεκφληεο ηήο 
πιάλεο, θαί ηήο αηξέζεσο λχλ, θνκψζη θαξπψ ηψ ηήο πίζηεσο, δψληεο θαί 
ηαθέληεο, πηζηψο θαί αλαζηάληεο. 
 
Οη Δθεζίσλ αξρεγνί, Παίδεο Άγηνη επηά θαί αζινθφξνη, ηήο Υξηζηνχ 
Δθθιεζίαο, θαί βαζηιείαο πηζηψο, ελζέσο εδείρζεζαλ ζηήξηγκα, νχο 
ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
ηεξξνί θαλέληεο αζιεηαί θαί ηζάξηζκνη δεηρζέληεο ηψλ αζηέξσλ, απιαλή ηήλ 
πνξείαλ, ηήο επζεβείαο νκνχ νη Παίδεο πνηνχκελνη έθξαδνλ, έ ππεξπςνχκελ 
Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Φψο θαί αλάζηαζηο δσήο, ηνίο Παηζίλ ελ ηψ ζπειαίσ παξαδφμσο, εθ Θενχ 
εραξίζζε, θαί αλαζηάληεο νη πξίλ ζαλέληεο, σο δψληεο εθξαχγαδνλ, ψζνλ ν 
Θεφο ηνχο ελ πίζηεη ζε πκλνχληαο. 

Θενηνθίνλ 
Οπδείο απψιεην αγλή, ηάο ηήο πίζηεσο ειπίδαο θεθηεκέλνο, επί ζνί 
νξζνδφμσο, Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ή κφλνλ νη θζφλσ αξλνχκελνη, ζνχ κή 
πξνζθπλείλ ηήλ κνξθήλ ηήο εκθεξείαο. 

Ο Δηξκνο 
«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' 
Ζ ηφλ πξφ ειίνπθσζηήξα 

ιβνο κπζηεξίσλ θαί ζείσλ, ζαπκαζίσλ απνθάιπςηο, ε ηψλ Αγίσλ ψθζε λχλ 



αλάζηαζηο, νη γάξ πάιαη ηφλ θπζηθφλ, ζαξθί ζαλφληεο ζάλαηνλ, αθζάξησο 
λχλ αλέζηεζαλ, εκθηεζκέλνη σο ππλψηηνληεο. 
 
Ρψζεσο ηακείνλ, θαί πίζηεσο βεβαίαο απνζθξάγηζκα, ηφ ηψλ Αγίσλ ψθζε 
ζπήιαηνλ, πξνκελχνλ ηφ ηήο κειινχζεο, θιένο Αλαζηάζεσο νχ ηεηαξηαίνλ 
Λάδαξνλ, αιι' αησλίνπο αλαζηήζεηλ λεθξνχο. 
 
Χο ηεηηκεκέλνη νη Παίδεο, αξηζκψ ηε θαί ηή πίζηεη Υξηζηνχ, ηήο Δθθιεζίαο 
ψθζεζαλ πηζηψο νθζαικνί, ππεξηέξσο ηνχ Ενξνβάβει, ιίζνπ 
απαζηξάπηνληεο, ψλ πεξ ηά ζεία πλεχκαηα, πλεπκαηηθψο αλεπθεκήζσκελ. 
 
ηέθνο καξηπξίνπ, αζιήζαληεο λνκίκσο αλεδήζαζζε, Παίδεο επηά θαί ζηχινη 
ηήο ζνθίαο Θενχ, θαί δνγκάησλ νξζνδνμίαο έγεξζηο εδείρζεηε, σο Δθθιεζίαο 
πξφκαρνη, θαί πξεζβεπηαί ηψλ επθεκνχλησλ πκάο. 

Θενηνθίνλ 
ψκα θαί ςπρήλ ζνπ, ακφιπληα Θεψ δηαηεξνχζεο αγλή, ν Βαζηιεχο εξάζζε 
ηνχ ζνχ θάιινπο Υξηζηφο, θαί Μεηέξα ηήο εαπηνχ ζαξθψζεσο αλέδεημε, 
Μαξία ππεξέλδνμε, ηήλ ζσηεξίαλ κνπ αεί εθπιεξψλ.  

Ο Δηξκφο 
«Ζ ηφλ πξφ ειίνπ θσζηήξα, ηφλ Θεφλ εμαλαηείιαληα, ζσκαηηθψο εκίλ 
επηδεκήζαληα, εθ ιαγφλσλ παξζεληθψλ, αθξάζησο ζσκαηψζαζα, 
επινγεκέλε πάλαγλε, ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Σπξαλληθνχ πξφ βήκαηνο ηφλ Υξηζηφλ παξξεζία, Παίδεο επηά θαί Μάξηπξεο, 
εθεξχμαηε πάλησλ, Θεφλ σηήξα θαί Κηίζηελ, πκείο γάξ ζεία πξνλνία, 
ζπειαίσ ρξφλνηο πιείνζη, θαηά θχζηλ ζαλφληεο, ππεξθπψο, αχζηο 
εμαλίζηαζζε σο εμ χπλνπ, αηξεηηθψλ ηά ζηνκαηα, απνθξάηηνληεο πάλησλ. 

Θενηνθίνλ 
χλ Ηακβιίρσ κέιςσκελ, Ησάλλελ, Μαξηίλνλ θαί Κσλζηαληίλνλ άζκαζη, 
Μαμηκηιηαλφλ ηε θαί Γηνλχζηνλ άκα, θιεηλψ Δμαθνπζησδίσ, θαηδξψο 
παλεγπξίδνληεο, ηήλ θαηδξάλ ηνχησλ κλήκελ, φπσο επραίο ηνχησλ θαί 
πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, πηαηζκάησλ ιχζηλ εχξσκελ, πξφο Υξηζηνχ ηνχ 
σηήξνο. 
 

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

Αξρή 
ΣΖ Δ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Σά Πξνεφξηηα ηήο Αγίαο Μεηακνξθψζεσο ηνχ Κπξίνπ θαί Θενχ θαί 

σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ, θαί κλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπζηγλίνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 



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

 
Ήρνο δ' 

Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Γεχηε ζπλαλέιζσκελ, ηψ Ηεζνχ αλαβαίλνληη, εηο ηφ φξνο ηφ άγηνλ, θαθεί 
αθνπζψκεζα, θσλήο Θενχ δψληνο, Παηξφο πξναλάξρνπ, δηά λεθέιεο 
θσηεηλήο, πξνζκαξηπξνχζεο ελ ζείσ Πλεχκαηη, απηνχ ηήλ γλεζηφηεηα, ηήο 
ατδίνπ Τηφηεηνο, θαί ηφλ λνχλ θσηηδφκελνη, έλ θσηί θψο νςψκεζα. 
 
Γεχηε πξνρνξεχζσκελ, θαί εαπηνχο εθθαζάξσκελ, θαί πηζηψο εηνηκάζσκελ, 
πξφο ζείαλ αλάβαζηλ, ηήο πςεινηάηεο, Θενχ πνιηηείαο, φπσο επφπηαη ηήο 
απηνχ, κεγαιεηφηεηνο επνθζείεκελ, θαί δφμεο επηηχρνηκελ, ήλ θαηηδείλ 
εμηψζεζαλ Απνζηφισλ νη πξφθξηηνη, κπζηηθψο ελ ηψ φξεη Θαβψξ. 
 
Γεχηε λχλ ηήλ θξείηηνλα, αιινησζέληεο αιινίσζηλ έαπηνχο εηο ηήλ αχξηνλ, 
Καιψο επηξεπίζσκελ, ελ φξεη πξνζβήλαη, Θενχ ηψ αγίσ, ηήλ αλαιινίσηνλ 
Υξηζηνχ, δφμαλ αζηξάπηνπζαλ θαηνπηεχζνληεο, ιακπξψο ππέξ ηφλ ήιηνλ, 
θαί ηφ ηξηζζφλ απγαδφκελνη, θψο ελ ηνχησ δνδάζσκελ, ηήλ απηνχ 
ζπγθαηάβαζηλ. 
 

Καί ηνχ Αγίνπ γ' 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Φνηληρζείζαλ ελ αίκαηη ηήο ζαξθφο ζνπ ελδέδπζαη, πνξθπξίδα έλδνμε ζεία 
ράξηηη, θαί θνξπθή ζή δηάδεκα, επαλαδεζάκελνο, αθζαξζίαο θαί δσήο, ηνχ 
ηαπξνχ ηε ηφ ηξφπαηνλ, Μάξηπο πάλζνθε, δεμηά πεξηθέξσλ σο πεξ 
ζθήπηξνλ, ηψ Υξηζηψ ζπκβαζηιεχεηο, δηά παληφο επθξαηλφκελνο. 
 
ηξαηηψηεο αήηηεηνο, εγλσξίζζεο Δπζίγληε, ηνχ ηαπξνχ ηψ φπισ γάξ 
ζπκθξαμάκελνο, πξφο ζπκπινθήλ εμειήιπζαο, ερζξνχ πνιεκήηνξνο, θαί 
θαηέξξαμαο απηφλ, αξηζηεχζαο ιακπξφηαηα, θαί ηφλ ζηέθαλνλ, εηιεθψο ηφλ 
ηήο λίθεο εθ ηνχ κφλνπ, αζινζέηνπ θαί Γεζπφηνπ, θαί εηο αεί βαζηιεχνληνο. 
 
Σνίο ηηκίνηο ζνπ πάζεζη, πάζνο ηίκηνλ έλδνμε, αζιεηά Δπζίγληε εμεηθφληζαο, 
θαί ληθεθφξνο γελφκελνο, ηήλ άλσ κεηξφπνιηλ, κεηά πάλησλ θαηνηθείο, 
αζινθφξσλ γεζφκελνο, θαί ζενχκελνο θαηά κέζεμηλ ζείαλ, δηά ηνχην, ηήλ 
ζεπηήλ ζνπ θαί αγίαλ, επηηεινχκελ παλήγπξηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α' 
Γεχηε αλαβψκελ εηο ηφ φξνο Κπξίνπ, θαί εηο ηφλ νίθνλ ηνχ Θενχ εκψλ θαί 
ζεαζψκεζα ηήλ δφμαλ ηήο Μεηακνξθψζεσο απηνχ, δφμαλ σο κνλνγελνχο 
παξά Παηξφο, θσηί πξνζιάβσκελ θψο, θαί κεηάξζηνη γελφκελνη ηψ πλεχκαηη, 
Σξηάδα νκννχζηνλ πκλήζσκελ εηο ηνχο αηψλαο. 
 



Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Φέγγεη ηψλ αξεηψλ, εθιάκπνληεο πξνζβψκελ, ελ φξεη ηψ αγίσ, νςφκελνη ηήλ 
ζείαλ, Κπξίνπ Μεηακφξθσζηλ. 
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
ήκα ζενπξεπέο, ζεφηεηνο δεηθλχεη, πξφ ηνχ ηαπξνχ ηνίο κχζηαηο, σο ήιηνο 
εθιάκςαο, Υξηζηφο ελ φξεη ζήκεξνλ. 
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Φχζηλ ηήλ εμ Αδάκ, Υξηζηφο ακείςαη ζέισλ; ελ φξεη λχλ απαίξεη, Θαβψξ 
παξαγπκλψζσλ, ηνίο κχζηαηο ηήλ ζεφηεηα. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Ο ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ κεηακνξθσζείο ελ δφμε Υξηζηέ ν Θεφο, θαί 
ππνδείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ ηήο ζήο ζεφηεηνο, θαηαχγαζνλ θαί 
εκάο, ηψ θσηί ηήο ζήο επηγλψζεσο, θαί νδήγεζνλ ελ ηή ηξίβσ ηψλ εληνιψλ 
ζνπ, σο κφλνο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Υξηζηνχ ηήλ Μεηακφξθσζηλ πξνυπαληήζσκελ, θαηδξψο παλεγπξίδνληεο ηά 
πξνεφξηηα, πηζηνί θαί βνήζσκελ, Ήγγηθελ ε εκέξα ηήο ελζένπ επθξνζχλεο, 
άλεηζηλ εηο ηφ φξνο ηφ Θαβψξ ν Γεζπφηεο, ηήο ζεφηεηνο απηνχ απαζηξάςαη 
ηήλ σξαηφηεηα. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ νη Καλφλεο ν Πξνεφξηηνο, θαί ν ηνχ Αγίνπ. 
 

Καλσλ Πξνεφξηηνο, νχ Αθξνζηηρίο ε Αιθάβεηνο. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 

Αζηξάθζεηη θάησζελ, θψο νπξαλνχ ππέξ ήιηνλ, θαί γή αθνπηίζζεηη, ξήκαηα 
δψληνο Θενχ, ηήλ Τηφηεηα, ηψ κεηακνξθνπκέλσ, Παηήξ καξηπξήζεη γάξ, επί 
ηνχ φξνπο Θαβψξ. 
 
Βξνηφο ηφ νξψκελνλ, αιιά Θεφο ηφ θξππηφκελνλ, επί ηφ Θαβψξηνλ, Υξηζηφο 
αλέξρεηαη, ηήο ζεφηεηνο, απγήλ παξαγπκλψζαη, ηαίο ππέξ ηφλ ήιηνλ, δφμεο 
ιακπξφηεζη. 
 
Γλσζηψο λχλ πξνέξρεηαη, εκθαληζζήλαη Μσζή Υξηζηφο, θαί δφμαλ ηήλ 



άξξεηνλ, δείμαη έλ φξεη Θαβψξ, ηή πξφο πξφζσπνλ, ακέζσο νκηιία, 
Γεζφκελνη ζήκεξνλ πξνενξηάζσκελ. 
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σφλ θιεηλφλ Δπζίγληνλ δνμάδεηλ ζέκηο. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Σαίο παλεπθιεεζηάηαηο, ηάμεζηλ Αγγέισλ Παλανίδηκε, ζπλππάξρσλ 
απαχζησο, ηνχο δνμάδνληαο ζψδε ηήλ κλήκελ ζνπ. 
 
Οίθνο ηνχ Παξαθιήηνπ, ε εγηαζκέλε ζνπ δηάλνηα, Αζινθφξε εδείρζε, δηά 
ηνχηφ ζε πίζηεη γεξαίξνκελ. 
 
Νέθξσζηλ δσεθφξνλ, ηνχ ζαξθί παζφληνο εμεηθφληζαο, ηή ζαξθί ζνπ 
Πακκάθαξ, θαί ηήο φλησο δσήο θαηεμίσζαη. 
 
Κξάηνο παξαλνκνχλησλ, θξαηπλζείο ηψ Πλεχκαηη θαηέβαιεο, θαί ηνχο λφκνπο 
Κπξίνπ, παλανίδηκε Μάξηπο εθξάηπλαο. 

Θενηνθίνλ 
Λέιπηαη ε θαηάξα, πέπαπηαη ε ιχπε ηή θπήζεη ζνπ, παληεπιφγεηε Κφξε, ηψλ 
πηζηψλ επθξνζχλε παλάκσκε. 
 

Δίζ' νχησ ηφ ηξηψδηνλ 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ 

Σαχηελ πξνεφξηηνλ ηήλ εκέξαλ, επηηεινχληεο νί πηζηνί, ηήο Μεηακνξθψζεσο, 
Υξηζηνχ ηνχ Λπηξσηνχ εκψλ, θξνηήζσκελ ελ άζκαζη. 
 
Σήλ είζνδνλ θζάζαληεο ηήο Αγίαο, Μεηακνξθψζεσο Υξηζηνχ, θαί εκείο 
αζηξάςσκελ, ηαίο ζείαηο αιινηψζεζηλ, απηήλ θαηαζπαδφκελνη. 
 
ξνο πςειφηαηνλ ηήλ θαξδίαλ, θεθαζαξκέλελ εθ παζψλ, έρνληεο νςφκεζα, 
Υξηζηνχ ηήλ Μεηακφξθσζηλ, θσηίδνπζαλ ηφλ λνχλ εκψλ. 

Γφμα... 
Σξηάδα πξνζψπσλ ηή δηαηξέζεη, Μνλάδα θχζηλ ζετθήλ, πάληεο 
πξνζθπλήζσκελ, Παηέξα, ηφλ άλαξρνλ, Τηφλ θαί Πλεχκα Άγηνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ άκσκνλ Κφξελ εμ ήο πξνήιζε, κεηά ζαξθφο άλεπ ηξνπήο, Υξηζηφο ν 
Θεφο εκψλ, πκλήζσκελ άπαληεο, σο φλησο Θενηφθνλ πηζηνί. 
 

Πξνεφξηηνο 
 



Χδή γ' 
Σνπο ζνχο πκλνιφγνπο 

Γεζπφδσλ ηήο θηίζεσο απάζεο, σξάζεο κνξθήλ δνχινπ ιαβψλ, ελ ή ηφ ηήο 
ζεφηεηνο, απξφζηηνλ απαχγαζκα, ηνίο Μαζεηαίο παξέδεημαο, θαζψο ερψξνπλ 
ζεάζαζζαη. 
 
Δλ φξεη επείγεηαη αζηξάςαη, ηήο δφμεο ν ήιηνο Υξηζηφο, θαί ηφλ εμ χςνπο 
ιάκπνληα, θσζηήξα ακαπξψζαη θσηί, νχ ηαίο απγαίο ιακπφκελνη, 
πξνεξηάζσκελ ζήκεξνλ. 
 
Εσήο αησλίνπ εθπιεξψζσλ, ηά ξήκαηα πάξεζηη Υξηζηφο, άπεξ δεηθλχσλ 
πξάγκαηα, ηνίο θίινηο επηγλψζεζζαη, ελ εαπηψ επδφθεζε, ηήλ παηξηθήλ δφμαλ 
αζηξάπηνπζαλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

χ εί ηφ ζηεξέσκα 
Έζηεο πξφ ηνχ βήκαηνο, πκλνινγψλ Θεφλ άλαθηα, Μάξηπο ζνθέ, ζάξθα 
εηιεθφηα, θαί βξνηνχο αλαπιάζαληα. 
 
Ηεξείνλ άκσκνλ, νινθαπηνχκελνο άλζξαμη, καξηπξηθνίο, ηψ εθ ηήο Παξζέλνπ, 
πξνζελήλεμαη άλζξαθη. 
 
Νάκαζη ηνχ Πλεχκαηνο, πεξηθιπδφκελνο Έλδνμε, ηά ζνιεξά, ηήο πνιπζεταο, 
απεμήξαλαο ξεχκαηα. 

Θενηνθίνλ 
ιελ κνπ ηήλ έθεζηλ, πξφο ζέ θηλψ αγλή Γέζπνηλα, ηψλ ζαξθηθψλ, 
επηζπκηψλ κε, δηά ηάρνπο απάιιαμνλ. 

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

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο πι. α' 

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
Δλαληίνλ αλφκσλ θαζσκνιφγεζαο, ηφλ ηψλ φισλ Γεζπφηελ Θεφλ θαί Κχξηνλ, 
κή θεηζάκελνο ζαξθφο, αηθηδνκέλεο ζθνδξψο, ηξαηηψηα ηνχ Υξηζηνχ, ηψλ 
νπξαλίσλ ζηξαηηψλ, ζπλφκηιε θαί ηήο δφμεο, ηήο αιεζνχο θιεξνλφκε, δηφ 
ηθέηεπε ζσζήλαη εκάο. 

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

Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Δπεθάλε ήζηξαςε, ηνίο ελ ηψ ζθφηεη, ν ηήο δφμεο Ήιηνο, ηάο ηήο ζεφηεηνο 
απγάο, ελ ηψ Θαβψξ αλεξρφκελνο, νχ ηήλ θσζθφξνλ, ηηκήζσκελ έιεπζηλ. 
 



Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ' 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Ζ νπξάληνο ρνξεία, ηνίο γετλνηο ζπγγέγεζε, θαί πξνενξηάδεη, ηήλ ηνχ 
Φσηνδφηνπ επίιακςηλ, ήλ αζπγθξίησο αζηξάςεη ακεηβφκελνο, ηήλ βξνηείαλ 
κνξθήλ, ελ Θαβψξ σο επδφθεζε. 
 
Θεαλζξψπσ παξνπζία ηνίο αλζξψπνηο σκίιεζαο, θαί ζαπκάησλ πιήζεη, 
θφζκνλ κπζηηθψο θαηεθψηηζαο, εμαζηξαπηνχζε δέ δφμα ηήο ζεφηεηνο, 
ππεξέιακςαο ελ ηψ Θαβψξ απξνζίησ θσηί. 
 
Ηεζνχο Ναπή ν γφλνο, πξίλ ηφλ ήιηνλ έζηεζε, πξνηππψλ εκέξαλ, ηήλ ηνχ 
ζείνπ Πάζνπο, ζχ δέ σηήξ, πξφ ηνχ Σηκίνπ ηαπξνχ ζνπ, ζέιαο έθξπςαο 
ηνχ ειίνπ, απγή ηνχ Πξνζψπνπ ζνπ Κχξηε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Νπζηαγκφλ απσζάκελνο, ηφλ ηήο ξαζπκίαο Μάξηπο Δπζίγληε, εγξεγφξσο 
πξφο ηήλ άζιεζηλ, αδηζηάθησ πίζηεη επηνκφιεζαο. 
 
Δλ Κπξίσ σηήξί ζνπ, Μάξηπο αγαιιφκελνο αμηάγαζηε, ηάο βαζάλνπο ηάο 
ηνχ ζψκαηνο, σο ηξπθήλ εδείαλ ζχ ιειφγηζαη. 
 
Τπεξήθαλνλ θξφλεκα, ηνχ δηά θαθίαλ θαηνιηζζήζαληνο, Αζινθφξε 
θαηαβέβιεθαο, ηνίο ελζένηο ηξφπνηο ηαπεηλνχκελνο. 
 
ηξαηηψηεο αήηηεηνο, ψθζεο ελ πνιέκνηο αγσληδφκελνο, ππειζψλ δέ ηφ 
Μαξηχξηνλ, δπζκελείο αζάξθνπο εμσιφζξεπζαο. 

Θενηνθίνλ 
Ηζνδχλακνλ ζχλζξνλνλ, ηέηνθαο ηφλ Λφγνλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, φλ ηθεχηεπε 
ζσζήλαί κε, Παλαγία Κφξε αεηπάξζελε. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε' 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα 

Κπξίσ γεζφκελνη, πηζηψο αθνινπζή ζσκελ, ηδνχ γάξ αλέξρεηαη πξφο φξνο, 
κχζηαο πξνθξίηνπο ζπλεπαγφκελνο νίο ελ απξνζίησ θαιινλή, ιάκςαο ππέξ 
ήιηνλ, ππνδείμεη ηήλ δφμαλ απηνχ. 
 
Λακπξχλζεηη ζήκεξνλ, ν νπξαλφο θαηδξφηεξνλ, άλεηζηλ ηδνχ γάξ πξφο ηφ 
φξνο, φζελ αζηξάςεη Υξηζηφο απιέησ θσηί, ηάο ειηαθάο καξκαξπγάο, δφμε 
ηήο ζεφηεηνο, ακαπξψλ σο θσηφο ρνξεγφο. 



 
Μπζηήξηνλ δείθλπζη, Υξηζηφο ηνίο Μαζεηαίο ελ Θαβψξ, ιάκςαο ππέξ αίγιελ 
ηψ πξνζψπσ, ηψ ζηνιηζκψ δέ ηψλ ηκαηίσλ απηνχ, ιεπθαλζείο θαηδξψο 
ψζπεξ ρηψλ, ν αλαβαιιφκελνο, σο ηκάηηνλ θψο ςαικηθψο. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε 
Γλεζίσο πξνζθνιιψκελνο πάλζνθε, ηψ Γεζπφηε ζαπηφλ απεκάθξπλαο, ηήο 
πνλεξίαο Δπζίγληε. 
 
Νεθξνίο μνάλνηο ζέβαο νπθ έλεηκαο, ζενκάαθαξ, Θεφλ δψληα Κχξηνλ, ελ 
νπξαλνίο επηζηάκελνο. 
 
Ηθξίσ αλαξηψκελνο Μάξηπο γελλαηνθξφλσο, πάζνο εμεηθφληζαο, ηνχ απαζνχο 
δηά πίζηεσο. 

Θενηνθίνλ 
Ο ιφγνο ελ ηή λεδχτ ζνπ Άρξαληε ζσκαηνχηαη, αιφγσλ ηνχ ζψκαηνο, παζψλ 
ηφλ θφζκνλ ξπφκελνο. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ο' 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ 

Νπκθψλα δφμεο κειινχζεο ραξάο, ηνίο θίινηο επηξεπίδσλ αλέξρεηαη, επί ηφ 
φξνο Υξηζηφο, πξφο Πνιηηείαλ κεηάξζηνλ, εθ βίνπ ρακαηδήινπ, αλαθνκίδσλ 
απηνχο. 
 
Ξελίδσλ θξέλαο Υξηζηφο Μαζεηψλ, Οπξάληνλ ελ γή ζέιαο ήζηξαςε, λφκνπ 
θαί Πξνθεηψλ, δνπινπξεπψο παξηζηψλ αξρεγνχο, πθ' ψλ λεθξψλ θαί 
δψλησλ, πξνζκαξηπξείηαη Θεφο. 
 
Οιχρλνο θάλαη λχλ άξρεηαη, Υξηζηφο ελ απρκεξψ ηφπσ θαχζεζη, ηήο ζετθήο 
αζηξαπήο, νχ πξφο ηήλ ιάκςηλ νδεχζσκελ, ελ αίγιε ηνχ πξνζψπνπ, απηνχ 
γεζφκελνο.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Σήλ δέεζηλ εθρεψ 
Ννήκαηα αιεζή ελ θαξδία, επγελέζηλ εθηηζέκελνο ηξφπνηο, νπθ αγλνψλ, ηά 
λνήκαηα Μάξηπο, ηνχ δπζκελνχο εηο ηφ ζηάδηνλ έδξακεο, θαί ψιεηζαο ηή ηνχ 
ηαπξνχ, ζπκκαρία ηά ηνχηνπ ζηξαηεχκαηα. 
 
Γαηκφλσλ νη ιαηξεπηαί ιαηξεπηήλ ζε, ηήο Σξηάδνο εγλσθφηεο βαζάλνηο, θαί 
θπιαθαίο, θαί αδίθσ ζαλάησ, θαζππνβάιινπζη κάξηπο Δπζίγληε, αιι' ήηηεληαη 



ηή παξά ζνχ, αεηηήησ ελζηάζεη παλφιβηε. 
 
Οη ρείκαξξνη ηψλ αηκάησλ ζνπ Μάξηπο, ζνιεξνχο, ηήο αλνκίαο ρεηκάξξνπο, 
θαί πνηακνχο, αηεταο δνιίνπ, θαί πνλεξά απεμήξαλαλ ξεχκαηα, ηάζεσλ δέ 
ηνίο πηζηνίο, αλεμάληιεηνλ πέιαγνο ψθζεζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Ξεξάλαζα ηά θπηά ηήο θαθίαο, ηή ελ ζνί αλαβιαζηήζεη ηνχ ιφγνπ, Μήηεξ 
αγλή, εθ ξηδψλ ηήο ςπρήο κνπ, ηάο πνλεξάο ελζπκήζεηο απφθνςνλ, θαί 
θχηεπζνλ ηψλ αξεηψλ, ηά σξαία Παξζέλε βιαζηήκαηα.  

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 Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ' 

Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Δλ ηή ζεία ζήκεξνλ Μεηακνξθψζεη, ε βξνηεία άπαζα, θχζηο πξνιάκπεη 
ζετθψο, ελ επθξνζχλε θξαπγάδνπζα, Μεηακνξθνχηαη Υξηζηφο, ζψδσλ 
άπαληαο. 

Έηεξνλ ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο πι. δ' 
Χο απαξράο 

Χο επζεβείαο κάξηπξα, θαί αιεζή ζεφθξνλα, ε Δθθιεζία γεξαίξεη δνμάδνπζα, 
ηνχο ζείνπο άζινπο ζήκεξνλ, ηνχ ζνθνχ Δπζηγλίνπ, αθαηαπαχζησο βνψζα, 
Σαίο απηνχ ηθεζίαηο, ηνχο δνχινπο ζνπ ζπληήξεζνλ Πνιπέιεε. 

Ο Οίθνο 
Ο ρνξφο ηψλ πηζηψλ ζπλαγάιιεηαη, Δπζηγλίνπ ηήλ κλήκελ γεξαίξνληεο, 
Βαζηιείο, Παηξηάξραη θαί άξρνληεο, μέλνη, δνχινη, πησρνί θαί απηφρζνλεο, επί 
ηνίο ζαχκαζη ηνχ Μάξηπξνο δξάκεηε, ε ζνξφο εθβιχδεη ζαπκάησλ ράξηλ, θαί 
πηζηψο νη ιανί απαξχνληαη, θαί Θεφλ αλπκλνχζη ηξαλψο βνψληεο, ηαίο απηνχ 
ηθεζίαηο, ηνχο δνχινπο ζνπ ζπληήξεζνλ Πνιπέιεε. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Δ' ηνχ απηνχ κελφο, πξνεφξηηα ηήο Αγίαο Μεηακνξθψζεσο ηνχ 

Κπξίνπ θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ, θαί κλήκε ηνχ Αγίνπ 
Μάξηπξνο Δπζηγλίνπ. 

ηηρνη 
 Δπζίγληνλ ηέκλνπζη ηφλ Υξηζηνχ θίινλ,  
 Σνκήο κέρξη θξάδνληα, Υξηζηφο κνη ζέβαο.  
 Πέκπηε Δπζηγλίνην θάξε θνλίεζηλ εκίρζε. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη δχν Μάξηπξεο θαί απηάδειθνη, Καηηίδηνο θαί 
Καηηηδηαλφο, ιηζνβνιηζέληεο ηειεηνχληαη. 

ηηρνη 



 Βνπλνχο ιίζσλ έζηεζαλ πςεινχο Λφγε,  
 Γη' ψλ αλήιζνλ πξφο ζέ ζχγγνλνη δχν. 
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Νφλλα, ε κήηεξ ηνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνχ 
ζενιφγνπ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηηρνη 
 Νφλλε ζαλνχζε ηή θαιή θαιφο γφλνο,  
 Καιφλ δίδσζηλ εληάθηνλ ηνχο ιφγνπο. 
 

Σή απηή εκέξα ν Άγηνο Μάξηπο φιεβ ν Αηγχπηηνο, βέιεη ηνμεπζείο, 
ηειεηνχηαη. 

ηηρνη 
 Άλ ζπιιαβηζζήο εμφπηζζελ ψ φιεβ,  
 Βέινο ζπλάμεηο φξγαλνλ ηνχ ζνχ ηέινπο. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Φάβηνο, Αξρηεπίζθνπνο Ρψκεο, μίθεη 
ηειεηνχηαη. 

ηηρνη 
 Κείηαη Φάβηνο λεθξφο ν Υξηζηνχ ζχηεο,  
 Υξηζηψ πξνζαρζείο ζχκα θαηλφλ εθ μίθνπο. 
 

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

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ' 
Οπθ ειάηξεπζαλ 

Πξφο κεηάξζηνλ ςπρήο χςνο αλάγνληη, ηψλ Μαζεηψλ εθινγήλ, 
αθνινπζήζσκελ λχλ, Υξηζηψ θαηνπηεχζνληεο μέλα ζεάκαηα, ζακβεζέληεο δέ, 
ζχλ απηνίο εθβνήζσκελ, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ρππσζείζαλ εθθαζάξαο θχζηλ βξφηεηνλ, χδαηί ηε θαί ππξί, ελ ηή νηθεία ζαξθί, 
ηήλ ηαχηεο ιακπξφηεηα ππνδεηθλχεηο σηήξ, ηψ πξνζψπσ ζνπ, ιάκςαο 
ππέξ ηφλ ήιηνλ, εηο κειινχζεο δφμεο ηχπνλ. 
 
πλαλέιζσκελ Υξηζηψ εηο φξνο άγηνλ, ζπλαλαθέξνληη, ηνχο Εεβεδαίνπ πηνχο, 
θαί Πέηξνλ ηφλ πξφθξηηνλ, νχο εμειέμαην, δφμεο κάξηπξαο, ηήο εαπηνχ 
θξαπγάδνληαο, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Παίδεο Δβξαίσλ 
Αίκαζη Μάξηπο εθρπζείζη, δη' αγάπεζηλ Υξηζηνχ ζαξθσζέληνο, ιακπξπλζείο 
ηήλ ςπρήλ, πξφο ηνχηνλ κεηεηέζεο, αλαβνψλ γεζφκελνο, ν Θεφο επινγεηφο 
εί. 



 
Εέσλ ηψ πφζσ ηνχ σηήξνο, ππεμέθπγεο θξπκφλ ηήο αζεταο, θαί ρεηκψλα 
δεηλφλ, ππήλεγθαο βαζάλσλ, αλαβνψλ Δπζίγληε, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Έηη ζηαδφκελνο ηνίο φκβξνηο, Παλανίδηκε ηψλ ζείσλ ζνπ αηκάησλ, ηψ 
Γεζπφηε Υξηζηψ, παξέζηεο αλακέιπσλ, Δπινγεηφο εί θπξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Ίλα ηήο ζείαο βαζηιείαο, ηήλ αηψληνλ δσήλ θιεξνλνκήζεο, ηήο πξνζθαίξνπ 
δσήο, ηήλ δφμαλ εβδειχμσ, αλαβνψλ Δπζίγληε, ν Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Νένλ εθχεζαο Παηδίνλ, φλ εγέλλεζε Παηήξ πξφ ηψλ αηψλσλ, Θενηφθε αγλή, 
ψ πάληεο κεισδνχκελ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, φ Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε' 
Παίδαο επαγείο 

Σίο κή εθπιαγή παληάλαμ Λφγε, ηήλ κεγαινπξέπεηαλ, ηήο δφμεο ζνπ; ήλ 
κεηακνξθνχκελνο, έδεημαο ηνίο θίινηο ζνπ, ηαίο ζετθαίο ιακπξφηεζη, 
πεξηαζηξάςαο απηνχο, κεζ' ψλ πξνενξηάδνληαο πίζηεη, ιάκπξπλνλ θσηί ζνπ, 
εκάο ηνχο ζέ πκλνχληαο. 
 
Όςνο νπξαλίνπ πνιηηείαο, θαί δφμεο ηήο ατδίνπ ζείαλ έιιακςηλ, δψξεζαη ηνίο 
δνχινηο ζνπ, λχλ πξνενξηάδνπζη, ηήο ζήο Μεηακνξθψζεσο ιακπξάλ 
παλήγπξηλ, ελ ή θψο απαζηξάπησλ θαηδξπλεηο, ηνχο ζέ αλπκλνπληαο, 
Υξηζηφλ ηφλ θσηνδφηελ. 
 
Φσηφο ρνξεγφο θαί θψο ππάξρσλ, απξφζηηνλ θαί ατδηνλ πξνάλαξρε, ν 
αλαβαιιφκελνο, θψο ψζπεξ ηκάηηνλ, θψο ελ ηψ θφζκσ έιακςαο, κεηά 
ζαξθφο πξνειζψλ, θαί θψο επί ηνχ φξνπο αζηξάπηεηο, δφμεο ηήο παηξψαο, 
δεηθλχο ηφλ ραξαθηήξα. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Νηθεηαί ηπξάλλνπ 
Θπξεψ Πακκάθαξ, επζεβείαο πάληνζελ ζπκπεθξαγκέλνο, ηνχο 
παξαλνκνχληαο, εηξνπψζσ ράξηηη κέιπσλ απαχζησο, Δπινγείηε πάληα ηά 
έξγα ηφλ Κχξηνλ. 
 
Δλ ηψ ζιίβεζζαί ζε, πξφο Θεφλ εθέθξαμαο ηφλ επεξγέηελ, θαί εηζήθνπζέ ζνπ, 
θαί δεηλψλ εξξχζαην αλαβνψληα, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 
 
Μή ζενίο αςπρνηο, ζέβαο αινγψηαηνλ Μάξηπο πξνζάμαο, θαζαξά ζπζία, ηψ 
Θεψ πξνζήλεμαη κέιπσλ απαχζησο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 



 
Ίλα ηήο κειινχζεο, επηηχρεο πάλζνθε δσήο θαί δφμεο, ελεθξψζεο θφζκσ, 
θαί βνψλ Δπζίγληε εζαλαηψζεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
πκπαζήο Παξζέλε, Θεφλ ζπκπαζέζηαηνλ απνηεθνχζα, ζπκπαζείαο ζείαο, 
πάληαο θαηαμίσζνλ ηνχο κεισδνχληαο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 
 

Σνχ Σξησδίνπ 
 

Δηξκφο άιινο 
Σφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ 

Σήο ηνχ Κπξίνπ ιακπξάο, Μεηακνξθψζεσο ε παξνχζα εκέξα, ηψ θφζκσ 
πξναπγάζαζα, πξνηξέπεηαη, βνάλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Σή δηαλνία πηζηνί, δεχηε απίσκελ πξφο ηφ άγηνλ φξνο, ηδείλ ηήλ 
Μεηακφξθσζηλ, Υξηζηνχ ηήλ πακθαή, πάληαο γάξ θσηίδεη, ηνχο 
δνμνινγνχληαο απηήλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
ήκεξνλ ηήο ηνχ Υξηζηνχ, Μεηακνξθψζεσο θαζαξά ηή θαξδία, πξνυπαληήλ 
πνηήζσκελ, θαί θξάμσκελ απηψ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Γφμα... 
Σήλ ελ πξνζψπνηο ηξηζί, κίαλ ζεφηεηα ζπλζενινγνπκέλελ, Παηέξα Τηφλ θαί 
Πλεχκα ηφ παλάγηνλ νκνχ, πάληα ηά έξγα πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χ ηεξαζηίνπ θξηθηνχ! πψο παξζελεχνπζα κεηξάδεηο ζεφπαηο, ηφλ νπξαλνχ 
θαί γήο Γεζπφηελ ηίθηνπζα Θεφλ, φλ πάληα ηά έξγα πκλνχκελ, θαί 
ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, φλ σκνιφγεζαλ νί αηρκάισηνη Παίδεο, ελ ηή θακίλσ 
ιέγνληεο κεγάιε ηή θσλή, Πάληα ηά έξγα πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο». 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ζ' 
Άπαο γεγελήο 

Υαίξεη νπξαλφο, εθ γήο αλαηέιινληα λχλ πξναηζζφκελνο, Ήιηνλ ηφλ άδπηνλ, 
θαί ζεία δφμε ακβιχλαη κέιινληα ειηαθάο θαηδξφηεηαο, γή δέ ρνξεχεη 
θαηδξψο, νπξαλίσ αίγιε θαί ιακπξφηεηη, ιακπνκέλε θαί θψο ρξεκαηίδνπζα. 
 
Φάιισλ ν Γαπτδ, ηήλ ζήλ Μεηακφξθσζηλ πξναλεθψλεζε, Σίο νκνησζήζεηαη, 
ζνί ηψ Κπξίσ, ιέγσλ πηνίο ελ Θενχ; ζχ γάξ ελδνμαδφκελνο ελ ηαίο Αγίσλ 



βνπιαίο, κέγαο ψθζεο ελ ηνίο πεξηθχθισ ζνπ, θνβεξφο ελ ηή δφμε ηήο ζείαο 
κνξθήο. 
 
Χ Λφγε Θενχ, ζνθία θαί δχλακηο, θαί ραξαθηήξ ηνχ Παηξφο, ψ Θεέ λννχκελε, 
πηζηνίο θαί άλζξσπε γλσξηδφκελε, ηήο ζήο Μεηακνξθψζεσο εκάο αμίσζνλ, 
εθηειέζαη, ηήλ θαηδξάλ παλήγπξηλ, ελ θσηί θαιψλ έξγσλ εθιάκπνληαο. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Έθξημε πάζα αθνή 
Ηζρχτ Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, ηφλ αλίζρπξνλ ερζξφλ εζαλάησζαο, 
θαηεπαηξφκελνλ θαί κάηελ φλησο λχλ θξπαηηφκελνλ, θαί ηή ηνχ μίθνπο 
εθηνκή, ηήλ θάξαλ ππέθιηλαο, θαί θαζεγίαζαο, ηή ηνχ αίκαηνο ξνή ηήλ γήλ 
άπαζαλ. 
 
Χο θφζκνο πάλησλ αζιεηψλ, σο καξηχξσλ σξαηφηεο Δπζίγληε, σο ζηχινο 
άζεηζηνο, ηήο Δθθιεζίαο, σο πεξηηείρηζκα, ηψλ επζεβψλ πεξηθαλέο, σο ζείνλ 
αγιάτζκα ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη, σο νιφθσηνο αζηήξ κεκαθάξηζαη. 
 
ηάδνπζη κχξνλ νη αηκνί, ηψλ ηδξψησλ ζνπ επψδεο Δπζίγληε, θαί ηάο θαξδίαο 
εκψλ, ηψλ ζέ ηηκψλησλ επσδηάδνπζη, θαί ηφ δπζσδεο ηψλ παζψλ, θηλδχλσλ 
θαί ζιίςεσλ απνδηψθνπζηλ, αζινθφξε ηνχ Υξηζηνχ γελλαηφηαηε. 
 
Ήιηε δφμεο, Ηεζνχ, ν θαηδξχλαο ηφ κλεκφζπλνλ ζήκεξνλ, ηνχ Αζινθφξνπ 
ζνπ, απηνχ πξεζβείαηο θψηηζνλ δένκαη, ηήλ ζθνηηζζείζάλ κνπ ςπρήλ, απάηε 
ηνχ φθεσο, ίλα δνμάδσ ζε, σο Θεφλ αιεζηλφλ θαί θηιάλζξσπνλ. 

Θενηνθίνλ 
Φψηηζνλ πχιε ηνχ θσηφο, ηήο θαξδίαο κνπ ηά φκκαηα δένκαη, ηαίο 
ακαπξφηεζη ηήο ακαξηίαο απνηπθινχκελα, θαί δεθηηθά ηψλ ζετθψλ, δείμνλ 
επηιάκςεσλ, ίλα γεξαίξσ ζε, ελ θσλαίο αγγειηθαίο Παλακψκεηε. 
 

Σνχ Σξησδίνπ 
 

Δηξκφο άιινο 
έ ηήλ απεηξφγακνλ 

Σαχηελ πξνεηζφδηνλ ηήλ εκέξαλ, ηήο ζήο Κχξηε ηεινχληεο παλελδφμνπ, θαί 
πακθανχο Μεηακνξθψζεσο, χκλνηο ζε κεγαιχλνκελ. 
 
Σήλ θαιήλ αιινίσζηλ αιινησζέληεο, ηή Υξηζηνχ Μεηακνξθψζεη, επξεζψκελ 
θσηνθαλείο, ηαίο εππξαγίαηο εκψλ, ηαχηελ κεγαιχλνληεο. 
 
Πξνζχξνηο ηζηάκελνη ηήο ελδφμνπ, Μεηακνξθψζεσο Κπξίνπ, απγαζζψκελ 
πλεπκαηηθψο ηάο δηαλνίαο εκψλ, ηαχηελ κεγαιχλνληεο. 

Γφμα... 
έ ηήλ Σξηάδη θαί Μνλάδη, παληεμνπζίαξρνλ νπζίαλ, ηφλ Παηέξα θαί Τηφλ, θαί 



Πλεχκα Άγηνλ, χκλνηο κεγαιχλνκελ. 
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

έ ηήλ ππεξαγίαλ Θενηφθνλ, ηήλ αλσηέξαλ ηψλ άλσ ηάμεσλ, κφλε Αγλή, θαί 
πάζεο θηίζεσο, χκλνηο κεγαιχλνκελ. 

Ο Δηξκφο 
«έ ηήλ απεηξφγακνλ Θενηφθνλ, ηήλ νπξάληνλ παζηάδα, ηήλ ηεθνχζαλ ηφλ 
αξρεγφλ ηήο ζσηεξίαο εκψλ, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Θσξαθηζζείο Δπζίγληε, ηήλ Υξηζηνχ παλνπιίαλ, ηάο παξαηάμεηο έηξεςαο, ηψλ 
αζέσλ ηπξάλλσλ, θαί ήξαο λίθεο βξαβεία, αλδξηθψο ελαζιήζαο, 
Μεγαινκάξηπο έλδνμε, φζελ λχλ ηή Σξηάδη, παξεζηε θψο, ζχλ Αγγέινηο 
πάλζνθε κή ειιίπεο, ππέξ εκψλ δεφκελνο ηψλ Σηκψλησλ ζε πφζσ. 

Πξνεφξηηνλ 
Οη δφμεο εθηέκελνη, νιηθψο ηήο ελζένπ, ηφ λέθνο δηαθφςσκελ, ηνχ γεψδνπο 
ζαξθίνπ, κεηάξζηνη πξφο ηφ φξνο, ηφ Θαβψξ αλειζφληεο, θαί Μσυζεί Ζιία ηε, 
Μαζεηψλ ηνίο πξσηάξραηο ζπκκεηαζρείλ, ζετθήο ειιάκςεσο απξνζίηνπ, 
αμησζήλαη ζπεχζσκελ, θψο θσηί πξνζιαβφληεο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο ενξηήο. 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σήο παλαγίαο ελδφμνπ Μεηακνξθψζεσο, πξνυπαληήλ πνηνχληεο, ηή 
παξνχζε εκέξα, Υξηζηφλ δνμνινγνχκελ ηφλ ηήλ εκψλ, ηψ ππξί ηήο ζεφηεηνο, 
αλακνξθψζαληα θπζηλ, θαί σο ηφ πξίλ, αθζαξζίαλ απαζηξάςαληα. 
 
ηίρ. Έιενο θαί αιήζεηα ζπλήληεζαλ. 
 
Δπί ηφ άγηνλ φξνο δεχηε απίσκελ, θαί ηήλ πακθαεζηάηελ, Μεηακφξθσζηλ 
πίζηεη, θαηίδσκελ Κπξίνπ, ηνχηνλ πηζηψο, πξνζθπλνχληεο θαί ιέγνληεο, χ εί 
Θεφο εκψλ κφλνο, ν ζαξθσζείο, θαί ζεψζαο ηφ αλζξψπηλνλ. 
 
ηίρ. Κχξηε, ελ ηψ θσηί ηνχ πξνζψπνπ ζνπ πνξεχζνληαη. 
 
Αχηε εζηίλ ε εκέξα, ε πξνεφξηηνο, κεζ' ήλ κεηακνξθνχηαη, ν Υξηζηφο 
ζπκπαξφλησλ, Μσζέσο θαί Ζιία, θαί ηψλ απηνχ Μαζεηψλ ελ ηψ φξεη 
Θαβψξ, θσλήο δέ ζείαο ιαινχζεο, Οχηφο εζηηλ, αιεζψο ν εθιεθηφο κνπ Τηφο. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. α' 

Νφκνπ θαί Πξνθεηψλ ζε Υξηζηέ, πνηεηήλ θαί πιεξσηήλ εκαξηχξεζαλ, 
νξψληεο ελ ηή λεθέιε, Μσυζήο ν ζεφπηεο, θαί Ζιίαο ν έκππξνο αξκαηειάηεο 
θαί άθιεθηνο νπξαλνδξφκνο, επί ηήο Μεηακνξθψζεψο ζνπ, κεζψλ θαί εκάο 
ηνχ ζνχ θσηηζκνχ αμίσζνλ Γέζπνηα, πκλείλ ζε εηο ηνχο αηψλαο. 



 
Καί Απφιπζηο 

Αξρή 
ΣΖ Σ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Αλάκλεζηο ηήο Αγίαο Μεηακνξθψζεσο ηνχ Κπξίνπ θαί Θενχ θαί 

σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ. 
 

ΔΝ ΣΩ ΜΗΚΡΩ ΔΠΔΡΗΝΩ 
 

Ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζνκνηα γ', δεπηεξνχληεο 
ηφ πξψηνλ. 

 
Ήρνο δ' 

Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Γεχηε λχλ ηήλ θξείηηνλα, αιινησζέληεο αιινίσζηλ, νπξαλφθξνλεο ζήκεξνλ, 
Υξηζηψ ζπκκνξθνχκελνη, επζεβψο θαί γήζελ, εθ' πςεινηάηελ, ηψλ αξεηψλ 
πεξησπήλ, αλελερζέληεο αγαιιηψκεζα, δη' νίθηνλ γάξ ηφλ άκνξθνλ, 
κεηακνξθνχκελνο άλζξσπνλ, ελ Θαβψξ θαηειάκπξπλελ, ν σηήξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. (Γίο) 
 
Χ θηινζεάκνλεο, ηψλ ππέξ λνχλ θαί θηιήθννη, κπζηηθψο επνπηεχζσκελ, 
Υξηζηφλ εμαζηξάςαληα, ζετθαίο αθηίζη, θαί ελερεζψκελ, ηήλ ηνχ γελλήηνξνο 
θσλήλ, εγαπεκέλνλ αλαθεξχηηνπζαλ, Τηφλ ηφλ θαηαπγάζαληα, ηήλ 
αλζξσπίλελ αζζέλεηαλ, ελ Θαβψξ θαί πεγάζαληα, θσηηζκφλ ηαίο ςπραίο 
εκψλ. 
 
Άπαλ λχλ εγθφζκηνλ, θαί ππεξθφζκηνλ ζχζηεκα, ζπγθηλείζζσ πξφο αίλεζηλ, 
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ηνχ λεθξψλ θαί δψλησλ, θεθπξηεπθφηνο, ζενπξεπψο 
γάξ εαπηψ, κεηακνξθνχκελνο ζπκπαξίζηεζη, ηνχ λφκνπ θαί ηήο ράξηηνο, ηνχο 
πξσηνζηάηαο θαί θήξπθαο, ελ Θαβψξ σο επδφθεζελ, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ 
εηκσλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Σφλ γλφθνλ ηφλ λνκηθφλ, ε θσηεηλή ηήο Μεηακνξθψζεσο δηεδέμαην λεθέιε, 
ελ ή Μσυζήο θαί Ζιίαο γελφκελνη, θαί ηήο ππεξθψηνπ δφμεο αμησζέληεο, Θεψ 
έιεγνλ, χ εί Θεφο εκψλ, ν Βαζηιεχο ηψλ αηψλσλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ελ φξεη Θαβσξίσ, ηήλ ηνχ Αδάκ ακείςαο, ακαπξσζείζαλ 
θχζηλ, ιακπξχλαο εζενχξγεζελ. 
 
ηίρ. νί είζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 



 
Φέγγεη ηψλ αξεηψλ, εθιάκπνληεο πξνζβψκελ, ελ φξεη ηψ αγίσ, νςφκελνη ηήλ 
ζείαλ, Κπξίνπ Μεηακφξθσζηλ. 
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκσλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Ήιηνο κέλ ηήλ γήλ, θαηδξχλσλ αχζηο δχλεη, Υξηζηφο δέ κεηά δφμεο, αζηξάςαο 
ελ ηψ φξεη, ηφλ θφνκνλ θαηεθψηηζελ. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Δίδνλ ελ ηψ Θαβψξ, Μσζήο ηε θαί Ζιίαο, ηφλ εθ παξζέλνπ Κφξεο, Θεφλ 
ζεζαξθσκέλνλ, βξνηψλ εηο απνιχηξσζηλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο βαξχο 
Μεηεκνξζψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, θαζψο ήδπλαλην, Λάκςνλ θαί εκίλ ηνίο ακαξησινίο, ηφ θψο ζνπ ηφ 
ατδηνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θσηνδφηα δφμα ζνη. 
 

ξα ηνχην εηο ηφλ Μέγαλ Δζπεξηλφλ, θαί Απφιπζηο. 
 

ΔΝ ΣΩ ΜΔΓΑΛΩ ΔΠΔΡΗΝΩ 
 

ηηρνινγία νχ γίλεηαη. Δηο δέ ηφ. Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί 
ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια δ' δεπηεξνχληεο ηά δχν πξψηα.  
 

Ήρνο δ' 
Κνζκά Μνλαρνχ 

Πξφ ηνχ ζνχ ηαπξνχ Κχξηε, φξνο νπξαλφλ εκηκείην, λεθέιε σο ζθελή 
εθεπινχην, νχ κεηακνξθνπκέλνπ, ππφ Παηξφο δέ καξηπξνπκέλνπ, παξήλ ν 
Πέηξνο ζχλ Ηαθψβσ θαί Ησάλλε, σο κέιινληεο ζπλείλαί ζνη, θαί ελ ηψ θαηξψ 
ηήο παξαδφζεψο ζνπ, ίλα ζεσξήζαληεο ηά ζαπκάζηά ζνπ, κή δεηιηάζσζη ηά 
παζήκαηά ζνπ, ά πξνζθπλήζαη εκάο, έλ εηξήλε θαηαμίσζνλ, δηά ηφ κέγα ζνπ 
έιενο. (Γίο) 
 
Πξφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε, παξαιαβψλ ηνχο Μαζεηάο εηο φξνο πςειφλ, 
κεηεκνξθψζεο έκπξνζζελ απηψλ, αθηίζη δπλάκεσο θαηαπγάδσλ απηνχο, 
έλζελ θηιαλζξσπία, εθείζελ εμνπζία, δείμαη βνπιφκελνο ηήο Αλαζηάζεσο ηήλ 
ιακπξφηεηα, ήο θαί εκάο ν Θεφο, ελ εηξήλε θαηαμίσζνλ, σο ειεήκσλ θαί 
θηιάλζξσπνο. (Γίο) 
 
Δηο φξνο πςειφλ κεηακνξθσζείο ν σηήξ, ηνχο θνξπθαίνπο έρσλ ηψλ 
Μαζεηψλ, ελδφμσο εμέιακςαο, δειψλ, φηη νη ηψ χςεη ηψλ αξεηψλ 
δηαπξέςαληεο, θαί ηήο ελζένπ δφμεο αμησζήζνληαη, πιιαινχληεο δέ ηψ 
Υξηζηψ, Μσυζήο θαί Ζιίαο εδείθλπνλ, φηη δψλησλ θαί λεθξψλ θπξηεχεη, θαί ν 
πάιαη δηά λφκνπ, θαί Πξνθεηψλ ιαιήζαο ππήξρε Θεφο, ψ θαί θσλή ηνχ 
Παηξφο, εθ λεθέιεο θσηεηλήο, εκαξηχξεη ιέγνπζα, Απηνχ αθνχεηε, ηνχ δηά 



ηαπξνχ ηφλ, Άδελ ζθπιεχζαληνο, θαί λεθξνίο δσξνπκέλνπ, δσήλ ηήλ 
αηψληνλ. 
 
ξνο ηφ πνηέ δνθψδεο θαί θαπλψδεο, λχλ ηίκηνλ θαί άγηφλ εζηηλ, ελ ψ νη 
πφδεο ζνπ έζηεζαλ Κχξηε, πξφ αηψλσλ γάξ θεθαιπκκέλνλ κπζηεξηνλ, επ' 
εζράησλ εθαλέξσζελ ε θξηθηή ζνπ Μεηακφξθσζηο, Πέηξσ Ησάλλε θαί 
Ηαθψβσ, νίηηλεο ηήλ αθηίλα ηνχ πξνζψπνπ ζνπ κή θέξνληεο, θαί ηήλ 
ιακπξφηεηα ηψλ ρηηψλσλ ζνπ, επί πξφζσπνλ, εηο γήλ θαηεβαξχλνλην, νί θαί 
ηή εθζηάζεη ζπλερφκελνη, εζαχκαδνλ βιέπνληεο, Μσυζήλ θαί Ζιίαλ 
ζπιιαινχληάο ζνη ηά κέιινληα ζπκβαίλεηλ ζνη, θαί θσλή εθ ηνχ Παηξφο, 
εκαξηχξεη ιέγνπζα. Οχηφο εζηηλ ν Τηφο κνπ ν αγαπεηφο, ελ ψ επδφθεζα, 
απηνχ αθνχεηε, φο ηηο θαί δσξείηαη ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Αλαηνιίνπ 

Πξνηππψλ ηήλ Αλάζηαζηλ ηήλ ζήλ, Υξηζηέ ν Θεφο, ηφηε παξαιακβάλεηο ηνχο 
ηξείο ζνπ καζεηάο, Πέηξνλ θαί Ηάθσβνλ θαί Ησάλλελ, ελ ηψ Θαβψξ αλειζψλ, 
νχ δέ σηήξ κεηακνξθνπκέλνπ, ηφ Θαβψξηνλ φξνο θσηί εζθέπεην, Οη 
Μαζεηαί ζνπ Λφγε, έξξηςαλ εαπηνχο ελ ηψ εδάθεη ηήο γήο, κή θέξνληεο νξάλ, 
ηήλ αζέαηνλ κνξθήλ, Άγγεινη δηεθφλνπλ θφβσ θαί ηξφκσ, νπξαλνί έθξημαλ, 
γή εηξφκαμελ, νξψληεο επί γήο, ηήο δφμεο ηφλ Κχξηνλ. 
 

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

Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 24, 12-18) 

Δίπε Κχξηνο πξφο Μσυζήλ, Αλάβεζη πξφο κε εηο ηφ φξνο, θαί ζηήζη εθεί, θαί 
δψζσ ζνη ηά ππμία ηά ιίζηλα, ηφλ λφκνλ θαί ηάο εληνιάο, άο έγξαςα 
λνκνζεηήζαη απηνίο. Καί αλαζηάο Μσυζήο, θαί Ηεζνχο ν παξεζηεθψο απηψ, 
αλέβεηζαλ επί ηφ φξνο ηνχ Θενχ. Καί ηνίο πξεζβπηέξνηο είπελ, Ζζπράζαηε 
απηνχ, έσο άλ επηζηξέςσκελ πξφο πκάο, θαί ηδνχ Ααξσλ θαί ξ κεζ' πκψλ, 
εάλ ηηλη ζπηκβή θξίζηο, πξνζπνξεπέζζσζαλ απηνίο. Καί αλέβε Μσυζήο εηο ηφ 
φξνο, θαί εθάιπςελ ε λεθέιε ηφ φξνο, θαί θαηέβε ε δφμα ηνχ Θενχ επί ηφ 
φξνο ηφ ηλά, θαί εθάιπςελ απηφ ε λεθέιε έμ εκέξαο, θαί εθάιεζε Κχξηνο ηφλ 
Μσυζήλ ηή εκέξα ηή εβδφκε εθ κέζνπ ηήο λεθέιεο. Σφ είδνο ηήο δφμεο ηνχ 
Κπξίνπ, σζεί πχξ θιέγνλ επί ηήο θνξπθήο ηνχ φξνπο, ελαληίνλ ηψλ πηψλ 
Ηζξαήι. Καί εηζήιζε Μσυζήο εηο ηφ κέζνλ ηήο λεθέιεο, θαί αλέβε εηο ηφ φξνο, 
θαί ήλ ελ ηψ φξεη ηεζζαξάθνληα εκέξαο, Καί ηεζζαξάθνληα λχθηαο.  

Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 33, 11-23 & 34, 46, 8) 

Διάιεζε Κχξηνο πξφο Μσυζήλ ελψπηνο ελλπίσ, σο εί ηίο ιαιήζεη πξφο ηφλ 
εαπηνχ θίινλ, θαί απειχεην εηο ηήλ παξεκβνιήλ, ν δέ ζεξάπσλ Ηεζνχο πηφο 
Ναπή λένο, νπθ εμεπνξεχεην εθ ηήο ζθελήο. Καί είπε Μσυζήο πξνο Κχξηνλ, 
ηδνχ ζχ κνη ιέγεηο. Αλάγαγε ηφλ ιαφλ ηνχηνλ, ζχ δέ νπθ εδήισζάο κνη, φλ 
ζπλαπνζηειείο κεη' εκνχ, ζχ δέ κνη είπαο, Οίδάο ζε παξά πάληαο, θαί ράξηλ 
έρεηο παξ' εκνί. Δη νχλ εχξεθα ράξηλ ελαληίνλ ζνπ, εκθάληζφλ κνη ζεαπηφλ, 



ίλα γλσζηψο ίδσ ζε, φπσο άλ ψ επξεθψο ράξηλ ελψπηφλ ζνπ, θαί, ίλα γλψ, 
φηη ιαφο ζνπ ηφ έζλνο ηφ κέγα ηνχην. Καί ιέγεη απηψ Κχξηνο, Δγψ απηφο 
πξνπνξεχζνκαί ζνπ, θαί θαηαπαχζσ ζε. Καί είπε πξφο απηφλ Δηκή ζχ απηφο 
ζπκπνξεχε κεζ' εκψλ, κή κε αλαγάγεο εληεχζελ. Καί πψο γλσζηφλ έζηαη 
αιεζψο, φηη εχξεθα ράξηλ παξά ζνί εγψ ηε θαί ν ιαφο ζνπ, αιι' ή 
ζπκπνξεπνκέλνπ ζνπ κεζ' εκψλ, θαί ελδνμαζζεζφκεζα εγψ ηε θαί ν ιαφο 
ζνπ παξά πάληα ηά Έζλε, φζα άλ επί ηήο γήο εζηηλ. Δίπε δέ Κχξηνο πξφο 
Μσυζήλ. Καί ηνχηφλ ζνη ηφλ ιφγνλ, φλ είξεθαο, πνηήζσ, εχξεθαο γάξ ράξηλ 
ελψπηνλ εκνχ, θαί νίδά ζε παξά πάληαο. Καί ιέγεη Μσυζήο, Γείμφλ κνη ηήλ 
ζεαπηνχ δφμαλ. Καί είπελ. Δγψ παξειεχζνκαη πξφηεξφο ζνπ ηή δφμε κνπ, θαί 
θαιέζσ ηψ νλφκαηί κνπ, Κχξηνο ελαληίνλ ζνπ, θαί ειεήζσ, φλ άλ ειεψ, θαί 
νηθηηξήζσ φλ άλ νηθηίξσ. Καί είπελ, Οπ δπλήζε ηδείλ ηφ πξφζσπφλ κνπ, νπ 
γάξ κή ίδε άλζξσπνο ηφ πξφζσπφλ κνπ θαί δήζεηαη. Καί είπε Κχξηνο, Ηδνχ 
ηφπνο παξ' εκνί, θαί ζηήζη επί ηήο πέηξαο. Ζλίθα δ' άλ παξέιζε ή δφμα κνπ, 
θαί ζήζσ ζε εηο νπήλ ηήο πέηξαο, θαί ζθεπάζσ ηή ρεηξί κνπ επί ζέ, έσο άλ 
παξέιζσ, θαί αθειψ ηήλ ρείξά κνπ, θαί ηφηε φςεη ηά νπίζσ κνπ, ηφ δέ 
πξφζσπφλ κνπ νπθ ν θζήζεηαί ζνη. Καί νξζξίζαο Μσυζήο ηφ πξστ, αλέβε 
εηο ηφ φξνο ηφ ηλά, θαζά ζπλέηαμελ απηψ Κχξηνο. Καί θαηέβε Κχξηνο ελ 
λεθέιε θαί παξέζηε απηψ εθεί, θαί εθάιεζε ηψ νλφκαηη Κπξίνπ, θαί παξήιζε 
Κχξηνο πξφ πξνζψπνπ απηνχ θαί εθάιεζε. Κχξηνο ν Θεφο νηθηίξκσλ θαί 
ειεήκσλ καθξφζπκνο, θαί πνιπέιενο, θαί αιεζηλνο. Καί ζπεχζαο Μσυζήο, 
θχςαο επί ηήλ γήλ, πξνζεθχλεζε ηψ Κπξίσ. 

Βαζηιεηψλ ηξίηεο ηφ αλάγλσζκα 
(Κεθ. 19, 39, 11-13, 15-16) 

Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, έξρεηαη Ζιηνχ εηο Βεξζαβεέ, ή εζηη ηνχ Ηνχδα, θαί 
αθήθε ηφ παηδάξηνλ απηνχ εθεί. Καί απηφο επνξεχζε ελ ηή εξήκσ νδφλ 
εκέξαο, θαί ήιζε θαί εθάζηζελ ππνθάησ αξθεχζνπ, θαί εθνηκήζε, θαί χπλσζελ 
εθεί ππφ ηφ θπηφλ. Καί ηδνχ ηηο ήςαην απηνχ, θαί είπελ απηψ, Αλάζηεζη, θάγε, 
θαί πίε. Καί επέβιεςελ Ζιηνχ, θαί ηδνχ πξφο θεθαιήο απηνχ εγθξπθίαο 
φιπξίηεο θαί θακςάθεο χδαηνο. Καί αλέζηε, θαί έθαγε, θαί έπηε, θαί 
επηζηξέςαο έθνηκήζε. Καί επέζηξεςελ ν Άγγεινο Κπξίνπ εθ δεπηέξνπ, θαί 
ήςαην απηνχ θαί είπελ απηψ. Αλάζηεζη, θαί θάγε, θαί πίε, φηη πνιιή απφ ζνχ 
ε Οδφο. Καί αλέζηε, θαί έθαγε, θαί έπηε, θαί επνξεχζε ελ ηή ηζρχτ ηήο 
βξψζεσο εθείλεο ηεζζαξάθνληα εκέξαο θαί ηεζζαξάθνληα λχθηαο, έσο 
φξνπο Υσξήβ. Καί εηζήιζελ εθεί εηο ηφ ζπήιαηνλ, θαί θαηέιπζελ εθεί, θαί ηδνχ 
ξήκά Κπξίνπ πξφο απηφλ, θαί είπελ απηψ Κχξηνο. Δμειεχζε, θαί ζηήζε έλ ηψ 
φξεη ελψπηνλ Κπξίνπ, θαί ηδνχ Κχξηνο παξειεχζεηαη, θαί πλεχκα κέγα 
θξαηαηφλ δηαιχνλ φξε, θαί ζπληξίβνλ πέηξαο ελψπηνλ Κπξίνπ, νπθ ελ ηψ 
πλεχκαηη Κχξηνο, θαί κεηά ηφ πλεχκα ζπζζεηζκφο, νπθ έλ ηψ ζπζζεηζκψ 
Κχξηνο, θαί κεηά ηφλ ζπζζεηζκφλ πχξ, νπθ ελ ηψ ππξί Κχξηνο, θαί κεηά ηφ 
πχξ θσλή αχξαο ιεπηήο, θαί εθεί Κχξηνο, Καί εγέλεην σο ήθνπζελ Ζιηνχ, 
επεθάιπςε ηφ πξφζσπνλ απηνχ ελ ηή κεισηή απηνχ, θαί εμήιζε θαί έζηε 
παξά ηφ ζπήιαηνλ. Καί είπε Κχξηνο πξφο απηφλ. Πνξεχνπ, θαί αλάζηξεθε εηο 
ηήλ νδφλ ζνπ, θαί ήμεηο εηο νδφλ εξήκνπ Γακαζθνχ, θαί ρξίζεηο ηφλ Διηζζαηέ 
πηφλ αθάη, αληί ζνχ εηο Πξνθήηελ. 



 
Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια. 

 
Ήρνο β' 

Ο θσηί ζνπ άπαζαλ ηήλ νηθνπκέλελ αγηάζαο, εηο φξνο πςειφλ κεηεκνξθψζεο 
αγαζέ, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, φηη θφζκνλ ιπηξνχζαη 
εθ παξαβάζεσο, δηφ βνψκέλ ζνη, Δχζπιαγρλε Κχξηε, ζψζνλ ηάο ςπράο 
εκψλ. 

Ο απηφο 
Ο ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ, κεηακνξθσζείο έλ δφμε Υξηζηέ ν Θεφο, θαί 
ππνδείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, ηήλ δφμαλ ηήο ζήο ζεφηεηνο, θαηαχγαζνλ θαί 
εηκάο ηψ θσηί ηήο ζήο επηγλψζεσο, θαί νδήγεζνλ έλ ηή ηξίβσ ηψλ εληνιψλ 
ζνπ, σο κφλνο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο. 

Ο απηφο 
Σφ πξνήιηνλ ζέιαο Υξηζηφο, ζσκαηηθψο επί ηήο γήο πεξηπνιεχσλ, θαί πξίλ 
ηνχ ηαπξνχ, άπαληα ηά ηήο θξηθηήο νηθνλνκίαο ηειέζαο ζενπξεπψο, 
ζήκεξνλ έλ Θαβψξ ηψ φξεη, κπζηηθψο ηήο Σξηάδνο ηφλ ηχπνλ ππνδείθλπζη, 
ηνχο γάξ πξνθξίηνπο, ηξείο ηψλ Μαζεηψλ, Πέηξνλ θαί Ηάθσβνλ θαί Ησάλλελ, 
ζχλ απηψ αγαγψλ θαη' ηδίαλ, θαί κηθξφλ ππνθξχςαο ηήο ζαξθφο ηφ 
πξφζιεκκα, κεηεκνξθψζε έκπξνζζελ απηψλ, εκθαίλσλ ηνχ αξρεηχπνπ 
θάιινπο ηήλ εππξέπεηαλ, θαί ηαχηελ νπρ νιφθιεξνλ, ηφ κέλ πιεξνθνξψλ 
απηνχο, ηφ δέ θαί θεηδφκελνο, κήπσο ζχλ ηή νξάζεη θαί ηφ δήλ απνιέζσζηλ, 
αιι' σο εδχλαλην ρσξείλ ηνχο ζσκαηηθνχο νθζαικνχο πεξηθέξνληεο. Καί 
πξνθεηψλ ηνχο αθξαίκνλαο, Μσυζήλ θαί Ζιίαλ ελέγθαην, αλαιφγσο 
καξηπξνχληαο απηνχ ηήλ ζεφηεηα, θαί φηη απηφο εζηη ηφ αιεζηλφλ ηήο παηξηθήο 
νπζίαο ααπαχγαζκα, ν θπξηεχσλ δψλησλ θαί λεθξψλ. Γηφ θαί λεθέιε 
θαζάπεξ ζθελή, πεξηέζρελ απηνχο, θαί θσλή άλσζελ ηνχ Παηξφο εθ ηήο 
λεθέιεο, ερεηηθψο πξνζκαξηπξνχζα θαί ιέγνπζα. Οχηφο εζηηλ φλ αξξεχζησο 
εθ γαζηξφο, πξφ εσζθφξνπ εγέλλεζα, Τηφο ν αγαπεηφο κνπ, φλ απέζηεηια 
ζψζαη, ηνχο εηο Παηέξα θαί Τηφλ, θαί Πλεχκα Άγηνλ βαπηηδνκέλνπο, θαί 
νκνινγνχληαο πηζηψο, σο αδηαίξεηφλ εζηηλ έλ ηφ θξάηνο ηήο ζεφηεηνο, απηνχ 
αθνχεηε. Απηφο νχλ θηιάλζξσπε Υξηζηέ ν Θεφο, θαί εκάο θαηαχγαζνλ, έλ ηψ 
θσηί ηήο ααπξνζίηνπ ζνπ δφμεο, θαί αμίνπο αλάδεημνλ θιεξνλφκνπο, ηήο 
αηειεπηήηνπ βαζηιείαο ζνπ, σο ππεξάγαζνο. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Γεχηε αλαβψκελ εηο ηφ φξνο Κπξίνπ, θαί εηο ηφλ νίθνλ ηνχ Θενχ εκψλ, θαί 
ζεαζψκεζα ηήλ δφμαλ ηήο Μεηακνξθψζεσο απηνχ, δφμαλ σο κνλνγελνχο 
παξά Παηξφο, θσηί πξνζιάβσκελ θψο, θαί κεηάξζηνη γελφκελνη ηψ πλεχκαηη, 
Σξηάδα νκννχζηνλ πκλήζσκελ εηο ηνχο αηψλαο. 

Καί λχλ... Ο απηφο 
Νφκνπ θαί Πξνθεηψλ ζε Υξηζηέ, πνηεηήλ θαί πιεξσηήλ εκαξηχξεζαλ, 
νξψληεο ελ ηή λεθέιε, Μσυζήο ν ζεφπηεο θαί Ζιίαο ν έκππξνο αξκαηειάηεο, 
θαί άθιεθηνο νπξαλνδξφκνο, επί ηήο Μεηακνξθψζεψο ζνπ, κεζ' ψλ θαί εκάο, 
ηνχ ζνχ θσηηζκνχ αμίσζνλ Γέζπνηα, πκλείλ ζε εηο ηνχο αηψλαο. 
 



Δηο ηφλ ηίρνλ, ςάιινκελ ηά Ηδηφκεια ηαχηα. 
 

Ήρνο α' 
Ο πάιαη ηψ Μσζεί ζπιιαιήζαο, επί ηνχ φξνπο ηλά δηά ζπκβφισλ, Δγψ εηκη, 
ιέγσλ ν λ, ζήκεξνλ επ' φξνο Θαβψξ, κεηακνξθσζείο επί ηψλ καζεηψλ, 
έδεημε ηφ αξρέηππνλ θάιινο ηήο εηθφλνο, ελ εαπηψ ηήλ αλζξσπίλελ, 
αλαιαβνχζαλ νπζίαλ, θαί ηήο ηνηαχηεο ράξηηνο, κάξηπξαο παξαζηεζάκελνο 
Μσυζήλ θαί Ζιίαλ, θνηλσλνχο επνηείην ηήο επθξνζχλεο, πξνκελχνληαο ηήλ 
έλδνμνλ δηά ηαπξνχ, θαί ζσηήξηνλ Αλάζηαζηλ. 
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
Σήλ ζήλ ηνχ κνλνγελνχο Τηνχ Πξννξψκελνο, ελ Πλεχκαηη δηά ζαξθφο, πξφο 
αλζξψπνπο επηδεκίαλ, ν ζενπάησξ Γαπτδ, πφξξσζελ πξφο επθξνζχλελ 
ζπγθαιείηαη ηήλ θηίζηλ, θαί πξνθεηηθψο αλαθξάδεη, Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ 
Ολφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη, Δλ ηνχησ γάξ επηβάο ηψ φξεη σηήξ κεηά ηψλ 
καζεηψλ ζνπ, ηήλ ακαπξσζείζαλ ελ Αδάκ θχζηλ, κεηακνξθσζείο, 
απαζηξάςαη πάιηλ πεπνίεθαο, κεηαζηνηρεηψζαο απηήλ, εηο ηήλ ζήλ ηήο 
ζεφηεηνο δφμαλ ηε θαί ιακπξφηεηα, δηφ βνψκέλ ζνη, Γεκηνπξγέ ηνχ παληφο, 
Κχξηε δφμα ζνη. 
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Σφ άζρεηνλ ηήο ζήο θσηνρπζίαο, θαί απξφζηηνλ ηήο ζεφηεηνο, ζεαζάκελνη 
ηψλ Απνζηφισλ νη πξφθξηηνη, επί ηνχ φξνπο ηήο Μεηακνξζψζεσο, άλαξρε 
Υξηζηέ, ηήλ ζείαλ ειινηψζεζαλ έθζηαζηλ, θαί λεθέιε πεξηιακθζέληεο 
θσηεηλή, θσλήο ήθνπνλ Παηξηθήο, βεβαηνχζεο ηφ κπζηήξηνλ ηήο ζήο 
ελαλζξσπήζεσο, φηη εηο ππάξρεηο θαί κεηά ζάξθσζηλ, Τηφο κνλνγελήο θαί 
σηήξ ηνχ θφζκνπ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. β' 

Πέηξσ θαί Ηαθψβσ θαί, Ησάλλε, ηνίο πξνθξίηνηο καζεηαίο ζνπ Κχξηε, ζήκεξνλ 
ππέδεημαο ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ, ηήλ δφμαλ ηήο ζετθήο ζνπ κνξθήο έβιεπνλ 
γάξ ηά ηκάηηά ζνπ, αζηξάςαληα σο ηφ θψο θαί ηφ πξφζσπφλ ζνπ ππέξ ηφλ 
ήιηνλ θαί κή θέξνληεο νξάλ ηφ άζηεθηνλ ηήο ζήο ειιάκςεσο, εηο γήλ 
θαηέπηπηνλ, κεδφισο αηελίζαη ηζρχνληεο, Φσλήο γάξ ήθνπνλ καξηπξνχζεο 
άλσζελ, Οχηφο εζηηλ ν Τηφο κνπ ν αγαπεηφο, ν ειζψλ εηο ηφλ θφζκνλ ζψζαη 
ηφλ άλζξσπνλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο βαξχο 
Μεηεκνξζψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, θαζψο ήδπλαλην, Λάκςνλ θαί εκίλ ηνίο ακαξησινίο, ηφ θψο ζνπ ηφ 
ατδηνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θσηνδφηα δφμα ζνη.  
 

Καί Απφιπζηο 



 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηελ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο δ' 

Καηεπιάγε, Ησζήθ 
Σήλ ηψλ βξνηψλ ελαιιαγήλ, ηήλ κεηά δφμεο ζνπ σηήξ, ελ ηή δεπηέξα θαί 
θξηθηή, ηήο ζήο ειεχζεσο δεηθλχο, επί ηνχ φξνπο Θαβψξ κεηεκνξθψζεο, 
Ζιίαο θαί Μσζήο ζπλειάινπλ ζνη, ηνχο ηξείο ηψλ Μαζεηψλ ζπλεθάιεζαο, νί 
θαηηδφληεο Γέζπνηα ηήλ δφμαλ ζνπ, ηή αζηξαπή ζνπ εμέζηεζαλ, ν ηφηε 
ηνχηνηο, ηφ θψο ζνπ ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηελ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα φκνηνλ 
Δπί ηφ φξνο ηφ Θαβψξ, κεηεκνξθψζεο, Ηεζνχ, θαί λεθέιε θσηεηλή, 
εθεπισκέλε σο ζθελή, ηνχο Απνζηφινπο ηήο δφμεο ζνπ θαηεθάιπςελ, φζελ 
θαί εηο γήλ ελαπέβιεπνλ, κή θέξνληεο νξάλ ηήλ ιακπξφηεηα, ηήο απξνζίηνπ 
δφμεο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, άλαξρε ψηεξ Υξηζηέ ν Θεφο, ν ηφηε ηνχηνηο, ηφ 
θψο ζνπ ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Ο αλειζσλ ζχλ Μαζεηαίο ελ ηψ φξεη, θαί ελ ηή δφμε ηνχ Παηξφο 
απαζηξάςαο, ζχλ Μσυζή Ζιίαο ζνη παξίζηαληαη, Νφκνο θαί Πξνθήηαη γάξ 
σο Θεψ ιεηηνπξγνχζηλ, ψ θαί ηήλ Τηφηεηα ηήλ θπζηθήλ ν Γελλήησξ, νκνινγψλ 
εθάιεζελ Τηφλ, φλ αλπκλνχκελ ζχλ ζνί θαί ηψ Πλεχκαηη. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

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

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

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

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

Γφμα... Καί λχλ...  



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

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 

Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ. Ο Ν'. 
 

Γφμα... Σαίο ηψλ Απνζηφισλ... 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 

 
ηηρεξφλ Ηδηφκεινλ 

 
Ήρνο β' 

Ο θσηί ζνπ άπαζαλ ηήλ νηθνπκέλελ αγηάζαο, εηο φξνο πςειφλ κεηεκνξθψζεο 
αγαζέ, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, φηη θφζκνλ ιπηξνχζαη 
εθ παξαβάζεσο, δηφ βνψκέλ ζνη, Δχζπιαγρλε Κχξηε, ζψζνλ ηάο ςπράο 
εκψλ. 
 

Δίζ' νχησο νη δχν Καλφλεο ηήο Δνξηήο. 
 

Πξψηνο Καλψλ, νχ ε, Αθξνζηηρίο. 
 

Υξηζηφο ελί ζθνπηή ζέιαο άπιεηνλ είδενο ήθε. 
Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 

«Υνξνί Ηζξαήι, αλίθκνηο πνζί, πφληνλ εξπζξφλ, θαί πγξφλ βπζφλ 
δηειάζαληεο, αλαβάηαο ηξηζηάηαο, δπζκελείο νξψληεο ελ απηψ ππνβξπρίνπο, 
ελ αγαιιηάζεη έκειπνλ, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
Ρήκαηα δσήο ηνίο θίινηο Υξηζηφο, θαί πεξί ηήο ζείαο δεκεγνξψλ βαζηιείαο 
έθε, Δλ εκνί ηφλ Παηέξα επηγλψζεζζε, θσηί σο εμαζηξάςσ απξνζίησ, ελ 
αγαιιηάζεη κέιπνληεο, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Ηζρχλ ηψλ εζλψλ θαηέδεζζε, θίινη Μαζεηαί, ζαπκαζζήζεζζε δέ ηψ πινχησ 
απηψλ, φηη δφμεο πιεξνχζζε, σο νθζήζνκαη, ιακπξφηεξνο ειίνπ 
εμαζηξάπησλ, έλ αγαιιηάζεη κέιπνληεο, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη 
δεδφμαζηαη. 
 
ήκεξνλ Υξηζηφο ελ φξεη Θαβψξ, ιάκςαο ακπδξψο, ζετθήο απγήο σο 
ππέζρεην, Μαζεηαίο παξεγχκλνπ ραξαθηήξα, ζειαζθφξνπ δέ πιεζζέληεο 
ζείαο αίγιεο, ελ αγαιιηάζεη έκειπνλ, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 



Γεχηεξνο Καλψλ, θέξσλ Αθξνζηηρίδα. 
 

Μσζήο Θενχ πξφζσπνλ ελ Θαβψξ είδε. 
 

Πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Μσζήο ελ ζαιάζζε πξνθεηηθψο, ηδψλ ελ λεθέιε θαί ελ ζηχισ πάιαη ππξφο, 
ηήλ δφμαλ Κπξίνπ αλεβφα, Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ. 
 
Χο πέηξα ηψ ζψκαηη ζθεπαζζείο, ηψ ηεζεσκέλσ, ηφλ αφξαηνλ θαζνξψλ, 
Μσζήο φ ζεφπηεο αλεβφα, Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ. 
 
χ επί ηνχ φξνπο ηνχ λνκηθνχ, θαί ελ Θαβσξίσ, θαζσξάζεο ηψ Μσυζή, ελ 
γλφθσ ηφ πάιαη, ελ θσηί δέ, λχλ απξνζίησ ηήο ζεφηεηνο.  

Καηαβαζία 
«Υνξνί Ηζξαήι, αλίθκνηο πνζί, πφληνλ εξπζξφλ, θαί πγξφλ βπζφλ 
δηειάζαληεο, αλαβάηαο ηξηζηάηαο, δπζκελείο νξψληεο ελ απηψ ππνβξπρίνπο, 
ελ αγαιιηάζεη έκειπνλ, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 

Χδή γ' 
 

Ο Δηξκφο 
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ». 
 
ινλ ηφλ Αδάκ θνξέζαο Υξηζηέ, ηήλ ακαπξσζείζαλ ακείςαο ειάκπξπλαο 
πάιαη θχζηλ, θαί αιινηψζεη ηήο κνξθήο ζνπ εζενχξγεζαο. 
 
ηχισ ππξηκφξθσ θαί λεθέιε πάιαη, ν ελ ηή εξήκσ ηφλ Ηζξαήι άγσλ, 
ζήκεξνλ ελ ηψ φξεη Θαβψξ αξξήησο, ελ θσηί Υξηζηφο εμέιακςελ. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Οπξαλίαο αςίδνο 
Ζ ζθηάδνπζα δφμα, ελ ηή ζθελή πξφηεξνλ, θαί ηψ Μσυζή νκηινχζα, ηψ ζψ 
ζεξάπνληη, ηχπνο γεγέλεηαη, ηήο αζηξαςάζεο αξξήησο, ελ Θαβψξ ζνπ 
Γέζπνηα Μεηακνξθψζεσο. 
 
πλαλήιζέ ζνη Λφγε, κνλνγελέο χςηζηε, ε ηψλ Απνζηφισλ αθξφηεο, επί ηνχ 
φξνπο Θαβψξ, θαί ζπκπαξέζηεζαλ φ,ηε Μσζήο θαί Ζιίαο, σο Θενχ 
ζεξάπνληεο, κφλε θηιάλζξσπε. 
 
Θεφο φινο ππάξρσλ, φινο βξνηφο γέγνλαο, φιε ηή ζεφηεηη κίμαο ηήλ 



αλζξσπφηεηα, ελ ππνζηάζεη ζνπ, ήλ ελ δπζί ηαίο νπζίαηο, Μσυζήο Ζιίαο ηε, 
είδνλ ελ φξεη Θαβψξ. 

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

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δπί ηφ φξνο ηφ Θαβψξ, κεηεκνξθψζεο ν Θεφο, αλακέζνλ Ζιηνχ, θαί 
Μσυζέσο ηψλ ζνθψλ, ζχλ Ηαθψβσ θαί Πέηξσ θαί Ησάλλε, ν Πέηξνο δέ 
ζπλψλ, ηαχηά ζνη έιεγε, Καιφλ ψδέ εζηη, πνηήζαη ηξείο ζθελάο, κίαλ Μσζεί, 
θαί κίαλ Ζιία, θαί κίαλ ζνί ηψ Γεζπφηε Υξηζηψ, ν ηφηε ηνχηνηο, ηφ θψο ζνπ 
ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα ηήλ έλδνμνλ νηθνλνκίαλ ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, φηη εηέρζεο εθ ηήο 
Παξζέλνπ, ίλα εθ πιάλεο ξχζε ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε». 
 
Νφκνλ ελ ηλά ηψ γξάκκαηη, δηαηππνχκελνο, Υξηζηέ ν Θεφο, ελ ηή λεθέιε 
ππξί, θαί γλφθσ θαί ελ ζπέιιε, ψθζεο επνρνχκελνο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 
Ίλα πηζηψζε ηήλ έλδνμνλ, νηθνλνκίαλ ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, σο πξνυπάξρσλ 
πξφ ηψλ αηψλσλ, θαί ν απηφο ελ λέθεη ηήλ επίβαζηλ ζείο, ελ ηψ Θαβψξ 
αξξήησο εμέιακςαο. 
 
πιιαινχληεο παξεηζηήθεηζαλ δνπινπξεπψο, ζνί ηψ Γεζπφηε Υξηζηψ, νίο ελ 
ππξφο αηκίδη θαί γλφθσ, θαί ιεπηνηάηε αχξα πξνζσκίιεζαο, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Καηεκήλπνλ ηήλ έμνδνλ, ηήλ ελ ηαπξψ ζνπ ελ Θαβψξ παξφληεο, ν ελ ππξί 
ζε θαί βάησ πάιαη, Πξνθαηηδψλ Μσζήο, θαίν κεηάξζηνο δίθξσ, ελ ππξίλσ 
Ζιίαο Υξηζηέ. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ο Δηξκφο 
«Δθ ζαξθφο ζνπ βνιίδεο ζεφηεηνο, εμεπνξεχνλην, Πξνθεηψλ θαί 
Απνζηφισλ, φζελ νη πξφθξηηνη, κέιπνληεο αλεβφσλ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε». 
 



Ο ηήλ βάηνλ θπιάμαο αιψβεηνλ, πξνζνκηινχζαλ ππξί, ηψ Μσζεί 
ζενιακπνχζαλ ζάξθα ππέδεημαο, Γέζπνηα κεισδνχληη, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 
Τπεθξχβε αθηίζη ζεφηεηνο, αηζζεηφο ήιηνο, σο ελ φξεη Θαβψξίσ, είδέ ζε 
κεηακνξθνχκελνλ Ηεζνχ κνπ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Πχξ κή θιέγνλ ηήλ χιελ ηνχ ζψκαηνο, σξάζεο άυινλ, σο Μσζεί θαί 
Απνζηφινηο, ψθζεο Ζιία ηε, Γέζπνηα εηο εθ δχν, ελ δπζί ηειείαηο ηαίο 
θχζεζηλ. 

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

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο δηαηκήμαο ηφ πξσηφγνλνλ ράνο, σο ελ θσηί ηά έξγα πκλείζε 
Υξηζηέ, ηφλ Γεκηνπξγφλ, ελ ηψ θσηί ζνπ ηάο νδνχο εκψλ εχζπλνλ». 
 
Πξνζελσπίσ ζνη ψξαη ππεθιίζεζαλ, θψο γάξ θαί πξφ πνδψλ, πςίδξνκνλ 
ζέιαο Υξηζηέ, ήιηνο είθε κνξθήλ βξνηείαλ, σο ακείςαη επδφθεζαο. 
 
Ηδνχ σηήξ αλεβφσλ, Μσυζήο θαί Ζιίαο ηψλ Μαζεηψλ, ελ φξεη αγίσ Θαβψξ 
ελερνπκέλσλ, Υξηζηφο φλ πάιαη, πξνεγγείιακελ φληα Θεφλ. 
 
Ζ αλαιινίσηνο θχζηο, ηή βξνηεία κηρζείζα, ηήο εκθεξνχο αυινπ ζεφηεηνο, 
θψο παξαγπκλνχζα ηνίο Απνζηφινηο, απνξξήησο εμέιακςε. 
 
έ ηφ ατδηνλ θέγγνο, ελ παηξψα ηή δφμε, νη Μαζεηαί, σο είδνλ εθιάκςαλ 
Υξηζηέ, ζνί αλεβφσλ, Δλ ηψ θσηί ζνπ, ηάο νδνχο εκψλ εχζπλνλ. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ίλα ηί κε απψζσ 
Ρεηνξεχνπζα γιψζζα, ζνχ ηά κεγαιεία νχ δχλαηαη θζέγμαζζαη, ν θξαηψλ 
δσήο γάξ, θαί ζαλάηνπ δεζπφδσλ παξέζηεζαο, ελ Θαβψξ ηψ φξεη, ηφλ 
Μσυζήλ θαί ηφλ, Ζιίαλ, καξηπξήζνληάο ζνπ ηήλ ζεφηεηα. 
 
Ο ρεξζίλ ανξάηνηο, πιάζαο θαη' εηθφλα ζνπ Υξηζηέ ηφλ άλζξσπνλ, ηφ 
αξρέηππνλ ζνπ, ελ ηψ πιάζκαηη θάιινο ππέδεημαο, νπρ σο ελ εηθφλη, αιι' σο 
απηφο εί θαη' νπζίαλ, ν Θεφο ρξεκαηίζαο θαί άλζξσπνο. 
 
πγθξαζείο αζπγρχησο, άλζξαθα ππέδεημαο εκίλ ζεφηεηνο, θαηαθιέγνληα κέλ 
ακαξηίαο, ςπράο δέ θσηίδνληα, ελ Θαβψξ ηψ φξεη, ψ Μσυζήλ θαί ηφλ Ζιίαλ, 
Μαζεηψλ ηε εμάξρνπο εμέζηεζαο. 

Καηαβαζία 



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

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηψ ζιίβεζζαί κε, εβφεζα πξφο Κχξηνλ, θαί επήθνπζέ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ». 
 
Λακπεδφλνο πιένλ, ειίνπ θψο ηξαλφηεξνλ, ελ Θαβψξ εθιάκςαο, ν Υξηζηφο 
εκάο εθψηηζελ. 
 
Αλειζψλ ελ φξεη, Θαβψξ κεηεκνξθψζεο Υξηζηέ, θαί ηήλ πιάλελ πάζαλ, 
ακαπξψζαο θψο εμέιακςαο. 
 
έ Θεφλ επέγλσλ, νη έλδνμνη Απφζηνινη, ελ Θαβψξ Υξηζηέ δέ, εθπιαγέληεο 
γφλπ έθιηλαλ. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ηιάζζεηί κνη σηήξ 
Χο κέγα θαί θνβεξνλ, σξάζε ζέακα ζήκεξνλ! εμ νπξαλνχ αηζζεηφο, εθ γήο 
δέ αζχγθξηηνο, εμήζηξαςελ ήιηνο, ηήο δηθαηνζχλεο, λνεηφο επί ηνχ φξνπο 
Θαβψξ. 
 
Παξήιζε κέλ ε ζθηά, ηνχ λφκνπ εμαζζελήζαζα, ειήιπζε δέ ζαθψο, Υξηζηφο ε 
αιήζεηα, Μσζήο αλεβφεζελ, ελ ηψ Θαβσξίσ, θαηηδψλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα. 
 
Ο ζηχινο ηψ Μσυζεί, Υξηζηφλ ηφλ κεηακνξθνπκελνλ, ε δέ λεθέιε ζαθψο, 
ηελ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηελ επηζθηάζαζαλ, ελ ηψ Θαβψξίσ, παξεδήινπ 
εκθαλέζηαηα.  

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

Κνληάθηνλ 
Απηφκεινλ  Ήρνο βαξχο 

Δπί ηνχ φξνπο κεηεκνξθψζεο, θαί σο ερψξνπλ νη Μαζεηαί ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο εζεάζαλην, ίλα φηαλ ζε ίδσζη ζηαπξνχκελνλ, ηφ κέλ 
πάζνο λνήζσζηλ εθνχζηνλ, ηψ δέ θφζκσ θεξχμσζηλ, φηη ζχ ππάξρεηο 
αιεζψο, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα. 

Ο Οίθνο 
Δγέξζεηε νη λσζείο, κή πάληνηε ρακεξπείο, νη ζπγθάκπηνληεο εηο γήλ ηήλ 
ςπρήλ κνπ ινγηζκνί, επάξζεηε θαί άξζεηε εηο χςνο ζείαο αλαβάζεσο, 



πξνζδξάκσκελ Πέηξσ θαί ηνίο Εεβεδαίνπ, θαί άκα εθείλνηο ηφ Θαβψξηνλ 
φξνο πξνθζάζσκελ, ίλα ίδσκελ ζχλ απηνίο ηήλ δφμαλ ηνχ Θενχ εκψλ, θσλήο 
δέ αθνχζσκελ, ήο πεξ άλσζελ ήθνπζαλ, θαί εθήξπμαλ, ηνχ Παηξφο ηφ 
απαχγαζκα. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Σ' ηνχ απηνχ κελφο, Αλάκλεζηο ηήο ζείαο Μεηακνξθψζεσο ηνχ 

Κπξίνπ θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ. 
ηίρνη 

 Θαβψξ ππέξ πάλ γήο εδνμάζζε κέξνο,  
 Ηδφλ Θενχ ιάκςαζαλ ελ δφμε θχζηλ  
 Μνξθήλ αλδξνπκέλελ θαηά έθηελ Υξηζηφο ακείςε. 
 

Απηψ ε δφμα θαί ηφ θξάηνο εηο ηνχο αηψλαο. Ακήλ. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αβξακηαίνη πνηέ, ελ Βαβπιψλη Παίδεο, θακίλνπ θιφγα θαηεπάηεζαλ, θαί 
πκλνχληεο έςαιινλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί». 
 
Πεξηρπζέληεο θσηί, ηήο απξνζίηνπ δφμεο, Θαβψξ ελ φξεη νη Απφζηνινη, 
Υξηζηέ αλεβφεζαλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Λαίιαπη ζείαο ερήο, θαί δξνζνβφισ λεθέιε, Υξηζηέ θαί αίγιε ζνπ εδφκελνη, 
νη Απφζηνινη έςαιινλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Δλ απξνζίησ θσηί, σο ζέ θαηείδε Πέηξνο, Θαβψξ ελ φξεη εμαζηξάςαληα, 
Υξηζηέ αλεβφεζελ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Σψ αξρεγψ ηήο γήο, Υξηζηψ ζπλφληεο παίδεο, νη Εεβεδαίνπ σο απέπεκςε, 
κνξθήο θψο εβξφληεζαλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ 
Νχλ θαζσξάζε Απνζηφινηο, ηά αζέαηα, ζεφηεο ελ ζαξθίσ, ελ ηψ φξεη Θαβψξ, 
αζηξάπηνπζα βνψζηλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Έθξημαλ θφβσ εθπιαγέληεο, ηήλ εππξέπεηαλ ηήο ζείαο βαζηιείαο, ελ ηψ φξεη 
Θαβψξ, Απφζηνινη βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Νχλ ηά αλήθνπζηα εθνχζζε, ν απάησξ γάξ Τηφο εθ ηήο Παξζέλνπ, ηή 
παηξψα θσλή, ελδφμσο καξηπξείηαη, νία Θεφο θαί άλζξσπνο, ν απηφο εηο 
ηνχο αηψλαο. 
 
Θέζεη νπ γέγνλαο Τςίζηνπ, ηή νπζία δέ Τηφο εγαπεκέλνο, πξνυπάξρσλ εκίλ, 



σκίιεζαο αηξέπησο, Δπινγεηφο εί θξάδνπζηλ, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 
Καηαβαζία 

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

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Οη ελ Βαβπιψλη Παίδεο, ηψ ζείσ ππξπνινχκελνη δήισ, ηπξάλλνπ θαί θινγφο 
απεηιήλ, αλδξείσο θαηεπάηεζαλ, θαί κέζνλ ππξφο εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη 
έςαιινλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ». 
 
Νεχκαηη ηφ πάλ ν θέξσλ, πνζίλ αρξάληνηο φξνπο επέβε Θαβψξ, ελ ψ ειίνπ 
κάιινλ απγήο, εμαζηξάςαο ηφ πξφζσπνλ, λφκνπ πξνθξίηνπο, θαί ηήο ράξηηνο 
έδεημε κέιπνληαο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Δλ ηή απξνζίησ δφμε, θαη' φξνο εθθαλζέλ απνξξήησο Θαβψξ, ηφ άζρεηνλ 
θαί άδπηνλ θψο, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα, ηήλ θηίζηλ θαηδξχλαλ, ηνχο 
αλζξψπνπο εζέσζε κέιπνληαο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ηεξνπξεπψο εζηψηεο, Μσζήο ηε θαί Ζιίαο ελ φξεη Θαβψξ, ηήο ζείαο 
ραξαθηήξα, ηξαλψο ππνζηάζεσο βιέπνληεο, Υξηζηφλ ελ παηξψα, 
εμαζηξάςαληα δφμε, αλέκειπνλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Γηά ηήο ελ γλφθσ ζείαο νκθήο, ηφ πξφζσπνλ πνηέ εδνμάζζε Μσζήο, 
Υξηζηφο δέ σο ηκάηηνλ, θψο θαί δφμαλ αλαβάιιεηαη, θσηφο απηνπξγφο γάξ 
πεθπθψο θαηαπγάδεη ηνχο κέιπνληαο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ. 
 
Δθ θσηνγελνχο λεθέιεο, Υξηζηφλ νη καζεηαί ακπερφκελνλ, νξψληεο ελ 
Θαβψξ, θαί πξελείο επί γήο θαηαλεχζαληεο, ηφλ λνχλ ειιακθζέληεο, ζχλ 
Παηξί ηνχηνλ χκλνπλ θαί Πλεχκαηη, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 
Αθεθνφηεο Γέζπνηα, εθ Παηξφο καξηπξνχκελνλ, θαί σο αλζξσπίλεο, 
ζηεξξνηέξαλ φςεσο, Οξάλ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηήλ αζηξαπελ κή θέξνληεο, 
ζνχ νη καζεηαί, επί ηήλ γήλ θαηέπηπηνλ, ελ θφβσ κεισδνχληεο, Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Βαζηιεπφλησλ πέθπθαο, Βαζηιεχο σξαηφηαηνο, θαί ηψλ παληαρνχ 
θπξηεπφλησλ Κχξηνο, δπλάζηεο καθάξηνο, θαί θψο νηθψλ απξφζηηνλ, ψ νη 



Μαζεηαί, θαηαπιαγέληεο εβφσλ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Χο νπξαλνχ δεζπφδνληη, θαί ηήο γήο βαζηιεχνληη, θαί θαηαρζνλίσλ, ηήλ 
θπξείαλ έρνληη, Υξηζηέ ζνη παξέζηεζαλ, εθ κέλ ηήο γήο Απφζηνινη, σο έμ 
νπξαλνχ δέ ν ζεζβίηεο Ζιίαο, Μσυζήο δέ εθ λεθάδσλ, κεισδνχληεο 
ζπκθψλσο, Λαφο ππεξπςνχηε Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Ραζπκνηφθνη κέξηκλαη, επί γήο θαηειείθζεζαλ, ηή ηψλ Απνζηφισλ, εθινγή 
θηιάλζξσπε, σο ζνί εθνινχζεζαλ, πξφο ηήλ εθ γήο κεηάξζηνλ, ζείαλ 
πνιηηείαλ, φζελ θαί επαμίσο, ηήο ζήο ζενθαλείαο, εκειψδνπλ ηπρφληεο, Λαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

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

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε, Θεφο εθ ιαγφλσλ ζνπ πξνήιζε, 
ζαξθνθφξνο, φο ψθζε επί γήο, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, ζέ 
Θενηφθε, δηφ πάληεο κεγαιχλνκελ». 
 
χληξνκνη θαηλή θσηνρπζία, αζξφσο νη Μαζεηαί ειιακθζέληεο, πξφο 
αιιήινπο εψξσλ, θαί πξελείο εηο γήλ θαηαπεζφληεο, ζνί ηψ Γεζπφηε ηψλ 
απάλησλ πξνζεθχλεζαλ. 
 
Ήρνο εθ λεθέιεο αλεπέκπεην, ζεφθηππνο βεβαηψλ ηφ ζαχκα, ν Παηήξ γάξ 
ηψλ θψησλ, Οχηφο εζηηλ Τηφο ν αγαπεηφο κνπ, ηνίο Απνζηφινηο αλεβφα, νχ 
αθνχεηε. 
 
Καηλά θαηηδφληεο θαί παξάδνμα, θσλήο παηξηθήο ελσηηζζέληεο, ελ Θαβψξ νη 
ηνχ Λφγνπ ππεξέηαη, εθκαγείνλ ηνχ αξρεηχπνπ, Οχηνο ππάξρεη αλεβφσλ ν 
σηήξ εκψλ. 
 
Δηθψλ απαξάιιαθηε ηνχ φληνο, αθίλεηε ζθξαγίο αλαιινίσηε, Τηέ Λφγε ζνθία 
θαί βξαρίσλ, δεμηά Τςίζηνπ ζζέλνο, ζέ αλπκλνχκελ, ζχλ Παηξί ηε θαί ηψ 
Πλεχκαηη. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

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». 
 



Ίλα ζνπ δείμεο εκθαλψο, ηήλ απφξξεηνλ δεπηέξαλ θαηάβαζηλ, φπσο ν 
Τςηζηνο Θεφο, νθζήζε εζηψο ελ κέζσ ζεψλ, ηνίο Απνζηφινηο ελ Θαβψξ, 
Μσζεί ζχλ Ζιία ηε, αξξήησο έιακςαο, δηφ πάληεο ζε Υξηζηέ κεγαιχλνκελ. 
 
Γεχηέ κνη πείζεζζε ιανί, αλαβάληεο εηο ηφ φξνο ηφ Άγηνλ, ηφ επνπξάληνλ 
αυισο ζηψκελ ελ πφιεη δψληνο Θενχ, θαί επνπηεχζσκελ λντ ζεφηεηα άυινλ, 
Παηξφο θαί Πλεχκαηνο, ελ Τηψ κνλνγελεί απαζηξάπηνπζαλ. 
 
Έζειμαο πφζσ κε Υξηζηέ, θαί ειινίσζαο ηψ ζείσ ζνπ έξσηη, αιιά 
θαηάθιεμνλ, ππξί αυισ ηάο ακαξηίαο κνπ, θαί έκπιεζζήλαη ηήο ελ ζνί ηξπθήο 
θαηαμίσζνλ, ίλα ηάο δχν ζθηξηψλ, κεγαιχλσ αγαζέ παξνπζίαο ζνπ. 

Καηαβαζία 
«Μπζηηθφο εί Θενηφθε Παξάδεηζνο, αγεσξγήησο βιαζηήζαζα Υξηζηφλ, πθ' νχ 
ηφ ηνχ ηαπξνχ δσεθφξνλ ελ γή, πεθπηνχξγεηαη δέλδξνλ, Γηφ λχλ 
πςνπκέλνπ πξνζθπλνχληεο απηφλ, ζέ κεγαιχλνκελ». 
 
«Ο δηά βξψζεσο ηνχ μχινπ, ηψ γέλεη πξνζγελφκελνο ζάλαηνο, δηά ηαπξνχ 
θαηήξγεηαη ζήκεξνλ, ηήο γάξ πξνκήηνξνο ή παγγελήο θαηάξα δηαιέιπηαη, ηψ 
βιαζηψ ηήο Αγλήο Θενκήηνξνο, ήλ πάζαη αί δπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιχλνπζηλ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
απηφκεινλ  (Δθ γ' ) 

Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε, θσηφο Παηξφο αγελλήηνπ, έλ ηψ θαλέληη θσηί ζνπ, 
ζήκεξνλ έλ Θαβσξίσ, θψο είδνκελ ηφλ, Παηέξα, θψο θαί ηφ Πλεχκα, 
θσηαγσγνχλ πάζαλ Κηίζηλ. 
 

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

Ήρνο δ' 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Πξφ ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ ζνπ θαί ηνχ πάζνπο, ιαβψλ νχο πξνέθξηλαο ηψλ 
Ηεξψλ Μαζεηψλ, πξφο ηφ Θαβψξηνλ Γέζπνηα, αλήιζεο φξνο, δείμαη ζειήζαο 
ηνχηνηο ηήλ δφμαλ ζνπ, νί θαί θαηηδφληεο ζε κεηακνξθνχκελνλ, θαί ππέξ ήιηνλ 
ιάκςαληα, πξελείο πεζφληεο, ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ θαηεπιάγεζαλ, 
αλαβνψληεο, χ ηφ άρξνλνλ, θψο ππάξρεηο Υξηζηέ θαί απαχγαζκα, ηνχ 
Παηξφο, εί θαί ζέισλ, ζάξμ σξάζεο αλαιινίσηνο. (Γίο) 
 
Ο πξφ αηψλσλ ππάξρσλ Θεφο Λφγνο ν θψο σο ηκάηηνλ πεξηβαιιφκελνο, 
κεηακνξθνχκελνο έκπξνζζελ, ηψλ καζεηψλ ζνπ, ππέξ ηφλ ήιηνλ Λφγε 
έιακςαο, Μσζήο θαί Ζιίαο δέ, ζνί παξεηζηήθεηζαλ, λεθξψλ θαί δψλησλ ζε 
Κχξηνλ, δεινπνηνχληεο, θαί ζνχ δνμάδνληεο ηήλ απφξξεηνλ, νηθνλνκίαλ θαί ηφ 
έιενο, θαί ηήλ πνιιήλ ζπγθαηάβαζηλ, δη' ήο έζσζαο θφζκνλ, ακαξηίαηο 
απνιιχκελνλ. 



 
Παξζεληθήο εθ λεθέιεο ζε ηερζέληα, θαί ζάξθα γελφκελνλ, θαί πξφο ηφ φξνο 
Θαβψξ, κεηακνξθνχκελνλ Κχξηε, θαί ηή λεθέιε, ηή θσηεηλή ζε 
πεξηθπθινχκελνλ, θσλή ηνχ Γελλήηνξνο, αγαπεηφλ ζε Τηφλ, ηψλ καζεηψλ 
ζπκπαξφλησλ ζνη, ζαθψο εδήινπ, σο νκννχζηνλ θαί νκφζξνλνλ, φζελ ν 
Πέηξνο εθπιεηηφκελνο, Καιφλ ψδέ εζηηλ είλαη έιεγε, κή είδσο ν ειάιεη, 
Δπεξγέηα πνιπέιεε. 

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

Παξέιαβελ ν Υξηζηφο, ηφλ Πέηξνλ θαί Ηάθσβνλ θαί Ησάλλελ, εηο φξνο πςειφλ 
θαη' ηδίαλ, θαί κεηεκνξθψζε έκπξνζζελ απηψλ, θαί έιακςε ηφ πξφζσπνλ 
απηνχ σο ν Ήιηνο, ηά δέ ηκάηηα απηνχ, εγέλεην ιεπθά σο ηφ θψο, Καί 
ψθζεζαλ Μσυζήο θαί Ζιίαο κεη' απηνχ ζπιιαινχληεο, θαί λεθέιε θσηεηλή 
επεζθίαζελ απηνχο, θαί ηδνχ θσλή εθ ηήο λεθέιεο ιέγνπζα, Οχηφο εζηηλ ν 
Τηφο κνπ ν αγαπεηφο, ελ ψ επδφθεζα, απηνχ αθνχεηε. 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Γίδνηαη θαί άγηνλ έιαηνλ ηνίο αδειθνίο. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Φάιινκελ ηά παξφληα Αληίθσλα 
 

Αληίθσλνλ Α' 
ηίρνο α'. Μέγαο Κχξηνο θαί αηλεηφο ζθφδξα ελ πφιεη ηνχ Θενχ εκψλ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο β'. Δηνηκάδσλ φξε ελ ηή ηζρχτ απηνχ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο γ'. Ο αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο δ'. Σά φξε αγαιιηάζνληαη απφ πξνζψπνπ Κπξίνπ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 



Αληίθσλνλ Β' 
ηίρνο α'. Οη ζεκέιηνη απηνχ ελ ηνίο φξεζη ηνίο αγίνηο. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ κεηακνξθσζείο, ςάιινληάο 
ζνη Αιιεινχτα. 
 
ηίρνο β'. Αγαπά Κχξηνο ηάο πχιαο ηψλ, ππέξ πάληα ηά ζθελψκαηα, Ηαθψβ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ κεηακνξθσζείο...  
 
ηίρνο γ'. Γεδνμαζκέλα ειαιήζε πεξί ζνχ, ε πφιηο ηνχ Θενχ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ κεηακνξθσζείο...  
 
ηίρνο δ'. Μήηεξ ηψλ, εξεί άλζξσπνο. θαί άλζξσπνο εγελλήζε ελ απηή. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ κεηακνξθσζείο...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο...  
 

Αληίθσλνλ Γ' 
ηίρνο α'. Σά έιέε ζνπ, Κχξηε, εηο ηφλ αηψλα άζνκαη. 
 

Ήρνο βαξχο 
Μεηεκνξζψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, θαζψο ήδπλαλην, Λάκςνλ θαί εκίλ ηνίο ακαξησινίο, ηφ θψο ζνπ ηφ 
ατδηνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θσηνδφηα δφμα ζνη. 
 
ηίρνο β'. Δμνκνινγήζνληαη νη νπξαλνί ηά ζαπκάζηά ζνπ, Κχξηε. 
 
Μεηεκνξθψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο... 
 
ηίρνο γ'. Μαθάξηνο ν ιαφο ν γηλψζθσλ αιαιαγκφλ. 
 
Μεηεκνξθψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο... 
 
ηίρνο δ'. Κχξηε ελ ηψ θσηί ηνχ πξνζψπνπ ζνπ πνξεχζνληαη, θαί ελ ηψ 
νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη φιελ ηήλ εκέξαλ. 
 
Μεηεκνξθψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο... 
 

Δηζνδηθφλ 
Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, 



ν ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ κεηακνξθσζείο, ςάιινληάο ζνη Αιιεινχτα. 
 

Κνηλσληθφλ 
Δλ ηψ θσηί ηήο δφμεο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, Κχξηε, πνξεπζφκεζα εηο ηφλ 
αηψλα. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΣΖ Ε' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Οζηνκάξηπξνο Γνκεηίνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ'. 
 

Ήρνο δ' 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Πξφ ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ ζνπ θαί ηνχ πάζνπο, ιαβψλ νχο πξνέθξηλαο ηψλ 
Ηεξψλ Μαζεηψλ, πξφο ηφ Θαβψξηνλ Γέζπνηα, αλήιζεο φξνο, δείμαη ζειήζαο 
ηνχηνηο ηήλ δφμαλ ζνπ, νί θαί θαηηδφληεο ζε κεηακνξθνχκελνλ, θαί ππέξ ήιηνλ 
ιάκςαληα, πξελείο πεζφληεο, ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ θαηεπιάγεζαλ, 
αλαβνψληεο, χ ηφ άρξνλνλ, θψο ππάξρεηο Υξηζηέ θαί απαχγαζκα, ηνχ 
Παηξφο, εί θαί ζέισλ, ζάξμ σξάζεο αλαιινίσηνο. 
 
Ο πξφ αηψλσλ ππάξρσλ Θεφο Λφγνο ν θψο σο ηκάηηνλ πεξηβαιιφκελνο, 
κεηακνξθνχκελνο έκπξνζζελ, ηψλ καζεηψλ ζνπ, ππέξ ηφλ ήιηνλ Λφγε 
έιακςαο, Μσζήο θαί Ζιίαο δέ, ζνί παξεηζηήθεηζαλ, λεθξψλ θαί δψλησλ ζε 
Κχξηνλ, δεινπνηνχληεο, θαί ζνχ δνμάδνληεο ηήλ απφξξεηνλ, νηθνλνκίαλ θαί ηφ 
έιενο, θαί ηήλ πνιιήλ ζπγθαηάβαζηλ, δη' ήο έζσζαο θφζκνλ, ακαξηίαηο 
απνιιχκελνλ. 
 
Παξζεληθήο εθ λεθέιεο ζε ηερζέληα, θαί ζάξθα γελφκελνλ, θαί πξφο ηφ φξνο 
Θαβψξ, κεηακνξθνχκελνλ Κχξηε, θαί ηή λεθέιε, ηή θσηεηλή ζε 
πεξηθπθινχκελνλ, θσλή ηνχ Γελλήηνξνο, αγαπεηφλ ζε Τηφλ, ηψλ καζεηψλ 
ζπκπαξφλησλ ζνη, ζαθψο εδήινπ, σο νκννχζηνλ θαί νκφζξνλνλ, φζελ ν 
Πέηξνο εθπιεηηφκελνο, Καιφλ ψδέ εζηηλ είλαη έιεγε, κή είδσο ν ειάιεη, 
Δπεξγέηα πνιπέιεε. 
 

Σνχ Αγίνπ Πξνζφκνηα γ' 
 

Ήρνο πι. β' 
ιελ απνζέκελνη 

ιελ απνζέκελνο, ηήλ καγηθήλ γνεηείαλ, θαί Πεξζψλ κηάζκαηα, θαί ηά 
κπζαξψηαηα ηεξαηεχκαηα, ηψ Θεψ πξνζέδξακεο, ηή ζνθή πξνλνία, 
θπβεξλψληη ηά νπξάληα, νχ ηφ νλφκαηη, απνζηνιηθψο εζεξάπεπζαο, αιφγσλ 



αξξσζηήκαηα, θαί ηά ηψλ αλζξψπσλ λνζήκαηα, ηψλ πξνζεξρνκέλσλ, 
πξνζχκσο ζνη ζεξάπνλ ηνχ Υξηζηνχ, φλ παξξεζία δπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 
 
ιελ αλαηέζεηθαο, ηήλ ζήλ δσήλ ηψ Κπξίσ, θαί ζεξκψο ερψξεζαο, πξφο ηφλ 
ηήο αζθήζεσο δξφκνλ ζηε, πξνζεπρήλ αζφισηνλ, αγξππλίαλ πάλλπρνλ, 
πκλσδίαλ αθαηάπαπζηνλ, θαί βίνλ άκεκπηνλ, θαί αγγειηθφλ ελδεηθλχκελνο, 
εληεχζελ ηήλ ελέξγεηαλ, ηήλ ηψλ ζαπκαζίσλ επινχηεζαο, νίδε γάξ δνμάδεηλ, ν 
Κχξηνο ηνχο δνχινπο εαπηνχ, φλ παξξεζία δπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 
 
ιελ ελδπζάκελνο, ηήλ ηνχ ηαπξνχ παλνπιίαλ, θαί ηφλ αδηάξξεθηνλ, 
ζπξεφλ ηήο πίζηεσο πεξηζέκελνο, θνβεξφο γέγνλαο, ηαίο αληηθεηκέλαηο, ηψλ 
Γαηκφλσλ παξαηάμεζηλ, νχο θαί εδίσμαο, κάζηηγη ηή πίζηεη ρξεζάκελνο, θαί 
ζείαηο επηθιήζεζη, θαί ηνχο νδνηπφξνπο δηέζσζαο, βιάβεο ηήο εθείλσλ, 
Γνκέηηε ζεξάπνλ ηνχ Υξηζηνχ, φλ παξξεζία δπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. β' 

Πξνηππψλ ηήλ Αλάζηαζηλ ηήλ ζήλ, Υξηζηέ ν Θεφο, ηφηε παξαιακβάλεηο ηνχο 
ηξείο ζνπ Μαζεηάο, Πέηξνλ θαί Ηάθσβνλ θαί Ησάλλελ ελ ηψ Θαβψξ αλειζψλ, 
νχ δέ σηήξ κεηακνξθνπκέλνπ, ηφ ζαβψξηνλ φξνο θσηί εζθέπεην, νη 
Μαζεηαί ζνπ Λφγε, έξξηςαλ εαπηνχο ελ ηψ εδάθεη ηήο γήο, κή θέξνληεο νξάλ 
ηήλ αζέαηνλ κνξθήλ, Άγγεινη δηεθφλνπλ θφβσ θαί ηξφκσ νπξαλνί έθξημαλ, γή 
εηξφκαμελ, νξψληεο επί γήο ηήο δφμεο ηφλ Κχξηνλ. 
 

Δίζνδνο, Φψο ηιαξφλ 
 

Πξνθείκελνλ 
Ήρνο βαξχο 

Ο Θεφο εκψλ ελ ηψ νπξαλψ θαί έλ ηή γή πάληα φζα εζέιεζελ επνίεζελ.  
ηίρ. Δλ εμφδσ Ηζξαήι εμ Αηγχπηνπ. 
ηίρ. Ζ ζάιαζζα είδε θαί έθπγελ. 
ηίρ. Σί ζνί εζηη ζάιαζζα φηη έθπγεο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ελ φξεη Θαβσξίσ, ηήλ ηνχ Αδάκ ακείςαο, ακαπξσζείζαλ 
θχζηλ, ιακπξχλαο εζενχξγεζε. 
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
Δίδνλ ελ ηψ Θαβψξ, Μσζήο ηε θαί Ζιίαο, ηφλ εθ Παξζέλνπ Κφξεο, Θεφλ 



ζεζαξθσκέλνλ, βξνηψλ εηο απνιχηξσζηλ. 
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκσλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
ήκα ζενπξεπέο, ζεφηεηνο δεηθλχεη, πξφ ηνχ ηαπξνχ ηνίο Μχζηαηο, σο ήιηνο 
αζηξάςαο, Υξηζηφο ελ φξεη ζήκεξνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α' 
Σήο ζεφηεηφο ζνπ Υξηζηέ, ακπδξάλ απγήλ παξαγπκλψζαο, ηνίο ζπλαλαβάζί 
ζνη επί ηνχ φξνπο, ηήο ππεξθνζκίνπ ζνπ δφμεο επνίεζαο θνηλσλνχο, φζελ 
ελζεαζηηθψο εθξαχγαδνλ, Καιφλ εζηηλ εκάο ψδε είλαη, Μεζ' ψλ θαί εκείο, ζέ 
ηφλ κεηακνξθσζέληα σηήξα Υξηζηφλ, αλπκλνχκελ εηο ηνχο αηψλαο.  

 
Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο 

Ήρνο βαξχο 
Μεηεκνξζψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, θαζψο ήδπλαλην, Λάκςνλ θαί εκίλ ηνίο ακαξησινίο, ηφ θψο ζνπ ηφ 
ατδηνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θσηνδφηα δφμα ζνη. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δνξηή ππέξιακπξνο, ε ηνχ Γεζπφηνπ, ήιζε, δεχηε άπαληεο, επί ηψ φξεη 
λνεξψο, πξνθαζαξζέληεο αλέιζσκελ, ηψ ζαβσξίσ Υξηζηφλ επνςφκελνη. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σν απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο 
Ήρνο δ'  Καηεπιάγε Ησζήθ 

Σήλ κεζένξηνλ πηζηνί, εκέξαλ ζήκεξνλ θαηδξψο, ηήο ελδφμνπ θαί θξηθηήο, 
Μεηακνξθψζεσο Υξηζηνχ, επηηεινχληεο βνήζσκελ νκνθξφλσο, Σφ θχξακα 
εκψλ, αλεκνξθψζσ σηήξ, ηή ζεία ζνπ ζαξθί, ζπλαπαζηξάςαο απηψ, θαί 
απνδνχο ηφ πξψηηζηνλ αμίσκα, ηήο αθζαξζίαο σο εχζπιαγρλνο, δηφ ζε 
πάληεο, δνμνινγνχκελ, ηφλ κφλνλ ζεφλ εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δίηα είο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 



Πξέζβπλ ζε Υξηζηψ πξνθέξσ ζηεθεθφξε. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. β' 

Χο ελ επείξσ 
Πξφο ηφλ Θεφλ εθδεκήζαο καξηπξηθή, δηαιάκπσλ ράξηηη, ηνίο πκλνχζί ζε 
Πηζηψο, θσηνθφξνλ έκπλεπζνλ απγήλ, ηθεηεχσλ ηφλ Υξηζηφλ ζενκαθάξηζηε. 
 
Ρήμαο ηνχο βξφρνπο ηήο πιάλεο εηιηθξηλψο, ηψ Υξηζηψ πξνζέδξακεο, 
δηαλνία θαζαξά, ηά Πεξζψλ ζεβάζκαηα ιηπψλ, θαί ηψλ Μάγσλ εθθπγψλ ηήλ 
αζεφηεηα. 
 
Δπηζηεκφλσο ζθνπήζαο σο νπ Θεφο, σο θηηζηφο ν ήιηνο, σο νπδέλ ηψλ 
νξαηψλ, επί ηφλ αφξαηνλ Θεφλ, σδεγήζεο ινγηζκψ ζνθψ ρξεζάκελνο. 

Θενηνθίνλ 
έ Παλαγία Παξζέλε ηήλ ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ γελλήζαζαλ, γεγνλφηα θαζ' εκάο, 
δη' εκάο θεξχηηνκελ αγλή, Θενκήηνξα πηζηνί θαί καθαξίδνκελ. 
 

Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ 

Βεβαία πίζηεη ζηεξηρζείο, σο αθινλεηνο πχξγνο, απεξίηξεπηνο ψθζεο, νπ 
ινγνηο ηνίο καγηθνίο, νπ γλψζεσο Πεξζηθήο, γνεηείαηο πεξηεξγαδφκελνο. 
 
Ηφλ ςπρνιεζξνλ θπγψλ, ηνχ ηή θηίζεη ιαηξεχεηλ, θαί ηφλ ήιηνλ ζέβεηλ, ηφλ 
φλησο φληα Θεφλ, σο πάλησλ Γεκηνπξγφλ, επζεβείαο πφζσ εμεδήηεζαο. 
 
Νακάησλ ζείσλ κεηαζρψλ, ηήο παιηγγελεζίαο, ηήλ ςπρήλ θαηεπγάζζεο, θαί 
γέγνλαο αιεζψο, πηφο ράξηηη Θενχ, θιεξνλφκνο ζείσλ απνιαχζεσλ. 

Θενηνθίνλ 
νθία νίθνλ εαπηή, σθνδφκεζε ζείνλ, ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, ζθελψζαζα 
ηήλ αγλήλ, γαζηέξα ζνπ ηήλ ζεπηήλ, θαζαξζείζαλ Πλεχκαηη Παλχκλεηε. 

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

Κάζηζκα   Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Σήλ σξαηφηεηα Υξηζηνχ επφζεζαο, θαί δη' αζθήζεσο πάζε ελέθξσζαο, θαί 
ελαζιήζαο θαξηεξψο, ηήλ πιάλελ απεηέθξσζαο, Έλδνμε Γνκέηηε, ηψλ 
Αγγέισλ ζπλ, φκηιε, φζελ θαί ηάζεσλ, ξείζξα βξχεηο ηνίο πίζηεη ζνπ, ηήλ 
κλήκελ επηηεινχζη ηήλ ζείαλ, Μάξηπο αμηνζαχκαζηε. 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Σήο ζείαο δφμεο ζνπ, φλησο απαχγαζκα, θαζψο εδχλαλην, έδεημαο Λφγε 
Θενχ, ηνίο καζεηαίο ζνπ ελ Θαβψξ, φξεη κεηακνξθνχκελνο, νίο 
ζπλειιακθζείεκελ, θαί εκείο νη πκλνχληέο ζε, κφλε αλαιινίσηε, Ηεζνχ 



παληνδχλακε, ελ πίζηεη ζνη ζπκθψλσο βνψληεο, Γφμα Υξηζηέ ηή βαζηιεία 
ζνπ. 
 

Χδή δ' 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Δπέγλσο έλδνμε, ηφ θχζεη άγλσζηνλ, ινγηθψο εθδεηήζαο θαί επξεθψο, 
ηνχηνλ επεπφζεζαο, θαί πξνζεθχλεζαο ραξά, ηήλ απηνχ κεγαιεηφηεηα. 
 
Υνξεία ζψθξνλη, ζεξκψο πξνζέδξακεο, κνλαδφλησλ Αγίσλ θαί αξεηήο, δήισ 
ππξπνινχκελνο, επνιηηεχζσ θαζαξψο, ελ λεζηείαηο θαί δεήζεζηλ. 
 
Ραδίσο έιπζε, δεζκά ηήο θχζεσο, ν ζεφθξσλ ζνπ πφζνο θαί ηψλ παζψλ, 
έζβεζε ηήλ θάκηλνλ, ηψ δξνζνβφισ θσηηζκψ, ηνχ Αγίνπ Πάηεξ Πλεχκαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Ηζρχο κνπ πέθπθε, Θεφο θαί Κχξηνο, Θενηφθε Παξζέλε ν ζαξθσζείο, Λφγνο ν 
ππέξζενο, αθεξάηνπ ζνπ γαζηξφο, ηήλ δσήλ εκίλ δσξνχκελνο. 
 

Χδή ε' 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ 

πλέζεη ζεία δηαπξεπήο, Μάθαξ πεθπθψο, ηψλ νξσκέλσλ απάλησλ 
πξνέθξηλαο, ηήλ ηψλ ανξάησλ ατδηφηεηα, ηψ θέγγεη ηήο αγλείαο 
θαηαιακπφκελνο. 
 
Σήο ζείαο γεπζάκελνο αξεηήο, ηφ ηήο εζπρίαο θαί αλαρσξήζεσο έζηεξμαο, 
ηήλ ηήο δηαλνίαο αλεπηζφισηνλ, θαηάζηαζηλ θπιάηησλ, Πάηεξ Γνκέηηε. 
 
Χο φλησο κέγα θαί ζαπκαζηφλ, ηήο επί ηφ θξείηηνλ κεηαβνιήο ζνπ, ηφ 
πάλζνθνλ θξφλεκα, ηήο γάξ ηνχ Τςίζηνπ ρεηξφο αιινίσζηο, θαί ράξηηνο ηήο 
ζείαο έξγνλ εγέλεην. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνο έκεηλαο αζηλήο, θαί ηά ηψλ κεηέξσλ, επηδεηθλχεηο παλάκσκε 
Γέζπνηλα, ηή γάξ παξζελία ηφθνλ ζπλήξκνζαο, θαί θέξεηο ακθνηέξσλ ηά 
ηδηψκαηα. 
 

Χδή ο' 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 

Ραγδαίσο θεξφκελνλ, ηνχ ερζξνχ θαί δπζκελνχο, ηφλ πεηξαζκφλ ππέκεηλαο, 
θαί πνηθίισο Πακκάθαξ δνθηκαζζείο, ηψ θζφλσ καρφκελνο, ληθεηήο 
αλεδείρζεο αμηάγαζηε. 
 
Ο βίνο ζνπ έλζενο, ε δσή ζενεηδήο, θαί θσηνθφξνο γέγνλε, ηά ηνχ θφζκνπ 
ηεξπλά γάξ θαηαιηπψλ, ηήλ ζείαλ εππξέπεηαλ, εθαξπψζσ ζεφθξνλ θαί 
ηεξπλφηεηα. 
 
εκεία θαί ηέξαηα, εμηψζεο εθηειείλ, ππεξθπψο ανίδηκε, ηή δπλάκεη ηή ζεία 



θαζνπιηζζείο, θαί έρσλ ηήλ άλσζελ, ζπλεξγνχζάλ ζνη ράξηλ αμηάγαζηε. 
Θενηνθίνλ 

Φσηφο νηθεηήξηνλ, θαί λπκθψλ ζενπξεπήο, ηήο ππέξ λνχλ ζαξθψζεσο, ηνχ 
ηψλ φισλ Παξζέλε Γεκηνπξγνχ, ζχ γάξ κφλε πέθπθαο, αμηφζενλ ηνχηνπ 
ελδηαίηεκα. 

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 
Απηφκεινλ  Ήρνο βαξχο 

Δπί ηνχ φξνπο κεηεκνξθψζεο, θαί σο ερψξνπλ νη Μαζεηαί ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο εζεάζαλην, ίλα φηαλ ζε ίδσζη ζηαπξνχκελνλ, ηφ κέλ 
πάζνο λνήζσζηλ εθνχζηνλ, ηψ δέ θφζκσ θεξχμσζηλ, φηη ζχ ππάξρεηο 
αιεζψο, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ε' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ Οζηνκάξηπξνο Γνκεηίνπ ηνχ 

Πέξζνπ. 
ηίρνη 

 Τπέξ ηά πάληα ζνί ζπλαζιείλ εθ ιίζσλ, 
 Μχζηαο Πάηεξ ζνχο, εμεπαίδεπζαο ηάρα. 
 χλ δπζίλ εβδνκάηε Γνκέηηνο ειεχζζε κχζηαηο. 
 

Ο φζηνο Γνκέηηνο ν ζεκεηνθφξνο, ν ελ ηνίο νξίνηο ηήο ηνχ Φηινζένπ 
κνλήο αζθήζαο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
 

Μλήκε ηνχ νζίνπ θαί ζενθφξνπ παηξφο εκψλ Νηθάλνξνο ηνχ 
ζαπκαηνπξγνχ, ηνχ ελ ηψ ηνχ Καιιηζηξάηνπ φξεη αλαιάκςαληνο. 
 

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

 Δθ γήο απειζψλ, ξ εκφο ιέγεη. 
 Υάξηο, Τπέξ ηφλ ξ πέθπθε ηφλ ζφλ, ψ Νφκε. 
 

Σή απηή εκέξα, νη ζηνη κχξηνη Αζθεηαί νη ζεβαίνη ελ εηξήλε ηειεηνχληαη. 
ηίρνη 

 Γήο εμειαχλεηο, εηο ηφ Γαπτδ ρξή ιέγεηλ,  
 Σφ κπξηνπιάζηνλ άξκα ζνπ Λφγε. 
 

Σή απηή εκέξα, ε Οζία Πνηακία ε ζαπκαηνπξγφο μίθεη ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Τπέξ Υξηζηνχ θηαλζείζα ζαπκαζηή μίθεη,  
 Υέεη πνηακνχο ζαχκα ησλ Πνηακία. 



 
Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Νάξθηζζνο, Αξρηεπίζθνπνο Ηεξνζνιχκσλ, ελ 

εηξήλε ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Ζδχ πλέσλ, Νάξθηζζε, λαξθίζζνπ πιένλ,  
 Δπσδηάδεηο ηήο Δδέκ ηφ ρσξίνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Αζηέξηνο ν ζαπκαηνπξγφο μίθεη ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Σξάρεινλ Αζηέξηνο εθθνπείο μίθεη,  
 Υνξνίο αζιεηψλ, νίνλ αζηήξ εκπξέπεη. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο ψδσλ, ν εθ Νηθνκεδείαο, εηο πχξ βιεζείο, θαί 
αβιαβήο εμειζψλ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 
 Τπήξρελ άιιε ζαιακάλδξα πξφο θιφγα, 
 ψδσλ ν Μάξηπο, νχ ηέινο ππξφο δίρα. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Τπεξέρηνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Τπεξέρηνο, θάλ ηάθσ θαηεθξχβε, 
 Πέθπθελ ίζνο Σνηο ρνξνίο ηψλ Αγγέισλ. 
 

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

Χδή δ' 
Γξνζνβνινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ 

Δπί ζέ Πάηεξ ε πακθσηνο ηνχ Πλεχκαηνο, ράξηο επαλεπαχζαην, θαί 
ελεξγείαο παξαδφμνπο έδεημελ ελ ζνί, βνψληη θαί ςάιινληη πηζηψο, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ρσκαιέσ ηψ θξνλήκαηη δηήλπζαο, ηφλ δξφκνλ ηήο αζθήζεσο, θαί επί ηέιεη 
ηψλ αγψλσλ, Μάξηπο αιεζψο, εγέλνπ θξαπγάδσλ ηψ Υξηζηψ, Δπινγεηφο εί ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
ζπεξ παίδέο ζνη νη κχζηαη ρξεκαηίζαληεο, παηξί ζπλεγσλίδνλην, θαί ελ 
ζπειαίσ θαξηεξνχληεο, ήζιεζαλ ζχλ ζνί, ζπκθψλσο θξαπγάδνληεο Υξηζηψ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
σηεξίαο σο ιηκέλα ζε πινπηήζαληεο, δάιεο δηαζσδφκεζα, θαί ηήλ ειπίδα 
ηήλ εηο ζέ σο άγθπξαλ ςπρψλ, θαηέρνληεο θξάδνκελ Υξηζηψ, Δπινγεηφο εί ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε' 
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο 



Σεηξσκέλνο αγάπε Πάηεξ ηνχ θηίζαληνο, ηψλ θηηζκάησλ απψζσ πάζαλ 
πξνζπάζεηαλ, Πλεχκαηη Θενχ, ζαθψο θαηεπζπλφκελνο, φλ ππεξπςνχκελ εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Δπηγείνπο θξνληίδαο απνζεηζάκελνο, νπξαλίνπο ειπίδαο Πάηεξ επινχηεζαο, 
ηήλ ελ ηψ Υξηζηψ, καθαξηφηεηα ζηε, ήο λχλ απνιαχεηο εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Φσηνβφινπο αθηίλαο Πάηεξ δεμάκελνο, ηνχ Αγίνπ θαί ζείνπ πάλζνθε 
Πλεχκαηνο, νθζαικνθαλψο, ηνχην Μάθαξ ηεζέαζαη, ζείνηο κπζηεξίνηο 
θξηθηψο επηθνηηήζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ζεφθζνγγνο ιχξα ηνχ ζνχ Πξνπάηνξνο, θηβσηφλ ζε αγίαλ πξνδηεηχπσζε, 
θέξνπζαλ Θεφλ, ζάξθα Αγλή θνξέζαληα, φλ ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 

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

Χδή ζ' 
Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ 

Φσηί αυισ θαηαπγαδφκελνο, θσηνεηδήο αμίσο θσηνθφξε γεγέλεζαη, 
πνιηηείαλ άκεκπηνλ θηεζάκελνο, Πάηεξ θαί παλαγίαλ, λχλ δέ παξίζηαζαη, 
πξέζβπο ηψ Γεζπφηε, θαί Θεψ ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ. 
 
Οη ζνί αγψλεο νη ηήο αζθήζεσο, καξηπξηθνίο αγψζηλ επαμίσο εζηέθζεζαλ, 
θαί δηπινχλ ηφ έπαζινλ απείιεθαο, ηψλ αλδξαγαζεκάησλ, ψλ επηδέδεημαη, 
θαί ηψλ αησλίσλ, αγαζψλ εχξεο πφιαπζηλ. 
 
Ρσζζείο δπλάκεη ζεία θαί ράξηηη, δηαθαλήο ηνίο πάζηλ αλεδείρζεο δηδάζθαινο, 
επζεβείαο ζαχκαζη θνζκνχκελνο, πάληαο ππνζηεξίδσλ, πάληαο ηψκελνο, 
ηνχο πξνζεξρνκέλνπο, ζνί πηζηψο ζενκαθάξηζηε. 

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί επξάρζε ηά ππέξ άλζξσπνλ, ππεξθπή Πααξζέλε Θεφηνθε κπζηήξηα, 
ηνχ Θενχ γάξ γέγνλαο ινρεχηξηα, θέξνπζα ελ αγθάιαηο, θαί δηαηξέθνπζα, ηφλ 
ηαίο νπξαλίαηο, ζηξαηηαίο πκλνινγνχκελνλ. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Δθ Πεξζηθήο νξκψκελνο, ρψξαο ηήο ππξζνιάηξνπ, ηή ηνχ Υξηζηνχ 



πξνζέδξακεο, εθ παηδφο ζεία πίζηεη, Γνκέηηε ζενθήξπμ, φζελ Πάηεξ ελ 
χκλνηο, σο αζθεηήλ ηηκψκέλ ζε, θαί σο κάξηπξα ζείνλ θαί ηψλ θξηθηψλ, 
κπζηεξίσλ έλζενλ Ηεξέα, θαί πξέζβπλ ηψλ ηεινχλησλ ζνπ, ηήλ ζεβάζκηνλ 
κλήκελ. 

Σήο Δνξηήο  φκνηνλ 
Πξφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε, καζεηψλ ηνχο πξνθξίηνπο, ιαβψλ 
κεηεκνξθψζεο λχλ, ελ Θαβψξ ηψ αγίσ, ελ ψ Μσζήο θαί Ζιίαο, 
παξεηζηήθεηζαλ ηξφκσ, δνπινπξεπψο ζνη Γέζπνηα, ζπιιαινχληεο, κεζ' ψλ 
ζε, Υξηζηέ σηήξ, ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη πξνζθπλνχκελ, ηφλ εθ Παξζέλνπ 
ιάκςαληα, εηο βξνηψλ ζσηεξίαλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Φχζηλ ηήλ εμ Αδάκ, Υξηζηέ ακείςαη ζέισλ, ελ φξεη λχλ απαίξεηο Θαβψξ, 
παξαγπκλψζσλ, ηνίο κχζηαηο ηήλ ζεφηεηα. 
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
Χθζεο ηφ πξίλ Υξηζηέ, Μσζεί ηε θαί Ζιία, ελ γλφθσ θαί ζπέιιε, θαί αχξα 
ιεπηνηάηε, λχλ δέ θσηί ηήο δφμεο ζνπ. 
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκσλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
έιαο ηφ ηξηιακπέο, αζηξάςαο απνξξήησο, ηήο ζετθήο ζνπ δφμεο, Θαβψξ ελ 
φξεη ψηεξ, ηήλ ζχκπαζαλ εθαίδξπλαο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α' 
Νφκνπ θαί Πξνθεηψλ ζε Υξηζηέ, πνηεηήλ θαί πιεξσηήλ εκαξηχξεζαλ, 
νξψληεο έλ ηή λεθέιε Μσζήο ν ζεφπηεο, θαί Ζιίαο ν έκππξνο αξκαηειάηεο, 
θαί άθιεθηνο νπξαλνδξφκνο, επί ηήο Μεηακνξθψζεψο ζνπ, Μεζ' ψλ θαί 
εκάο, ηνχ ζνχ θσηηζκνχ αμίσζνλ Γέζπνηα, πκλείλ ζε εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ Ζ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Αηκηιηαλνχ, Δπηζθφπνπ Κπδίθνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί ηνχ Αγίνπ γ'. 
 

Σήο Δνξηήο  Ήρνο δ' 



Έδσθαο ζεκείσζηλ 
ήκεξνλ ππέδεημαο, ηήλ ζελ ζεφηεηα Κχξηε, ηνίο ζεπηνίο Απνζηφινηο ζνπ, 
Μσζεί ζχλ Ζιία ηε, σο Θεφο ηνχ λφκνπ, θαί ράξηηνο πέισλ, ν ιπηξσζάκελνο 
εκάο, έθ ηνχ ζαλάηνπ λχλ ηήο ρεηξψζεσο, κεζ' ψλ ζνπ ηήλ θηιάλζξσπνλ, 
νηθνλνκίαλ δνμάδνκελ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
ήκεξνλ εμέιακςαο, θσηνεηδήο ππέξ ήιηνλ, ηειαπγψο ελ φξεη Θαβψξ, 
δεηθλχσλ ηνίο θίινηο ζνπ, φηη ζχ ππάξρεηο, απαχγαζκα δφμεο, ν ηήλ νπζίαλ 
ηψλ βξνηψλ, δη' επζπιαγρλίαλ θνξέζαο Κχξηε, δηφ ζνπ ηήλ θηιάλζξσπνλ, 
νηθνλνκίαλ δνμάδνκελ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
ήκεξνλ αγάιινληαη, νη επνπξάληνη Άγγεινη, ζχλ βξνηνίο ενξηάδνληεο, Υξηζηέ 
ζνπ ηήλ έιιακςηλ, ηήλ θξηθηήλ θαί ζείαλ, ηήλ ελ ζαβσξίσ ελ ψ παξέζηεζαο 
Μσζήλ, θαί ηφλ Ζιίαλ σηήξ θηιάλζξσπε, θαί Πέηξνλ θαί Ηάθσβνλ, θαί 
Ησάλλελ πκλνχληάο ζε, Ηεζνχ Παληνδχλακε, ν σηήξ θαί Θεφο εκψλ. 

Σνχ αγίνπ  Ήρνο ν απηφο 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Ο ηήλ Δηθφλα Υξηζηνχ ζαθψο ηηκήζαο, φηε ηφ ιεφληεηνλ ζξάζνο εκαίλεην, θαί 
ηνχο ιανχο δηεθιφλεζελ, αλαθαηλίδνλ, ηνχ Κνπξσλχκνπ άζενλ αίξεζηλ, ηφηε 
ηνχην Πάλζνθε, ζαθψο δηήιεγμαο, ζή παξξεζία ρξεζάκελνο, 
ζπλεζξνηζκέλεο, Αξρηεξέσλ ηήο ζπλειεχζεσο, φζελ εγλψζζεο γελλαηφηαηνο, 
ζηξαηηψηεο Υξηζηνχ πακκαθάξηζηε, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 
 
Ο νπξαλίαηο κνλαίο ελσθηζκέλνο, φηε ηήλ αηίζαζνλ γλψκελ θαί άζενλ, ν 
δπζζεβήο ελεδείμαην, ππεξνξίαηο, θαηαδηθάζαο ηήλ ζήλ ζηεξξφηεηα, ηφηε ηφλ 
Παξάδεηζνλ, φζελ πεπηψθακελ κφλελ παηξίδα ζεζπέζηε, ζαθψο γηλψζθσλ, 
κεη' επθξνζχλεο ραίξσλ ππέκεηλαο, φζελ δηθαίσο ηήλ αθήξαηνλ, εμηψζεο 
δσήλ θαηνπηεχζαη Υξηζηφλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Ππξίλε γιψζζε παλζφθσο θερξεκέλνο, φηε κημνβάξβαξνλ λφκνλ εζέζπηζε, 
κή πξνζθπλείζζαη θειεχνληα, ηήλ ζεβαζκίαλ, Υξηζηνχ Δηθφλα Λέσλ ν 
ηχξαλλνο, ηφηε ζχ ηφλ έλζενλ λφκνλ αληέζεθαο, σο δηαβαίλεη πξνζθχλεζηο, ε 
ηήο εηθφλνο, ψο πνχ ηηο έθε πξφο ηφ αξρέηππνλ, θαί ηψ ζψ ιφγσ σο 
εκβξφληεηνο, απεθάλζε ν ζήξ ν δπζψλπκνο, παλζεβάζκηε Πάηεξ, 
ζενξξήκνλ ηεξψηαηε. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Ο πάιαη ηψ Μσζεί ζπιιαιήζαο, επί ηνχ φξνπο ηλά δηά ζπκβφισλ, Δγψ εηκη, 
ιέγσλ ν λ, ζήκεξνλ επ' φξνπο Θαβψξ, κεηακνξθσζείο επί ηψλ Μαζεηψλ, 
έδεημε ηφ αξρέηππνλ θάιινο ηήο εηθφλνο, ελ εαπηψ ηήλ αλζξσπίλελ 
αλαιαβνχζαλ νπζίαλ, θαί ηήο ηνηαχηεο ράξηηνο, κάξηπξαο παξαζηεζάκελνο 
Μσυζήλ θαί Ζιίαλ, θνηλσλνχο επνηείην ηήο επθξνζχλεο, πξνκελχνληαο ηήλ 
έλδνμνλ δηά ηαπξνχ, θαί ζσηήξηνλ Αλάζηαζηλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο. 



 
Ήρνο πι. β' 

Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 
Μνξθνχκελνο δη' νίθηνλ Υξηζηέ, Αδάκ ηφλ πξψηνλ άλζξσπνλ, εθ Παξζέλνπ, 
ψθζεο δεχηεξνο, Αδάκ, ελ φξεη δέ σηήξ κνπ, Θαβψξ κεηεκνξθψζεο, 
παξαγπκλψλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα. 
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
Δμέζηεζαλ νξψληεο ηήλ ζήλ, ηήο ράξηηνο νη πξφθξηηνη, θαί ηνχ λφκνπ 
Μεηακφξθσζηλ Υξηζηέ, ελ φξεη ζαβσξίσ, κεζ' ψλ ζε πξνζθπλνχκελ, ζχλ ηψ 
Παηξί ζνπ θαί ηψ Πλεχκαηη. 
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκσλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Λακπξχλεηαη ε θηίζηο θαηδξψο, ηή ζή Μεηακνξθψζεη Υξηζηέ, ήλ ηνίο ζείνηο 
Απνζηφινηο ελ Θαβψξ, Μσζεί ηε θαί Ζιία, ππέδεημαο Θεφο ψλ, αξξήησο 
ιάκςαο ππέξ ήιηνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Σήλ ζήλ ηνχ κνλνγελνχο Τηνχ πξννξψκελνο, ελ Πλεχκαηη δηά ζαξθφο, πξφο 
αλζξψπνπο επηδεκίαλ, ν ζενπάησξ Γαπτδ, πφξξσζελ πξφο επθξνζχλελ 
ζπγθαιείηαη ηήλ θηίζηλ, θαί πξνθεηηθψο αλαθξάδεη, Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ 
νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη, Δλ ηνχησ γάξ επηβάο ηψ φξεη σηήξ, κεηά ηψλ 
Μαζεηψλ ζνπ, ηήλ ακαπξσζείζαλ ελ Αδάκ θχζηλ, κεηακνξθσζείο, 
απαζηξάςαη πάιηλ πεπνίεθαο, κεηαζηνηρεηψζαο απηήλ, εηο ηήλ ζήλ ηήο 
ζεφηεηνο, δφμαλ ηε θαί ιακπξφηεηα, δηφ βνψκέλ ζνη, Γεκηνπξγέ ηνχ παληφο, 
Κχξηε δφμα ζνη. 
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο 
Ήρνο βαξχο 

Μεηεκνξζψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, θαζψο ήδπλαλην, Λάκςνλ θαί εκίλ ηνίο ακαξησινίο, ηφ θψο ζνπ ηφ 
ατδηνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θσηνδφηα δφμα ζνη. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Σήλ ηψλ βξνηψλ ελαιιαγήλ, ηήλ κεηά δφμεο ζνπ σηήξ, ελ ηή δεπηέξα θαί 
θξηθηή, ηήο ζήο ειεχζεσο δεηθλχο, επί ηνχ φξνπο Θαβψξ κεηεκνξθψζεο, 
Ζιίαο θαί Μσζήο ζπλειάινπλ ζνη, ηνχο ηξείο ηψλ Μαζεηψλ ζπλεθάιεζαο, νί 



θαηηδφληεο Γέζπνηα ηήλ δφμαλ ζνπ, Ηηή αζηξαπή ζνπ εμέζηεζαλ, ν ηφηε 
ηνχηνηο, ηφ θψο ζνπ ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα φκνηνλ 
Δλ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ, κεηακνξθνχκελνο σηήξ, ηνίο πξνθξίηνηο Μαζεηαίο, 
δείμαο ηήλ δφμαλ ζνπ Υξηζηέ, ηφ αλαιινίσηνλ ήζηξαςαο ηήο ζεφηεηνο, 
Νεθέιε δέ θσηφο, ζπλεθάιεζαο, Ζιίαλ θαί Μσζήλ ζπιιαινχληάο ζνη, δηφ θαί 
Πέηξνο έιεγελ, Οηθηίξκνλ, θαιφλ εζηηλ ψδε είλαη ζχλ ζνί, ν ηφηε ηνχηνηο, ηφ 
θψο ζνπ ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δίηα είο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ νχηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σφλ κέγαλ Αηκηιηαλφλ ελ άζκαζηλ έμνρα κέιπσ. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο α' 

νχ ε ηξνπαηνχρνο 
Σαίο ππεξθνζκίαηο ζπλνηθψλ, ηαμηαξρίαηο ζεφθξνλ καθάξηε, ηνχο 
επηηεινχληάο ζνπ, ραξκνληθψο ηήλ πνζεηήλ παλήγπξηλ, Πάηεξ επνπηεχσλ, 
ηήο ζσηεξίαο αμίσζνλ. 
 
ινο ηψ Γεζπφηε ζπγθξαζείο, θαί ηνίο εθείζελ αζηξάςαο ππξζεχκαζη, 
πάζαλ θαηεθψηηζαο, ζαίο δηδαραίο ζενζεβή παλήγπξηλ, σο ηεξνθάλησξ, 
θαλείο ζεφθξνλ ζεφιεπηηε. 
 
Ννχλ θαζεγεκφλα ηψλ παζψλ, δη' αξεηήο Ηεξάξρα θαηέζηεζαο, νία 
δηθαηφηαηνο, δηαηηεηήο ηή ηε ςπρή θαί ηψ ζψκαηη, Πάηεξ δηαλέκσλ, ηνίο 
εθαηέξνηο ηά πξφζθνξα. 
 
Μχζηεο αθξηβήο ηψλ ππέξ λνχλ, ηήο Δθθιεζίαο ζαθψο πξντζηάκελνο, ψθζεο 
παλανίδηκε, θαί θξαηαηφο ηήο αιεζείαο πξφκαρνο, κχιαο ηψλ ιεφλησλ, 
ζπλζιψλ θαί θξάηησλ ηά ζηφκαηα. 

Θενηνθίνλ 
Έλα εθαηέξαηο επζεβψο, ηφλ εθ γαζηξφο ζνπ ηερζέληα γηλψζθνκελ, θχζεζη 
Παλάκσκε, Θεφλ νκνχ ππεξθπψο θαί άλζξσπνλ, έρνληα ηειείσο εθάζηεο ηά 
ηδηψκαηα. 
 

Χδή γ' 
Ο κφλνο εηδψο ηήο ηψλ βξνηψλ 



Ηθέηελ ζεφθξνλα Υξηζηνχ, πηζηνίο ζε πξνβαιιφκεζα, ηφλ δη' απηφλ ιακπξψο 
αξηζηεχζαληα, θαί ηήλ εηθφλα ηνχηνπ ηηκήζαληα, ηνχ ζεπηνχ θεξχγκαηνο, θαί 
ηήλ άλσζελ πίζηηλ θπιάμαληα. 
 
Μαξηχξσλ ζηεξξφηεηα δεηθλχο, ζεφθξνλ αμηάγαζηε, ηήλ δπζζεβή νθξχλ 
εμεθαχιηζαο, ηήο Δθθιεζίαο εθθαλείο πξφβνινο, αξξαγήο αθιφλεηνο, θαί 
κεζίηεο έλζενο, θαξηεξψο δηειέγρσλ ηνχο άθξνλαο. 
 
Σφλ ηήο αηξέζεσο πηψλ, εηο θφξνλ ν πακπφλεξνο, δηδαθηηθψ ζνπ ιφγσ 
δηήιεγθηαη, θσηί γάξ ζθφηνο εμαθαλίδεηαη, θαί γπκλνχηαη πιάζκαηα, πνλεξνχ 
βνπιεχκαηνο ηήο ελζένπ ζνθίαο ηαίο ιάκςεζη. 

Θενηνθίνλ 
Λακπξά ζε θσλή λχλ εθ ςπρήο, θπξίσο Θενκήηνξα, ηήλ ηφλ Θεφλ ηεθνχζαλ 
θεξχηηνκελ, ζεζαξθσκέλνλ εθ ζνχ ηφλ άζαξθνλ, ελ εκίλ ζθελψζαληα, νχ 
ηξνπήλ δεμάκελνλ, νχ θπξκψ ζπγρπζέληα 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 Φηιάλζξσπε». 
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο γ'  Θείαο πίζηεσο 

Θείσ Πλεχκαηη πεθσηηζκέλνο, αλεθήξπμαο ελ παξξεζία, νξζνδνμίαο 
πακκάθαξ ηά δφγκαηα, θαί βαζηιέα θαηήζρπλαο άλνκνλ, ππεξνξίαηο αδίθσο 
ζηειιφκελνο, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ 
κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα 

Σήο ζείαο δφμεο ζνπ, φλησο απαχγαζκα, θαζψο εδχλαλην, έδεημαο Λφγε 
Θενχ, ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ελ Θαβψξ, φξεη κεηακνξθνχκελνο, νίο 
ζπλειιακθζείεκελ, θαί εκείο νη πκλνχληέο ζε, κφλε αλαιινίσηε, Ηεζνχ 
παληνδχλακε, θαί πίζηεη ζνη ζπκθψλσο βνψληεο, Γφμα Υξηζηέ ηή βαζηιεία 
ζνπ. 
 

Χδή δ' 
ξνο ζε ηή ράξηηη 

Ίζρπζαο νθξχλ θαηαβαιείλ ηνχ αιάζηνξνο, νηθεησζείο δη' αξεηήο, πακκάθαξ 
Αηκηιηαλέ, ηψ πάληα ηζρχνληη, θαί δπλαηψ έλ ηνίο πνιέκνηο παλφιβηε, θαίλχλ 
θξαπγάδεηο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Αλέηιεο καθξάο ππεξνξίαο ζηειιφκελνο, θαξηεξηθφο αλαδεηρζείο ζεφθξνλ 
Αηκηιηαλέ, ηφ πξίλ πξνηεξήκαζηλ, Αξρηεξεχο, Ηεξνκάξηπο δέ χζηεξνλ, 
αλαδεηρζείο ζενθφξε παλάξηζηε. 
 
Ννκίκσο εθάλεο εθ παηδφο ηεξνχκελνο, αζθεηηθψο εθιακπξπλζείο, ηξηζκάθαξ 



Αηκηιηαλέ, ηψ ιφγσ ηήο ράξηηνο, πεξηθξαρζείο ηεξνκχζηα ζεζπέζηε, Θεψ 
θξαπγάδσλ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Ο πάζεο επέθεηλα λννχκελνο θηίζεσο, ηήο ππέξ λνχλ δσαξρηθήο, 
ζενπιαζηίαο επί γήο, εθηειψλ κπζηήξηνλ, παξζεληθαίο εγιατζκέλελ 
ιακπξφηεζη, ηήλ ζήλ γαζηέξα θαηψθεζελ, Άρξαληε. 
 

Χδή ε' 
Θεφο ψλ εηξήλεο 

Ννήζαο πξνγλψζεη, ηή ζεία Υξηζηφο, ηήο κεγάιεο ςπρήο ζνπ ηήλ πξφζεζηλ, 
κεγάινηο πξνηεξήκαζηλ, εθφζκεζε ζαθψο ζηνιαίο Ηεξσζχλεο, απηήλ 
θαηαγιατζαο, θαί καξηχξσλ έλ άζινηο, Ηεξνκχζηα παλζεβάζκηε. 
 
Διθχζαο ηήλ ράξηλ, ηνχ Πλεχκαηνο πξίλ, πνηακνχο δηδαγκάησλ αλέβιπζαο, 
Πακκάθαξ Ηεξψηαηε, ηή πνίκλε ηνχ Υξηζηνχ, φζελ θαί ηήλ εηθφλα, Υξηζηνχ 
ηηκάλ καζφληεο, ηψλ Αγίσλ ηε πάλησλ, ηνχο ζενκάρνπο θαηαηζρχλνκελ. 
 
Νεθξψζαο ζαξθφο ζνπ, ηφ θξφλεκα πξίλ, ελ αζθήζεσο πφλνηο παλφιβηε, ηή 
αίγιε ηή ηνχ Πλεχκαηνο εδψσζαο ηφλ λνχλ, φζελ δη' ακθνηέξσλ, εθιάκςαο 
Ηεξάξρα, Θεψ επεξέζηεζαο, Ηεξνκάξηπο αμηάγαζηε. 

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ Αγία, Παξζέλε αγλή, ηψλ Αγίσλ ηφλ Άγηνλ ηέηνθαο, ηφλ πάληαο 
αγηάδνληα, Υξηζηφλ ηφλ ιπηξσηήλ, δηφ ζε Βαζηιίδα, θαί Γέζπνηλαλ ηνχ 
θφζκνπ, σο ηεθνχζαλ ηφλ Κηίζηελ, ηψλ πνηεκάησλ κεγαιχλνκελ. 
 

Χδή ο' 
πιάγρλσλ Ησλάλ 

ηήζαη βνπιεζείο, λνκήλ ηήο αηξέζεσο, πξνζχκσο ρσξείο πξφο ηνχο 
θηλδχλνπο ζνθέ, θαί δηήιεγμαο παξξεζία κεγάιε ρξεζάκελνο, ηήλ γλψκελ 
ηνχ θξαηνχληνο ζχ ηήλ άζενλ, πξψηνο ηνχ ιαιείλ αξμάκελνο, εζξνηζκέλεο 
πλφδνπ ζεφθξνλνο, Μφλνπ ηνχ Υξηζηνχ, ζεξκψο νξεγφκελνο, θαί ηνχηνπ 
ηπρείλ ζείαο ειιάκςεσο, εθηέκελνο, Ηεξάξρα Κπξίνπ ζεφιεπηε, καξηχξσλ 
ελεδείμσ ηήλ ζηεξξφηεηα, ιάκςαο ηφ πξψελ δη' αζθήζεσο, θαί δηπινχο ηνχο 
ζηεθάλνπο θνκίδε ζαθψο. 
 
Άλσ ζνπ ηφλ λνχλ, Θεψ ζπγγηλφκελνλ, θαί ζείαηο απγαίο, κάθαξ ιακπφκελνλ, 
έρσλ ζηε, θνχθσο βίνλ δηέπιεηο ηήλ ζάιαζζαλ, θαί φξκνηο νπξαλίνηο λχλ 
θαζψξκηζαη, αχξαηο ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, θπβεξλψκελνο ζζέλεη ηνχ 
Πλεχκαηνο. 

Θενηνθίνλ 
ψζαη ηψλ βξνηψλ, ηήλ θχζηλ σο εχζπιαγρλνο, θζαξείζαλ Αγλή, θζφλσ ηνχ 
φθεσο, ν ππέξζενο, επδνθήζαο ηήλ κήηξαλ ζνπ ψθεζε, θαί ζάξμ 
αλαιινηψησο ερξεκάηηζε, κφλελ θαζαξάλ επξάκελνο, Θενηφθε Παξζέλε 
παλάρξαληε. 

Ο Δηξκφο 



«πιάγρλσλ Ησλάλ, έκβξπνλ απήκεζελ, ελάιηνο ζήξ νίνλ εδέμαην, ηή 
Παξζέλσ δέ, ελνηθήζαο ν Λφγνο, θαί ζάξθα ιαβψλ, δηειήιπζε θπιάμαο 
αδηάθζνξνλ, ήο γάξ νπρ ππέζηε ξεχζεσο, ηήλ ηεθνχζαλ θαηέζρελ 
απήκαληνλ». 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ζ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αηκηιηαλνχ, 

Δπηζθφπνπ Κπδίθνπ, ηνχ νκνινγεηνχ. 
ηίρνη 

 Φπρήο πνιχλ ζείο Αηκηιηαλφο ιφγνλ,  
 Σήο ζαξθνο ειφγεζελ άρξη θαί ηέινπο. 
 Ογδφε Αηκηιηαλνχ νζηέα δέμαη' άξνπξα. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ Μχξσλνο, Δπηζθφπνπ Κξήηεο, ηνχ 
ζαπκαηνπξγνχ. 

ηίρνη 
 Μχξσλ ν ζείνο αξεηήο κχξνπ πλέσλ,  
 Δπσδίαο πξφζεηζηλ νζκή Κπξίσ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδψξνπ Ζγνπκέλνπ 
Οξφβσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Διεπζεξίνπ θαί Λεσλίδνπ, 
δηά ππξφο ηειεησζέλησλ.  

ηίρνη 
 Ακθνίλ αζιεηψλ, νπ ζπφλησλ ηή πιάλε,  
 Πνηλήλ θαηαθξίλνπζηλ νη πιάλνη θιφγα. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη δέθα αζθεηαί, νη εμ Αηγχπηνπ, ελ εηξήλε 
ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 
 Βιαζηήκαηα ζλήζθνπζηλ Αηγχπηνπ δέθα,  
 Πιεγαίο εθείλαηο ηζάξηζκνη ηαίο δέθα. 
 

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

Χδή δ' 
έ λνεηήλ Θενηφθε θάκηλνλ 

Ηεξαξρψλ, εππξεπέο αγιάτζκα, Πάηεξ ππήξρεο αιεζψο, βαζηιεχζαο γάξ ηψλ 
παζψλ, πχξγνο αθαζαίξεηνο, ψθζεο αμηάγαζηε, ηήο Δθθιεζίαο θαί 
πξφβνινο, ηφλ αηλεηφλ αλπκλψλ Θεφλ ηφλ ππεξέλδνμνλ. 
 
Νένο Γαπτδ, εκίλ αλαδέδεημαη θαί αιινθχινπο δηδαράο, ηή ζθελδνλε 
θαηαβαιψλ, ηψλ επζηνρσηάησλ ζνπ, ιφγσλ παλανίδηκε, θαί δηδαγκάησλ 
ηνμεχκαζη, ηφλ αηλεηφλ αλπκλψλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ. 



 
Έζηεο ιακπξψο, Πάηεξ επί βήκαηνο, δηθαζηηθνχ δία Υξηζηφλ, θαί ηνχο ιφγνπο 
ψο εθ πεγήο ζείαο αλεβιχζηαλεο, πάζη γάξ εθήξπμαο, ηήλ ηψλ Δηθφλσλ 
πξνζθχλεζηλ, ζαθψο είδσο δηαβαίλεηλ, απηήλ πξφο ηφ πξσηφηππνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ξελνπξεπψο, παξζελεχεηο ηίθηνπζα, ηφλ ηψλ απάλησλ Πνηεηήλ, ηφλ ελ 
ζξφλσ ρεξνπβηθψ, επαλαπαπφκελνλ, κφλε πακκαθάξηζηε, Παξζελνκήηνξ 
παλχκλεηε ηφλ αηλεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ ηφλ ππεξέλδνμνλ. 
 

Χδή ε' 
Θαχκαηνο ππεξθπνχο 

ιελ λνεηψ ππξί ηήλ θξπγαλψδε, ηήο αηξέζεσο έθιεμαο χιελ, επηθιήζεη ζεία 
ηε σο Ζιίαο, ηνχο Ηεξείο, ηήο αηζρχλεο μίθεη Πλεχκαηνο θαηέζθαμαο, θαί λχλ 
αλακέιπεηο επθξαηλφκελνο, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ θπξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Υάξηηφο ηε θαί δπλάκεσο ελζένπ, πεπιεζκέλνο σξάζεο Πακκάθαξ, 
ζσθξνζχλεο θάιιεη θεθνζκεκέλνο, δηαπξεπεί, επζεβείαο αλελδφησο 
αληερφκελνο, κεζ' ήο λχλ ηψ Γεζπφηε παξηζηάκελνο, Δπινγείησ ε θηίζηο 
θξαπγάδεηο ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Άλσζελ ηνχο πκλεηάο ζνπ επνπηεχεηο, Ηεξψηαηε Πάηεξ ζεφθξνλ, επκαξίδσλ 
ηξίβνλ εκίλ επζείαλ, ζαίο πξνζεπραίο, θαί ζπληξίβσλ ηψλ αηξέζεσλ 
θξπάγκαηα, ίλα γεγεζφηεο αλακέιπσκελ, Δπινγείησ ή θηίζηο πάζα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Μψκνο ελ ηψ θάιιεη ζνπ φισο νπθ έζηη, ζχ γάξ κφλε παλάρξαληνο ψθζεο, 
εμ αηψλνο Πάλαγλε, παξζελίαο καξκαξπγαίο, Καηαπγάζαζα ηφλ θφζκνλ θαί 
αγλείαο θσηί, δηφ αλπκλνχληέο ζε θξαπγάδνκελ, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Θαχκαηνο ππεξθπνχο ε δξνζνβφινο, εμεηθφληζε θάκηλνο ηχπνλ, νπ γάξ νχο 
εδέμαην θιέγεη Νένπο, σο νπδέ πχξ ηήο ζεφηεηνο, Παξζέλνπ ήλ ππέδπ λεδχλ, 
Γηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ 

Δχξεο ηά ηψλ πφλσλ έπαζια, ελ νπξαλίνηο ζενθφξε ζθελψκαζηλ, Αηκηιηαλέ, 
λχλ θαηνηθείλ αμηνχκελνο, ηψλ καξηχξσλ ζχλ ζείνηο ζηξαηεχκαζηλ, σο ζείνο 
Ηεξάξρεο, Ηεξνκάξηπο ππεξζαχκαζηνο. 
 
Λφγνπ θαί ζνθίαο άξηζηε, θεθνζκεκέλνο θαζσξάζεο ηνίο δφγκαζηλ, Αηκηιηαλέ, 
δηφ Υξηζηφο εζηεθάλσζε, ηήλ ηηκίαλ ζνπ θάξαλ παλφιβηε, θαί λχλ 
εθδπζσπείηαη, ππέξ εκψλ ζνχ ηθεηεχνληνο. 



 
Πχιαο νπξαλίνπο ζηε, αλαπεηάζαο ν Γεζπφηεο εδέμαην, Αηκηιηαλέ, ηήλ ζήλ 
ςπρήλ αλαςχμεσο, θαηαπαχζαο ελ ηφπνηο σο δίθαηνο, θαί λχλ πεξηπνιεχεηο, 
πεξί ηφλ ζξφλνλ ηνχ Παληάλαθηνο. 

Θενηνθίνλ 
Χ ηψλ ππέξ λνχλ ζαπκάησλ ζνπ! ζχ γάξ Παξζέλε κφλε πάλαγλε Γέζπνηλα, 
πάζη δέδσθαο, θαηαλνείλ ηφ θαηλφηαηνλ, ζαχκα παλαγλε ηήο ζήο θπήζεσο, 
δηφ άθαηαπαχζησο, ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

ηε ν ζήξ εθψξκεζε, θαηά ηήο Δθθιεζίαο, Λέσλ ν κημνβάξβαξνο ν 
αθφξεζηνο Άδεο, κή πξνζθπλείζζαη θειεχζαο, ηάο παλζέπηνπο Δηθφλαο, ηφηε 
ζηεξξψο δηήιεγμαο, κάθαξ Αηκηιηαλέ, ηήλ βδειπξάλ, ζεφκαρνλ αίξεζηλ ηνχ 
ηπξάλλνπ, πθ' νχ πηθξάο ππήλεγθαο, εμνξίαο θαί ζιίςεηο. 

Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 
Πξφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε, Μαζεηψλ ηνχο πξνθξίηνπο, ιαβψλ κε 
ηεκνξθψζεο λχλ, ελ Θαβψξ ηψ αγίσ, ελ ψ Μσζήο θαί Ζιίαο, παξεηζηήθεηζαλ 
ηξφκσ, δνπινπξεπψο ζνη Γέζπνηα, ζπιιαινχληεο, κεζ' ψλ ζε, Υξηζηέ 
σηήξ, ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη πξνζθπλνχκελ, ηφλ εθ Παξζέλνπ ιάκςαληα, 
εηο βξνηψλ ζσηεξίαλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Έιακςαο Υξηζηέ, ιεπθφο ππέξ ρηφλα, ηήλ ζήλ παξαγπκλψλ ζνπ, ηνίο 
Μαζεηαίο νπζίαλ, ηήο απξνζίηνπ δφμεο ζνπ. 
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
Δίμε ζψλ πξφ πνδψλ, πςίδξνκνλ ειίνπ, ζέιαο Υξηζηέ σηήξ κνπ, δεηθλχνλ 
ζε Γεζπφηελ, θαί Πνηεηήλ ηήο θηίζεσο. 
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκσλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Γείμαη ηνίο Μαζεηαίο, ζειήζαληνο ζήλ δφμαλ, ζχλ Μσυζή Ζιία, ελ φξεη 
ζαβσξίσ, σο είδνλ ψηεξ έθξημαλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Σφ άζρεηνλ ηήο ζήο θσηνρπζίαο, θαί απξφζηηνλ ηήο ζεφηεηνο, ζεαζάκελνη 
ηψλ Απνζηφισλ νη πξφθξηηνη, επί ηνχ φξνπο ηήο Μεηακνξθψζεσο, άλαξρε 



Υξηζηέ, ηήλ ζείαλ ειινηψζεζαλ έθζηαζηλ, θαί λεθέιε πεξηιακθζέληεο θσηεηλή 
θσλήο ήθνπνλ Παηξηθήο, βεβαηνχζεο ηφ κπζηήξηνλ ηήο ζήο ελαλζξσπήζεσο, 
φηη είο ππάξρεηο θαί κεηά ζάξθσζηλ, Τηφο κνλνγελήο θαί σηήξ ηνχ θφζκνπ. 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ Θ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Μαηζία.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί ηνχ Αγίνπ γ'. 
 

ηηρεξά ηήο Δνξηήο 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σήο παλαγίαο ελδφμνπ Μεηακνξθψζεσο, ηήλ ενξηήλ πνηνχληεο, ηή παξνχζε 
εκέξα, Υξηζηφλ δνμνινγνχκελ, ηφλ ηήλ εκψλ, ηψ ππξί ηήο ζεφηεηνο, 
αλακνξθψζαληα θχζηλ, θαί σο ηφ πξίλ, αθζαξζία θαηαζηξάςαληα. 
 
Δπί ηφ άγηνλ φξνο δεχηε αλέιζσκελ, θαί ηήλ πακθαεζηάηελ, Μεηακφξθσζηλ 
πίζηεη, θαηίδσκελ Κπξίνπ, ηνχησ πηζηψο, εθβνψληεο θαί ιέγνληεο, χ εί Θεφο 
εκψλ κφλνο, ν ζαξθσζείο, θαί ζεψζαο ηφ αλζξψπηλνλ. 
 
Αχηε εζηίλ ε εκέξα ε παλζεβάζκηνο, θαζ' ήλ κεηακνξθνχηαη, ν Υξηζηφο 
ζπκπαξφλησλ, Μσζέσο θαί Ζιία θαί ηψλ απηνχ, Μαζεηψλ ελ ηψ φξεη 
Θαβψξ, θσλή δέ ζεία πξνήιζελ, Οχηφο εζηηλ, αιεζψο ν εθιεθηφο κνπ Τηφο.  
 

ηηρεξά ηνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο ν απηφο 
Παλεχθεκνη κάξηπξεο 

Μαηζία καθάξηε Δδέκ, λνεηήο εμέβιπζαο, σο πνηακφο πξνζθιπδφκελνο, 
ελζένηο χδαζη, θαί ηήλ γήλ αξδείαηο, κπζηηθαίο θαηήξδεπζαο, θαί ηαχηελ 
θαξπνθφξνλ αλέδεημαο, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
Μαηζία Απφζηνιε ρνξφλ, ζείνλ αλεπιήξσζαο, εμ νχ Ηνχδαο εθπέπησθε, θαί 
ζείαηο αζηξαπαίο, ηψλ ζνθψλ ζνπ ιφγσλ, ζθφηνο απεδίσμαο, ηήο 
εηδσινκαλίαο ελ Πλεχκαηη, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 



Μαηζία ζεφπλεπζηε ηξνρψ, ηψ ηνχ θφζκνπ έθαλαλ, αη αζηξαπαί ηψλ 
δνγκάησλ ζνπ, πάληαο θσηίδνπζαη, πάληαο νδεγνχζαη, ζείαλ πξφο 
επίγλσζηλ, δνρεία ηνχ θσηφο εξγαδφκελαη, ηνχο πξίλ θαζεχδνληαο, ελ λπθηί 
ηήο καηαηφηεηνο, θαί ελ ζθφηεη, πάζεο αζεφηεηνο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Ο θσηί ζνπ άπαζαλ, ηήλ νηθνπκέλελ αγηάζαο, εηο φξνο πςειφλ 
κεηεκνξθψζεο, Αγαζέ, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, φηη 
θφζκνλ ιπηξνχζαη εθ παξαβάζεσο, δηφ βνψκέλ ζνη, Δχζπιαγρλε Κχξηε, 
ζψζνλ ηάο θπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β' 
Αη Αγγειηθαί 

Λάκςαο ππέξ λνχλ, εθ Παξζέλνπ Παλαγίαο, Λφγε ηνχ Θενχ, ηφλ, Αδάκ φινλ 
θνξέζαο, ηήλ πξίλ ακαπξσζείζαλ, θχζηλ πάζαλ ειάκπξπλαο, ζεία ηήο 
κνξθήο ζνπ αιινηψζεη, κεηακνξθσζείο επί ηνχ φξνπο, Θαβψξ Γέζπνηα, πξφ 
ηνχ ηηκίνπ ζνπ ηαπξνχ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ. 
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
ξνο ηφ πνηέ, φλ δνθψδεο θαί θαπλψδεο, ηίκηνλ ηδνχ, λχλ θαί άγηνλ ππάξρεη, 
ν πξίλ ηφλ Ηζξαήι γάξ, νδεγήζαο σο γέγξαπηαη, ζηχισ ππξηκφξθσ θαί 
λεθέιε, ζήκεξνλ εμέιακςελ αξξήησο, ππέξ ήιηνλ, Υξηζηέ ελ ηνχησ σο Θεφο, 
θαηδξχλαο ηά ζχκπαληα. 
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Νχλ δνπινπξεπψο, ζπιιαινχληεο ηψ Γεζπφηε, βιέπσλ ν Κεθάο, ελ Θαβψξ 
ηνχο δχν άλδξαο, Καιφλ εζηηλ εβφα, ψδε είλαη, πνηήζσκελ, ηξείο ζθελάο εί 
ζέιεηο αλά κέξνο, ζνί Υξηζηέ Μσζεί ηε θαί Ζιία, ηνίο νηθέηαηο ζνπ, φπεξ 
ειάιεη κή εηδψο, ζάκβεη γάξ ζπλείρεην. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Ο ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ, κεηακνξθσζείο ελ δφμε Υξηζηέ ν Θεφο, θαί 
ππνδείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ, ηήλ δφμαλ ηήο ζήο ζεφηεηνο, θαηαχγαζνλ θαί 
εκάο, ηψ θσηί ηήο ζήο επηγλψζεσο, θαί νδήγεζνλ ελ ηή ηξίβσ ηψλ εληνιψλ 
ζνπ, σο κφλνο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο.  
 

Σνχ Απνζηφινπ  Ήρνο γ’ 
Απφζηνιε Άγηε Μαηζία, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ, 
παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ. 

Καί ηήο Δνξηήο 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο βαξχο 

Μεηεκνξζψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, θαζψο ήδπλαλην, Λάκςνλ θαί εκίλ ηνίο ακαξησινίο, ηφ θψο ζνπ ηφ 



ατδηνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θσηνδφηα δφμα ζνη. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δπί ηφ φξνο ηφ Θαβψξ, κεηεκνξθψζεο Ηεζνχ, θαί λεθέιε θσηεηλή, 
εθεπισκέλε σο ζθελή, ηνχο Απνζηφινπο ηήο δφμεο ζνπ Καηεθάιπςελ, φζελ 
θαί εηο γήλ ελαπέβιεπνλ, κή θέξνληεο νξάλ ηήλ ιακπξφηεηα, ηήο απξνζίηνπ 
δφμεο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, ηήο ζετθήο ππεξάγαζε, ν ηφηε ηνχηνηο, ηφ θψο ζνπ 
ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα φκνηνλ 
Σή απξνζίησ Ηεζνχ, δφμε ηνχ ζείνπ ζνπ θσηφο, κεηακνξθνχκελνο ηνίο ζνίο, 
έιακςαο ζείνηο Μαζεηαίο, ηψ Ησάλλε θαί Πέηξσ θαί Ηαθψβσ, εμέζηεζαο 
απηνχο, ηή ζεία ράξηηη, θσλήο γάξ παηξηθήο, αγαπεηφλ ζε Τηφλ, 
πξνζκαξηπξνχζεο ήθνπνλ, θαί είδνλ, ηήλ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ δφμαλ θξηθηήλ, 
σηήξ ν πάληαο, ζέισλ ζσζήλαη, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δίηα νη Καλφλεο, ν πξψηνο ηήο Δνξηήο θαί ηνχ Αγίνπ νχηνο, νχ ε 
Αθξνζηηρίο. 
 

Όκλνηο ζε κέιπσ Μαηζία Υξηζηνχ θίιε. 
Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Όκλνηο ζνπ ηήλ θσζθφξνλ, κέιπνληα Μαηζία λχλ παλήγπξηλ, νπξαλφζελ κνη 
αίγιελ, ζσηεξίαο δνζήλαη ηθέηεπε. 
 
Μέγαο ήιηνο ψθζεο, θσηί ηψ κεγάισ αμηάγαζηε, κεζ' εκψλ γελνκέλσ, 
νκηιήζαο ακέζσο, Απφζηνιε. 
 
Νφκνηο ηνίο ηνχ Γεζπφηνπ, Μάθαξ θαζππείθσλ ηή ζαγήλε ζνπ, ζπιιακβάλεηο 
ηήο γιψηηεο, εθ βπζνχ αγλσζίαο ηά πέξαηα. 



Θενηνθίνλ 
ινλ κε δηαζψδεη, Λφγνο ν ππέξζενο ρξεζηφηεηη, βνπιεζείο εθ γαζηξφο ζνπ, 
ζαξθσζήλαη αγλή Μεηξνπάξζελε. 
 

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

Ίζρπζαο ζζελνχκελνο, δσαξρηθψ ζνθέ λεχκαηη, ηνχ ηζρπξνχ ζθχια 
δηαξπάζαη, θαί δνπιψζαη ηή ράξηηη. 
 
ηέξγσλ ηφλ Γηδάζθαινλ, θαζππνπξγψλ απηνχ λεχκαζη, παληνπξγηθνίο 
πιάλεο δηαζψδεηο, ηνχο βξνηνχο αμηάγαζηε. 
 
έ ηφλ δσδεθάξηζκνλ, ηψλ Μαζεηψλ ρνξφλ άγηνλ, ηφ παληνπξγφλ, Πλεχκα 
ζπκπιεξνχληα, ζενξξήκνλ εθιέγεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Έρσλ ζε βνήζεηαλ, ηψλ δπζκελψλ νξκάο Άρξαληε, νχ δεηιηψ, έρσλ ζε 
πξνζηάηηλ, ηάο απηψλ ηξέπσ θάιαγγαο. 

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

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Αηξαπαίο ζνπ ηψλ ιφγσλ ηψλ ζετθψλ, θαηαθιέμαο ηήλ πιάλελ ηήλ πνλεξάλ, 
πηζηνχο θαηεθψηηζαο, αλπκλείλ ηήλ ελ ζψκαηη, παξνπζίαλ Μάθαξ, ηνχ 
πάλησλ δεζπφδνληνο, θαί απηνχ ηφ πάζνο ηφ ζείνλ εδήισζαο, φζελ 
ζπλειζφληεο, ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, ηεινχκελ γεζφκελνη, θαί ζπκθψλσο 
βνψκέλ ζνη, Μαηζία Απφζηνιε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δνξηή ππέξιακπξνο, ε ηνχ Γεζπφηνπ, ήιζε, δεχηε άπαληεο, επί ηψ φξεη 
λνεξψο, πξνθαζαξζέληεο αλέιζσκελ, ηψ ζαβσξίσ Υξηζηφλ επνςφκελνη. 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Μίαλ θχζηλ ζεφηεηνο, κίαλ βαζηιείαλ θαί θπξηφηεηα, θαηαγγέιισλ 
πακκαθάξηζηε, ηψλ εζλψλ αγέιαο εζαγήλεπζαο. 
 
Δπεβίβαζε Κχξηνο, ζέ ελ ηή ζαιάζζε ηνχ βίνπ πάλζνθε, ψζπεξ, ίππνλ 
ζπληαξάζζνληα, ηήο πνιπζεταο πηθξά χδαηα. 
 
Λφγσ ζείσ ελέσζαο, ηάο θερεξζσκέλαο θαξδίαο πάλζνθε, θαηαζπείξαο ηήλ 
επζέβεηαλ, θαί ηήο αιεζείαο ηήλ επίγλσζηλ. 

Θενηνθίνλ 



Παξζελίαο θεηκήιηνλ, θαί ηήο αρσξήηνπ θχζεσο ζθήλσκα, ηήλ ςπρήλ κνπ 
θσηαγψγεζνλ, ηήλ εζθνηηζκέλελ πνιινίο πάζεζηλ. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Χο πνιχθνξνλ θιήκα, ε αιεζηλή ζε εμέηεηλελ άκπεινο, γεσξγνχληα βφηξπλ, 
ηφλ πξνρένληα νίλνλ ζσηήξηνλ, φλ πηφληεο Μάθαξ, νη ζπζρεζέληεο αγλσζία, 
ηήο απάηεο ηήλ κέζελ απέξξηςαλ. 
 
Μαζεηψλ δσδεθάδνο, ψθζεο ζπκπιεξψλ ηφλ ρνξφλ ηφλ καθάξηνλ, εμ νχ φ 
πξνδφηεο, εαπηφλ απνξξίςαο εθέξδεζε, ηήλ Πηθξάλ αγρφλελ, θαηά Υξηζηνχ 
επάξαο πηέξλαλ, κπζηνιέθηα Μαηζία Απφζηνιε. 
 
Άιαο ζείνλ εβιήζεο, Μάθαξ εηο ηφλ θφζκνλ Μαηζία Απφζηνιε, ζεπεδφλα 
πιάλεο, εθθαζαίξσλ λνζηίκνηο δηδάγκαζηλ, εθδηψθσλ λφζνπο, θαί απειαχλσλ 
καιαθίαο, ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ παλεχθε κε. 

Θενηνθίνλ 
Σνχο ακφξθνπο ρηηψλαο, θαί ηήλ παιαηάλ εμεδχζαην λέθξσζηλ, ν Αδάκ 
Παξζέλε, ηψ αρξάλησ ζνπ ηφθσ Θεφλπκθε, θαί ζηνιήλ αγίαλ, αιεζηλήλ 
κεηεκθηέζζε, κεδακψο ξππνπκέλελ παζήκαζηλ. 
 

Χδή ο' 
lιάζζεηί κνη σηήξ 

Θεφο εγέλνπ ζεηφο, ελψζεη ζεία ζενχκελνο, θαί πξσηνπξγψο εθ Θενχ, 
αθηίλαο δεμάκελνο, πηζηνχο θαηεθψηηζαο, θαί ηήλ γήλ αριχνο, ηψλ εηδψισλ 
εμεθάζεξαο. 
 
Ηδνχ ζνη ππνρσξεί, ηψ Μαζεηή πάζα πξφξξεζηο, ηψλ ηεξψλ Πξνθεηψλ, 
απηφπηεο εγέλνπ γάξ, νχ πάιαη πξνήγγεηιαλ, ππνπξγφο Μαηζία, κηκεηήο ηε 
θαί Απφζηνινο. 

Θενηνθίνλ 
Αγίαζκα λνεηφλ, θαί άςαπζηνλ ηιαζηήξηνλ, ιπρλίαλ ρξπζνεηδή, θαί ηξάπεδαλ 
έκςπρνλ, ηφ άξηνλ βαζηάζαζαλ, ηήο δσήο Παξζέλε, νη πηζηνί ζε νλνκάδνκελ. 

Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ». 
 

πλαμάξηνλ 
Σή Θ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Μαηζία. 

ηίρνη 
 Δμήιζελ αξζείο, Ηνχδνο επί βξφρνπ,  
 Δηζήιζελ αξζείο, Μαηζίαο επί μχινπ.  
 Ήξζε ακθ' ελάηε μχισ ετζενο Μαηζίαο. 
 



Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ δέθα καξηχξσλ, ηψλ δηά ηήλ Αγίαλ 
Δηθφλα ηνχ σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηήλ ελ ηή Υαιθή πχιε, 
αζιεζάλησλ, Ηνπιηαλνχ, Μαξθηαλνχ, Ησάλλνπ, Ηαθψβνπ, Αιεμίνπ, Γεκεηξίνπ, 
Φσηίνπ, Πέηξνπ, Λενληίνπ, θαί Μαξίαο ηήο Παηξηθίαο. 

ηίρνη 
 Δρζξφλ Θενχ θηείλαληεο άλδξεο ελλέα, 
 Φίινη γίλνληαη ηψ Θεψ δηά μίθνπο. 
 Δκνχ ηξαρήινπ ψηεξ αίκα πξνζδέρνπ, 
 Μαξία θεζίλ, σο ηφ κχξνλ Μαξίαο. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο Αζιήζεσο ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Αλησλίνπ. 
 

Ο φζηνο εκψλ Φφεο επρφκελνο ηειεηνχηαη. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο επξέζεσο ηήο αρεηξνπνηήηνπ θαί ζεβαζκίαο 
Δηθφλνο ηψλ Κακνπιηαλψλ, ήπεξ εχξεζηο ζπλεγξάθε παξά ηνχ ελ Αγίνηο 
Γξεγνξίνπ Δπηζθφπνπ Νχζζεο. 
 

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

Χδή δ' 
Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ 

Υχζηλ εμήξαλαο απάηεο, ηή πιεκκχξα ζνπ ηψλ ιφγσλ ηήο ζνθίαο, θαί 
ρεηκάξξνπο ηξπθήο, επφηηζαο ηνχο πίζηεη, αλαβνψληαο έλδνμε, ν Θεφο 
επινγεηφο εί. 
 
Ρψκε Θενχ παληνδπλάκσ, εμεζζέλεζαλ ερζξνχ κεραλνπξγίαη, πξφ 
πξνζψπνπ ηήο ζήο, Απφζηνιε πνξείαο, θαί δηεζξχβε φξε ηε, θαί βνπλνί ηήο 
αζεταο. 

Θενηνθίνλ 
Ίδε ήλ έθεζε Παξζέλνλ, ελ ηψ Πλεχκαηη ν κέγαο Ζζαταο, ελ γαζηξί ηφ Θεφλ, 
ζπλέιαβε θαί ηίθηεη, ψ κεισδνχκελ, Κχξηε, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

ηφκα Θενχ γελφκελνο, εθ ηνχ θάξπγγνο ήξπαζαο, ηνχ αλζξσπνθηφλνπ, νχο 
δεηλψο θαηέπηε, θαί βξψκα εηξγάζαην, ηήο εαπηνχ θαθίαο ζνθέ, θαί δηά 
ινπηξνχ, αλαγελλήζεσο ηνχηνπο, πξνζήγαγεο Κπξίσ, κεισδνχληαο 
απαχζησο, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Σνχο ηήο απάηεο άμνλαο, ηήο θαθίαο ηά άξκαηα, άξκα γεγνλψο, Θενχ ηνχ 
Λφγνπ έλδνμε, εηο ηέινο ειέπηπλαο, εηδσιηθνχο, πξνξξίδνπο ηε, ζηήιαο θαί 
λανχο ζεία δπλάκεη θαζείιεο, λανχο δέ ηνχο βνψληαο, ηήο Σξηάδνο εηξγάζσ, 
Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 



Οινγηθφο επέθαλελ, νπξαλφο δηεγνχκελνο, ηνχ κνλνγελνχο, Θενχ δφμαλ ηήλ 
άξξεηνλ, Μαηζίαο ν πάλζνθνο, ε αζηξαπή ηνχ Πλεχκαηνο ν ζαγελεπηήο, ηψλ 
πιαλσκέλσλ ν ιχρλνο, ηήο ζείαο θσηαπγίαο, ηψλ αξξήησλ ν κχζηεο, απηφλ 
ελ επθξνζχλε, πκλήζσκελ ζπκθψλσο. 

Θενηνθίνλ 
Τπεξθπψο ζπλέιαβεο, ππέξ ιφγνλ εθχεζαο, ηφλ Γεκηνπξγφλ, ηήο 
αλζξσπίλεο θχζεσο, γελφκελνλ άλζξσπνλ, ηφλ ηνχ Παηξφο αρψξηζηνλ 
Γέζπνηλα αγλή, ψ κεισδεί πάζα θηίζηο, νη παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηψ Γεκηνπξγψ, 
θαη Λπηξσηή αλεβφα, νη παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Δθξημε πάζα αθνή 

Φίινλ ζε έθε ν σηήξ, ηνίο απηνχ θαζππνπξγνχληα πξνζηάγκαζη, Μάθαξ 
Απφζηνιε, θαί θιεξνλφκνλ ηήο βαζηιείαο απηνχ, ελ ηή κειινχζε θνβεξά, 
εκέξα ζπγθάζεδξνλ, Μαηζία πάλζνθε, δσδεθάδνο Μαζεηψλ ηφ 
ζπκπιήξσκα. 
 
Ηζηίσ Μάθαξ ηνχ ηαπξνχ, δηειζσλ ηήλ αγξηαίλνπζαλ ζάιαζζαλ, ηνχ βίνπ 
έθζαζαο, πξφο ηνχο ιηκέλαο ηήο αλαπαχζεσο, θαί αθξνηάησ εθεηψλ, ραίξσλ 
λχλ παξίζηαζαη, ζχλ Απνζηφισλ ρνξψ, δπζσπψλ ππέξ εκψλ ηφλ 
θηιάλζξσπνλ. 
 
Λπρλία φλησο ρξπζαπγήο, ζξπαιιίδη ηή ηνχ Πλεχκαηνο ιάκπνπζα, ψθζε ε 
γιψζζά ζνπ, θαηαπηκπξψζα έθθπια δφγκαηα, θαηαζβελλχνπζα ζνθέ, ηφ 
πχξ ηφ αιιφηξηνλ, θψο απαζηξάπηνπζα, ηνίο ελ ζθφηεη αγλσζίαο 
θαζεχδνπζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Έπαπζαο κφλε γπλαηθψλ, ηήλ αξάλ ηψλ πξσηνπιάζησλ Θεφλπκθε, ηφλ 
απεξίγξαπηνλ, ζαξθί ηεθνχζα πεξηγξαθφκελνλ, εθαηλνηφκεζαο ζεζκνχο 
θχζεσο ακφιπληε, ηά δηεζηψηα πξίλ, παξαδφμσ κεζηηεία ζνπ ήλσζαο. 

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 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Ηνχδαο ν παξάλνκνο, απζαηξέησ ηή γλψκε, απνξξαγείο εθπέπησθε, 
δσδεθάδνο ηήο ζείαο, ηψλ Ηεξψλ Απνζηφισλ, εθινγή δέ ηή ζεία, Μαηζίαο ν 
παλεχθεκνο, πξνθξηζείο αληεηζήρζε, σο Μαζεηήο, σο Υξηζηνχ Απφζηνινο, 



θαί σο πάζαλ, ηήλ γήλ ιακπξχλαο δφγκαζη, ηήο Αγίαο Σξηάδνο. 
Καί ηήο Δνξηήο 

Πξφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε, Μαζεηψλ ηνχο πξνθξίηνπο, ιαβψλ 
κεηεκνξθψζεο λχλ, ελ Θαβψξ ηψ αγίσ ελ ψ Μσζήο θαί Ζιίαο, 
παξεηζηήθεηζαλ ηξφκσ, δνπινπξεπψο ζνη Γέζπνηα, ζπιιαινχληεο, κεζ' ψλ 
ζε, Υξηζηέ σηήξ, ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη πξνζθπλνχκελ, ηφλ εθ Παξζέλνπ 
ιάκςαληα, εηο βξνηψλ ζσηεξίαλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Δλ νξεηηψ Θαβψξ, ε ηήο Σξηάδνο δφμα, αλαθαλδφλ εγλψζζε, ζνχ 
κεηακνξθνπκέλνπ, σηήξ κνπ ππεξάγαζε. 
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
Νεθέιε θσηεηλή, θαηδξψο εθαπισζείζα, ελ ηή Μεηακνξθψζεη, θαηέπιεηηε 
ηνχο ζείνπο, ηψλ Μαζεηψλ αθξαίκνλαο. 
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκσλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Ζιίαο ζχλ Μσζεί, παξέζηεζάλ ζνη Λφγε, ελ ηή Μεηακνξθψζεη, Παηήξ δέ 
εκαξηχξεη, εμ νπξαλνχ θζεγγφκελνο. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Δίδνλ ελ ηψ Θαβψξ, Μσζήο ηε θαί Ζιίαο, ηφλ εθ Παξζέλνπ Κφξεο, Θεφλ 
ζεζαξθσκέλνλ, βξνηψλ εηο απνιχηξσζηλ. 
 

Καί ε ινηπή αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ l' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο θαί Αξρηδηαθφλνπ Λαπξεληίνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζνκνηα. 
 

Σήο Δνξηήο γ' 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Γεχηε λχλ ηήλ θξείηηνλα, αιινησζέληεο αιινίσζηλ, νπξαλφθξνλεο ζήκεξνλ, 
Υξηζηψ ζπκκνξθνπκελνη, επζεβψο θαί γήζελ, εθ' πςεινηάηελ, ηψλ αξεηψλ 



πεξησπήλ, αλελερζέληεο αγαιιηψκεζα, δη' νίθηνλ γάξ ηφλ άκνξθνλ, 
κεηακνξθνχκελ φο άλζξσπνλ, ελ Θαβψξ θαηειάκπξπλελ, ν σηήξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 
Χ θηινζεάκνλεο, ηψλ ππέξ λνχλ θαί θηιήθννη, κπζηηθψο επνπηεχζσκελ, 
Υξηζηφλ εμαζηξάςαληα, ζετθαίο αθηίζη, θαί ελερεζψκελ, ηήλ ηνχ Γελλήηνξνο 
θσλήλ, εγαπεκέλνλ αλαθεξχηηνπζαλ, Τηφλ ηφλ θαηαπγάζαληα, ηήλ 
αλζξσπίλελ αζζέλεηαλ, ελ Θαβψξ θαί πεγάζαληα, θσηηζκφλ ηαίο ςπραίο 
εκψλ.  
 
Άπαλ λχλ εγθφζκηνλ, θαί ππεξθφζκηνλ ζχζηεκα, ζπγθηλείζζσ πξφο αίλεζηλ, 
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ ήκσλ, ηνχ λεθξψλ θαί δψλησλ, θεθπξηεπθφηνο, ζενπξεπψο 
γάξ εαπηψ, κεηακνξθνχκελνο ζπκπαξίζηεζη, ηνχ λφκνπ θαί ηήο ράξηηνο, ηνχο 
πξσηνζηάηαο θαί θήξπθαο, ελ Θαβψξ σο επδφθεζελ, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  
 

Καί ηνχ Αγίνπ γ' 
 

κνηα 
Αλζξαθά ζνη έδσθε, Μάξηπο ππξφο εηο βνήζεηαλ, ν Γεζπφηεο θαί Κχξηνο, πθ' 
νχ ππξαθηνχκελνο, ηφ γεψδεο ζθήλνο, ζάηηνλ εμεδχζσ, θαί ηήλ αζάλαηνλ 
δσήλ, θαί βαζηιείαλ εθιεξνλφκεζαο, δηφ ζνπ ηήλ ραξκφζπλνλ, ραξκνληθψο 
ενξηάδνκελ, ενξηήλ πακκαθάξηζηε ζηεθεθφξε Λαπξέληηε.  
 
Αλζξαθαο εκάξαλαο, πιάλαο εηδψισλ καθάξηε, επ' αλζξάθσλ νπηψκελνο, 
πθ' ψλ ιεπηπλφκελνο, ηφ παρχ ζαξθίνλ, σο βαξχ θνξηίνλ, απεηηλάμσ θαί ηφλ 
ρνχλ, ηήο ηψλ πξνγφλσλ εκψλ λεθξψζεσο, εληεχζελ αθαηάζβεζηνο, άλζξαμ 
εκίλ ερξεκάηηζαο, θαηαπγάδσλ θαηδξφηεηη, ηνχο ηηκψληαο ηήλ κλήκελ ζνπ.  
 
Άλζξαθη αλήθζεζαλ, απφ Θενχ νία θαίλνληεο, νη αήηηεηνη Μάξηπξεο, ηή αίγιε 
ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ αριχλ ηήο πιάλεο, θαί ηήο αζεταο, θαηαδηψθνληεο 
ζεξκψο, θαί επζεβείαο ππξζφλ αλάπηνληεο, ελ νίο θαί ν Λαπξέληηνο, ν αιεζήο 
θαί ζεβάζκηνο, ηνχ σηήξνο δηάθνλνο, δηαπξέπεη ηνίο ζαχκαζηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Πξφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε, φξνο νπξαλφλ εκηκείην, λεθέιε σο ζθελή 
εθεπινχην, νχ κεηακνξθνπκέλνπ, ππφ Παηξφο δέ καξηπξνπκέλνπ, παξήλ ν 
Πέηξνο ζχλ Ηαθψβσ θαί Ησάλλε, σο κέιινληεο ζπλείλαί ζνη, θαί ελ ηψ θαηξψ 
ηήο παξαδφζεψο ζνπ, ίλα ζεσξήζαληεο ηά ζαπκάζηά ζνπ, κή δεηιηάζσζη ηά 
παζήκαηά ζνπ, ά πξνζθπλήζαη εκάο, ελ εηξήλε θαηαμίσζνλ, δηά ηφ κέγα ζνπ 
έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 



Έδεημελ ακπδξψο, ν Κχξηνο ηήλ δφμαλ, ηήλ ζετθήλ ελ φξεη, ηψ ζαβσξίσ άξηη, 
ηνίο κχζηαηο νίο εζέιεζελ.  
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
Γεχηε ηνίο Μαζεηαίο, ζπλδξάκσκελ νη πάληεο, ηψλ αξεηψλ εηο χςνο, σο άλ 
αμησζψκελ, ζχλ ηνχηνηο θαί ηήο ράξηηνο.  
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Πάληεο νη γεγελείο, θαζάξσκελ θαξδίαο, σο άλ επζέησο έιζε, θαί πξφο εκάο 
ε δφμα, ηήο ηξηζειίνπ ράξηηνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Πξφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε, παξαιαβσλ ηνχο Μαζεηάο εηο φξνο πςειφλ, 
κεηεκνξθψζεο έκπξνζζελ απηψλ, αθηίζη δπλάκεσο θαηαπγάδσλ απηνχο, 
έλζελ θηιαλζξσπία, εθείζελ εμνπζία, δείμαη βνπιφκελνο ηήο Αλαζηάζεσο ηήλ 
ιακπξφηεηα, ήο θαί εκάο, ν Θεφο ελ εηξήλε θαηαμίσζνλ, σο ειεήκσλ θαί 
θηιάλζξσπνο. 

 
Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο 

Ήρνο βαξχο 
Μεηεκνξζψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, θαζψο ήδπλαλην, Λάκςνλ θαί εκίλ ηνίο ακαξησινίο, ηφ θψο ζνπ ηφ 
ατδηνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θσηνδφηα δφμα ζνη. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Μεηεκνξθψζεο Ηεζνχ, επί ηφ δξνο ηφ Θαβψξ, θαί λεθέιε θσηεηλή, 
εθεπισκέλε σο ζθελή, ηνχο Απνζηφινπο ηή δφμε ζνπ θαηεθάιπςελ, φζελ θαί 
εηο γήλ ελαπέβιεπνλ, κή θέξνληεο νξάλ ηήλ ιακπξφηεηα, ηήο απξνζίηνπ 
δφμεο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, άλαξρε Λφγε Υξηζηέ ν Θεφο, ν ηφηε ηνχηνηο, ηφ 
θψο ζνπ ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  φκνηνλ 
Δλ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ, κεηακνξθνχκελνο σηήξ, ηνίο πξνθξίηνηο Μαζεηαίο, 



δείμαο ηήλ δφμαλ ζνπ Υξηζηέ, ηφ αλαιινίσηνλ ήζηξαςαο ηήο ζεφηεηνο, λεθέιε 
δέ θσηφο ζπλεθάιεζαο, Ζιίαλ θαί Μσζήλ ζπιιαινχληάο ζνη, δηφ θαί Πέηξνο 
έιεγελ, Οηθηίξκνλ, θαιφλ εζηηλ ψδε είλαη ζχλ ζνί, ν ηφηε ηνχηνηο, ηφ θψο ζνπ 
ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δίηα είο Καλσλ ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ νχηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Λαπξέληηνλ θξάηηζηνλ πκλψ πξνθξφλσο. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Σξηζηάηαο θξαηαηνχο 

Λεηκψλη ηήο ηξπθήο, σο Υξηζηνχ ζηξαηηψηεο, επαμίσο εληξπθψλ, θαί ηαίο 
αγγειηθαίο, ζπγρνξεχσλ Γπλάκεζηλ, έιιακςίλ κνη θσηνθφξνλ, δσξεζήλαη 
δπζψπεζνλ, αλπκλνχληί ζε Μάθαξ Λαπξέληηε.  
 
Αγψλαο ππνδχο, ηνχ ζεπηνχ καξηπξίνπ, ληθεθφξνο αζιεηήο, ζηεξξφηεηη 
ςπρήο, αλεδείρζεο Λαπξέληηε, ζηέθαλνλ δηθαηνζχλεο, εππξεπψο 
ελδπζάκελνο, θαί δηάδεκα επηλίθηνλ.  
 
Τηφο σο πεθπθψο, θαί θσηφο θαί εκέξαο, παξαδφμσο εθ δπζκψλ, σο ήιηνο 
εκίλ, αηζζεηφο αλαηέηαιθαο, αίγιε ηή θαεηλνηάηε, θαηαπγάδσλ ηά πέξαηα, 
παλανίδηκε Μάξηπο Λαπξέληηε.  

Θενηνθίνλ 
Ρπζζέληεο ηψ ζεπηψ, ηνθεηψ ζνπ Παξζέλε, ηψλ ηνχ Άδνπ θαί θζνξάο 
δεζκψλ, θαί θνζκηθήο θαηαθξίζεσο άρξαληε, Υαίξε θεραξηησκέλε, 
επραξίζησο βνψκέλ ζνη, ε ζσηήξηνο πχιε ηήο ράξηηνο.  
 

Χδή γ' 
Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε 

Έρσλ ηνχ ηαπξνχ ηφ ηξφπαηνλ, πξφο ηνχο αληηπάινπο, ξσκαιέσο 
ερψξεζαο, θαί ληθήζαο ζηεθαλεθφξνο, αλεδείρζεο αμηάγαζηε.  
 
Νφκσ ηνχ Υξηζηνχ θξαμάκελνο, ηή λνκνζεζία ηψλ δπζζεβψλ σο αήηηεηνο, 
αληεηάμσ γελλαηνηάηε, θαξηεξία πακκαθάξηζηε.  
 
Σφλσ ζετθψ λεπξνχκελνο, ηήο πνιπζεταο, ηήλ αζζέλεηαλ έιπζαο, ηνχ Υξηζηνχ 
δέ ηήλ πξφ αηψλσλ, δηεηξάλσζαο ζεφηεηα.  

Θενηνθίνλ 
Ίζνο ηψ Παηξί θαί Πλεχκαηη, θχζεη θαί νπζία, θαί ζεφηεηη γέγνλε, ηνίο 
αλζξψπνηο ίζνο ν Λφγνο, ζαξθσζείο εθ ζνχ Παλάκσκε.  

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



 
Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ 
Σφλ νπξάληνλ πινχηνλ ζπλαγα γψλ, θαί ηνίο πέλεζη ηνχηνλ πξνζαγαγψλ, 
εζθφξπηζαο έδσθαο, δενκέλνηο ηφλ άξηνλ ζνπ, θαί δη' απηνχ θηεζάκελνο, 
δσήλ ηήλ αθήξαηνλ, ελ ηψ Υξηζηνχ καξηπξίσ, δηέπξεςαο έλδνμε, φζελ 
αξηζηεχζαο, θαί λνκίκσο αζιήζαο, ηφλ ζηέθαλνλ είιεθαο, εθ Θενχ ηψλ 
θακάησλ ζνπ, Αζινθφξε Λαπξέληηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ 
ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δνξηή ππέξιακπξνο, ε ηνχ Γεζπφηνπ, ήιζε, δεχηε άπαληεο, επί ηψ φξεη 
λνεξψο, πξνθαζαξζέληεο αλέιζσκελ, ηψ ζαβσξίσ επνςφκελνη.  
 

Χδή δ' 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Ο δηάθνλνο ηνχ Λφγνπ, θαί ηψ ιφγσ θνζκνχκελνο, ηψ ηνχ Λφγνπ πφζσ, 
γλψκε ηήο ςπρήο ζθαγηάδεηαη, θαί ζχλ ηψ Λφγσ δηθαίσο βαζηιεχεη λχλ, 
επθξνζχλεο, θαί δφμεο απηνχ εκθνξνχκελνο.  
 
Νπζηαγκφλ ηήο αζεβείαο, επζεβψο νπθ ελχζηαμαο, εγξεγφξζεη ζεία ηήο 
καξηπξηθήο ζνπ ελζηάζεσο, απφ βιεθάξσλ ηφλ χπλνλ ηφλ εηο ζάλαηνλ, 
απσζάκελνο, Μάξηπο Υξηζηνχ ηεξψηαηε.  
 
Καηά ηήο ηψλ πιαλσκέλσλ, δπζζεβνχο ππνιήςεσο, αιεζείαο φπινηο, θαί 
ζενζεβείαο θξαμάκελνο, ηαχηεο εηο ηέινο θαζείιεο ηφ κλεκφζπλνλ, δηά 
πίζηεσο, θαί γλσκηθήο δηαζέζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Ρχπνλ πάληα ηήο πξνηέξαο, απνζέκελνη βξψζεσο, ηήο δσήο ηφλ άξηνλ, εθ 
ηνχ νπξαλνχ ζηηηδφκεζα, ηφλ εθ ηήο γήο ηήο Παξζέλνπ αλαηείιαληα, ήλ σο 
πξφμελνλ, ηψλ αγαζψλ κεγαιχλνκελ.  
 

Χδή ε' 
Αζεβείο νπθ φςνληαη 

Αθιηλεί ηψ βιέκκαηη, ηαίο ζείαηο θαιινλαίο, ελνξψλ πάλησλ ηψλ ηεξπλψλ, ηψλ 
ελ γή Λαπξέληηε θαηαπεθξφλεθαο, θαί δεηλψλ ηνχ ζψκαηνο, αιγεδφλσλ 
αμηάγαζηε.  
 
Σφλ Υξηζηφλ δηάθνλνλ, γελφκελνλ εκίλ, δσξεψλ ηψλ εθ ηνχ Παηξφο, επηγλνχο 
δηάθνλνο ηνχηνπ γεγέλεζαη, πξφο απηφλ δη' αίκαηνο, εθδεκήζαο 
Πακκαθάξηζηε.  
 
Ηεξφλ αλάζεκα, θαί θφζκνο εππξεπήο, ηψ Υξηζηψ κάθαξ πξνζαρζείο, ηήλ 
ζθελήλ εθαίδξπλαο ηήλ επνπξάληνλ, έλζα λχλ γελφκελνο, απνιαχεηο ηήο 



ειιάκςεσο. 
Θενηνθίνλ 

πκθπήο θαί ζχκκνξθνο, ππάξρσλ ηψ Παηξί, ν Τηφο ν κνλνγελήο, ηνίο 
αλζξψπνηο γέγνλε ζέισλ Οκφθπινο, ζαξθσζείο ν Όςηζηνο, εθ γαζηξφο ζνπ 
Μεηξνπάξζελε.  
 

Χδή ο' 
Ήιζνλ εηο ηά βάζε 

Σφ άυινλ πχξ ζε θαηνπηήζαλ, ηψ Βαζηιεί ηψλ φισλ, θαηεζθεχαζελ ήδηζηνλ 
βξψκα, ηψ ηήλ εκψλ, ζσηεξίαλ ζηέξγνληη, θαί πεηλψληη Παλανίδηκε.  
 
ισ ηψ θσηί πξνζνκηιήζαο, ηήο αξρηθήο Σξηάδνο, σο Γηάθνλνο ηαχηεο 
ππάξρσλ, θσηνεηδήο, Αζινθφξε γέγνλαο, θαηαπγάδσλ ηνχο πκλνχληάο ζε.  
 
Νεπξνχκελνο ζεία δπλαζηεία, ηαίο ηνχ ππξφο εζράξαηο, επηθείκελνο έθεξεο 
Μάξηπο, πφζσ Υξηζηνχ, ηήλ ςπρήλ ππξνχκελνο, θαί ηή δξφζσ ηή ηνχ 
Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Τπήξμαο Θενχ Παξζελνκήηνξ, ρσξεηηθφλ δνρείνλ, ζξφλνο έκςπρνο, άγηνλ 
φξνο, θαί θηβσηφο, θαί ζθελή ζεφηεπθηνο, θαί ιπρλία ρξπζαπγίδνπζα.  

Ο Δηξκφο 
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ 
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο, εθ θζνξάο αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ πνιπέιεε».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Ππξί ζετθψ, θιερζείο ηήλ θαξδίαλ ζνπ, ηφ πχξ ηψλ παζψλ, εηο ηέινο 
απεηέθξσζαο, αζιεηψλ εδξαίσκα, ζενθφξε Μάξηπο Λαπξέληηε, θαί αζιψλ 
εβφαο πηζηψο, Οπδείο κε ρσξίζεη ηήο αγάπεο Υξηζηνχ.  

Ο Οίθνο 
Σφλ δηαιάκςαληα σο θσζηήξα απιαλή ελ ηψ θφζκσ, ζπλειζφληεο πηζηνί, ελ 
σδαίο αζκάησλ ηηκήζσκελ, Λαπξέληηνλ ηφλ αζινθφξνλ, θαί κχζηελ ηψλ 
απνξξήησλ, φπσο ηαίο απηνχ πξεζβείαηο, ξπζζψκελ πηαηζκάησλ δεηλψλ, ηνχ 
λνχ δέ πάζαλ θειίδα θαζαξζέληεο, θαηίδσκελ Υξηζηφλ, ηφλ ηνχηνλ 
ππεξδνμάζαληα, θξαηαηψο ελαζινχληα θαί ιέγνληα, Οπδείο κε ρσξίζεη ηήο 
αγάπεο Υξηζηνχ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Η' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Λαπξεληίνπ 

Αξρηδηαθφλνπ, Ξχζηνπ Πάπα Ρψκεο θαί Ηππνιχηνπ.  
ηίρνη 

 Σφλ Λαπξέληηνλ ιαχξαθα Υξηζηνχ ιέγσ,  
 Δπ' εζράξαο άλζξαμηλ εμσπηεκέλνλ.  
 Σέινπο αζιεηψλ θαί θιένπο ηπρείλ ζέισλ, 
 Ήζιεζαο άζινλ, Ξχζηε, ηφλ δηά μίθνπο.  



 Σφλ Ηππφιπηνλ ηππνδέζκηνλ βιέπσ,  
 Δλαληίαλ πάζρνληα ηή θιήζεη πάζνο.  
 πηεζαλ δεθάηε Λαπξέληηνλ ευηε ηρζχλ.  
 

Σή απηή εκέξα ν άγηνο Ήξσλ ν θηιφζνθνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

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

Χδή δ' 
Ο δηαζψζαο ελ ππξί 

Μπζηαγσγήζαη πξνθξηζείο, θαί δηαθνλήζαη ηψ ιφγσ ζθεχνο εδείρζεο ηεξφλ, 
νπξαλίνπ λανχ θαί αλάζεκα, κεισδψλ ηψ πνηήζαληη, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
επινγεηφο εί.  
 
Νφκσ δσήο ηήο ελ Υξηζηψ, πεξηηεηρηδφκελνο Μάξηπο, ηνίο ηνχ ζαλάηνπ θαί 
θζνξάο, λνκνζέηαηο ηφλ λνχλ νπρ ππέθιηλαο, αλακέιπσλ Λαπξέληηε, ν Θεφο ν 
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.  
 
Χο ηηο αλάιγεηνο ζαθψο, ζψκα πεξηθείκελνο Μάξηπο, γελλαηνηάησ ινγηζκψ, 
ηνχ πακθάγνπ ππξφο θαηεηφικεζαο, αλαθξάδσλ παλφιβηε, Ο Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Πχιε εδείρζεο λνεηή, ηήο αλαηνιήο ηήο εμ χςνπο, επηθαλείζεο επί ηήο γήο, 
ηνίο αλζξψπνηο εθ ζνχ Θενλχκθεπηε, ππέξ ιφγνλ θαί έλλνηαλ, ηνχ Θενχ ηνχ 
ηψλ Παηέξσλ επινγεκέλνπ.  
 

Χδή ε' 
Λπηξσηά ηνχ παληφο 

Ρσκαιέσ θξνλήκαηη γέγνλαο, ηήο αζηέθηνπ θινγφο επηνλψηεξνο, θαί σο ελ 
άιισ ζψκαηη, ππξαθηνχκελνο Μάθαξ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε εβφαο ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Ο ηνχο Παίδαο ηνχο ηξείο εθκηκνχκελνο, θαί ππξφο θαηαζβέζαο ηνχο 
άλζξαθαο, δξφζσ ηήο ζείαο ράξηηνο, αλαθξάδεη θαί κέιπεη, Πάληα ηά έξγα, 
επινγείηε πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Φσηηζκφο ν Υξηζηφο ζνη γελφκελνο, ηελ απηνχ ζε Ηζρχλ πεξηέδσζε, θαί πξφο 
απηφλ αλήγαγελ επζεβψο κεισδνχληα, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε ηφλ 
Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ρίδεο ηνχ Ηεζζαί ξάβδνο πέθπθαο, θαί Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ κνπ θαί Κχξηνλ, 
ππεξθπψο εμήλζεζαο, ηήο ζεφηεηνο άλζνο, πάληα ηά έξγα, δηά ηνχην 
πκλνχκέλ ζε Γέζπνηα.  

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 

Οιφθιεξνλ ζχκα θαί δεθηφλ ζπκίακα, ηψ Γεζπφηε πξνζελήλεμαη, ψζπεξ 
ρξπζίνλ ελ θακίλσ, ππξί δνθηκαζζείο ηήο αζιήζεσο, θαί θφζκνο ηήο 
Δθθιεζίαο γελφκελνο, ηψλ πξσηνηφθσλ αμηάγαζηε.  
 
Νεχζεη αθιηλεί πξφο ηφλ Θεφλ ζενχκελνο, θαί ελψζεη ηή ακείλνλη, ιφγσ θαί 
ζεία ζεσξία, θσηί ηψ αθξνηάησ Λαπξέληηε, θξαζήλαί ζνη ηειαπγψο εμεγέλεην, 
φζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.  
 
Χο ήιηνο Μάθαξ εθ δπζκψλ αλέηεηιαο, ζαχκα κέγα θαί παξάδνμνλ, πάζαλ 
θσηίδσλ Δθθιεζίαλ, ηαίο ζαίοκαξκαξπγαίο αμηάγαζηε, θαί ζάιπσλ πάληαο ηή 
δέζεη ηήο πίζηεσο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ.  

Θενηνθίνλ 
χκβνια Παλάκσκε ηήο ζήο γελλήζεσο, νη Πξνθήηαη πξνεθήξπμαλ, 
πφξξσζελ ηαχηα κπεζέληεο, εθ ζείαο επηπλνίαο ηνχ Πλεχκαηνο, θαί θφζκσ 
δηαπξπζίσο εθεξπμαλ, ψλ ηάο εθβάζεηο λχλ ζαπκάδνκελ.  

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 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Αγγειηθαίο δπλάκεζη, θαί Μαξηχξσλ ρνξείαηο, Μεγαινκάξηπο έλδνμε, 
ζπγρνξεχσλ ηψ ζξφλσ, ηήο ππεξθψηνπ Σξηάδνο, θαί ιακπξαίο ηαίο εθείζελ, 
απγαίο πεξηρεφκελνο, αίηεη θψο θαί εηξήλελ, ηνίο επζεβψο, εθηεινχζη κλήκελ 
ζνπ ηήλ θσζθφξνλ, θαί ζέ θαηδξψο δνμάδνπζηλ, ψ Λαπξέληηε Μάθαξ.  

Καί ηήο ενξηήο 
Πξφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε, Μαζεηψληνχο πξνθξίηνπο, ιαβψλ 
κεηεκνξθψζεο λχλ, ελ Θαβψξ ηψ αγίσ, ελ ψ Μσζήο θαί Ζιίαο, 
παξεηζηήθεηζαλ ηξφκσ, δνπινπξεπψο ζνη Γέζπνηα, ζπιιαινχληεο, κεζψλ 
ζε, Υξηζηέ σηήξ, ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη πξνζθπλνχκελ ηφλ έθ Παξζέλνπ 
ιάκςαληα, εηο βξνηψλ ζσηεξίαλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Φσλή ζνη παηξηθή, νπξαλφζελ ήθνχζζε, Οχηφο εζηη βνψζα, Τηφο ν αγαπεηφο 
κνπ, απηνχ πάληεο αθνχεηε.  
 



ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
Αλέιζσκελ πηζηνί, λνεηψο ελ ηψ φξεη, ηήο ζεσξίαο φπσο ηήλ δφμαλ ηνχ 
σηήξνο, Θενχ εκψλ θαηίδσκελ.  
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Γξάθσλ ν Φαικσδφο, Θαβψξ Υξηζηέ σηήξ κνπ, θαί Δξκψλ αλεβφα, ελ ηψ 
νλφκαηί ζνπ, ζαθψο αγαιιηάζνληαη.  

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Παληάλαμ Βαζηιεχ, εηξήλεπζνλ ηφλ θφζκνλ, πξεζβείαηο ηήο αρξάληνπ, 
Παξζέλνπ παληαλάζζεο, θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ ζνπ.  
 

Καί ε ινηπή ηνχ ξζξνπ Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΗΑ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δχπινπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηήο ενξηήο γ' θαί ηνχ Αγίνπ γ'. 
 

Σήο ενξηήο 
 

Ήρνο πι. β' 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Μνξθνχκελνο δη' νίθηνλ Υξηζηέ, Αδάκ ηφλ πξψηνλ άλζξσπνλ, εθ Παξζέλνπ, 
ψθζεο δεχηεξνο Αδάκ, ελ φξεη δέ σηήξ κνπ, Θαβψξ κεηεκνξθψζεο, 
παξαγπκλψλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα.  
 
Δμέζηεζαλ νξψληεο ηήλ ζήλ, ηήο ράξηηνο νη πξφθξηηνη, θαί ηνχ λφκνπ, 
Μεηακφξθσζηλ Υξηζηέ, ελ φξεη ηψ αγίσ, κεζ' ψλ ζε πξνζθπλνχκελ, ζχλ ηψ 
Παηξί ζνπ θαί ηψ Πλεχκαηη.  
 
Λακπξχλεηαη ε θηίζηο θαηδξψο, ηή ζή Μεηακνξθψζεη Υξηζηέ, ήλ ηνίο ζείνηο, 
Απνζηφινηο ελ Θαβψξ, Μσζείηε θαί Ζιία, ππέδεημαο Θεφο ψλ, αξξήησο 
ιάκςαο ππέξ ήιηνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Δχπιε παλανίδηκε ερζξνχ, δπζκελνχο θαηέβαιεο, ηάο κεραλάο αλδξεηφηαηε, 



ζηεξξά αζιήζεη ζνπ, πξνζπαιαίζαο ηνχηνλ, θαί Υξηζηψ ηψ Κηίζηε ζνπ, 
ζπζία θαζαξά θαί εππξφζδεθηνο, θαζηεξψζεο λχλ, ηψ ηψλ φισλ βαζηιεχνληη, 
δη' αηψλνο ζπλαγαιιηψκελνο.  
 
Δχπιε παλανίδηκε ηαπξψ ηνχ Υξηζηνχ θξαμάκελνο, ηά ηήο ςπρήο 
αηζζεηήξηα, πξφο ηφλ αληίπαινλ, εθνπζία γλψκε, θαξηεξψο ερψξεζαο, θαί 
ηνχηνλ πξνθαλψο ηξνπσζάκελνο, ζπκβαζηιεχεηο λχλ, ηψ, ηψλ φισλ 
βαζηιεχνληη, δη' αηψλνο ζπλαγαιιηψκελνο.  
 
Δχπιε παλανίδηκε Υξηζηφλ, αξσγφλ θηεζάκελνο, ηψλ πιηθψλ θαηεθξφλεζαο, 
θαί ζψκα δη' απηφλ, ηψ δηψθηε Μάξηπο, παξαδνχο εηο κάζηηγαο, αληέζηεο 
ελαζιψλ κέρξηο αίκαηνο, δηφ ζηεθάλσ ζε, ηψ ηήο λίθεο θαηεθφζκεζελ, ν 
Γεζπφηεο θαί σηήξ θαί Κχξηνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
ξνο ηφ πνηέ δνθψδεο θαί θαπλψδεο, λχλ ηίκηνλ θαί άγηφλ εζηηλ, ελ ψ νη 
πφδεο ζνπ έζηεζαλ Κχξηε, πξφ αηψλσλ γάξ θεθαιπκκέλνλ κπζηήξηνλ, επ' 
εζράησλ εθαλέξσζελ ε θξηθηή ζνπ Μεηακφξθσζηο, Πέηξσ Ησάλλε θαί 
Ηαθψβσ, νίηηλεο ηήλ αθηίλα ηνχ πξνζψπνπ ζνπ κή θέξνληεο, θαί ηήλ 
ιακπξφηεηα ηψλ ρηηψλσλ ζνπ, επί πξφζσπνλ εηο γήλ θαηεβαξχλνλην, νί θαί 
ηή εθζηάζεη ζπλερφκελνη, εζαχκαδνλ βιέπνληεο, Μσυζήλ θαί Ζιίαλ, 
ζπιιαινχληάο ζνη ηά κέιινληα ζπκβαίλεηλ ζνη, Καί θσλή εθ ηνχ Παηξφο 
εκαξηχξεη ιέγνπζα, Οχηφο εζηηλ ν Τηφο κνπ ν αγαπεηφο, έλ ψ επδφθεζα, 
απηνχ αθνχεηε, φζηηο θαί δσξείηαη ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Φχζηλ ηήλ εμ' Αδάκ, Υξηζηέ ακετςαη ζέισλ, ελ φξεη λχλ απαίξεηο, Θαβψξ 
παξαγπκλψζσλ, ηνίο Μχζηαηο ηήλ ζεφηεηα.  
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
έιαο ηφ ηξηιακπέο, αζηξάςαλ απνξξήησο, ηήο ζετθήο ζνπ δφμεο, Θαβψξ ελ 
φξεη ψηεξ, ηήλ ζχκπαζαλ εθαίδξπλελ.  
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Αίθλεο νη Μαζεηαί, ηφ έμαιινλ ηδφληεο, ηφ ηήο ζηνιήο θαί πάζεο, δηαξηίαο ζνπ 
Λφγε, πξελείο εηο γήλ θαηέπηπηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Δηο φξνο πςειφλ κεηακνξθσζείο ν σηήξ, ηνχο θνξπθαίνπο έρσλ ηψλ 
Μαζεηψλ, ελδφμσο εμέιακςαο δειψλ φηη νη ελ χςεη ηψλ αξεηψλ 
δηαπξέςαληεο, θαί ηήο ελζένπ δφμεο αμησζήζνληαη, πιιαινχληεο δέ ηψ 
Υξηζηψ, Μσυζήο θαί Ζιίαο εδείθλπνλ φηη δψλησλ θαί λεθξψλ θπξηεχεη, θαί ν 



πάιαη δηά λφκνπ, θαί, Πξνθεηψλ ιαιήζαο ππήξρε Θεφο, ψ θαί θσλή ηνχ 
Παηξφο, εθ λεθέιεο θσηεηλήο εκαξηχξεη ιέγνπζα, Απηνχ αθνχεηε, ηνχ δηά 
ηαπξνχ ηφλ, Άδελ ζθπιεχζνληνο, θαί λεθξνίο δσξνπκέλνπ δσήλ ηήλ 
αηψληνλ.  

 
Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο 

Ήρνο βαξχο 
Μεηεκνξζψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, θαζψο ήδπλαλην, Λάκςνλ θαί εκίλ ηνίο ακαξησινίο, ηφ θψο ζνπ ηφ 
ατδηνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θσηνδφηα δφμα ζνη. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπξθάλεο ζήκεξνλ 

Δνξηή ππέξιακπξνο ε ηνχ Γεζπφηνπ, ήιζε, δεχηε άπαληεο, επί ηψ φξεη 
λνεξψο, πξνθαζαξζέληεο αλέιζσκελ, ηψ ζαβσξίσ, Υξηζηφλ επνςφκελνη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απην 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Ο νκφηηκνο Λφγνο Παηξί θαί Πλεχκαηη, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εηο ζσηεξίαλ 
εκψλ, αλεζηξάθε ηνίο ελ γή θαζάπεξ γέγξαπηαη, θαί αλειζψλ ελ ηψ Θαβψξ, 
ζχλ πξνθξίηνηο Μαζεηαίο, ελδφμσο κεηεκνξθψζε, δηφ πκλνχκελ απηνχ ηελ 
ζείαλ, θαί παλαγίαλ ζπγθαηάβαζηλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δίηα ν πξψηνο Καλψλ ηήο Δνξηήο θαί ηνχ Αγίνπ ν παξψλ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο.  
 

Σφλ θιεηλφλ Δχπινλ επζεβψο επαηλέζσ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Σξηζηάηαο θξαηαηνχο 

Σψ φπισ ηνχ ηαπξνχ, εππινήζαο εηζήιζεο, εηο ιηκέλα ηήο δσήο, ελ ψ 
πεξηραξψο, απγαδφκελνο έλδνμε, θφπαζφλ κνπ ηήο θαξδίαο, πνιπηάξαρνλ 
θιχδσλα, γαιελψο ηνχ δνμάδεηλ ηήλ κλήκελ ζνπ.  



 
Οιφθσηνο αζηήξ, αξεηψλ δαδνπρίαηο, θαηαπγάδσλ ηνχο πηζηνχο, αλέηεηιαο 
ζνθέ, ηψ ζεπηψ ζηεξεψκαηη, Δχπιε ηψ ηήο Δθθιεζίαο, θαί ηφλ δφθνλ 
απήιαζαο, ηψλ δαηκφλσλ δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Νεπξνχκελνο ζνθέ, ζετθή δπλαζηεία, ζαξζαιέσ ινγηζκψ, Θεφλ ηφλ εθ Θενχ, 
γελλεζέληα εθήξπμαο, ζηαχξσζηλ εζεινπζίσο, ππνκείλαληα έλδνμε, θαί 
ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ ιχζαληα.  
 
Κηλείζζσ πξφο ηήλ ζήλ, επθεκίαλ πάλ ζηφκα, φηη ζηφκαηνο ερζξνχ, ελζένηο 
δηδαραίο, ζενθφξε εμήξπαζαο, πάληαο ηνχο εππεηζεζηάησο, δεμακέλνπο ηνχο 
ιφγνπο ζνπ, αζινθφξε Υξηζηνχ γελλαηφηαηε.  

Θενηνθίνλ 
Λακπξχλαο ζνπ Υξηζηφο, ηήλ λεδχλ ηελ θσζθφξνλ, ηή θαζφδσ ηή θξηθηή, σο 
ήιηνο Αγλή, ηνηο ελ θφζκσ αλέηεηιε, ιχσλ ηήο πνιπζεταο, ηήλ αριχλ ηήλ 
θαρέζπεξνλ, θαί θσηίδσλ ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα. 
 

Χδε γ' 
ηη ζηείξα έηεθελ 

Δαπηφλ εμέδσθαο, ψζπεξ ακλφο εθνπζίσο, ζθαγηαζζήλαη ζέισλ, ππέξ 
Υξηζηνχ ηνχ δηά ζέ, εζεινληί πησρεχζαληνο θαί ζθαγέληνο, Δχπιε 
πακκαθάξηζηε.  
 
Ηεξείνλ άκσκνλ, επσδεζηάηε ζπζία, θαί πξνζθνξά ηειεία, πξνζαλελέρζεο 
ηψ Θεψ, πεξηραξψο καθάξηε, αλακέιπσλ, Άγηνο εί Κχξηε.  
 
Νφκνηο θξαηπλφκελνο, Δπαγγειίνπ ζεφθξνλ, κέζνλ αλδξψλ αλφκσλ, επέζηεο 
θξάδσλ εκθαλψο, Σνίο κή δεηνχζη πάξεηκη, δηειέγμαη ηνχησλ ηήλ δπζζέβεηαλ. 

Θενηνθηνλ 
Ο Θεφο ελ κέζσ ζνπ, θαηαζθελψζαο, νπδφισο ηήο παξζελίαο θιείζξα, ηήο 
ζήο εζάιεπζελ Αγλή φλ εθηελψο ηθέηεπε, ζηεξηρζήλαη πάληαο ηνπο πκλνχληάο 
ζε.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σνχο λφκνπο ηνχ Υξηζηνχ, ελ ρεξζί πεξηθέξσλ, επέζηεο εθβνψλ, ηνίο ερζξνίο 
ελ ζηαδίσ, Απηφθιεηνο πάξεηκη, ελαζιήζσλ ζηεξξφηαηα, φζελ θιίλαο ζνπ, 
πεξηραξψο ηφλ απρέλα, ππνδέδεμαη, ηήλ εθηνκήλ ηήλ ηνχ μίθνπο, ηειέζαο ηφλ 
δξφκνλ ζνπ.  

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

Σή απξνζίησ Ηεζνχ, δφμε ηνχ ζείνπ ζνπ θσηφο, κεηακνξθνχκελνο ηνίο ζνίο, 



έιακςαο ζείνηο Μαζεηαίο, ηψ Ησάλλε θαί Πέηξσ θαί, Ηαθψβσ, εμέζηεζαο 
απηνχο, ηή ζεία ράξηηη, θσλήο γάξ παηξηθήο, αγαπεηφλ ζε Τηφλ, 
πξνζκαξηπξνχζεο ήθνπνλ, θαί είδνλ ηήλ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ δφμαλ θξηθηήλ, 
σηήξ ν πάληαο, ζέισλ ζσζήλαη, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Χδή δ' 
Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ 

Ναφο έκςπρνο Σξηάδνο ηήο παλαγίαο, σο αιεζψο εδείρζεο θαί λανχο ηψλ 
εηδψισλ, Δχπιε θαηεδάθηζαο, ηψ φπισ ηήο πίζηεσο.  
 
Δλεδφκελνο ηψ θάιιεη ηψ ζείσ Δχπιε, ηψλ αηθηζκψλ θαί πφλσλ, ηψλ απείξσλ 
βαζάλσλ, κάθαξ θαηεθξφλεζαο, θαί ραίξσλ ελήζιεζαο.  
 
Τςειφθξνλα θαξδίαλ ηνχ παιακλαίνπ, ηαπεηλσζείο ζεφθξνλ, εηαπείλσζαο 
κάξηπο, θαί πξφο ηφλ πςψζαληα, βξνηνχο αλειήιπζαο.  
 
Ππξαθηνχκελνο ηψ θίιηξσ ηψ ηνχ Γεζπφηνπ, πάζαλ ηήλ πιάλελ κάξηπο, 
ελεπχξηζαο φλησο, θαί πξφο ηφ καξηχξηνλ, πξνζχκσο ερψξεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ληηαλεχνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ ζνπ, ζέ ηήλ Σεθνχζαλ Κφξε, ηφλ 
πινπηίζαληα πάληαο, ζείαηο επηγλψζεζη, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ.  
 

Χδή ε' 
Αζεβείο νπθ φςνληαη 

Οιηθψο ηαίο λεχζεζη, ηαίο ζείαηο ιακπξπλζείο, θαί αλδξεία φρπξσ ζείο, ψζπεξ 
ιέσλ άξηζηε, ζχ πξφο ηφ ζηάδηνλ, πεπνηζψο εηζέδξακεο, ηήλ δπζζέβεηαλ 
ηξνπνχκελνο.  
 
Νέκεη ζνη ηήλ άιππνλ, δσήλ ν ιπηξσηήο, δη' απηφλ ζάλαηνλ πηθξφλ, αζινθφξε 
έλδνμε, θαζππνκείλαληη, θαί ρνξνίο ζπλάπηεη ζε, ηψλ καξηχξσλ 
αξηζηεχζαληα.  
 
Έθιηλαο απρέλα ζνπ, πξνζχκσ ινγηζκψ, θαί ηήλ θάξαλ αθαηξεζείο, ηψ 
Υξηζηψ ηξαλφηεξνλ, θαί θαζαξψηεξνλ, ζπλεδέζεο ζηε, απνιαχσλ ηήο 
ζεψζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξηέξα πέθελαο, Αγγέισλ αιεζψο, ηψλ Αγγέισλ ηφλ πνηεηήλ, ππέξ λνχλ 
θπήζαζα, ηφλ δνμάζαληα ηνχο Αγίνπο κάξηπξαο, Παλαγία Μεηξνπάξζελε.  
 

Χδή ο 
Ήιζνλ εηο ηά βάζε 

ηαδφκελνο αίκαηη παξέζηεο, ηψ ζψ αγσλνζέηε, γελλαηφηαηα Δχπιε 
ζεφθξνλ, θαί παξ' απηνχ, ηνχο ζηεθάλνπο είιεθαο, ηνχο ηήο λίθεο 
αγαιιφκελνο.  
 



Έζηεο πξφ ηνχ βήκαηνο αλδξείσο, ηνχο ηνχ Γεζπφηνπ λφκνπο, ηαίο αγθάιαηο 
ζνπ Δχπιε θαηέρσλ, θαί πξνθαλψο, ηνχο αλφκνπο ζηε, δηειέγρσλ 
πξνζπκφηαηα.  
 
Βαζάλσλ πιεζχλ κή δεηιηάζαο, κή θνβεζείο ηφ μίθνο, ηήλ αιήζεηαλ ζχ πξφ 
βεκάησλ δηθαζηηθψλ, επζεβψο εθήξπμαο, θαί ηήλ πιάλελ εζαλάησζαο.  

Θενηνθίνλ 
 ζαχκα παξάδνμνλ, πψο ηίθηεηο, πείξαλ αλδξφο κή γλνχζα; πψο ζειάδεηο 
δέ Παξζελνκήηνξ, ηφλ ρνξεγφλ, αιεζψο ηνχ γάιαθηνο, θαίηξνθέα πάζεο 
θηίζεσο; 

Ο Δηξκφο 
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ 
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο, εθ θζνξάο αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ Πνιπέιεε».  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΑ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Δχπινπ ηνχ 

Γηαθφλνπ.  
ηίρνη 

 Δθ ηήο ζηνιήο κέλ, ζεπηφο Δχπινο Λεπτηεο.  
 Δθ ηήο ηνκήο δέ, ζηεξξφο φλησο νπιίηεο.  
 Πιήγε ελδεθάηε μίθεη Δχπινο θνπήεληη.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Δγθαηλίσλ ηνχ ζεβαζκίνπ θαί πεξηθαιινχο 
νίθνπ θαί ζείνπ Νανχ ηήο Τπεξαγίαο Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ ηήο 
Διενχζεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Γηήγεζηο πεξί ηήο αρεηξνπνηήηνπ Δηθφλνο ηνχ Κπξίνπ 
θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ.  
 

Μλήκε ηψλ αγίσλ καξηχξσλ Νενθχηνπ, Εήλσλνο, Γατνπ, Μάξθνπ, 
Μαθαξίνπ θαί Γαταλνχ, δηά ππξφο ηειεησζέλησλ.  
 

Ο ζηνο Παζζαξίσλ ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

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

Χδή δ' 
Νένη ηξείο ελ Βαβπιψλη 

ηάμαλ ζνπ ελ γή ηφ αίκα, απέζβεζε ηήλ ππξάλ, ηήο πιάλεο παλφιβηε, ηήλ δέ 
ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζίαλ, πινπζησηάησο ήξδεπζελ, επζεβψο αλπκλνχζάλ ζε.  
 
Έρσλ θξφλεκα γελλαίνλ, θαί άζεηζηνλ ινγηζκφλ, ηήλ πιάλελ θαηέζεηζαο, θαί 
πξντζηακέλνπο ηνχ ςεχδνπο, ηνίο αςεπδέζηλ ήιεγμαο, δηδαραίο Δχπιε 
πάλζνθε.  
 



Πχιε ζνη ηνχ Παξαδείζνπ, Δχπιε κάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, ελνίρζε καθάξηε, 
θεθαιισπηζκέλνλ ηδνχζα ηψ ζείσ πάζεη, θαί ηψ ληθεηηθψ δηαδήκαηη.  
 
Άλζξαθη θεθαζαξκέλνο, ζείσ κάξηπο ηήλ ςπρήλ, άλζξαθαο θαηέζβεζαο, ηήο 
πνιπζεταο θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηνο ν Θεφο ν ηψλ παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα ζνπ ηήλ ζείαλ κήηξαλ, θάκηλνο ε Πεξζηθή, ηππψζε Παλάκσκε, ζψδεη 
Νεαλίαο αθιέθηνπο αλαβνψληαο, Κχξηε ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε' 
Λπηξσηά ηνχ παληφο 

Ννζεκάησλ παληνίσλ θαζάξζηνλ, θαί πλεπκάησλ δεηλψλ ειαηήξηνλ, ηφ ζφλ 
ππάξρεη Λείςαλνλ, ν θπθινχληεο βνψκελ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε 
ηφλ Κχξηνλ.  
 
Δπί ζνί ηψλ πηζηψλ δήκνο γέγεζε, πξφο Υξηζηφλ ζε κεζίηελ θηεζάκελνο, θαί 
πξεζβεπηελ ζεξκφηαηνλ, θαί πξνζηάηελ πακκάθαξ Δχπιε Λεπίηα, ηψλ Αγίσλ 
Αγγέισλ ζπλφκηιε.  
 
πλειζφληεο αξχζαζζε άλζξσπνη, λνζεκάησλ θαηάιιεινλ ίακα, εθ ηήο 
ζνξνχ ηνχ κάξηπξνο, θαί βνήζαηε πίζηεη, Πάληα ηά εξγα, επινγείηε πκλείηε 
ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Χξαηψζεο Αγλή παλακψκεηε, ππέξ πάζαλ Αγγέισλ εππξέπεηαλ, ηφλ πνηεηήλ 
θπήζαζα, ηψλ βξνηψλ θαί Αγγέισλ, ψ κεισδνχκελ, Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ.  

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

Χδή ζ' 
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 

Ηδείλ εμηψζεο αιεζψο παλφιβηε, ηά καθξφζελ ζνη πνζνχκελα, έζηεο εθέζεσο 
σο θζάζαο, απηφ ηψλ νξεθηψλ ηφ αθξφηαηνλ, ηνχ πφζνπ ζνπ ζαθψο ηφ 
ζπκπέξαζκα, Δχπιε Λεπίηα αμηάγαζηε.  
 
Χο ζθήπηξνλ θαηέρσλ ηφλ ηαπξφλ καθάξηε, ηή ρεηξί ζνπ ηήλ πνξθχξαλ δέ, 
ήλ εμ αηκάησλ ηεξψλ ζνπ, εθνίλημαο ιακπξψο πεξηθείκελνο, Υξηζηψ ηψ 
Βαζηιεί λχλ παξίζηαζαη, Δχπιε καξηχξσλ αθξνζίληνλ.  
 
ήκεξνλ Καηάλε ε ζεπηή κεηξφπνιηο, πνιηνχρνλ ηαχηεο άξηζηνλ, ζέ 
θεθηεκέλε ενξηάδεη, ηήλ ζείαλ εθηεινχζά ζνπ άζιεζηλ, ζχλ πάζαηο επαξρίαηο 
θαί πφιεζηλ, ήλ πεξηέπνηο ζαίο δεήζεζηλ.  
 



Ήιηνο νιφθσηνο ζαθψο γεγέλεζαη, θαί πξφο θέγγνο θαηεζθήλσζαο, Μάξηπο 
ηφ ζείνλ ηή κεζέμεη, ζενχκελνο ηή ζεία καθάξηε, θαί λχλ θσηαγσγείο ηνχο 
πκλνχληάο ζνπ, ηήλ θσηνθφξνλ κάθαξ άζιεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Φσηφο, ηνχ ελ ζνί καξκαξπγαίο Θεφλπκθε, ηήλ ςπρήλ κνπ θσηαγψγεζνλ, 
θείκελνλ βφζξσ απσιείαο, αλάζηεζνλ, ερζξνχο Καηαηζρχλνπζα, ηνχο 
ζιίβνληαο αεί ηήλ θαξδίαλ κνπ, θαί πξφο ηά πάζε ζπλσζνχληάο κε.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Γηφινπ αλαθείκελνο, Θεψ ηψ παληνθξάηνξη, θαί αζηξαπαίο ηαίο εθείζελ, 
ιακπφκελνο αζινθφξε, ηψλ εθηεινχλησλ κέκλεζν, ηήλ θσηνθφξνλ κλήκελ 
ζνπ, θαί ζέ ηηκψλησλ Αγηε, ψο ηνχ Υξηζηνχ Μπζηεξίσλ, Γηάθνλνλ κάξηπο 
Δχπιε.  

Καί ηήο Δνξηήο 
Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε, θσηφο Παηξφο αγελλήηνπ, ελ ηψ θαλέληη θσηί ζνπ, 
ζήκεξνλ ελ ζαβσξίσ, θψο είδνκελ ηφλ Παηέξα, θψο θαί ηφ Πλεχκα, 
θσηαγσγνχλ πάζαλ θηίζηλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Υαίξεηε ή ηξηάο, ηψλ ζείσλ Απνζηφισλ, ή ηήο Σξηάδνο είδεο, ηφλ θαη' νπζίαλ 
έλα, εηο φξνο ηφ ζαβψξηνλ.  
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
Δχγέ ζνη ηψ Θαβψξ, ηψ πξίλ δνθσδεζηάησ, θσηφο γάξ εμηψζεο, νπθ 
αηζζεηνχ ειίνπ, ηήο άλσ δέ ιακπξφηεηνο.  
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Φσηί κέλ ηψ ηνχ ζνχ, πξνζψπνπ ειιακθζέληεο, νη Μαζεηαί ζνπ ψηεξ, κή 
θέξνληεο ηήλ αίγιελ, εηο γήλ άθλσ θαηέπηπηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Δίδνλ ελ ηψ Θαβψξ, Μσζήο ηε θαί Ζιίαο, ηφλ εθ Παξζέλνπ Κφξεο, Θεφλ 
ζεζαξθσκέλνλ, βξνηψλ εηο απνιχηξσζηλ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 



ΣΖ ΗΒ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 
 

Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Φσηίνπ θαί Αληθήηνπ.  
 

ΔΗΓΖΗ. Δλ ηαχηε ηή εκέξα ςάιιεηαη θαί ε Αθνινπζία ηνχ Οζίνπ 
Παηξφο εκψλ Μαμίκνπ ηνχ Οκνινγεηνχ, δηά ηφ ελ ηή ηγ' απνδίδνζζαη ηήλ 
Δνξηήλ ηήο Μεηακνξθψζεσο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
πξνζφκνηα ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ γ'. 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Πχξ νπθ επηνήζεηε, νχ θαηαηέκλνληα φξγαλα, νπ ζπκφλ αινγψηαηνλ, 
αθξφλσο δηθάδνληνο, νπρ νξκάο ιεφλησλ, νπ βξάζεηο ιεβήησλ, νπ ηψλ 
κειψλ ηάο εθθνπάο, νπδέ ζαλάηνπ πηθξάλ απφθαζηλ, πκάο αζαλαηίδνπζαλ, 
θαί πξφο Θεφλ ηφλ αζάλαηνλ, επθιεψο παξαπέκπνπζαλ, αζιεηαί 
γελλαηφηαηνη.  
 
Σφ καθαξηψηαηνλ, θαί θαηά πάληα ζεβάζκηνλ, θαί αμίνηο πνζνχκελνλ, ηέινο 
απεηιήθαηε, θαί ηάο δη' αηψλνο, γελλαίνη ειπίδαο, θαί αλαβιχδεηε εκίλ, 
θξνπλνχο ζαπκάησλ θινγκφλ εμαίξνληαο, παζψλ ςπρήο θαί ζψκαηνο, ηψλ 
επζεβψο ηήλ εηήζηνλ, ενξηήλ πκψλ πάληνηε, εθηεινχλησλ Παλεχθεκνη.  
 
Φψηηνο ν έλδνμνο, θαί ν ζεφθξσλ Αλίθεηνο, ε δπάο ε παλάξηζηνο, Σξηάδνο 
ιακπξφηεζη, θαηεγιατζκέλνη, θαί πεπνηθηικέλνη, ηαίο ηψλ ζηηγκάησλ 
θαιινλαίο, κεηά Αγγέισλ αεί αγάιινληαη, ηνίο πίζηεη δέ ηήλ έλδνμνλ, θαί Ηεξάλ 
απηψλ άζιεζηλ, ενξηάδνπζη λέκνπζη, θσηηζκφλ ηε θαί έιενο.  
 

Καί ηνχ Οζίνπ Μαμίκνπ γ' 
 

Ήρνο ν απηφο 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Σφλ δη' νίθηνλ γελφκελνλ, σο επδφθεζελ άλζξσπνλ, ελ δπζί ζειήζεζηλ 
ελεξγείαηο ηε, θαηαλννχκελνλ ζηε, εθήξπμαο Μάμηκε, απνθξάηησλ κηαξψλ ηά 
απχισηα ζηφκαηα, κνλνζέιεηνλ, κνλελέξγεηνλ, ηνχηνλ δνμαδφλησλ, επεξεία 
δηαβφινπ, ηνχ ηήλ θαθίαλ ηεθηήλαληνο.  
 
Σαίο λεπξαίο ηψλ δνγκάησλ ζνπ, Πχξξνλ Πάηεξ απέπλημαο, ιεξσδνχληα 
Μάμηκε ηφλ θαθφθξνλα, θαί δησγκνχο εθαξηέξεζαο, θαί ζιίςεηο ανίδηκε, 
καζηηδφκελνο ζθνδξψο, θαί ηήλ γιψηηαλ ηεκλφκελνο, θαί ηήλ πάληνηε, πξφο 
Θεφλ αηξνκέλελ ζείαλ ρείξα, δη' ήο γξάθσλ δηεηέιεηο, ηά πςειφηαηα δφγκαηα.  
 



Ομπγξάθνπ σο θάιακνο, ηεζεγκέλε ηψ Πλεχκαηη, ε αγία γέγνλε Μάθαξ 
γιψζζά ζνπ, θαιιηγξαθνχζα ελ πλεχκαηη, πιαμί θαξδηψλ εκψλ, λφκνλ ζείσλ 
αξεηψλ, θαί δνγκάησλ αθξίβεηαλ, θαί ηήλ ζάξθσζηλ, ηνχ ελ δχν νπζίαηο ηνίο 
αλζξψπνηο, θαί κηά ηή ππνζηάζεη, εκθαληζζήλαη ζειήζαληνο.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Σψλ κνλαζηψλ ηά πιήζε, ηφλ θαζεγεηήλ ζε ηηκψκελ, Παηήξ εκψλ Μάμηκε, 
δηά ζνχ γάξ ηήλ ηξίβνλ, ηήλ φλησο επζείαλ, πνξεχεζζαη έγλσκελ, Μαθάξηνο 
εί, ηψ Υξηζηψ δνπιεχζαο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαο ηήλ δχλακηλ, Αγγέισλ 
ζπλφκηιε, Οζίσλ ζπκκέηνρε θαί Γηθαίσλ, κεζ' ψλ πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Ήρνο ν απηφο 
ηήο Δνξηήο 

Σφλ γλφθνλ ηφλ λνκηθφλ, ε θσηεηλή ηήο Μεηακνξθψζεσο, δηεδέμαην λεθέιε, 
ελ ή Μσυζήο θαί Ζιίαο γελφκελνη, θαί ηήο ππεξθψηνπ δφμεο αμησζέληεο, Θεψ 
έιεγνλ, χ ν εί Θεφο εκψλ, Βαζηιεχο ηψλ αηψλσλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

ξεη ελ ηψ Θαβψξ, πξνζέιζσκελ πξνζχκσο, ζεάζαζζαη ηήλ δφμαλ, ηνχ 
πάλησλ βαζηιέσο, Υξηζηνχ ηνχ ιπηξσηνχ εκψλ.  
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
θζεο ζχλ Μσυζή, Ζιία ηε σηήξ κνπ, θαί Μαζεηψλ πξνθξίηνηο, ελ φξεη 
ζαβσξίσ, αζηξάςαο ππέξ ήιηνλ.  
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Ήθνπνλ παηξηθήο, θσλήο πξνζβεβαηνχζεο, ηήλ δφμαλ ζνπ σηήξ κνπ, νη 
Μαζεηαί θαί θφβσ, πξελείο εηο γήλ θαηέπηπηνλ.  

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

Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'  Σήο Δνξηήο 
Σήο ζεφηεηφο ζνπ Υξηζηέ, ακπδξάλ απγήλ παξαγπκλψζαο, ηνίο ζπλαλαβάζί 
ζνη επί ηνχ φξνπο, ηήο ππεξθνζκίνπ ζνπ δφμεο επνίεζαο θνηλσλνχο, φζελ 
ελζεαζηηθψο εθξαχγαδνλ, Καιφλ εζηηλ εκάο ψδε είλαη, Μεζ' ψλ θαί εκείο, ζέ 
ηφλ κεηακνξθσζέληα σηήξα Υξηζηφλ, αλπκλνχκελ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Οζίνπ 



Ήρνο πι. δ' 
Οξζνδνμίαο νδεγέ, επζεβείαο δηδάζθαιε, θαί ζεκλφηεηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν 
θσζηήξ, ηψλ κνλαδφλησλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Μάμηκε ζνθέ, ηαίο 
δηδαραίο ζνπ πάληαο εθψηηζαο, Λχξα ηνχ Πλεχκαηνο, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο 
Ήρνο βαξχο 

Μεηεκνξζψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, θαζψο ήδπλαλην, Λάκςνλ θαί εκίλ ηνίο ακαξησινίο, ηφ θψο ζνπ ηφ 
ατδηνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θσηνδφηα δφμα ζνη. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Σήλ ηψλ βξνηψλ ελαιιαγήλ, ηήλ κεηά δφμεο ζνπ σηήξ, ελ ηή δεπηέξα θαί 
θξηθηή, ηήο ζήο ειεχζεσο δεηθλχο, επί ηνχ φξνπο Θαβψξ κεηεκνξθψζεο, 
Ζιίαο θαί Μσζήο ζπλειάινπλ ζνη, ηνχο ηξείο ηψλ Μαζεηψλ ζπλεθάιεζαο, νί 
θαηηδφληεο Γέζπνηα ηήλ δφμαλ ζνπ, ηή αζηξαπή ζνπ εμέζηεζαλ, ν ηφηε 
ηνχηνηο, ηφ θψο ζνπ ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα φκνηνλ 
Δλ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ, κεηακνξθνχκελνο σηήξ, ηνίο πξνθξίηνηο Μαζεηαίο, 
δείμαο ηήλ δφμαλ ζνπ Υξηζηέ, ηφ αλαιινίσηνλ ήζηξαςαο ηήο ζεφηεηνο, 
Νεθέιε δέ θσηφο ζπλεθάιεζαο, Ζιίαλ θαί Μσζήλ ζπιιαινχληάο ζνη, δηφ θαί 
Πέηξνο έιεγελ, Οηθηίξκνλ, θαιφλ εζηηλ ψδε είλαη ζχλ ζνί, ν ηφηε ηνχηνηο, ηφ 
θψο ζνπ ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δίηα νη Καλνλεο, ν πξψηνο ηήο Δνξηήο, θαί νη δχν επφκελνη ηψλ Αγίσλ.  
 

Καλψλ ηψλ Μαξηχξσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σεξπλήλ επαηλψ Μαξηχξσλ μπλσξίδα. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 



Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 
Σνίο πφλνηο ηνίο ηήο ζαξθφο παλεχθεκνη, εγθαξηεξήζαληεο, επζζελεζηάηε 
πίζηεη ινγηζκνχ, πξφο ηήλ άπνλνλ ραίξνληεο, δσήλ κεηεβηβάζζεηε, ππεξ 
εκψλ αεί πξεζβεχνληεο.  
 
Δλζένηο νρπξσζείο Αλίθεηε, φπινηο ηήο πίζηεσο, πξφο ζπκπινθήλ αζάξθσλ 
δπζκελψλ, ξσκαιέσο ερψξεζαο, θαί ηά απηψλ ζηξαηεχκαηα, ζεία δπλάκεη 
εμεθάληζαο.  
 
Ρεηφξσλ αδνιεζρίαλ έλδνμε, θαί λνχλ αδφθηκνλ, Διιεληζηψλ θξνλήζεη ζετθή, 
ιακπξπλφκελνο ήζρπλαο, θαί ζεαπηφλ Αλίθεηε, φινλ πξφο άζιεζηλ 
εθδέδσθαο.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνο θαί πξφ ηφθνπ Άρξαληε, θαί κεηά γέλλεζηλ, σο αιεζψο εδείρζεο, 
ηφλ Θεφλ, ππέξ ιφγνλ γάξ έηεθεο, ηφλ ηνχο Αγίνπο κάξηπξαο, ελεζιεθφηαο 
ζηεθαλψζαληα.  
 

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

Ο πακκέγηζηνο Μάμηκνο δνμάδεηαη. 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

ιελ κνη ηήλ ζεφπλνπλ, εθ ηήο κειηξξχηνπ θαί εδείαο ζνπ, ελαπφζηαμνλ 
γιψηηεο, ζείε Μάμηκε ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Πχξ θαηφκελνλ ψθζεο, θαηά ηψλ αηξέζεσλ καθάξηε, σο θαιάκελ γάξ ηαχηαο, 
θαηελάισζαο δήισ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Άινγνλ πξνεηέζε, εθ δπζζεβεζηάηεο πξναηξέζεσο, κνλνζέιεηνλ δφγκα, ηνίο 
δέ ιφγνηο ζνπ Πάηεξ δηήιεγθηαη.  

Θενηνθίνλ 
Άρξαληε Θενηφθε, ε ζεζαξθσκέλνλ ηφλ ατδηνλ, θαί ππέξζενλ Λφγνλ, ππέξ 
θχζηλ ηεθνχζα πκλνχκέλ ζε.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή γ' 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

Νηθήζαο κεηά Υξηζηνχ, ηάο παξαηάμεηο ηνχ ερζξνχ ζηέθαλνλ, ληθεηηθφλ 
έιαβεο, Μάξηπο αζινθφξε Αλίθεηε.  
 
Ζιφγεζαλ ηήο ζαξθφο, σο θζεηξνκέλεο νη Υξηζηνχ κάξηπξεο, θαί ραιεπά 
βάζαλα, γλψκε ξσκαιέα ππήλεγθαλ.  



 
Νακάησλ δσνπνηψλ, πεπιεξσκέλνη ζνιεξά ξεχκαηα, πιάλεο ζνθνί 
κάξηπξεο, ξεχκαζηλ αηκάησλ επαχζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Δλψθεζελ επί ζνί, ν θαηνηθψλ ηνχο νπξαλνχο Κχξηνο, θαί εμ εκψλ άπαζαλ, 
πιάλελ Θενηφθε εμψθηζελ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

χ εί ηφ ζηεξέσκα 
Μέγηζηνο ν Μάμηκνο, ηήο επζεβνχο Υξηζηνχ πίζηεσο, παλαιεζήο, θήξχμ ηε 
θαί κάξηπο, αλεδείρζε δη' αίκαηνο. 
 
Μάμηκε καθάξηε, ζπ δη' αζθήζεσο γέγνλαο, ζενπξεπέο, ηήο θηινζνθίαο, θαί 
ζνθφλ ελδηαίηεκα.  
 
Έβιπζελ ε γιψζζά ζνπ, πνηακεδφλ Υξηζηνχ δφγκαηα, παλεπζεβή, Μάμηκε 
πακκάθαξ, ηήο ζνθίαο ν ηξφθηκνο.  

Θενηνθίνλ 
έ πάληεο θεθηήκεζα, θαηαθπγήλ θαί ηείρνο εκψλ, Υξηζηηαλνί, ζέ 
δνμνινγνχκελ, αζηγήησο Παλπκλεηε. 

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

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
 

Σνχ Οζίνπ  Ήρνο πι. β' 
Σήλ ππέξ εκψλ 

Φψο ηφ ηξηιακπέο, Οηθήζαλ ελ ηή ςπρή ζνπ, ζθεχνο εθιεθηφλ αλέδεημέ ζε 
πακκάθαξ, ζαθελίδεηο θαί γάξ ηά ζεία ηνίο πέξαζη, δπζεθίθησλ λνεκάησλ ηε 
ηήλ δήισζηλ καθάξηε, ηήλ Σξηάδα πάζη Μάμηκε, αλαθεξχηησλ ηξαλψο, 
ππεξνχζηνλ άλαξρνλ.  

Ο Οίθνο 
Σψλ Ηεξέσλ ε θξεπίο, ε βάζηο ηψλ δνγκάησλ, ε ζάιπηγμ ηήο ζνθίαο, 
Μαξηχξσλ ε αθξφηεο, θαί ηψλ πηζηψλ ν ζηεξηγκφο, θφζκσ πξναλίζρεη 
Μάμηκνο ν ζαπκαζηφο, δηά ηήο ζείαο απηνχ κλήκεο ζήκεξνλ, Σνχηνπ νχλ 
πξφο ηήλ ιάκςηλ αλάζηεηε πάληεο, ηήλ παξξεζίαλ θαίηφλ δήινλ επθεκνχληεο, 
φλ έδεημελ ππέξ επζεβείαο, δη' ήλ αιεζψο σο πνηκήλ, ππέξ πνίκλεο 
παξεηάμαην ζηεξξψο θαηά ηψλ ιχθσλ, νχο θαηαβαιψλ βξαβείνηο λίθεο 
εζηέθζε, ηήλ Σξηάδα πάζηλ αλαθεξχηησλ ηξαλψο, ππεξνχζηνλ άλαξρνλ.  
 

Κάζηζκα ηψλ Αγίσλ  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ήλ ηψ ηαπξψ 

Καηαβαιφληεο ηνχ ερζξνχ ηάο επάξζεηο, ηή θαξηεξία ηψλ δεηλψλ αζινθφξνη, 



ηφλ νπξαλφλ σθήζαηε γεζφκελνη, Φψηηε ανίδηκε, θαί Αλίθεηε κάθαξ, φζελ 
καθαξίδεζζε, εηο αηψλαο αηψλνο, ππέξ εκψλ πξεζβεχνληεο Υξηζηψ, ηψλ 
εθηεινχλησλ πκψλ ηά κλεκφζπλα.  

Γφμα... Σνχ Οζίνπ 
Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα 

Σά θαηνξζψκαηα ηήο πνιηηείαο ζνπ, πάλησλ θσηίδνπζη ηά δηαβήκαηα, Μάμηκε 
Πάηεξ αιεζψο, ηψλ πίζηεη κηκνπκέλσλ ζε, φζελ ηνχο εθ πφζνπ ζε, 
καθαξίδνληαο πάληνηε, ζψδε ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, απφ πάζεο ζηελψζεσο, 
Υξηζηφλ ηφλ αγαζφλ ηθεηεχσλ, κάθαξ αμηνζαχκαζηε.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο  φκνηνλ 
Σήο ζείαο δφμεο ζνπ, φλησο απαχγαζκα, θαζψο εδχλαλην, έδεημαο Λφγε 
Θενχ, ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ελ Θαβψξ, φξεη κεηακνξθνχκελνο, νίο 
ζπλειιακθζείεκελ, θαί εκείο νη πκλνχληέο ζε, κφλε αλαιινίσηε, Ηεζνχ 
παληνδχλακε, θαί πίζηεη ζνη ζπκθψλσο βνψληεο, Γφμα Υξηζηέ ηή βαζηιεία 
ζνπ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή δ' 
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 

Ππξαθηνχκελνη αγάπε Θενχ πξνζχκσο, θιφγα ππξφο ππήιζεηε, κέλνληεο ηή 
δξφζσ άθιεθηνη ηνχ Πλεχκαηνο, αήηηεηνη κάξηπξεο, ζείνη πξεζβεπηαί ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 
Απεξλήζαλην ηφ ζψκα Πνηθηινηξφπσο, νη Αζιεηαί μεφκελνη, φισ ηψ λντ γάξ, 
ηψ Θεψ εηέληδνλ, ησ ηνχηνηο παξέρνληη ηήλ ππνκνλήλ δηά πίζηεσο.  
 
Ηζρπξφηαηνη σο πχξγνη ηήο επζεβείαο, ηείρε ερζξνχ θαζείιεηε, θαί πφιεσο 
ζείαο, κάξηπξεο θξαπγάδνληεο, πνιίηαη γεγφλαηε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Νπζηαγκφλ νπθ ελπζηάμαηε δπζζεβείαο, αιι' εγξεγφξζεη κάξηπξεο ζεία, ηνχο 
ππλνχληαο, πάληνηε εηο ζάλαηνλ, πξφο θψο εμεγείξεηε, ηήο ζενγλσζίαο ελ 
ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Χο σξαία απεθχεζαο ηφλ σξαίνλ, Παξζελνκήηνξ άρξαληε, ηφλ σξαηνηάηνπο, 
δείμαληα ηνχο κάξηπξαο, ζηεξξψο ελαζιήζαληαο, θαί ηήλ αζεταλ κεηψζαληαο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Γεγελείο ζε γεξαίξνπζη, θαί ηψλ νπξαλίσλ ηάμεηο ζαπκάδνπζη, ηή θηιία ηήο 
ζνθίαο γάξ, αλεδείρζεο Πάηεξ ψζπεξ άζαξθνο.  
 
Ηηακφο κέλ ν ηχξαλλνο, αιι' ε θαξηεξία ζνπ αθαηάπιεθηνο, φζελ ζχ κέλ 
κεκαθάξηζαη, εθείλνο δέ Πάηεξ εμσζηξάθηζηαη.  



 
πλαζινχζί ζνη Μάμηκε, ε ηψλ καζεηψλ δπάο ε παλφιβηνο, ζνί ηψλ άζισλ, 
θνηλσλήζαληεο, δηφ θαί επάζισλ ίζσλ έηπρνλ.  
 
Σή ξνή ζνπ ηνχ αίκαηνο, θαηαξδεπνκέλε ε Υξηζηνχ Δθθιεζία, εμαλζεί 
παηξνπαξάδνηνλ, ηνχ ζείνπ ζνπ ζπφξνπ δφγκα ζηε.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ηφλ ζηάρπλ βιαζηήζαζα, ηφλ δσνπνηφλ αλήξνηνο άξνπξα, ηφλ παξέρνληα 
ηψ θφζκσ δσήλ, Θενηφθε ζψδε ηνχο πκλνχληάο ζε.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ε' 
χ θπξηέ κνπ θψο 

Μπξίνηο αηθηζκνίο, λεθξσζέλ ηφ ζαξθίνλ ζνπ, Αλίθεηε ηήλ αγήξσ, θαί 
αζάλαηνλ δφμαλ, πακκάθαξ πξνεμέλεζελ.  
 
Αλάισηνο ππξί, θαηαθαίνληη γέγνλαο, ψ Φψηηε ζείνπ θέγγνπο, θνηλσλέ θαί 
εκέξαο, αδχηνπ ηέθλνλ γλήζηνλ.  
 
Ρεφλησλ ηήλ θζνξάλ, παληειψο απεθξνχζαλην, πνζή ζαληεο ηψλ κελφλησλ, 
ηφ ηεξπλφλ νινςχρσο, νη Μάξηπξεο νη έλδνμνη.  

Θενηνθίνλ 
Σίο δχλαηαη ηφ ζφλ, εξκελεχζαη κπζηήξηνλ, ψ Γέζπνηλα Θενηφθε;ππέξ λνχλ 
γάξ θαί ιφγνλ, Θεφλ αθξάζησο ηέηνθαο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 
Ο γλψζηλ γετλσλ αζξνίζαο, θαί νπξαλίσλ, ελδίθσο θηιφζνθνο, θαηνλνκάδεηαη 
Μάμηκνο.  
 
νθίαο ηήο ακείλσ ηψ έξσηη, ηνχ Υξηζηνχ ζνπ, κηκεηήο παλάξηζηνο, ψθζεο 
ανίδηκε Μάμηκε.  
 
Μαλία ππεξφξηνο γέγνλαο, ηνχ ηπξάλλνπ, εχξεο δέ καθάξηε, ηφλ, Ηεζνχλ 
παξακχζηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Καηεχλαζνλ ηφλ άζηαηνλ θιχδσλα, ηψλ παζψλ κνπ, ε Θεφλ θπήζαζα, ηφλ 
θπβεξλήηελ θαί Κχξηνλ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη κεηά θσλήο 



Τςψζεο, αλειεψο ελ μχισ μεφκελνο, ηφ ηήο λεθξψζεσο πάζνο, απνξξίπησλ, 
ζείαλ θαηαζηνιήλ ηε, νπξαλφζελ, ελδπφκελνο Μάξηπο Αλίθεηε.  
 
Ρήμαληεο, ηνχο δεζκνχο ηήο απάηεο νη Άγηνη, ελ ηψ δεζκείζζαη επηφλσο, ηήο 
ππνκνλήο ηε θαί θαξηεξίαο, ζείνηο βξφρνηο, ηφλ πξνζηάηελ ηνχ ζθφηνπο 
απέπλημαλ.  
 
θζεηε, σο κεγάινη θσζηήξεο θσηίδνληεο, καξκαξπγαίο ηακάησλ, θαί αθηίζη 
ζείσλ αγσληζκάησλ, πάζαλ θηίζηλ, Αζινθφξνη Υξηζηνχ γελλαηφηαηνη.  

Θενηνθίνλ 
Ννκίκσλ, απεθχεζαο δίρα Παλάκσκε, ηφλ αιεζή λνκνζέηελ, φλ δπζψπεη 
λφκσ ηήο ακαξηίαο, ηήλ ςπρήλ κνπ, ηξνπνπκέλελ νηθηίξαη θαί ζψζαί κε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Υηηψλά κνη παξάζρνπ 
Αλέλδνηνλ πξνζθέξσλ ηψ Θεψ, ζενθφξε δέεζηλ, ςπρήο ηε θαί ζψκαηνο, ηψλ 
παζψλ θαί ηήο θζνξάο εκάο ιχηξσζαη.  
 
Ξεξαίλεηαη αηξέζεσο πεγή, βνξβνξψδνπο άπαζα, ανίδηκε Μάμηκε, 
θξαηηνκέλε ηή εδχηεηη ηήο γιψηηεο ζνπ.  
 
Ηιάζζεηί κνη κφλε αγαζέ, θαί πεγήλ ηήο ράξηηνο Υξηζηέ ηή θαξδία κνπ, ηαίο 
ιηηαίο ηνχ ζνχ Οζίνπ αλάβιπζνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ κφλε δηά ιφγνπ ελ ζαξθί, ηφλ Λφγνλ θπήζαζα, ξχζαη δεφκεζα, ηψλ 
παγίδσλ ηνχ ερζξνχ ηάο ςπράο εκψλ.  

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

Κνληάθηνλ ηψλ Αγίσλ 
Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ 

Σνχο ζείνπο πηζηνί, νπιίηαο επθεκήζσκελ, ηφ δεχγνο Υξηζηνχ, ηήο δφμεο 
εγθσκηάζσκελ, θαί ζηεξξνχο σο θήξπθαο, επζεβείαο άπαληεο θίιαζινη, θαί 
Θενχ φλησο εξαζηάο, ελ χκλνηο αζκάησλ θαηαζηέςσκελ.  

Ο Οίθνο 
Γή θαί ζπνδφο, ζαπξία ηε θαί ζθψιεμ, δη' αηζρξψλ θαί βεβήισλ έξγσλ θαί 
ινγηζκψλ ππάξρσλ, κφλε θηιάλζξσπε, ζέ ηθεηεχσ, θαί ζνί πξνζπίπησ, 
εθθαζαξαί κε ηψ ζπφγγσ ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, Υξηζηέ, ηνχ ξχπνπ, φλ ελ έξγνηο 
θαί ιφγνηο ζπλήζξνηζα, θσηίζαη δέ ηφ δνθψδεο ηνχ λνφο κνπ ηή αίγιε ηήο ζήο 
ράξηηνο, ίλα αμίσο ηήλ έλζηαζηλ ηψλ καξηχξσλ σηήξ κνπ εμείπνηκη, ελ 
χκλνηο αζκάησλ θαηαζηέθσλ απηνχο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ. 



Σή ΗΒ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Φσηίνπ θαί 
Αληθήηνπ.  

ηίρνη 
 Πχξ Αλίθεηνλ ζπκθιέγεη ηψ Φσηίσ,  
 Οχο θσηφο νίθνο σο αληθήηνπο θέξεη.  
 Πχξ θαηά δσδεθάηελ θηάλε Φψηηνλ εδ' Αλίθεηνλ.  
 

Οη φζηνη Κάζησξ θαί Παιάκσλ, ελ εηξήλε ηειεηνχληαη.  
 

Οη άγηνη δψδεθα ζηξαηηψηαη κάξηπξεο, νη εθ Κξήηεο νξκψκελνη, μίθεη 
ηειεηνχληαη.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Πακθίινπ θαί Καπίησλνο, 
μίθεη ηειεησζέλησλ.  

ηίρνη 
 Οη θείκελνη γή, θαί ιχζξσ πεθπξκέλνη,  
 Ξίθνο κεηήιζνλ, Πάκθηινο θαί Καπίησλ.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ νζίσλ εξγίνπ θαί ηεθάλνπ ελ εηξήλε 
ηειεησζέλησλ.  

ηίρνη 
 Ίζσλ ηδξψησλ, εξγίσ θαί ηεθάλσ,  
 Ίζνη ζηέθαλνη, θαί γάξ νχησ ηφ πξέπνλ.  
 

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

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή δ' 
Δλ ηή θακίλσ 

Ξέλνλ αγψλα, δηελπθφηεο μέλνη ψθζεηε, φλησο θξνλεκάησλ έλδνμνη ηήο 
ζαξθφο, ηψλ Αγγέισλ ζπκπνιίηαη δέ, θιεξνλφκνη ηε ηνχ Υξηζηνχ, 
κεγαιψλπκνη κάξηπξεο.  
 
Τπνκνλή ηε, θαί θαξηεξία εληθήζαηε, πάλησλ δπζκελψλ αζέσλ επηβνπιάο, θαί 
θαηδξνί πφλνηο γελφκελνη, πξφο θέγγνο άδπηνλ, κεηεβηβάζζεηε, παλανίδηκνη.  
 
Ναφο Σξηάδνο, ηήο ππεξζένπ γελφκελνο, ζηήιαο θαί λανχο εδάθηζαλ 
αλδξηθψο, ηψλ αζέσλ νη παλεχθεκνη, θαί πξφο νπξάληνλ, ιαφλ κεηεβηβάζζε 
ζαλ αγαιιφκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Χο πιαηπηέξα, ηψλ νπξαλψλ Αγλή ππνδέδεμαη, Λφγνλ κεδακνχ ρσξνχκελνλ 
ππέξ λνχλ, ζηελσηάηελ ηνχο νδεχνληαο, νδφλ παλάκσκε, πξφο πιαηπζκφλ, 
εηζάγνληα ζείαο δσήο.  
 



Σνχ Οζίνπ 
 

Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 
Μίαλ θχζηλ Σξηάδνο, κίαλ ζέιεζηλ έθεο, κίαλ ελέξγεηαλ, Θενχ δέ 
ζαξθσζέληνο, δχν θχζεηο, ζειήζεηο, ελεξγείαο εθήξπμαο, ν ηψλ Παηέξσλ 
βνψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Οχ ζειήκαηα δχν, δηαηξνχκελα γλψκεο ελαληηφηεηη, πνηφηεηη δέ κάιινλ, 
αλεθήξπμαο Πάηεξ, θπζηθή δηαθέξνληα, ν ηψλ Παηέξσλ βνψλ, Θεφο 
επινγεηφο εί.  
 
ηήιελ Οξζνδνμίαο, ηνχο ελζένπο ζνπ ιφγνπο Πάηεξ θαηέρνληεο, ηφλ έλα ηήο 
Σξηάδνο, ελ δπζί ηαίο νπζίαηο, θαί ζειήζεζη ζέβνκελ, ηφλ ηψλ Παηέξσλ εκψλ, 
Θεφλ ηφλ ζαξθσζέληα.  
 
Γχν Πάηεξ εηδφηεο, ελεξγείαο ηνχ νίθησ ζεζαξθσκέλνπ Θενχ, δηζζάο 
απηεμνπζίσο, ζειήζεηο δηδαρζέληεο, ππφ ζνχ αλακέιπνκελ, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ε' 
Υείξαο εθπεηάζαο 

Ρσκαιένλ θξφλεκα ζνθνί, επηδεηθλχκελνη, ζεξψλ νξκήκαηα, νπθ επηνήζεηε 
βξάζκαηα, ηψλ ιεβήησλ νπθ επηήμαηε, νπ ηψλ κειψλ ηάο εθηνκάο, νπ 
βαζάλσλ πνηλάο, εθβνψληεο, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ηάζζε ηά πάζε ηψλ πηζηψλ, εμεηθνλίζαληεο, πάζνο καθάξηνλ, πκψλ ηνίο 
πάζεζηλ Άγηνη, θαί θαζαίξεηε λνζήκαηα, θαί θπγαδεχεηε δεηλά βνψληεο 
πλεχκαηα, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Γπάο αζιεηψλ πεξηθαιιήο, Σξηάδα άθηηζηνλ, θαζσκνιφγεζε, θαί κπξηφιεθηνλ 
ψιεζε, πνιεκίσλ φλησο θάιαγγα, θαί κπξηάζη λνεηαίο ζπλήθζε κέιπνπζα, 
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Αγία Παξζέλε ε Θεφλ, ηφλ ππεξάγηνλ, απνθπήζαζα, ηφλ ζηεθαλψζαληα 
ράξηηη, ηνχο Αγίνπο ηνχηνπο κάξηπξαο, ζψ ζνλ αγίαζνλ εκάο, πξνζχκσο 
κέιπνληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Νηθεηαί ηπξάλλνπ 
Οιηθψο πνζήζαο, ηφλ ππεξπνζήζαληα γέλνο αλζξψπσλ, ηφλ ζηαπξφλ ζνπ 
ήξαο, θαί απηψ καθάξηε ζπλεζηαπξψζεο, Δπινγείηε θξάδσλ, ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  



 
Ξελσζείο απάζεο, εδνλήο καθάξηε ζαλαηεθφξνπ, ζεαπηφλ εηξγάζσ, φινλ 
αθειίδσηνλ έζνπηξνλ ζείνλ, Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Απελνχο ηπξάλλνπ, δπζζεβνχο σκφηεηα νπ θαηεπιάγεο, αιι' σο πχξγνο 
έζηεο, αθιηλήο αθιφλεηνο νξζνδνμίαο, Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Εσεθφξνλ αίγιελ, εθ κηάο ζεφηεηνο ηξηζππνζηάηνπ, δεδεγκέλνο ψθζεο, ηνίο 
ελ ζθφηεη ήιηνο θαί πιαλσκέλνηο, Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σνχ Αδάκ Παξζέλε, ηνχ παξαπεζφληνο κέλ ψθζεο ζπγάηεξ, ηνχ Θενχ δέ 
κήηεξ, ηνχ αλαθαηλίζαληφο κνπ ηήλ νπζίαλ, φλ πκλνχκελ πάληα ηά έξγα σο 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ζ' 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο 

Ηδνχ ε θαηδξά θαί θσζθφξνο, θαί πιήξεο ράξηηνο εκέξα, έιακςε Φσηίνπ ηνχ 
ζείνπ, θαί Αληθήηνπ πάληαο θσηίδνπζα, ηνχο ελ απηή γεξαίξνληαο, ηά 
θσηαπγή ηνχησλ παζήκαηα.  
 
Χθζεηε σο άλζξαθεο πάζαλ, χιελ θαθίαο εκπηπξψληεο, ψθζεηε σο ηίκηνη 
άξλεο, εζεινπζίσο θαηαζθαηηφκελνη, θαί ηψ Ακλψ ηψ αίξνληη, ηάο ακαξηίαο 
πξνζαγφκελνη.  
 
ηίγκαηα πκψλ Αζινθφξνη, θαί ηά παζήκαηα θαί πφλνπο, θαί ηήλ ππέξ λνχλ 
θαξηεξίαλ, θαί ηνχο αγψλαο, θαί ηήλ ηειείσζηλ, παλεπθιεψο δνμάδνληεο, 
ζήκεξνλ πάληεο επθξαηλφκεζα.  
 
Ήλζεζαλ θνηιάζηλ νζίσο, καξηπξηθαίο θαζάπεξ ξφδα, νη πεξηθαιιείο, 
Αζινθφξνη, θαί ηάο θαξδίαο επσδηάδνπζη ηψλ επζεβψλ ελ πλεχκαηη, δπζψδε 
πιάλελ εθκεηψζαληεο.  

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



Σνχ Οζίνπ 
 

Σφλ πξνδεισζέληα 
Έηη ζνπ σο Άβει, ηφ αίκα θαί εηο αηψλαο, ηά ζεφπλεπζηα Ηδφγκαηα, θσλή 
δηαπξπζίσ, ε Υξηζηνχ Δθθιεζία θεξχηηεη, Μάμηκε πακκάθαξ θαί πακκέγηζηε.  
 
Σέηκεηαη ε ρείξ ζνπ, γξάθεη δέ ζείσ δαθηχισ, σο θαιάκσ θαί κέιαλη, 
ηεηκεκέλε ηή γιψζζε, ηψ ζψ αίκαηη ηψ νζίσ Πακκάθαξ, πίζηηλ ελ θαξδίαηο 
ηήλ νξζφδνμνλ.  
 
Άδεηαη ελ θφζκσ, ε έλζενο παξξεζία, θαί ηφ πχξ ηφ εγθάξδηνλ, ηήο ελζένπ 
αγάπεο, δη' ήλ ζηε ηήλ ηνχ αίκαηνο ρχζηλ, Μάμηκε ππέζηεο πξνζπκφηαηα.  
 
Ίζηαζν πξφ βήκαηνο, ζείνπ κεηά καξηχξσλ, νίο ηνχ μχινπ ηήο πίζηεσο, 
εθνηλψλεζαο Πάηεξ, θαί εκάο νηθεηψλ ηψ Γεζπφηε, θαί ζνχ κηκεηάο 
απεξγαδφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
χ εί Θενηφθε, ηά φπια εκψλ θαί ηείρνο, ζχ εί ε αληίιεςηο, ηψλ εηο ζέ 
πξνζηξερφλησλ, ζέ θαί λχλ εηο πξεζβείαλ θηλνχκελ, ίλα ιπηξσζψκελ ηψλ 
ερζξψλ εκψλ.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Οζίνπ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σά βάζε ηψλ θξηκάησλ ζνπ, εξεχλεηαη ηψ Πλεχκαηη, ηά δέ ηνχ Πλεχκαηνο 
ψηεξ, έλ πλεχκαηη θαί δπλάκεη, Μάμηκνο εμεξεχλεζελ, σο έλδηθνο 
θηιφζνθνο, ζειήζεηο ελεξγείαο ηε, αλαθεξχηησλ ζνπ δχν, δηφ ιακπξψο λχλ 
ηηκάηαη.  

Σψλ Μαξηχξσλ 
Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε 

Φψο ε Φσηίνπ ηνίο φρινηο, εγέλεην καξηπξία, ηνχ Αληθήηνπ ληθψληνο, ελ ηαίο 
βαζάλνηο ηήλ πιάλελ, Υξηζηνχ ηάο δχν γελλήζεηο, ζενινγνχλησλ, νχο 
επθεκήζσκελ άκα.  

Καί ηήο Δνξηήο 
Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε, θσηφο Παηξφο αγελλήηνπ, ελ ηψ θαλέληη θσηί ζνπ, 
ζήκεξνλ ελ ζαβσξίσ, θψο είδνκελ ηφλ Παηέξα, θψο θαί ηφ Πλεχκα, 
θσηαγσγνχλ πάζαλ Κηίζηλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Σήο Δνξηήο 
 



Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Παξήιζελ ε ζθηά, ειήιπζελ ε ράξηο, ελ ηψ Θαβψξ ηψ φξεη, Μσζήο εβφα 
ψηεξ, ηδψλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα.  
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
Ζιίαο θαί Μσζήο, ελ ηψ Θαβψξ ηψ φξεη, ηήλ έμνδνλ ειάινπλ, ήλ έκειιεο 
πιεξψζεηλ, ππέξ εκψλ Φηιάλζξσπε.  
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Σήο ζείαο ζνπ κνξθήο, νη ηξείο ηψλ Μαζεηψλ ζνπ, νξάλ κή δπλεζέληεο, ηήλ 
αζηξαπήλ ελ θφβσ, σηήξ εηο γήλ θαηέπηπηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Όςσζνλ επζεβψλ, βαζηιέσλ ηφ θέξαο, Πακβαζηιεχ νηθηίξκνλ, θαί λίθαο 
δίδνπ ψηεξ, πξεζβείαηο ηήο ηεθνχζεο ζε.  
 

Καί ηά ινηπά ηήο Αθνινπζίαο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΗΓ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαμίκνπ ηνχ Οκνινγεηνχ. Ζ απφδνζηο 

ηήο Δνξηήο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

ηηρνινγία νχ γίλεηαη. Δηο δέ ηφ. Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί 
ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια δ' δεπηεξνχληεο ηά δχν πξψηα.  
 

Ήρνο δ' 
Κνζκά Μνλαρνχ 

Πξφ ηνχ ζνχ ηαπξνχ Κχξηε, φξνο νπξαλφλ εκηκείην, λεθέιε σο ζθελή 
εθεπινχην, νχ κεηακνξθνπκέλνπ, ππφ Παηξφο δέ καξηπξνπκέλνπ, παξήλ ν 
Πέηξνο ζχλ Ηαθψβσ θαί Ησάλλε, σο κέιινληεο ζπλείλαί ζνη, θαί ελ ηψ θαηξψ 
ηήο παξαδφζεψο ζνπ, ίλα ζεσξήζαληεο ηά ζαπκάζηά ζνπ, κή δεηιηάζσζη ηά 
παζήκαηά ζνπ, ά πξνζθπλήζαη εκάο, έλ εηξήλε θαηαμίσζνλ, δηά ηφ κέγα ζνπ 
έιενο. (Γίο) 
 
Πξφ ηνχ ηαπξνχ ζνπ Κχξηε, παξαιαβψλ ηνχο Μαζεηάο εηο φξνο πςειφλ, 
κεηεκνξθψζεο έκπξνζζελ απηψλ, αθηίζη δπλάκεσο θαηαπγάδσλ απηνχο, 
έλζελ θηιαλζξσπία, εθείζελ εμνπζία, δείμαη βνπιφκελνο ηήο Αλαζηάζεσο ηήλ 
ιακπξφηεηα, ήο θαί εκάο ν Θεφο, ελ εηξήλε θαηαμίσζνλ, σο ειεήκσλ θαί 
θηιάλζξσπνο. (Γίο) 
 



Δηο φξνο πςειφλ κεηακνξθσζείο ν σηήξ, ηνχο θνξπθαίνπο έρσλ ηψλ 
Μαζεηψλ, ελδφμσο εμέιακςαο, δειψλ, φηη νη ηψ χςεη ηψλ αξεηψλ 
δηαπξέςαληεο, θαί ηήο ελζένπ δφμεο αμησζήζνληαη, πιιαινχληεο δέ ηψ 
Υξηζηψ, Μσυζήο θαί Ζιίαο εδείθλπνλ, φηη δψλησλ θαί λεθξψλ θπξηεχεη, θαί ν 
πάιαη δηά λφκνπ, θαί Πξνθεηψλ ιαιήζαο ππήξρε Θεφο, ψ θαί θσλή ηνχ 
Παηξφο, εθ λεθέιεο θσηεηλήο, εκαξηχξεη ιέγνπζα, Απηνχ αθνχεηε, ηνχ δηά 
ηαπξνχ ηφλ, Άδελ ζθπιεχζαληνο, θαί λεθξνίο δσξνπκέλνπ, δσήλ ηήλ 
αηψληνλ. 
 
ξνο ηφ πνηέ δνθψδεο θαί θαπλψδεο, λχλ ηίκηνλ θαί άγηφλ εζηηλ, ελ ψ νη 
πφδεο ζνπ έζηεζαλ Κχξηε, πξφ αηψλσλ γάξ θεθαιπκκέλνλ κπζηεξηνλ, επ' 
εζράησλ εθαλέξσζελ ε θξηθηή ζνπ Μεηακφξθσζηο, Πέηξσ Ησάλλε θαί 
Ηαθψβσ, νίηηλεο ηήλ αθηίλα ηνχ πξνζψπνπ ζνπ κή θέξνληεο, θαί ηήλ 
ιακπξφηεηα ηψλ ρηηψλσλ ζνπ, επί πξφζσπνλ, εηο γήλ θαηεβαξχλνλην, νί θαί 
ηή εθζηάζεη ζπλερφκελνη, εζαχκαδνλ βιέπνληεο, Μσυζήλ θαί Ζιίαλ 
ζπιιαινχληάο ζνη ηά κέιινληα ζπκβαίλεηλ ζνη, θαί θσλή εθ ηνχ Παηξφο, 
εκαξηχξεη ιέγνπζα. Οχηφο εζηηλ ν Τηφο κνπ ν αγαπεηφο, ελ ψ επδφθεζα, 
απηνχ αθνχεηε, φο ηηο θαί δσξείηαη ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Αλαηνιίνπ 

Πξνηππψλ ηήλ Αλάζηαζηλ ηήλ ζήλ, Υξηζηέ ν Θεφο, ηφηε παξαιακβάλεηο ηνχο 
ηξείο ζνπ καζεηάο, Πέηξνλ θαί Ηάθσβνλ θαί Ησάλλελ, ελ ηψ Θαβψξ αλειζψλ, 
νχ δέ σηήξ κεηακνξθνπκέλνπ, ηφ Θαβψξηνλ φξνο θσηί εζθέπεην, Οη 
Μαζεηαί ζνπ Λφγε, έξξηςαλ εαπηνχο ελ ηψ εδάθεη ηήο γήο, κή θέξνληεο νξάλ, 
ηήλ αζέαηνλ κνξθήλ, Άγγεινη δηεθφλνπλ θφβσ θαί ηξφκσ, νπξαλνί έθξημαλ, 
γή εηξφκαμελ, νξψληεο επί γήο, ηήο δφμεο ηφλ Κχξηνλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ςάιινκελ ηά Ηδηφκεια ηαχηα. 
 

Ήρνο α' 
Ο πάιαη ηψ Μσζεί ζπιιαιήζαο, επί ηνχ φξνπο ηλά δηά ζπκβφισλ, Δγψ εηκη, 
ιέγσλ ν λ, ζήκεξνλ επ' φξνο Θαβψξ, κεηακνξθσζείο επί ηψλ καζεηψλ, 
έδεημε ηφ αξρέηππνλ θάιινο ηήο εηθφλνο, ελ εαπηψ ηήλ αλζξσπίλελ, 
αλαιαβνχζαλ νπζίαλ, θαί ηήο ηνηαχηεο ράξηηνο, κάξηπξαο παξαζηεζάκελνο 
Μσυζήλ θαί Ζιίαλ, θνηλσλνχο επνηείην ηήο επθξνζχλεο, πξνκελχνληαο ηήλ 
έλδνμνλ δηά ηαπξνχ, θαί ζσηήξηνλ Αλάζηαζηλ. 
 
ηίρ. νί εηζηλ νη νπξαλνί, θαί ζή εζηηλ ε γή. 
 
Σήλ ζήλ ηνχ κνλνγελνχο Τηνχ Πξννξψκελνο, ελ Πλεχκαηη δηά ζαξθφο, πξφο 
αλζξψπνπο επηδεκίαλ, ν ζενπάησξ Γαπτδ, πφξξσζελ πξφο επθξνζχλελ 
ζπγθαιείηαη ηήλ θηίζηλ, θαί πξνθεηηθψο αλαθξάδεη, Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ 
Ολφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη, Δλ ηνχησ γάξ επηβάο ηψ φξεη σηήξ κεηά ηψλ 
καζεηψλ ζνπ, ηήλ ακαπξσζείζαλ ελ Αδάκ θχζηλ, κεηακνξθσζείο, 
απαζηξάςαη πάιηλ πεπνίεθαο, κεηαζηνηρεηψζαο απηήλ, εηο ηήλ ζήλ ηήο 



ζεφηεηνο δφμαλ ηε θαί ιακπξφηεηα, δηφ βνψκέλ ζνη, Γεκηνπξγέ ηνχ παληφο, 
Κχξηε δφμα ζνη. 
 
ηίρ. Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
 
Σφ άζρεηνλ ηήο ζήο θσηνρπζίαο, θαί απξφζηηνλ ηήο ζεφηεηνο, ζεαζάκελνη 
ηψλ Απνζηφισλ νη πξφθξηηνη, επί ηνχ φξνπο ηήο Μεηακνξζψζεσο, άλαξρε 
Υξηζηέ, ηήλ ζείαλ ειινηψζεζαλ έθζηαζηλ, θαί λεθέιε πεξηιακθζέληεο 
θσηεηλή, θσλήο ήθνπνλ Παηξηθήο, βεβαηνχζεο ηφ κπζηήξηνλ ηήο ζήο 
ελαλζξσπήζεσο, φηη εηο ππάξρεηο θαί κεηά ζάξθσζηλ, Τηφο κνλνγελήο θαί 
σηήξ ηνχ θφζκνπ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. β' 

Πέηξσ θαί Ηαθψβσ θαί, Ησάλλε, ηνίο πξνθξίηνηο καζεηαίο ζνπ Κχξηε, ζήκεξνλ 
ππέδεημαο ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ, ηήλ δφμαλ ηήο ζετθήο ζνπ κνξθήο έβιεπνλ 
γάξ ηά ηκάηηά ζνπ, αζηξάςαληα σο ηφ θψο θαί ηφ πξφζσπφλ ζνπ ππέξ ηφλ 
ήιηνλ θαί κή θέξνληεο νξάλ ηφ άζηεθηνλ ηήο ζήο ειιάκςεσο, εηο γήλ 
θαηέπηπηνλ, κεδφισο αηελίζαη ηζρχνληεο, Φσλήο γάξ ήθνπνλ καξηπξνχζεο 
άλσζελ, Οχηφο εζηηλ ν Τηφο κνπ ν αγαπεηφο, ν ειζψλ εηο ηφλ θφζκνλ ζψζαη 
ηφλ άλζξσπνλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο βαξχο 
Μεηεκνξζψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, θαζψο ήδπλαλην, Λάκςνλ θαί εκίλ ηνίο ακαξησινίο, ηφ θψο ζνπ ηφ 
ατδηνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θσηνδφηα δφμα ζνη.  
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηελ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Σήλ ηψλ βξνηψλ ελαιιαγήλ, ηήλ κεηά δφμεο ζνπ σηήξ, ελ ηή δεπηέξα θαί 
θξηθηή, ηήο ζήο ειεχζεσο δεηθλχο, επί ηνχ φξνπο Θαβψξ κεηεκνξθψζεο, 
Ζιίαο θαί Μσζήο ζπλειάινπλ ζνη, ηνχο ηξείο ηψλ Μαζεηψλ ζπλεθάιεζαο, νί 
θαηηδφληεο Γέζπνηα ηήλ δφμαλ ζνπ, ηή αζηξαπή ζνπ εμέζηεζαλ, ν ηφηε 
ηνχηνηο, ηφ θψο ζνπ ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηελ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα φκνηνλ 



Δπί ηφ φξνο ηφ Θαβψξ, κεηεκνξθψζεο, Ηεζνχ, θαί λεθέιε θσηεηλή, 
εθεπισκέλε σο ζθελή, ηνχο Απνζηφινπο ηήο δφμεο ζνπ θαηεθάιπςελ, φζελ 
θαί εηο γήλ ελαπέβιεπνλ, κή θέξνληεο νξάλ ηήλ ιακπξφηεηα, ηήο απξνζίηνπ 
δφμεο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, άλαξρε ψηεξ Υξηζηέ ν Θεφο, ν ηφηε ηνχηνηο, ηφ 
θψο ζνπ ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Ο αλειζσλ ζχλ Μαζεηαίο ελ ηψ φξεη, θαί ελ ηή δφμε ηνχ Παηξφο 
απαζηξάςαο, ζχλ Μσυζή Ζιίαο ζνη παξίζηαληαη, Νφκνο θαί Πξνθήηαη γάξ 
σο Θεψ ιεηηνπξγνχζηλ, ψ θαί ηήλ Τηφηεηα ηήλ θπζηθήλ ν Γελλήησξ, νκνινγψλ 
εθάιεζελ Τηφλ, φλ αλπκλνχκελ ζχλ ζνί θαί ηψ Πλεχκαηη. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δίζ' νχησο νη δχν Καλφλεο ηήο Δνξηήο. 
 

Πξψηνο Καλψλ, νχ ε, Αθξνζηηρίο. 
 

Υξηζηφο ελί ζθνπηή ζέιαο άπιεηνλ είδενο ήθε. 
Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 

«Υνξνί Ηζξαήι, αλίθκνηο πνζί, πφληνλ εξπζξφλ, θαί πγξφλ βπζφλ 
δηειάζαληεο, αλαβάηαο ηξηζηάηαο, δπζκελείο νξψληεο ελ απηψ ππνβξπρίνπο, 
ελ αγαιιηάζεη έκειπνλ, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
Ρήκαηα δσήο ηνίο θίινηο Υξηζηφο, θαί πεξί ηήο ζείαο δεκεγνξψλ βαζηιείαο 
έθε, Δλ εκνί ηφλ Παηέξα επηγλψζεζζε, θσηί σο εμαζηξάςσ απξνζίησ, ελ 
αγαιιηάζεη κέιπνληεο, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Ηζρχλ ηψλ εζλψλ θαηέδεζζε, θίινη Μαζεηαί, ζαπκαζζήζεζζε δέ ηψ πινχησ 
απηψλ, φηη δφμεο πιεξνχζζε, σο νθζήζνκαη, ιακπξφηεξνο ειίνπ 
εμαζηξάπησλ, έλ αγαιιηάζεη κέιπνληεο, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη 
δεδφμαζηαη. 
 
ήκεξνλ Υξηζηφο ελ φξεη Θαβψξ, ιάκςαο ακπδξψο, ζετθήο απγήο σο 
ππέζρεην, Μαζεηαίο παξεγχκλνπ ραξαθηήξα, ζειαζθφξνπ δέ πιεζζέληεο 
ζείαο αίγιεο, ελ αγαιιηάζεη έκειπνλ, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 

Γεχηεξνο Καλψλ, θέξσλ Αθξνζηηρίδα. 



 
Μσζήο Θενχ πξφζσπνλ ελ Θαβψξ είδε. 

 
Πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Μσζήο ελ ζαιάζζε πξνθεηηθψο, ηδψλ ελ λεθέιε θαί ελ ζηχισ πάιαη ππξφο, 
ηήλ δφμαλ Κπξίνπ αλεβφα, Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ. 
 
Χο πέηξα ηψ ζψκαηη ζθεπαζζείο, ηψ ηεζεσκέλσ, ηφλ αφξαηνλ θαζνξψλ, 
Μσζήο φ ζεφπηεο αλεβφα, Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ. 
 
χ επί ηνχ φξνπο ηνχ λνκηθνχ, θαί ελ Θαβσξίσ, θαζσξάζεο ηψ Μσυζή, ελ 
γλφθσ ηφ πάιαη, ελ θσηί δέ, λχλ απξνζίησ ηήο ζεφηεηνο.  

Καηαβαζία 
«Υνξνί Ηζξαήι, αλίθκνηο πνζί, πφληνλ εξπζξφλ, θαί πγξφλ βπζφλ 
δηειάζαληεο, αλαβάηαο ηξηζηάηαο, δπζκελείο νξψληεο ελ απηψ ππνβξπρίνπο, 
ελ αγαιιηάζεη έκειπνλ, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 

Χδή γ' 
 

Ο Δηξκφο 
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ». 
 
ινλ ηφλ Αδάκ θνξέζαο Υξηζηέ, ηήλ ακαπξσζείζαλ ακείςαο ειάκπξπλαο 
πάιαη θχζηλ, θαί αιινηψζεη ηήο κνξθήο ζνπ εζενχξγεζαο. 
 
ηχισ ππξηκφξθσ θαί λεθέιε πάιαη, ν ελ ηή εξήκσ ηφλ Ηζξαήι άγσλ, 
ζήκεξνλ ελ ηψ φξεη Θαβψξ αξξήησο, ελ θσηί Υξηζηφο εμέιακςελ. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Οπξαλίαο αςίδνο 
Ζ ζθηάδνπζα δφμα, ελ ηή ζθελή πξφηεξνλ, θαί ηψ Μσυζή νκηινχζα, ηψ ζψ 
ζεξάπνληη, ηχπνο γεγέλεηαη, ηήο αζηξαςάζεο αξξήησο, ελ Θαβψξ ζνπ 
Γέζπνηα Μεηακνξθψζεσο. 
 
πλαλήιζέ ζνη Λφγε, κνλνγελέο χςηζηε, ε ηψλ Απνζηφισλ αθξφηεο, επί ηνχ 
φξνπο Θαβψξ, θαί ζπκπαξέζηεζαλ φ,ηε Μσζήο θαί Ζιίαο, σο Θενχ 
ζεξάπνληεο, κφλε θηιάλζξσπε. 
 
Θεφο φινο ππάξρσλ, φινο βξνηφο γέγνλαο, φιε ηή ζεφηεηη κίμαο ηήλ 
αλζξσπφηεηα, ελ ππνζηάζεη ζνπ, ήλ ελ δπζί ηαίο νπζίαηο, Μσυζήο Ζιίαο ηε, 



είδνλ ελ φξεη Θαβψξ. 
Καηαβαζία 

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

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δπί ηφ φξνο ηφ Θαβψξ, κεηεκνξθψζεο ν Θεφο, αλακέζνλ Ζιηνχ, θαί 
Μσυζέσο ηψλ ζνθψλ, ζχλ Ηαθψβσ θαί Πέηξσ θαί Ησάλλε, ν Πέηξνο δέ 
ζπλψλ, ηαχηά ζνη έιεγε, Καιφλ ψδέ εζηη, πνηήζαη ηξείο ζθελάο, κίαλ Μσζεί, 
θαί κίαλ Ζιία, θαί κίαλ ζνί ηψ Γεζπφηε Υξηζηψ, ν ηφηε ηνχηνηο, ηφ θψο ζνπ 
ιάκςαο, θψηηζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα ηήλ έλδνμνλ νηθνλνκίαλ ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, φηη εηέρζεο εθ ηήο 
Παξζέλνπ, ίλα εθ πιάλεο ξχζε ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε». 
 
Νφκνλ ελ ηλά ηψ γξάκκαηη, δηαηππνχκελνο, Υξηζηέ ν Θεφο, ελ ηή λεθέιε 
ππξί, θαί γλφθσ θαί ελ ζπέιιε, ψθζεο επνρνχκελνο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 
Ίλα πηζηψζε ηήλ έλδνμνλ, νηθνλνκίαλ ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, σο πξνυπάξρσλ 
πξφ ηψλ αηψλσλ, θαί ν απηφο ελ λέθεη ηήλ επίβαζηλ ζείο, ελ ηψ Θαβψξ 
αξξήησο εμέιακςαο. 
 
πιιαινχληεο παξεηζηήθεηζαλ δνπινπξεπψο, ζνί ηψ Γεζπφηε Υξηζηψ, νίο ελ 
ππξφο αηκίδη θαί γλφθσ, θαί ιεπηνηάηε αχξα πξνζσκίιεζαο, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Καηεκήλπνλ ηήλ έμνδνλ, ηήλ ελ ηαπξψ ζνπ ελ Θαβψξ παξφληεο, ν ελ ππξί 
ζε θαί βάησ πάιαη, Πξνθαηηδψλ Μσζήο, θαίν κεηάξζηνο δίθξσ, ελ ππξίλσ 
Ζιίαο Υξηζηέ. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ο Δηξκφο 
«Δθ ζαξθφο ζνπ βνιίδεο ζεφηεηνο, εμεπνξεχνλην, Πξνθεηψλ θαί 
Απνζηφισλ, φζελ νη πξφθξηηνη, κέιπνληεο αλεβφσλ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε». 
 
Ο ηήλ βάηνλ θπιάμαο αιψβεηνλ, πξνζνκηινχζαλ ππξί, ηψ Μσζεί 



ζενιακπνχζαλ ζάξθα ππέδεημαο, Γέζπνηα κεισδνχληη, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 
Τπεθξχβε αθηίζη ζεφηεηνο, αηζζεηφο ήιηνο, σο ελ φξεη Θαβψξίσ, είδέ ζε 
κεηακνξθνχκελνλ Ηεζνχ κνπ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Πχξ κή θιέγνλ ηήλ χιελ ηνχ ζψκαηνο, σξάζεο άυινλ, σο Μσζεί θαί 
Απνζηφινηο, ψθζεο Ζιία ηε, Γέζπνηα εηο εθ δχν, ελ δπζί ηειείαηο ηαίο 
θχζεζηλ. 

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

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο δηαηκήμαο ηφ πξσηφγνλνλ ράνο, σο ελ θσηί ηά έξγα πκλείζε 
Υξηζηέ, ηφλ Γεκηνπξγφλ, ελ ηψ θσηί ζνπ ηάο νδνχο εκψλ εχζπλνλ». 
 
Πξνζελσπίσ ζνη ψξαη ππεθιίζεζαλ, θψο γάξ θαί πξφ πνδψλ, πςίδξνκνλ 
ζέιαο Υξηζηέ, ήιηνο είθε κνξθήλ βξνηείαλ, σο ακείςαη επδφθεζαο. 
 
Ηδνχ σηήξ αλεβφσλ, Μσυζήο θαί Ζιίαο ηψλ Μαζεηψλ, ελ φξεη αγίσ Θαβψξ 
ελερνπκέλσλ, Υξηζηφο φλ πάιαη, πξνεγγείιακελ φληα Θεφλ. 
 
Ζ αλαιινίσηνο θχζηο, ηή βξνηεία κηρζείζα, ηήο εκθεξνχο αυινπ ζεφηεηνο, 
θψο παξαγπκλνχζα ηνίο Απνζηφινηο, απνξξήησο εμέιακςε. 
 
έ ηφ ατδηνλ θέγγνο, ελ παηξψα ηή δφμε, νη Μαζεηαί, σο είδνλ εθιάκςαλ 
Υξηζηέ, ζνί αλεβφσλ, Δλ ηψ θσηί ζνπ, ηάο νδνχο εκψλ εχζπλνλ. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ίλα ηί κε απψζσ 
Ρεηνξεχνπζα γιψζζα, ζνχ ηά κεγαιεία νχ δχλαηαη θζέγμαζζαη, ν θξαηψλ 
δσήο γάξ, θαί ζαλάηνπ δεζπφδσλ παξέζηεζαο, ελ Θαβψξ ηψ φξεη, ηφλ 
Μσυζήλ θαί ηφλ, Ζιίαλ, καξηπξήζνληάο ζνπ ηήλ ζεφηεηα. 
 
Ο ρεξζίλ ανξάηνηο, πιάζαο θαη' εηθφλα ζνπ Υξηζηέ ηφλ άλζξσπνλ, ηφ 
αξρέηππνλ ζνπ, ελ ηψ πιάζκαηη θάιινο ππέδεημαο, νπρ σο ελ εηθφλη, αιι' σο 
απηφο εί θαη' νπζίαλ, ν Θεφο ρξεκαηίζαο θαί άλζξσπνο. 
 
πγθξαζείο αζπγρχησο, άλζξαθα ππέδεημαο εκίλ ζεφηεηνο, θαηαθιέγνληα κέλ 
ακαξηίαο, ςπράο δέ θσηίδνληα, ελ Θαβψξ ηψ φξεη, ψ Μσυζήλ θαί ηφλ Ζιίαλ, 
Μαζεηψλ ηε εμάξρνπο εμέζηεζαο. 

Καηαβαζία 
«Χ ηξηζκαθάξηζηνλ μχινλ! ελ ψ εηάζε Υξηζηφο, ν Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, δη νχ 



πέπησθελ ν μχισ απαηήζαο, ηψ ελ ζνί δειεαζζείο, Θεψ ηψ πξνζπαγέληη 
ζαξθί, ηψ παξέρνληη, ηήλ εηξήλελ ηαίο ςπραίο εκψλ». 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηψ ζιίβεζζαί κε, εβφεζα πξφο Κχξηνλ, θαί επήθνπζέ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ». 
 
Λακπεδφλνο πιένλ, ειίνπ θψο ηξαλφηεξνλ, ελ Θαβψξ εθιάκςαο, ν Υξηζηφο 
εκάο εθψηηζελ. 
 
Αλειζψλ ελ φξεη, Θαβψξ κεηεκνξθψζεο Υξηζηέ, θαί ηήλ πιάλελ πάζαλ, 
ακαπξψζαο θψο εμέιακςαο. 
 
έ Θεφλ επέγλσλ, νη έλδνμνη Απφζηνινη, ελ Θαβψξ Υξηζηέ δέ, εθπιαγέληεο 
γφλπ έθιηλαλ. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Ηιάζζεηί κνη σηήξ 
Χο κέγα θαί θνβεξνλ, σξάζε ζέακα ζήκεξνλ! εμ νπξαλνχ αηζζεηφο, εθ γήο 
δέ αζχγθξηηνο, εμήζηξαςελ ήιηνο, ηήο δηθαηνζχλεο, λνεηφο επί ηνχ φξνπο 
Θαβψξ. 
 
Παξήιζε κέλ ε ζθηά, ηνχ λφκνπ εμαζζελήζαζα, ειήιπζε δέ ζαθψο, Υξηζηφο ε 
αιήζεηα, Μσζήο αλεβφεζελ, ελ ηψ Θαβσξίσ, θαηηδψλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα. 
 
Ο ζηχινο ηψ Μσυζεί, Υξηζηφλ ηφλ κεηακνξθνπκελνλ, ε δέ λεθέιε ζαθψο, 
ηελ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηελ επηζθηάζαζαλ, ελ ηψ Θαβψξίσ, παξεδήινπ 
εκθαλέζηαηα.  

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

Κνληάθηνλ 
Απηφκεινλ  Ήρνο βαξχο 

Δπί ηνχ φξνπο κεηεκνξθψζεο, θαί σο ερψξνπλ νη Μαζεηαί ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο εζεάζαλην, ίλα φηαλ ζε ίδσζη ζηαπξνχκελνλ, ηφ κέλ 
πάζνο λνήζσζηλ εθνχζηνλ, ηψ δέ θφζκσ θεξχμσζηλ, φηη ζχ ππάξρεηο 
αιεζψο, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα. 

Ο Οίθνο 
Δγέξζεηε νη λσζείο, κή πάληνηε ρακεξπείο, νη ζπγθάκπηνληεο εηο γήλ ηήλ 
ςπρήλ κνπ ινγηζκνί, επάξζεηε θαί άξζεηε εηο χςνο ζείαο αλαβάζεσο, 
πξνζδξάκσκελ Πέηξσ θαί ηνίο Εεβεδαίνπ, θαί άκα εθείλνηο ηφ Θαβψξηνλ 



φξνο πξνθζάζσκελ, ίλα ίδσκελ ζχλ απηνίο ηήλ δφμαλ ηνχ Θενχ εκψλ, θσλήο 
δέ αθνχζσκελ, ήο πεξ άλσζελ ήθνπζαλ, θαί εθήξπμαλ, ηνχ Παηξφο ηφ 
απαχγαζκα. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηήο κεηαζέζεσο ηνχ ιεηςάλνπ ηνχ Οζίνπ 

Παηξφο εκψλ Μαμίκνπ ηνχ Οκνινγεηνχ.  
ηίρνη 

 Κηλνχζί ζνπ Μάμηκε πηζηνί ηήλ θφληλ,  
 Γεινχληεο, σο δήο, εμακείβσλ θαί ηφπνπο.  
 Μαμίκνπ ακθί ηξίηελ λεθξφλ δεθάηελ κεηαζήθαλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο ανηδίκνπ θαί Πακκαθαξίζηνπ Βαζηιίζζεο θαί 
θηηηνξίζζεο ηήο ζεβαζκίαο κνλήο ηνχ Παληνθξάηνξνο σηήξνο Υξηζηνχ, 
Δηξήλεο, ηήο δηά ηνχ Αγίνπ θαί Αγγειηθνχ ζρήκαηνο κεηνλνκαζζείζεο Ξέλεο 
Μνλαρήο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αβξακηαίνη πνηέ, ελ Βαβπιψλη Παίδεο, θακίλνπ θιφγα θαηεπάηεζαλ, θαί 
πκλνχληεο έςαιινλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί». 
 
Πεξηρπζέληεο θσηί, ηήο απξνζίηνπ δφμεο, Θαβψξ ελ φξεη νη Απφζηνινη, 
Υξηζηέ αλεβφεζαλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Λαίιαπη ζείαο ερήο, θαί δξνζνβφισ λεθέιε, Υξηζηέ θαί αίγιε ζνπ εδφκελνη, 
νη Απφζηνινη έςαιινλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Δλ απξνζίησ θσηί, σο ζέ θαηείδε Πέηξνο, Θαβψξ ελ φξεη εμαζηξάςαληα, 
Υξηζηέ αλεβφεζελ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Σψ αξρεγψ ηήο γήο, Υξηζηψ ζπλφληεο παίδεο, νη Εεβεδαίνπ σο απέπεκςε, 
κνξθήο θψο εβξφληεζαλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ 
Νχλ θαζσξάζε Απνζηφινηο, ηά αζέαηα, ζεφηεο ελ ζαξθίσ, ελ ηψ φξεη Θαβψξ, 
αζηξάπηνπζα βνψζηλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Έθξημαλ θφβσ εθπιαγέληεο, ηήλ εππξέπεηαλ ηήο ζείαο βαζηιείαο, ελ ηψ φξεη 
Θαβψξ, Απφζηνινη βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Νχλ ηά αλήθνπζηα εθνχζζε, ν απάησξ γάξ Τηφο εθ ηήο Παξζέλνπ, ηή 



παηξψα θσλή, ελδφμσο καξηπξείηαη, νία Θεφο θαί άλζξσπνο, ν απηφο εηο 
ηνχο αηψλαο. 
 
Θέζεη νπ γέγνλαο Τςίζηνπ, ηή νπζία δέ Τηφο εγαπεκέλνο, πξνυπάξρσλ εκίλ, 
σκίιεζαο αηξέπησο, Δπινγεηφο εί θξάδνπζηλ, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 

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

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Οη ελ Βαβπιψλη Παίδεο, ηψ ζείσ ππξπνινχκελνη δήισ, ηπξάλλνπ θαί θινγφο 
απεηιήλ, αλδξείσο θαηεπάηεζαλ, θαί κέζνλ ππξφο εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη 
έςαιινλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ». 
 
Νεχκαηη ηφ πάλ ν θέξσλ, πνζίλ αρξάληνηο φξνπο επέβε Θαβψξ, ελ ψ ειίνπ 
κάιινλ απγήο, εμαζηξάςαο ηφ πξφζσπνλ, λφκνπ πξνθξίηνπο, θαί ηήο ράξηηνο 
έδεημε κέιπνληαο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Δλ ηή απξνζίησ δφμε, θαη' φξνο εθθαλζέλ απνξξήησο Θαβψξ, ηφ άζρεηνλ 
θαί άδπηνλ θψο, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα, ηήλ θηίζηλ θαηδξχλαλ, ηνχο 
αλζξψπνπο εζέσζε κέιπνληαο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ηεξνπξεπψο εζηψηεο, Μσζήο ηε θαί Ζιίαο ελ φξεη Θαβψξ, ηήο ζείαο 
ραξαθηήξα, ηξαλψο ππνζηάζεσο βιέπνληεο, Υξηζηφλ ελ παηξψα, 
εμαζηξάςαληα δφμε, αλέκειπνλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Γηά ηήο ελ γλφθσ ζείαο νκθήο, ηφ πξφζσπνλ πνηέ εδνμάζζε Μσζήο, 
Υξηζηφο δέ σο ηκάηηνλ, θψο θαί δφμαλ αλαβάιιεηαη, θσηφο απηνπξγφο γάξ 
πεθπθψο θαηαπγάδεη ηνχο κέιπνληαο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ. 
 
Δθ θσηνγελνχο λεθέιεο, Υξηζηφλ νη καζεηαί ακπερφκελνλ, νξψληεο ελ 
Θαβψξ, θαί πξελείο επί γήο θαηαλεχζαληεο, ηφλ λνχλ ειιακθζέληεο, ζχλ 
Παηξί ηνχηνλ χκλνπλ θαί Πλεχκαηη, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 
Αθεθνφηεο Γέζπνηα, εθ Παηξφο καξηπξνχκελνλ, θαί σο αλζξσπίλεο, 
ζηεξξνηέξαλ φςεσο, Οξάλ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηήλ αζηξαπελ κή θέξνληεο, 
ζνχ νη καζεηαί, επί ηήλ γήλ θαηέπηπηνλ, ελ θφβσ κεισδνχληεο, Ηεξείο 



επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Βαζηιεπφλησλ πέθπθαο, Βαζηιεχο σξαηφηαηνο, θαί ηψλ παληαρνχ 
θπξηεπφλησλ Κχξηνο, δπλάζηεο καθάξηνο, θαί θψο νηθψλ απξφζηηνλ, ψ νη 
Μαζεηαί, θαηαπιαγέληεο εβφσλ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Χο νπξαλνχ δεζπφδνληη, θαί ηήο γήο βαζηιεχνληη, θαί θαηαρζνλίσλ, ηήλ 
θπξείαλ έρνληη, Υξηζηέ ζνη παξέζηεζαλ, εθ κέλ ηήο γήο Απφζηνινη, σο έμ 
νπξαλνχ δέ ν ζεζβίηεο Ζιίαο, Μσυζήο δέ εθ λεθάδσλ, κεισδνχληεο 
ζπκθψλσο, Λαφο ππεξπςνχηε Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Ραζπκνηφθνη κέξηκλαη, επί γήο θαηειείθζεζαλ, ηή ηψλ Απνζηφισλ, εθινγή 
θηιάλζξσπε, σο ζνί εθνινχζεζαλ, πξφο ηήλ εθ γήο κεηάξζηνλ, ζείαλ 
πνιηηείαλ, φζελ θαί επαμίσο, ηήο ζήο ζενθαλείαο, εκειψδνπλ ηπρφληεο, Λαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

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

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε, Θεφο εθ ιαγφλσλ ζνπ πξνήιζε, 
ζαξθνθφξνο, φο ψθζε επί γήο, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, ζέ 
Θενηφθε, δηφ πάληεο κεγαιχλνκελ». 
 
χληξνκνη θαηλή θσηνρπζία, αζξφσο νη Μαζεηαί ειιακθζέληεο, πξφο 
αιιήινπο εψξσλ, θαί πξελείο εηο γήλ θαηαπεζφληεο, ζνί ηψ Γεζπφηε ηψλ 
απάλησλ πξνζεθχλεζαλ. 
 
Ήρνο εθ λεθέιεο αλεπέκπεην, ζεφθηππνο βεβαηψλ ηφ ζαχκα, ν Παηήξ γάξ 
ηψλ θψησλ, Οχηφο εζηηλ Τηφο ν αγαπεηφο κνπ, ηνίο Απνζηφινηο αλεβφα, νχ 
αθνχεηε. 
 
Καηλά θαηηδφληεο θαί παξάδνμα, θσλήο παηξηθήο ελσηηζζέληεο, ελ Θαβψξ νη 
ηνχ Λφγνπ ππεξέηαη, εθκαγείνλ ηνχ αξρεηχπνπ, Οχηνο ππάξρεη αλεβφσλ ν 
σηήξ εκψλ. 
 
Δηθψλ απαξάιιαθηε ηνχ φληνο, αθίλεηε ζθξαγίο αλαιινίσηε, Τηέ Λφγε ζνθία 
θαί βξαρίσλ, δεμηά Τςίζηνπ ζζέλνο, ζέ αλπκλνχκελ, ζχλ Παηξί ηε θαί ηψ 
Πλεχκαηη. 
 

Έηεξνο Καλψλ 
 

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». 
 
Ίλα ζνπ δείμεο εκθαλψο, ηήλ απφξξεηνλ δεπηέξαλ θαηάβαζηλ, φπσο ν 
Τςηζηνο Θεφο, νθζήζε εζηψο ελ κέζσ ζεψλ, ηνίο Απνζηφινηο ελ Θαβψξ, 
Μσζεί ζχλ Ζιία ηε, αξξήησο έιακςαο, δηφ πάληεο ζε Υξηζηέ κεγαιχλνκελ. 
 
Γεχηέ κνη πείζεζζε ιανί, αλαβάληεο εηο ηφ φξνο ηφ Άγηνλ, ηφ επνπξάληνλ 
αυισο ζηψκελ ελ πφιεη δψληνο Θενχ, θαί επνπηεχζσκελ λντ ζεφηεηα άυινλ, 
Παηξφο θαί Πλεχκαηνο, ελ Τηψ κνλνγελεί απαζηξάπηνπζαλ. 
 
Έζειμαο πφζσ κε Υξηζηέ, θαί ειινίσζαο ηψ ζείσ ζνπ έξσηη, αιιά 
θαηάθιεμνλ, ππξί αυισ ηάο ακαξηίαο κνπ, θαί έκπιεζζήλαη ηήο ελ ζνί ηξπθήο 
θαηαμίσζνλ, ίλα ηάο δχν ζθηξηψλ, κεγαιχλσ αγαζέ παξνπζίαο ζνπ. 

Καηαβαζία 
«Μπζηηθφο εί Θενηφθε Παξάδεηζνο, αγεσξγήησο βιαζηήζαζα Υξηζηφλ, πθ' νχ 
ηφ ηνχ ηαπξνχ δσεθφξνλ ελ γή, πεθπηνχξγεηαη δέλδξνλ, Γηφ λχλ 
πςνπκέλνπ πξνζθπλνχληεο απηφλ, ζέ κεγαιχλνκελ». 
 
«Ο δηά βξψζεσο ηνχ μχινπ, ηψ γέλεη πξνζγελφκελνο ζάλαηνο, δηά ηαπξνχ 
θαηήξγεηαη ζήκεξνλ, ηήο γάξ πξνκήηνξνο ή παγγελήο θαηάξα δηαιέιπηαη, ηψ 
βιαζηψ ηήο Αγλήο Θενκήηνξνο, ήλ πάζαη αί δπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ 
κεγαιχλνπζηλ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
απηφκεινλ  (Δθ γ' ) 

Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε, θσηφο Παηξφο αγελλήηνπ, έλ ηψ θαλέληη θσηί ζνπ, 
ζήκεξνλ έλ Θαβσξίσ, θψο είδνκελ ηφλ, Παηέξα, θψο θαί ηφ Πλεχκα, 
θσηαγσγνχλ πάζαλ Κηίζηλ. 
 

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

Ήρνο δ' 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Πξφ ηνχ ηηκίνπ ηαπξνχ ζνπ θαί ηνχ πάζνπο, ιαβψλ νχο πξνέθξηλαο ηψλ 
Ηεξψλ Μαζεηψλ, πξφο ηφ Θαβψξηνλ Γέζπνηα, αλήιζεο φξνο, δείμαη ζειήζαο 
ηνχηνηο ηήλ δφμαλ ζνπ, νί θαί θαηηδφληεο ζε κεηακνξθνχκελνλ, θαί ππέξ ήιηνλ 
ιάκςαληα, πξελείο πεζφληεο, ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ θαηεπιάγεζαλ, 
αλαβνψληεο, χ ηφ άρξνλνλ, θψο ππάξρεηο Υξηζηέ θαί απαχγαζκα, ηνχ 
Παηξφο, εί θαί ζέισλ, ζάξμ σξάζεο αλαιινίσηνο. (Γίο) 
 
Ο πξφ αηψλσλ ππάξρσλ Θεφο Λφγνο ν θψο σο ηκάηηνλ πεξηβαιιφκελνο, 
κεηακνξθνχκελνο έκπξνζζελ, ηψλ καζεηψλ ζνπ, ππέξ ηφλ ήιηνλ Λφγε 



έιακςαο, Μσζήο θαί Ζιίαο δέ, ζνί παξεηζηήθεηζαλ, λεθξψλ θαί δψλησλ ζε 
Κχξηνλ, δεινπνηνχληεο, θαί ζνχ δνμάδνληεο ηήλ απφξξεηνλ, νηθνλνκίαλ θαί ηφ 
έιενο, θαί ηήλ πνιιήλ ζπγθαηάβαζηλ, δη' ήο έζσζαο θφζκνλ, ακαξηίαηο 
απνιιχκελνλ. 
 
Παξζεληθήο εθ λεθέιεο ζε ηερζέληα, θαί ζάξθα γελφκελνλ, θαί πξφο ηφ φξνο 
Θαβψξ, κεηακνξθνχκελνλ Κχξηε, θαί ηή λεθέιε, ηή θσηεηλή ζε 
πεξηθπθινχκελνλ, θσλή ηνχ Γελλήηνξνο, αγαπεηφλ ζε Τηφλ, ηψλ καζεηψλ 
ζπκπαξφλησλ ζνη, ζαθψο εδήινπ, σο νκννχζηνλ θαί νκφζξνλνλ, φζελ ν 
Πέηξνο εθπιεηηφκελνο, Καιφλ ψδέ εζηηλ είλαη έιεγε, κή είδσο ν ειάιεη, 
Δπεξγέηα πνιπέιεε. 

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

Παξέιαβελ ν Υξηζηφο, ηφλ Πέηξνλ θαί Ηάθσβνλ θαί Ησάλλελ, εηο φξνο πςειφλ 
θαη' ηδίαλ, θαί κεηεκνξθψζε έκπξνζζελ απηψλ, θαί έιακςε ηφ πξφζσπνλ 
απηνχ σο ν Ήιηνο, ηά δέ ηκάηηα απηνχ, εγέλεην ιεπθά σο ηφ θψο, Καί 
ψθζεζαλ Μσυζήο θαί Ζιίαο κεη' απηνχ ζπιιαινχληεο, θαί λεθέιε θσηεηλή 
επεζθίαζελ απηνχο, θαί ηδνχ θσλή εθ ηήο λεθέιεο ιέγνπζα, Οχηφο εζηηλ ν 
Τηφο κνπ ν αγαπεηφο, ελ ψ επδφθεζα, απηνχ αθνχεηε. 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Γίδνηαη θαί άγηνλ έιαηνλ ηνίο αδειθνίο. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Φάιινκελ ηά παξφληα Αληίθσλα 
 

Αληίθσλνλ Α' 
ηίρνο α'. Μέγαο Κχξηνο θαί αηλεηφο ζθφδξα ελ πφιεη ηνχ Θενχ εκψλ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο β'. Δηνηκάδσλ φξε ελ ηή ηζρχτ απηνχ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο γ'. Ο αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο δ'. Σά φξε αγαιιηάζνληαη απφ πξνζψπνπ Κπξίνπ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 



Γφμα... Καί λχλ... 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Αληίθσλνλ Β' 
ηίρνο α'. Οη ζεκέιηνη απηνχ ελ ηνίο φξεζη ηνίο αγίνηο. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ κεηακνξθσζείο, ςάιινληάο 
ζνη Αιιεινχτα. 
 
ηίρνο β'. Αγαπά Κχξηνο ηάο πχιαο ηψλ, ππέξ πάληα ηά ζθελψκαηα, Ηαθψβ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ κεηακνξθσζείο...  
 
ηίρνο γ'. Γεδνμαζκέλα ειαιήζε πεξί ζνχ, ε πφιηο ηνχ Θενχ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ κεηακνξθσζείο...  
 
ηίρνο δ'. Μήηεξ ηψλ, εξεί άλζξσπνο. θαί άλζξσπνο εγελλήζε ελ απηή. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ κεηακνξθσζείο...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο...  
 

Αληίθσλνλ Γ' 
ηίρνο α'. Σά έιέε ζνπ, Κχξηε, εηο ηφλ αηψλα άζνκαη. 
 

Ήρνο βαξχο 
Μεηεκνξζψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο, δείμαο ηνίο Μαζεηαίο ζνπ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, θαζψο ήδπλαλην, Λάκςνλ θαί εκίλ ηνίο ακαξησινίο, ηφ θψο ζνπ ηφ 
ατδηνλ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, θσηνδφηα δφμα ζνη. 
 
ηίρνο β'. Δμνκνινγήζνληαη νη νπξαλνί ηά ζαπκάζηά ζνπ, Κχξηε. 
 
Μεηεκνξθψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο... 
 
ηίρνο γ'. Μαθάξηνο ν ιαφο ν γηλψζθσλ αιαιαγκφλ. 
 
Μεηεκνξθψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο... 
 
ηίρνο δ'. Κχξηε ελ ηψ θσηί ηνχ πξνζψπνπ ζνπ πνξεχζνληαη, θαί ελ ηψ 
νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη φιελ ηήλ εκέξαλ. 
 



Μεηεκνξθψζεο ελ ηψ φξεη Υξηζηέ ν Θεφο... 
 

Δηζνδηθφλ 
Θαβψξ θαί Δξκψλ ελ ηψ νλφκαηί ζνπ αγαιιηάζνληαη. ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, 
ν ελ ηψ φξεη ηψ Θαβψξ κεηακνξθσζείο, ςάιινληάο ζνη Αιιεινχτα. 
 

Κνηλσληθφλ 
Δλ ηψ θσηί ηήο δφμεο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, Κχξηε, πνξεπζφκεζα εηο ηφλ 
αηψλα. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΣΖ ΗΓ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Πξνεφξηηα ηήο Κνηκήζεσο ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ θαί αεηπαξζέλνπ 

Μαξίαο, θαί κλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Μηραίνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Δλ θπκβάινηο ερήζσκελ, ελ σδαίο αιαιάμσκελ, Δνξηήλ εμφδηνλ 
πξνεμάξρνληεο, θαί επηηχκβηα άζκαηα, θαηδξψο εθβνήζσκελ, ε γάξ Μήηεξ 
ηνχ Θενχ, θηβσηφο ηε ε πάγρξπζνο, εηνηκάδεηαη, λχλ εθ γήο πξφο ηά άλσ 
κεηαβήλαη, πξφο παιίλδσνλ θαί ζείαλ, κεζηζηακέλε ιακπξφηεηα. 
 
Απνζηφισλ ν ζίαζνο, παξάδφμσο αζξνίζζεηε, εθ πεξάησλ ζήκεξνλ, ε γάξ 
έκςπρνο, πφιηο ηνχ πάλησλ δεζπφδνληνο, απαίξεηλ επείγεηαη, πξφο ηά 
θξείηησ επθιεψο, ζπγρνξεχεηλ βαζίιεηα, ηψ Τηψ απηήο, ήο ηή ζεία θεδεία 
νκνθξφλσο, ζχλ ηαίο άλσ ζηξαηεγίαηο, χκλνλ εμφδηνλ άζαηε. 
 
Ηεξέσλ ν ζχιινγνο, βαζηιείο ηε θαί άξρνληεο, ζχλ παξζέλσλ ηάγκαζη λχλ 
πξνθζάζεηε, άπαο ιαφο ηε ζπλδξάκεηε, σδήλ επηηάθηνλ, αλαπέκπνληεο 
νκνχ, ε γάξ πάλησλ δεζπφδνπζα, κέιιεη αχξηνλ, ηήλ ςπρήλ παξαζέζζαη εηο 
ηάο ρείξαο, ηνχ Τηνχ κεζηζηακέλε, πξφο αησλίαλ θαηνίθεζηλ. 
 

Καί ηνχ Πξνθήηνπ γ' 
 

Ήρνο ν απηφο 
Δδσθαο ζεκείσζηλ 

ξνο πξνεγφξεπζαο, ηφ εκθαλέο θαί πεξίνπηνλ, ηνχ σηήξνο ηφ θήξπγκα, 
επ' άθξσλ θαλήζεζζαη, ηψλ νξέσλ Μάθαξ, ηήλ πςεινηάηελ, ζενγλσζίαλ 
πξνδειψλ, εθ' ήλ ηά έζλε πίζηεη ζπληξέρνληα, πξνζχκσο θαηαθεχγνπζη, θαί 
ηήλ σδήλ εθδηδάζθνληαη, ηνχ Κπξίνπ θαί ζψδνληαη, ζσηεξίαλ αηψληνλ. 



 
Άξρσλ εμειεχζεηαη, θαί πνηκαλεί ηφλ ιαφλ απηνχ, Βεζιεέκ εμνξκψκελνο, 
πξνέθεο ζεζπέζηε, Πξνθεηψλ Μηραία, γιψζζε ζενπλεχζησ, νχ απ' αξρήο εμ 
εκεξψλ, ηψλ ηνχ αηψλνο εηζίλ αη έμνδνη, ηαλχλ δέ ζνπ ηήλ πξφξξεζηλ, 
εθβεβεθπίαλ ζεψκελνη, δηά ζνχ ηφλ ιαιήζαληα, ζενθξφλσο δνμάδνκελ. 
 
Θξφλσ παξηζηάκελνο, Θενχ Πξνθήηα ζεβάζκηε, θαί ραξάο αμηνχκελνο, θαί 
δφμαλ ζεψκελνο, θαί ηξπθήο ελζένπ, ζείσο απνιαχσλ, θαί ραξκνλήο 
πλεπκαηηθήο, θαί επθξνζχλεο αλαπηκπιάκελνο, ηνχο πίζηεη λχλ ηήλ κλήκελ 
ζνπ, επηηεινχληαο επφπηεπε, πεηξαζκψλ εθιπηξνχκελνο, ηαίο απαχζηνηο 
πξεζβείαηο ζνπ. 

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

 ζαχκαηνο θαηλνχ! ψ ηεξαζηίνπ μέλνπ! πψο λέθξσζηλ ππέζηε, ε δσεθφξνο 
Κφξε, θαί ηάθσ λχλ θαιχπηεηαη; 
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ηψ Βαζηιεί παξζέλνη νπίζσ απηήο. 
 
Πάζα ηψλ γεγελψλ, ε θχζηο ρνξεπέησ, ηδνχ γάξ ε Παξζέλνο, ε ηνχ Αδάκ 
ζπγάηεξ, πξφο νπξαλφλ κεζίζηαηαη. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ, θαί νπ κή αζεηήζεη απηήλ. 
 
Λάβε κνη θαηά λνχλ, ηήλ θιίλελ ηήο Παξζέλνπ, ρνξνίο ηψλ Απνζηφισλ, 
επθφζκσο θπθινπκέλελ, άδνπζη ηφλ εμφδηνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Ζ ηψλ νπξαλψλ πςεινηέξα ππάξρνπζα, θαί ηψλ Υεξνπβίκ ελδνμνηέξα, θαί 
πάζεο θηίζεσο ηηκησηέξα, ε δη' ππεξβάιινπναλ θαζαξφηεηα, ηήο ατδίνπ 
νπζίαο δνρείνλ γεγελεκέλε, ελ ηαίο ηνχ Τηνχ ρεξζί, ζήκεξνλ ηήλ παλαγίαλ 
παξαηίζεηαη ςπρήλ, θαί ζπλ απηή πιεξνχηαη ηά ζπκπαληα ραξάο, θαί εκίλ 
δσξείηαη ηφ κέγα έιενο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Λανί πξνζθηξηήζαηε, ρείξαο θξνηνχληεο πηζηψο, θαί πφζσ αζξνίζζεηε, 
ζήκεξνλ ραίξνληεο, θαί θαηδξψο αιαιάδνληεο, πάληεο ελ επθξνζπλε, ηνχ 



Θενχ γάξ ε Μήηεξ, κέιιεη ηψλ επηγείσλ, πξφο ηά άλσ απαίξεηλ, ελδφμσο ήλ 
ελ χκλνηο αεί, σο Θενηφθνλ δνμάδνκελ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Θενηφθνπ 
Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα 

Δηο ηά νπξάληα, κεηά ηήλ θνίκεζηλ, αλήιζεο Πάλαγλε, ςπρή θαί ζψκαηη, ηνχ 
ζνχ Τηνχ ζενπξεπψο, άλσζελ θαηαβάληνο, ηφλ δέ εθνξκήζαληα, αλαηξέςαη 
ζφλ θέξεηξνλ, αλνζηνπξγφηξνπνλ, ζεία δίθε επέηαμε, Γηφ ζχλ ηψ Αγγέισ 
βνψκέλ ζνη, Υαίξε ε Κεραξηησκέλε. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απην 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Θενηφθνπ 
Ήρνο δ'  Καηεπιάγε Ησζήθ 

έ ρεξζί ηνχ δη' εκάο, ελαλζξσπήζαληνο εθ ζνχ, παξαζεκέλελ ηήλ ςπρήλ, 
σο πιαζηνπξγφο ζνπ θαί Θεφο, πξφο ηήλ δσήλ ηήλ αθήξαηνλ κεηέζηεζελφζελ 
λχλ ζεπηψο καθαξίδνκελ, ηήλ κφλελ θαζαξάλ θαί ακφιπληνλ, θαί Θενηφθνλ 
άπαληεο θπξίσο, νκνινγνχληεο θξαπγάδνκελ, Υξηζηφλ δπζψπεη, πξφο φλ 
κεηέζηεο, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Ο Πξνεφξηηνο Καλψλ ηήο Θενηφθνπ, θαί ηνχ Πξνθήηνπ. 
 

Καλψλ Πξνεφξηνπ νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Αηλψ γεγεζψο ηνχ Θενχ ηήλ Μεηέξα Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ζρνο πι. δ' 
Ο Δηξκφο 

«Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ δηαγαγφληη ηφλ ιαφλ απηνχ ελ Δξπζξά ζαιάζζε, 
σδήλ επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ ελ ρψξα δψλησλ κεηαζηήζαληη, ηήλ απηνχ θαηά ζάξθα, 
Παλαγίαλ Μεηέξα ηήλ άρξαληνλ. 
 
Ίλα ηφ θάιινο βιέπεο, θαί θαηαπνιαχεο σξαηφηεηνο, ηνχ Τηνχ ζνπ Παξζέλε, 



πξφο απηφλ κεηαζηάζα αλέδξακεο. 
 
Νέθξσζηλ πψο ππέζηεο, ε ηφλ λέθξσ ηήλ Άδνπ θπήζαζα, θαί λεθξνίο ηνίο 
αλζξψπνηο, δηά ζνχ ηήλ δσήλ ραξηζάκελνλ. 
 
θζεο θαζαξσηέξα, πάλησλ ηφλ θαζαίξνληα θπήζαζα, ακαξηίαο Παξζέλε, 
δηά ηνχην ζε πίζηεη δνμάδνκελ. 
 

Καλψλ ηνχ Πξνθήηνπ, νχ ε' Αθξνζηηρίο. 
 

Χο ρξεζκνιέθηελ ηφλ Μηραίαλ αηλέζσ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Χο έζνπξνλ φλησο εηιηθξηλέο, Θενχ θαί ηψλ ζείσλ, ρξεκαηίδσλ ηψ 
Πιαζηνπξγψ, παξίζηαζαη Μάθαξ φλ δπζψπεη, θηλδχλσλ ζψζαη ηνχο πίζηεη 
πκλνχληάο ζε. 
 
πλέζεσο πιήξεο πλεπκαηηθήο, ππάξρσλ Μηραία, θαί ζνθίαο παξά Θενχ, ηήλ 
ηψλ εζνκέλσλ εκπήζεο, σο θαζαξφο γλψζηλ παλάξηζηε. 
 
Υξεζκνχο εθηηζέκελνο επζεβψο, ηφλ Κχξηνλ έθεο, νπξαλφζελ επί ηήο γήο, 
θαλήλαη Πακκάθαξ δηαγξάθσλ, ηήλ πξφο εκάο απηνχ θαλέξσζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Ρπφκελνο ψθζε επί ηήο γήο, ηνχο πξίλ αηρκαιψηνπο, επ' εζράησλ ηψλ 
εκεξψλ, ζαξθφο ελ πξνζιήςεη Θενκήηνξ, ν πξφ αηψλσλ, γλσξηδφκελνο. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

Γή θαί ηά νπξάληα, ηή Μεηαζηάζεη ζνπ ραίξνπζη, Μήηεξ Θενχ, δηά ζνχ 
ηπρφληα, παξαδφμνπ ελψζεσο. 
 
Έραηξνλ νπξάληνη, ππνδερφκελνη Άγγεινη, ζέ απφ γήο, αλαθεξνκέλελ, 
Θενηφθε Παλχκλεηε. 
 
Γέγνλε παξάδνμνο, ψζπεξ ε θχεζηο Άρξαληε, ζνχ αιεζψο, νχησ θαί ε ζεία, 
θαί ζεπηή ζνπ Μεηάζηαζηο. 
 
Ήξζεο πξφο ζθελψκαηα, ηά επνπξάληα πάλαγλε, νχζα Θενχ, άρξαληε 
Παξζέλε, θαζαξψηαηνλ ηέκελνο. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 



Ο απηφο  Δηξκφο 
Ζζή γιψζζα θαιακνο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο γέγνλε, δη' ήο εκίλ, ηήλ ηψλ 
εζνκέλσλ, εθαλέξσζαο έθβαζηλ. 
 
χ ηφλ πξναηψληνλ, ζάξθα γελφκελνλ έδεημαο, ελ Βεζιεέκ, άξρνληα ηψλ 
φισλ, θαί σηήξα εγνχκελνλ. 
 
Μχζηεο αθξηβέζηαηνο, ηψλ ππέξ λνχλ εκίλ γέγνλαο, πξνθεηηθνίο, έλδνμε 
Πξνθήηα, θσηηζκνίο απγαδφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
ξνο εκθαλέζηαηνλ, ζπ ερξεκάηηζαο Πάλαγλε, νχ επηβάο, Κχξηνο εθάλε, εθ' 
φλ λχλ θαηαθεχγνκελ. 

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

Κάζηζκα ηνχ Πξνθήηνπ 
Ήρνο πι. α' 

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
έ δνρείνλ επξνχζα αγλφλ θαί άκσκνλ, ε ηνχ Πλεχκαηνο ράξηο ελ ζνί 
εζθήλσζε, θαί ηά κέιινληα ζαθψο, σο ελεζηψηα εηπείλ, ηήλ ζήλ δηήγεηξε 
ςπρήλ, Πξνθήηα θήξπμ ηνχ Υξηζηνχ, δηφ κή παχζε πξεζβεχσλ, ππέξ εκψλ 
ηψλ ηηκψλησλ, ζνχ επαμίσο κλήκελ ηήλ έλδνμνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα 

Σά πξνεφξηηα ηήο Μεηαζηάζεσο, παλεγπξίδνληεο ηήο Θενκήηνξνο, 
αγαιιηψκελνη θαηδξψο, πξφο απηήλ αλαθξάμσκελ, Υαίξε ε απαίξνπζα, απφ 
γήο πξφο νπξάληα, ραίξε ε ηά πέξαηα, ηή Κνηκήζεη δσψααζα, δηφ λχλ 
κεηαβαίλνπαα κέκλεζν, ηνχ θφζκνπ ε Κεραξηησκέλε. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Θάκβνο είρε θαί έθζηαζηο, ηνχο ηνχ Λφγνπ, κπζηαο νξψληαο Άρξαληε, ζέ 
λεθξάλ νχζαλ θαί άθσλνλ, ηήο δσήο Μεηέξα ρξεκαηίδνπζαλ. 
 
 θεδείαο! ψ ράξηηνο! ψ ηήο ππέξ ιφγνλ ηφηε πκλήζεσο! ήλ πξνζήγνλ νη 
ζεφθξνλεο, ζέ πεξηεζηψηεο Πακκαθάξηζηε. 
 
χ ρσξίνλ επξχρσξνλ, γέγνλαο ηνχ Λφγνπ, φζελ κεηήξέ ζε, πξφο επξχρσξνλ 
θαί άγηνλ, Θενηφθε ιήμηλ θαί αηψληνλ. 
 
Σήλ αγίαλ ζνπ Κνίκεζηλ, Άγγεινη θαί άλζξσπνη καθαξίδνπζη, πάλησλ πέιεηο 
Βαζίιηζζα, Βαζηιέα πάλησλ ε θπήζαζα. 



 
Σνχ Πξνθήηνπ 

 
Ο απηφο 

Λακπεδφζη ηήο άλσζελ, ηήο ζείαο επηπλνίαο, θαηαπγαδφκελνο, ηά εζφκελα 
εκήλπζαο, σο παξφληα βιέπσλ αμηάγαζηε. 
 
Δθ ηψλ εμειήιπζε, λφκνο σο πξνέθεο ζενκαθάξηζηε, θαί δηέδξακε ηά 
πέξαηα, ηνχ Υξηζηνχ ν ιφγνο θεξπηηφκελνο. 
 
Κπξηεχεηλ επέθαλελ, νίθνπ Ηαθψβ ηψλ φισλ ν θχξηνο, θαί ελ δφμε ηνχ 
νλφκαηνο, σο πνηκήλ πνηκαίλεη ηφλ ιαφλ απηνχ. 

Θενηνθίνλ 
Σνχ Αδάκ ε απφγνλνο, Μήηεξ ηνχ Θενχ θαί Κηίζηνπ πεπίζηεπηαη, ζάξθα 
ηνχηνλ γάξ γελφκελνλ, εμ απηήο αθξάζησο απεθχεζελ. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε' 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Ο ηάθνο ζνπ θεξχηηεη Παλάκσκε, ηήλ ηαθήλ ζνπ, θαί ηήλ κεηά ζψκαηνο, 
πξφο νπξαλνχο λχλ Μεηάζηαζηλ. 
 
Τκλήζαηε παξζέλνη δνμάζαηε, λεαλίζθνη, πξεζβχηαη θαί άξρνληεο, ηήο 
Θενηφθνπ ηήλ Κνίκεζηλ. 
 
Θαλνχζα αζαλάηνπο κεηέβεο, πξφο θαηνηθίαο ερζξφλ ζαλαηψζαζα, ηψ 
ηνθεηψ ζνπ Παλάκσκε. 
 
Δθχθινπλ ζενιήπησλ αλδξψλ ζε, ρνξνζηαζίαη, εμνδίνηο ξήκαζηλ, 
πκλνινγνχληέο ζε Γέζπνηλα. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Ο απηφο 
Ζγάπεζαο νπίζσ πνξεχεζζαη, ηνχ Κπξίνπ έηνηκνο γελφκελνο ελ ηαίο νδνίο 
απηνχ πάλζνθε. 
 
Νελφεθαο ηήλ κέιινπζαλ έζεζζαη, ζσηεξίαλ, άπαζη ηνίο έζλεζηλ, εμ Ηνπδαίσλ 
ζεζπέζηε. 
 
Σήλ ράξηλ ζεσξψλ πξνεθήξπμαο, ζενθάληνξ, εθ' ήλ θαηαθεχμνληαη, εζλψλ 
αγέιαη ζσδφκελαη. 

Θενηνθίνλ 
Ο ηφπνο ηνχ Κπξίνπ ζχ πέθελαο, Θενκήηνξ, εμ νχ εθπεπφξεπηαη, ν ηφλ 



θφζκνλ πιάλεο ξπζάκελνο. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ο' 
Σήλ δέεζηλ εθρεψ 

Ο νίθνο ηφλ ηνχ παληφο ζπλνρέα, ν ρσξήζαο κεηαβαίλεη νηθήζαη, πξφο 
νπξαλνχο, νπξαλφο δεδεηγκέλνο, Υξηζηνχ θαί ζξφλνο θαί κέγα παιάηηνλ, ε 
πάλαγλνο πεξηζηεξά, ήο ηήλ ζείαλ πκλήζσκελ Κνίκεζηλ. 
 
Τπφπηεξνη ελ λεθέιαηο αξζέληεο, αεηνί σο πςηπέηαη ηνχ Λφγνπ, Γεζζεκαλή, 
ζπλειζφληεο Παξζέλε, ζέ επεθψλνπλ απαίξεηλ ηήλ κέιινπζαλ, παλχκλεηε 
πξφο νπξαλφλ, νχο σο ηέθλα Τηνχ ζνπ επιφγεζαο. 
 
Σίο αχηε ε αλαβαίλνπζα πέιεη, Κνζκηθψλ απφ θνηιάδσλ, ηίο αχηε ε 
πξνπνκπή, θαί πξνπφξεπζηο μέλε; ηί ηφ νξψκελνλ κέγα κπζηήξηνλ; Ζ 
πάλησλ εζηί Βαζηιίο, θαί Κπξία θαί δφμα θαί θαχρεκα. 
 
Ζιάιαδελ Απνζηφισλ ν δήκνο, θαί δαθξχσλ επιεξψζε ελίθα, ζνχ ηήλ 
ςπρήλ, ηήλ αγίαλ ιηπνχζαλ, ηφ ζενδφρνλ ηεζέαηαη ζθήλσκα, θαί χκλεζε 
ζενπξεπψο, ζνχ ηήλ ζείαλ Παλάκσκε Κνίκεζηλ. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Υηηψλά κνη παξάζρνπ 
Νφκσλ αληερφκελνο Θενχ, δηήιεγμαο άπαληαο, ηνχο παξαβαίλνληαο, ηήλ ηνχ 
λφκνπ θπιαθήλ παλανίδηκε. 
 
Μηραία ηφ ζείνλ θαί ζεπηφλ, ηνχ Πλεχκαηνο φξγαλνλ, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, εθ 
θηλδχλσλ ηνχο πηζηνχο δηαθχιαμνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ηνχδα ηφλ νίθνλ εκθαλή, Παξζέλε πεπνίεθαο, ηφλ αλαηείιαληα, εμ αγίαο ζνπ 
γαζηξφο θαλεξψζαζα. 

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

Κνληάθηνλ Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σή ελδφμσ κλήκε ζνπ ε νηθνπκέλε, ηψ αυισ Πλεχκαηη, πεπνηθηιλεκέλε 
λνεξψο, ελ επθξνζχλε θξαπγάδεη ζνη, Υαίξε Παξζέλε, Υξηζηηαλψλ ηφ 
θαχρεκα. 

Ο Οίθνο 
Νχλ επθξαηλέζζσ νπξαλφο, ζθηξηάησ πάζα θηίζηο, ηδνχ γάξ ε Παξζέλνο απφ 
γήο απαίξεη, θαί πξφο Παξάδεηζνλ κνιεί, πάζη ζσηεξία επεθάλε εθ Θενχ, 



πξεζβεχνπζα θαί ζθέπνπζα, Γηφ θαί Απνζηφισλ επέδξακε πάζα ε ρνξεία, 
εθ πεξάησλ αζξνηζζείζα, λεθέιαη γάξ εθάλεζαλ άθλσ αξπάζαζαη απηνχο, 
επέζηεζαλ άκα ηή Μεηξί θαί ηψ Τηψ, θαί αλεβφσλ, Υαίξε ζεζαπξέ ηνχ Μάλλα 
ηήο δηαζήθεο, Υαίξε Παξζέλε, Υξηζηηαλψλ ηφ θαχρεκα. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Μηραίνπ. 

ηίρνη 
 Δθ γήο κέλ ήξζελ, εηδέ θαί πφινλ θζάζσ,  
 Υάξηλ Μηραίαο είζνκαί ζνη ηψ μχισ. 
 Μηραίαο δεθάηε μχισ ήξζε εδέ ηεηάξηε. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Μαξθέιινπ Δπηζθφπνπ 
Απακείαο. 

ηίρνη 
 Κλίζζαηο λνεηαίο ηφλ Θεφλ θαζεδχλαο,  
 Καί ζαξθφο απηφλ εδχλεηο θλίζζε Πάηεξ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο εηο ηφ παιάηηνλ αλαθνκηδήο ηνχ ηηκίνπ 
ηαπξνχ. 

ηίρνη 
 Λνγνπο αλάςαο, αληί θαηδξψλ ιακπάδσλ,  
 ηαπξφλ πξνπέκπσ ηψλ αλαθηφξσλ έζσ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Οπξζηθίνπ. 
 

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

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ' 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Νφκνπο ηήο θχζεσο ιαζνχζα, ηή θπήζεη ζνπ ηψ αλζξσπίλσ λφκσ, ζλήζθεηο 
κφλε Αγλή, δσψζαζα ηνχο πάιαη, λελεθξσκέλνπο άρξαληε, ηνθεηψ ζνπ. 
 
Μέλεη θελφο ν ζείνο ηάθνο, ζνχ ηνχ ζψκαηνο, ηήο ράξηηνο δέ πιήξεο, 
πνηακνχο γάξ εκίλ, πεγάδεη ηακάησλ, θαί απνπαχεη ξεχκαηα, Παλαγία 
Θενηφθε. 
 
Ήξζε ηφ ζψκα κέλ ηνχ ηάθνπ παξακέλεη δέ εκίλ ε επινγία, ζνχ Παξζέλε 
αγλή, ηπθινχο θσηαγνχζα, θαί ζνχ ηφ επζπκπάζεηνλ, ππεκθαίλνπζα 
πινπζίσο. 
 
Σφκε θαηλέ ελ ψ ν Λφγνο, αλαγέγξαπηαη ζπλφδσ μελσηάηε, βίβισ πάληαο 
δσήο, ηθέηεπε γξαθήλαη, ηνχο ηήλ ζεπηήλ ζνπ Κνίκεζηλ, θαί παξάδνμνλ 



πκλνχληαο. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 
Υξεζηκψηαηνο ψθζεο, ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ θαί δξαζηηθψηαηνο, ηφ ζξάζνο 
ηψλ θξαηνχλησλ, ειέγρσλ θαί δηδάζθσλ, θαί βνψλ αμηάγαζηε, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Απαζηξάπησλ αθηίζη, πνιηηείαο ελζένπ θαί θαζαξφηεηνο, πξνθήηεο 
αλεδείρζεο, ηήο ζείαο εκθαλείαο, αλακέιπσλ καθάξηε, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ 
Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Ηζνπξγφο ηψ ηεθφληη, ηζνδχλακνο Λφγνο θαί ζπλατδηνο, ελ κήηξα ηήο 
Παξζέλνπ, Παηξφο ηή επδνθία, πιαζηνπξγείηαη σο άλζξσπνο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε' 
Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο 

Δθ ηψλ πεξάησλ ειζφληεο, νη πεξάησλ θσηνεηδέζηαηνη ζηχινη πξφο ηήλ ηψλ 
παξεγέλνλην, πέξαο βίνπ ιαβνχζαλ, θεδεχζαί ζε Άρξαληε. 
 
Ρεηνξεπφλησλ νχ ζζέλεη πάζα γιψζζα, νπδέ Αγγέισλ αμίσο, αλεπθεκήζαί 
ζε ηάγκαηα, αζπγθξίησο γάξ πάλησλ, ππέξθεηζαη Γέζπνηλα. 
 
Αγαιιηάζζσ ε θηίζηο αη λεθέιαη ελ ηή παξνχζε εκέξα, δηθαηνζχλελ 
ξαλάησζαλ, ηήο Παξζέλνπ ηηκψζαη, ηήλ ζείαλ Μεηάζηαζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Ίδε ν ζξφλνο Κπξίνπ ππεξέρσλ, ηά Υεξνπβίκ θαί ηνχο ζξφλνπο, γήζελ 
πςνχηαη ηεζήζεζζαη, εηο βαζίιεηα ζεία, ε κφλε παλάκσκνο. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Μνπζηθψλ νξγάλσλ 
Απ' αξρήο ππάξρσλ εμ αηψλνο, ηνχ Θενχ ν Λφγνο επεθάλε, ιπηξνχκελνο 
ηνχο εμ Αδάκ, Μηραίαο σο πξνέθε, ηφλ Κχξηνλ πκλνχληαο, θαί ππεξπςνχληαο, 
απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Ννεξψο κπνχκελνο εβφαο, ζειεηήο ειένπο ν Γεζπφηεο, σο εχζπιαγρλνο 
κεηαλνψλ, επί ηαίο αδηθίαηο, ηψλ πίζηεη κεισδνχλησλ, θαί ππεξπςνχλησλ 
απηφλ, εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Αζηξαπήο σο θέγγνο απεθάλζεο, ηνχ Θενχ ηήλ αίγιελ δεδεγκέλνο, σο 



έζνπηξνλ δηαθαλέο γελφκελνο Μηραία, Σνλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, 
βνψλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Ηζρπξάλ παξάθιεζηλ Παξζέλε, ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα θεθηεκέλνη, θξαηνχκελ 
απνζηνιηθψο, ζεπηήο νκνινγίαο, σο Κχξηνλ πκλνχληεο, θαί ππεξπςνχληεο, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

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

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ζ' 
Κπξίσο Θενηφθνλ 

Χο πάλησλ θαηδξνηέξα, ηψλ επνπξαλίσλ, ηνχο πκλεηάο ηήο θαηδξάο ζνπ 
Κνηκήζεσο, ηψλ ζψλ ραξίησλ ηψ θέγγεη, θαίδξπλνλ θψηηζνλ. 
 
θηξηήζαηε θαξδίαη, πάλησλ επζεβνχλησλ, ελ ηή Κνηκήζεη ηήο κφλεο 
ζεφπαηδνο, ηή αθνηκήησ πξεζβεία ηαχηεο ζσδφκελα. 
 
Ζ γή παλεγπξίδεη, Άγγεινη ζθηξηψζηλ, αγαιιηψληαη δέ πάληεο νη Γίθαηνη, ελ ηή 
Κνηκήζεη ζνπ Κφξε πκλνινγνχληέο ζε. 
 
Φηιάγαζε Παξζέλε, ξάλνλ επί πάληαο, ηά αγαζά ζνπ ειέε, θαί ζψζνλ εκάο, ε 
ηφλ παλάγαζνλ Λφγνλ απνθπήζαζα. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Ο απηφο 
Νντ ηψ αθεξάησ θαί θαζαξσηάησ, καξκαξπγαίο επζεβείαο ιακπφκελνο, ππέξ 
ηνχ θφζκνπ πξεζβεχσλ αεί παξίζηαζαη. 
 
Δπέζηε ε θσζθφξνο, κλήκε ζνπ Πξνθήηα, πξνθεηηθψλ ραξηζκάησλ 
αλάπιεσο, θαί πνηακνχο κεηαλνίαο αλαπεγάδνπζα. 
 
σηήξα ηφλ ηνχ θφζκνπ, παξαγεγνλφηα, θαηά ηήλ ζήλ πξνθεηείαλ ζεψκελνο, 
ηήο ππέξ λνχλ επθξνζχλεο Μάθαξ απφιαπε. 

Θενηνθίνλ 
Χο πάλησλ ππεξηέξα, θαί θαζαξσηέξα, ηφλ κνιπζκφλ ηήο ςπρήο κνπ 
θαζάξηζνλ, ε ηφλ Θεφλ ζπιιαβνχζα ηφλ ππεξάγαζνλ. 

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



Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Πξνθήηνπ 
Ήρνο β'  Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Πξνζθφξσο εμειεπζεηαη, άξρσλ ηε θαί εγνχκελνο, φο πνηκαλεί ελ εηξήλε, 
ιαφλ απηνχ ζχ πξνέθεο, Θενχ Πξνθήηα Μηραία, Βεζιεέκ εμνξκψκελνο, νχ 
αιεζψο αη έμνδνη, εμ εκεξψλ ηνχ αηψλνο, δη' νχ εζψζε κελ πάληεο. 

Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
νχ ηήο ζεπηήο Κνηκήζεσο, ηήλ κλήκελ ηήλ ππέξιακπξνλ, παλεγπξίδνληεο 
πφζσ, εμάδνκελ Θενηφθε, ζχ δέ σο Μήηεξ άρξαληε, πξφο ηφλ Τηφλ 
απαίξνπζα, ελ δφμε ζνπ θαί Κχξηνλ, Υξηζηηαλψλ ππεξεχρνπ, ηψλ πίζηεη ζε 
αλπκλνχλησλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηψλ Πξνενξηίσλ. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Γήκνο ηψλ Μαζεηψλ, αζξνίδεηαη θεδεχζαη, Μεηέξα Θενηφθνλ, ειζφληεο εθ 
πεξάησλ, παληνδπλάκσ λεπκαηη. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Νχκθε ε ηνχ Θενχ, Βαζίιηζζα Παξζέλνο, ηψλ εθιεθηψλ ε δφμα, θαχρεκα ηψλ 
παξζέλσλ, πξφο ηφλ Τηφλ κεζίζηαηαη. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
Ήζξνηζηαη ν ρνξφο, Μαζεηψλ παξαδφμσο, εθ ηψλ πεξάησλ θφζκνπ, 
θεδεχζαί ζνπ ηφ ζψκα, ηφ ζείνλ θαί αθήξαηνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Γέζπνηλα αγαζή, ηάο αγίαο ζνπ ρείξαο, πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ άξνλ, ηφλ 
θηιφςπρνλ πιάζηελ, νηθηηξήζαη ηνχο δνχινπο ζνπ. 
 

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

Αξρή 
ΣΖ ΗΔ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηήο Κνηκήζεσο ηήο Τπεξαγίαο Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ θαί 

αεηπαξζέλνπ Μαξίαο. 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

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

 
Ήρνο β' 

Πνίνηο επθεκηψλ ζηέκκαζη 



Πνίνηο νη επηειείο ρείιεζη, καθαξίζσκελ ηήλ Θενηφθνλ; ηήλ ηηκησηέξαλ ηήο 
θηίζεσο, θαί αγησηέξαλ ππάξρνπζαλ, Υεξνπβίκ θαί πάλησλ ηψλ Αγγέισλ, ηφλ 
ζξφλνλ, ηνχ Βαζηιέσο ηφλ αζάιεπηνλ, ηφλ νίθνλ, ελ ψ θαηψθεζελ ν Όςηζηνο, 
ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ θφζκνπ, ηνχ Θενχ αγίαζκα, ηήλ παξέρνπζαλ ηνίο πηζηνίο, 
ελ ηή ζεία κλήκε απηήο, πινπζίσο ηφ κέγα έιενο. (Γίο) 
 
Σίλα ηά θνβεξά άζκαηα, ά πξνζήμάλ ζνη ηφηε Παξζέλε; θχθισ ηήο ζήο θιίλεο 
ηζηάκελνη, πάληεο νη ηνχ Λφγνπ Απφζηνινη, θαί ζακβεηηθψο αλαβνψληεο, 
Απαίξεη, ηνχ Βαζηιέσο ηφ παιάηηνλ, πςνχηαη, ε θηβσηφο ηνχ αγηάζκαηνο, 
πχιαη επάξζεηε φπσο, ηνχ Θενχ ε πχιε, ελ πνιιή εηζέιζε ραξά, ηψ θφζκσ 
απαχζησο, αηηνπκέλε ηφ κέγα έιενο. 
 
Πνία πλεπκαηηθά άζκαηα, λχλ πξνζάμσκέλ ζνη Παλαγία; ηή γάξ αζαλάησ 
Κνηκήζεη ζνπ, άπαληα ηφλ θφζκνλ εγίαζαο, θαί πξφο ππεξθφζκηα κεηέβεο, ηφ 
θάιινο, θαηαλνείλ ηνχ Παληνθξάηνξνο, θαί ηνπησ, νίά πεξ Μήηεξ 
ζπλαγάιιεζζαη, Αγγειηθψλ ζε ηαγκάησλ, δνξπθνξεζάλησλ αγλή, θαί ςπρψλ 
Γηθαίσλ, κεζ' ψλ αίηεζαη εκίλ, εηξήλελ θαί κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Ζ ηψλ νπξαλψλ πςεινηέξα ππάξρνπζα, θαί ηψλ Υεξνπβίκ ελδνμνηέξα, θαί 
πάζεο θηίζεσο ηηκησηέξα, ε δη' ππεξβάιινπζαλ θαζαξφηεηα, ηήο ατδίνπ 
νπζίαο δνρείνλ γεγελεκέλε, ελ ηαίο ηνχ Τηνχ ρεξζί, ζήκεξνλ ηήλ παλαγίαλ 
παξαηίζεηαη ςπρήλ, θαί ζχλ απηή πιεξνχηαη ηά ζχκπαληα ραξάο, θαί εκίλ 
δσξείηαη ηφ κέγα έιενο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Γήκνο ηψλ Μαζεηψλ, αζξνίδεηαη θεδεχζαη, Μεηέξα Θενηφθνλ, ειζφληεο εθ 
πεξάησλ, παληνδπλάκσ λεχκαηη. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη θπξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Νχκθε ε ηνχ Θενχ, Βαζίιηζζα Παξζέλνο, ηψλ εθιεθηψλ ε δφμα, θαχρεκα ηψλ 
παξζέλσλ, πξφο ηφλ Τηφλ κεζίζηαηαη. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
Ήζξνηζηαη ν ρνξφο, Μαζεηψλ παξαδφμσο, εθ ηψλ πεξάησλ θφζκνπ, 
θεδεχζαί ζνπ ηφ ζψκα, ηφ ζείνλ θαί αθήξαηνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Γέζπνηλα αγαζή, ηάο άγίαο ζνπ ρείξαο, πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ άξνλ, ηφλ 
θηιφςπρνλ πιάζηελ, νηθηηξήζαη ηνχο δνχινπο ζνπ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 



Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ εθχιαμαο, έλ ηή Κνηκήζεη ηφλ θφζκνλ νχ 
θαηέιηπεο Θενηφθε, Μεηέζηεο πξφο ηήλ δσήλ, κήηεξ ππάξρνπζα ηήο δσήο, 
θαί ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο ιπηξνπκέλε, εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απνιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

ηηρνινγνχκελ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ, ηήλ α' ζηάζηλ. 
 

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

Ήρνο α'  Απηφκεινλ 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ε πεγή ηήο δσήο, ελ κλεκείσ ηίζεηαη, θαί θιίκαμ 
πξφο νπξαλφλ, ν ηάθνο γίλεηαη, Δπθξαίλνπ Γεζζεκαλή, ηήο Θενηφθνπ ηφ 
άγηνλ ηέκελνο, Βνήζσκελ νη πηζηνί, ηφλ Γαβξηήι θεθηεκέλνη ηαμίαξρνλ, 
Κεραξηησκέλε ραίξε, κεηά ζνχ ν Κχξηνο, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ δηά ζνχ ηφ 
κέγα έιενο. (Γίο) 
 
Βαβαί ηψλ ζψλ κπζηεξίσλ αγλή! ηνχ Τςίζηνπ ζξφλνο, αλεδείρζεο Γέζπνηλα, 
θαί γήζελ πξφο νπξαλφλ, κεηέζηεο ζήκεξνλ, Ζ δφμα ζνπ εππξεπήο, 
ζενθεγγέζηλ εθιάκπνπζα ράξηηη, Παξζέλνη ζχλ ηή Μεηξί ηνχ Βαζηιέσο πξφο 
χςνο επάξζεηε, Κεραξηησκέλε ραίξε, κεηά ζνχ ν Κχξηνο, ν παξέρσλ ηψ 
θφζκσ, δηά ζνχ ηφ κέγα έιενο. (Γίο) 
 
Σήλ ζήλ δνμάδνπζη Κνίκεζηλ, Δμνπζίαη ζξφλνη, Αξραί Κπξηφηεηεο, Γπλάκεηο 
θαί Υεξνπβίκ, Καί ηά θξηθηά εξαθίκ, Αγάιινληαη γεγελείο επί ηή ζεία ζνπ 
δφμε θνζκνχκελνη, Πξνζπίπηνπζη βαζηιείο, ζχλ Αξραγγέινηο Αγγέινηο θαί 
κέιπνπζη, Κεραξηησκέλε ραίξε, κεηά ζνχ ν Κχξηνο, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ, 
δηά ζνχ ηφ κέγα έιενο. (Γίο) 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Θεαξρίσ λεχκαηη, πάληνζελ νη ζενθφξνη Απφζηνινη, ππφ λεθψλ κεηαξζίσο 
αηξφκελνη. 

Ήρνο πι. α' 
Καηαιαβφληεο ηφ παλάρξαληνλ, θαί δσαξρηθφλ ζνπ ζθήλνο, εμφρσο 
εζπάδνλην. 

Ήρνο β' 
Αη δέ ππέξηαηνη ηψλ νπξαλψλ Γπλάκεηο, ζχλ ηψ νηθείσ Γεζπφηή 
παξαγελφκελαη. 

Ήρνο πι. β' 
Σφ ζενδφρνλ θαί αθξαηθλέζηαηνλ ζψκα πξνπέκπνπζη, ηψ δέεη θξαηνχκελαη, 
ππεξθνζκίσο δέ πξνψρνλην, θαί ανξάησο εβφσλ, ηαίο αλσηέξαηο ηαμηαξρίαηο, 
ηδνχ ε παληάλαζζα ζεφπαηο παξαγέγνλελ.  

Ήρνο γ' 



Άξαηε πχιαο, θαί ηαχηελ ππεξθνζκίσο ππνδέμαζζε, ηήλ ηνχ αελάνπ θσηφο 
Μεηέξα. 

Ήρνο βαξχο 
Γηά ηαχηεο γάξ ε παγγελήο ηψλ βξνηψλ ζσηεξία γέγνλελ, ή αηελίδεηλ νπθ 
ηζρχνκελ, θαί ηαχηε άμηνλ γέξαο απνλέκεηλ αδχλαηνλ. 

Ήρνο δ' 
Σαχηεο γάξ ηφ ππεξβάιινλ, ππεξέρεη πάζαλ έλλνηαλ. 

Ήρνο πι. δ' 
Γηφ άρξαληε Θενηφθε, αεί ζχλ δσεθφξσ Βαζηιεί, θαί ηφθσ δψζα, πξένβεπε 
δηελεθψο, πεξηθξνπξήζαη θαί ζψζαη, απφ πάζεο πξνζβνιήο ελαληίαο ηήλ 
λενιαίαλ ζνπ, ηήλ γάξ ζήλ πξνζηαζίαλ θεθηήκεζα. 

Ήρνο α' 
Δηο ηνχο αηψλαο, αγιανθαλψο καθαξίδνληεο. 
 

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

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

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

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

Έζηαη απφ ηήο εκέξαο ηήο νγδφεο θαί επέθεηλα, πνηήζνπζηλ νη Ηεξείο επί ηφ 
ζπζηαζηήξηνλ ηά νινθαπηψκαηα πκψλ, θαί ηά ηνχ ζσηεξίνπ πκψλ, θαί 
πξνζδέμνκαη πκάο, ιέγεη Κχξηνο (κδ' 1). Καί επέζηξεςέ κε θαηά ηήλ νδφλ ηήο 
πχιεο ηψλ Αγίσλ ηήο εμσηέξαο ηήο βιεπνχζεο θαηά αλαηνιάο, θαί αχηε ήλ 
θεθιεηζκέλε. Καί είπε Κχξηνο πξφο κε. Ζ πχιε αχηε θεθιεηζκέλε έζηαη, νπθ 
αλνηρζήζεηαη, θαί νπδείο νπ κή δηέιζε δη' απηήο, φηη Κχξηνο ν Θεφο, Ηζξαήι 
εηζειεχζεηαη δη' απηήο, θαί έζηαη θεθιεηζκέλε. Γηφηη ν Ζγνχκελνο νχηνο 
θάζεηαη επ' απηήλ ηνχ θαγείλ άξηνλ ελψπηνλ Κπξίνπ, θαηά ηήλ νδφλ ηνχ Αηιάκ 
ηήο πχιεο εηζειεχζε ηαη, θαί θαηά ηήλ νδφλ απηνχ εμειεχζεηαη. Καί εηζήγαγέ 



κε θαηά ηήλ νδφλ ηήο πχιεο ηψλ Αγίσλ ηήο πξφο βνξξάλ, θαηέλαληη ηνχ 
νίθνπ, θαί είδνλ θαί ηδνχ πιήξεο δφμεο ν νίθνο Κπξίνπ.  

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

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

Δηο ηήλ Ληηήλ. ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο α' 
Έπξεπε ηνίο απηφπηαηο ηνχ Λφγνπ θαί ππεξέηαηο, θαί ηήο θαηά ζάξθα Μεηξφο 
απηνχ, ηελ Κνίκεζηλ επνπηεχζαη, ηειεπηαίνλ νχζαλ επ' απηή κπζηήξηνλ, ίλα 
κή κφλνλ ηήλ απφ γήο ηνχ σηήξνο αλάβαζηλ ζεάζσληαη, αιιά θαί ηήο 
Σεθνχζεο απηφλ ηή κεηαζέζεη καξηπξήζσζη, Γηφπεξ πάληνζελ, ζεία δπλάκεη 
πεξαησζέληεο, ηήλ ηψλ θαηειάκβαλνλ, θαί πξφο νπξαλφλ επεη γνκέλελ, 
πξνέπεκπνλ ηήλ αλσηέξαλ ηψλ Υεξνπβίκ, ήλ θαί εκείο, ζχλ απηνίο 
πξνζθπλνχκελ, σο πξεζβεχνπζαλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Ήρνο β'  Αλαηνιίνπ 
Ή ηψλ νπξαλψλ πςεινηέξα ππάξρνπζα, θαί ηψλ Υεξνπβίκ ελδνμνηέξα, θαί 
πάζεο θηίζεσο ηηκησηέξα, ε δη' ππεξβάιινπζαλ θαζαξφηεηα, ηήο ατδίνπ 
νπζίαο δνρείνλ γεγελεκέλε, ελ ηαίο ηνχ Τηνχ ρεξζί, ζήκεξνλ ηήλ παλαγίαλ 
παξαηίζεηαη ςπρήλ, θαί ζχλ απηή πιεξνχηαη ηά ζχκπαληα ραξάο, θαί εκίλ 
δσξείηαη ηφ κέγα έιενο. 

Ο απηφο Ησάλλνπ 
Ή παλάκσκνο λχκθε, θαί Μήηεξ ηήο επδνθίαο ηνχ Παηξφο, ε Θεψ 
πξννξηζζείζα εηο εαπηνχ θαηνίθεζηλ, ηήο αζπγρχηνπ ελψζεσο, ζήκεξνλ ηήλ 
άρξαληνλ ςπρήλ, ηψ Πνηεηή θαί Θεψ παξαηίζεηαη, ήλ Αζσκάησλ δπλάκεηο, 
ζενπξεπψο ππνδέρνληαη, θαί πξφο δσήλ κεηαηίζεηαη, ε φλησο κήηεξ ηήο 
δσήο, ε ιακπάο ηνχ απξνζίηνπ θσηφο, ε ζσηεξία ηψλ πηζηψλ, θαί ειπίο ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 

Ήρνο γ'  Γεξκαλνχ 
Γεχηε άπαληα ηά πέξαηα ηήο γήο, ηήλ ζεπηήλ Μεηάζηαζηλ ηήο Θενκήηνξνο 
καθαξίζσκελ, ελ ρεξζί γάξ ηνχ Τηνχ, ηήλ ςπρήλ ηήλ άκσκνλ ελαπέζεην, φζελ 



ηή Αγία Κνηκήζεη απηήο, ν θφζκνο αλεδσνπνηήζε, ςαικνίο θαί χκλνηο, θαί 
σδαίο πλεπκαηηθαίο κεηά ηψλ Αζσκάησλ, θαί ηψλ Απνζηφισλ ενξηάδσλ 
θαηδξψο. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Θενθάλνπο 

Γεχηε θηιεφξησλ ηφ ζχζηεκα, δεχηε θαί ρνξείαλ ζηεζψκεζα, δεχηε 
θαηαζηέςσκελ άζκαζη ηήλ, Δθθιεζίαλ, ηή θαηαπαπζεη ηήο Κηβσηνχ ηνχ Θενχ, 
ήκεξνλ γάξ νπξαλφο εθαπινί ηνχο θφιπνπο, δερφκελνο ηήλ ηεηνθπίαλ ηφλ 
επί πάζη κή ρσξνπκελνλ, θαί ε γή ηήλ πεγήλ ηήο δσήο απνδηδνχζα, ηήλ 
επινγίαλ ζηνιίδεηαη θαί εππξέπεηαλ, Άγγεινη ρνξνζηαηνχζη ζχλ' Απνζηφινηο, 
πεξηδεψο ελαηελίδνληεο, εθ δσήο εηο δσήλ κεζηζηακέλεο, ηήο ηεθνχζεο ηφλ 
αξρεγφλ ηήο δσήο, Πάληεο πξνζθπλήζσκελ απηήλ δεφκελνη, πγγελνχο 
νηθεηφηεηνο κή επηιάζε Γέζπνηλα, ηψλ πηζηψο ενξηαδφλησλ, ηήλ παλαγίαλ 
ζνπ Κνίκεζηλ. 

Καί λχλ... Ο απηφο 
Άζαηε ιανί, ηή Μεηξί ηνχ Θενχ εκψλ άζαηε, ζήκεξνλ γάξ ηήλ Οιφθσηνλ 
ςπρήλ απηήο, εηο ηάο αρξάληνπο παιάκαο, ηνχ εμ απηήο ζαξθσζέληνο άλεπ 
ζπνξάο, παξαηίζεζηλ, ψ θαί πξεζβεχεη αδηαιείπησο, δσξεζήλαη ηή νηθνπκέλε 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ Ηδηνκεια. 
 

Ήρνο δ' 
Γεχηε αλπκλήζσκελ ιανί, ηήλ Παλαγίαλ Παξζέλνλ αγλήλ, εμ ήο αξξήησο 
πξνήιζε, ζαξθσζείο ν Λφγνο ηνχ Παηξφο, θξάδνληεο θαί ιέγνληεο, 
Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημί, Μαθαξία ε γαζηήξ, ε ρσξήζαζα Υξηζηφλ, Απηνχ 
ηαίο αγίαηο ρεξζί, ηήλ ςπρήλ παξαζεκέλε, πξέζβεπε άρξαληε, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Σήλ πάλζεπηφλ ζνπ Κνίκεζηλ, Παλαγία Παξζέλε αγλή, ηψλ Αγγέισλ ηά 
πιήζε ελ νπξαλψ, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο επί ηήο γήο καθαξίδνκελ, φηη 
Μήηεξ γέγνλαο ηνχ πνηεηνχ ηψλ απάλησλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, Απηφλ 
ηθεηεχνπζα, ππέξ εκψλ κή παχζε δεφκεζα, ηψλ εηο ζέ κεηά Θεφλ, ηάο 
ειπίδαο ζεκέλσλ, Θενηφθε παλχκλεηε, θαί απεηξφγακε. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ, θαί νπ κή αζεηήζεη απηήλ. 
 
Γαπτηηθήλ σδήλ ζήκεξνλ ιανί, άζσκελ Υξηζηψ ηψ Θεψ, Απελερζήζνληαη 
θεζί, ηψ Βαζηιεί παξζέλνη νπίζσ απηήο, απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε θαί 
αγαιιηάζεη, Ζ γάξ εθ ζπέξκαηνο Γαπτδ, δη' ήο εκείο εζεψζεκελ, ελ ηαίο ρεξζί 
ηνχ εαπηήο Τηνχ θαί Γεζπφηνπ, ελδφμσο θαί ππέξ ιφγνλ κεηαηίζεηαη, ήλ σο 
Μεηέξα Θενχ αλπκλνχληεο βνψκελ θαί ιέγνκελ, ψζνλ εκάο, ηνχο 
νκνινγνχληαο ζε Θενηφθε, απφ πάζεο πεξηζηάζεσο, θαί ιχηξσζαη θηλδχλσλ 



ηάο ςπράο εκψλ. 
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 

ηε εμεδήκεζαο Θενηφθε Παξζέλε, πξφο ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα αθξάζησο, 
παξήλ Ηάθσβνο ν Αδειθφζενο, θαί πξψηνο, Ηεξάξρεο, Πέηξνο ηε ε ηηκησηάηε 
θνξπθαία ηψλ ζενιφγσλ αθξφηεο, θαί ζχκπαο ν ζείνο ηψλ Απνζηφισλ 
ρνξφο, εθθαληνξηθαίο ζενινγίαηο πκλνινγνχληεο, ηφ ζείνλ θαί εμαίζηνλ, ηήο 
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ νηθνλνκίαο κπζηήξηνλ, θαί ηφ δσαξρηθφλ, θαί ζενδφρνλ ζνπ 
ζψκα θεδεχζαληεο, έραηξνλ παλχκλεηε, Όπεξζελ δέ αί παλάγηαη θαί 
πξεζβχηαηαη ηψλ Αγγέισλ Γπλάκεηο, ηφ ζαχκα εθπιεηηφκελαη, θεθπθπίαη 
αιιήιαηο έιεγνλ, Άξαηε πκψλ ηάο πχιαο, θαί ππνδέμαζζε ηήλ ηεθνχζαλ, ηφλ 
νπξαλνχ θαί γήο Πνηεηήλ, δνμνινγίαηο ηε αλπκλήζσκελ, ηφ ζεπηφλ θαί άγηνλ 
ζψκα, ηφ ρσξήζαλ ηφλ εκίλ αζεψξεηνλ θαί Κχξηνλ, Γηφπεξ θαί εκείο ηήλ 
κλήκελ ζνπ ενξηάδνληεο, εθβνψκέλ ζνη Παλχκλεηε, Υξηζηηαλψλ ηφ θέξαο 
χςσζνλ, θαί ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ εθχιαμαο, έλ ηή Κνηκήζεη ηφλ θφζκνλ νχ 
θαηέιηπεο Θενηφθε, Μεηέζηεο πξφο ηήλ δσήλ, κήηεξ ππάξρνπζα ηήο δσήο, 
θαί ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο ιπηξνπκέλε, εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Αλαβφεζνλ Γαπτδ, ηίο ε παξνχζα Δνξηή; Ήλ αλχκλεζα θεζίλ, ελ ηψ βηβιίσ 
ηψλ Φαικψλ, σο ζπγαηέξα ζεφπαηδα θαί Παξζέλνλ, κεηέζηεζελ απηήλ, πξφο 
ηάο εθείζελ κνλάο, Υξηζηφο ν εμ απηήο, άλεπ ζπνξάο γελλεζείο, θαί δηά ηνχην 
ραίξνπζη, κεηέξεο θαί ζπγαηέξεο θαί λχκθαη Υξηζηνχ, βνψζαη, Υαίξε, ε 
κεηαζηάζα πξφο ηά άλσ βαζίιεηα. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ο πάληηκνο ρνξφο, ηψλ ζνθψλ Απνζηφισλ, εζξνίζζε ζαπκαζηψο, ηνχ 
θεδεχζαη ελδφμσο, ηφ ζψκά ζνπ ηφ άρξαληνλ, Θενηφθε Παλχκλεηε, νίο 
ζπλχκλεζαλ, θαί ηψλ Αγγέισλ ηά πιήζε, ηήλ Μεηάζηαζηλ, ηήλ ζήλ ζεπηψο 
επθεκνχληεο, ήλ πίζηεη ενξηάδνκελ. 
 



Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Δλ ηή Γελλήζεη ζνπ, ζχιιεςηο άζπνξνο, έλ ηή Κνηκήζεη ζνπ, λέθξσζηο 
άθζνξνο, ζαχκα ελ ζαχκαηη δηπινχλ, ζπλέδξακε Θενηφθε, πψο γάξ ε 
απείξαλδξνο, βξεθνηξφθνο αγλεχνπζα; πψο δέ ε κεηξφζενο, λεθξνθφξνο 
κπξίδνπζα; Γηφ ζχλ ηψ Αγγέισ βνψκέλ ζνη, Υαίξε ε Κεραξηησκέλε. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

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

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

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

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

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

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Μλεζζήζνκαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά.  
ηίρ. Άθνπζνλ, ζχγαηεξ, θαί ίδε, θαί θιίλνλ ηφ νχο ζνπ, θαί επηιάζνπ ηνχ ιανχ 
ζνπ, θαί ηνχ νίθνπ ηνχ παηξφο ζνπ, θαί επηζπκήζεη ν Βαζηιεχο ηνχ θάιινπο 
ζνπ. 
 

Πάζα πλνή. Μεηά δέ ηφ Δπαγγέιηνλ. θαί ηφλ Ν'. 
 

Γφμα... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 
Καί λχλ... Σφ απην... 

 
Πεληεθνζηάξηνλ ηηρεξφλ Ηδηφκεινλ 

Ήρνο πι. β'  Βχδαληνο 
ηε ε Μεηάζηαζηο ηνχ αρξάληνπ ζνπ ζθήλνπο επηξεπίδεην, ηφηε νη 
Απφζηνινη, πεξηθπθινχληεο ηήλ θιίλελ ηξφκσ εψξσλ ζε, θαί νη κέλ 
αηελίδνληεο ηψ ζθήλεη, ζάκβεη ζπλείρνλην, ν δέ Πέηξνο ζχλ δάθξπζηλ εβφα 
ζνη,  Παξζέλε, νξψ ζε ηξαλψο επισκέλελ ππηίαλ, ηήλ δσήλ ηψλ απάλησλ, 
θαί θαηαπιήηηνκαη, ελ ή εζθήλσζε ηήο κειινχζεο δσήο ε απφιαπζηο, Αιι' ψ 
άρξαληε, ηθέηεπε εθηελψο ηφλ Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ, ηνχ ζψδεζζαη ηήλ πφιηλ ζνπ 
άηξσηνλ. 
 



Φάιινληαη νη δχν Καλφλεο, ν α' κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ε' θαί ν δ' εηο ο', 
χζηεξνλ δέ πάιηλ νη Δηξκνί, θαλψλ πξψηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Παλεγπξηδέησζαλ νη ζεφθξνλεο. 
Πνίεκα ηνχ Κπξίνπ Κνζκά. 

 
Χδή α'  Ήρνο α'  Ο Δηξκφο 

«Πεπνηθηικέλε ηή ζεία δφμε, ε ηεξά θαί επθιεήο Παξζέλε κλήκε ζνπ, πάληαο 
ζπλεγάγεην, πξφο επθξνζχλελ ηνχο πηζηνχο, εμαξρνχζεο Μαξηάκ, κεηά 
ρνξψλ θαί ηπκπάλσλ ηψ ζψ, άδνληαο Μνλνγελεί, ελδφμσο φηη δεδφμαζηαη». 
 
Ακθεπνλείην αυισλ ηάμηο, νπξαλνβάκσλ ελ ηψλ ηφ ζείνλ ζψκά ζνπ, άθλσ 
δέ ζπξξεχζαζα, ηψλ Απνζηφισλ ε πιεζχο, εθ πεξάησλ Θενηφθε, ζνί 
παξέζηεζαλ άξδελ, κεζ' ψλ άρξαληε, ζνχ ηήλ ζεπηήλ, Παξζέλε κλήκελ 
δνμάδνκελ. 
 
Νηθεηηθά κέλ βξαβεία ήξσ, θαηά ηήο θχζεσο Αγλή, Θεφλ θπήζαζα, φκσο 
κηκνπκέλε δέ, ηφλ πνηεηήλ ζνπ θαί Τηφλ, ππέξ θχζηλ ππνθχπηεηο, ηνίο ηήο 
θχζεσο λφκνηο, δηφ ζλήζθνπζα, ζχλ ηψ Τηψ εγείξε δηαησλίδνπζα. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη ηή 
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο, 
ηαχηεο ηήλ Κνίκεζηλ». 
 
Παξζέλνη λεάληδεο, ζχλ Μαξηάκ ηή Πξνθήηηδη, σδήλ ηήλ εμφδηνλ λχλ 
αιαιάμαηε, ε Παξζέλνο γάξ, θαί κφλε Θενηφθνο, πξφο ιήμηλ νπξάληνλ 
δηαβηβάδεηαη. 
 
Αμίσο σο έκςπρνλ, ζέ νπξαλφλ ππεδέμαλην, νπξάληα Πάλαγλε, ζεία 
ζθελψκαηα, θαί παξέζηεθαο, θαηδξψο σξατζκέλε, σο λχκθε παλάκσκνο, ηψ 
Βαζηιεί θαί Θεψ. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Ζ δεκηνπξγηθή, θαί ζπλεθηηθή ηψλ απάλησλ, Θενχ ζνθία θαί δχλακηο, αθιηλή 
αθξάδαληνλ, ηήλ Δθθιεζίαλ ζηήξημνλ Υξηζηέ, κφλνο γάξ εί άγηνο, ν ελ αγίνηο 
αλαπαπφκελνο». 
 
Γπλαίθά ζε ζλεηήλ, αιι' ππεξθπψο θαί Μεηέξα, Θενχ εηδφηεο Παλάκσκε, νη 
θιεηλνί Απφζηνινη, πεθξηθπίαηο ήπηνλην ρεξζί, δφμε απαζηξάπηνπζαλ, σο 
ζενδφρνλ ζθήλνο ζεψκελνη. 



 
Τπέθζαζε ρεξζί, ηαίο πβξηζηηθαίο ηνχ απζάδνπο, ηνκήλ ε δίθε επάμαζα, ηνχ 
Θενχ θπιάμαληνο, ηφ ζέβαο ηή εκςχρσ θηβσηψ, δφμε ηήο ζεφηεηνο, ελ ή ν 
Λφγνο ζάξμ ερξεκάηηζε. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ο Δηξκφο 
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, ε δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ». 
 
Θλεηήο εμ νζθχνο πξναρζείζα, ηή θχζεη θαηάιιεινλ Αγλή, ηήλ εμνδνλ 
δηήλπζαο, Σεθνχζα δέ ηήλ φλησο δσήλ, πξφο ηήλ δσήλ κεζέζηεθαο, ηήλ ζείαλ 
θαί ελππφζηαηνλ. 
 
Γήκνο ζενιφγσλ εθ πεξάησλ, εμ χςνπο Αγγέισλ δέ πιεζχο, πξφο ηήλ ηψλ 
επείγνλην, παληνδπλάκσ λεχκαηη, αμηνρξέσο Γέζπνηλα, ηή ζή ηαθή 
ιεηηνπξγήζνληεο. 
 

Ζ Τπαθνή 
Ήρνο πι. α' 

Μαθαξίδνκέλ ζε πάζαη αη γελεαί, Θενηφθε Παξζέλε, ελ ζνί γάξ ν αρψξεηνο 
Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, ρσξεζήλαη επδφθεζε, Μαθάξηνη εζκέλ θαί εκείο 
πξνζηαζίαλ ζε έρνληεο, εκέξαο γάξ θαί λπθηφο πξεζβεχεηο ππέξ εκψλ, θαί 
ηά ζθήπηξα ηήο βαζηιείαο, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο θξαηχλνληαη, Γηφ αλπκλνχληεο 
βνψκέλ ζνη Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ρήζεηο Πξνθεηψλ θαί αηλίγκαηα, ηήλ ζάξθσζηλ ππέθελαλ, ηήλ εθ Παξζέλνπ 
ζνπ Υξηζηέ, θέγγνο αζηξαπήο ζνπ, εηο θψο εζλψλ εμειεχζεζζαη, θαί θσλεί 
ζνη άβπζζνο, ελ αγαιιηάζεη, ηή δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε». 
 
Ίδεηε ιανί θαί ζαπκάζαηε, ηφ φξνο γάξ ηφ άγηνλ, θαί εκθαλέζηαηνλ Θενχ, ηψλ 
επνπξαλίσλ βνπλψλ, εθχπεξζελ αίξεηαη, νπξαλφο επίγεηνο, ελ επνπξαλίσ, 
θαί αθζάξησ ρζνλί νηθηδφκελνο. 
 
Εσήο ατδίνπ θαί θξείηηνλνο, ν ζάλαηφο ζνπ γέγνλε, δηαβαηήξηνλ Αγλή, εθ ηήο 
επηθήξνπ πξφο ζείαλ φλησο θαί άξξεπζηνλ, κεζηζηψλ ζε άρξαληε, ελ 
αγαιιηάζεη, ηφλ Τηφλ θαζνξάλ ζνπ θαί Κχξηνλ. 
 
Δπήξζεζαλ πχιαη νπξάληαη, θαί Άγγεινη αλχκλεζαλ, θαί ππεδέμαην Υξηζηφο, 
ηφ ηήο παξζελίαο απηνχ, κεηξψνλ θεηκήιηνλ, Υεξνπβίκ ππείμέ ζνη, ελ 
αγαιιηάζεη, εξαθίκ δέ δνμάδεη ζε ραίξνληα. 
 



Καλσλ δεχηεξνο 
 

Ο Δηξκφο 
«Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε». 
 
Θάκβνο ήλ ζεάζαζζαη ηφλ νπξαλφλ, ηνχ Πακβαζηιέσο ηφλ έκςπρνλ, ηνχο 
θελεψλαο, ππεξρφκελνλ ηήο γήο, Χο ζαπκαζηά ηά έξγα ζνπ Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε. 
 
Δλ ηή Μεηαζηάζεηζνπ Μεηέξζενχ, ηφ επξπρσξφηαηνλ ζψκά ζνπ θαί 
ζενδφρνλ, ηψλ Αγγέισλ ζηξαηηαί, Ηεξσηάηαηο πηέξπμη, θφβσ θαί ραξά 
ζπλεθάιππηνλ. 
 
Δη ν αθαηάιεπηνο ηαχηεο θαξπφο, δη' φλ νπξαλφο ερξεκάηηζε, ηαθήλ ππέζηε, 
εθνπζίσο σο ζλεηφο, πψο ηήλ ηαθήλ αξλήζεηαη, ε απεηξνγάκσο θπήζαζα. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφ ζείνλ θαί άξξεηνλ θάιινο, ηψλ αξεηψλ ζνπ Υξηζηέ δηεγήζνκαη, εμ ατδίνπ 
γάξ δφμεο ζπλατδηνλ, θαί ελππφζηαηνλ ιάκςαο απαχγαζκα, Παξζεληθήο απφ 
γαζηξφο, ηνίο ελ ζθφηεη θαί ζθηά, ζσκαησζείο αλέηεηιαο ήιηνο». 
 
Χο επί λεθέιεο Παξζέλε, ηψλ Απνζηφισλ ν δήκνο νρνχκελνο, πξφο ηελ 
ηψλ εθ πεξάησλ ιεηηνπξγήζαί ζνη, ηή λεθέιε ηή θνχθε εζξνίδεην, αθ' ήο ν 
Όςηζηνο Θεφο, ηνίο ελ ζθφηεη θαί ζθηά, δηθαηνζχλεο έιακςελ ήιηνο. 
 
αιπίγγσλ ζεφιεπηνη γιψζζαη, ηψλ ζενιφγσλ αλδξψλ επερέζηεξνλ, ηή 
Θενηφθσ εβφσλ ηφλ εμφδηνλ, ελερνχκελαη χκλνλ ηψ Πλεχκαηη, Υαίξνηο 
αθήξαηε πεγή, ηήο ηνχ Θενχ δσαξρηθήο, θαί ζσηεξίνπ πάλησλ ζαξθψζεσο. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
γήζελ κεηέζηεο πξφο αησλίνπο κνλάο, θαί πξφο αηειεχηεηνλ δσήλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνπζα». 
 
Κξνηείησζαλ ζάιπηγγεο, ηψλ ζενιφγσλ ζήκεξνλ, γιψζζα δέ πνιχθζνγγνο 
αλζξψπσλ, λχλ επθεκείησ, πεξηερείησ αήξ, απείξσ ιακπφκελνο θσηί, 
Άγγεινη πκλείησζαλ, ηήο Παξζέλνπ ηήλ Κνίκεζηλ. 
 
Σφ ζθεχνο δηέπξεπε, ηήο εθινγήο ηνίο χκλνηο ζνη, φινο εμηζηάκελνο Παξζέλε, 
έθδεκνο, φισο, Ηεξσκέλνο Θεψ, ηνίο πάζη ζεφιεπηνο θαί ψλ, φλησο θαί 
δεηθλχκελνο, Θενηφθε παλχκλεηε. 



 
Χδή ο'  Ο Δηξκφο 

«Άιηνλ πνληνγελέο, θεηψνλ εληφζζηνλ πχξ, ηήο ηξηεκέξνπ ηαθήο ζνπ ήλ 
πξνεηθφληζκα, νχ Ησλάο ππνθήηεο αλαδέδεηθηαη, ζεζσζκέλνο γάξ σο θαί 
πξνππέπνην, αζηλήο εβφα, ζχζσ ζνη κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε». 
 
Νέκεη ζνη ηά ππέξ θχζηλ, Άλαμ ν πάλησλ Θεφο, ελ γάξ ηψ ηίθηεηλ, Παξζέλνλ 
ψζπεξ εθπιαμελ, νχησο ελ ηάθσ ηφ ζψκα δηεηήξεζελ, αδηάθζνξνλ, θαί 
ζπλεδφμαζε, ζεία κεηαζηάζεη, γέξα ζνη ψζπεξ Τηφο Μεηξί ραξηδφκελνο. 
 
λησο ζε σο θαεηλήλ ιπρλίαλ, αυινπ ππξφο, ζπκηαηήξηνλ ζείνπ ρξχζενλ 
άλζξαθνο, ελ ηνίο Αγίσλ Αγίνηο θαηεζθήλσζε, ζηάκλνλ ξάβδνλ ηε πιάθα 
ζεφγξαθνλ, θηβσηφλ αγίαλ, ηξάπεδαλ άξηνπ δσήο, Παξζέλε ν ηφθνο ζνπ. 
 

Καλψλ δεπηεξνο 
 

Ο Δηξκφο 
«Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ 
δνμάδνληεο». 
 
Δθ ζνχ δσή αλαηέηαιθε, ηάο θιείο ηήο παξζελίαο κή ιχζαζα, πψο νχλ ηφ 
άρξαληνλ, δσαξρηθφλ ηε ζνπ ζθήλσκα, ηήο ηνχ ζαλάηνπ πείξαο γέγνλε 
κέηνρνλ. 
 
Εσήο ππάξμαζα ηέκελνο, δσήο ηήο ατδίνπ ηεηχρεθαο, δηά ζαλάηνπ γάξ, πξφο 
ηήλ δσήλ κεηαβέβεθαο, ε ηήλ δσήλ ηεθνχζα ηήλ ελππφζηαηνλ. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. β' 
Απηφκεινλ 

Σήλ ελ πξεζβείαηο αθνίκεηνλ Θενηφθνλ, θαί πξνζηαζίαηο ακεηάζεηνλ ειπίδα, 
ηάθνο θαί λέθξσζηο νπθ εθξάηεζελ, σο γάξ δσήο Μεηέξα, πξφο ηήλ δσήλ 
κεηέζηεζελ, ν κήηξαλ νηθήζαο αεηπάξζελνλ. 

Ο Οίθνο 
Σείρηζφλ κνπ ηάο θξέλαο σηήξ κνπ, ηφ γάξ ηείρνο ηνχ θφζκνπ αλπκλήζαη 
ηνικψ, ηήλ άρξαληνλ Μεηέξα ζνπ, ελ πχξγσ ξεκάησλ ελίζρπζφλ κε, θαί ελ 
βάξεζηλ ελλνηψλ νρχξσζφλ κε, ζχ γάξ βνάο ηψλ αηηνχλησλ πηζηψο ηάο 
αηηήζεηο πιεξνχλ, χ νχλ κνη δψξεζαη γιψηηαλ, πξνθνξάλ, θαί ινγηζκφλ 
αθαηαίζρπληνλ, πάζα γάξ δφζηο ειιάκςεσο παξά ζνχ θαηαπέκπεηαη 
θσηαγσγέ, ν κήηξαλ νηθήζαο αεηπάξζελνλ. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΔ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηήο παλζέπηνπ Μεηαζηάζεσο ηήο 

ππεξελδφμνπ Γεζπνίλεο εκψλ θαί αεηπαξζέλνπ Μαξίαο. 
ηίρνη 



 Οπ ζαχκα ζλήζθεηλ θνζκνζψηεηξαλ Κφξελ,  
 Σνχ θνζκνπιάζηνπ ζαξθηθψο ηεζλεθφηνο.  
 Εή αεί Θενκήησξ, θάλ δεθάηε ζάλε πέκπηε. 
 

Ήο ηαίο αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο, σο αγαζφο 
θαί θηιάλζξσπνο. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ηηακψ ζπκψ ηε θαί ππξί, ζείνο έξσο αληηηαηηφκελνο, ηφ κέλ πχξ εδξφζηδε, ηψ 
ζπκψ δέ εγέια, ζενπλεχζησ ινγηθή, ηή ηψλ νζίσλ ηξηθζφγγσ ιχξα 
αληηθζεγγφκελνο, κνπζηθνίο νξγάλνηο ελ κέζσ θινγφο, ν δεδνμαζκέλνο, ηψλ 
Παηέξσλ θαί εκψλ Θεφο επινγεηφο εί». 
 
Θενηεχθηνπο πιάθαο Μσυζήο, γεγξακκέλαο ηψ ζείσ Πλεχκαηη, ελ ζπκψ 
ζπλέηξηςελ, αιι' ν ηνχηνπ Γεζπφηεο, ηήλ ηεθνχζαλ αζηλή, ηνίο νπξαλίνηο 
θπιάμαο δφκνηο, λχλ εηζσθίζαην, χλ απηή ζθηξηψληεο βνψκελ Υξηζηψ, ν 
δεδνμαζκέλνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Δλ θπκβάινηο ρείιεζηλ αγλνίο, κνπζηθή ηε θαξδίαο θφξκηγγη, ελ επήρσ 
ζάιπηγγη, πςειήο δηαλνίαο, ηήο Παξζέλνπ θαί αγλήο, ελ ηή επζήκσ θιεηή 
εκέξα ηήο Μεηαζηάζεσο, πξαθηηθαίο θξνηνχληεο βνψκελ ρεξζίλ, ν 
δεδνμαζκέλνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ο ζεφθξσλ ήζξνηζηαη ιαφο, ηήο γάξ δφμεο Θενχ ηφ ζθήλσκα, ελ ηψλ 
κεζίζηαηαη πξφο νπξάληνλ δφκνλ, έλζα ήρνο θαζαξφο ενξηαδφλησλ, θσλή 
αθξάζηνπ αγαιιηάζεσο, θαί ελ επθξνζχλε βνψλησλ Υξηζηψ, ν 
δεδνμαζκέλνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ο Δηξκφο 
«Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί». 
 
Νεαλίζθνη θαί παξζέλνη ηήο Παξζέλνπ ηε, θαί Θενκήηνξνο, ηήλ κλήκελ 
ζέβνληεο, πξεζβχηαη θαί άξρνληεο, θαί βαζηιείο ζχλ θξηηαίο, κεισδήζαηε, ν 
ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 
αιπηζάησζαλ ηή ζάιπηγγη ηνχ Πλεχκαηνο, φξε νπξάληα, αγαιιηάζζσζαλ 
λχλ, βνπλνί θαί ζθηξηάησζαλ ζείνη, Απφζηνινη, ε Βαζίιηζζα, πξνο ηφλ Τηνλ 
κεζίζηαηαη, ζχλ απηψ αεί θξαηνχζα. 
 
Ζ παλίεξνο Μεηάζηαζηο ηήο ζείαο ζνπ, θαί αθεξάηνπ Μεηξφο, ηά ππεξθφζκηα, 
ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, ήζξνηζε ηάγκαηα, ζπλεπθξαίλεζζαη, ηνίο επί γήο ζνη 



κέιπνπζηλ, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Φιφγα δξνζίδνπζαλ Οζίνπο, δπζζεβείο δέ θαηαθιέγνπζαλ, Άγγεινο Θενχ ν 
παλζζελήο, έδεημε Παηζί, δσαξρηθήλ δέ πεγήλ εηξγάζαην ηήλ Θενηφθνλ, 
θζνξάλ ζαλάηνπ, θαί δσήλ βιπζηάλνπζαλ ηνίο κέιπνπζη, ηφλ Γεκηνπξγφλ 
κφλνλ πκλνχκελ, νη ιειπηξσκέλνη, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο». 
 
Ρήκαζηλ είρνλην ηήο ζείαο, θηβσηνχ ηνχ αγηάζκαηνο, πάζα ε πιεζχο ηψλ 
ζενιφγσλ ελ ηή ηψλ, Πνχ λχλ απαίξεηο ζθελή θξαπγάδνληεο, Θενχ ηνχ 
δψληνο; Μή δηαιίπεο επνπηεχνπζα, ηνχο πίζηεη κέιπνληαο, ηφλ Γεκηνπξγφλ 
κφλνλ πκλνχκελ, νη ιειπηξσκέλνη, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
πσο πςψζαζα ηάο ρείξαο, εθδεκνχζα ε παλάκσκνο, ρείξαο ηάο Θεφλ 
εγθαιηζκέλαο, ζσκαηηθψο ελ παξξεζία, σο Μήηεξ έθεζε πξφο ηνλ ηερζέληα, 
νχο κνη εθηήζσ, εηο αηψλαο θχιαηηε βνψληάο ζνη, ηφλ Γεκηνπξγφλ κφλνλ 
πκλνχκελ, νη ιειπηξσκέλνη, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ο Δηξκφο 
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο». 
 
Σήλ κλήκελ ζνπ άρξαληε Παξζέλε, Αξραί ηε θαί Δμνπζίαη ζχλ Γπλάκεζηλ, 
Άγγεινη, Αξράγγεινη, ζξφλνη Κπξηφηεηεο, ηά Υεξνπβίκ δνμάδνπζη, θαί ηά 
θξηθηά εξαθίκ, αλζξψπσλ δέ ηφ γέλνο πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ο μέλσο νηθήζαο Θενηφθε, ελ ηή αρξάλησ λεδπτ ζνπ ζαξθνχκελνο, νχηνο ηφ 
παλίεξνλ, πλεχκά ζνπ δεμάκελνο, ελ εαπηψ θαηέπαπζελ, σο νθεηιέηεο Τηφο, 
δηφ ζέ ηήλ Παξζέλνλ πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
 ηψλ ππέξ έλλνηαλ ζαπκάησλ, ηήο αεηπαξζέλνπ θαί Θενκήηνξνο! ηάθνλ γάξ 
νηθήζαζα, έδεημε Παξάδεηζνλ, ψ παξεζηψηεο ζήκεξνλ, ραίξνληεο ςάιινκελ, 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ' 
 

Μεγαιπλάξηνλ, φπεξ ζηηρνινγείηαη ελ εθάζησ ηξνπαξίσ ηήο παξνχζεο 
Χδήο. 
 



Αη γελεαί πάζαη, καθαξίδνκέλ ζε, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ. 
Ο Δηξκφο 

«Νελίθεληαη ηήο θχζεσο νη φξνη, ελ ζνη Παξζέλε άρξαληε, παξζελεχεη γάξ 
ηφθνο, θαί δσήλ πξνκλεζηεχεηαη ζάλαηνο, Ζ κεηά ηφ θνλ Παξζέλνο, θαί κεηά 
ζάλαηνλ δψζα, ζψδνηο αεί, Θενηφθε, ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ». 
 
Δμίζηαλην Αγγέισλ αη δπλάκεηο, ελ ηή ησλ ζθνπνχκελαη, ηφλ νηθείνλ 
Γεζπφηελ, γπλαηθείαλ ςπρήλ ρεηξηδφκελνλ, ηή γάξ αρξάλησο ηεθνχζε, 
πηνπξεπψο πξνζεθψλεη, Γεχξν εκλή, ηψ Τηψ θαί Θεψ ζπλδνμάζζεηη. 
 
πλέζηεηιε ρνξφο ηψλ Απνζηφισλ, ηφ ζενδφρνλ ψκά ζνπ, κεηά δένπο 
νξψληεο, θαί θσλή ιηγπξά πξνζθζεγγφκελνη, Δηο νπξαλίνπο ζαιάκνπο, πξφο 
ηφλ Τηφλ εθθνηηψζα, ζψδνηο αεί, Θενηφθε ηελ θιεξνλνκίαλ ζνπ. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Μεγαιπλάξηνλ ζηηρνινγνχκελνλ θαί απηφ σο ηφ αλσηέξσ.  
 

Άγγεινη ηήλ Κνίκεζηλ ηήο Παξζέλνπ, νξψληεο εμεπιήηηνλην, πψο ε 
Παξζέλνο απαίξεη, απφ ηήο γήο εηο ηά άλσ. 

Ο Δηξκφο 
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνρνχκελνο, παλεγπξηδέησ δέ, 
αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ Ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
βνάησ, Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε». 
 
Γεχηε ελ ηψλ, ηψ ζείσ θαί πίνλη, φξεη ηνχ δψληνο Θενχ, αγαιιηαζψκεζα, ηήλ 
Θενηφθνλ ελνπηξηδφκελνη, πξφο γάξ ηήλ ιίαλ θξείηηνλα, θαί ζεηνηέξαλ 
ζθελήλ, σο Μεηέξα, ηαχηελ εηο ηά Άγηα, ηψλ Αγίσλ Υξηζηφο κεηαηίζεζη. 
 
Γεχηε νη πηζηνί, ηψ ηάθσ πξνζέιζσκελ, ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
πεξηπηπμψκεζα, θαξδίαο ρείιε φκκαηα κέησπα, εηιηθξηλψο πξνζάπηνληεο, θαί 
αξπζψκεζα, ηακάησλ, άθζνλα ραξίζκαηα, εθ πεγήο αελάνπ βιπζηάλνληα. 
 
Γέρνπ παξ' εκψλ, σδήλ ηήλ εμφδηνλ, Μήηεξ ηνχ δψληνο Θενχ, θαί ηή 
θσηνθφξσ ζνπ, θαί ζεία επηζθίαζνλ ράξηηη, ηψ Βαζηιεί ηά ηξφπαηα, ηψ 
θηινρξίζησ ιαψ, ηήλ εηξήλελ, άθεζηλ ηνίο κέιπνπζη, θαί ςπρψλ ζσηεξίαλ 
βξαβεχνπζα. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ήρνο γ'  εθ ηξίηνπ 

Απφζηνινη εθ πεξάησλ, ζπλαζξνηζζέληεο ελζάδε, Γεζζεκαλή ηψ ρσξίσ, 
θεδεχζαηέ κνπ ηφ ζψκα, θαί ζχ Τηέ θαί Θεέ κνπ, παξάιαβέ κνπ ηφ πλεχκα. 
 

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



 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ έλ Μάξηπζη 
Σή ελδφμσ Κνηκήζεη ζνπ, νπξαλνί επαγάιινληαη, θαί Αγγέισλ γέγεζε ηά 
ζηξαηεχκαηα, πάζα ε γή δέ επθξαίλεηαη, σδήλ ζνη εμφδηνλ πξνζθσλνχζα ηή 
Μεηξί, ηνχ ηψλ φισλ δεζπφδνληνο, απεηξφγακε, Παλαγία Παξζέλε, ε ηφ γέλνο 
ηψλ αλζξψπσλ ξπζακέλε, πξνγνληθήο απνθάζεσο. (Γίο) 
 
Δθ πεξάησλ ζπλέδξακνλ, Απνζηφισλ νη πξφθξηηνη, ζεαξρίσ, λεχκαηη ηνχ 
θεδεχζαί ζε, θαί απφ γήο αηξνκέλελ ζε, πξφο χςνο ζεψκελνη, ηήλ θσλήλ ηνχ 
Γαβξηήι, ελ ραξά αλεβφσλ ζνη, Υαίξε φρεκα, ηήο ζεφηεηνο φιεο, ραίξε κφλε, 
ηά επίγεηα ηνίο άλσ, ηψ ηνθεηψ ζνπ ζπλάςαζα. 
 
Σήλ δσήλ ε θπήζαζα, πξφο δσήλ κεηαβέβεθαο, ηή ζεπηή Κνηκήζεη ζνπ ηήλ 
αζάλαηνλ, δνξπθνξνχλησλ Αγγέισλ ζνη, Αξρψλ θαί Γπλάκεσλ, Απνζηφισλ 
Πξνθεηψλ, θαί απάζεο ηήο θηίζεσο, δερνκέλνπ ηε, αθεξάηνηο παιάκαηο ηνχ 
Τίνχ ζνπ, ηήλ ακψκεηνλ ςπρήλ ζνπ, Παξζελνκήηνξ Θεφλπκθε. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Σή αζαλάησ ζνπ Κνηκήζεη, Θενηφθε Μήηεξ ηήο δσήο, λεθέιαη ηνχο 
Απνζηφινπο, αηζεξίνπο δηήξπαδνλ, θαί θνζκηθψο δηεζπαξκέλνπο, νκνρψξνπο 
παξέζηεζαλ ηψ αρξάλησ ζνπ ζψκαηη, νί θαί θεδεχζαληεο ζεπηψο, ηήλ θσλήλ 
ηνχ Γαβξηήι, κεισδνχληεο αλεβφσλ, Υαίξε θεραξηησκέλε, Παξζέλε Μήηεξ 
αλπκθεπηε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ, Μεζ' ψλ σο Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ εκψλ, ηθέηεπε 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γνμνινγία κεγάιε 
 

Γίδνηαη θαί άγηνλ έιαηνληνίο αδειθνίο. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ. Σά Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί, θαί εθ ηψλ θαλφλσλ ηήο 
Δνξηήο Χδή γ' θαί ο'. 
 

Δί δέ βνχιεη, εηπέ ηά παξφληα Αληίθσλα. 
 

Αληίθσλνλ Α' 
ηίρνο α'. Αιαιάμαηε ηψ Θεψ πάζα ε γή. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο β'. Δμνκνινγείζζε απηψ, αηλείηε ηφ φλνκα απηνχ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο γ'. Δλ πφιεη Κπξίνπ ηψλ δπλάκεσλ, ελ πφιεη Θενχ εκψλ. 
 



Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο δ'. Δγελήζε ελ εηξήλε ν ηφπνο απηνχ, θαί ηφ θαηνηθεηήξηνλ απηνχ ελ 
ηψλ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Αληίθσλνλ Β' 
ηίρνο α'. Αγαπά Κχξηνο ηάο πχιαο ηψλ, ππέξ πάληα ηά ζθελψκαηα Ηαθψβ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ Αγίνηο ζαπκαζηφο, ςάιινληάο ζνη. Αιιεινχτα. 
 
ηίρνο β'. Γεδνμαζκέλα ειαιήζε πεξί ζνχ, ε πφιηο ηνχ Θενχ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ...  
 
ηίρνο γ'. Ο Θεφο εζεκειίσζελ απηήλ εηο ηφλ αηψλα. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ...  
 
ηίρνο δ'. Ζγίαζε ηφ ζθήλσκα απηνχ ν Όςηζηνο. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο...  
 

Αληίθσλνλ Γ' 
ηίρνο α'. Δηνίκε ε θαξδία κνπ, ν Θεφο, εηνίκε ε θαξδία κνπ. 

Ήρνο α' 
Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ εθχιαμαο, έλ ηή Κνηκήζεη ηφλ θφζκνλ νχ 
θαηέιηπεο Θενηφθε, Μεηέζηεο πξφο ηήλ δσήλ, κήηεξ ππάξρνπζα ηήο δσήο, 
θαί ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο ιπηξνπκέλε, εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 
 
ηίρνο β'. Σί αληαπνδψζσ ηψ Κπξίσ πεξί 
πάλησλ ψλ αληαπέδσθέ κνη; 
 
Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ... 
 
ηίρνο γ'. Πνηήξηνλ ζσηεξίνπ ιήςνκαη, θαί ηφ φλνκα Κπξίνπ επηθαιέζνκαη. 



 
Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ... 
 

Δηζνδηθφλ 
Γεχηε πξνζθπλήζσκελ, θαί πξνζπέζσκελ Υξηζηψ. ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν 
ελ αγίνηο ζαπκαζηφο, ςάιινληάο ζνη. Αιιεινχτα. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ εθχιαμαο, έλ ηή Κνηκήζεη ηφλ θφζκνλ νχ 
θαηέιηπεο Θενηφθε, Μεηέζηεο πξφο ηήλ δσήλ, κήηεξ ππάξρνπζα ηήο δσήο, 
θαί ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο ιπηξνπκέλε, εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. β' 
Απηφκεινλ 

Σήλ ελ πξεζβείαηο αθνίκεηνλ Θενηφθνλ, θαί πξνζηαζίαηο ακεηάζεηνλ ειπίδα, 
ηάθνο θαί λέθξσζηο νπθ εθξάηεζελ, σο γάξ δσήο Μεηέξα, πξφο ηήλ δσήλ 
κεηέζηεζελ, ν κήηξαλ νηθήζαο αεηπάξζελνλ. 
 

Δηο ηφ, Δμαηξέησο 
Ήρνο α' 

Αη γελεαί πάζαη, καθαξίδνκέλ ζε, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ. 
Ο Δηξκφο 

«Νελίθεληαη ηήο θχζεσο νη φξνη, ελ ζνη Παξζέλε άρξαληε, παξζελεχεη γάξ 
ηφθνο, θαί δσήλ πξνκλεζηεχεηαη ζάλαηνο, Ζ κεηά ηφ θνλ Παξζέλνο, θαί κεηά 
ζάλαηνλ δψζα, ζψδνηο αεί, Θενηφθε, ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ». 
 

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

Αξρή 
ΣΖ ΗΣ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηήο εμ Δδέζζεο αλαθνκηδήο ηήο αρεηξνπνηήηνπ Δηθφλνο ηνχ 

Κπξίνπ ήκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ήηνη ηνχ Αγίνπ Μαλδειίνπ, θαί ηνχ Αγίνπ 
Μάξηπξνο Γηνκήδνπο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηήο Αγίαο Δηθφλνο ηξία. 
 

Ήρνο β' 
Πνίνηο επθεκηψλ 

Πνίνηο νη γεγελείο φκκκηκαζηλ επνςφκεζά ζνπ ηήλ εηθφλα; ήλ ηά ηψλ Αγγέισλ 
ζηξαηεχκαηα, βιέπεηλ αδεψο, νπ δεδχλεληαη, ζετθψ θσηί αζηξαπηνκέλελ, 
απαίξεη γάξ απφ γήο απίζησλ ζήκεξνλ, θαί πφιηλ πξφο Βαζηιίδα θαί ιαφλ 



επζεβή, επηδεκεί ζεία λεχζεη, ήο πεξ ηή εηζφδσ, επεπθξαίλνληαη Βαζηιείο, 
πξνζπίπηνληεο ηαχηε, κεηά θφβνπ Υξηζηέ θαί πίζηεσο. 
 
Πνίαηο νη ρντθνί ςαχζνκελ, ηήο Δηθφλνο ζνπ Λφγε παιάκαηο; νη ξεξππσκέλνη 
ηνίο πηαίζκαζη, ηνχ αλακαξηήηνπ Θενχ εκψλ; νη ελ κνιπζκνίο, ηνχ 
απξνζίηνπ; Καιχπηεη ηά Υεξνπβίκ ηάο φςεηο ηξέκνληα, νχ θέξεη ηά εξαθίκ 
νξάλ ηήλ δφμαλ ζνπ, θφβσ δνπιεχεη ζνη θηίζηο, Μή νχλ θαηαθξίλεο αλαμίσο 
ζνπ ηήλ κνξθήλ, Υξηζηέ ηήλ θξηθηήλ, αζπαδνκέλνπο εκάο εθ πίζηεσο. 
 
Πάιηλ Γεζπνηηθήο πάξεζηη, παλεγχξεσο ζεία εκέξα, ν γάξ ελ πςίζηνηο 
θαζήκελνο, λχλ εκάο ζαθψο επεζθέςαην, δηά ηήο ζεπηήο απηνχ Δηθφλνο, ν 
άλσ ηνίο Υεξνπβίκ σλ αζεψξεηνο, νξάηαη δηά γξαθήο νίο πεξ σκνίσηαη, 
Παηξφο αρξάλησ δαθηχισ, κνξθσζείο αξξήησο, θαζ' νκνίσζηλ ηήλ απηνχ, ήλ 
πίζηεη θαί πφζσ, πξνζθπλνχληεο άγηαδφκεζα. 
 

Καί ηνχ Αγίνπ Σξία 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Ηαηξεχεηλ παζήκαηα, θπγαδεχεηλ λνζήκαηα, απειαχλεηλ πλεχκαηα 
πνλεξφηαηα, ηή ζπλεξγεία ηνχ Πλεχκαηνο, πακκάθαξ εμίσζαη, αθαλίζαο 
αλδξηθψο, ηά εθείλσλ ζεβάζκαηα, ηαίο ελζηάζεζη, ηήο αζιήζεσο Μάξηπο 
ζηεθεθφξε, ζπκπνιίηα ηψλ Αγγέισλ, ηψλ αζινθφξσλ νκφζθελε. 
 
Σφλ αγψλα εγψληζαη, θαί ηφλ δξφκνλ εηέιεζαο, θαί ηήλ πίζηηλ έλδνμε 
ζπλεηήξεζαο, θαί πξφο Θεφλ πξνζερψξεζαο βξαβείνλ ηά ζαχκαηα, παξ' 
απηνχ απνιαβψλ, θαί ηήο λίθεο ηφλ ζηέθαλνλ, ηφλ ακάξαληνλ, σο αήηηεηνο 
Μάξηπο σο ηήο άλσ, βαζηιείαο θιεξνλφκνο, ππέξ ηνχ θφζκνπ δεφκελνο. 
 
Δλ νδψ καξηπξίνπ ζνπ, σο ελ πινχησ ηεξπφκελνο, Γηνκήδεο Κχξηε ηή 
βνπιήζεη ζνπ, απηνχ ηφ πλεχκα εηο ρείξάο ζνπ, Υξηζηέ παξαδέδσθελ, 
εθηκεζείο ηήλ θεθαιήλ, κεηά ηέινο καθάξηνλ, θαί γελφκελνο, νδεγφο αιεζείαο 
ηνίο αζένηο, πεξσζείζη παξαδφμσο, θαί δηά πίζηεσο βιέςαζη. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Γεχηε ηήλ παγθφζκηνλ Κνίκεζηλ, ηήο παλακψκνπ Θενηφθνπ ενξηάζσκελ, 
ζήκεξνλ γάξ Άγγεινη παλεγπξίδνπζη, ηήλ ζεπηήλ Μεηάζηαζηλ ηήο 
Θενκήηνξνο, θαί πξφο επσρίαλ εκάο ηνχο γεγελείο ζπγθαινχζη ηνχ βνάλ 
αζηγήησ θσλή, Υαίξε, ε κεηαζηάζα απφ γήο, θαί πξφο νπξαλίνπο κνλάο 
κεηνηθήζαζα, Υαίξνηο ε ηψλ Μαζεηψλ ηφλ ρνξφλ, δηά λεθέιεο θνχθεο εηο έλ 
ζπλαγαγνχζα, Υαίξνηο ε ειπίο θαί πξνζηαζία εκψλ, έ γάξ Υξηζηηαλψλ ηφ 
γέλνο, απαχζησο καθαξίδνκελ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο. 
 

Ήρνο β' 



Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Γήκνο ηψλ Μαζεηψλ, ήζξνηζηαη εθ πεξάησλ, Γεζζεκαλή ρσξίσ, Μήηεξ Θενχ 
θεδεχζαη, ηφ ζενδφρνλ ζψκά ζνπ. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Χ ηψλ ππεξθπψλ, Αγλή ζνπ κπζηεξίσλ! ηνχ Θενχ γάξ σο Μήηεξ, πξφο 
ηνχηνλ Θενηφθε, ιακπξψο λχλ εμεδήκεζαο. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ, θαί νπ κή αζεηήζεη απηήλ. 
 
Κιίκαμ πξφο νπξαλφλ, ν ηάθνο ηήο Παξζέλνπ, θαί Θενηφθνπ πέιεη, αλάγνπζα 
ηνχο πίζηεη, απηήλ αεί δνμάδνληαο. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
ηε πξφο ηφλ εθ ζνχ, ηερζέληα κεηεηέζεο, ζπλήιζνλ ελ λεθέιαηο, ηφ ζψκά 
ζνπ θεδεχζαη, Παξζέλε νη Απφζηνινη. 
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Αγίαο Δηθφλνο 
Ήρνο β' 

Σήλ άρξαληνλ Δηθφλα ζνπ, πξνζθπλνχκελ αγαζέ, αηηνχκελνη ζπγρψξεζηλ ηψλ 
πηαηζκάησλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, βνπιήζεη γάξ επδφθεζαο ζαξθί, αλειζείλ 
ελ ηψ ηαπξψ, ίλα ξχζε νχο έπιαζαο, εθ ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, φζελ 
επραξίζησο βνψκέλ ζνη, Υαξάο επιήξσζαο ηά πάληα, ν σηήξ εκψλ, 
παξαγελφκελνο εηο ηφ ζψζαη ηφλ θφζκνλ. 

Καί ηήο Δνξηήο 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 

Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ εθχιαμαο, έλ ηή Κνηκήζεη ηφλ θφζκνλ νχ 
θαηέιηπεο Θενηφθε, Μεηέζηεο πξφο ηήλ δσήλ, κήηεξ ππάξρνπζα ηήο δσήο, 
θαί ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο ιπηξνπκέλε, εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Καζνξψζαη αιεζψο, αη ηψλ Αγγέισλ ζηξαηηαί, ηήλ Μεηάζηαζηλ ηήλ ζήλ, 
άρξαληε Μήηεξ ηνχ Θενχ, επινγεκέλε παλχκλεηε Παλαγία, έρνληεο βνπιήλ, 
ηνχ ηερζέληνο εθ ζνχ, ζηίθνο Μαζεηψλ ζπλαζξνίζαζαη, έλ επθξνζχλε 
έθεξνλ ηφ ηίκηνλ, εηο ηφλ Παξάδεηζνλ ζψκά ζνπ, Υξηζηφλ πκλνχζαη, ηφλ 
δσνδφηελ, φληα εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 



 
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 

 
Καζηζκα φκνηνλ 

Δλ ρεξζί ηνχ δη' εκάο, ελαλζξσπήζαληνο εθ ζνχ, παξαζεκέλελ ηήλ ςπρήλ, 
σο πιαζηνπξγφο ζνπ θαί Θεφο, πξφο ηήλ αθήξαηνλ κεηέζηεζελ επθξνζχλελ, 
φζελ ζε ζεπηψο καθαξίδνκελ, ηήλ κφλελ θαζαξάλ θαί ακφιπληνλ, θαί 
Θενηφθνλ άπαληεο θπξίσο, νκνινγνχληεο θξαπγάδνκελ, Υξηζηφλ δπζψπεη, 
πξφο φλ κεηέζηεο, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, ηήο Αγίαο Δηθφλνο, θαί ηνχ Αγίνπ. 
 

Ο Καλψλ ηήο Αγίαο Δηθφλνο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

ήο εθζθξάγηζκα ψηεξ φςεσο ζέβσ. Γεξκαλνχ Παηξηάξρνπ. 
 

Χδήα'  Ήρνο πι. β' 
Χο ελ επείξσ πεδεχζαο 

σκαηηθψο κνξθσζήλαη ην θαζ' εκάο, ν ηφ πξίλ αζψκαηνο, επδνθία παηξηθή, 
κή απαλελάκελνο κνξθήο, εραξίζαην εκίλ ζείνλ εθηχπσκα. 
 
Ζ απαξάιιαθηνο θχζηο ν ηνχ Παηξφο, φξνο αθξηβέζηαηνο, ηήλ βξνηείαλ 
ππειζψλ, ζάξθα Ηδηψκαηα ελ γή, θαηαιέινηπελ εκίλ εηο νπξαλνχο αλειζψλ. 
 
αιεπνκέλελ απάηε ηνχ δπζκελνχο, ηελ θιεξνλνκίαλ ζνπ, εδηθαίσζαο 
Υξηζηέ, ηνίο ζεπηνίο ζνπ πάζεζηλ απηήλ, εδξαηψζαο, θαί κνξθήο ηψ 
εθηππψκαηη. 

Θενηνθίνλ 
Δθ ηψλ αγλψλ ζνπ ιαγφλσλ ππεξθπψο, ζάξθα δαλεηζάκελνο, ν ηφ είλαη 
παξαζρψλ, πάζη Παλακψκεηε βξνηνίο, θαζσξάζε, νπθ εθζηάο νχ ήλ ηφ 
πξφηεξνλ. 
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 

Φσηί απγαδφκελνο, ηψ ηξηζειίσ δηάιπζνλ, ηφλ δφθνλ καθάξηε ηήο αγλσζίαο 
κνπ, ηήλ θσζθφξνλ ζνπ, φπσο πκλήζσ κλήκελ, θαί ηά θαηνξζψκαηα, ηήο 
πνιηηείαο ζνπ. 
 
Παζψλ αλεπίδεθηνλ, ηφλ ινγηζκφλ εξγαζάκελνο, δνρείνλ ανίδηκε, ψθζεο ηνχ 
Πλεχκαηνο, θαί αλέβιπζαο, ηάζεσλ πειάγε, πάζαλ θαηαθιχδνληα, λφζσλ 
επήξεηαλ. 



 
Εσήο εθηέκελνο, αηειεπηήηνπ πνηήξηνλ, ζαλάηνπ παλεχθεκε, πηείλ 
θαηέζπεπζαο, θαί επέηπρεο, σο είδελ ν θαιψλ ζε, πξφο ζηέθνο ακάξαληνλ, 
Μάξηπο αήηηεηε. 

Θενηνθίνλ 
Ζ πφιηο ε έκςπρνο, ηνχ Βαζηιέσο παλχκλεηε, ε μέλελ θαί γέλλεζηλ, θαί ζείαλ 
θνίκεζηλ, επηδείμαζα, ηήλ πφιηλ ζνπ εθ πάζεο, ζεηζκνχ θαηαπηψζεσο, δείμνλ 
αιψβεηνλ. 
 

Σήο Αγίαο Δηθφλνο 
 

Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ Αγηνο σο ζχ 

Καηαζηνιή ηψλ αξεηψλ, πεξηέδεζαο ψηεξ, ηήλ ζεπηήλ Δθθιεζίαλ, θηλήζαο 
βαζηιηθήλ, θαξδίαλ ζπλαζπηζκφλ, εθδεηήζαη ζνχ ηφ αθνκνίσκα. 
 
πιήζαη ζέισλ ηά θαιά, θαί ρξφλσ κεηψζαη, ν ηνχ θζφλνπ γελλήησξ, ρεξζί 
βεβήινηο απηά, πεξέδσθελ αλαηδψο, αιι' ειέγρζε, κάηελ ινγηδφκελνο. 
 
Φαηδξψο εγάιιεην πνηέ, ν Γαπτδ πξνρνξεχσλ, Κηβσηνχ ηήο αγίαο, θαί λχλ ν 
ζθήπηξα ιαρψλ, ηζχλεηλ βαζηιηθά, πιένλ ραίξεη, ζείσ εθηππψκαηη. 

Θενηνθίνλ 
Ρηδφζελ πάζαλ εθηεκείλ, ηνχ πξνπάηνξνο ζέισλ, ν Τηφο ζνπ Παξζέλε, 
θπείζαλ παξαθνήλ, εθ ηήο γαζηξφο ζνπ αγλή, πξνζιακβάλεη, φινλ ηφ 
αλζξψπηλνλ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 
Αξξήησ θαί ζεία ρεηξνπξγία θαζαίξσλ ηά πάζε ηψλ βξνηψλ, πξφο ηνχ Θενχ 
δεδψξεζαη, πηζηνίο ηαηξφο άξηζηνο, θαί πξεζβεπηήο ζεξκφηαηνο, ηψλ ζέ 
ηηκψλησλ παλφιβηε. 
 
Οδφλ καξηπξίνπ ζνπ δξακνχκαη, θαί ζνχ εθκηκήζνκαη ζηεξξψο, ηφ πάζνο ηφ 
εθνχζηνλ, ν Μάξηπο αλεθξαχγαδελ, επί ζθαγήλ ειθφκελνο, πξφο ζέ ηφλ 
κφλνλ Θεφλ εκψλ. 
 
Ο έλδνμνο Μάξηπο Γηνκήδεο, εκάο ζπγθαιέζαο κπζηηθψο, πξφο επσρίαλ 
ζήκεξνλ, πξνηίζεηαη ηνχο άζινπο απηνχ, σο θαξπθείαλ άυινλ, δεχηε πηζηνί 
απνιαχζαηε. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ πφιηλ ζνπ ηαχηελ απφ πάζεο, ζεηζκνχ θαηαπηψζεσο Αγλή, σο ζνί 
ζενραξίησηε, αλαθεηκέλελ ιχηξσζαη, θαί ελ εηξήλε θχιαηηε, θαί νκνλνία ηήλ 
πνίκλελ ζνπ. 

Ο Δηξκφο 



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

Κάζηζκα ηήο Αγίαο Δίθφλνο 
Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Δδέζζεο βαζηιεχο, Βαζηιέα ηψλ φισλ, νπ ζθήπηξα θαί ζηξαηφλ, αιιά πιήζε 
ζαπκάησλ, ηψ ιφγσ πξνθέξνληα, επηγλνχο ζε ηθέηεπε, ηφλ ζεάλζξσπνλ, ηνχ 
πξφο απηφλ αθηθέζζαη, Δθκαγείνλ δέ, σο ζνχ νξψλ αλεβφα, Θεφο ζχ θαί 
Κχξηνο. 

Γφμα... ηνχ Αγίνπ  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Ηακάησλ ηήλ ράξηλ παξά Θενχ, θνκηζάκελνο Μάξηπο ψθζεο ζνθέ, θνηλφλ 
εξγαζηήξηνλ, ηψλ λνζνχλησλ καθάξηε, ππφ Πλεχκαηνο ζείνπ, παξέρσλ 
ηάκαηα, ηνίο πξνζηξέρνπζη πίζηεη, ηή ζεία εληεχμεη ζνπ, φζελ παξαδφμσο, θαί 
δαηκφλσλ ηά πιήζε, ειαχλεηο εθάζηνηε, ηαηξέ αμηάγαζηε, αζινθφξε Γηφκεδεο, 
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο 
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ζ Θεφλ ζπιιαβνχζα άλεπ ζπνξάο, ζαξθσζέληα ηεθνχζα δίρα θζνξάο, ηήλ 
λέαλ ακθηέλλπζαη, αθζαξζίαλ ηνχ Πλεχκαηνο, σο γάξ δσήο ζχ Μήηεξ, θαί 
πάλησλ Βαζίιηζζα, πξφο ηήλ δσήλ κεηέζηεο, Παξζέλε ηήλ άυινλ, φζελ 
επαμίσο, αιεζψο αλεδείρζεο, λεθέιε πεγάδνπζα, ηήο δσήο εκψλ λάκαηα, 
Θενκήηνξ παλάκσκε, πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηήλ ζείαλ ζνπ Κνίκεζηλ. 
 

Σήο Αγίαο Δηθφλνο 
 

Χδή δ' 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Απαληζηάκελνλ, ηήο πξφο αλίζρνληα, θαί πξφο ηήλ εκεηέξαλ ηφ ηεξφλ, ψηεξ 
εθκαγείφλ ζνπ, λχλ ν ζεφθξσλ Βαζηιεχο, πιεζηάζαλ ππνδέρεηαη. 
 
Γιπθχ κέλ ήιηνο, απγάδσλ φκκαζη, γιπθπηέξα δέ φςηο ε ζή Υξηζηέ, ηνχ 
αθνκνηψκαηνο, φηη ν κέλ ηά αηζζεηά, αχηε δέ ηά λνεηά θσηαπγεί. 
 
Ηζρχο εμέιηπελ, Ηζκαειίηηδνο, δεμηάο, ηψ γάξ φπισ ηψ ηνχ ηαπξνχ, πάζαλ 
ηήλ πεξίβνινλ, ν θξαηαηφθξσλ Βαζηιεχο, ηήλ απηήο εηο γήλ θαηέβαιελ. 

Θενηνθίνλ 
πληεξεζήλαί ζνπ, ηήλ πφιηλ Άρξαληε, αζηλή εμ εθφδνπ βαξβαξηθήο, 
πξέζβεπε δεφκεζα, ίδε γάξ νία θαη' απηήο, νη αιάζηνξεο ηεθηαίλνπζηλ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 



Σήλ αλεμηρλίαζηνλ 
Λφγνλ ζείαο γλψζεσο σο πνηακφλ, θέξσλ ελ θαξδία θαηέθιπζε, πιάλεο 
ρεηκάξξνπο, θαί εηδψισλ ηήλ ηζρχλ, νινηειψο εβχζηζε, Μάξηπο Γηνκήδεο ν 
έλδνμνο. 
 
Έιακςελ σο ήιηνο επί ηήο γήο, αίγιε αξεηψλ, ηψλ ζαπκάησλ ηε, πεξηνπζία, 
θαί εθψηηζε πηζηψλ, ηά επζεβή ζπζηήκαηα, Μάξηπο Γηνκήδεο ν πάλζνθνο. 
 
Σφ καθαξηψηαηνλ ηέινο επξψλ, θαί ηήο πνζνπκέλεο ζνπ έθπαιαη, δφμεο 
αξξήηνπ, ελ ραξά επηηπρψλ, ηψλ ζε ηηκψλησλ κέκλεζν, Μάξηπο αζινθφξε 
παλφιβηε. 

Θενηνθίνλ 
Ξέλε ζνπ ε γέλλεζηο σο ε ζεπηή, Κνίκεζηο εδείρζε Παλάκσκε, επινγεκέλε, 
ήλ ε πνίκλε ζνπ ηηκά, βαξβαξηθάο εθθεχγνπζα, βιάβαο ηή ζεξκή πξνζηαζία 
ζνπ. 
 

Σήο Αγίαο Δηθφλνο 
 

Χδή ε' 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ 

Μηθξά ζνη πφιηο ππνδνρήλ, πξψελ θαηεπηξέπηδε Υξηζηέ, ήλ ε ζαδδαίνπ 
επέιεπζηο, λφζσλ απαιιάηηεη, θαί ηήο ρεηξφο ζνπ γξαθήλ, θαί ζείνλ 
απεηθφληζκα ηνχ πξνζψπνπ ζνπ. 
 
Αη ηψλ ραξίησλ ζνπ δσξεαί, ππεξεπιεζχλζεζαλ Υξηζηέ, ά γάξ ηφ πξψελ ε 
Έδεζζα, εγθνιπσζακέλε ελεθαπρήζαην, ε Νέα δερνκέλε Ρψκε αγάιιεηαη. 

Θενηνθίνλ 
ηήζνλ Παξζέλε ηψλ δπζκελψλ, ηάο επαλαζηάζεηο ηάο Ππθλάο, ιχζνλ απηψλ 
ηά βνπιεχκαηα, ηή θιεξνλνκία ηή ζή βνήζεζνλ, νξάο γάξ απεηξήθακελ ηαίο 
θαθψζεζηλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Δμέζηε ηά ζχκπαληα 
Άλεπ ψθζεο αίκαηνο, Μάξηπο αμηνζαχκαζηνο, άλεπ αιγεδφλσλ ζηεθαλίηεο, 
άλεπ κσιψπσλ ληθεηήο άξηζηνο, ζηίθνο δπζκελψλ θαηαβαιψλ, ζνχ ηνίο 
αγσλίζκαζη, γελλαηφθξνλ Γηφκεδεο. 
 
Φψο ζνη αλαηέηαιθελ, φληη δηθαίσ άζβεζηνλ, ηνχηνπ ηε ε ζχδπγνο ζεφθξνλ, 
ζνί επθξνζχλε επεθνινχζεζελ, σο επζείαλ έρνληη ςπρήλ, πάζη 
θαζππείθνπζαλ, ηνχ σηήξνο πξνζηάγκαζηλ. 
 
Φσηφο πζηεξνχληαη κέλ, ηνχ ζψκαηνο νη ηχξαλλνη, ζνχ ηήλ θεθαιήλ κεηά ηφ 
ηέινο απνηεκφληεο, αιιά ςπρήο ηειαπγψο, θφξαο δηαλνίγνληαη Υξηζηψ, πίζηεη 
πξνζεξρφκελνη, ψ πακκάθαξ Γηφκεδεο. 



Θενηνθίνλ 
Πξνπχξγηνλ έρνπζα, ε Βαζηιίο ηψλ πφιεσλ, ζέ ηήλ Βαζηιίδα θαί Κπξίαλ, 
ηξέπεη βαξβάξσλ ηάο ζεξηψδεηο νξκάο, ξχεηαη παληνίσλ πεηξαζκψλ, αχμεη 
θαί θξαηχλεηαη, Θενκήηνξ παλάκσκε. 
 

Σήο Αγίαο Δηθφλνο 
 

Χδή ο' 
πλεζρέζε 

Χξαηψζεο, θάιιεη παξά πάληαο, ψηεξ ηνχο πηνχο ηψλ βξνηψλ, θάλ γάξ νπθ 
είδνο είρεο, νπδέ θάιινο ελ θαηξψ ηνχ πάζνπο, αιιά ηψ φληη πάληα 
θαηεθψηηδεο, θαί δεινί ζνπ ηήο κνξθήο ε ζέα, ήο ηφ Οκνίσκα, ξάθεη 
εθηππσζέλ, ψζπεξ ζεζαπξφο εκίλ δεδψξεηαη. 
 
Σήο ηζρχνο, πξνζαθαηξεζείζα, ηψλ Αγαξελψλ ε πιεζχο, ψζπεξ εμ 
αιινθχισλ, θηβσηφλ, Ηζξαειίηε λέσ, ηφ ηνχ πξνζψπνπ λχλ πξνζέηη 
δέδσθελ, εθκαγείφλ ζνπ Υξηζηέ θαί δφμαλ, ήλ πξνζεθηήζαην, νπδέ γάξ 
ζεκηηφλ, Άγηα πξνζεπηξξίπηεζζαη. 

Θενηνθίνλ 
Δθ ρεηξφο ζνπ, ψηεξ ηήο ηζρχνο, λχλ ππεμέιηπνλ εγψ, αιιά ηάο κάζηηγάο 
ζνπ, απνζηήζαο απ' εκνχ πξεζβείαηο, ηήο απεηξάλδξσο Λφγε θπεζάζεο ζε, 
κή ηψ θιχδσλη ηήο ακαξηίαο θαηαπνληίδεζζαη, θαί δεηλψο λαπηηάλ, κφλε 
ιπηξσηά εγθαηαιίπεο κε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Σήλ ζείαλ ηαχηελ 
Σψλ ζψλ αγψλσλ ηνίο ξεχκαζηλ, εβχζηζαο ερζξφλ ηφλ αζψκαηνλ, θαί ηψλ 
ζαπκάησλ ζνπ, ηή αλαβιχζεη εθπιχλεηο παζψλ, πνιπεηδείο θειίδαο, 
αμηνζαχκαζηε. 
 
Σαίο ζείαηο αχξαηο θηλνχκελνο, ηή άλσζελ ξνπή θπβεξλψκελνο, πξφο 
γαιελφηαηνλ, φξκνλ επζέησο θαηήληεζαο, ππέξ εκψλ πξεζβεχσλ, Μάξηπο 
παλεχθεκε. 
 
Παζψλ πηζηνί εθθαζαίξνληαη, αξξήησ ρεηξνπξγία ζνπ έλδνμε, θαί 
απειαχλεηαη, θάιαγμ δαηκφλσλ ηή ζεία ζνπ, επηζηαζία Μάθαξ, αμηνζαχκαζηε. 

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί Παξζέλε θαπρψκεζα, ελ ζνί ηψλ δπζρεξψλ εθιπηξνχκεζα, ηή 
πεπνηζήζεη ζνπ, επηδξνκάο νπ πηννχκεζα, ηψλ δπζκελψλ βαξβάξσλ, νη 
αλπκλνχληέο ζε. 

Ο Δηξκφο 
«Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο Δνξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα, Θεφλ 
δνμάδνληεο». 



 
Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 

Ήρνο πι. β'  Απηφκεινλ 
Σήλ ελ πξεζβείαηο αθνίκεηνλ Θενηφθνλ, θαί πξνζηαζίαηο ακεηάζεηνλ ειπίδα, 
ηάθνο θαί λέθξσζηο νπθ εθξάηεζελ, σο γάξ δσήο Μεηέξα, πξφο ηήλ δσήλ 
κεηέζηεζελ, ν κήηξαλ νηθήζαο αεηπάξζελνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΣ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γηνκήδνπο.  

ηίρνη 
 Ζζιεζε θαί δψλ, θαί ζαλψλ Γηνκήδεο,  
 Πξναηξέζεη δψλ, θαί λεθξφο ηνκή θάξαο. 
 Έθηε θαί δεθάηε λέθπο εηκήζε Γηνκήδνπο. 
 

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

 Λήμεη βίνπ ζνπ ραίξε, Υαηξήκσλ κάθαξ.  
 Αξρήλ γάξ είδεο ηήο ακνηβήο ηψλ πφλσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ ηξηαθνληαηξηψλ καξηχξσλ ηψλ εθ 
Παιαηζηίλεο, μίθεη ηειεησζέλησλ. 

ηίρνη 
 ηεξξφο ζηξαηφο ηε θαί ζπλαζπηζκφο κέγαο,  
 Ξίθεη πεζψλ, ζηξάηεπκα δαηκφλσλ πξέπεη. 
 

Σή απηή εκέξα, αλάκλεζηο ηήο εηζφδνπ ηήο αρεηξνηεχθηνπ Μνξθήο ηνχ 
Κπξίνπ θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ, εθ ηήο Δδεζζελψλ 
πφιεσο, εηο ηαχηελ ηήλ ζενθχιαθηνλ θαί Βαζηιίδα ηψλ πφιεσλ 
αλαθνκηζζείζεο. 

ηίρνη 
 Δλ ζηλδφλη δψλ εμεκάμσ ζήλ ζέαλ, 
 Ο λεθξφο εηζδχο έζραηνλ ηήλ ζηλδφλα. 
 

Δηο ηφ Κεξάκηνλ 
 Αρεηξφηεπθηνλ ρεηξφηεπθηνο ζφλ ηχπνλ. 
 Φέξεη θέξακνο παληνηεχθηα ρξηζηέ κνπ. 
 

Ζθνπζηαί κνη ηά πεξί ζνχ θαί ηψλ ζψλ ηακάησλ, ηψλ άλεπ θαξκάθσλ 
ππφ ζνχ γηλνκέλσλ, σο γάξ ιφγνο, ηπθινχο αλαβιέπεηλ πνηείο, ρσινχο 
πεξηπαηείλ θαηαζθεπάδεηο, ιεπξνχο θαζαξίδεηο, θαί αθάζαξηα πλεχκαηα θαί 
δαίκνλαο ειαχλεηο, θαί ηνπο ελ καθξνλνζία βαζαληδνκέλνπο ζεξαπεχεηο, θαί 
λεθξνχο εγείξεηο, θαί ηαχηα πάληα αθνχζαο πεξί ζνχ, θαηά λνχλ εζέκελ ηφ 
έηεξνλ ηψλ δχν, ή φηη Θενχ Τηφο εί, πνηψλ ηαχηα, ή Θεφο, Γηά ηνχην ηνίλπλ 
γξάςαο εδεήζελ ζνπ ζθπιήλαη θαί ειζείλ πξφο κε, ίλα θαί ηφ πάζνο, ν έρσ 
ζεξαπεχζεο, θαί κεη' εκνχ εληαχζα ζπλέζε, θαί γάξ ήθνπζα, φηη θαί νη 



Ηνπδαίνη θαηαγνγγχδνπζί ζνπ, θαί βνχινληαη θαθψζαί ζε, Πφιηο δέ ζκηθξνηάηε 
κνη εζηί θαί ζεκλή, ήηηο αξθέζεη ακθνηέξνηο εκίλ ηνχ θαηνηθείλ ελ εηξήλε. 
 

Μαθάξηνο εί, Αχγαξε, πηζηεχζαο ελ εκνί θαί κή εσξαθψο κε, γέγξαπηαη 
γάξ πεξί εκνχ, ηνχο εσξαθφηαο κή πηζηεχεηλ ελ εκνί, ίλα νη κή εσξαθφηεο κε, 
απηνί πηζηεχζσζη θαί δήζσληαη, Πεξί δέ νχ εγξαςάο κνη ειζείλ πξφο ζέ, δένλ 
εζηί πάληα δη' ά απεζηάιελ, πιεξψζαί κε, θαί κεηά ηφ πιεξψζαη, 
αλαιεθζήλαη πξφο ηφλ απνζηείιαληά κε Παηέξα, θαί επεηδάλ αλαιεθζψ, 
απνζηειψ ζνη έλα ηψλ Μαζεηψλ κνπ, νλφκαηη ζαδδαίνλ, φζηηο θαί ηφ πάζνο 
ζνπ ζεξαπεπζεη, θαί δσήλ αηψληνλ, ζνί ηε θαί ηνίο ζχλ ζνί, θαί εηξήλελ 
παξέμεη, θαί πνηήζεη ηή πφιεη ζνπ ηφ ηθαλφλ, πξφο ηφ κεδέλα ηψλ ερζξψλ 
θαηηζρχζαη απηήο. 
 

Σή απηή εκέξα, αλάκλεζηλ πνηνχκεζα ηήο πεξί εκάο ηνχ Θενχ κεγίζηεο 
θαί αλππεξβιήηνπ θηιαλζξσπίαο, ήλ εδείμαην ηφηε απνζηξέςαο κεη' αηζρχλεο 
ηνχο αζένπο Αγαξελνχο, κεζηηεία ηήο Τπεξαγίαο Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ, 
θαί αεηπαξζέλνπ Μαξίαο. 
 

Σή απηή ε κέξα, ε ελ ηψ λαψ ηήο Εσνδφρνπ Πεγήο εμάληιεζηο ηνχ 
αγηάζκαηνο, θαί αχζηο αλάδνζηο. 

ηίρνη 
 Πεγή θελνχηαη ζαπκαηνπξγψλ πδάησλ,  
 Πιεξνπκέλε δέ, ζαπκαηνπξγεί θαί πιένλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε γίλεηαη ηήο θαί κεηά νηθηηξκψλ επελερζείζεο εκίλ 
ελ ηνίο θαηξνίο εθείλνηο θνβεξάο απεηιήο ηνχ ζεηζκνχ, νχ παξ' ειπίδα 
ειπηξψζαην εκάο ν θηιάλζξσπνο Θεφο. 
 

Απηψ ε δφμα θαί ηφ θξάηνο εηο ηνχο αηψλαο. Ακήλ. 
 

Σήο Αγίαο Δίθνλνο 
 

Χδή δ' 
Οη παίδεο ελ Βαβπιψλη 

Ρήκαηη κέλ πάζαλ λφζνλ, Λφγε Θενχ εθπγάδεπζαο, επί γήο έλδεκψλ, αιιά 
ζψθνπο πξφο παηξηθνχο αλεξρφκελνο, δηά ηνχ Δθηππψκαηνο, ζεξαπεχεηο ηάο 
λφζνπο εκψλ. 
 
Ο θηίζαο ιφγσ ηά πάληα, θαί κνξθσζείο ηφ αιιφηξηνλ, ηήο ηδίαο κνξθήο, 
θαηαιέινηπελ εκίλ ηδηψκαηα, άπεξ ππνδερφκελνη, ελ ραξά επθξαηλφκεζα. 
 
Φπρήο έμ φιεο δεηήζαο, ηήο ζήο ηδέαο εθζθξάγηζκα, ν πηζηφο Βαζηιεχο σο 
εδήηεζελ, νχησο έηπρε Κχξηε, θαηάιιεινλ επξάκελνο, ζείνπ πφζνπ ηφ 
πιήξσκα. 

Θενηνθίνλ 



Διχζε ηήο θαηαδίθεο, ηήο παιαηάο ηφ αλζξψπηλνλ, ηή θπήζεη ηή ζή, ζέ γάξ 
κφλελ πιαηπηέξαλ επξάκελνο, ηψλ νπξαλψλ Παλάκσκε, ν Θεφο 
θαηεζθήλσζελ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Οπθ ειάηξεπζαλ 
Ζ ηκεζείζα, θεθαιή ζνπ θψο απήζηξαςε, ηνίο καηαηφθξνζηλ, ήλ ψζπεξ 
δψζαλ ηδψλ, εδέζζε ν ηχξαλλνο, λελεθξσκέλνο ηφλ λνχλ, νπ ζπλήθε δέ, 
αλαβνάλ Παλέλδνμε, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Απεδχζσ, ηήο λεθξψζεσο ανίδηκε, ρηηψλα δχζκνξθνλ, αζαλαζίαο ζηνιήλ, 
σξαίαλ ελ ράξηηη, φζελ ελδέδπζαη ηψ Γεζπφηε ζνπ, αλαβνψλ γεζφκελνο, ν 
Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Σψ ππξί, ηήο θαξηεξίαο απεηέθξσζαο, πιψδε πιάλελ ερζξψλ, ζενιακπήο δέ 
αζηήξ, εθάλεο ηάζεσλ Μάξηπο αζηξάπησλ βνιάο, ηνίο θξαπγάδνπζηλ, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Ζ Βαζίιηζζα, ηνχ θφζκνπ ε θπήζαζα, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, ξχζαη θζνξάο 
θαί ζεηζκνχ, εζλψλ επεξείαο ηε, ηήλ βαζηιεχνπζαλ πφιηλ ςάιινπζαλ, 
Δπινγεηφο Πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο ζήο θνηιίαο. 
 

Σήο Αγίαο Δηθφλνο 
 

Χδή ε' 
Νφκσλ παηξψσλ 

ζπεξ ελ φςεη, ζέ ηφλ Κχξηνλ, ειπίδσλ ελδεκήζαη πάο ν ηήο πφιεσο, ιαφο 
έθθξηηνο ππάληεζηλ, ζαπκαζηήλ ζνη πνηείηαη, Αξρηεξέσλ ζείνλ επαγφκελνο 
ρνξφλ, ψλ επ' ψκσλ νρνχκελνο, θαί πξφο θιεξνλνκίαλ, εηζβαιψλ ηήλ νηθείαλ 
Οηθηίξκνλ, ελ ηψ ηήο Μεηξφο ζνπ, θαηέπαπζαο ηεκέλεη. 
 
ηφκαηα παίδσλ, ηψλ αθάθσλ ζε, πξφο ηήλ πξνθεηνθηφλνλ πφιηλ νδεχνληα, 
πκλνιφγνπλ, αιι' ε άλνκνο, ζπλαγσγή Δβξαίσλ, θνλψζαλ ρείξα, ψπιηδε 
ιπηηψζα θαηά ζνχ, λχλ δέ πφιηο ε έλλνκνο, παλδεκεί πξνρπζείζα, σο νίά ζε 
ηφλ Κηίζηελ νξψζα, ραίξεη δερνκέλε ηφλ ηχπνλ ηήο κνξθήο ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
άξθα θνξέζαη πξνειφκελνο, ηήο ηνχ Παηξφο, κεγάιεο βνπιήο ν Άγγεινο, ελ 
λεδχτ ζνπ Παλάρξαληε, εηειεζηνπξγήζε, θαί ζέ Μεηέξα θάησ, απεγξάςαην 
ζεκλή, θαί θζαξείζαλ εθαίληζε ηήλ βξνηείαλ νπζίαλ, φλ πάληεο επινγνχκελ 
σο Κηίζηελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Παίδαο επαγείο 



Πφδεο νη ζεπηνί ζνπ αζινθφξε, πξφο ηξίβνπο ηνχ καξηπξίνπ θαηεπζχλζεζαλ, 
εκπεξηπαηνχζη δέ λχλ επαγαιιφκελνη, ελ ρψξα δψλησλ πάλζνθε, ελ 
Παξαδείζσ ηξπθήο, δηφ θαί ζπλειζφληεο ηηκψκελ, αλπκλνινγνχληεο Υξηζηφλ 
εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Δπιάθε ζνη ζηέθνο αθζαξζίαο, ζηεξξψο αγσληζακέλσ θαί ληθήζαληη, φθηλ 
ηφλ αξρέθαθνλ, Μάξηπο αμηάγαζηε, θαί αζιεηψλ νκήγπξηο ζέ ππεδέμαην, Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε βνψληα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Θαπκάησλ εθπέκπεηο ιακπεδφλαο, ηήλ ζείαλ ελδεδπκέλνο Μάξηπο δχλακηλ, 
παχεηο αξξσζηήκαηα, ιχεηο ηε λνζήκαηα, απνδηψθεηο πλεχκαηα, ηήο 
πνλεξίαο βνψλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Πνιιαίο πξνζβνιαίο ακαξηεκάησλ, θινλνχκελνη ζνχ πξφο ηήλ αθιφλεηνλ, 
ζθέπελ θαηαθεχγνκελ, ηήξημνλ ηνχο δνχινπο ζνπ, θαηά παζψλ ελίζρπζνλ, 
θαί εθ ζεηζκνχ θαί ιηκνχ, εζλψλ επηδξνκήο ηε παξζέλε, ξχζαί ζνπ ηήλ πφιηλ, 
σο ζνί αλαθεηκέλελ. 

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». 
 

Σήο Αγίαο Δηθφλνο 
 

Χδή ζ' 
Ξελίαο δεζπνηηθήο 

Έμεκελε θαηά ζνχ, ιαφο αζχλεηνο ψηεξ, θαί αλη' επεξγεζίαο, ζνί ηά 
αλήθεζηα, ηνικεξψο επαλεηείλεην, αιι' εκείο νη καθξάλ απσζζέληεο, ηνίο 
ζνίο πάζεζη ψηεξ πηνζεηήζεκελ. 
 
Βνήζεηαλ θαη' ερζξψλ, ηνίο επζεβέζη παξάζρνπ, θαί πηζηνίο βαζηιεχζηλ, φηη ηά 
ζχκβνια ηήο ζαξθφο ζνπ, ψζπεξ άκαρνλ θξνχξηνλ, Γέζπνηα θεθηεκέλνη, δη' 
απηψλ αθνξψζη ηήλ ζσηεξίαλ απηψλ. 

Θενηνθίνλ 
Χξάζε ηνίο επί γήο, ζσκαηνθφξνο ν Λφγνο, δηπινχο θαηά ηήλ θχζηλ εθ ζνχ 
Παλάκσκε, αληηδφζεη ηήο ζεφηεηνο, ππνζηάζεη κηά αθχξησο, ελσζείο ηψ 
θπξάκαηη, φλ δνμάδνκελ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Άπαο γεγελήο 
Δχξεο ακνηβήλ, θακάησλ ηήλ άλσ ζνη, εηνηκαζζείζαλ ηξπθήλ, έλζα 
απιηδφκελνο, σξατζκέλνο καξηπξη θαίο θαιινλαίο, θαηαηξπθάο ηνχ Κηίζηνπ 



ζνπ ηήο σξαηφηεηνο, ηθεηεχσλ, δνχλαη ηνίο ηηκψζί ζε, ηιαζκφλ θαί θαθψλ 
απνιχηξσζηλ. 
 
ηήιε αξεηψλ, θαί πίζηεσο έξεηζκα, θαί ζηχινο άζεηζηνο, πχξγνο ηε 
αθιφλεηνο, εδείρζεο Μάξηπο ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, θαί πνηακφο ηάζεσλ, 
αλαβιπζηάλσλ θξνπλνχο, ηαηξείνλ, άκηζζνλ ηνίο πφζσ ζνπ, εθηεινχζη ηήλ 
κλήκελ Γηφκεδεο. 
 
Έδπο απφ γήο, εηδψισλ ηήλ άζενλ εμαθαλίζαο αριχλ, θαί πξφο ηήλ 
αλέζπεξνλ, απγήλ κεηήιζεο ηήο αξρηθψηνπ δσήο, ήο ηάο εκθάζεηο έλδνμε, 
πξψελ εθέθηεζν, ηαίο εθείζελ, ιάκςεζη ιακπφκελνο, θαί ραξάο ατδίνπ 
πιεξνπκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Πφιηο ηνχ Θενχ, απηφο ήλ θαηψθεζελ, ε φλησο άζεηζηνο, ιχηξσζαη ηήλ πφιηλ 
ζνπ, ζεηζκνχ Παξζέλε ηήο θαηαπηψζεσο, βαξβαξηθήο αιψζεσο, ππξφο 
καραίξαο ερζξψλ, απφ πάζεο, Πάλαγλε θαθψζεσο, ηή ζεξκή πξφο Θεφλ 
παξξεζία ζνπ. 

Ο Δηξκφο 
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ 
δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαηξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
βνάησ, Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Αγίνπ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Δλζέσο επνξθχξσζαο, κεγαινκάξηπο έλδνμε, ηήλ ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζίαλ, 
ηνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ ξείζξνηο, απάηελ δέ θαηέζβεζαο, εηδσιηθήλ 
ςπρφιεζξνλ, Γηφκεδεο παλφιβηε, θαί λχλ πξεζβεχσλ κή παχζε, ππέξ εκψλ 
ηψ Κπξίσ. 

Καί ηήο Δνξηήο 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Σψλ Απνζηφισλ ν δήκνο, ζπλαζξνηζζείο ελ λεθέιαηο, αμηνρξέσο θεδεχεη, ηήλ 
ηνχ Κπξίνπ Μεηέξα, παξφληνο θαί ηνχ σηήξνο, ζχλ κπξηάζηλ Αγγέισλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Σήο Δνξηήο  Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Όκλνηο ζνπ ηφ ζεπηφλ, θαί ζενδφρνλ ζψκα, πξνπέκπνληεο νη ζείνη, εβφσλ 
ζηαζψηαη, Πνχ λχλ απαίξεηο Γέζπνηλα; 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Γεχηε νη γεγελείο, ζηεζψκεζα ρνξείαλ, εμφδηα βνψληεο, επί ηή Μεηαζηάζεη, 
ηήο Θενηφθνπ ζήκεξνλ.  
 



ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
Γή κέλ ηή ζή ηαθή, επιφγεηαη Παξζέλε, αήξ δέ ηή αλφδσ, εγίαζηαη ηή μέλε, 
λφκσ ζαλνχζεο θχζεσο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Έπξεπε ηνίο απηφπηαηο ηνχ Λφγνπ θαί ππεξέηαηο, θαί ηήο θαηά ζάξθα Μεηξφο 
απηνχ, ηήλ Κνίκεζηλ επνπηεχζαη, ηειεπηαίνλ νχζαλ επ' απηή κπζηήξηνλ, ίλα 
κή κφλνλ ηήλ απφ γήο ηνχ σηήξνο αλάβαζηλ ζεάζσληαη, αιιά θαί ηήο 
ηεθνχζεο απηφλ ηή κεηαζέζεη καξηπξήζσζη, Γηφ πεξ πάληνζελ, ζεία δπλάκεη 
παξαησζέληεο, ηήλ ηψλ θαηειάκβαλνλ, θαί πξφο νπξαλφλ επεηγνκέλελ, 
πξνέπεκπνλ ηήλ αλσηέξαλ ηψλ Υεξνπβίκ, Ήλ θαί εκείο, ζχλ απηνίο 
πξνζθπλνχκελ, σο πξεζβεχνπζαλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ ΗΕ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Μχξσλνο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηξία ηήο Δνξηήο, θαί ηξία ηνχ Αγίνπ. 
 

Σήο Δνξηήο 
 

Ήρνο β' 
Πνίνηο επθεκηψλ 

Πνίνηο νη επηειείο ρείιεζη, καθαξίζσκελ ηήλ Θενηφθνλ, ηήλ ηηκησηέξαλ ηήο 
θηίζεσο, θαί αγησηέξαλ ππάξρνπζαλ, Υεξνπβίκ θαί πάλησλ ηψλ Αγγέισλ, ηφλ 
ζξφλνλ, ηνχ Βαζηιέσο ηφλ αζάιεπηνλ, ηφλ νίθνλ, ελ ψ θαηψθεζελ ν Όςηζηνο, 
ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ θφζκνπ, ηνχ Θενχ αγίαζκα, ηήλ παξέρνπζαλ ηνίο πηζηνίο, 
ελ ηή ζεία κλήκε απηήο, πινπζίσο ηφ κέγα έιενο. 
 
Πνία πλεπκαηηθά άζκαηα, λχλ πξνζάμσκέλ ζνη Παλαγία, ηή γάξ αζαλάησ 
Κνηκήζεη ζνπ, άπαληα ηφλ θφζκνλ εγίαζαο, θαί πξφο ππεξθφζκηα κεηέβεο, ηφ 
θάιινο, θαηαλνείλ ηνχ Παληνθξάηνξνο, θαί ηνχησ, νίά πεξ Μήηεξ 
ζπλαγάιιεζζαη, αγγειηθψλ ζνη ηαγκάησλ, δνξπθνξεζάλησλ αγλή, θαί ςπρψλ 
δηθαίσλ, κεζ' ψλ αίηεζαη εκίλ, εηξήλελ θαί κέγα έιενο. 
 
Σίλα ηά θνβεξά άζκαηα, ά πξνζήμάλ ζνη ηφηε Παξζέλε; θχθισ ηήο ζήο θιίλεο 
ηζηάκελνη, πάληεο νη ηνχ Λφγνπ Απφζηνινη, θαί ζακβεηηθψο αλαβνψληεο; 
Απαίξεη, ηνχ Βαζηιέσο ηφ παιάηηνλ, πςνχηαη, ε θηβσηφο ηνχ αγηάζκαηνο, 
Πχιαη επάξζεηε φπσο, ηνχ Θενχ ε πχιε, ελ πνιιή εηζέιζε ραξά απαχζησο 
ηψ θφζκσ, αηηνπκέλε ηφ κέγα έιενο. 



 
Σνχ Αγίνπ 

 
Ο απηφο 

ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 
ηε αζεταο ε ππξά, πάζαλ θαηελέκεην ρψξαλ καθαξηψηαηε, ηφηε εμαπηφκελνο 
δέζεη ηνχ Πλεχκαηνο, ηφλ εθ Κφξεο ζεφπαηδνο, εθήξπμαο Λφγνλ, ζάξθα 
ελδπζάκελνλ δη' αγαζφηεηα, φζελ θαί ππξφο θαί βαζάλσλ, ήλεγθαο δεηλάο 
ηηκσξίαο, ζζέλεη δπλακνχκελνο ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
ηε ν δπζψλπκνο ερζξφο, έζπεπδε ζσπείαηο ζπιήζαη, ηήλ ζήλ δηάλνηαλ, ηφηε 
γελλαηφηεηη θαιισπηδφκελνο, αληεηάμσ ζηεξξφηαηα, θαί ήλεγθαο πφλνπο, 
άπνλνλ πξφο ιήμίλ ζε δηαβηβάδνληαο, κάξηπο αμηάγαζηε Μχξσλ, ηνίο ελ 
νπξαλνίο βαζηιείαο, θαί ηήο δη' αηψλνο απνιαχζεσο. 
 
ηε ηνίο βνπλεχξνηο ν ερζξφο, έηππηε μεζκνίο αλελδφησο, εθδαπαλψκελνλ, 
κάξηπο ηφ ζαξθίνλ ζνπ ηφ ηεξψηαηνλ, πξφο Υξηζηφλ ελεηέληδεο, ηφλ 
αγσλνζέηελ, ρείξά ζνη πξνηείλνληα ζείαο δπλάκεσο, φζελ εθηειέζαο ηνλ 
δξφκνλ, έηπρεο κεγίζησλ επάζισλ, Μχξσλ αζινθφξε γελλαηφηαηε. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Ζ ηψλ νπξαλψλ πςεινηέξα ππάξρνπζα, θαί ηψλ Υεξνπβίκ ελδνμνηέξα, θαί 
πάζεο θηίζεσο ηηκησηέξα, ε δη' ππεξβάιινπζαλ θαζαξφηεηα, ηήο ατδίνπ 
νπζίαο δνρείνλ γεγελεκέλε, ελ ηαίο ηνχ Τηνχ ρεξζί, ζήκεξνλ ηήλ παλαγίαλ 
παξαηίζεηαη ςπρήλ, θαί ζχλ απηή πιεξνχηαη ηά ζχκπαληα ραξάο, θαί εκίλ 
δσξείηαη ηφ κέγα έιενο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Γήκνο ηψλ Μαζεηψλ, εζξνίζζε εθ πεξάησλ, ζχλ ηνίο ζεπηνίο Αγγέινηο, 
Μήηεξ Θενχ θεδεχζαη, ηφ ζενδφρνλ ζψκά ζνπ. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Γεχηε νη γεγελείο, ζήκεξνλ ζχλ Αγγέινηο, ζηεζψκεζα ρνξείαλ, θαηδξάλ ελ ηή 
Κνηκήζεη, ηήο κφλεο Θενκήηνξνο. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
ψκά ζνπ ηή θζνξά, απξφζηηνλ ππήξμε, θαί πξφο ηαθήλ εδφζε, ηήο θχζεσο 
ηψ λφκσ, κέλεη δέ αδηάθζνξνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Ζ παλάκσκνο λχκθε θαί Μήηεξ ηήο επδνθίαο ηνχ Παηξφο, ε Θεψ 
πξννξηζζείζα εηο εαπηνχ θαηνίθεζηλ, ηήο αζπγρχηνπ ελψζεσο, ζήκεξνλ ηήλ 



άρξαληνλ ςπρήλ, ηψ Πνηεηή θαί Θεψ παξαηίζεηαη, ήλ Αζσκάησλ δπλάκεηο, 
ζενπξεπψο ππνδέρνληαη, θαί πξφο δσήλ κεηαηίζεηαη, ε φλησο Μήηεξ ηήο 
δσήο, ε ιακπάο ηνχ απξνζίηνπ θσηφο, ε ζσηεξία ηψλ πηζηψλ, θαί ειπίο ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ εθχιαμαο, έλ ηή Κνηκήζεη ηφλ θφζκνλ νχ 
θαηέιηπεο Θενηφθε, Μεηέζηεο πξφο ηήλ δσήλ, κήηεξ ππάξρνπζα ηήο δσήο, 
θαί ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο ιπηξνπκέλε, εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο 
Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα 

Απφ ηνχ ζθήλνπο ζνπ, ηήλ λνεξάλ ζνπ ςπρήλ, απφ ηνχ ηάθνπ δέ, ηήλ 
θαζαξάλ ζνπ ζθελήλ, παξαιαβψλ ν ζφο Τηφο, κεηέζηεζε Θενηφθε, εηο ηά 
επνπξάληα, απνδνχο ηά επίρεηξα, ηνίο απνηνικήζαζη, πεξηηξέςαη ζφλ 
ζθίκπνδα, φλ ηνχο ελ πίζηεη αζπαδνκέλνπο, ζψδε παλάρξαληε πξεζβείαηο 
ζνπ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο 
Ήρνο δ'  Καηεπιάγε Ησζήθ 

έ ρεξζί ηνχ δη' εκάο, ελαλζξσπήζαληνο εθ ζνχ, παξαζεκέλελ ηήλ ςπρήλ, 
σο πιαζηνπξγφο ζνπ θαί Θεφο, πξφο ηήλ δσήλ ηήλ αθήξαηνλ κεηέζηεζελ, 
φζελ ζε ζεπηψο καθαξίδνκελ, ηήλ κφλελ Καζαξάλ θαί ακφιπληνλ, θαί 
Θενηφθνλ άπαληεο θπξίσο, νκνινγνχληεο θξαπγάδνκελ, Υξηζηφλ δπζψπεη, 
πξφο φλ κεηέζηεο, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ. 

 
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 

 
Οη Καλφλεο, ν πξψηνο ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ ν παξψλ, νχ ε 

Αθξνζηηρίο. 
 

Άδσ Μχξσλ ζνπ ηήλ κπξίπλννλ ράξηλ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
Γεχηε ιανί 

Αίλνλ Θεψ, επί ηή κλήκε ρνξεχνληεο, ηνχ αζινθφξνπ Μχξσλνο, άζσκελ 
άπαληεο, εληζρχζαληη ηνχηνλ, ηφ θξάηνο δηνιέζαη, ηνχ πνιεκήηνξνο. 



 
Γψξνλ ζαπηφλ, ηψ επεξγέηε πξνζήγαγεο, θαί ηεξφλ αλάζεκα, θαί θαιιηέξεκα, 
θαί επψδε ζπζίαλ, λνκίκσο ελαζιήζαο, κάξηπο πνιχαζιε. 
 
Χο λνπλερήο, σο θαζαξφο λαφο έλδνμε, ηνχ εθ Παξζέλνπ ιάκςαληνο, ηφλ 
εθνξκήζαληα, ζπληαξάμαη ηήλ ζείαλ, αγέιελ ςπρνθζφξνλ, ιχθνλ εδίσμαο, 

Θενηνθίνλ 
Μφλε Θεφλ, απεηξνγάκσο εθχεζαο, φλ αζινθφξνη κάξηπξεο, νκνινγήζαληεο, 
εκίλ νκνησζέληα, θαηήξγεζαλ ηήλ πιάλελ, άρξαληε Γέζπνηλα. 
 

Χδή γ' 
Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο 

Τςψζαο ζνπ ηφλ έξσηα ηήο θαξδίαο, πξφο Κχξηνλ ηαπξψ ηφλ αλπςσζέληα, 
πςψζεο επί μχινπ ψ αζινθφξε, θαηαμεφκελνο, πξνζχκσο κέιπσλ ηε, Χο νπθ 
έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
Ρεκάησλ ζνπ ηά βέιε εθνλεκέλα, θαηέπεμαο ηπξάλλνπ ελ ηή θαξδία, γελλαίε 
ζηξαηηψηα ηνχ Βαζηιέσο, Υξηζηνχ παλεχθεκε, θαί ςάιισλ έιεγεο, Χο νπθ 
έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
Χο φξζξνο σο εκέξα επαλαηείιαο, δηέιπζαο ηφλ δφθνλ ηήο αγλσζίαο, 
εθψηηζαο ηνχο ςάιινληαο θαζ' εθάζηελ, Μχξσλ πνιχαζιε, χ εί Θεφο εκψλ, 
θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Ννζνχζαλ αζετα ηήλ πάζαλ θηίζηλ, Θεφλ θπνθνξήζαζα ηαηήξα, Παξζέλε 
εζεξάπεπζαο παξαδφμσο, επραξηζηνχληέο ζνη, δηφ θξαπγάδνκελ, Χο νπθ 
έζηηλ άκσκνο, πιήλ ζνπ Γέζπνηλα. 

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». 
 

Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. β'  Απηφκεινλ 

Σήλ ελ πξεζβείαηο αθνίκεηνλ Θενηφθνλ, θαί πξνζηαζίαηο ακεηάζεηνλ ειπίδα, 
ηάθνο θαί λέθξσζηο νπθ εθξάηεζελ, σο γάξ δσήο Μεηέξα, πξφο ηήλ δσήλ 
κεηέζηεζελ, ν κήηξαλ νηθήζαο αεηπάξζελνλ. 

 
Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ 

Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Μπξηπλφνηο άζκαζη, θαί πκλσδίαηο, ζπλειζφληεο ζηέςσκελ, ηφλ ηεξφαζινλ 
πηζηνί, Μχξσλα πάληεο ηφλ έλδνμνλ, ξψζηλ δηδφληα, παληνίσλ θαθψζεσλ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Σήο Δνξηήο  κνηνλ 

Σήλ ζεπηήλ Μεηάζηαζηλ, ζνχ Παλαγία, ενξηήλ ζηεζάκελνη, ζέ αλπκλνχκελ 



επζεβψο, Θενγελλήηνξ παλχκλεηε, κή νχλ παξίδεο ηνχο πφζσ πκλνχληάο 
ζε. 
 

Χδή δ' 
Τκλψ ζε, αθνήλ γάξ Κχξηε 

σηήξα, θαί Θεφλ θαί Κχξηνλ, ηφλ εθιάκςαληα εθ Παξζέλνπ, νκνινγψλ 
έλδνμε, ζηαδίνπ κέζνλ ηψλ ηπξάλλσλ νθξχλ, θαξηεξία εηαπείλσζαο, θαί ηήλ 
πνιπζεταλ εμεθάληζαο. 
 
Οπδφισο, ππελδχο μεφκελνο, θαί ηππηφκελνο γελλαηφθξνλ, Αγγέινπο 
θαηέπιεμαο, νξψληάο ζνπ ηήλ θαξηεξίαλ, δη' ήο δπζκελείο αζάξθνπο ψιεζαο, 
θαί ληθεθφξνο κάξηπο ερξεκάηηζαο. 
 
Τπάξρσλ, ζείαο δξφζνπ έκπιεσο, ππεηζήιζεο γελλαηνθξφλσο, ηήλ ηνχ 
ππξφο θάκηλνλ, νξψκελνο ελ ηαχηε Μχξσλ, ζνθέ ζχλ Αγγέινηο αγαιιφκελνο, 
θαί κεδακψο πακκάθαξ θινγηδφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Σφ κέγα, θαί θξηθηφλ Μπζηήξηνλ, ηήο ινρείαο ζνπ θαηαπιήηηεη, πάζαλ Αγλή 
έλλνηαλ, φηη Θεφο ελαλζξσπήζαη εθ ζνχ, αγαζφηεηη επδφθεζελ, εηο ζσηεξίαλ 
θφζκνπ θαί αλάπιαζηλ. 
 

Χδή ε' 
Ο θσηηζκφο 

Ζ ζεαπγήο, θαί θσζθφξνο ζνπ κλήκε, ηή ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο δπλάκεη, εηο 
πάληα θφζκνλ εθαπινπκέλε, θσηηζκφλ επζεβείαο, θαηαπγάδεη ηνχο ηαχηελ 
ζέβνληαο, θαί ηάο αξηζηείαο ηάο ζάο θαηαγγέιινληαο. 
 
Νεαληθψο, ηάο πηθξάο ηηκσξίαο φλησο ππέζηεο, άζαξθνο θαζάπεξ γελλαίε 
κάξηπο, αθαηξεζείο γάξ, ηήλ δνξάλ εθαξηέξεηο, ψζπεξ άιινπ πάζρνληνο 
έλδνμε, ζζέλεη ανξάησ ζαθψο δπλακνχκελνο. 
 
Μχξνλ νη ζνί, ελαπέζηαμαλ πφλνη κάξηπο επψδεο, πάζαλ δπζσδίαλ 
απνδηψθνλ, ηήο αζεταο, ηήλ Υξηζηνχ δέ Αγίαλ Δθθιεζίαλ, επσδηάδνλ αεί, 
πίζηεη ζε θαί πφζσ ζαθψο καθαξίδνπζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Τπέξ εκψλ, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα αξξήησ ιφγσ, Πάλαγλε δπζψπεη 
επινγεκέλε, φπσο ξπζζψκελ νξσκέλσλ θαί πάλησλ ανξάησλ, ερζξψλ 
παλάκσκε, νη ζέ Θενηφθνλ αγλή θαηαγγέιινληεο. 
 

Χδή ο' 
Πξφο θχξηνλ εθ θήηνπο 

Ραλίζη ζνπ, αηκάησλ ηεξψλ θαηεπφληηζαο, δαηκφλσλ θάιαγγαο, ζηξαηηψηα 
γελλαηφηαηε, θαί ζηεθαλεθνξψλ, πξφο Θεφλ αλέδξακεο, ληθεθφξνο 
γελφκελνο άξηζηνο. 
 



Ηδφληεο ζνπ, ηφ πξφζσπνλ ιακπξπλζέλ νη ηχξαλλνη, ζείαηο ιακπξφηεζηλ, 
αζινθφξε θαηεπιάγεζαλ, κή γλφληεο δέ Θεφλ, ζθφηνο πξνζειάβνλην, αησλία 
θνιάζεη πεκπφκελνη. 
 
Πξνζηάμεζηλ, σκνηάηνπ ηπξάλλνπ ππέθεξεο, δνξάο ηήλ αθαίξεζηλ, ππέξ 
θχζηλ αμηάγαζηε, δεηθλχο ηήλ πξφο Θεφλ, θαζαξάλ ζνπ έθεζηλ, θαί δηφινπ 
πακκάθαξ αλάλεπζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Νφκνη ελ ζνί, θαηλίδνληαη παξζέλε ηήο θχζεσο, ππέξ γάξ θχζηλ ζχ, ηφλ ηή 
θχζεη αθαηάιεπηνλ, Θεφλ Δκκαλνπήι, παξαδφμσο ηέηνθαο, εηο εκψλ ηψλ 
πηζηψλ αλαγέλλεζηλ. 

Ο Δηξκφο 
«Πξφο Κχξηνλ, εθ θήηνπο ν Ησλάο εβφεζε, χ κε αλάγαγε, εθ ππζκέλνο, Άδνπ 
δένκαη, ίλα σο ιπηξσηή, ελ θσλή αηλέζεσο, αιεζείαο ηε πλεχκαηη ζχζσ ζνη». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Δθ βξέθνπο Υξηζηφλ, πνζήζαο παλανίδηκε, θαί ηνχηνπ ηεξψλ, ηά ζεία 
παξαγγέικαηα, πξφο απηφλ αλέδξακεο, νινθιήξσο Μχξσλ θαί θαηέπαπζαο, 
ζχλ Αγγέινηο δνμάδσλ απηφλ, αηηνχκελνο πάζη ζείαλ άθεζηλ. 

Ο Οίθνο 
Σφλ εθ θνηιίαο εγηαζκέλνλ αλπκλήζσκελ πάληεο, σο επψδεο Υξηζηνχ κχξνλ 
παλαιεζέζηαηνλ, φλησο γάξ ηνίο πξνζηνχζηλ ελ πίζηεη ζεξκή, ηάο ηάζεηο 
παξέρεη ηψλ λνζεκάησλ, ηή γάξ αγάπε ηνχ Κηίζηνπ ππξνχκελνο, ζπκπάζρεη 
ηνίο ελ αλάγθαηο, θαί ιπηξνχηαη δεηλψλ ν παλφιβηνο, κπξίδσλ πάληαο ηή 
ράξηηη, ηή δνζείζε απηψ εθ ηνχ Πλεχκαηνο, αηηνχκελνο πάζη ζείαλ άθεζηλ. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΕ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Μχξσλνο. 

ηίρνη 
 Σί κνη θεθαιήο ε ηνκή, Μχξσλ ιέγεη.  
 Πξφο ηφ ζηέθεηλ κέιινλ κε πάληηκνλ ζηέθνο; 
 Δβδνκάηε δεθάηε Μχξσλα ηάκε μίθνο νμχ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ ηξάησλνο, Φηιίππνπ, 
Δπηπρηαλνχ θαί Κππξηαλνχ. 

ηίρνη 
 Δζεληφ κε βδέιπγκα, θεζίλ ν ηξάησλ, 
 Άλδξεο βδειπθηνί, θαί ππξί θηείλνπζί κε.  
 Φηιψλ Θεφλ, Φίιηππε, θαί ςπρήο πιένλ  
 Καηαθξηζείο πχξ, νχ θηιφςπρνο γίλε.  
 Δπηπρηαλφο εηο θάκηλνλ εκκέλελ,  
 Χο ίππνο εηο πεδίνλ ήλ, ηφ ηνχ ιφγνπ.  
 Πχξ Κππξηαλφο θαξηεξήζαο θακίλνπ 
 Δμψηεξνλ πχξ, ν Γξαθή ιέγεη, θχγε. 



 
Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Παχινπ θαί Ηνπιηαλήο ηήο 

αδειθήο απηνχ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ ζχξζνπ, Λεπθίνπ, 
Κνξσλάηνπ θαί ηήο ζπλνδίαο απηψλ, θαί ε ζχλαμηο ηήο Τπεξαγίαο Γεζπνίλεο 
εκψλ Θενηφθνπ θαί αεηπαξζέλνπ Μαξίαο ελ ηνίο Αξκαηίνπ. 
 

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

Χδή δ' 
Δηθφλνο ρξπζήο 

Ο λνχο ζνπ θαηδξφο, ππξαθηνχκελνο ζνθέ ηψ ζείσ πφζσ εγαιιηάην θαί 
επθξαίλεην, κέζνλ θινγφο ηζηακέλνπ ζνπ, ψζπεξ ηψλ ηξηψλ πνηε Παίδσλ, 
κεζψλ πηζηψο αλεθξαχγαδεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Οξψληεο θινγφο, ζπλεζηψηάο ζνη ζνθέ κέζνλ Αγγέινπο, κνξθή αξξήησ 
εμαζηξάπηνληαο, νη ζεσξνί θαηεπιήηηνλην, θαί πξφο πκλσδίαλ ηξαπέληεο, ηψ 
Γεζπφηε εθξαχγαδνλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Νντ θαζαξψ, ζπλεζηψο ηνίο λνεξνίο χκλνηο Αγγέινηο, κέζνλ θακίλνπ 
αγαιιφκελνο, ηφλ ππεξάγαζνλ Κχξηνλ, ψζπεξ ραιηλνχληα ηήλ θιφγα, θαί 
κεισδνχληά ζε ζψδνληα, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Υσξίνλ Θενχ, θαί παιάηηνλ ηεξπλφλ θαί ζείνο ζξφλνο, ελ ψ ν θαζίζαο 
εηνηκάζαην, πάζη θαζέδξαλ νπξάληνλ, ψθζεο Παλαγία Παξζέλε, δηά ηνχηφ 
ζνη θξάδνκελ, Δπινγεκέλε ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα. 
 

Χδή ε' 
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο 

Αθαηαγψληζηνλ νξψλ, φ παξάθξσλ δηθαζηήο ζέ γελλαηφθξνλ, ελ ηψ 
ισξνηνκείζζαη, κέρξηο νζηέσλ απηψλ, πξνζάγεη φλπμη ζπαξάηησλ ζε, 
πιεγάο αθνξήηνπο, πιεγσζείο αληάησο. 
 
Ρήκα Θενχ εμ νπξαλνχ, εηο ππήθννλ παληφο ηνχ πιήζνπο κάξηπο, 
πξνζελέρζε ζνη Μχξσλ, πξφο ηάο εθείζε θαινχλ, αξξήηνπο θαηαπαχζεηο 
έλδνμε, θαί ηάο ηψλ Αγγέισλ, ηεξπλάο ρνξνζηαζίαο. 
 
Ίζηαζν ψζπεξ Γαληήι, ελ ηψ κέζσ ηψλ ζεξψλ επιαβνπκέλσλ, ηφ καθάξηνλ 
πάζνο, θαί ηψλ αγψλσλ ηψλ ζψλ, πακκάθαξ ηφ άπεηξνλ κέγεζνο, δψζε ηε 
θσλή ζνπ, αληηιακβαλνκέλσλ. 

Θενηνθίνλ 
Νπγείο ηψ βέιεη ηνχ ερζξνχ, ηήλ ςπρήλ νινηειψο εηξαπκαηίζζελ, θαί αλίαηα 
πάζρσλ, ε ηφλ σηήξα Υξηζηφλ, αξξήησο ηεθνχζα Παλάκσκε, ίαζαί κε 
ζψζνλ, ειπίο απειπηζκέλσλ. 



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 

Ίλα ηήλ κέιινπζαλ δφμαλ, θαί ηφ άθξαζηνλ θάιινο, Υξηζηνχ ηνχ αζινζέηνπ 
θαηηδείλ, αμησζήο γελλαηφηαηε, ππνθιίλεηο απρέλα, θαί δέρε ηήλ ηνχ μίθνπο 
εθηνκήλ, θαί ραξάο ηψλ καξηχξσλ, πιεξνίο ηάο ζείαο θάιαγγαο. 
 
ζπεξ εδχπλννλ κχξνλ, αμηάγαζηε Μχξσλ, κπξίδνπζα θαξδίαο ηψλ πηζηψλ, 
ε αμηάγαζηνο κλήκε ζνπ, ηνίο πνζνχζηλ επέζηε, ελ ή παλεγπξίδνληαο εκάο, 
επσδίαο ελζένπ, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο πιήξσζνλ. 
 
νχ Αρατα θαπράηαη, ηνίο ζπαξγάλνηο θαί άζινηο, γελλαίε ηνχ Κπξίνπ αζιεηά, 
πιένλ δέ ηέξπεηαη Κχδηθνο, ηφ πνιχαζινλ ζψκα, θαηέρνπζα σο φιβνλ αιεζή, 
θαί πεγήλ ηακάησλ, θαί λφζσλ θαζαξηήξηνλ. 
 
Ζ ηψλ Αγίσλ απάλησλ, εθιεθηή ελ πςίζηνηο, κεηξφπνιηο ηψλ ε λνεηή, ηψλ 
πξσηνηφθσλ σο γέγξαπηαη, ε ζεπηή Δθθιεζία, σο κάξηπξα αεί ππέξ εκψλ, 
δπζσπνχληά ζε έρεη, καξηχξσλ αθξνζίληνλ. 

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ βνψκέλ ζνη πάληεο, ηνχ Αγγέινπ Παξζέλε, παιάηηνλ θαί ζξφλε ηνχ 
Θενχ, Υαίξε, δη' ήο εμηψζεκελ νπξαλψλ βαζηιείαο, νη πάιαη απσζζέληεο ηή 
θζνξά, θαί ηφ θάιινο ηφ πξψηνλ αθξφλσο απνιέζαληεο. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Μπξίπλννλ σο ξφδνλ ζε, ε Δθιεζία θέθηεηαη, Μχξσλ πνιχαζιε κάξηπο, ηνχ 
γάξ Υξηζηνχ επσδία, εδείρζεο παλανίδηκε, ππέξ νχ ραηξσλ ήζιεζαο, παξ' νχ 
θαί δφμεο έηπρεο, πξφο φλ αεί κλεκνλεχεηο, ηψλ ζέ ηηκψλησλ εθ πφζνπ. 

Καί ηήο Δνξηήο 
Ο νπξαλφλ ηνηο άζηξνηο 

Μεηά βξνληήο ελ λεθέιαηο, ηνχο Απνζηφινπο ν σηήξ, πξφο ηήλ ηεθνχζαλ 
εθπέκπεη, πφζσ θεδεχζνληαο απηήλ, θαηέξρεηαη δέ θαί νχηνο, 
δνξπθνξνχλησλ Αγγέισλ. 
 

Δίο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 



Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Νχκθελ ζε ηνχ Θενχ, ε άλσ βαζηιεία, ηψλ εθιεθηψλ ε δφμα, πξνζδέρεηαη 
Παξζέλε, πξφο ζφλ Τηφλ ρσξήζαζαλ. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Γήκνο ηψλ Μαζεηψλ, αζξνίδεηαη θεδεχζαη, Μεηέξα Θενηφθνλ, ειζφληεο εθ 
πεξάησλ, παληνδπλάκσ λεχκαηη. 
 
ηίρ.  κνζε Κχξηνο ηψ Γαπίδ αιήζεηαλ. 
 
Γφμα ελ νπξαλψ, επί γήο επθξνζχλε, ε γάξ ηνχ Κηίζηνπ, Μήηεξ, ρεξζί ηαίο 
ηνχ Γεζπφηνπ, ςπρήλ λχλ παξαηίζεζη. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. δ' 

Λένληνο Γεζπφηνπ 
Πηζηνχκελνο Ηεζνχο, ν Τηφο ζνπ Θενηφθε θαί Θεφο εκψλ, ηάο δχν θχζεηο 
απηνχ, σο κέλ άλζξσπνο ζλήζθεη, σο δέ Θεφο εμαλίζηαηαη, θαί ζέ Θενκήηνξ, 
λφκσ θχζεσο ζαλείλ επδφθεζελ, ίλα κή ηνίο απίζηνηο, θαληαζία λνκηζζή ή 
νηθνλνκία, Μεηέβεο δέ πξφο νπξαλνχο ε επνπξάληνο λχκθε, σο εθ παζηνχ 
ηνχ ζθήλνπο ζνπ, γήζελ απάξαζα, Ζγηάζζε ν αηζήξ έλ ηή αλφδσ ζνπ, σο 
εθσηίζζε ε γή ελ ηψ ηφθσ ζνπ, Πξνπέκπνπζηλ Απφζηνινη θαί Άγγεινη 
ππνδέρνληαη, ζελ θεδεχζαληεο ηφ παλάρξαληνλ ζψκά ζνπ, θαί επηηάθηνλ 
χκλνλ εμάδνληεο, κεηάξζηνλ έβιεπνλ, θαί θφβσ έιεγνλ, Αχηε ε αιινίσζηο ηήο 
δεμηάο ηνχ Τςίζηνπ, απηφο γάξ ελ κέζσ ζνπ, θαί νπ ζαιεπζήζε, Αιι' ψ 
πνιπχκλεηε Κφξε, κή δηαιίπεο εκάο επνπηεχνπζα, εκείο γάξ ιαφο ζνπ, θαί 
πξφβαηα λνκήο ζνπ, θαί ηφ φλνκά ζνπ επηθεθιήκεζα, αηηνχκελνη δηά ζνχ 
ζσηεξίαλ, θαί κέγα έιενο. 
 

Απφιπζηο 

Αξρή 
ΣΖ ΗΖ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Φιψξνπ θαί Λαχξνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί ηψλ Αγίσλ γ'. 
 

Σήο Δνξηήο 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Οπρ άξκα ππξίκνξθνλ, ηψλ απφ γήο ζε κεηέζηεζελ, σο Ζιίαλ ηφλ δίθαηνλ, 



αιι' απηφο ν Ήιηνο, ηήο δηθαηνζχλεο, ελ ρεξζίλ νηθείαηο, ηήλ παλαγίαλ ζνπ 
ςπρήλ, σο ππεξάκσκνλ πξνζιαβφκελνο, ελ εαπηψ θαηέπαπζε, θαί 
παξαδφμσο ζε Άρξαληε, κεηαζηήζαο εηίκεζελ, ελ ραξά ππέξ έλλνηαλ. 
 
Γεχηε ψ θηιένξηνη, ηήο Θενκήηνξνο ζήκεξνλ, ηήλ αγίαλ Μεηάζηαζηλ, θαηδξψο 
ενξηάζσκελ, ελ ρεξζί γάξ φλησο, ηνχ εμ αθεξάηνπ, Παηξφο εθιάκςαληνο ηφ 
πξίλ, θαί επ' εζράησλ εθ ηήο λεδχνο απηήο, ηήλ ζείαλ θαί παλάρξαληνλ, 
ςπρήλ παξέζεην ραίξνπζα, Ηεζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, θαί πξεζβεχεη ζσζήλαη 
εκάο. 
 
Θαχκα θξηθσδέζηαηνλ, ε ελ γαζηξί ηφλ αρψξεηνλ, Βαζηιέα βαζηάζαζα, 
ηάθσ θαηαηίζεηαη, θαί Αγγέισλ δήκνη, ζχλ ηνίο Απνζηφινηο, θφβσ 
θεδεχνπζηλ απηήο, ηφ ζενδφρνλ ψκα θαί ηίκηνλ, θαί ηνχην δέ κεηάξζηνλ, εηο 
νπξαλνχο αλεβίβαζελ, Ηεζνχο ν Τηφο απηήο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

ηηρεξά ηψλ Αγίσλ 
 

κνηα 
Λίζνη ηειεηφηαηνη, ηψ καξηπξίσ ηεκλφκελνη, θαί πνηλαίο ιαμεπφκελνη, νη Άγηνη 
ψθζεζαλ, νηθνδνκεζέληεο, εηο λαφλ Κπξίνπ, θαί ηψλ εηδψισλ ηνχο βσκνχο, 
θαί ηά ηεκέλε θαηεδαθίζαληεο, Απηνχο νχλ καθαξίζσκελ, σο Παξαδείζνπ 
νηθήηνξαο, σο λανχ αλαζήκαηα, νπξαλίνπ ππάξρνληαο. 
 
Υάξηλ απαληιήζαηε, θαί θσηηζκφλ απαξχζαζζε, επθξνζχλελ θαί έιενο, 
ιεηςάλνηο πξνζςαχνληεο, ηεξψλ καξηχξσλ, Φιψξνπ ηε θαί Λαχξνπ, εμ ψλ 
πεγάδεη δαςηιψο, ηψλ ηακάησλ ζεία ελέξγεηα, θαί ηνχηνπο καθαξίδνληεο, σο 
ηνχ Κπξίνπ ζεξάπνληαο, εθηελψο εθβνήζσκελ, ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη. 
 
Λάθθσ ζπγθιεηφκελνη, θαί ππφ γήλ θαιππηφκελνη, απελεία δηθάδνληνο, ζείαηο 
εηζεγήζεζη, θαί απνθαιχςεη, Πλεχκαηνο Αγίνπ, εθαλεξψζεηε εκίλ, ψζπεξ 
αζηέξεο ελαπαζηξάπηνληεο, ζεκεία θαί ηεξάζηηα, θαί ηακάησλ ραξίζκαηα, 
αζινθφξνη απηάδειθνη, ηψλ Αγγέισλ νκφζθελνη. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Γεχηε αλπκλήζσκελ ιανί, ηήλ Παλαγίαλ Παξζέλνλ αγλήλ, εμ ήο αξξήησο 
πξνήιζε, ζαξθσζείο ν Λφγνο ηνχ Παηξφο, θξάδνληεο θαί ιέγνληεο, 
Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημί, Μαθαξία ε γαζηήξ, ε ρσξήζαζα Υξηζηφλ, Απηνχ 
ηαίο αγίαηο ρεξζί, ηήλ ςπρήλ παξαζεκέλε, πξέζβεπε Άρξαληε, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Πχιαη ηψλ νπξαλψλ, αλνίρζεηε, ηδνχ γάξ, ε ηνχ Τςίζηνπ Μήηεξ, ε πάλαγλνο 
Παξζέλνο, ζαλνχζα παξαγίλεηαη. 



 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Ήζξνηζηαη ν ρνξφο, Μαζεηψλ παξαδφμσο, εθ ηψλ πεξάησλ θφζκνπ, 
θεδεχζαί ζνπ ηφ ζψκα, ηφ ζείνλ θαί αθήξαηνλ. 
 
ηίρ.  κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
Όκλνλ αη νπξαλψλ, εμάξμαηε Γπλάκεηο, ζχλ ηνίο εθ ηψλ πεξάησλ, ηνχ Λφγνπ 
κχζηαηο άκα, ηή κφλε Θενκήηνξη. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Γαπτηηθήλ σδήλ ζήκεξνλ ιανί, άζσκελ Υξηζηψ ηψ Θεψ, Απελερζήζνληαη, 
θεζί ηψ Βαζηιεί παξζέλνη νπίζσ απηήο, απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε θαί 
αγαιιηάζεη, ε γάξ εθ ζπέξκαηνο Γαπτδ, δη' ήο εκείο εζεψζεκελ, ελ ηαίο ρεξζί 
ηνχ εαπηήο Τηνχ θαί Γεζπφηνπ, ελδφμσο θαί ππέξ ιφγνλ κεηαηίζεηαη, Ήλ σο 
Μεηέξα Θενχ αλπκλνχληεο, βνψκελ θαί ιέγνκελ, ψζνλ εκάο, ηνχο 
νκνινγνχληάο ζε Θενηφθνλ, απφ πάζεο πεξηζηάζεσο, θαί ιχηξσζαη 
θηλδχλσλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σή ελδφμσ κλήκε ζνπ ή νηθνπκέλε, ηψ αυισ Πλεχκαηη, πεπνηθηικέλε λνεξψο, 
έλ επθξνζχλε θξαπγάδεη ζνη, Υαίξε Παξζέλε, Υξηζηηαλψλ ηφ θαχρεκα. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Κειεχζεη ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, ηνχ γελλεζέληνο εθ ζνχ, λεθέιε ζπλήζξνηζαο ηνχο 
Απνζηφινπο ηήλ ζήλ, ηδέζζαη Μεηάζηαζηλ, φζελ θαί κεηά δφμεο, θαί πνιιήο 
επθξνζχλεο, εθήδεπζαλ αλπκλνχληεο, ηφ παλάρξαληνλ ζψκα, ηήο ζήο 
καθαξηφηεηνο, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δίηα ν πξψηνο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ ν παξψλ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο. 
 

Σεξπλήλ αλπκλψ καξηχξσλ μπλσξίδα. Ησζήθ. 



 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

Αξκαηειάηελ Φαξαψ 
Σαίο θσηαπγέζηλ αζηξαπαίο ηνχ Πλεχκαηνο, πεξηιακπφκελνη, ηά δνθεξά 
λέθε, ηήο ςπρήο κνπ ιχζαηε, ηήλ θσηνθφξνλ Άγηνη, θαί ζεπηήλ πκψλ κλήκελ, 
φπσο πκλήζσ γεζφκελνο, κάξηπξεο Υξηζηνχ γελλαηφηαηνη. 
 
Δπί ηήλ πέηξαλ ηήο ακψκνπ πίζηεσο, νηθνδνκήζαληεο, δη' αξεηψλ ζείσλ, 
εαπηνχο καθάξηνη, πεξηθαιήο εδείρζεηε, θαί ηεξπλφηαηνο νίθνο, ελ ψ Παηήξ 
θαηεζθήλσζε, θαί Τίφο θαί Πλεχκα ηφ Άγηνλ. 
 
Ρηδνηνκνχληεο ηήλ ηήο πιάλεο άθαλζαλ, νη κεγαιψλπκνη, ηψ ηκεηηθψ ιφγσ, 
ηήο ελζένπ πίζηεσο, θαξδίαο θαηελέσζαλ ρεξζσζείζαο απάηε, θαί 
θαξπνθφξνπο αλέδεημαλ, πίζηηλ βιαζηαλνχζαο ακψκεηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Παξζεληθήο απφ γαζηξφο εβιάζηεζαο, ξίδα απφηηζηε, ηφλ θπηνπξγφλ 
πάλησλ, άλζξσπνλ γελφκελνλ, θαί πάζε ππνκείλαληα, φλ πνζνχληεο νη ζείνη, 
πηζηψο ελήζιεζαλ κάξηπξεο, άρξαληε Παξζέλε παλχκλεηε. 
 

Χδή γ' 
Οπξαλίαο αςίδνο 

Νφκνλ ζείνλ πιεξνχληεο, παλεπθιεείο κάξηπξεο, πέλεζη πινπζίσο, ηφλ 
άξηνλ ερνξεγήζαηε, θαί πξφο επζέβεηαλ, θαζσδεγήζαηε ζείαλ, ζσηεξίαο 
πξφμελνη, ηνχηνηο γελφκελνη. 
 
Ή δπάο ε θσζθφξνο, ηψλ αζιεηψλ ιάκςαζα, ηαίο ηψλ ζαπκαζίσλ αθηίζη, 
ζθφηνο απήιαζε, πιάλεο πνιχζενλ, θαί πιαλσκέλνπο πξφο θέγγνο, ηήο 
ελζένπ πίζηεσο, πάληαο σδήγεζε. 
 
Νεπηάδνληα δήκνλ, παλεπζεβψο κάξηπξεο, ζείαηο ππνζήθαηο, πξφο ηξίβνλ 
ελζένπ γλψζεσο, θαζσδεγήζαηε, θαί ηνχο βσκνχο ηψλ δαηκφλσλ, πξνζεπρή 
καθάξηνη, θαηεδαθίζαηε. 

Θενηνθίνλ 
Απεηξφγακε Κφξε, δη' ήο εκίλ έιακςε, Λφγνο ν επέθεηλα πάζεο, αξρήο 
λννχκελνο, ζψδε ηήλ πφιηλ ζνπ, θαί πάζαλ πφιηλ θαί ρψξαλ, πάζεο 
πεξηζηάζεσο, ζενραξίησηε.  

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 πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Σνχο ζνθνχο αξηζηέαο θαί αζιεηάο, ελ σδαίο θαηα ρξένο πάληεο πηζηνί, 
Φιψξνλ επθεκήζσκελ, θαί ηφλ πάλζνθνλ Λαχξνλ, ηφλ γάξ Υξηζηφλ 



εθήξπμαλ, Θεφλ πξναηψληνλ, θαί ηψλ εηδψισλ ηήλ πιάλελ, αζιήζεη 
θαηήξγεζαλ, φζελ ηνχο ηπξάλλνπο, θαηαηζρχλαληεο πίζηεη, ηήο δφμεο 
επέηπρνλ, ηήο αθζάξηνπ ηή ράξηηη, Γηά ηνχην βνήζσκελ, Πξεζβεχζαηε 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη 
πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ...  
Σήο Δνξηήο φκνηνλ 

Ζ Θεφλ ζπιιαβνχζα άλεπ ζπνξάο, ζαξθσζέληα ηεθνχζα δίρα θζνξάο, ηήλ 
λέαλ ακθηέλλπζαη, αθζαξζίαλ ηνχ Πλεχκαηνο, σο γάξ δσήο ζχ Μήηεξ, θαί 
πάλησλ Βαζίιηζζα, πξφο ηήλ δσήλ κεηέζηεο, Παξζέλε ηήλ άυινλ, φζελ 
επαμίσο, αιεζψο αλεδείρζεο, λεθέιε πεγάδνπζα, ηήο δσήο ήκψλ λάκαηα, 
Θενκήηνξ παλάκσκε, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηήλ ζείαλ ζνπ Κνίκεζηλ. 
 

Χδή δ' 
χ κνπ ηζρχο Κχξηε 

Νεαληθψο, ηψ δπζκελεί ζπκπιεθφκελνη, νη γελλαίνη, ηνχηνλ θαηεδάθηζαλ, ηψ 
ηνχ ηαπξνχ, φπισ θξαηαηψο, θαί ηνχο ζπληξηβέληαο, επζεβψο κεισδνχληαο, 
Σή δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε. 
 
Τπφ Υξηζηνχ, ιίζνπ ηκεζέληνο, σο γέγξαπηαη, απφ φξνπο Κφξεο ηήο 
ζεφπαηδνο, δπλακσζέληεο παλεπθιεψο, Άγηνη, εηδψισλ ηήλ ζπληξηβήλ 
απεηξγάζαζζε, θαί ήξζεηε πξφο χςνο, εκθαλέο ζσηεξίνπ, θαί Αγγέινηο 
ζαθψο σκνηψζεηε. 
 
Μίαλ απγήλ, ηήο ηξηζειίνπ ζεφηεηνο, ηνίο αζένηο, ραίξνπζα θαηήγγεηιε, δπάο 
ζεπηή, ε ηψλ αζιεηψλ, Φιψξφο ηε θαί Λαχξνο, θαί καξηπξίνπ πνηήξηνλ, 
εμέπηε πξνζχκσο, ηψ Υξηζηψ κεισδνχζα, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε. 
 
Νφκσ Θενχ, ππνθιηζέληεο ππέθιηλαλ, αλνκνχληαο, ηνχηνλ κφλνλ ζέβεζζαη, 
ηή ππαλνίμεη ηψλ Οθζαικψλ, ηάο ηήο δηαλνίαο, απηψλ νξάζεηο θσηίζαληεο, νη 
κάξηπξεο νη ζείνη, νη θσζηήξεο νη δχν, νη ηά πέξαηα θφζκνπ θσηίδνληεο. 

Θενηνθίνλ 
Χο θαζαξάλ, ηψλ γελεψλ εμειέμαην, Θενηφθε, ζέ ηήλ αεηπάξζελνλ, ν 
πιαζηνπξγφο πάλησλ θαί Θεφο, θαί ηήλ ζήλ γαζηέξα, παιάηηνλ απεηξγάζαην, 
ακφιπληνλ ν κφλνο, Βαζηιεχο ηψλ αηψλσλ, θαί εθ ζνχ ηνίο αλζξψπνηο 
επέθαλε. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Μεξηζκφλ νπρ ππέζηε, ζεία μπλσξίο ηψλ καξηχξσλ απηάδειθνο, ηή γάξ 
ακεξίζησ, θαί Αγία Σξηάδη πηζηεχζαζα, ελ κηά ειπίδη, ηνχο κεξηζκψ πιάλεο 
αηφπνπ, ζπζρεζέληαο ζπλήςελ ελ ράξηηη. 
 



Αιεζείαο ζπαξηίσ, ηψ ιαμεπηεξίσ ηε ηήο ζείαο γλψζεσο, ηάο ιηζψδεηο 
θξέλαο, επζεβψο αζινθφξνη ιαμεχνληεο, λανχο ηήο Σξηάδνο, παλεπζεβψο 
ελζέσ ζζέλεη, απεηξγάζαζζε ιάκςεη ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
Ρηδνηφκνη θαθίαο, πάζεο αλεδείρζεηε κάξηπξεο έλδνμνη, θπηνπξγνί δέ πάζεο, 
επζεβείαο θαί ιφγνηο θαί πξάγκαζη, ηφλ εθθχληα θιάδνλ, ηνχ Ηεζζαί εθ ξίδεο 
ζείαο, ελ αβάηνηο θαξδίαηο θπηεχζαληεο. 

Θενηνθίνλ 
Σφ πξφ πάλησλ αηψλσλ, Κφξε απνθείκελνλ κέγα κπζηήξηνλ, φπεξ νπθ 
εγλψζζε, γελεαίο πξνιαβνχζαηο παλάκσκε, δηά ζνχ εθάλε, Λφγνο Παηξφο ν 
πξφ αηψλσλ, ζαξθσζείο θαί γελφκελνο άλζξσπνο. 
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Τπνκνλή αθιηλεί, ηνχο αλνκνχληαο ηξνπνχκελνη, νη έλλνκνη αζιεηαί, Υξηζηνχ 
αμηέπαηλνλ, ηέινο απελέγθαλην, κή θαηαρσζζέληεο, αζεβείαο καηαηφηεηη. 
 
Ρνκθαία ηνχ δπλαηνχ, αλαδεηθλχκελνη Πλεχκαηνο, εηξψζαηε δπζκελείο, 
αζάξθνπο καθάξηνη, θαί πάζνο καθάξηνλ, ηνχ πιεπξάλ ηξσζέληνο, επζεβψο 
εμεηθνλίζαηε. 
 
Χο δχν πεξηθαιείο, καζηνί ανίδηκνη ψθζεηε, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, νχ γάια 
πξνρένληεο, αιιά ράξηλ άθζνλνλ, θαί ζσηεξηψδε, ηακάησλ αλαβιχδνληεο. 

Θενηνθίνλ 
Ννζνχζάλ κνπ ηήλ ςπρήλ, ηή ακαξηία ζεξάπεπζνλ, ηφλ ηαηξφλ ηψλ ςπρψλ, 
θπήζαζα Πάλαγλε, φλ νη ζείνη κάξηπξεο, θαζνκνινγνχληεο, ηαηξνί παζψλ 
εδείρζεζαλ! 

Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ». 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΖ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Φιψξνπ θαί 

Λαχξνπ. 
ηίρνη 

 Γίςεη ηειεπηήο ηήο ππέξ Θενχ Λφγνπ,  
 Υσξνχζη Φιψξνο θαί Λαχξνο πξφο ηφ θξέαξ  
 Φιψξσ άκ' φγδνάηε δεθάηε θξέαξ εηζέδπ Λαχξνο. 
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία ηψλ πελήησλ πιεζχο, ε ηά είδσια ζπληξίςαζα, 
ππξί εηειεηψζε 

ηίρνη 
 Πέλεηεο άλδξεο πινχηνλ εχξνλ αζξφνλ,  
 Σφ ζχληξνθνλ δφο, εηο ηφ πχξ ιεινηπφηεο. 



 
Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Έξκνπ, εξαπίσλνο θαί 

Πνιπαίλνπ. 
ηίρνη 

 Έξκσ βηαίσο ελ πέηξαηο ζπξνκέλσ,  
 Τπήξμε πέηξα πξνζθπγή ιαγψ πφινο.  
 Σφλ εθ πέηξαο πάλδεηλνλ ειθπζκφλ θέξεη,  
 Καί εξαπίσλ, ν πιένλ ζηεξξφο πέηξαο. 
 Ο Πνιχαηλνο αίκα ρεί ζπξείο πέηξαηο,  
 Τπέξ Υξηζηνχ, ρέαληνο εθ πέηξαο χδσξ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο αγίαο κάξηπξνο Ηνπιηαλήο πιεζίνλ ηνχ 
ηξνβίινπ, θαί ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Λένληνο, φο ήζιεζε παξά ηήλ ζάιαζζαλ, 
πιεζίνλ Μχξσλ ηήο Λπθίαο. 
 

Σή απηή εκέξα, νη ελ ηή εξήκσ ηέζζαξεο αζθεηαί ελ εηξήλε ηειεηνχληαη. 
ηίρνη 

 Αδειθφηεο ηέζλεθελ αλδξψλ ηεζζάξσλ,  
 Σά θψια ζέληεο εηο εξεκίαλ κίαλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ ελ Αγίνηο Παηέξσλ εκψλ, Παηξηαξρψλ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο, Ησάλλνπ θαί Γεσξγίνπ. 

ηίρνη 
 Ο Γεψξγηνο «Χο θειεχεηο Υξηζηέ κνπ», 
 Έθαζθε ζλήζθσλ «έξρνκαη θιεζείο άλσ».  
 θπζξσπά ηά πξφζσπα ηήο Δθθιεζίαο, ηέξεζηλ νχ θέξνληα ηήλ 
Ησάλλνπ.  
 

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

Χδή δ' 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Ξπιίλνπο ιηζίλνπο ηε, ζενχο αζέσλ θαηαζηξεςάκελνη, ζηήιαο ζενγλσζίαο, 
Λαχξνο θαί Φιψξνο νη κεγαιψλπκνη, ηνίο κεισδνχζηλ εαπηνχο αλέζηεζαλ, 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Τπάξρνληεο έκπιενη, ππξφο ηνχ ζείνπ κάξηπξεο Πλεχκαηνο, ηνχο θακίλσ 
βιεζήλαη, νζίνπο άλδξαο, θαηαθξηζέληαο δεηλψο, ηαίο έπνκβξίαηο ηψλ ζείσλ 
επρψλ πκψλ, δηεηεξήζαηε αζηλείο έλδνμνη κάξηπξεο. 
 
Ννζνχζη ηήλ ίαζηλ, αδηθνπκέλνηο ηήλ απνιχηξσζηλ, θηλδπλεχνπζη πάζη, ηήλ 
ζσηεξίαλ αεί παξέρνπζη, Φιψξνο θαί Λαχξνο βνψληεο νη κάξηπξεο, 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Χο ξφδνλ θνηιάδσλ ζε, ηνχ βίνπ Κφξε Θεφο εθιέγεηαη, θαί ελ ζνί θαηνηθήζαο, 



ζαξθί πξνήιζελ επσδηάδσλ εκάο, ζενγλσζίαο πλναίο παλακψκεηε, ηνχο 
Θενηφθνλ αεί νκνινγνχληάο ζε. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Ρήκαηη δψληη ηξέθνληεο, ηάο ςπράο παλανίδηκνη, ηάο ιηκψ ηαθείζαο, ζσηεξίνπ 
βξψζεσο, πελήησλ πξνκήζεηα, θαί νξθαλψλ εδείρζεηε, πάζηλ επαξθνχληεο 
θαί Υξηζηφλ κεισδνχληεο, Οη παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ηεξσηάηελ έρνληεο, θαί δσήλ θαί ηειείσζηλ, ρξφλνλ επί κήθηζηνλ, ζνθνί 
θξππηφκελνη, εθ γήο αλεδφζεηε, ππέξ απγάο ειίνπ εκίλ, ιάκςαληεο αθηίλαο 
παξαδφμσλ ζαπκάησλ, ηνίο πίζηεη κεισδνχζηλ, ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Γχν θσζηή ξεο ψθζεηε, λνεηψ ζηεξεψκαηη, ηψ ηήο Δθθιεζίαο, ηεξψο 
εκπξέςαληεο, θαί πάζαλ θσηίδεηε, πεξηθαλψο ηήλ θηίζηλ αεί, ζαπκαηνπνηίαηο, 
αζινθφξνη βνψληεο, Οη παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Αγησηέξα πέθπθαο, ηψλ Αγγέισλ θπήζαζα, Κφξε παλαγία, ηψλ Αγίσλ Άγηνλ, 
δη' νίθηνλ γελφκελνλ, φπεξ εζκέλ αθχξησο βξνηφλ, ζψζαη ηνχο απηφλ 
αλαβνψληαο απαχζησο. Οη παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηψ Γεκηνπξγψ, 
θαί Λπηξσηή αλεβφα, Οη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο 

Ηδνχ δή αλεβφα πάιαη Γαπτδ, Σί θαιφλ θαί ηεξπλφλ θαί ζσηήξηνλ, αιι' ή 
ζαθψο, ζείνπο αδειθνχο επί ηφ απηφ, ηφ θαηνηθείλ ελ πλεχκαηη, 
αγσληζακέλνπο πεξηθαλψο, θαί λίθελ αξακέλνπο, θαηά ηνχ δηαβφινπ, νχο 
επαμίσο καθαξίζσκελ. 
 
Χξαίνη απεθάλζεηε νθζαικνί, ηήο ζεπηήο Δθθιεζίαο ελ ράξηηη, θαί 
νθζαικνχο πάιαη πεξσζέληαο ζθφηεη δεηλψ, θαί πξφ ζαλάηνπ Άγηνη, θαί κεηά 
ηφ ηέινο ηφ ηεξφλ, ελνίμαηε εηο δφμαλ, ηνχ πάλησλ επεξγέηνπ, Φιψξε θαί 
Λαχξε αμηάγαζηνη. 
 
εκείνηο ελαξγέζη θαί θνβεξνίο, ν Υξηζηφο ηήλ ηαθήλ πκψλ Άγηνη, θαί ηήλ 
ζνξφλ, πάιαη σο πξνέθεζε θαλεξνί, ελ ή ηά θαξηεξψηαηα, ζψκαηα 
θαηέθεηλην ηεξψο, αθηίλαο ηακάησλ, εθπέκπνληα πινπζίσο, θαί επσδίαλ 



αμηέπαηλνλ. 
 
Ζ ζεία θαί θσζθφξνο φλησο δπάο, Λαχξε Φιψξε θαιιίληθνη κάξηπξεο, ελ 
νπξαλνίο, πάληνηε Σξηάδη ηή παληνπξγψ, παξεζηεθφηεο ιχηξσζηλ, ηψλ 
ακαξηεκάησλ θαί ηψλ δεηλψλ, αηηήζαζζε ηνίο πίζηεη, πκψλ ηήλ ζείαλ κλήκελ, 
επί ηήο γήο παλεγπξίδνπζη. 

Θενηνθίνλ 
Φξηθηή ζνπ ή ινρεία Μήηεξ αγλή, νπξαλψλ γάξ φλ ηξέκεη ηά ηάγκαηα, Λφγνλ 
Θενχ, άλζξσπνλ γελφκελνλ επί γήο, ππεξθπψο εθχεζαο, κείλαζα παξζέλνο 
ψζπεξ ηφ πξίλ, δηφ ζε Θενηφθνλ, θαί γιψζζε θαί θαξδία, νκνινγνχληεο 
κεγαιχλνκελ. 

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 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Ρσλλχκεζα πξνζςαχνληεο, ηνίο ηεξνίο παλφιβηνη, πκψλ ιεηςάλνηο ελ πίζηεη, 
θαη άκθσ Λαχξε θαί Φιψξε, Αιι' ψ κεγαινκάξηπξεο, κλείαλ εκψλ πξφο 
Κχξηνλ, πνηείηε ψ παξίζηαζζε, ηψλ ηήλ πκψλ εθηεινχλησλ, ιακπξάλ θαί 
πάκθσηνλ κλήκελ. 

Καί ηήο Δνξηήο 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Σψλ Απνζηφισλ ν δήκνο, ζπλαζξνηζζείο ελ λεθέιαηο, αμηνρξέσο θεδεχεη, ηήλ 
ηνχ Κπξίνπ Μεηέξα, παξφληνο θαί ηνχ σηήξνο, ζχλ κπξηάζηλ Αγγέισλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Υαίξε Γεζζεκαλή, ηφ ηέκελνο ηφ ζείνλ, ηήο κνλήο Θενηφθνπ, έλ ψπεξ 
αλεθιίζε, απάλησλ ή Βαζίιηζζα. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Ζ Μήηεξ Θενχ, ε κφλε Θενηφθνο, ππεξεπινγεκέλε, κεζίζηαηαη ελδφμσο, εθ 
γήο πξφο ηά νπξάληα. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
Πάζαη ηψλ νπξαλψλ, πκλήζαηε ρνξείαη, ε γάξ Παξζέλνο Μήηεξ, κεηέζηε 
παξαδφμσο, εθ γήο πξφο ηά νπξάληα. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 



Σήλ πάλζεπηφλ ζνπ Κνίκεζηλ, Παλαγία Παξζέλε αγλή, ηψλ Αγγέισλ ηά 
πιήζε ελ νπξαλψ, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο επί ηήο γήο καθαξίδνκελ, φηη 
Μήηεξ γέγνλαο ηνχ πνηεηνχ ηψλ απάλησλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, Απηφλ 
ηθεηεχνπζα, ππέξ εκψλ κή παχζε δεφκεζα, ηψλ εηο ζέ κεηά Θεφλ ηάο ειπίδαο 
ζεκέλσλ, Θενηφθε Παλχκλεηε θαί απεηξφγακε.  
 

Καί ηά ινηπά ηήο ηνχ ξζξνπ Αθνινπζίαο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ ΗΘ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αλδξένπ ηνχ ηξαηειάηνπ θαί ηψλ ζχλ απηψ 
δηζρηιίσλ πεληαθνζίσλ ελελήθνληα ηξηψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
ηηρεξά ηήο Δνξηήο 

 
Ήρνο πι. β' 

Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 
Ρεκάησλ ηνχ ζεπηνχ Γαβξηήι, ηφ Υαίξέ ζνη βνψκελ αγλή κεκλεκέλνη, αιι' ψ 
άρξαληε ζεκλή, θαί Μήηεξ ηνχ Κπξίνπ, πξφο ηνχηνλ κεηαζηάζα, κλείαλ πνηνχ 
ηψλ αλπκλνχλησλ ζε. 
 
Ζ άπεηξνο νθία Θενχ, ηφλ νίθνλ εαπηήο ππέξ λνχλ, Θενηφθε, σθνδφκεζελ 
εθ ζνχ, ελ Πλεχκαηη Αγίσ, θαί λχλ ζε πξφο αυινπο, ζθελάο κεηέζεθε 
παλχκλεηε. 
 
Ηθέηεο λχλ πξνζέξρνκαη, ζνί ηή Μεηξί ηνχ πάλησλ Θενχ, ιπηξσζήλαη, εθ 
παληνίσλ πεηξαζκψλ, αιι' ψ Θενγελλήηνξ, ζπλνχζα ηψ Τηψ ζνπ, 
Υξηζηηαλψλ ηφ γέλνο θχιαηηε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη κάξηπξεο 

Αλδξείαο ππφδεηγκα δεηρζείο, δήκνλ παξεζάξξπλαο, θαζππεηζδχλαη ηφ 
ζηάδηνλ, ηφ ηήο αζιήζεσο, νία ζηξαηεγέηεο, ηνχηνπ πξνεγνχκελνο, Αλδξέα 
αζινθφξε παλφιβηε, πηζηνίο δέ πάληνηε, ηακάησλ βξχεηο λάκαηα, νπξαλφζελ 
ράξηλ θνκηζάκελνο.  
 
Αλδξείαο επψλπκνο δεηρζείο, αλδξηθψο εξίζηεπζαο, ηψ δπζκελεί 
ζπκπιεθφκελνο, θαί ηνχηνλ ψιεζαο, Φαξαψ σο άιινλ, ξείζξνηο ηψλ αηκάησλ 



ζνπ, βπζίζαο παλζηξαηί αμηάγαζηε, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο 
εκψλ, ηήλ εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
πινλ απξνζκάρεηνλ ηαπξφλ, κάθαξ ελδπζάκελνο, σο ζπξεφλ ηε θαί 
ζψξαθα, πίζηηλ ελδέδπζαη θαί ηνίο ελαληίνηο, ψθζεο θνβεξψηαηνο, 
ηξνπνχκελνο ηά ηνχησλ ζηξαηεχκαηα, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο 
εκψλ, ηήλ εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
'Οηε εμεδήκεζαο Θενηφθε Παξζέλε, πξφο ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα αθξάζησο, 
παξήλ Ηάθσβνο ν αδειθφζενο, θαί πξψηνο Ηεξάξρεο, Πέηξνο ηε ε ηηκησηάηε 
θνξπθαία ηψλ ζενιφγσλ αθξφηεο, ζχκπαο ν ζείνο ηψλ Απνζηφισλ ρνξφο, 
εθθαληνξηθαίο ζενινγίαηο, πκλνινγνχληεο, ηφ ζείνλ θαί εμαίζηνλ, ηήο Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ νηθνλνκίαο κπζηήξηνλ, θαί ηφ δσαξρηθφλ, θαί ζενδφρνλ ζνπ ζψκα 
θεδεχζαληεο, έραηξνλ παλχκλεηε, Όπεξζελ δέ αη παλάγηαη, θαί πξεζβχηαηαη 
ηψλ Αγγέισλ Γπλάκεηο, ηφ ζαχκα εθπιεηηφκελαη θεθπθπίαη αιιήιαηο έιεγνλ, 
Άξαηε πκψλ ηάο πχιαο, θαί ππνδέμαζζε ηήλ ηεθνχζαλ ηφλ νπξαλνχ θαί ηήο 
γήο Πνηεηήλ, δνμνινγίαηο ηε αλπκλήζσκελ ηφ ζεπηφλ θαί άγηνλ ζψκα, ηφ 
ρσξήζαλ ηφλ εκίλ αζεψξεηνλ θαί Κχξηνλ, Γηφπεξ θαί εκείο, ηήλ κλήκελ ζνπ 
ενξηάδνληεο, εθβνψκέλ ζνη παλχκλεηε, Υξηζηηαλψλ ηφ θέξαο χςσζνλ, θαί 
ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Πχιαη ηψλ νπξαλψλ, αλνίρζεηε, ηδνχ γάξ, ε ηνχ Τςίζηνπ Μήηεξ, ε πάλαγλνο 
Παξζέλνο, ζαλνχζα παξαγίλεηαη. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Ζ ζξνηζηαη ν ρνξφο, Μαζεηψλ παξαδφμσο, εθ ηψλ πεξάησλ θφζκνπ, 
θεδεχζαί ζνπ ηφ ζψκα, ηφ ζείνλ θαί αθήξαηνλ. 
 
ηίρ.  κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
Πφιηο λέα ηψλ, ραίξε, ν Βαζηιεχο ζνπ, ειήιπζελ ελ δφμε, κνξθήο ηνχ 
ζεαλζξψπνπ, αυισο ήλ εκφξθσζελ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α' 
Γεχηε θηιενξησλ ηφ ζχζηεκα, δεχηε θαί ρνξείαλ ζηεζψκεζα, δεχηε 
θαηαζηέςσκελ άζκαηη ηήλ Δθθιεζίαλ, ηή θαηαπαχζεη ηήο Κηβσηνχ ηνχ Θενχ, 
ήκεξνλ γάξ νπξαλφο εθαπινί ηνχο θφιπνπο, δερφκελνο ηήλ ηεηνθπίαλ ηφλ έλ 
πάζη κή ρσξνχκελνλ, θαί ε γή ηήλ πεγήλ ηήο δσήο απνδηδνχζα, ηήλ επινγίαλ 
ζηνιίδεηαη θαί εππξέπεηαλ, Άγγεινη ρνξνζηαηνχζη ζχλ Απνζηφινηο, πεξηδεψο 
ελαηελίδνληεο εθ δσήο εηο δσήλ κεζηζηακέλεο, ηήο ηεθνχζεο ηφλ αξρεγφλ ηήο 
δσήο, Πάληεο πξνζθπλήζσκελ απηήλ δεφκελνη, ζπγγελνχο νηθεηφηεηνο κή 



επηιάζε Γέζπνηλα, ηψλ πηζηψο ενξηαδφλησλ, ηήλ παλαγίαλ ζνπ Κνίκεζηλ. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Καζνξψζαη αιεζψο, αη ηψλ Αγγέισλ ζηξαηηαί, ηήλ Μεηάζηαζηλ ηήλ ζήλ, 
άρξαληε Μήηεξ ηνχ Θενχ, επινγεκέλε παλχκλεηε Παλαγία, έρνληεο βνπιήλ 
ηνχ ηερζέληνο εθ ζνχ, ζηίθνο Μαζεηψλ ζπλαζξνίζαζαη, ελ επθξνζχλε 
έθεξνλ ηφ ηίκηνλ, εηο ηφλ Παξάδεηζνλ ζψκά ζνπ, Υξηζηφλ πκλνχζαη, ηφ 
δσνδφηελ, φληα εηο ηνχο αηψλαο. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  φκνηνλ 
Δλ ρεξζί ηνχ δη' εκάο, ελαλζξσπήζαληνο εθ ζνχ, παξαζεκέλελ ηήλ ηήλ 
ςπρήλ, σο πιαζηνπξγφο ζνπ θαί Θεφο, πξφο ηήλ αθήξαηνλ κεηέζηεζελ 
επθξνζχλελ, φζελ ζε ζεπηψο καθαξίδνκελ, ηήλ κφλελ θαζαξάλ θαί 
ακφιπληνλ, θαί Θενηφθνλ άπαληεο θπξίσο, νκνινγνχληεο θξαπγάδνκελ, 
Υξηζηφλ δπζψπεη, πξφο φλ κεηέζηεο, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δίηα ν πξψηνο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ ν παξψλ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο. 
 

Τκλνηο θξνηψ ζε, Αλδξέα ζηξαηειάηα. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 

Τκλήζαη ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ, ζνχ πξνζεκέλνπ κνπ, θσηηζηηθαίο ηνχ 
Πλεχκαηνο απγαίο, ηήλ ςπρήλ κνπ θαηαχγαζνλ, θαί ηήλ αριχλ απέιαζνλ, ηήο 
αγλσζίαο κάξηπο έλδνμε. 
 
Μαξηχξσλ πεξηθαλψο ιακπξφηεηα, κάθαξ επινχηεζαο, αλδξεηνθξφλσο 
ζζέλεη ζετθψ, ζπκπαηήζαο ηφλ δφιηνλ, θαί ληθεηήο γελφκελνο, κάξηπο Αλδξέα 
κεγαιψλπκε. 
 
Νεθξψζαο ηά επί γήο θξνλήκαηα, κάξηπο πνιχαζιε, ηψ λεθξσζέληη Λφγσ δηά 



ζέ, αλδξηθψο εθνινχζε ζαο, θαί πξφο δσήλ αλψιεζξνλ, δηά ζαλάηνπ 
κεηαβέβεθαο. 

Θενηνθίνλ 
Ο ζάξθα ππεξβνιή ρξεζηφηεηνο, εθ ζνχ παλάκσκε, είο ζσηεξίαλ πάλησλ 
ηψλ πηζηψλ, αιεζψο ελδπζάκελνο, Θεφο νκνχ θαί άλζξσπνο, δηπινχο ηαίο 
θχζεζη γλσξίδεηαη.  
 

Χδή γ' 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

Ηζηίσ ηψ ηνχ ηαπξνχ, ηψλ πεηξαζκψλ δηεθπεξψλ πέιαγνο, ηνχο δπζκελείο 
έλδνμε, ξείζξνηο ζψλ αηκάησλ εβχζηζαο. 
 
θαλδάισλ ηνχ πνλεξνχ, θαί ηψλ εθείζελ κεραλψλ χπεξζελ, σο ληθεηήο 
άξηζηνο, κάξηπο ρξεκαηίζαο δεδφμαζαη. 
 
Κνζκνχκελνο εππξεπεί, ζηεθάλσ κάξηπο ηψ Υξηζηψ πάληνηε, ζχλ εθιεθηνίο 
κάξηπζηλ, ελ αγαιιηάζεη παξίζηαζαη. 

Θενηνθίνλ 
Ρπφκελνλ ηνχο βξνηνχο, ηήο ηπ ξαλλίδνο ηνχ ερζξνχ ηέηνθαο, ηφλ ηνχ παληφο 
θχξηνλ, Γέζπνηλα Παξζέλε Θεφλπκθε. 

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

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Αλδξεία ηήλ ςπρήλ, θξαηαηνχκελνο κάξηπο, εθάληζαο ερζξνχ, ηφ αλίζρπξνλ 
ζξάζνο, θαί ραίξσλ ελήζιεζαο, θαί Θεψ επεξέζηεζαο, φζελ άπαληεο, ηήλ 
παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ενξηάδνκελ ελ επθξνζχλε θαξδίαο, Αλδξέα παλφιβηε. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ο πάληηκνο ρνξφο, ηψλ ζνθψλ Απνζηφισλ, εζξνίζζε ζαπκαζηψο, ηνχ 
θεδεχζαη ελδφμσο, ηφ ζψκά ζνπ ηφ άρξαληνλ, Θενηφθε Παλχκλεηε, νίο 
ζπλχκλεζαλ, θαί ηψλ Αγγέισλ ηά πιήζε, ηήλ Μεηάζηαζηλ, ηήλ ζήλ ζεπηψο 
επθεκνχληεο, ήλ πίζηεη ενξηάδνκελ. 
 

Χδή δ' 
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 

Ο ρπξψηαηνλ σο ηείρνο ε Δθθιεζία, ζέ θεθηεκέλε πάλζνθε, ερζξψλ 
ελαληίαηο, πξνζβνιαίο θξαπγάδνπζα, αθιφλεηνο ζψδεηαη, Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε. 
 
Σνίο ελζένηο ππνδείγκαζηλ νρπξψζαο ηήλ ηψλ καξηχξσλ θάιαγγα, νία 
ζηξαηεγέηεο, ζψκαηνο σο θζείξεζζαη, καθάξηε κέιινληνο, θείδεζζαη 
κεδφισο παξέπεηζαο. 
 



Χο ξνκθαίαλ νπιηζάκελνο ηήλ αλδξείαλ, θαί ψζπεξ μίθνο δίζηνκνλ, Αλδξέα 
πακκάθαξ, ηφλ ηαπξφλ ηφ ηίκηνλ, ερζξνχο εμεθάληζαο, νία ζηξαηεγφο 
γελλαηφηαηνο. 
 
έ ηφλ πξφκαρνλ ηήο πίζηεσο επθεκνχκελ, σο αζιεηήλ αήηηεηνλ, θαί 
επνπξαλίνπ, κέηνρνλ ιακπξφηεηνο, θαί θξήλελ πεγάδνπζαλ, λάκαηα 
ζαπκάησλ ηνίο ρξήδνπζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Δπθεκνχκέλ ζε ηφ θαχρεκα ηψλ καξηχξσλ, θαί ηψλ πηζηψλ δηάζσζκα, πάζαη 
ηψλ αλζξψπσλ, γιψζζαη παλακψκεηε, Θεφλ γάξ εθχεζαο, κείλαζα 
Παξζέλνο ακφιπληνο. 
 

Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

Αλδξείαο αιεζνχο, ρξεκαηίζαο επψλπκνο, εδίσμαο ηνχο ερζξνχο ζνπ, θαί εηο 
ηέινο Αλδξέα, πακκάθαξ εμεθάληζαο. 
 
Νάκαηα ηνίο πηζηνίο, ηακάησλ εθάζηνηε, παλεχθεκε αλαβιπδεηο ηήλ ζσηήξηνλ 
ράξηλ, πινπηήζαο ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο, 
 
Γηέδξακελ εηο γήλ, επί πάζαλ ζεφπλεπζηε, ηφ θιένο ζνπ ηψλ ζαπκάησλ, θαί 
ζεπηήο καξηπξίαο, ηφ θέγγνο ζεία ράξηηη. 

Θενηνθίνλ 
Ρνκθαίαη ηνχ ερζξνχ, λχλ εηο ηέινο εμέιηπνλ, ηεθνχζεο ζνπ Θενηφθε, ηφλ ηή 
ιφγρε ηξσζέληα, θαί θφζκνλ αλαπιάζαληα. 
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Έζξαπζαο, ηνχ πνλεξνχ ηά θέληξα ηνίο πφλνηο ζνπ, θαί πξφο ηήλ άπνλνλ 
δφμαλ, κεηεηέζεο ραίξσλ κάξηπο Αλδξέα, ζηξαηειάηα, καξηπξηθήο ηηκίαο ηε 
θάιαγγνο. 
 
Αίκαζη, βξαρπηάηνηο ειιάμσ ιακπξφηεηα, δηαησλίδνπζαλ κάθαξ, θαί ραξάλ 
κεδέπνηε ηειεπηψζαλ, θαί ζηεθάλνπο, νπξαλίνπο θαί θέγγνο αλέζπεξνλ. 
 
ηξαηφο ζνη, πνιπάξηζκνο κάξηπο ζπλήζιεζε, θαί ηνίο ρνξνίο ηψλ Αγγέισλ, 
εξηζκήζε κάθαξ ζχλ ζνί αμίσο, γεζνζχλσο, ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ 
παξίζηαζζαη. 

Θενηνθίνλ 
Σέηνθαο, απνξξήησο Παηξφο ηφλ ζπλάλαξρνλ, νκνησζέληα αλζξψπνηο, ππέξ 
λνχλ θαί ιφγνλ Θενγελλήηνξ, φλ δπζψπεη, ιπηξσζήλαη θηλδχλσλ ηνχο 
δνχινπο ζνπ. 

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



 
πλαμάξηνλ 

Σή ΗΘ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ κεγαινκάξηπξνο Αλδξένπ ηνχ 
ηξαηειάηνπ, θαί ησλ ζχλ απηψ ηειεησζέλησλ δηζρηιίσλ πεληαθνζίσλ 
ελελήθνληα ηξηψλ. 

ηίρνη 
 Έζηεζε ηκεζείο αηκάησλ ιίκλαο φρινο,  
 νί ηψ παξαζηήζαληη ιίκλαο πδάησλ. 
 Δλλεαθαηδεθάηε ηάκνλ Αλδξένπ απρέλα ιακπξφλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Σηκνζένπ, Αγαπίνπ θαί 
ζέθιεο. 

ηίρνη 
 Ππξείνλ ε θάκηλνο, ελ κέζσ θέξνλ,  
 Άξσκα Σηκφζενλ εχνζκνλ κάια.  
 Αγάπηνο ηφ δήγκα ηνχ ζεξφο θέξεη,  
 Καί ςπρνδεθηεο δάθλεηαη ζήξ ηήλ θαξδίαλ. 
 Έκνηγε θιήζηο ζέθια, παηξίο Βηδχε.  
 Γάδεο ηφπνο ζέαηξνλ, άζινλ ζεξ δάθλσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Δπηπρηαλνχ ηνχ 
ζηξαηηψηνπ θαί ηξαηεγίνπ, δηά ππξφο ηειεησζέλησλ. 
 

Ο φζηνο ζενθάλεο ν λένο θαί ζαπκαηνπξγφο, ν ελ ηψ φξεη ηήο θαηά 
Μαθεδνλίαλ Νανχζεο αζθήζαο, νχ θαί ηφ ιείςαλνλ ελ ηή Νανχζε ήδε εζηίλ, 
έλ εηξήλε ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 
 Δπηπρηαλφο θαίεηαη, θξίλαο κέγα  
 Σήλ θαχζηλ επηχρεκα, κηθξφλ ηφ πάζνο.  
 Ο ηξαηήγηνο, Υξηζηφλ σο φπινλ θέξσλ,  
 Καηεζηξαηήγεη θαί ππξάο δηεξκέλεο. 
 

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

Χδή δ' 
Δλ ηή θακίλσ 

Ρναίο αηκάησλ, πεγήλ εθβιχζαη πεπνίεθαο, πάζαλ λνζεκάησλ κάξηπο σο 
αιεζψο, αιγεδφλα ζεξαπεχνπζαλ, ηψλ πξνζηφλησλ ζνη, ελ αδηζηάθησ πίζηεη 
ζεφπλεπζηε. 
 
Άγηνλ δήκνλ, ηψ παλαγίσ Λφγσ, κάξηπο ζνθέ, φινλ πξνζεγάγσ αίκαηη ηήλ 
δσήλ, ηήλ αγήξσ θιεξσζάκελνλ, κεζψλ δπζψπεζνλ, ππέξ εκψλ Υξηζηφλ 
ηφλ Θεφλ ήκσλ. 
 
Σψ ζείσ ιχζξσ, ηψλ ζσλ αηκάησλ ριαίλαλ ζεαπηψ, κάξηπο πνξθπξψζαο, 



ηαχηελ ηε ζηνιηζζείο, ηψλ φισλ βαζηιεχνληη, ζπκβαζηιεχεηο λχλ, ληθεηηθψ 
ζηεθάλσ θνζκνχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ ηνχο αλζξψπνπο, ηψ ππέξ θχζηλ ζείσ ηφθσ ζνπ, Κφξε πξνθαλψο 
ζεψζαζα σο Θεφλ, απνξξήησο ζσκαηψζαζα, επινγεκέλε ζχ έλ γπλαημίλ, 
ππάξρεηο παλάκσκε. 
 

Χδή ε' 
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 

Λεφλησλ αγξίσλ ηάο νξκάο, επέζρεο έλδνμε, ζηεξξνίο αγψζί ζνπ, ηπξάλλσλ 
άζενλ θξχαγκα, ζείσ ζζέλεη εηαπείλσζαο, θαί ληθεηήο πξφο νπξαλνχο βνψλ 
αλέδξακεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα, Κπξίνπ ηφ Κχξηνλ. 
 
Αγίσλ ιακπξφηεηαο ηδείλ, Καί θαηνηθείλ ελ ραξά κάξηπο εμίσζαη 
αγσληζάκελνο άξηζηα, θαί ηειέζαο ηφλ αγψλά ζνπ, ηή δηά μίθνπο εθηνκή, θαί 
λχλ βνάο ελ ραξά, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Σψ ζείσ πξνζηξέρνληεο λαψ, ζείνπ κάξηπξνο, θψο θνκηδφκεζα, ηή ζεία 
ςαχνληεο πάληνηε, ηψλ ιεηςάλσλ ηνχηνπ ιάξλαθη, αγηαζκνχ παξεθηηθήλ, 
ράξηλ ιακβάλνκελ, εθβνψληεο, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Αγία Παξζέλε ε Θεφλ, ηφλ ππεξάγηνλ, αξξήησο ηέμαζα, φλ νη παλάγηνη 
κάξηπξεο, ελ ζηαδίσ σκνιφγεζαλ, αγηαζκφλ θαί θσηηζκφλ, εκίλ θαηάπεκςνλ 
ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

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

Χδή ζ' 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο 

Ίδε θσηαπγνχο αζινθφξνπ, κλήκε εμέιακςε θσζθφξνο, ζθφηνο ηψλ 
δαηκφλσλ κεηνχζα, πηζηνχο δέ πάληαο θαηαθσηίδνπζα, ηαχηελ ιακπξψο 
ηειέζσκελ, ηνχηνλ αμίσο καθαξίδνληεο. 
 
θζεο ψζπεξ ήιηνο κέγαο, κέζνλ Αλδξέα ηψλ ζπλάζισλ, ηνχηνπο πξφο 
αλέζπεξνλ θέγγνο, ηήο νπξαλίνπ κάξηπο ιακπξφηεηνο, θαζνδεγψλ ηψ ιφγσ 
ζνπ, κεζ' ψλ ζε πίζηεη καθαξίδνκελ. 
 
έ ηφλ θξπθησξία ζαπκάησλ, πάζαλ θσηίδνληα ηήλ θηίζηλ, ζέ ηφλ αθιηλή 
ζηεθαλίηελ, ηήο Δθθιεζίαο ζηχινλ γελφκελνλ, θαί ηψλ πηζηψλ θξαηαίσκα, 
κάξηπο Αλδξέα καθαξίδνκελ. 
 
Ήλζεζαο ιεηκψλνο ελ κέζσ, ηψλ αζινθφξσλ ψζπεξ ξφδνλ, θέξσλ κπζηηθήλ 
επσδίαλ, θαί θαηεπθξαίλσλ Πηζηψλ ηφ πιήξσκα, θαί ηήλ δπζψδεη πάλζνθε, 



πιάλελ δηψθσλ ζεία ράξηηη. 
Θενηνθίνλ 

Φέξνπζα Υξηζηφλ ελ αγθάιαηο, λεχκαηη θέξνληα ηά πάληα, ηνχηνλ εθδπζψπεη 
ρεηξφο κε ηνχ αιινηξίνπ, ξχζαζζαη Γέζπνηλα, ηφλ νξζνδφμσ πίζηεη ζε, 
αθαηαπαχζησο κεγαιχλνληα. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Αλδξέαο ν παλεπθεκνο, ζηξαηειάηεο θαί κάξηπο, ηαπξνχ ηή ζεία ράξηηη, 
ζξάζνο ηχξαλλνλ είιε, θαί ζηέθνο ήξαην δφμεο, ηνχησ δέ ζπλεθιάκπεη, 
καξηχξσλ δήκνο έλζενο, θάιαγμ ηξνπαηνθφξνο, ζπλαζπηζκφο, αξξαγήο 
αήηηεηνο, ψλ ηήλ κλήκελ, θαηδξψο παλεγπξίδνληεο, ηφλ Υξηζηφλ αλπκλνχκελ. 

Καί ηήο Δνξηήο 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Μεηά βξνληήο ελ λεθέιαηο, ηνχο Απνζηφινπο π σηήξ, πξφο ηήλ ηεθνχζαλ 
εθπέκπεη, πφζσ θεδεχζνληαο απηήλ, θαηέξρεηαη δέ θαί νχηνο, 
δνξπθνξνχλησλ Αγγέισλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Χ ηψλ ππεξθπψλ, Αγλή ζνπ κπζηεξίσλ! ηνχ Θενχ γάξ σο κήηεξ, πξφο 
ηνχηνλ Θενηφθε, ιακπξψο λχλ εμεδήκεζαο. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Κιίκαμ πξφο νπξαλφλ, ν ηάθνο ηήο παλάγλνπ, θαί Θενηφθνπ πέιεη, αλάγσλ 
ηνχο πκλνχληαο, ηήλ ζείαλ απηήο Κνίκεζηλ. 
 
ηίρ.  κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
ηε πξφο ηφλ εθ ζνχ, ηερζέληα κεηεηέζεο, ζπλήιζνλ ελ λεθέιαηο, ηφ ζψκά 
ζνπ θεδεχζαη, Παξζέλε νη Απφζηνινη. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Πάληεο νη γεγελείο, πξνζδξάκσκελ πξνζχκσο, κεηά ηψλ αζσκάησλ, 
θεδεχζαη ηήλ ηεθνχζαλ, ηφλ Πνηεηήλ ηήο θηίζεσο. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ Κ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 



 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ ακνπήι. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί ηνχ Πξνθήηνπ γ'. 
 

Σήο Δνξηήο 
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

ηε ν δη' εκάο θαζ' εκάο, εθ ηψλ παλάγλσλ ζνπ αηκάησλ γελφκελνο, εθ 
θφζκνπ ζε κεηαζηήζαη, θαί πξφο απηφλ σο αγλήλ, πξνζιαβέζζαη μέλσο 
επεπδφθεζελ, απηνχ απεζχλαμε, ηνχο ηδίνπο θεδεχζαί ζε, δηά λεθέιεο, 
νπαδνχο ηνχηνπ λεχκαηη, παξαζηήζαο ζνη, εηο ηηκήλ ηήο εμφδνπ ζνπ, νίηηλεο 
ζεαζάκελνη, ηήο ράξηηνο έκπιενη, γεγελεκέλνη Παξζέλε, ζέ ηεξψο 
πξνζεθχλεζαλ, πηζηψο εθβνψληεο, Υαίξε Κφζκσ ε ηεθνχζα ηφ κέγα έιενο. 
 
Πφζελ ηφ επηγλψλαη πκάο, ηήλ εθ ηνχ ζψκαηφο κνπ έμνδνλ, έθεζελ, ε 
πάλαγλνο Θενηφθνο, ηνίο ηεξνίο Μαζεηαίο, ηί ηφ μέλνλ ηνχην, ηέθλα ζέακα; νη 
δέ Άθλσ έθεζαλ, ελ λεθέιαηο επήξζεκελ, θαί θαζψο βιέπεηο, ηή ζθελή ζνπ 
επέζηεκελ, πξνζθπλήζαί ζε, ψζπεξ ζξφλνλ ππξίκνξθνλ, βιέςαη ηε ζνχ ηήλ 
έλδνμνλ, θαί ζείαλ Μεηάζηαζηλ, θαί ηαίο παιάκαηο θεδεχζαη, ηφ ζενδφρνλ ζνπ 
ζθήλσκα, ζθελή Παλαγία, δη' ήο εχξαην ν θφζκνο ηφ κέγα έιενο. 
 
Κιίλελ πεξηεζηψηεο ηήλ ζήλ, νη Μαζεηαί ηνχ Λπηξσηνχ, θαί πξνπέκπνληεο, 
πξφο ηάθνλ θχζεσο λφκσ, ζέ Παλαγία αγλή, εμνδίνπο χκλνπο πξνζεθψλνπλ 
ζνη, εκλή ραίξε, ιέγνληεο, ηνχ Θενχ ηφ παιάηηνλ, ραίξε εηνίκε, ηψλ 
αλζξψπσλ βνήζεηα, ραίξε φρεκα, θαζαξφλ ηήο ζεφηεηνο, Άπηζη θαί κεηάβαηλε, 
πξφο φξε αηψληα, ζθήλσκα δφμεο πξφο ζεία, λχλ θαηαζθήλνπ ζθελψκαηα, 
πηζηνίο αηηνπκέλε, ηήλ αλέθιεηπηνλ εηξήλελ θαί κέγα έιενο. 
 

ηηρεξά ηνχ Πξνθήηνπ 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Γψξνλ επαπφδεθηνλ, εθ κεηξηθψλ ζε αλέζεην, αγθαιψλ ε θπήζαζα, επρήο 
γνληκψηαηνλ, ακνπήι θαξπφλ ζε, πξνζθιεξσζακέλε, θαί απνδνχζα ηψ 
Θεψ, ηψ επεξγέηε θαζάπεξ εχμαην, δηφ ζνη αλεπαχζαην, ράξηο ηνχ 
Πλεχκαηνο έλδνμε, αθαθία ζπλαχμνληη, θαί θξνλήζεη εκπξέπνληη. 
 
Υξίζκα ηεξψηαηνλ, σο ηεξεχο πεξηθείκελνο, πξνβιέπεηο ηά έκπξνζζελ, θαί 
πξνζηάμεη ζεία, ρξίεηο βαζηιέαο, θαί ηά εζφκελα δεινίο, θξίλσλ δηθαίσο 
Ηζξαειίηελ ιαφλ, απαχζησο παξαβαίλνληα, θαί ηνχ Θενχ καθξπλφκελνλ, 



ακνπήι αμηάγαζηε, ζενθφξε παλφιβηε. 
 
Νχλ νπθ ελ αηλίγκαζηλ, νπδέ ζθηαίο σο ηφ πξφηεξνλ, πξφο δέ πξφζσπνλ 
πξφζσπνλ, νξάο ν επφζεζαο, ηήο ζαξθφο ηφλ γλφθνλ, θαί ηήλ βαξχηεηα, 
ππεμειζψλ θαί νπξαλνχο, πεξηπνιεχσλ θαί αγαιιφκελνο, Πξνθήηα 
παλζεβάζκηε, ηψλ πξνθεηψλ ηζνζηάζηε, ηψλ δηθαίσλ ζπλφκηιε, ηψλ Αγγέισλ 
ζπκκέηνρε. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Ήρνο πι. β'  Σήο Δνξηήο 

Σή αζαλάησ ζνπ Κνηκήζεη, Θενηφθε Μήηεξ ηήο δσήο, λεθέιαη ηνχο 
Απνζηφινπο, αηζεξίνπο δηήξπαδνλ, θαί θνζκηθψο δηεζπαξκέλνπο, νκνρψξνπο 
παξέζηεζαλ ηψ αρξάλησ ζνπ ζψκαηη, νί θαί θεδεχζαληεο ζεπηψο, ηήλ θσλήλ 
ηνχ Γαβξηήι, κεισδνχληεο αλεβφσλ, Υαίξε θεραξηησκέλε, Παξζέλε Μήηεξ 
αλχκθεπηε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ, Μεζψλ σο Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ εκψλ, ηθέηεπε 
ζσζήλαη ηάο Φπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Όκλνηο ζνπ ηφ ζεπηφλ, θαί ζενδφρνλ ζψκα, πξνπέκπνληεο νη ζείνη, εβφσλ 
ζηαζψηαη, Πνχ λχλ απαίξεηο Γέζπνηλα; 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Γεχηε νη γεγελείο, ζηεζψκεζα ρνξείαλ, εμφδηα βνψληεο, επί ηή Μεηαζηάζεη, 
ηήο Θενηφθνπ ζήκεξνλ. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπίδ αιήζεηαλ. 
 
Πχιαη ηψλ νπξαλψλ, επάξζεηε νξψζαη, ηήλ πχιελ ηνχ Τςίζηνπ, ρσξνχζαλ 
κεηά δφμεο, πξφο ηφλ Τηφλ θαί Κχξηνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Γή κέλ ηή ζή ηαθή, επιφγεηαη Παξζέλε, αήξ δέ ηή αλφδσ, εγίαζηαη ηή μέλε, 
λφκσ ζαλνχζεο θχζεσο. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο 
Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα 

Δηο ηά νπξάληα, ε λνεξά ζνπ ςπρή, εηο ηφλ Παξάδεηζνλ, ε θαζαξά ζνπ ζθελή, 



κεηαηεζείζα έθ θζνξάο, αγάιιεηαη Παλαγία, ζελ αληαπέδσθε, ηνίο αλφκνηο ν 
Κχξηνο, δφινλ γάξ εηξγάζαλην, ηψ ηηκίσ Λεηςάλσ ζνπ, Γηφ ζχλ Απνζηφινηο 
βνψκελ, Υαίξε ε Κεραξηησκέλε. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δλ ρεξζί ηνχ δη' εκάο, ελαλζξσπήζαληνο εθ ζνχ, παξαζεκέλελ ηήλ ςπρήλ, 
σο πιαζηνπξγφο ζνπ θαί Θεφο, πξφο ηήλ δσήλ ηήλ αθήξαηνλ κεηέζηεζελ, 
φζελ ζε ζεπηψο καθαξίδνκελ, ηήλ κφλελ θαζαξάλ θαί ακφιπληνλ, θαί 
Θενηφθνλ άπαληεο θπξίσο, νκνινγνχληεο θξαπγάδνκελ, Υξηζηφλ δπζψπεη, 
πξφο φλ κεηέζηεο, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δίηα ν πξψηνο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Πξνθήηνπ ν παξψλ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο. 
 

Σφ ηνχ Βιέπνληνο ακνπήι κέιπσ θιένο. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Σξηζηάηαο θξαηαηνχο 

Σήλ ζηείξάλ κνπ ςπρήλ, αξεηψλ επηεθλίαλ, εθβιαζηάλεηλ ζαίο επραίο, 
αμίσζνλ ζνθέ, ζηεηξεπνχζεο ηφ βιάζηεκα, φπσο ζνπ αλεπθεκήζσ, ηήλ 
θσζθφξνλ παλήγπξηλ, ηεξνίο ακνπήι κεισδήκαζηλ. 
 
Ο πάιαη ηήλ λεδχλ, δηαλνίμαο ηήο άξξαο, ηήλ ηήο Άλλεο πξνζεπρήλ, πιεξνί 
πεξηθαλψο, θαί ηήλ άγνλνλ γφληκνλ, ράξηηη άπνηειέζαο ακνπήι σο αζηέξα 
ζε, εμ απηήο αλαηείιαη επδφθεζελ. 
 
Σή ζεία ηεξψο, ζπλαθκάζαο πακκάθαξ, δηπιντδη ηήλ ςπρήλ, αθηίζη κπζηηθαίο 
εθσηίζζεο ηνχ Πλεχκαηνο, πάζαλ κχεζηλ ζεφθξνλ κπεζείο, θαί σο Άγγεινο, 
ιεηηνπξγήζαο Θεψ παληνθξάηνξη. 

Θενηνθίνλ 
Ο ψλ ζχλ ηψ Παηξί, σο Τηφο πξφ αηψλσλ, επ' εζράησλ ζαξθσζείο, Τηφο ζνπ 
αιεζψο, ερξεκάηηζελ Άρξαληε, άπαληαο πηνζεηήζαο, ηψ Θεψ δηά πίζηεσο, 
δνπισζέληαο δεηλψ πνιεκήηνξη. 
 

Χδή γ' 
Οπθ ελ ζνθία 

Τςεινηάησο, ηψ Θεψ πξνζθνιιψκελνο έλδνμε, εγαπήζεο παξ' απηνχ, 
θξνλήζεη ζεία θνζκνχκελνο, θαί αθεξαηφηεηη, θαιισπηδφκελνο. 



 
Βίνλ Αγγέισλ, επί γήο ακνπήι ελδεηθλχκελνο, ζπιιαινχληαο εκθαλψο, 
Αγγέινπο έζρεο καθάξηε, θαί ηά ππέξ έλλνηαλ, κπζηαγσγνχληάο ζε. 
 
Λακπξφλ ηφ φκκα, ηήο ςπρήο ηεξψο πξνζθηεζάκελνο, βιέπεηο φλησο ηά 
καθξάλ, σο ελεζηψηα καθάξηε, Πξνθήηεο δεηθλχκελνο, ηνχ Παληνθξάηνξνο. 

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ πξνήιζελ, Ηεζνχο ν Υξηζηφο ζσκαηνχκελνο, θαί εζέσζελ εκάο, 
ζαξθφο πξνζιήςεη παλάκσκε, φζελ σο Μεηέξα ζε, ηνχηνπ γεξαίξνκελ. 

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

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο Πίζηεσο 

Νφκνπ θξίκαζηλ εληεζξακκέλνο, ρξίζκα ηίκηνλ εηζδεδεγκέλνο, σο Ααξψλ 
ηεξσζχλε δηέπξεςαο, θαί ιακπξπλζείο ηήλ θαξδίαλ ηψ Πλεχκαηη, σο 
ελεζηψηα ηά πφξξσ δηέβιεςαο, ηεξψηαηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Σήλ σξαηφηεηα 

Δλ ηή Γελλήζεη ζνπ, ζχιιεςηο άζπνξνο, έλ ηή Κνηκήζεη ζνπ, λέθξσζηο 
άθζνξνο, ζαχκα ελ ζαχκαηη δηπινχλ, ζπλέδξακε Θενηφθε, πψο γάξ ε 
απείξαλδξνο, βξεθνηξφθνο αγλεχνπζα; πψο δέ ε Μεηξφζενο, λεθξνθφξνο 
κπξίδνπζα, δηφ ζχλ ηψ Αγγέισ βνψκέλ ζνη, Υαίξε ε Κεραξηησκέλε. 
 

Χδή δ' 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Πεξηβιέπησ πνιηηεία, ηεξψο εγθνζκνχκελνο, ηνχ Θενχ ηνχο λφκνπο, ηνχο 
ζσηεξηψδεηο πεπίζηεπζαη, ηψ Ηζξαήι δηαγγέιιεηλ παξαβαίλνληη, θαί ηφλ 
εχζπιαγρλνλ, δηελεθψο παξνξγίδνληη. 
 
Ο Ζιεί παξαλνκνχλησλ, ηψλ πηψλ θαηαθξίλεηαη, θαί δηθαία ςήθσ, ζείαο 
ιεηηνπξγίαο απείξγεηαη, ν ηεξφο ακνπήι δέ σο ππήθννο, ηνχ θαινχληνο, 
απιάζησ ςπρή εηζνηθίδεηαη. 
 
Ννκηθψλ δηαηαγκάησλ, πξντζηάκελνο άξηζηα, Ααξψλ σο πάιαη, ηψ 
Πακβαζηιεί ειεηηνχξγεζαο, θαί ηάο ελλφκνπο ζπζίαο πξνζελήλνραο, 
πξνηππνχζαο, Υξηζηνχ ηήλ ζθαγήλ ηήλ ζσηήξηνλ. 
 
Σψ παξάθξνλη ιαψ ζνπ, ακνπήι κή εκκέλνληη, ηνχ Πακβαζηιέσο, ζείαηο 
πξνζηαγαίο ρξίεηο λεχκαηη, ζενπξγηθψ βαζηιέα σο εηήζαην, θεξηνκνχληα, 
απηνχ ηήλ βνπιήλ ηήλ ππέξθξνλα. 

Θενηνθίνλ 



Ο ηνχο θφιπνπο κή θελψζαο, ηνχ Παηξφο ελ ηνίο θφιπνηο ζνπ, λένλ ψζπεξ 
βξέθνο, επαλαθιηζήλαη επδφθεζελ, επ' αλαθιήζεη Παξζέλε ηψλ ςπρψλ εκψλ, 
ψ θξαπγάδνκελ, Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ. 
 

Χδή ε' 
Αζεβείο νπθ φςνληαη 

νθηζζείο ηψ Πλεχκαηη, ηψ ζείσ εθ παηδφο, ιεηηνπξγφο γέγνλαο Θενχ, ηψ 
ειαίσ έλδνμε ηψ ηήο ρξίζεσο, βαζηιείο ελ ράξηηη, ρξίσλ ζείαηο επηλεχζεζηλ. 
 
νβαξψο εκκέλνληη, πξνέθεο ηψ ανχι, ηαίο αηάθηνηο κεηαβνιαίο, ακνπήι 
καθάξηε, ηφ ζείνλ βνχιεκα, θαί ηήλ εγθαηάιεηςηλ, πξνθαλψο ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο. 
 
Αθαθία πάληνηε ζχ δψλ, ηνχ Ηζξαήι ηήλ θαθίζηελ κεηαβνιήλ, πξνθαλψο 
δηήιεγρεο, ζχ δηνξζνχκελνο, ηεξεχο σο έλζενο, σο Πξνθήηεο αιεζέζηαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Μεζ' εκψλ γελφκελνο, δη' νίθηνλ ν σηήξ, εμ αηκάησλ ζνπ ηεξψλ, ππέξ λνχλ 
Παλάκσκε ζεζσκάησηαη, θαί Θεφο θαί άλζξσπνο, ν θηιάλζξσπνο 
γλσξίδεηαη. 
 

Χδή ο' 
Δβφεζε, πξνηππψλ 

Ο ιφγνο ζνπ, ηή ηνχ Λφγνπ ζενχκελνο ράξηηη, πξνεδήινπ ηά καθξάλ, σο 
εγγχο ζπκβεζφκελα, ακνπήι Πξνθήηα, ελδηαίηεκα ζείνλ ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
Τςνχκελνο, πςειαίο ζεσξίαηο θαί πξάμεζηλ, σο Πξνθήηεο θαί Θενχ, Ηεξεχο 
παληνθξάηνξνο, λνκηθαίο ιαηξείαηο, θαζαγλίδεηο αμηάγαζηε. 
 
Ζρξείσηαη, ν ανχι παξαβάηεο γελφκελνο, θαί Θεφο ζνη, αλη' εθείλνπ Γαπτδ 
ηφλ πξαφηαηνλ, ακνπήι ζεφθξνλ, εγθειεχεηαη ρξίζαη ηψ ρξίζκαηη. 

Θενηνθίνλ 
Λειχηξσηαη, ηψλ ψδίλσλ ή Δχα Παλάκσκε, αλσδίλσο, ζνχ ηεθνχζεο Υξηζηφλ 
ηφλ Θεφλ εκψλ, ηφλ ηά πάζε πάλησλ, θαί νδχλαο ζαθψο ζεξαπεχζαληα. 

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

πλαμάξηνλ 
Σή Κ ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ θαί ελδφμνπ Πξνθήηνπ 

ακνπήι. 
ηίρνη 

 Μχζαο ηειεπηή θαί ακνπήι ν βιέπσλ,  
 Σφ δψλ αεί θψο θαί ηειεπηή ζαο βιέπεη.  
 Βή δ' νξφσλ κέιινληα ακνπήι εηθάδη έλζελ. 
 



Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ ηξηάθνληα επηά καξηχξσλ, ηψλ ελ 
Βηδχε ηήο ζξάθεο καξηπξεζάλησλ. 

ηίρνη 
 Σξείο ελδένπζη πξφο ηφ ηνχο θεθαπκέλνπο.  
 Υάξηλ Σξηάο ζνχ, ηεηξάθηο ηειείλ δέθα. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ εβήξνπ θαί Μέκλνλνο 
Κεληπξίσλνο. 

ηίρνη 
 Ξίθεη παζψλ εβήξνο εχξελ αμίσο, 
 Δπαζια ιακπξά ηνχ δηά μίθνπο πάζνπο. 
 Δρεη ηφ πχξ ζε πξφο βξαρχλ Μέκλνλ ρξφλνλ, 
 Μέλεη δέ ζε ζηέθαλνο εηο αεί κέλσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο Αγίαο κάξηπξνο Φσηεηλήο, έμσ ηήο πφξηεο 
ηψλ Βιαρεξλψλ, θαί ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Λνπθίνπ ηνχ Βνπιεπηνχ. 

ηίρνη 
 Βνπιάο φιαο παξήιζεο ηάο Αρηηφθει,  
 Βνπιή κηά Λνχθηνο αζιήζαο μίθεη. 
 

Σή απηή εκέξα κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Ζιηνδψξνπ θαί Γνζαί (ή 
Γνζά ή νδά). 
 

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

Χδή δ' 
Νένη ηξείο ελ Βαβπιψλη 

Μέγηζηφλ ζε ε ηεθνχζα, δψξνλ ηψ Πακβαζηιεί, πξνζάγεη καθάξηε, επρήλ 
ηεξάλ εθπιεξνχζα, θαί κεισδνχζα, Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο 
εί. 
 
Έλδνλ φληα ηνχ λανχ ζε, θαί θαηά ηνχ Ααξψλ, ηήλ ηάμηλ ιαηξεχνληα, ηψ 
επνπξαλίσ Γεζπφηε, ε ζεία ράξηο έλδνμε, ακνπήι θαηειάκπξπλελ. 
 
Λφγσ ζείσ θξίλεηο κάθαξ, ηφλ ιαφλ ηνχ Ηζξαήι, ηνχησ ηφ δηθαίσκα, πάληνηε 
Θενχ δηαγγέιισλ, θαί απνζηξέθσλ πάζαλ βιάβελ, ερζξψλ πξνζεπρή 
εθηελεί. 
 
Πάζαλ χιελ εθθελψζαο, έλδνμε ηνχ ζνχ λνφο, έζνπξνλ ηνχ Πλεχκαηνο, 
εδείρζεο βνψλ αζηγήησο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εηο ηνχο 
αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
θζεο άθιεθηνο ηεθνχζα, πάλαγλε σο αιεζψο, ηφ πχξ ηήο ζεφηεηνο, δηφ ηά 
πιψδε κνπ πάζε, Θενθπήηνξ θιέμνλ, σο ζπκπαζήο θαί θηιάγαζνο. 
 



Χδή ε' 
Λπηξσηά ηνχ παληφο 

Κνζκεζείο Ααξψλ ηψ ελδχκαηη, ηψλ Αγίσλ εηζήιζεο εηο Αγηα, ζπζίαηο 
πακκαθάξηζηε Ηζξαήι αθαγλίδσλ πξνκελπνχζαηο ηήλ ζθαγήλ ηνχ Ακλνχ ηήλ 
ζσηήξηνλ. 
 
Λνγηζκψ θαζαξψ εηζδερφκελνο, ηάο απγάο ακνπήι ηάο ηνχ Πλεχκαηνο, νία 
Πξνθήηεο έλζενο, πξνκελχεηο ηά πφξξσ σο ελεζηψηα, δηά ηνχην πηζηψο 
επθεκνχκέλ ζε. 
 
Δθιεθηφο ν Γαπτδ ερξεκάηηζελ, ελ πηνίο Ηεζζαί σο εδήισζαο ρξίσλ απηφλ ηψ 
ρξίζκαηη, ακνπήι ηψ αγίσ θαί αλαθξάδσλ, Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 
 
Οη ηήλ ζήλ εθηεινχληεο παλήγπξηλ, ακνπήι ηψλ Γηθαίσλ ζπλφκηιε ηαίο ζαίο 
πξεζβείαηο ηχρνηκελ, βαζηιείαο ηήο άλσ αλαβνψληεο Δπινγείηε ηά έξγα ηφ 
Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
πκπαζείαο ηήο ζήο κε αμίσζνλ, ζπκπαζήο θαί θηιάγαζε Γέζπνηλα, θαί ηήο 
γεέλλεο ξχζαί κε, θαί ηνχ ζθφηνπο εθείλνπ ηνχ εμσηέξνπ, ίλα πίζηεη θαί πφζσ 
γεξαίξσ ζε. 

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 

Ηζηάκελνο νία ιεηηνπξγφο, επίπξνζζελ, ηνχ Γεζπφηνπ θαί Θενχ εκψλ, κάθαξ 
ακέκπησ πνιηηεία, θνζκνχκελνο απηψ ειεηηνχξγεζαο, ηάο ζείαο εθθαληνξίαο 
δερφκελνο, θαί πξνθεηεχσλ εκθαλέζηαηα. 
 
θζεο εθ λεδχνο κεηξηθήο, ανίδηκε ηνχ Αγίνπ ζθεχνο Πλεχκαηνο, ηψ ηεξψ 
ζπλαπμεζείο δέ, ελδχκαηη Θεφλ εζεξάπεπζαο, πξαφηεηη θαξδίαο παλφιβηε, 
θαί δηαλνίαο σξαηφηεηη. 
 
ήκεξνλ ε κλήκε ζνπ εκίλ, σο ήιηνο ζενθφξε αλαηέηαιθε, θέγγεη πινπζίσ 
ραξηζκάησλ, θσηίδνπζα ςπράο ηψλ ηηκψλησλ ζε, νκίριελ ηε δεηλψλ 
απειαχλνπζα, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ. 
 
Ήξζεο πξφο κνλάο θσηνεηδείο, θαί έιακςαο ηνχ ειίνπ ηειαπγέζηεξνλ, 
βιέπεηο ά βιέπνπζη Πξνθήηαη, Απφζηνινη θαί άπαληεο Γίθαηνη, ζενχκελνο 
κεζέμεη ζεφπλεπζηε φζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ. 

Θενηνθίνλ 
Φζνξάλ κή γλσξίζαζα αλδξφο, ηφλ άθζαξηνλ ελ λεδχτ ππνδέδεμαη, Λφγνλ 
εκάο θαηαθζαξέληαο, ξπφκελνλ πνιινίο παξαπηψκαζη, ηψ πάζεη ηήο 



αθζάξηνπ ζαξθφο απηνχ, άθζνξε κφλε Παλακψκεηε. 
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 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Ο ακνπήι πκλείζζσ, ν πξφ ζπιιήςεσο δνζείο, δνηφο Θεψ ηψ Όςίζησ ππφ 
κεηξφο παλεπθιενχο, θαί βαζηιείο ρξίσλ νχηνο, σο Ηεξεχο θαί Πξνθήηεο. 

Καί ηήο Δνξηήο 
Απφζηνινη εθ πεξάησλ, ζπλαζξνηζζέληεο ελζάδε, Γεζζεκαλή ηψ ρσξίσ, 
θεδεχζαηέ κνπ ηφ ζψκα, θαί ζχ Τηέ θαί Θεέ κνπ παξάιαβέ κνπ ηφ πλεχκα. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

ηε πξφο ηφλ εθ ζνχ, ηερζέληα κεηεηέζεο, ζπλήιζνλ ελ λεθέιαηο, ηφ ζψκά 
ζνπ θεδεχζαη, Παξζέλε νη Απφζηνινη. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Χ ηψλ ππεξθπψλ, αγλή ζνπ κπζηεξίσλ! ηνχ Θενχ γάξ σο Μήηεξ, πξφο 
ηνχηνλ κεηαβαίλεηο, ιακπξψο ζενκαθάξηζηε. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
ηίθνο ηψλ Μαζεηψλ, θαί ζείσλ Απνζηφισλ, αζξνίζζεηε θεδεχζαη, ηφ 
ζενδφρνλ ζψκα, ηήο κφλεο Θενκήηνξνο. 

Γφμα... Καί λχλ... 
ηε πξφο ηφλ εθ ζνχ, ηερζέληα κεηεηέζεο, ζπλήιζνλ ελ λεθέιαηο, ηφ ζψκά 
ζνπ θεδεχζαη, Παξζέλε νη Απφζηνινη. 
 

Καί ε ινηπή ηνχ ξζξνπ Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ ΚΑ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Θαδδαίνπ θαί ηήο Αγίαο Μάξηπξνο 

Βάζζεο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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



 
Ήρνο πι. δ' 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Μάθαξ Θαδδαίε Απφζηνιε, πξνζνκηιήζαο θσηί, αθξνηάησ θψο δεχηεξνλ, 
θαηά ζείαλ κέζεμηλ, αιεζψο ερξεκάηηζαο, θαί δηαιχζαο λχθηα πνιχζενλ, 
ςπράο πξνζήμαο ηψ Παληνθξάηνξη, φζελ γεζφκελνη, ηήλ ιακπξάλ θαί 
εχζεκνλ θαί θσηαπγή, κλήκελ ζνπ γεξαίξνληεο, Υξηζηφλ δνμάδνκελ. 
 
Μάθαξ Θαδδαίε Απφζηνιε, κεηά ηήλ ζείαλ Υξηζηνχ, θαί θσζθφξνλ 
Αλάζηαζηλ, θαί ηήλ πξφο νπξάληα, παλαγίαλ Αλάιεςηλ, Δδέζζε πφιεη ηφ ζείνλ 
θήξπγκα, θαηεπηζηεχζεο, ελ ή γελφκελνο, ιφγνηο θαί ζαχκαζη, ηφλ Σνπάξρελ 
Αχγαξνλ, θαί ζχλ απηψ, πάληαο εβεβαίσζαο, πξφο ηήλ αιήζεηαλ. 
 
Μάθαξ Θαδδαίε Απφζηνιε, ηπθινίο ηφ βιέπεηλ ηή ζή, επαθή ζεία δέδνηαη, θαί 
ρσινίο αξηίσζηο, θαί λνζνχζηλ πγίσζηο, θαί παξεηκέλνηο αχζηο αλφξζσζηο, θαί 
ακπήηνηο γλψζηο ζσηήξηνο, ζχ γάξ αλάπιεσο, ραξηζκάησλ πέθπθαο, ηνχ 
παληνπξγνχ, Πλεχκαηνο παλφιβηε, φζελ πκλνχκέλ ζε. 
 

Καί ηήο Μάξηπξνο γ' 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Άζιεζηλ πνζήζαζα, πνιιάο βαζάλνπο παλεχθεκε, ζηαζεξψο εθαξηέξεζαο, 
εληεχζελ πξφο άπνλνλ, κεηεηέζεο ιήμηλ, θαί άδπηνλ θέγγνο, θαί θαλνηάηελ 
ραξκνλήλ θαί δη' αηψλνο ζείαλ απφιαπζηλ, δηφ ζε καθαξίδνκελ, θαί ηήλ αγίαλ 
ζνπ ζήκεξνλ, εθηεινχκελ παλήγπξηλ, αζιεθφξε ζεφιεπηε. 
 
Μεηά πνιπψδπλα, θαί πνιππνίθηια βάζαλα, ελ ζαιάζζε βιεζείζάλ ζε, Θεφο 
δηεζψζαην, ν σηήξ ηψλ φισλ, ζεία δπλαζηεία, θαηαπαηνχζαλ ηήλ ηζρχλ, ηνχ 
αιινηξίνπ Βάζζα πνιχαζιε, εληεχζελ θαηεθψηηζαο, ηψλ επζεβψλ ηά 
θξνλήκαηα, εθηεινχζα ηεξάζηηα, ππέξ λνχλ θαί δηάλνηαλ. 
 
ξληο σο επθέιαδνο, επί ηφ άιζνο θσλήζαζα, ηήο σξαίαο αζιήζεσο, ηνχο 
ζνχο ζπλεθάιεζαο, λενηηνχο σξαίνπο, ζήξαηξα ηήο πιάλεο, δηαθπγνχζα ζχλ 
απηνίο, Βάζζα ζεφθξνλ αμηνζαχκαζηε, κεζ' ψλ θαί θαηεζθήλσζαο, πξφο 
θαιηάο πακκαθάξηζηε, νπξαλίνπο πξεζβεχνπζα, ππέξ πάλησλ εθάζηνηε. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α' 
Γεχηε ηήλ παγθφζκηνλ Κνίκεζηλ, ηήο παλακψκνπ Θενηφθνπ ενξηάζσκελ, 
ζήκεξνλ γάξ Άγγεινη παλεγπξίδνπζη, ηήλ ζεπηήλ Μεηάζηαζηλ ηήο 
Θενκήηνξνο, θαί πξφο επσρίαλ εκάο ηνχο γεγελείο ζπγθαινχζη, ηνχ βνάλ 
αζηγήησ θσλή, Υαίξε, ε κεηαζηάζα απφ γήο, θαί πξφο νπξαλίνπο κνλάο 
κεηνηθήζαζα, Υαίξνηο, ε ηψλ Μαζεηψλ ηφλ ρνξφλ, δηά λεθέιεο θνχθεο εηο έλ 
ζπλαγαγνχζα, Υαίξνηο, ε ειπίο θαί πξνζηαζία εκψλ, έ γάξ Υξηζηηαλψλ ηφ 
γέλνο απαχζησο καθαξίδνκελ. 
 



Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Γήκνο ηψλ Μαζεηψλ, ήζξνηζηαη εθ πεξάησλ, Γεζζεκαλή ρσξίσ, Μήηεξ Θενχ 
θεδεχζαη, ηφ ζενδφρνλ ζψκά ζνπ. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Γεχηε νη γεγελείο, ζήκεξνλ ζχλ Αγγέινηο, ζηεζψκεζα ρνξείαλ, θαηδξάλ ελ ηή 
Κνηκήζεη, ηήο κφλεο Θενκήηνξνο. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
ψκά ζνπ ηή θζνξά, απξφζηηνλ ππήξμε, θαί πξφο ηαθήλ εδφζε, ηήο θχζεσο 
ηψ λφκσ κέλεη δέ αδηάθζνξνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Ζ παλάκσκνο λχκθε, θαί Μήηεξ ηήο επδνθίαο ηνχ Παηξφο, ε Θεψ 
πξννξηζζείζα εηο εαπηνχ θαηνίθεζηλ, ηήο αζπγρχηνπ ελψζεσο, ζήκεξνλ ηήλ 
άρξαληνλ ςπρήλ, ηψ Πνηεηή θαί Θεψ παξαηίζεηαη, ήλ Αζσκάησλ δπλάκεηο, 
ζενπξεπψο ππνδέρνληαη, θαί πξφο δσήλ κεηαηίζεηαη, ε φλησο Μήηεξ ηήο 
δσήο, ε ιακπάο ηνχ απξνζίηνπ θσηφο, ε ζσηεξία ηψλ πηζηψλ, θαί ειπίο ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σήλ ζήλ ενξηάδνκελ, Κνίκεζηλ Άρξαληε, ελ ή παξαγέγνλελ ν δηά ζνχ 
ζαξθσζείο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, κεηά δφμεο αθάηνπ, πξνζιαβείλ ηφ ζφλ 
πλεχκα, θαί κεηέζηεο ελ δφμε, κή ιηπνχζα ηφλ θφζκνλ, πξεζβείαηο ζνπ 
Θενηφθε, ζθέπνπζα ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σψλ Αγγέισλ ηά πιήζε δνμνινγνχζί ζε, ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο πηζηψο 
πκλνχκέλ ζε, φηη κεηέζηεο απφ γήο πξφο νπξάληα, θαί πξεζβεχεηο εθηελψο, 



ηψ Τηψ ζνπ θαί Θεψ, ξπζζήλαη εθ ηψλ θη λδχλσλ, ηνχο πίζηεη αλεπθεκνχληαο, 
ηήλ ζήλ Παξζέλε Μεηάζηαζηλ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απην 
 

Οη Καλφλεο, ν πξψηνο ηήο Δνξηήο, ν ηνχ Απνζηφινπ, θαί ν ηήο 
Μάξηπξνο. 
 

Καλψλ ηνχ Απνζηφινπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Θαδδαίνλ πκλψ ηφλ ζνθφλ ζεεγφξνλ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Θξφλσ ηψ ηνχ Γεζπφηνπ πάλζνθε, Θαδδαίε παξηζηάκελνο, θσηηζκφλ κνη 
παξάζρνπ, ηήλ θσζθφξνλ ζνπ κέιςαη παλήγπξηλ. 
 
Άρξνλνλ θψο ελ ρξφλσ, κεζήκψλ νθζείο ν Τπεξνχζηνο, σο αθηίλά ζε κάθαξ, 
επαθήθε ηφλ θφζκνλ θσηίδνπζαλ. 
 
Γχλακηλ πεξηδψζαο, ζέ ν ελ ηζρχτ απξνζκάρεηνο, ηνχ αιάζηνξνο πάζαλ, ηήλ 
ηζρχλ αθαλίζαη ελίζρπζελ. 

Θενηνθίνλ 
Γέζπνηλα ηψλ απάλησλ, ψθζεο ηψλ θηηζκάησλ, ηφλ δεζπφδνληα, απνξξήησο 
ηεθνχζα, Θενηφθε Παξζέλε παλχκλεηε. 
 

Καλψλ ηήο Μάξηπξνο, θέξσλ Αθξνζηηρίδα. 
 

Σνχο ζνχο αγψλαο, Βάζζα, ηηκψ πξνθξφλσο. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Σήλ ζήλ επθεκνχληη ραξκνληθψο, παλέλδνμε κλήκελ, νπξαλφζελ κνη 
θσηηζκφλ, δνζήλαη δπζψπεη καθαξία, θαί ςπρνθζφξσλ πηαηζκάησλ 
ζπγρψξεζηλ. 
 
Οπθ έθξημαο δφγκα ζενζηπγέο, ηψ θφβσ Κπξίνπ, πεθξαγκέλε ζνπ ηήλ 
ςπρήλ, καζηίγσλ πνηθίισλ θαί θηλδχλσλ, δηφ αλδξείσο θαηεηφικεζαο. 
 
Τπέζηεο βαζάλνπο πνιπεηδείο, ηξηζί ζχλ πηέζηλ, αζιεθφξε θαξηεξηθψο, κεζ' 
ψλ αλεπιέμσ ηνχο ζηεθάλνπο, ηήο αθζαξζίαο Σξηάδα δνμάδνπζα. 

Θενηνθίνλ 
πλέιαβεο Λφγνλ ηφλ ηνχ Παηξφο, άλεπζελ σδίλσλ, Παλαγία ηψλ κεηξηθψλ, 
θαί ηνχηνλ αξξήησο ππέξ ιφγνλ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ απεθχεζαο. 
 



Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

Αίγιε ζείαο ράξηηνο, θσηαγσγψλ ιανχο έλδνμε, θψο θαζαξφλ, ψθζεο ηνίο ελ 
ζθφηεη, ηψλ δεηλψλ ελππάξρνπζηλ. 
 
Ίαζηλ θαί ιχηξσζηλ, ζενπξγηθαίο ζνθέ λεχζεζη, ηψ βαζηιεί, ήγαγεο Απγάξσ, 
πξφο απηφλ αθηθφκελνο. 
 
Οίθνπο απεηέιεζαο, ηνχ παληνπξγνχ ζνθέ Πλεχκαηνο, ηνχο γεγελείο, ηά ηήο 
απσιείαο, θαηαζηξέςαο νηθήκαηα. 

Θενηνθίνλ 
Νφκνπ πξνραξάγκαηα, θαί Πξνθεηψλ θσλαί Γέζπνηλα, ζνχ ηφλ θξηθηφλ 
ηφθνλ αξηδήισο, Θενκήηνξ εδήισζαλ. 
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Οπξαλίαο αςίδνο 
Αλαθζείζα ηή πίζηεη, θαί ηψ ζεξκψ έξσηη, ηήο ππεξβαιινχζεο αγάπεο, 
Υξηζηνχ παλεχθεκε, πχξ απεηέθξσζαο, επηζηαζία Αγγέινπ, θαί ιαφλ 
αγλψκνλα, άξδελ Καηέθιεμαο. 
 
Γελεά ηψλ επζέσλ, επινγεηή πέθπθε, ζνχ εθ ηήο γαζηξφο ηψλ ιακςάλησλ 
Βάζζα παλέλδνμε, ζπλαζιεζάλησλ ζνη, θαί αριπψδε ιπζάλησλ, παξαλφκσλ 
έλζηαζηλ, γλψκεο ζηεξξφηεηη! 
 
 κεηξφο ππεξβάζεο, λφκνπο ξεπζηήο θχζεσο, ηή ηψλ ππέξ θχζηλ ελψζεη!  
πψο ππήλεγθελ, άδηθνλ ζάλαηνλ, αιιεινηξφπσο νξψζα, ψλ εηηζελήζαην, 
πίζηεη θαί γάιαθηη. 

Θενηνθίνλ 
Νεθξσζέληα κε βξψζεη, παξαθνήο έζσζαο, κφλε ηήλ δσήλ ηεηνθπία, ηήλ 
ελππφζηαηνλ, Κφξε παλάκσκε, αμηνρξέσο δηφ ζε, ηήλ αεηκαθάξηζηνλ λχλ 
καθαξίδνκελ. 

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 ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Πξνζπειάζαο Ζιίσ ηψ λνεηψ, παξ' απηνχ ηάο αθηίλαο ηάο κπζηηθάο, εδέμσ 
θαί γέγνλαο, σο αζηήξ θαεηλφηαηνο, θαηαπγάδσλ πάζεο, ηήο γήο ηά 
πιεξψκαηα, θαί ζθεδάδσλ πιάλεο, νκίριελ καθάξηε, φζελ ηελ θσζθφξνλ θαί 



αγίαλ ζνπ κλήκελ, πηζηψο ενξηάδνκελ, θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Θαδδαίε, 
Απφζηνιε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Σήο Αγίαο  φκνηνλ 
Πηεξσζείζα ηή πίζηεη ηή ζετθή, σο ηξπγψλ ζχλ ηνίο ηέθλνηο πξφο θαιηάο, 
αυινπο θαηέπαπζαο, Ηεξψο ελαζιήζαζα, αζιεθφξε Βάζζα, Αγγέισλ 
ζπλφκηιε, θαί ζαπκάησλ ξείζξα, πεγάδεηο ηνίο ρξήδνπζηλ, φζελ Καηά ρξένο, 
ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, ηεινχληεο ηηκψκέλ ζε, ηφλ σηήξα δνμάδνληεο, θαί 
ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο  φκνηνλ 
Ή ζεφλ ζπιιαβνχζα άλεπ ζπνξάο, ζαξθσζέληα ηεθνχζα δίρα θζνξάο, ηήλ 
λέαλ ακθηέλλπζαη, αθζαξζίαλ ηνχ Πλεχκαηνο, σο γάξ δσήο ζχ Μήηεξ, θαί 
πάλησλ Βαζίιηζζα, πξφο ηήλ δσήλ κεηέζηεο, Παξζέλε ηήλ άυινλ, φζελ 
επαμίσο, αιεζψο αλεδείρζεο, λεθέιε πεγάδνπζα, ηήο δσήο εκψλ λάκαηα, 
Θενκήηνξ παλάκσκε, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηήλ ζείαλ ζνπ Κνίκεζηλ. 

 
Σνχ Απνζηφινπ 

 
Χδή δ' 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Όςειήλ ηήλ δηάλνηαλ, έρσλ ππεδέμσ ζεία λνήκαηα, θαί ηνχ Πλεχκαηνο 
ραξίζκαηα, Μαζεηά Θαδδαίε ηνχ Παληάλαθηνο. 
 
Μπζηεξίσλ παλφιβηε, ζείσλ ελ κπήζεη κάθαξ γελφκελνο, ακπήηνπο 
θαηεθψηηζαο, ηήλ Σξηάδα ζέβεηλ νκννχζηνλ. 
 
Νφκνλ ζείνλ εράξαμαο, κάθαξ ελ θαξδίαηο, ιαηάλαο πξφηεξνλ, αγλσζίαο ηά 
ραξάγκαηα, θαί ηήο δπζζεβείαο ηά ηλδάικαηα. 

Θενηνθίνλ 
Χο ηφλ Κηίζηελ θπήζαζα, πάλησλ πνηεκάησλ ψθζεο Βαζίιηζζα, δηά ηνχηφ ζε 
δνμάδνκελ, Θενηφθε κφλε αεηπάξζελε. 
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο Δηξκφο 
Αλελδνίαζηνλ έρνπζα, ζνχ ηφλ ινγηζκφλ πξφο πάιελ ερψξεζαο, ηνχ δνιίνπ 
πνιεκήηνξνο, θαί βπζψ αηκάησλ ηνχηνλ ψιεζαο. 
 
έ βπζφο θνιπσζάκελνο, θαηαδηθαζζείζαλ ζάλαηνλ άδηθνλ, θαηεδέζζε θαί 
δηέζσζελ, αζιεθφξε Βάζζα ζείσ λεχκαηη. 
 
Βαζηιείαλ αζάιεπηνλ, ζχλ ηνίο επθιεέζηλ πηνίο ζνπ έλδνμε, εθιεξψζσ θαί 
νπξάληνλ, αιεζψο λπκθψλα θαί θψο άδπηνλ. 



Θενηνθίνλ 
Αιαηφκεηνλ φξνο ζε, πάιαη Αββαθνχκ πξνείδελ ελ Πλεχκαηη, ν Θεφο εμ νχ 
επέθαλε, θαί εκάο Παξζέλε δηεζψζαην. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ε' 
Ο εθ λπθηφο αγλνίαο 

Σφ ηνχ Γεζπφηνπ ζείνλ, επηθεξφκελνο κάθαξ νκνίσκα, ηψ Σνπάξρε 
Απγάξσ, ζείνο ηαηξφο επεδήκεζαο. 
 
Ο Ηεξφο ζσκάο ζε, κεηά ηήλ ζείαλ ηνχ Λφγνπ Αλάιεςηλ, θήξπθα απνζηέιιεη, 
πάλζνθε Θαδδαίε, ηνίο ρξήδνπζηλ. 
 
Νφζνπο δξαπεηεπνχζαο, θαί ησκέλαο θαξδίαο ζεψκελνο, Αχγαξνο 
επιεξψζε, ζείνπ θσηηζκνχ κεζηηείαηο ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
εζαξθσκέλνλ Λφγνλ, δηπιήλ εσέξγεηαλ θέξνληα ηέηνθαο, απεηξφγακε Κφξε, 
κείλαζα Παξζέλνο ακίαληνο. 
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Ίλα ηί κε απψζσ 
πλερφκελνο δίςε, έλδνμε Αγάπηε ζενκαθάξηζηε, ηήο Υξηζηνχ αγάπεο, ηήλ 
θαθίαλ εηο ηέινο εκίζεζαο, θαί ζηεξξψο ππέζηεο, ηάο αιγεδφλαο ηψλ 
βαζάλσλ, θαί δνξάο ζαξθηθήο ηήλ αθαίξεζηλ. 
 
ηξεβισζείο ζνπ ηά ζηέξλα, φλπμη μεφκελνο κάθαξ ζεφγληε, επεγλψζζεο 
πιένλ, σο επφζεηο ζνθέ θαζαξψηεξνλ, ηψ Θεψ ηψλ φισλ πξφο φλ αλήιζεο 
κεηά δφμεο, ηαίο ηψλ άζισλ αζηξάπησλ ιακπξφηεζη. 
 
Αδηζηάθησ ηή πίζηεη, πάλζνθε Πηζηέ ππειζψλ ηφ καξηχξηνλ, ηψλ απίζησλ 
κάθαξ, αζπλέηνπο θαξδίαο θαηέπιεμαο, έλ ηψ θαηαζιάζζαη, ζνχ ηά νζηά θαί 
αξκνλίαο, δηαιχζαζζαη πάζαο ηνχ ζψκαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Σήο πξνκήηνξνο Δχαο, λχλ αλεθαιέζσ ηήλ ήηηαλ θπήζαζα, Λπηξσηήλ ηψλ 
φισλ, θαί σηήξα θαί Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, Θενκήηνξ κφλε, ελ γπλαημίλ 
επινγεκέλε, δηά ηνχηφ ζε πίζηεη δνμάδνκελ. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ο' 
Σφλ Ησλάλ ελ ηψ θήηεη 

Ο θσηηζκφο ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ζθελψζαο ελ θαξδία ζνπ, θσζηήξα 
θφζκνπ ζε Θαδδαίε, εηξγάζαην αιεζή, ηφλ ζθνηανκφλ ηήο απάηεο ιχνληα. 



 
Φέξσλ ζαξθί ηνχ Υξηζηνχ ηά ζηίγκαηα, Θαδδαίε ηά ζσηήξηα, σο θφζκνλ 
πάζεο αθνζκίαο, ιανχο εξξχζσ ζνθέ, θαί πξφο ραξάλ ήξζεο ππεξθφζκηνλ. 
 
ξζξνο εκίλ εθάλεο ηφλ ήιηνλ, δηθαηνζχλεο έλδνμε δεηθλχσλ, ελ ψ 
θσηηζζέληεο, πηνί θσηφο δη' απηνχ, νη γεγελείο Θαδδαίε γεγφλακελ. 

Θενηνθίνλ 
Νένλ εκίλ βξέθνο απεθχεζαο, Παηξφο ηφλ φκννχζηνλ, θζαξείζαλ θχζηλ ηψλ 
αλζξψπσλ, πξφο ηφ αξραίνλ Αγλή, θάιινο απηήλ πάιηλ επαλάγνληα. 
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Ηιάζζεηί κνη σηήξ 
Ηδξχκαηα κηαξψλ, ζεψλ εηο ηέινο ειέπηπλαο, εδξάζαζα ηήλ ςπρήλ, Θενχ 
πξφο ηήλ άθαηνλ, αγάπελ θαί γέγνλαο, αζινθφξε Βάζζα, ηψλ Αγγέισλ 
νκνδίαηηνο. 
 
Μεγάινπο ππέξ Υξηζηνχ, αγψλαο κάξηπο δηήλπζαο, κεγάια θαί παξ' απηνχ, 
εδέμσ ηά έπαζια, αζάλαηνλ εχθιεηαλ, θαί παζηάδα ζείαλ, θαί ηξπθήλ κή 
δηαξξένπζαλ. 
 
Χο πάιαη ηφλ Ησλάλ, βπζνχ ζαιάζζεο δηέζσζε, Θεφο ζε παληνπξγηθή, 
δπλάκεη παλεχθεκε, έλ ζνί ζαπκαδφκελνο, ν βνπιαίο Αγίσλ, θαζ' εθάζηελ 
δνμαδφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Πειάγε ακαξηηψλ, θαί θχκαηα απνγλψζεσο, ρεηκάδνπζί κνπ ηφλ λνχλ, 
ζπιαγρλίζζεηη Γέζπνηλα, θαί ρείξά κνη έθηεηλνλ, θαί δηάζσζφλ κε, ηφλ 
σηήξα ε θπήζαζα. 

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 ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο γ' 

Ή Παξζέλνο ζήκεξνλ 
Δνξηή ραξκφζπλνο, ηνχ Απνζηφινπ επέζηε, επθξνζχλσο ζήκεξνλ, 
επηηειέζσκελ ηαχηελ, λέκεη γάξ, ηνίο απηφλ πίζηεη αεί ηηκψζη, ιχηξσζηλ 
ακαξηεκάησλ, θαί ξψζηλ ζείαλ, θαί γάξ έρεη παξξεζίαλ, σο ζείνο κχζηεο 
Υξηζηνχ ηήο ράξηηνο. 

Ο Οίθνο 
Σφλ Υξηζηνχ Μαζεηήλ άπαληεο επθεκήζσκελ, ηφλ απηφπηελ ηνχ Λφγνπ 
ηηκήζσκελ ζήκεξνλ, Οχηνο γάξ ηψ θφζκσ εθήξπμε ηφ πάλζεπηνλ 
Δπαγγέιηνλ, θαί ηά έζλε ζαγελεχζαο εθ ηνχ βπζνχ ηήο πιάλεο αλήγαγε, ηήλ 
δέ νδφλ ηήο αιεζείαο ππνδείμαο, δη' απηήο αλάγεη ηνχο πηζηνχο πξφο παηξίδα 



νπξάληνλ, θαί ηψ ζείσ ζξφλσ ιακπξψο παξηζηάκελνο, θσηηζκφλ παξέρεη 
δαςηιψο ηνίο απηφλ εθ πφζνπ γεξαίξνπζη, Καί γάξ έρεη παξξεζίαλ, σο ζείνο 
κχζηεο Υξηζηνχ ηήο ράξηηνο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΑ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Θαδδαίνπ. 

ηίρνη 
 Θαδδαίε! πνίνλ άιιν ζνη πιέμσ ζηέθνο, 
 Ή απηφπηελ ιέγεηλ ζε, θαί κχζηελ Λφγνπ; 
 Δηθάδη πξψηε Θαδδαίνο βηφηνην απέπηε. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο Αγίαο κάξηπξνο Βάζζεο, θαί ηψλ ηέθλσλ 
απηήο ζενγλίνπ, Αγαπίνπ θαί Πηζηνχ. 

ηίρνη 
 Μεηξφο κηάο θάιιηζηα παηδία ηξία,  
 πλ κεηξί Βάζζε πξφο ηνκήλ ςπρή κία.  
 Βάζζαλ ζχλ ηεθέεζζη ηάκε μίθνο εηθάδη πξψηε. 
 

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

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή δ' 
Παίδεο ζενζεβείο 

Θαχκαηα εθηειψλ ηή επηθιήζεη, Κπξίνπ θαλέληνο χιε ζψκαηνο, επεζπάζσ 
ιανχο ηε, θαί πφιεηο παλεχθεκε, εηο βεβαίαλ πίζηηλ θξαπγάδνληαο, Δπινγεηφο 
ν Θεφο ν ηψλ παηέξσλ εκψλ. 
 
Έζηεζαο ζεπεδφλα αζεταο, λνζηίκσλ ζνπ ιφγσλ ζείσ άιαηη, θαί ηάζσ 
θαξδίαο, ηψ βέιεη ηνχ φθεσο, πιεγσζείζαο κάθαξ Απφζηνιε, Δπινγεηφο 
εθβνψλ ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο. 
 
Ήξζεο πξφο χςνο ζεσξίαο, πιεζζείο ψ Θαδδαίε ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί 
ζσηήξηνλ ιφγνλ, ελζέσο επινχηεζαο, θαί ιανχο βνάλ εμεπαίδεπζαο, 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Γλψκε νηθεία νιηζζαίλσλ, θαί πξάμεηο αηφπνπο πεξηθείκελνο, επί ζέ 
θαηαθεχγσ, βνήζεη κνη Γέζπνηλα, κεηαλνίαο ηξφπνπο παξέρνπζα, ηή ηαπεηλή 
κνπ ςπρή, ίλα δνμάδσ ζε. 
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 
Ρψκε ζείαηήλ θιφγα, ηνχ ππξφο δηειζνχζα κάξηπο απήκαληνο, ππξί ηψλ 
ζψλ αηκάησλ, σο χιελ ηήλ απάηελ, εθβνψζα θαηέθιεμαο, ν ηψλ Παηέξσλ 



εκψλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ο ιεφλησλ πεδήζαο, ηάο νξκάο ελ ηψ ιάθθσ ζψδσλ ηφλ ζφλ Γαληήι, 
αλάισηνλ δεηθλχεηο, ζεξψλ ηήλ Αζιεθφξνλ κεισδνχζάλ ζνη Γέζπνηα, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Φαλνηάηαηο αθηίζη, ηνχ ηαπξνχ ιακπνκέλε Βάζζα ε έλδνμνο, ηφ ζθφηνο ηήο 
απάηεο, απείξαζηνο δηέβε, θαί πξφο θψο εμεδήκεζελ αλαβνψζα, Υξηζηέ, ν 
Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Ρήμνλ ηάο πνιππιφθνπο, ηψλ εκψλ εγθιεκάησλ ζεηξάο Θεφλπκθε, ηφλ 
αίξνληα ηνχ θφζκνπ Θεφλ ηήλ ακαξηίαλ, ππέξ ιφγνλ θπήζαζα, επινγεκέλε 
αγλή αεί δεδνμαζκέλε. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ε' 
Νηθεηαί ηπξάλλνπ 

Οπξαλφο εθάλεο, δφμαλ δηεγνχκελνο Θενχ Θαδδαίε, θαί εζλψλ εγέλνπ, 
θσηηζκφο πξφο πίζησζηλ ζείαλ ελάγσλ, ηνχο ζεξκψο βνψληαο, Τκλείηε ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αίσλαο. 
 
Ρψζηλ αζζελνχζη, θαί ηπθινίο αλάβιεςηλ θαί παξεηκέλνηο, επδξνκίαλ κάθαξ, 
ρνξεγψλ ηνχ Πλεχκαηνο ηή δπλαζηεία πφιεσο Δδέζζεο, θσζηήξ 
ερξεκάηηζαο, ηήο αεί πηζηψο ζε, Θαδδαίε επθεκνχζεο. 
 
Ο πεξηνπζία, ζαπκαζίσλ άπηζηνλ έζλνο εηο πίζηηλ, επηλεχζεη ζεία, 
κεηαπνηεζάκελνο, θαί εμ εηδψισλ, πιάλεο δηαζψζαο ηνχο απηψ 
πξνζηξέρνληαο, πίζηεη θαηά ρξένο, δνμάδεηαη Θαδδαίνο. 

Θενηνθίνλ 
Νφκνπ ηφ ζθηψδεο απεπαχζε Γέζπνηλα, ζνχ θπεζάζεο, λφκνπ ηφλ δνηήξα, 
ράξηηη θσηίδνληα ηήλ νηθνπκέλελ, φλ αεί δπζψπεη, λφκσ κε επφκελνλ, ηψ ηήο 
ακαξηίαο νηθηίξαη δηά ηάρνπο. 
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 
Ο ηήλ εκψλ αζζέλεηαλ εαπηψ πεξηζέκελνο, ζνχ ηφ αζζελέο πεξηθαλψο 
επηέξσζε, θαί ζέ απεηξγάζαην, δπλαησηέξαλ κάξηπο ππξφο, χδαηνο ζεξψλ 
θαί πξηζηεξίσλ νξγάλσλ, πηζηψο αλαβνψζαλ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Νεαληθψο εξίζηεπζαλ, θαί αλδξείσο ελίθεζαλ, παίδεο νη ζεπηνί ηήλ ελαληίσλ 
έλζηαζηλ, ν ζείνο ζεφγληνο, ν ηεξφο Αγάπηνο, άκα ηψ Πηζηψ, έξγσ θαί ιφγσ 
δεηρζέληη, θαί λίθεο ηνχο ζηεθάλνπο, πξφο Θενχ δεδεγκέλνη, απηφλ 



ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Χζεί ειαία εχθαξπνο, σο πνιχθνξνο άκπεινο, θιήκαζη ηξηζίλ επζελνπκέλε 
ηέζειαο, κεζ' ψλ εγεψξγεζαο, νκνινγίαο βφηξπαο, νίλνλ καξηπξίνπ, 
αλαβιχδνληαο Βάζζα, επθξαίλνληα θαξδίαο, επζεβψο ηψλ βνψλησλ, Λαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
χλ αζσκάηνηο ηάμεζη, ζχλ καξηχξσλ ζηξαηεχκαζη, ζξφλσ παξεζηψηεο, ηνχ 
Θενχ παλεχθεκνη, θαί δφμεο θαί ράξηηνο, θαί θσηηζκνχ πιεξνχκελνη, ιχζαηε 
εκψλ, ηψλ εγθιεκάησλ ηφλ δφθνλ, ηψλ πίζηεη εθηεινχλησλ, ηήλ θσζθφξνλ 
θαί ζείαλ, θαί πιήξε ραξηζκάησλ, πκψλ αηζίαλ κλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
Ο νπξαλνχο ηψ λεχκαηη, θαί ηήλ γήλ ηψ βνπιήκαηη, Λφγνο ηνχ Θενχ 
δεκηνπξγήζαο άρξαληε, θαί πιάζαο ηφλ άλζξσπνλ, εθ ζνχ ζαθψο ελέζρεην, 
ζάξθα εαπηψ, νηθνδνκήζαη ηήλ θχζηλ, εκψλ αλαρσλεχσλ, ζπληξηβείζαλ 
απάηε, ηνχ φθεσο Παξζέλε, ν κφλνο ειεήκσλ. 

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

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ζ' 
Κπξίσο Θενηφθνλ 

Ηδψλ ηάο δη' αηψλνο, ζείαο αληηδφζεηο, θαί εθεηψλ αθξνηάησ ηξαλφηεξνλ, 
κάθαξ εγγίδσλ, Θαδδαίε, ηέξπνπ θαί ρφξεπε. 
 
Χο θέξδνο σο κεγίζηε, έλδνμε Θαδδαίε, ηαίο αξεηαίο αλπςψζεο θππάξηζζνο, 
επσδηάδσλ θαξδίαο, ηψλ εχθε κνχλησλ ζε. 
 
πλήθζεο Απνζηφισλ, κάθαξ θαί καξηχξσλ, θαί Αζσκάησλ ρνξείαηο 
γεζφκελνο, κεζ' ψλ δπζψπεη ζσζήλαη, ηνχο ζέ γεξαίξνληαο. 
 
Ζ κλήκε ζνπ πινπζίσο, θέγγεη ραξηζκάησλ, ηάο ηψλ πηζηψλ δηαλνίαο 
θσηίδνπζα, αλεπθεκείλ ζε Θαδδαίε, πάληαο πξνηξέπεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Φηιάγαζε Παξζέλε, ηήλ θεθαθσκέλελ, ηαίο ακαξηίαηο ςπρήλ κνπ αγάζπλνλ, ε 
ηφλ παλάγαζνλ Λφγνλ, απνθπήζαζα. 
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Δμέζηε επί ηνχησ 
Ηδείλ εθηεκέλε ά νθζαικφο, γεγελνχο αιεζψο νπρ εψξαθε, ηά ηήο ζαξθφο, 



έθεξεο επίπνλα αλδξηθψο, ζιάζηλ κειψλ παλεχθεκε, φξκεκα ζεξίσλ, θαχζηλ 
ππξφο, ζαιάζζεο ηξηθπκίαλ, αυισ θσηαπγία, θαηδξπλνκέλε πακκαθάξηζηε. 
 
Χο φλησο θσηνθφξνο θαί εππξεπήο, ζενθφξε ζειήλε αλέηεηιαο, ζείνλ ρνξφλ, 
νίά πεξ αζηέξσλ θσηνθαλψλ, επαγνκέλε ράξηηη, ζνχ ηψλ πξνειζφλησλ εθ 
ηήο γαζηξφο, θαί λχλ ηήλ νηθνπκέλελ, αυισ θσηαπγία, θαηαθαηδξχλεηε 
καθάξηνη. 
 
ηεξίμαληεο ελ πέηξα ππνκνλήο, δηαλνίαο ηάο βάζεηο καθάξηνη, ηψλ 
πεηξαζκψλ, ηαίο πνιπεηδέζηλ επαγσγαίο, σο αιεζψο αθιφλεηνη, ψθζεηε θαί 
λίθελ κεηά Υξηζηνχ, αξάκελνη ζχλ ηνχησ, αεί ζπκβαζηιεχεηλ, θαηεμηψζεηε 
γεζφκελνη. 
 
Ή φλησο αθεξαία πεξηζηεξά, ε ηξπγσλ ηφλ Θεφλ αγαπήζαζα, ε ρειηδψλ, 
ζείνηο αλαπηάζα ζχλ λενζζνίο, πξφο νπξαλνχο εζθήλσζε, θξάηνο πξφο ηφ 
ζείνλ θαί λνεξφλ, ρεηκψλα δηαδξάζα, θαί ζήξαηξα δαηκφλσλ, Βάζζα ήλ πφζσ 
καθαξίδνκελ. 

Θενηνθίνλ 
Φηιάλζξσπνλ ηεθνχζα θαί ιπηξσηήλ, ζαπκαζηή θαί θηιάγαζε Γέζπνηλα, 
ακαξηηψλ, ιχηξσζίλ κνη δίδνπ ζαίο πξνζεπραίο, θαί ηήλ ςπρήλ κνπ πάλαγλε, 
ηήλ θεθαθσκέλελ ηνίο ινγηζκνίο, αγάζπλνλ θαί δείμνλ, παζψλ ζαλαηεθφξσλ, 
ιειπηξσκέλελ παλακψκεηε. 

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 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Δδέζζεο ερξεκάηηζαο, θσζηήξ Θαδδαίε πάλζνθε, ελ ή θεξχμαο ηήλ ζείαλ, 
νηθνλνκίαλ ηνχ Λφγνπ, θαί ηφλ Σνπάξρελ Αχγαξνλ, θαί ζχλ απηψ δέ άπαληαο, 
θσηίζαο ιάηξαο έδεημαο, ηήο ππεξθψηνπ Σξηάδνο, Απφζηνιε Θενθήξπμ. 

Καί ηήο Δνξηήο 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Σψλ Απνζηφισλ ν δήκνο, ζπλαζξνηζζείο ελ λεθέιαηο, αμηνρξέσο θεδεχεη, ηήλ 
ηνχ Κπξίνπ Μεηέξα, παξφληνο θαί ηνχ σηήξνο, ζχλ κπξηάζηλ Αγγέισλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ. ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Μλήζζεηη εθηελψο, ηψλ ζέ παξαθαινχλησλ, Παξζέλε Θενηφθε, θαί πφζσ 
αλπκλνχλησλ, ηήλ ηεξάλ ζνπ Κνίκεζηλ. 
 



ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Γεχξφ κνη Μαζεηψλ, ηφ ζηίθνο ηή Παξζέλσ, εμφδηνλ ηφλ χκλνλ, εηο έθαζηνο 
θεξέησ, ηή ενξηή αξκφδηνλ. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
ηίθνο ηψλ Μαζεηψλ, πξνζχκσο ελ λεθέιαηο, αζξνίζζεηε θεδεχζαη, ηφ 
ζενδφρνλ ζψκα, ηήο κφλεο Θενκήηνξνο. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Πχιαη ηψλ νπξαλψλ, επάξζεηε νξψζαη, ηήλ πχιελ ηνχ Τςίζηνπ, ρσξνχζαλ 
κεηά δφμεο, πξφο ηφλ Τηφλ θαί Κχξηνλ. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απνιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ ΚΒ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αγαζνλίθνπ. 

 
ΔΗΓΖΗ. Δλ ηαχηε ηή εκέξα ςάιιεηαη θαί ε Αθνινπζία ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο 
Λνχππνπ, δηά ηφ ελ ηή θγ' απνδίδνζζαη ηήλ Δνξηήλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζνκνηα. 
 

Σνχ Αγίνπ Αγαζνλίθνπ ηξία 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Πξψηελ αγαζφηεηα, θαί ππέξ λνχλ σξαηφηεηα, εθδεηψλ Αγαζφληθε, ραίξσλ 
πξνζερψξεζαο, πξφο ηνχο πξνθεηκέλνπο, γελλαίνπο αγψλαο, θαί ζπκπιαθείο 
ηψ δπζκελεί, αλδξεηνηάησο εηο γήλ θαηέξξαμαο, θαί λίθεο ηφ θαηδξφηαηνλ, 
πξνζαλεπιέμσ δηάδεκα, δπζσπψλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, ππέξ ηψλ 
αλπκλνχλησλ ζε. 
 
νθία θνζκνχκελνο, ιφγνλ δσήξξπηνλ έβιπζαο, επηζηξέθσλ ηνχο άθξνλαο, 
ειέγρσλ ηφλ ηχξαλλνλ, ηήο πνιπζείαο, δάιελ θαηεπλάδσλ, επηζηεξίδσλ ηνχο 
πηζηνχο, πξνζεπηκέλεηλ ηή ζεία ράξηηη, δηφ ηά ραιεπψηαηα, ππελεγθψλ 
πεηξαηήξηα, πξφο ηά άλσ βαζίιεηα, ζηεθεθφξνο αλέδξακεο. 
 
Αίκαηη ζηαδφκελνο, ηήο θαξηεξάο ζνπ αζιήζεσο, ηψ Γεζπφηε παξέζηεθαο, 
ζχκα επσδέζηαηνλ, θαζαξά ζπζία, εππξφζδεθηνλ δψξνλ, ηεξσηάηε 
πξνζθνξά, θαί ηεξείνλ ηέιεηνλ άκσκνλ, δηφ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, ηήο Δθθιεζίαο 



ηφ πιήξσκα, ελ εηξήλε ζπληήξεζνλ, αζιεηά Αγαζφληθε. 
 

Σνχ Αγίνπ Λνχππνπ ηξία, φκνηα 
 
Λνχππνο ν καθάξηνο, ηήο αζεταο δηέιπζε, ηφλ θξπκφλ ηφλ βαξχηαηνλ, ζέξκε 
ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί ηκεζείο ηψ μίθεη, ηάζεσο ξείζξα, αλαπεγάδεη θαί ςπράο, 
θαηαηαθείζαο δξνζίδεη ράξηηη, απηφλ αλεπθεκήζσκελ, σο πξεζβεπηήλ εκψλ 
άξηζηνλ, θαί ζεξκφλ αληηιήπηνξα, επζεβψο θηινκάξηπξεο. 
 
Διιήλσλ ζεβάζκαηα, βπζψ πδάησλ παξέδσθαο, θαί αζένπο θαηέπιεμαο, 
νξψληαο ηά ζαχκαηα, ηά ηή ζή πακκάθαξ, ηεινχκελα πίζηεη, κέζνλ εθείλσλ 
δέ εζηψο, ινπηξφλ ηφ ζείνλ εμ χςνπο δέδεμαη, Θενχ ζε κεγαιχλνληνο, σο 
γλεζηψηαηνλ κάξηπξα, θαί γελλαίνλ αδάκαληα, θαί Αγγέισλ ζπκκέηνρνλ.  
 
Πεηξψκελνη ηέκλεηλ ζε, ερζξνί αιιήινπο θαηέηεκλνλ, θαί ηνίο βέιεζη 
βάιινληεο, αιιήινπο εηίηξσζθνλ, αζινθφξε Λνχππε, θαί πξίδεηλ δνθνχληεο, 
δέλδξσ πξνζήμαλ ηήλ πιεγήλ, εζθνηηζκέλνη κάθαξ ππάξρνληεο, εθξνχξεη 
γάξ ζε Κχξηνο, δη' φλ ηφ πάζρεηλ πξνήξεζν, πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ, 
ηψλ Αγγέισλ ζπλφκηιε. 

Γφμα... Ήρνο α' 
Αλαηνιίνπ 

Φεξσλχκσο εθιήζεο, ηήο αγαζήο λίθεο επψλπκνο, Αγαζφληθε πνιχαζιε, ηψ 
γάξ ζείσ έξσηη ηξσζείο, εηδσιηθήλ απάηελ, θαί ηπξαλληθήλ πιάλελ 
απαξλεζάκελνο, πξφο δσήλ ηήλ ακείλσ παξαδφμσο κεηαβέβεθαο, δηφ ελ ηή 
ελδφμσ ζνπ κλήκε, παξξεζίαλ έρσλ πξφο απηφλ, ηθέηεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 

Καί λχλ... Ήρνο ν απηφο 
Σήο Δνξηήο 

Έπξεπε ηνίο απηφπηαηο ηνχ Λφγνπ θαί ππεξέηαηο, θαί ηήο θαηά ζάξθα Μεηξφο 
απηνχ, ηήλ Κνίκεζηλ επνπηεχζαη, ηειεπηαίνλ νχζαλ επ' απηή κπζηήξηνλ, ίλα 
κή κφλνλ ηήλ απφ γήο ηνχ σηήξνο αλάβαζηλ ζεάζσληαη, αιιά θαί ηήο 
ηεθνχζεο απηφλ ηή κεηαζέζεη καξηπξήζσζη, Γηφπεξ πάληνζελ ζεία δπλάκεη 
πεξαησζέληεο, ηήλ ηψλ θαηειάκβαλνλ, θαί πξφο νπξαλφλ επεηγνκέλελ, 
πξνέπεκπνλ ηήλ αλσηέξαλ ηψλ Υεξνπβίκ, ήλ θαί εκείο, ζχλ απηνίο 
πξνζθπλνχκελ, σο πξεζβεχνπζαλ ππέξ ηχλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Γήκνο ηψλ Μαζεηψλ, αζξνίδεηαη θεδεχζαη, Μεηέξα Θενηφθνλ, ειζφληεο εθ 
πεξάησλ, παληνδπλάκσ λεχκαηη. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 



Νχκθε ε ηνχ Θενχ, Βαζίιηζζα Παξζέλνο, ηψλ εθιεθηψλ ε δφμα, θαχρεκα ηψλ 
παξζέλσλ, πξφο ηφλ Τηφλ κεζίζηαηαη. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
Ήζξνηζηαη ν ρνξφο, Μαζεηψλ παξαδφμσο, εθ ηψλ πεξάησλ θφζκνπ, 
θεδεχζαί ζνπ ηφ ψκα, ηφ ζείνλ θαί αθήξαηνλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Φεξσλχκσο ηήλ θιήζηλ δεμάκελνο, ηψλ αγαζψλ ζεζαπξψλ, λαφλ ζεαπηφλ 
θαζηέξσζαο, κάξηπο Αγαζφληθε, ηψ ηψλ απάλησλ βαζηιεί, θαί ελ βαζάλνηο 
λνκίκσο αγσληζάκελνο, ηνχ δεηλνχ Βειίαξ θαζείιεο ηήλ δχλακηλ, θαί λίθεο 
άξαο ηξφπαηνλ, ζηεθαλεθφξνο ελ πςίζηνηο Θεψ παξίζηαζαη, ψ θαί 
πξεζβεχσλ κή ειιίπεο, ππέξ ηψλ ζέ γεξαηξφλησλ, καξηχξσλ εγθαιιψπηζκα. 

Καί λχλ...  
Ήρνο ν απηφο, ηήο Δνξηήο 

Παξζεληθαί ρνξείαη ζήκεξνλ, κπζηηθψο ηή θιίλε ηήο Παξζέλνπ θαί Μεηξφο, 
θχθισ παξίζηαληαη, θαί ςπραί δηθαίσλ πεξηηπηάκελαη, ηήλ Βαζηιίδα 
γεξαίξνπζηλ, αη κέλ, σο πξνίθα ηήλ παξζελίαλ, αληί κχξνπ θνκίδνπζαη, αί δέ, 
ηήλ άυινλ πκλσδίαλ, ηά ηήο αξεηήο πξνζάγνπζαη, πξέπεη γάξ ηή Μεηξί ηνχ 
Θενχ, σο Βαζηιίδα, ηαίο βαζηιηθαίο ηψλ αξεηψλ δνξπθνξείζζαη 
ιακπξνθνξίαηο, Αίο θαί εκείο, βίνλ θαζαξφλ ζπλεηζελεγθφληεο, εμέιζσκελ 
πξφο θεδείαλ, ηήο φλησο Μεηξφο ηνχ Θενχ εκψλ, χκλνηο θαί σδαίο 
πλεπκαηηθαίο, απηήλ ζπκθψλσο καθαξίδνληεο. 
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο  
Ήρνο α' 

Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ εθχιαμαο, έλ ηή Κνηκήζεη ηφλ θφζκνλ νχ 
θαηέιηπεο Θενηφθε, Μεηέζηεο πξφο ηήλ δσήλ, κήηεξ ππάξρνπζα ηήο δσήο, 
θαί ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο ιπηξνπκέλε, εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 

 
Απφιπζηο 

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Πιαηπηέξα νπξαλψλ, αλαδεηρζείζα επί γήο, ε ηεθνχζα ελ ζαξθί, ηφλ ηνχ 
παληφο Γεκηνπξγφλ, λχλ εηο απηά ηά νπξάληα εθ γήο κεηέζηεο, Γηθαίσλ δέ 
ςπραί θαζνξψζαί ζε, Αγγέισλ νη ρνξνί θαηνπηεχνληεο, σο Βαζηιίδη αίλεζηλ 
αμίσο, δηά παληφο ζνη πξνζάγνπζη, Γηφ πξεζβεχεηλ, κή δηαιίπεο, ππέξ ηψλ 
αλπκλνχλησλ ζε.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 



 
Κάζηζκα  φκνηνλ 

Απνζηφισλ ν ρνξφο, δηεζπαξκέλνο ελ ηή γή, ζπλεζξνίζζε ελ ηψλ, ίλα 
πξνπέκςε απφ γήο, ηήλ Θενηφθνλ πξφο ηφλ Όςηζηνλ, φλ πεξ έηεθε, Γπλάκεηο 
νπξαλψλ, αη ππεξθφζκηαη, πξνέηξερνλ νκνχ, θαί ζπλερφξεπνλ, πλεπκαηηθψο 
θξαπγάδνπζαη, Δπθξαίλεζζε, νη νπξαλνί πξνζδερφκελνη, Θενχ Μεηέξα, δη' νχ 
δεζπφδεη, νξαηά θαί αφξαηα. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Ο πξψηνο θαλψλ ηήο Δνξηήο θαί νη δχν παξφληεο ηψλ Αγίσλ. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Αγαζνλίθνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Αγαζνλίθνπ ηνχο πφλνπο κέιπεηλ ζέκηο. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο α' 
Χδήλ επηλίθηνλ 

Αγάζπλνλ Άγηε θεθαθσκέλελ, ςπρήλ κνπ ηνίο πάζεζηλ, αγαζφο γελφκελνο, 
ηνχ αγαζνχ κηκεηήο, θαί ιφγνλ δίδνπ ηήλ ζεπηήλ, δνμάζαη κλήκελ ζνπ. 
 
Γλσζηφο ηψ γηλψζθνληη ηά πάληα κάξηπο, εγέλνπ ζεφπλεπζηε, θαί ηήλ ηνχηνπ 
ζάξθσζηλ, εζλψλ ελψπηνλ, εθήξπμαο ηφλ ηήο ζαξθφο, κε πηήμαο ζάλαηνλ. 
 
Αλέζηεζαο ιφγσ ζνπ ηνχο πεπησθφηαο, θαί ηήο Αλαζηάζεσο, θνηλσλνχο 
αλέδεημαο, θαί ηήο ιακπξφηεηνο, ηήο αησλίνπ επζεβψο, κάξηπο πνιχαζιε. 

Θενηνθίνλ 
Θαπκάησλ επέθεηλα ηφ κέγα ζαχκα, εκλή ηήο ινρείαο ζνπ, θαζνξάηαη, ηίθηεηο 
γάξ, ελ νκνηψκαηη ζαξθφο γελφκελνλ Υξηζηφλ, δίρα ηξνπήο θαί θπξκνχ. 
 

Ο Καλσλ ηνχ Αγίνπ Λνχππνπ, έρσλ ηήλ δε ηήλ Αθξνζηηρίδα. 
 

Τκλψ ζε, Λνχππε, κάξηπο εγιατζκέλε. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Σξηζηάηαο θξαηαηνχο 

Τκλνχληη ηήλ θαηδξάλ, θαί θσζθφξνλ ζνπ κλήκελ, ζηξαηηψηα ηνχ Υξηζηνχ, 
γελλαίε αζιεηά, ηήλ ςπρήλ κνπ θαηαχγαζνλ, ιάκςεζη ηαίο αλεζπέξνηο, 
απγαδφκελνο πάληνηε, θαί ηψ ζείσ θσηί παξηζηάκελνο. 
 
Μαξηχξσλ ππειζψλ, ηνχο αλδξείνπο αγψλαο, σκνιφγεζαο Θεφλ, νθζέληα 
επί γήο, θαί ηήλ θχζηλ ζεψζαληα, πάλζνθε ηήλ αλζξσπίλελ, θαί ζενχο 
εμεθάληζαο, ηψλ Διιήλσλ δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
Νακάησλ δσηηθψλ, πιεξσζείο ηήλ θαξδίαλ, ψζπεξ ζείνο πνηακφο, ηά 



ξεχκαηα ζνθέ, ηήο απάηεο εμήξαλαο, πίζηεη δέ ηάο δηαλνίαο, ηψλ αλζξψπσλ 
θαηήξδεπζαο, βιαζηαλνχζαο θαξπφλ έπνπξάληνλ. 

Θενηνθίνλ 
Χο φξζξνο εππξεπήο, εθ ιαγφλσλ αλίζρεηο, Ηεζνχλ ηφλ θσηηζκφλ, απάλησλ 
θαί Θεφλ, απεηξφγακε Γέζπνηλα, λχθηα ηήο πνιπζεταο, εθκεηνχληα θαί 
ιάκςεζηλ, αλεζπέξνηο ηφλ θφζκνλ θσηίδνληα. 
 

Σνχ Αγίνπ Αγαζνλίθνπ 
 

Χδή γ' 
ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ 

Ο καηαηφθξσλ ηαηο ζσπείαηο ζε, δνιεξψο ζπιήζαη επήιπηδελ, εκαηαηψζε δέ 
απηνχ, ηφ αιιφθνηνλ θξφλεκα, εδξαζκέλνπ ζνπ ελ πέηξα, αςεπδνχο κάξηπο 
πίζηεσο. 
 
Τπεξλεμάκελνο ηφ πέιαγνο, αιγεηλψλ θαί πφλσλ ηνχ ζψκαηνο, ηή 
θπβεξλήζεη ηνχ Υξηζηνχ, αζιεηά Αγαζφληθε, πξνζσξκίζζεο πξφο ιηκέλαο, 
λνεηνχο αγαιιφκελνο. 
 
Σνκαί ζηξεβιψζεηο ηε ηνχ ζψκαηνο, επ' εκέ εξρέζζσζαλ ζήκεξνλ, μίθε θαί 
ηήγαλα θαί πχξ, θαί ζεξία θαί ζάλαηνλ, νχ πηννχκαη αλεβφαο, αζιεηά 
Αγαζφληθε. 

Θενηνθίνλ 
Ο θαηά θχζηλ απεξίγξαπηνο, κνξθσζείο εθ ζνχ ηφ εκέηεξνλ, πεξηγξαθήλ 
ζσκαηηθψο, ππεδέμαην Γέζπνηλα, ελ νπζίαηο θαί ζειήζεζη, δηηηαίο 
γλσξηδφκελνο. 
 

Σνχ Αγίνπ Λνχππνπ 
 

ηη ζηείξα έηεθελ 
ηεξηρζείο ηνχ Πλεχκαηνο, ηή αεηηήησ δπλάκεη, πξφο ηνχο αγψλαο κάξηπο, 
ελαπεδχζσ αλδξηθψο, θαί ηφ ηήο πιάλεο θξχαγκα θαηήξγεζαο, Λνχππε 
πακκαθάξηζηε. 
 
Δπηγλνχο ζε κάξηπξα, ηψλ ηνχ Υξηζηνχ παζεκάησλ, ν απελήο δηψθηεο, 
ζσπείαηο ζνπ ηφλ ινγηζκφλ, εμαπαηήζαη ήιπηδελ, εςεχζζε δέ φκσο ν 
πακπφλεξνο. 
 
Λχξα ψζπεξ Πλεχκαηη, ηψ παληνπξγψ θξνπνκέλε, αλαθσλείο ηπξάλλσλ, 
ελψπηνλ ραξκνληθψο, κέινο ελζένπ γλψζεσο, θαηαζέιμαο πίζηεη ηνχο 
πξνζηξέρνληαο. 

Θενηνθίνλ 
Ο Θεφο ελ κέζσ ζνπ, θαηαζθελψζαο σο νίδε, ηήο παξζελίαο θιείζξα, νχ 
παξεζάιεπζελ Αγλή, ελ αζαιεχησ πέηξα δέ, ηήο πίζηεσο πάληαο 
εζηεξέσζελ. 



Ο Δηξκφο 
«ηη ζηείξα έηεθελ, ε εμ εζλψλ Δθθιεζία, θαί ε πνιιή ελ ηέθλνηο εζζέλεζε 
πλαγσγή, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ βνήζσκελ, Αγηνο εί Κχξηε». 
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ Αγαζνλίθνπ 
Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηεξ 
Αζιήζεη ιακπξπλζείο, σο ρξπζφο ελ θακίλσ, εμήζηξαςαο ζνθέ, ηακάησλ 
αθηίλαο, θαί ζθφηνο εκείσζαο, ηψλ δαηκφλσλ ελ ράξηηη, φζελ άπαληεο, ηήλ 
παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ενξηάδνκελ, ζενκαθάξηζηε κάξηπο, αζιεηά Αγαζφληθε. 

Γφμα... Σνχ Αγίνπ Λνχππνπ 
Ήρνο δ' 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Σφ νπηηθφλ ζνπ ηήο ςπρήο εθθαζάξαο, θαζππεδέμσ ηελ απγήλ ηήο Σξηάδνο, 
θαί ηάο ελ δφθσ πάλζνθε εθψηηζαο ςπράο, αίγιε ζείσλ ιφγσλ ζνπ, Λνχππε 
κάξηπο Κπξίνπ, φζελ πξφο αλέζπεξνλ, κεηαβέβεθαο θέγγνο, ππέξ εκψλ 
απαχζησο δπζσπψλ, ηψλ ζέ ηηκψλησλ, θαί πίζηεη πκλνχλησλ ζε. 

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ήρνο ν απηφο 

Καηεπιάγε Ησζήθ 
Αλαβφεζνλ Γαπτδ, ηίο ε παξνχζα Δνξηή; Ήλ αλχκλεζα θεζίλ, ελ ηψ Βηβιίσ 
ηψλ Φαικψλ, σο ζπγαηέξα ζεφπαηδα θαί Παξζέλνλ, κεηέζηεζελ απηήλ, πξφο 
ηάο εθείζελ κνλάο, Υξηζηφο ν εμ απηήο, άλεπ ζπνξάο γελλεζείο, θαί δηά ηνχην 
ραίξνπζη, κεηέξεο θαί ζπγαηέξεο, θαί λχκθαη Υξηζηνχ, βνψζαη, Υαίξε, ε 
κεηαζηάζα, πξφο ηά άλσ βαζίιεηα. 
 

Σνχ Αγίνπ Αγαζνλίθνπ 
 

Χδή δ' 
Δλ Πλεχκαηη πξνβιέπσλ 

Τπήιζεο ηψλ καξηχξσλ, ηφ ζηάδηνλ ζνθέ, φπισ ζείαο πίζηεσο, ιακπξψο 
πεξηθξαρζείο, πεξηπιαθείο δέ, ηψ δπζκελεί θαηά θξάηνο, ηνχηνλ ληθήζαο, 
θαζππέηαμαο πνζί ζνπ, κάξηπο αζιεηά Αγαζφληθε. 
 
νθία ζνπ ηψλ ιφγσλ, θαί έξγσλ ηεξψλ, ζείαηο επηδείμεζηλ, εμέπιεμαο 
ερζξνχο, ππνιαβφληαο ηφ θαξηεξφλ ηνχ λνφο ζνπ, θαηαπαιαίζαη, θαί πξφο 
πιάλελ θαζειθχζαη, κάξηπο ηνχ Υξηζηνχ Αγαζφληθε. 
 
Ππξί νινθαπηψζαο, αγάπεο ζετθήο, ζνχ ηφλ λνχλ ανίδηκε, ηφ πχξ ηψλ 
δπζζεβψλ, νχθ επηνήζεο, αιι' αλάςαο σο άλζξαμ, ηήο αζεταο, ελεπχξηζαο 
ηήλ χιελ, κάξηπο Ηεξέ Αγαζφληθε. 

Θενηνθίνλ 
Ολψηνηο επηβαίλσλ, Αγλή ρεξνπβηθνίο, ζαξθσζείο σο άλζξσπνο, εθ ζνχ 
ζενπξεπψο, ζνχ ηαίο αγθάιαηο θαζέδεηαη, ψζπεξ βξεθνο, θαί λεπηάδεη, 
λεπηφθξνλα ηφλ πάιαη, ζψδσλ γεγνλφηα πξσηφπιαζηνλ. 



 
Σνχ Αγίνπ Λνχππνπ 

 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Τπεξβάο ηήο αλζξσπίλεο, αζζελείαο καθάξηε, ηνχο γεψδεηο φξνπο, έθεξεο 
πιεγάο ξαβδηδφκελνο, ξάβδνλ δπλάκεσο θέξσλ ηφλ ζσηήξηνλ, παλανίδηκε, 
Λνχππε ηαπξφλ ηνχ Θενχ εκψλ. 
 
Πεπνηζψο θαζάπεξ φξνο, επί Κχξηνλ έκεηλαο, αζινθφξε Λνχππε, ζεία 
ζπκκαρία αζάιεπηνο, ηνχο ζπαξαγκνχο ηψλ κειψλ ζνπ, φζελ ήλεγθαο, 
αλπςνχκελνο, πξφο νπξαλφλ ζείσ έξσηη. 
 
Πιήξεο πίζηεσο ππάξρσλ, θαί ζνθίαο θαί ράξηηνο, αλνκνχλησλ κέζνλ, 
Λφγνλ ηνχ Θενχ σκνιφγεζαο, ηψλ πεκπνκέλσλ βειψλ δέ νπθ εθξφληηζαο, 
εηξγνκέλσλ, δπλάκεη Υξηζηνχ πξνζεγγίζαη ζνη. 

Θενηνθίνλ 
Δπί ζέ θαζάπεξ φκβξνο, ηήο ζνθίαο ή άβπζζνο, Ηεζνχο θαηήιζε, κφλελ 
θαζαξάλ ζε επξάκελνο, Θενγελλήηνξ Παξζέλε θαί θαηέθιπζελ, αζεβείαο, 
ρεηκάξξνπο δεηλνχο ζεία ράξηηη. 
 

Σνχ Αγίνπ Αγαζνλίθνπ 
 

Χδή ε' 
Σφ θαεηλφλ εκίλ 

Νφκνηο αληέζεθαο ηνχ αιάζηνξνο, λφκνλ ζσηήξηνλ, ελλνκψηαηνο σο κάξηπο 
έλδνμε, ηνχ λνκνδφηνπ πάλησλ θαί δεζπφδνληνο, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ. 
 
Ο πεξηβφεηνο θαί πεξίδνμνο, κάξηπο γελφκελνο, Αγαζφληθνο λχλ καθαξίδεηαη, 
ζχλ νπξαλίαηο πάληνηε Γπλάκεζη, θαηδξψο αγαιιφκελνο. 
 
Τπέξ ηφ δήλ ζαλείλ είινπ έλδνμε, φπσο ηήλ κέιινπζαλ, σο ατδηνλ θαί 
αησλίδνπζαλ δσήλ θεξδήζεο, φζελ μίθεη ηέκλνληη, θιίλεηο ηφλ απρέλα ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
νχ ηά ζαπκάζηα πξννξψκελνο, ζείσ ελ Πλεχκαηη, Ζζαταο αλεθξαχγαδελ, 
Ηδνχ ελ κήηξα έμεηο ηφλ αρψξεηνλ, ζαξθνχκελνλ Άρξαληε. 
 

Σνχ Αγίνπ Λνχππνπ 
 

Αζεβείο νπθ φςνληαη 
Μειεδφλ επείιεζαλ, ζπγθφπηεηλ ζε ερζξνί, εαπηνχο κάιινλ δέ ζνθέ, ζετθαίο 
πξνζηάμεζη θαηαηέκλνληεο, αζηλή θαί άηξσηνλ, θαηελφνπλ θπιαηηφκελνλ. 
 
Απαησξήζαο έλδνμε, ηφ φκκα ηήο ςπρήο, πξφο ηήλ πέηξαλ ηήλ αξξαγή, 
νπδακψο ηνίο θχκαζη κάξηπο ζεζάιεπζαη, ηψλ πηθξψλ θνιάζεσλ, ζεία ξψκε 
δπλακνχκελνο. 



 
Ραληηζκνίο αηκάησλ ζνπ, ππξάλ εηδσιηθήλ, ελαπέζβεζαο αζιεηά, θαί ππξί 
ηψλ άζισλ ζνπ πάζαλ θαηέθιεμαο, ηήλ απάηελ Πλεχκαηη, ηψ Αγίσ 
ππξαθηνχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ αγλήλ αγλεχνληη, ηηκήζσκελ λντ, θαιινλήλ ηήλ ηνχ Ηαθψβ, θαί ελζένηο 
πξάμεζη θαιιπλφκελνη, επζεβψο πκλήζσκελ, σο κεηέξα ηνχ Θενχ εκψλ. 
 

Σνχ Αγίνπ Αγαζνλίθνπ 
 

Χδή ο' 
Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ 

Μπξηφιεθηνλ πιεζχλ, Αηζηφπσλ λνεηψλ, θαηεπάιαηζαο ζνθέ, αζζελεία ηήο 
ζαξθφο, θαί ήλσζαη, ηαίο κπξηάζη, ηψλ λνεξψλ ιεηηνπξγψλ. 
 
Δπνξεχζεο αλδξηθψο, καξηπξίνπ ηήλ νδφλ, θαί εζηέλσζαο νδνχο, ηήο θαθίαο 
αζιεηά, θαί έθζαζαο ηάο επξπρψξνπο, ζθελψζεηο ηψλ νπξαλίσλ λνψλ. 
 
Λακπξπλζείο ψζπεξ ρξπζφο, ηή ρσλεία ηψλ δεηλψλ, παζεκάησλ ηνχ 
Υξηζηνχ, Αγαζφληθε ζνθέ, εθζθξάγηζκα εδείρζεο, ζείνηο απνηεζείο 
ζεζαπξνίο. 

Θενηνθίνλ 
Παξζελεχεηο σο ηφ πξίλ, θαί ηεθνχζα ηφλ Υξηζηφλ, γαινπρείο πάζη ηξνθήλ, 
ηφλ παξέρνληα Αγλή, παξάδνμνλ, ζεκλή ηφ ζαχκα θαί αθαηάιεπηνλ. 
 

Σνχ Αγίνπ Λνχππνπ 
 

Δβφεζε πξνηππψλ 
Τπέθεξεο, ηήο ζαξθφο ηάο βαζάλνπο ζηεξξφηαηα, βαζαλίδσλ, αλνκνχλησλ 
θξνλήκαηα άζεα, θαί πηθξψο καζηίδσλ, ηψλ δαηκφλσλ πιεζχλ αμηάγαζηε. 
 
πλέζεηζαο, θαί σο ρνχλ ηνχο ζενχο θαηειέπηπλαο, ηψλ αζέσλ, ζεαπηφλ δέ 
αλέζηεζαο έκςπρνλ, επζεβείαο ζηήιελ, θαί εηθφλα αλδξείαο ζεφπλεπζηε. 
 
Ζγάιιεην, εληξπθψλ ηαίο βαζάλνηο ν έλδνμνο, αζινθφξνο, πξννξψλ ηνχο 
ζηεθάλνπο ελ πλεχκαηη, θαί ηήλ δη' αηψλνο, εζνκέλελ ηνίο κάξηπζηλ εχθιεηαλ. 

Θενηνθίνλ 
Γεγέλλεθαο, φλ Παηήξ πξφ αηψλσλ γεγέλλεθε, πξναλάξρσο, θαί καζηνίο ηφλ 
ηξνθέα εζήιαζαο, ππέξ λνχλ ηφ ζαχκα, ππέξ ιφγνλ Αγλή ηφ κπζηήξηνλ. 

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 α' 
Υνξφο αγγειηθφο 



Σήλ θιήζηλ αγαζήλ, θεθηεκέλνο ζεφθξνλ, αλδξψλ ηψλ πνλεξψλ, 
απεζηξάθεο ηφ ζέβαο, κή πηήμαο θνιάζεσλ, είδνο πάλ, Αγαζφληθε, φζελ 
γέγνλαο, ηψλ αγαζψλ θιεξνλφκνο, θαί απείιεθαο, ζχλ ηνίο ζπλάζινηο αμίσο, 
ηφλ άθζαξηνλ ζηέθαλνλ. 

Ο Οίθνο 
Σφλ αγαζφλ θαί θηιάλζξσπνλ θαζηθέηεπε, Αγαζφληθε πάλζνθε, ηνχ αγαζχλαη 
ηήλ θάθσζηλ ηήο εκήο θαξδίαο, θαί δσξήζαζζαη ιφγνλ κνη, ηνχ αμίσο πκλήζαί 
ζνπ ηνχο αγψλαο, νχο ήζιεζαο ππέξ ηήο πίζηεσο ηνχ Υξηζηνχ θαί Θενχ 
εκψλ, πψο παληαρφζελ πεξηεζθφπεηο νίά πεξ πνηκήλ, κάξηπο, θαί ηνχο 
ιχθνπο εθδηψθσλ επνδήγεηο ζνπ ηήλ πνίκλελ πξφο γήλ αιεζείαο, βνψλ ελ 
παξξεζία, Χο πξφβαηα εγλψζζεκελ ζθαγήο, δηφ ζάλσκελ, ίλα θνκηζψκεζα 
ηφλ άθζαξηνλ ζηέθαλνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΒ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αγαζνλίθνπ θαί 

ηψλ ζχλ απηψ, Εσηηθνχ Εήλσλνο, ζενπξεπίνπ, Αθηλδχλνπ θαί εβεξηαλνχ. 
ηίρνη 

 Αγαζνλίθνπ θιήζηο αςεπδεζηάηε,  
 Υξεζηήλ βνψζα ηνχδε λίθελ εθ μίθνπο.  
 Σξείο θαξηεξνχληεο κεραλήκαηνο βίαλ,  
 Σάο κεραλάο ιχνπζη ηνχ πακκεράλνπ.  
 Δλ κάξηπζη ηκεζείζηλ απρέλα μίθεη,  
 εβεξηαλφο ηάηηεηαη ηκεζείο μίθεη.  
 Ηδνχ παξ εκίλ θαί Κπξελαίνο λένο, 
 Οπθ αγγαξεπζείο, αιι' είθσλ ηαπξφλ θέξσλ. 
 Έθηαλε δεπηεξίε μίθνο εηθάδη Αγαζφληθνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο κάξηπξνο Αλζνχζεο θαί Αζαλαζίνπ 
Δπηζθφπνπ, ηνχ βαπηίζαληνο απηήλ, θαί Υαξεζίκνπ θαί Νενθχηνπ ηψλ 
νηθεηψλ απηήο. 

ηίρνη 
 Αλζήζαλ εθ γήο ηήο ειεπθείαο ξφδνλ,  
 Αλζνχζαλ εδξέςαλην ρείξεο Αγγέισλ.  
 Αζαλάζηνο θάλ ηεζλήμσκαη μίθεη,  
 Σνίο δψζη Υξηζηνχ δψλ ηεηάμνκαη θίινηο.  
 Γνχινη δχν ηκεζέληεο, εχξνλ νη δχν  
 Σήλ επγέλεηαλ, ήλ απψιεζαλ πάιαη. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη κάξηπξεο Δηξελαίνο, ξ θαί ξνςηο μίθεη 
ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 
 Ξίθεη ηξηάο ηκεζείζα, ηξηζηάηαο πιάλεο, 
 Βπζψ θαιχπηεη ηψλ εαπηήο αηκάησλ. 
 

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



 
Σνχ Αγίνπ Αγαζνλίθνπ 

 
Χδή δ' 

Σνχο ελ θακίλσ Παίδάο ζνπ 
Δπνπξαλίνπ δφμεο θνηλσλφο γεγέλεζαη, πάληα ηά ελ γή παξαδξακψλ, θαί εθ 
ςπρήο ηφλ νπξαλνχ θαί γήο Γεζπφηελ, αγαπήζαο έλδνμε, φζελ ηηκψκελ ηήλ 
ζήλ, αγίαλ κλήκελ πηζηψο. 
 
Ηρλειαηψλ ηφ πάζνο ηνχ Υξηζηνχ, ηνχ βιχζαληνο πάζη ηήλ απάζεηαλ πηζηνίο, 
ππέκεηλαο νλεηδηζκνχο θαί ζιίςεηο κάξηπο, θαί ζάλαηνλ άδηθνλ, μίθεη ηήλ ζήλ 
θεθαιήλ, απνηκεζείο ελ ραξά. 
 
Νεθξνίο μνάλνηο ζέβαο νπδακψο, απέλεηκαο ζέβσλ ηφλ αζάλαηνλ Θεφλ, ηφλ 
δη' εκάο λεθξφλ νθζέληα, θαί ηνχ πιάλνπ ηήλ ηζρχλ λεθξψζαληα, φζελ δσήο 
αιεζνχο, έηπρεο κάξηπο ζνθέ. 

Θενηνθίνλ 
Θεφο εθ ζνχ εγέλεην βξνηφο, ηφ θχξακα Άρξαληε ζεψζαο ηψλ βξνηψλ, θαί 
θνηλσλνχο θχζεσο ζείαο εθηειέζαο, ηνχο ζέ καθαξίδνληαο, ελ γπλαημίλ 
αιεζψο, επινγεκέλε Αγλή. 
 

Σνχ Αγίνπ Λνχππνπ 
 

Ο δηαζψζαο ελ ππξί 
Λειακπξπζκέλνο θαιινλαίο, ηψλ θαιινπνηψλ παζεκάησλ, επί ηαπξνχ ηψ 
δη' εκάο, ελεγθφληη παζήκαηα έλδνμε, γεγεζψο λχλ παξίζηαζαη, απγαδφκελνο 
ηαίο ζείαηο θσηνρπζίαηο. 
 
Απ' νπξαλνχ ζνη θαλεξψο, χδσξ εθρπζέλ παξαδφμσο, θσηαγσγεί θαί 
δπλακνί, ηήλ ςπρήλ ζνπ βνάλ πξνηξεπφκελνλ, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν 
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί. 
 
Ίζηαζν κέζνλ ηψλ ερζξψλ, πχξγνο απεξίηξεπηνο ψζπεξ, νχ ζαιεπφκελνο 
ηφλ λνχλ, πνιπηξφπσλ βαζάλσλ ανίδηκε, αζιεηά κεραλήκαζη, θαηαξάζζσλ 
δέ ηήλ πιάλελ κεγαινθξφλσο. 

Θενηνθίνλ 
έ θαιινλήλ ηνχ Ηαθψβ, κφλελ εμειέμαην κφλνο, ν θαηνηθψλ ηνχο νπξαλνχο, 
θαί νηθήζαο ελ κέζσ ζνπ Άρξαληε, νπδακψο παξεζάιεπζε, παξζελίαο ζνπ ηά 
θιείζξα επινγεκέλε. 
 

Σνχ Αγίνπ Αγαζνλίθνπ 
 

Χδή ε' 
λ θξίηηνπζηλ Άγγεινη 

Δθ ηφπνπ ζπξφκελνο, εηο ηφπνλ αζιεηά, ηήλ γήλ θαζεγίαζαο, ηνίο βήκαζη ηνίο 



ζνίο, θαί θιίλαο απρέλα μίθεη ηέκλνληη ζαξθφο δηεδεχρζεο, θαί ηψ Θεψ 
ελψζεο. 
 
Μαζηίγσλ παληνίσλ ηε, βαζάλσλ ηήο ζαξθφο, ειφγεζαο έξσηη, θιεγφκελνο 
Θενχ, θαί ραίξσλ ζπλήθζεο ηφλ αγψλα θαιψο, ηφλ ζφλ εθηειέζαο, ηαίο άλσ 
κπξηάζηλ. 
 
Ηζρχο θαηαβέβιεηαη, αζάξθνπ δπζκελνχο, ζαξθφο αζζελεία γάξ, νη κάξηπξεο 
Υξηζηνχ, εηξέςαλην ηνχ, ηνλ δπλακνχκελνη, ηή παληνδπλάκσ, ηζρχτ ηνχ 
Γεζπφηνπ. 

Θενηνθίνλ 
θελήλ ζε θαί ηξάπεδαλ, θαί ζείαλ θηβσηφλ, θαί ζηάκλνλ ρσξήζαζαλ, ηφ 
κάλλα ηήο δσήο, θαί άγηνλ φξνο νλνκάδνκελ, Παξζέλε Μαξία, αεί 
επινγεκέλε. 
 

Σνχ Αγίνπ Λνχππνπ 
 

Λπηξσηά ηνχ παληφο 
Μεηά πιείζηαο βαζάλνπο καθάξηε, ηψ Θεψ ηφλ απρέλα ππέθιηλαο, μίθεη 
θαξαηνκνχκελνο, θεθαιάο δέ ζπγθφπησλ σο ελ εθζηάζεη, παξαλφκσλ 
αλδξψλ δηά πίζηεσο. 
 
Δαπηφλ πξφο ζθαγήλ εζεινχζηνλ, σο αξλίνλ εθδέδσθαο άθαθνλ, Ακλφλ Θενχ 
ηφλ αίξνληα, εηθνλίδσλ ηνχ θφζκνπ ηήλ ακαξηίαλ, νπθ εξίδνληα νπδέ 
θξαπγάδνληα. 
 
Ννζεκάησλ παληνίσλ αιέμεκα, ηαηξείνλ ςπρψλ αδαπάλεηνλ, ζνχ ε ζνξφο 
γεγέλεηαη, πξφο Θενχ δέ ηήλ ράξηλ ηψλ ηακάησλ, θαηεπινχηεζαο Λνχππε 
παλεχθεκε. 

Θενηνθίνλ 
Δπινγεί πάζα θηίζηο ηφλ ηφθνλ ζνπ, επινγίαηο εκάο ζηεθαλψζαληα, θαί ηήλ 
αξάλ εμάξαληα, παληεπιφγεηε κφλε δεδνμαζκέλε, ε ηφ γέλνο εκψλ 
ραξηηψζαζα. 

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

Σνχ Αγίνπ Αγαζνλίθνπ 
 

Χδή ζ' 
Σήλ θσηνθνξνλ λεθέιελ 

Ηεξσηάηαηο ρνξείαηο, ηψλ Ηεξψλ Απνζηφισλ, θαί ζπλαπιίαηο Αζιεηψλ, θαί 
Οζίσλ αγέιαηο, θαί Πξνθεηψλ αξηζκεζείο, ζνθέ Αγαζφληθε, γεζφκελνο, ζχλ 
απηνίο ηή Σξηάδη, ζηεθεθφξνο, λχλ παξίζηαζαη θαηδξψο. 



 
Χο ζαπκαζηφο ζνπ ν δήινο, σο ζηαζεξά ζνπ ε πίζηηο, σο αγαζή ε πξφο 
Θεφλ, ζνχ πεπνίζεζηο κάξηπο, σο θσηαπγήο ζνπ ε δσή, σο ράξηηνο έκπιεσο 
ν ζάλαηνο, αζαλάηνπ ζε δφμεο, αζινθφξε, εθηειέζαο θνηλσλφλ. 
 
ε ηνχ Υξηζηνχ ηφ αξλίνλ, ηφ Ηεξψηαηνλ ζχκα, ηψλ αζιεηψλ ηήλ θαιινλήλ, 
ηψλ ζαπκάησλ ηήλ βξχζηλ, ηήο Δθθιεζίαο ηφ ηεξπλφλ, ζεφθξνλ αγιάτζκα, ηφ 
ζηήξηγκα, ηψλ πηζηψλ επθεκνχκελ, θαηά ρξένο, Αγαζφληθε ζνθέ. 
 
Ζ παλαγία ζνπ κλήκε, θαζαγηάδνπζα θφζκνλ, λχλ επεδήκεζελ εκίλ, 
παλανίδηκε κάξηπο, ελ ή δεφκεζα ηπρείλ, ηήο ζήο αληηιήςεσο, ηηκψληέο ζε, 
Αγαζφληθε πφζσ, σο ηνχ Λφγνπ, αγαζφλ ζεξαπεπηήλ. 

Θενηνθίνλ 
Φηιακαξηήκνλα γλψκελ, θαί αδηφξζσηνλ βίνλ, θαί πιεκκειήζαζαλ ςπρήλ, 
θαί θαξδίαλ ξππψζαλ, έρσλ ν άζσηνο εγψ, πξνζπίπησ ζνη Γέζπνηλα, 
βνήζεη κνη, θαί δηφξζσζηλ δίδνπ, πξίλ κε θζάζε, ηνχ ζαλάηνπ ε ηνκή. 
 

Σνχ Αγίνπ Λνχππνπ 
 

Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 
θζεο σο πνιχθσηνο αζηήξ ηφλ ήιηνλ, θαηαγγέιισλ ηνίο θαζεχδνπζη, 
κάξηπο ελ ζθφηεη απσιείαο, πθ' νχ θαηαπγαζζέληεο εδείρζεζαλ, εκέξαο 
θνηλσλνί δηά πίζηεσο, ηήο αλεζπέξνπ αμηάγαζηε. 
 
ήκεξνλ ε κλήκε ζνπ εκίλ εμέιακςε, ηνχ ειίνπ ηειαπγέζηεξνλ, πάζαλ ηήλ 
γήλ θσηαγσγνχζα, ηά λέθε ηψλ ςπρψλ απειαχλνπζα, θαί δφθνλ ηψλ 
παζεκάησλ εμαίξνπζα, ήλ εηεζίσο ενξηάδνκελ. 
 
Ζ άλσ ηψλ ηψλ εθιεθηψλ κεηξφπνιηο, ζνχ ηφ πλεχκα θέξεη ραίξνπζα, ηψλ 
πξσηνηφθσλ Δθθιεζία, θαηδξχλεηαη, πηζηνί δέ ηηκψκέλ ζε, αηηνπκελνη 
ζσζήλαη πξεζβείαηο ζνπ, Λνχππε ζεφθξνλ πακκαθάξηζηε. 

Θενηνθίνλ 
Φσηφο ηνχ ελ ζνί καξκαξπγαίο Θεφλπκθε, ηήλ ςπρήλ κνπ θσηαγψγεζνλ, 
θείκελνλ βφζξσ απσιείαο, αλάζηεζνλ ερζξνχο θαηαξάζζνπζα, ηνχο 
ζιίβνληαο αεί ηήλ θαξδίαλ κνπ, θαί πξφο ηά πάζε ζπλσζνχληάο κε. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Αγαζνλίθνπ κάξηπξνο, ηήλ ππέξθσηνλ κλήκελ, ιακπξνθαλψο ηειέζσκελ, ήλ 
ζπλήςελ ε ράξηο, ηή ηήο Παλάγλνπ Κνηκήζεη, Οχηνο γάξ ν γελλαίνο, 
ηπξάλλνπο κέλ θαηήζρπλελ, ελαζιψλ ζηεξξνςχρσο, ηψ δέ Υξηζηψ, ραίξσλ 



λχλ παξίζηαηαη ζηεθεθφξνο, ππέξ εκψλ δεφκελνο, ηψλ απηφλ επθεκνχλησλ. 
Σήο Δνξηήο 

Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 
Απφζηνινη εθ πεξάησλ, ζπλαζξνηζζέληεο ελζάδε, Γεζζεκαλή ηψ ρσξίσ, 
θεδεχζαηέ κνπ ηφ ζψκα, θαί ζχ, Τηέ θαί Θεέ κνπ, παξάιαβέ κνπ ηφ πλεχκα. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Γή κέλ ηή ζή ηαθή, εχιφγεηαη Παξζέλε, αήξ δέ ηή αλφδσ, εγίαζηαη ηή μέλε, 
λφκσ ζαλνχζεο θχζεσο. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Όκλνηο ζνπ ηφ ζεπηφλ, θαί ζενδφρνλ ζψκα, πξνπέκπνληεο νη ζείνη, 
Απφζηνινη εβφσλ, Πνχ λχλ απαίξεηο Γέζπνηλα; 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ. 
 
ψκά ζνπ ηή θζνξά, απξφζηηνλ ππήξμε, θαί πξφο ηαθήλ εδφζε, ηήο θχζεσο 
ηψ λφκσ, κέλεη δέ αδηάθζνξνλ. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Πάληεο νη γεγελείο, ζπλδξάκσκελ πξνζχκσο, κεηά ηψλ Αζσκάησλ, θεδεχζαη 
ηήλ ηεθνχζαλ, ηφλ Πνηεηήλ ηήο θηίζεσο.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηφ ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ ΗΔ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
ΣΖ ΚΓ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Λνχππνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηξία, δεπηεξνχληεο απηά. 
 

Ήρνο α'  Απηφκεινλ 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ε πεγή ηήο δσήο, ελ κλεκείσ ηίζεηαη, θαί θιίκαμ 
πξφο νπξαλφλ, ν ηάθνο γίλεηαη, Δπθξαίλνπ Γεζζεκαλή, ηήο Θενηφθνπ ηφ 
άγηνλ ηέκελνο, Βνήζσκελ νη πηζηνί, ηφλ Γαβξηήι θεθηεκέλνη ηαμίαξρνλ, 
Κεραξηησκέλε ραίξε, κεηά ζνχ ν Κχξηνο, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ δηά ζνχ ηφ 
κέγα έιενο. (Γίο) 



 
Βαβαί ηψλ ζψλ κπζηεξίσλ αγλή! ηνχ Τςίζηνπ ζξφλνο, αλεδείρζεο Γέζπνηλα, 
θαί γήζελ πξφο νπξαλφλ, κεηέζηεο ζήκεξνλ, Ζ δφμα ζνπ εππξεπήο, 
ζενθεγγέζηλ εθιάκπνπζα ράξηηη, Παξζέλνη ζχλ ηή Μεηξί ηνχ Βαζηιέσο πξφο 
χςνο επάξζεηε, Κεραξηησκέλε ραίξε, κεηά ζνχ ν Κχξηνο, ν παξέρσλ ηψ 
θφζκσ, δηά ζνχ ηφ κέγα έιενο. (Γίο) 
 
Σήλ ζήλ δνμάδνπζη Κνίκεζηλ, Δμνπζίαη ζξφλνη, Αξραί Κπξηφηεηεο, Γπλάκεηο 
θαί Υεξνπβίκ, Καί ηά θξηθηά εξαθίκ, Αγάιινληαη γεγελείο επί ηή ζεία ζνπ 
δφμε θνζκνχκελνη, Πξνζπίπηνπζη βαζηιείο, ζχλ Αξραγγέινηο Αγγέινηο θαί 
κέιπνπζη, Κεραξηησκέλε ραίξε, κεηά ζνχ ν Κχξηνο, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ, 
δηά ζνχ ηφ κέγα έιενο. (Γίο) 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Θεαξρίσ λεχκαηη, πάληνζελ νη ζενθφξνη Απφζηνινη, ππφ λεθψλ κεηαξζίσο 
αηξφκελνη. 

Ήρνο πι. α' 
Καηαιαβφληεο ηφ παλάρξαληνλ, θαί δσαξρηθφλ ζνπ ζθήλνο, εμφρσο 
εζπάδνλην. 

Ήρνο β' 
Αη δέ ππέξηαηνη ηψλ νπξαλψλ Γπλάκεηο, ζχλ ηψ νηθείσ Γεζπφηή 
παξαγελφκελαη. 

Ήρνο πι. β' 
Σφ ζενδφρνλ θαί αθξαηθλέζηαηνλ ζψκα πξνπέκπνπζη, ηψ δέεη θξαηνχκελαη, 
ππεξθνζκίσο δέ πξνψρνλην, θαί ανξάησο εβφσλ, ηαίο αλσηέξαηο ηαμηαξρίαηο, 
ηδνχ ε παληάλαζζα ζεφπαηο παξαγέγνλελ.  

Ήρνο γ' 
Άξαηε πχιαο, θαί ηαχηελ ππεξθνζκίσο ππνδέμαζζε, ηήλ ηνχ αελάνπ θσηφο 
Μεηέξα. 

Ήρνο βαξχο 
Γηά ηαχηεο γάξ ε παγγελήο ηψλ βξνηψλ ζσηεξία γέγνλελ, ή αηελίδεηλ νπθ 
ηζρχνκελ, θαί ηαχηε άμηνλ γέξαο απνλέκεηλ αδχλαηνλ. 

Ήρνο δ' 
Σαχηεο γάξ ηφ ππεξβάιινλ, ππεξέρεη πάζαλ έλλνηαλ. 

Ήρνο πι. δ' 
Γηφ άρξαληε Θενηφθε, αεί ζχλ δσεθφξσ Βαζηιεί, θαί ηφθσ δψζα, πξένβεπε 
δηελεθψο, πεξηθξνπξήζαη θαί ζψζαη, απφ πάζεο πξνζβνιήο ελαληίαο ηήλ 
λενιαίαλ ζνπ, ηήλ γάξ ζήλ πξνζηαζίαλ θεθηήκεζα. 

Ήρνο α' 
Δηο ηνχο αηψλαο, αγιανθαλψο καθαξίδνληεο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ Ηδηνκεια. 
 

Ήρνο δ' 
Γεχηε αλπκλήζσκελ ιανί, ηήλ Παλαγίαλ Παξζέλνλ αγλήλ, εμ ήο αξξήησο 
πξνήιζε, ζαξθσζείο ν Λφγνο ηνχ Παηξφο, θξάδνληεο θαί ιέγνληεο, 



Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημί, Μαθαξία ε γαζηήξ, ε ρσξήζαζα Υξηζηφλ, Απηνχ 
ηαίο αγίαηο ρεξζί, ηήλ ςπρήλ παξαζεκέλε, πξέζβεπε άρξαληε, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 
 
ηίρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ. 
 
Σήλ πάλζεπηφλ ζνπ Κνίκεζηλ, Παλαγία Παξζέλε αγλή, ηψλ Αγγέισλ ηά 
πιήζε ελ νπξαλψ, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο επί ηήο γήο καθαξίδνκελ, φηη 
Μήηεξ γέγνλαο ηνχ πνηεηνχ ηψλ απάλησλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, Απηφλ 
ηθεηεχνπζα, ππέξ εκψλ κή παχζε δεφκεζα, ηψλ εηο ζέ κεηά Θεφλ, ηάο 
ειπίδαο ζεκέλσλ, Θενηφθε παλχκλεηε, θαί απεηξφγακε. 
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ, θαί νπ κή αζεηήζεη απηήλ. 
 
Γαπτηηθήλ σδήλ ζήκεξνλ ιανί, άζσκελ Υξηζηψ ηψ Θεψ, Απελερζήζνληαη 
θεζί, ηψ Βαζηιεί παξζέλνη νπίζσ απηήο, απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε θαί 
αγαιιηάζεη, Ζ γάξ εθ ζπέξκαηνο Γαπτδ, δη' ήο εκείο εζεψζεκελ, ελ ηαίο ρεξζί 
ηνχ εαπηήο Τηνχ θαί Γεζπφηνπ, ελδφμσο θαί ππέξ ιφγνλ κεηαηίζεηαη, ήλ σο 
Μεηέξα Θενχ αλπκλνχληεο βνψκελ θαί ιέγνκελ, ψζνλ εκάο, ηνχο 
νκνινγνχληαο ζε Θενηφθε, απφ πάζεο πεξηζηάζεσο, θαί ιχηξσζαη θηλδχλσλ 
ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
ηε εμεδήκεζαο Θενηφθε Παξζέλε, πξφο ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα αθξάζησο, 
παξήλ Ηάθσβνο ν Αδειθφζενο, θαί πξψηνο, Ηεξάξρεο, Πέηξνο ηε ε ηηκησηάηε 
θνξπθαία ηψλ ζενιφγσλ αθξφηεο, θαί ζχκπαο ν ζείνο ηψλ Απνζηφισλ 
ρνξφο, εθθαληνξηθαίο ζενινγίαηο πκλνινγνχληεο, ηφ ζείνλ θαί εμαίζηνλ, ηήο 
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ νηθνλνκίαο κπζηήξηνλ, θαί ηφ δσαξρηθφλ, θαί ζενδφρνλ ζνπ 
ζψκα θεδεχζαληεο, έραηξνλ παλχκλεηε, Όπεξζελ δέ αί παλάγηαη θαί 
πξεζβχηαηαη ηψλ Αγγέισλ Γπλάκεηο, ηφ ζαχκα εθπιεηηφκελαη, θεθπθπίαη 
αιιήιαηο έιεγνλ, Άξαηε πκψλ ηάο πχιαο, θαί ππνδέμαζζε ηήλ ηεθνχζαλ, ηφλ 
νπξαλνχ θαί γήο Πνηεηήλ, δνμνινγίαηο ηε αλπκλήζσκελ, ηφ ζεπηφλ θαί άγηνλ 
ζψκα, ηφ ρσξήζαλ ηφλ εκίλ αζεψξεηνλ θαί Κχξηνλ, Γηφπεξ θαί εκείο ηήλ 
κλήκελ ζνπ ενξηάδνληεο, εθβνψκέλ ζνη Παλχκλεηε, Υξηζηηαλψλ ηφ θέξαο 
χςσζνλ, θαί ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ εθχιαμαο, έλ ηή Κνηκήζεη ηφλ θφζκνλ νχ 
θαηέιηπεο Θενηφθε, Μεηέζηεο πξφο ηήλ δσήλ, κήηεξ ππάξρνπζα ηήο δσήο, 
θαί ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο ιπηξνπκέλε, εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 



 
Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Αλαβφεζνλ Γαπτδ, ηίο ε παξνχζα Δνξηή; Ήλ αλχκλεζα θεζίλ, ελ ηψ βηβιίσ 
ηψλ Φαικψλ, σο ζπγαηέξα ζεφπαηδα θαί Παξζέλνλ, κεηέζηεζελ απηήλ, πξφο 
ηάο εθείζελ κνλάο, Υξηζηφο ν εμ απηήο, άλεπ ζπνξάο γελλεζείο, θαί δηά ηνχην 
ραίξνπζη, κεηέξεο θαί ζπγαηέξεο θαί λχκθαη Υξηζηνχ, βνψζαη, Υαίξε, ε 
κεηαζηάζα πξφο ηά άλσ βαζίιεηα. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ο πάληηκνο ρνξφο, ηψλ ζνθψλ Απνζηφισλ, εζξνίζζε ζαπκαζηψο, ηνχ 
θεδεχζαη ελδφμσο, ηφ ζψκά ζνπ ηφ άρξαληνλ, Θενηφθε Παλχκλεηε, νίο 
ζπλχκλεζαλ, θαί ηψλ Αγγέισλ ηά πιήζε, ηήλ Μεηάζηαζηλ, ηήλ ζήλ ζεπηψο 
επθεκνχληεο, ήλ πίζηεη ενξηάδνκελ. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Δλ ηή Γελλήζεη ζνπ, ζχιιεςηο άζπνξνο, έλ ηή Κνηκήζεη ζνπ, λέθξσζηο 
άθζνξνο, ζαχκα ελ ζαχκαηη δηπινχλ, ζπλέδξακε Θενηφθε, πψο γάξ ε 
απείξαλδξνο, βξεθνηξφθνο αγλεχνπζα; πψο δέ ε κεηξφζενο, λεθξνθφξνο 
κπξίδνπζα; Γηφ ζχλ ηψ Αγγέισ βνψκέλ ζνη, Υαίξε ε Κεραξηησκέλε. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Φάιινληαη νη δχν Καλφλεο, ν α' κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ε' θαί ν δ' εηο ο', 
χζηεξνλ δέ πάιηλ νη Δηξκνί, θαλψλ πξψηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Παλεγπξηδέησζαλ νη ζεφθξνλεο. 
Πνίεκα ηνχ Κπξίνπ Κνζκά. 

 
Χδή α'  Ήρνο α'  Ο Δηξκφο 

«Πεπνηθηικέλε ηή ζεία δφμε, ε ηεξά θαί επθιεήο Παξζέλε κλήκε ζνπ, πάληαο 
ζπλεγάγεην, πξφο επθξνζχλελ ηνχο πηζηνχο, εμαξρνχζεο Μαξηάκ, κεηά 
ρνξψλ θαί ηπκπάλσλ ηψ ζψ, άδνληαο Μνλνγελεί, ελδφμσο φηη δεδφμαζηαη». 
 
Ακθεπνλείην αυισλ ηάμηο, νπξαλνβάκσλ ελ ηψλ ηφ ζείνλ ζψκά ζνπ, άθλσ 



δέ ζπξξεχζαζα, ηψλ Απνζηφισλ ε πιεζχο, εθ πεξάησλ Θενηφθε, ζνί 
παξέζηεζαλ άξδελ, κεζ' ψλ άρξαληε, ζνχ ηήλ ζεπηήλ, Παξζέλε κλήκελ 
δνμάδνκελ. 
 
Νηθεηηθά κέλ βξαβεία ήξσ, θαηά ηήο θχζεσο Αγλή, Θεφλ θπήζαζα, φκσο 
κηκνπκέλε δέ, ηφλ πνηεηήλ ζνπ θαί Τηφλ, ππέξ θχζηλ ππνθχπηεηο, ηνίο ηήο 
θχζεσο λφκνηο, δηφ ζλήζθνπζα, ζχλ ηψ Τηψ εγείξε δηαησλίδνπζα. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη ηή 
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο, 
ηαχηεο ηήλ Κνίκεζηλ». 
 
Παξζέλνη λεάληδεο, ζχλ Μαξηάκ ηή Πξνθήηηδη, σδήλ ηήλ εμφδηνλ λχλ 
αιαιάμαηε, ε Παξζέλνο γάξ, θαί κφλε Θενηφθνο, πξφο ιήμηλ νπξάληνλ 
δηαβηβάδεηαη. 
 
Αμίσο σο έκςπρνλ, ζέ νπξαλφλ ππεδέμαλην, νπξάληα Πάλαγλε, ζεία 
ζθελψκαηα, θαί παξέζηεθαο, θαηδξψο σξατζκέλε, σο λχκθε παλάκσκνο, ηψ 
Βαζηιεί θαί Θεψ. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Ζ δεκηνπξγηθή, θαί ζπλεθηηθή ηψλ απάλησλ, Θενχ ζνθία θαί δχλακηο, αθιηλή 
αθξάδαληνλ, ηήλ Δθθιεζίαλ ζηήξημνλ Υξηζηέ, κφλνο γάξ εί άγηνο, ν ελ αγίνηο 
αλαπαπφκελνο». 
 
Γπλαίθά ζε ζλεηήλ, αιι' ππεξθπψο θαί Μεηέξα, Θενχ εηδφηεο Παλάκσκε, νη 
θιεηλνί Απφζηνινη, πεθξηθπίαηο ήπηνλην ρεξζί, δφμε απαζηξάπηνπζαλ, σο 
ζενδφρνλ ζθήλνο ζεψκελνη. 
 
Τπέθζαζε ρεξζί, ηαίο πβξηζηηθαίο ηνχ απζάδνπο, ηνκήλ ε δίθε επάμαζα, ηνχ 
Θενχ θπιάμαληνο, ηφ ζέβαο ηή εκςχρσ θηβσηψ, δφμε ηήο ζεφηεηνο, ελ ή ν 
Λφγνο ζάξμ ερξεκάηηζε. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

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



Θλεηήο εμ νζθχνο πξναρζείζα, ηή θχζεη θαηάιιεινλ Αγλή, ηήλ εμνδνλ 
δηήλπζαο, Σεθνχζα δέ ηήλ φλησο δσήλ, πξφο ηήλ δσήλ κεζέζηεθαο, ηήλ ζείαλ 
θαί ελππφζηαηνλ. 
 
Γήκνο ζενιφγσλ εθ πεξάησλ, εμ χςνπο Αγγέισλ δέ πιεζχο, πξφο ηήλ ηψλ 
επείγνλην, παληνδπλάκσ λεχκαηη, αμηνρξέσο Γέζπνηλα, ηή ζή ηαθή 
ιεηηνπξγήζνληεο. 
 

Ζ Τπαθνή 
Ήρνο πι. α' 

Μαθαξίδνκέλ ζε πάζαη αη γελεαί, Θενηφθε Παξζέλε, ελ ζνί γάξ ν αρψξεηνο 
Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, ρσξεζήλαη επδφθεζε, Μαθάξηνη εζκέλ θαί εκείο 
πξνζηαζίαλ ζε έρνληεο, εκέξαο γάξ θαί λπθηφο πξεζβεχεηο ππέξ εκψλ, θαί 
ηά ζθήπηξα ηήο βαζηιείαο, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο θξαηχλνληαη, Γηφ αλπκλνχληεο 
βνψκέλ ζνη Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ρήζεηο Πξνθεηψλ θαί αηλίγκαηα, ηήλ ζάξθσζηλ ππέθελαλ, ηήλ εθ Παξζέλνπ 
ζνπ Υξηζηέ, θέγγνο αζηξαπήο ζνπ, εηο θψο εζλψλ εμειεχζεζζαη, θαί θσλεί 
ζνη άβπζζνο, ελ αγαιιηάζεη, ηή δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε». 
 
Ίδεηε ιανί θαί ζαπκάζαηε, ηφ φξνο γάξ ηφ άγηνλ, θαί εκθαλέζηαηνλ Θενχ, ηψλ 
επνπξαλίσλ βνπλψλ, εθχπεξζελ αίξεηαη, νπξαλφο επίγεηνο, ελ επνπξαλίσ, 
θαί αθζάξησ ρζνλί νηθηδφκελνο. 
 
Εσήο ατδίνπ θαί θξείηηνλνο, ν ζάλαηφο ζνπ γέγνλε, δηαβαηήξηνλ Αγλή, εθ ηήο 
επηθήξνπ πξφο ζείαλ φλησο θαί άξξεπζηνλ, κεζηζηψλ ζε άρξαληε, ελ 
αγαιιηάζεη, ηφλ Τηφλ θαζνξάλ ζνπ θαί Κχξηνλ. 
 
Δπήξζεζαλ πχιαη νπξάληαη, θαί Άγγεινη αλχκλεζαλ, θαί ππεδέμαην Υξηζηφο, 
ηφ ηήο παξζελίαο απηνχ, κεηξψνλ θεηκήιηνλ, Υεξνπβίκ ππείμέ ζνη, ελ 
αγαιιηάζεη, εξαθίκ δέ δνμάδεη ζε ραίξνληα. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ο Δηξκφο 
«Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε». 
 
Θάκβνο ήλ ζεάζαζζαη ηφλ νπξαλφλ, ηνχ Πακβαζηιέσο ηφλ έκςπρνλ, ηνχο 
θελεψλαο, ππεξρφκελνλ ηήο γήο, Χο ζαπκαζηά ηά έξγα ζνπ Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε. 
 
Δλ ηή Μεηαζηάζεηζνπ Μεηέξζενχ, ηφ επξπρσξφηαηνλ ζψκά ζνπ θαί 



ζενδφρνλ, ηψλ Αγγέισλ ζηξαηηαί, Ηεξσηάηαηο πηέξπμη, θφβσ θαί ραξά 
ζπλεθάιππηνλ. 
 
Δη ν αθαηάιεπηνο ηαχηεο θαξπφο, δη' φλ νπξαλφο ερξεκάηηζε, ηαθήλ ππέζηε, 
εθνπζίσο σο ζλεηφο, πψο ηήλ ηαθήλ αξλήζεηαη, ε απεηξνγάκσο θπήζαζα. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφ ζείνλ θαί άξξεηνλ θάιινο, ηψλ αξεηψλ ζνπ Υξηζηέ δηεγήζνκαη, εμ ατδίνπ 
γάξ δφμεο ζπλατδηνλ, θαί ελππφζηαηνλ ιάκςαο απαχγαζκα, Παξζεληθήο απφ 
γαζηξφο, ηνίο ελ ζθφηεη θαί ζθηά, ζσκαησζείο αλέηεηιαο ήιηνο». 
 
Χο επί λεθέιεο Παξζέλε, ηψλ Απνζηφισλ ν δήκνο νρνχκελνο, πξφο ηελ 
ηψλ εθ πεξάησλ ιεηηνπξγήζαί ζνη, ηή λεθέιε ηή θνχθε εζξνίδεην, αθ' ήο ν 
Όςηζηνο Θεφο, ηνίο ελ ζθφηεη θαί ζθηά, δηθαηνζχλεο έιακςελ ήιηνο. 
 
αιπίγγσλ ζεφιεπηνη γιψζζαη, ηψλ ζενιφγσλ αλδξψλ επερέζηεξνλ, ηή 
Θενηφθσ εβφσλ ηφλ εμφδηνλ, ελερνχκελαη χκλνλ ηψ Πλεχκαηη, Υαίξνηο 
αθήξαηε πεγή, ηήο ηνχ Θενχ δσαξρηθήο, θαί ζσηεξίνπ πάλησλ ζαξθψζεσο. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
γήζελ κεηέζηεο πξφο αησλίνπο κνλάο, θαί πξφο αηειεχηεηνλ δσήλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνπζα». 
 
Κξνηείησζαλ ζάιπηγγεο, ηψλ ζενιφγσλ ζήκεξνλ, γιψζζα δέ πνιχθζνγγνο 
αλζξψπσλ, λχλ επθεκείησ, πεξηερείησ αήξ, απείξσ ιακπφκελνο θσηί, 
Άγγεινη πκλείησζαλ, ηήο Παξζέλνπ ηήλ Κνίκεζηλ. 
 
Σφ ζθεχνο δηέπξεπε, ηήο εθινγήο ηνίο χκλνηο ζνη, φινο εμηζηάκελνο Παξζέλε, 
έθδεκνο, φισο, Ηεξσκέλνο Θεψ, ηνίο πάζη ζεφιεπηνο θαί ψλ, φλησο θαί 
δεηθλχκελνο, Θενηφθε παλχκλεηε. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Άιηνλ πνληνγελέο, θεηψνλ εληφζζηνλ πχξ, ηήο ηξηεκέξνπ ηαθήο ζνπ ήλ 
πξνεηθφληζκα, νχ Ησλάο ππνθήηεο αλαδέδεηθηαη, ζεζσζκέλνο γάξ σο θαί 
πξνππέπνην, αζηλήο εβφα, ζχζσ ζνη κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε». 
 
Νέκεη ζνη ηά ππέξ θχζηλ, Άλαμ ν πάλησλ Θεφο, ελ γάξ ηψ ηίθηεηλ, Παξζέλνλ 
ψζπεξ εθπιαμελ, νχησο ελ ηάθσ ηφ ζψκα δηεηήξεζελ, αδηάθζνξνλ, θαί 
ζπλεδφμαζε, ζεία κεηαζηάζεη, γέξα ζνη ψζπεξ Τηφο Μεηξί ραξηδφκελνο. 
 
λησο ζε σο θαεηλήλ ιπρλίαλ, αυινπ ππξφο, ζπκηαηήξηνλ ζείνπ ρξχζενλ 
άλζξαθνο, ελ ηνίο Αγίσλ Αγίνηο θαηεζθήλσζε, ζηάκλνλ ξάβδνλ ηε πιάθα 



ζεφγξαθνλ, θηβσηφλ αγίαλ, ηξάπεδαλ άξηνπ δσήο, Παξζέλε ν ηφθνο ζνπ. 
 

Καλψλ δεπηεξνο 
 

Ο Δηξκφο 
«Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ 
δνμάδνληεο». 
 
Δθ ζνχ δσή αλαηέηαιθε, ηάο θιείο ηήο παξζελίαο κή ιχζαζα, πψο νχλ ηφ 
άρξαληνλ, δσαξρηθφλ ηε ζνπ ζθήλσκα, ηήο ηνχ ζαλάηνπ πείξαο γέγνλε 
κέηνρνλ. 
 
Εσήο ππάξμαζα ηέκελνο, δσήο ηήο ατδίνπ ηεηχρεθαο, δηά ζαλάηνπ γάξ, πξφο 
ηήλ δσήλ κεηαβέβεθαο, ε ηήλ δσήλ ηεθνχζα ηήλ ελππφζηαηνλ. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. β' 
Απηφκεινλ 

Σήλ ελ πξεζβείαηο αθνίκεηνλ Θενηφθνλ, θαί πξνζηαζίαηο ακεηάζεηνλ ειπίδα, 
ηάθνο θαί λέθξσζηο νπθ εθξάηεζελ, σο γάξ δσήο Μεηέξα, πξφο ηήλ δσήλ 
κεηέζηεζελ, ν κήηξαλ νηθήζαο αεηπάξζελνλ. 

Ο Οίθνο 
Σείρηζφλ κνπ ηάο θξέλαο σηήξ κνπ, ηφ γάξ ηείρνο ηνχ θφζκνπ αλπκλήζαη 
ηνικψ, ηήλ άρξαληνλ Μεηέξα ζνπ, ελ πχξγσ ξεκάησλ ελίζρπζφλ κε, θαί ελ 
βάξεζηλ ελλνηψλ νρχξσζφλ κε, ζχ γάξ βνάο ηψλ αηηνχλησλ πηζηψο ηάο 
αηηήζεηο πιεξνχλ, χ νχλ κνη δψξεζαη γιψηηαλ, πξνθνξάλ, θαί ινγηζκφλ 
αθαηαίζρπληνλ, πάζα γάξ δφζηο ειιάκςεσο παξά ζνχ θαηαπέκπεηαη 
θσηαγσγέ, ν κήηξαλ νηθήζαο αεηπάξζελνλ. 
 

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

ηίρνη 
 Τπήξρε Λνχππνο δνχινο, εθ δέ ηνχ μίθνπο 
 Διεχζεξνο πξνζήιζε ηψ Υξηζηψ θίινο. 
 Δηθάδη ελ ηξηηάηε πέθλε Λνχππνλ θαζγάλνπ αθκή. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ ηεξνκάξηπξνο Δηξελαίνπ, Δπηζθφπνπ 
ηξκίνπ. 

ηίρνη 
 Σκεζείο κεηέζρε λεθξηθψλ ν ηξκίνπ,  
 Λνπηξψλ ζρεδίσλ αηκάησλ πνηακίσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Δηξελαίνπ, Δπηζθφπνπ 
Λνπγδνχλσλ. 

ηίρνη 



 πεχδεη ιηπείλ γήλ εθ μίθνπο Δηξελαίνο.  
 Δξσηηά γάξ ηψ πξφο νπξαλνχο πφζσ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Καιιηλίθνπ, Παηξηάξρνπ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο. 

ηίρνη 
 Καιιίληθνο κέλνπζαλ εδνλήλ κέλσλ,  
 Πξφο ηήλ ηειεπηήλ νπθ αεδψο ήλ έρσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη ηξηάθνληα νθησ κάξηπξεο, νη ελ ζξάθε, μίθεη 
ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 
 Ήλεγθε ηξηπιή καξηχξσλ δεθάο μίθνο, 
 Έρνπζα θαί ζχλαζινλ απιήλ νθηάδα. 
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ηηακψ ζπκψ ηε θαί ππξί, ζείνο έξσο αληηηαηηφκελνο, ηφ κέλ πχξ εδξφζηδε, ηψ 
ζπκψ δέ εγέια, ζενπλεχζησ ινγηθή, ηή ηψλ νζίσλ ηξηθζφγγσ ιχξα 
αληηθζεγγφκελνο, κνπζηθνίο νξγάλνηο ελ κέζσ θινγφο, ν δεδνμαζκέλνο, ηψλ 
Παηέξσλ θαί εκψλ Θεφο επινγεηφο εί». 
 
Θενηεχθηνπο πιάθαο Μσυζήο, γεγξακκέλαο ηψ ζείσ Πλεχκαηη, ελ ζπκψ 
ζπλέηξηςελ, αιι' ν ηνχηνπ Γεζπφηεο, ηήλ ηεθνχζαλ αζηλή, ηνίο νπξαλίνηο 
θπιάμαο δφκνηο, λχλ εηζσθίζαην, χλ απηή ζθηξηψληεο βνψκελ Υξηζηψ, ν 
δεδνμαζκέλνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Δλ θπκβάινηο ρείιεζηλ αγλνίο, κνπζηθή ηε θαξδίαο θφξκηγγη, ελ επήρσ 
ζάιπηγγη, πςειήο δηαλνίαο, ηήο Παξζέλνπ θαί αγλήο, ελ ηή επζήκσ θιεηή 
εκέξα ηήο Μεηαζηάζεσο, πξαθηηθαίο θξνηνχληεο βνψκελ ρεξζίλ, ν 
δεδνμαζκέλνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ο ζεφθξσλ ήζξνηζηαη ιαφο, ηήο γάξ δφμεο Θενχ ηφ ζθήλσκα, ελ ηψλ 
κεζίζηαηαη πξφο νπξάληνλ δφκνλ, έλζα ήρνο θαζαξφο ενξηαδφλησλ, θσλή 
αθξάζηνπ αγαιιηάζεσο, θαί ελ επθξνζχλε βνψλησλ Υξηζηψ, ν 
δεδνμαζκέλνο, ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ο Δηξκφο 
«Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί». 
 



Νεαλίζθνη θαί παξζέλνη ηήο Παξζέλνπ ηε, θαί Θενκήηνξνο, ηήλ κλήκελ 
ζέβνληεο, πξεζβχηαη θαί άξρνληεο, θαί βαζηιείο ζχλ θξηηαίο, κεισδήζαηε, ν 
ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 
αιπηζάησζαλ ηή ζάιπηγγη ηνχ Πλεχκαηνο, φξε νπξάληα, αγαιιηάζζσζαλ 
λχλ, βνπλνί θαί ζθηξηάησζαλ ζείνη, Απφζηνινη, ε Βαζίιηζζα, πξνο ηφλ Τηνλ 
κεζίζηαηαη, ζχλ απηψ αεί θξαηνχζα. 
 
Ζ παλίεξνο Μεηάζηαζηο ηήο ζείαο ζνπ, θαί αθεξάηνπ Μεηξφο, ηά ππεξθφζκηα, 
ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, ήζξνηζε ηάγκαηα, ζπλεπθξαίλεζζαη, ηνίο επί γήο ζνη 
κέιπνπζηλ, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Φιφγα δξνζίδνπζαλ Οζίνπο, δπζζεβείο δέ θαηαθιέγνπζαλ, Άγγεινο Θενχ ν 
παλζζελήο, έδεημε Παηζί, δσαξρηθήλ δέ πεγήλ εηξγάζαην ηήλ Θενηφθνλ, 
θζνξάλ ζαλάηνπ, θαί δσήλ βιπζηάλνπζαλ ηνίο κέιπνπζη, ηφλ Γεκηνπξγφλ 
κφλνλ πκλνχκελ, νη ιειπηξσκέλνη, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο». 
 
Ρήκαζηλ είρνλην ηήο ζείαο, θηβσηνχ ηνχ αγηάζκαηνο, πάζα ε πιεζχο ηψλ 
ζενιφγσλ ελ ηή ηψλ, Πνχ λχλ απαίξεηο ζθελή θξαπγάδνληεο, Θενχ ηνχ 
δψληνο; Μή δηαιίπεο επνπηεχνπζα, ηνχο πίζηεη κέιπνληαο, ηφλ Γεκηνπξγφλ 
κφλνλ πκλνχκελ, νη ιειπηξσκέλνη, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
πσο πςψζαζα ηάο ρείξαο, εθδεκνχζα ε παλάκσκνο, ρείξαο ηάο Θεφλ 
εγθαιηζκέλαο, ζσκαηηθψο ελ παξξεζία, σο Μήηεξ έθεζε πξφο ηνλ ηερζέληα, 
νχο κνη εθηήζσ, εηο αηψλαο θχιαηηε βνψληάο ζνη, ηφλ Γεκηνπξγφλ κφλνλ 
πκλνχκελ, νη ιειπηξσκέλνη, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ο Δηξκφο 
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο». 
 
Σήλ κλήκελ ζνπ άρξαληε Παξζέλε, Αξραί ηε θαί Δμνπζίαη ζχλ Γπλάκεζηλ, 
Άγγεινη, Αξράγγεινη, ζξφλνη Κπξηφηεηεο, ηά Υεξνπβίκ δνμάδνπζη, θαί ηά 
θξηθηά εξαθίκ, αλζξψπσλ δέ ηφ γέλνο πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ο μέλσο νηθήζαο Θενηφθε, ελ ηή αρξάλησ λεδπτ ζνπ ζαξθνχκελνο, νχηνο ηφ 
παλίεξνλ, πλεχκά ζνπ δεμάκελνο, ελ εαπηψ θαηέπαπζελ, σο νθεηιέηεο Τηφο, 
δηφ ζέ ηήλ Παξζέλνλ πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 



 
 ηψλ ππέξ έλλνηαλ ζαπκάησλ, ηήο αεηπαξζέλνπ θαί Θενκήηνξνο! ηάθνλ γάξ 
νηθήζαζα, έδεημε Παξάδεηζνλ, ψ παξεζηψηεο ζήκεξνλ, ραίξνληεο ςάιινκελ, 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ' 
 

Μεγαιπλάξηνλ, φπεξ ζηηρνινγείηαη ελ εθάζησ ηξνπαξίσ ηήο παξνχζεο 
Χδήο. 
 

Αη γελεαί πάζαη, καθαξίδνκέλ ζε, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ. 
Ο Δηξκφο 

«Νελίθεληαη ηήο θχζεσο νη φξνη, ελ ζνη Παξζέλε άρξαληε, παξζελεχεη γάξ 
ηφθνο, θαί δσήλ πξνκλεζηεχεηαη ζάλαηνο, Ζ κεηά ηφ θνλ Παξζέλνο, θαί κεηά 
ζάλαηνλ δψζα, ζψδνηο αεί, Θενηφθε, ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ». 
 
Δμίζηαλην Αγγέισλ αη δπλάκεηο, ελ ηή ησλ ζθνπνχκελαη, ηφλ νηθείνλ 
Γεζπφηελ, γπλαηθείαλ ςπρήλ ρεηξηδφκελνλ, ηή γάξ αρξάλησο ηεθνχζε, 
πηνπξεπψο πξνζεθψλεη, Γεχξν εκλή, ηψ Τηψ θαί Θεψ ζπλδνμάζζεηη. 
 
πλέζηεηιε ρνξφο ηψλ Απνζηφισλ, ηφ ζενδφρνλ ψκά ζνπ, κεηά δένπο 
νξψληεο, θαί θσλή ιηγπξά πξνζθζεγγφκελνη, Δηο νπξαλίνπο ζαιάκνπο, πξφο 
ηφλ Τηφλ εθθνηηψζα, ζψδνηο αεί, Θενηφθε ηελ θιεξνλνκίαλ ζνπ. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Μεγαιπλάξηνλ ζηηρνινγνχκελνλ θαί απηφ σο ηφ αλσηέξσ.  
 

Άγγεινη ηήλ Κνίκεζηλ ηήο Παξζέλνπ, νξψληεο εμεπιήηηνλην, πψο ε 
Παξζέλνο απαίξεη, απφ ηήο γήο εηο ηά άλσ. 

Ο Δηξκφο 
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνρνχκελνο, παλεγπξηδέησ δέ, 
αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ Ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
βνάησ, Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε». 
 
Γεχηε ελ ηψλ, ηψ ζείσ θαί πίνλη, φξεη ηνχ δψληνο Θενχ, αγαιιηαζψκεζα, ηήλ 
Θενηφθνλ ελνπηξηδφκελνη, πξφο γάξ ηήλ ιίαλ θξείηηνλα, θαί ζεηνηέξαλ 
ζθελήλ, σο Μεηέξα, ηαχηελ εηο ηά Άγηα, ηψλ Αγίσλ Υξηζηφο κεηαηίζεζη. 
 
Γεχηε νη πηζηνί, ηψ ηάθσ πξνζέιζσκελ, ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
πεξηπηπμψκεζα, θαξδίαο ρείιε φκκαηα κέησπα, εηιηθξηλψο πξνζάπηνληεο, θαί 
αξπζψκεζα, ηακάησλ, άθζνλα ραξίζκαηα, εθ πεγήο αελάνπ βιπζηάλνληα. 
 
Γέρνπ παξ' εκψλ, σδήλ ηήλ εμφδηνλ, Μήηεξ ηνχ δψληνο Θενχ, θαί ηή 
θσηνθφξσ ζνπ, θαί ζεία επηζθίαζνλ ράξηηη, ηψ Βαζηιεί ηά ηξφπαηα, ηψ 



θηινρξίζησ ιαψ, ηήλ εηξήλελ, άθεζηλ ηνίο κέιπνπζη, θαί ςπρψλ ζσηεξίαλ 
βξαβεχνπζα. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ήρνο γ'  εθ ηξίηνπ 

Απφζηνινη εθ πεξάησλ, ζπλαζξνηζζέληεο ελζάδε, Γεζζεκαλή ηψ ρσξίσ, 
θεδεχζαηέ κνπ ηφ ζψκα, θαί ζχ Τηέ θαί Θεέ κνπ, παξάιαβέ κνπ ηφ πλεχκα. 
 

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

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ έλ Μάξηπζη 

Σή ελδφμσ Κνηκήζεη ζνπ, νπξαλνί επαγάιινληαη, θαί Αγγέισλ γέγεζε ηά 
ζηξαηεχκαηα, πάζα ε γή δέ επθξαίλεηαη, σδήλ ζνη εμφδηνλ πξνζθσλνχζα ηή 
Μεηξί, ηνχ ηψλ φισλ δεζπφδνληνο, απεηξφγακε, Παλαγία Παξζέλε, ε ηφ γέλνο 
ηψλ αλζξψπσλ ξπζακέλε, πξνγνληθήο απνθάζεσο. (Γίο) 
 
Δθ πεξάησλ ζπλέδξακνλ, Απνζηφισλ νη πξφθξηηνη, ζεαξρίσ, λεχκαηη ηνχ 
θεδεχζαί ζε, θαί απφ γήο αηξνκέλελ ζε, πξφο χςνο ζεψκελνη, ηήλ θσλήλ ηνχ 
Γαβξηήι, ελ ραξά αλεβφσλ ζνη, Υαίξε φρεκα, ηήο ζεφηεηνο φιεο, ραίξε κφλε, 
ηά επίγεηα ηνίο άλσ, ηψ ηνθεηψ ζνπ ζπλάςαζα. 
 
Σήλ δσήλ ε θπήζαζα, πξφο δσήλ κεηαβέβεθαο, ηή ζεπηή Κνηκήζεη ζνπ ηήλ 
αζάλαηνλ, δνξπθνξνχλησλ Αγγέισλ ζνη, Αξρψλ θαί Γπλάκεσλ, Απνζηφισλ 
Πξνθεηψλ, θαί απάζεο ηήο θηίζεσο, δερνκέλνπ ηε, αθεξάηνηο παιάκαηο ηνχ 
Τίνχ ζνπ, ηήλ ακψκεηνλ ςπρήλ ζνπ, Παξζελνκήηνξ Θεφλπκθε. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Σή αζαλάησ ζνπ Κνηκήζεη, Θενηφθε Μήηεξ ηήο δσήο, λεθέιαη ηνχο 
Απνζηφινπο, αηζεξίνπο δηήξπαδνλ, θαί θνζκηθψο δηεζπαξκέλνπο, νκνρψξνπο 
παξέζηεζαλ ηψ αρξάλησ ζνπ ζψκαηη, νί θαί θεδεχζαληεο ζεπηψο, ηήλ θσλήλ 
ηνχ Γαβξηήι, κεισδνχληεο αλεβφσλ, Υαίξε θεραξηησκέλε, Παξζέλε Μήηεξ 
αλπκθεπηε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ, Μεζ' ψλ σο Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ εκψλ, ηθέηεπε 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γνμνινγία κεγάιε 
 

Γίδνηαη θαί άγηνλ έιαηνληνίο αδειθνίο. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ. Σά Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί, θαί εθ ηψλ θαλφλσλ ηήο 
Δνξηήο Χδή γ' θαί ο'. 
 

Δί δέ βνχιεη, εηπέ ηά παξφληα Αληίθσλα. 
 

Αληίθσλνλ Α' 



ηίρνο α'. Αιαιάμαηε ηψ Θεψ πάζα ε γή. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο β'. Δμνκνινγείζζε απηψ, αηλείηε ηφ φλνκα απηνχ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο γ'. Δλ πφιεη Κπξίνπ ηψλ δπλάκεσλ, ελ πφιεη Θενχ εκψλ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρνο δ'. Δγελήζε ελ εηξήλε ν ηφπνο απηνχ, θαί ηφ θαηνηθεηήξηνλ απηνχ ελ 
ηψλ. 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Αληίθσλνλ Β' 
ηίρνο α'. Αγαπά Κχξηνο ηάο πχιαο ηψλ, ππέξ πάληα ηά ζθελψκαηα Ηαθψβ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ Αγίνηο ζαπκαζηφο, ςάιινληάο ζνη. Αιιεινχτα. 
 
ηίρνο β'. Γεδνμαζκέλα ειαιήζε πεξί ζνχ, ε πφιηο ηνχ Θενχ. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ...  
 
ηίρνο γ'. Ο Θεφο εζεκειίσζελ απηήλ εηο ηφλ αηψλα. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ...  
 
ηίρνο δ'. Ζγίαζε ηφ ζθήλσκα απηνχ ν Όςηζηνο. 
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ...  
 
Γφμα... Καί λχλ... 
 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο...  
 

Αληίθσλνλ Γ' 
ηίρνο α'. Δηνίκε ε θαξδία κνπ, ν Θεφο, εηνίκε ε θαξδία κνπ. 

Ήρνο α' 



Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ εθχιαμαο, έλ ηή Κνηκήζεη ηφλ θφζκνλ νχ 
θαηέιηπεο Θενηφθε, Μεηέζηεο πξφο ηήλ δσήλ, κήηεξ ππάξρνπζα ηήο δσήο, 
θαί ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο ιπηξνπκέλε, εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 
 
ηίρνο β'. Σί αληαπνδψζσ ηψ Κπξίσ πεξί 
πάλησλ ψλ αληαπέδσθέ κνη; 
 
Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ... 
 
ηίρνο γ'. Πνηήξηνλ ζσηεξίνπ ιήςνκαη, θαί ηφ φλνκα Κπξίνπ επηθαιέζνκαη. 
 
Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ... 
 

Δηζνδηθφλ 
Γεχηε πξνζθπλήζσκελ, θαί πξνζπέζσκελ Υξηζηψ. ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν 
ελ αγίνηο ζαπκαζηφο, ςάιινληάο ζνη. Αιιεινχτα. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Δλ ηή Γελλήζεη ηήλ παξζελίαλ εθχιαμαο, έλ ηή Κνηκήζεη ηφλ θφζκνλ νχ 
θαηέιηπεο Θενηφθε, Μεηέζηεο πξφο ηήλ δσήλ, κήηεξ ππάξρνπζα ηήο δσήο, 
θαί ηαίο πξεζβείαηο ηαίο ζαίο ιπηξνπκέλε, εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. β' 
Απηφκεινλ 

Σήλ ελ πξεζβείαηο αθνίκεηνλ Θενηφθνλ, θαί πξνζηαζίαηο ακεηάζεηνλ ειπίδα, 
ηάθνο θαί λέθξσζηο νπθ εθξάηεζελ, σο γάξ δσήο Μεηέξα, πξφο ηήλ δσήλ 
κεηέζηεζελ, ν κήηξαλ νηθήζαο αεηπάξζελνλ. 
 

Δηο ηφ, Δμαηξέησο 
Ήρνο α' 

Αη γελεαί πάζαη, καθαξίδνκέλ ζε, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ. 
Ο Δηξκφο 

«Νελίθεληαη ηήο θχζεσο νη φξνη, ελ ζνη Παξζέλε άρξαληε, παξζελεχεη γάξ 
ηφθνο, θαί δσήλ πξνκλεζηεχεηαη ζάλαηνο, Ζ κεηά ηφ θνλ Παξζέλνο, θαί κεηά 
ζάλαηνλ δψζα, ζψδνηο αεί, Θενηφθε, ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ». 
 

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

Αξρή 
ΣΖ ΚΓ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Δπηπρνχο, καζεηνχ ηνχ Αγίνπ Ησάλλνπ 

ηνχ ζενιφγνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 



 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο πι. δ' 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Μάξηπο Δπηπρή καθάξηε, καζεηεπζείο ηεξψο, ηψ ηνχ Λφγνπ ζεπηψ καζεηή, 
ζενιφγσ θήξπθη, πξφο απηνχ πάζαλ κχεζηλ, Ηεξσηάηελ ήδε κεκχεζαη, θαί 
θψο σξάζεο, θσηίδσλ ράξηηη, πάζαλ δηάλνηαλ, ηαίο ζενινγίαηο ζνπ ηαίο 
Ηεξαίο, φζελ ηήλ αγίαλ ζνπ, κλήκελ γεξαίξνκελ. 
 
Πιάλεο θαζείιεο νρχξσκα, αλακνριεχζεη ζηεξξάο, θαξηεξίαο παλφιβηε, θαί 
δεζκά ππήλεγθαο, θαί ανίδηκνλ ζάλαηνλ, αζαλαζίαο φζελ επέηπρεο, ρνξνίο 
καξηχξσλ, Αγγέισλ ηάμεζη, ζπλαπιηδφκελνο, θαί κεζέμεη θξείηηνλη 
ζενπξεπψο, θάιιηζηα ζενχκελνο, θαί ηειεψηαηα. 
 
Δλ ηή θξνπξά θεθιεηζκέλνο ψλ, άξηνλ εδέμσ δσήο, νπξαλφζελ ανίδηκε, 
εκβιεζείο εηο θιφγα δέ, αδηάθιεθηνο έκεηλαο, πιεγάο ππέζηεο, δεηλψο 
μεφκελνο, νξκάο ζεξίσλ, επραίο επξάυλαο, μίθεη ηήλ θάξαλ ζνπ, απεηκήζεο 
αίκαηη πξφο νπξαλφλ, αλαθνπθηδφκελνο, σο ζείσ άξκαηη. 

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ήιηνο ηέθλνλ εκαχξσηαη, θαί ε ζειήλε ηφ θψο, εηο δνθψδεο ηκάηηνλ, 
γλνθεξψο κεηέβαιε, γή θινλείηαη θαί ξήγλπηαη, ηφ ηνχ λανχ ζνπ δή 
θαηαπέηαζκα, θαγψ πψο ηέθλνλ, νχ δηαξξήμνκαη, ζπιάγρλα θαί φκκαηα; 
παξεηάο γιπθχηαηε θαηαμαλψ, αδίθσο ζε ζλήζθνληα, βιέπνπζα ψηέξ κνπ. 
 

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

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

Σήλ Δπηπρνχο κέιςσκελ έλζενλ ράξηλ. Ησζήθ. 



 
Χδή α' Ήρνο πι. δ' 

Αξκαηειάηελ Φαξαψ 
Σψλ Απνζηφισλ θαί καξηχξσλ ζχζθελνο, απνδεηθλχκελνο, θαί ζετθήο 
αίγιεο, πάληνηε πιεξνχκελνο, ηνχο ηήλ ζεπηήλ ζνπ ζήκεξνλ, ενξηήλ 
εθηεινχληαο, θσηφο κεηφρνπο αλάδεημνλ, κάξηπο Δπηπρή αμηάγαζηε. 
 
Ζγαπεκέλσ καζεηή καθάξηε, καζεηεπζείο επζεβψο, θαί ηνχο απηνχ ηξφπνπο, 
άγαλ κηκεζάκελνο, ηφλ Κχξηνλ εγάπεζαο, ηνχο απηνχ ζείνπο λφκνπο, 
πιεξψζαο θαί ηά παζήκαηα, ηνχηνπ Δπηπρή κηκεζάκελνο. 
 
Νφκσ ηψ ζείσ επζεβψο πεηζφκελνο, ζάξθα ελέθξσζαο, αζθεηηθνίο πφλνηο, 
θφζκνπ καθξπλφκελνο, θαί φξεζηλ ανίδηκε, δηαηηψκελνο κάξηπο, θαί ηήλ 
ςπρήλ θαζαηξφκελνο, θαί ζενεηδήο γλσξηδφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί Παξζέλε ηήλ ειπίδα ηίζεκη, ηήο ζσηεξίαο κνπ, ακαξηηψλ ξχπνπ, φινλ 
κε απφπιπλνλ, θαί θαζαξφλ απέξγαζαη, ηψ Τηψ ζνχ αξίζησο, επαξεζηνχληα 
θαί πξάηηνληα, ηνχηνπ ηφ παλάγηνλ ζέιεκα. 
 

Χδή γ' 
Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο 

Τπεξαζηξάπηνληα θσηί, θεξχγκαηνο ηνχ παλζφθνπ, ψζπεξ ήιηνλ επξάκελνο 
Παχινλ, ζπκπεπφξεπζαη απηψ, αζηήξ θαζάπεξ κέγηζηνο, θσηαγσγψλ 
θαξδίαο, κάθαξ ζεφθξνλ ελ Πλεχκαηη. 
 
Σψλ ζενιφγσλ ε θξεπίο, ηψλ Μαζεηψλ ε αθξφηεο, Ησάλλεο ν ζηεξέκληνο 
θίινο, ηνχ σηήξνο απφ γήο, ελζέσο κεζηζηάκελνο, ζνί ηνχ Θενχ ηήλ 
πνίκλελ, κάθαξ πνηκαίλεηλ παξέζεην. 
 
Τπεξθαιήο θαί θσηαπγήο, θαί πιήξεο Πλεχκαηνο ζείνπ, ηψ δηθάδνληη αλφκσο 
παξέζηεο, δηειέγρσλ ηήλ απηνχ, δπζζέβεηαλ παλφιβηε, θαί ηνχ Υξηζηνχ ηήλ 
ζείαλ, φκνινγψλ ελαλζξψπεζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ε κφλε ηήλ ραξάλ, αλεξκελεχησο ηεθνχζα, ραίξε άξκα θαί λεθέιε ηνχ 
Λφγνπ, ραίξε ζξφλε ηνχ Θενχ, Παξζέλε απεηξφγακε, ραίξε Οζίσλ δφδα, ραίξε 
καξηχξσλ ζηεθάλσκα. 

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 νχθ έζηη πιήλ 
ζνπ, Άγηνο κφλε Φηιάλζξσπε». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Φέγγνο ήζηξαςαο ζενγλσζίαο, ζθφηνο έιπζαο πνιπζεταο, καξηπξηθψο 
εθηειέζαο ηφλ δξφκνλ ζνπ, θαί ηακάησλ πεγάδσλ ραξίζκαηα, ηψλ 



πξνζηφλησλ θαζαίξεηο λνζήκαηα, κάξηπο έλδνμε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θεία γέγνλαο ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε Παξζελνκήηνξ, ηή θαζαξφηεηη 
Αγγέινπο ππεξέρνπζα, ηφλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ, ξεξππσκέλνλ 
ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ, πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο λάκαζη, 
παξέρνπζα ζεκλή ηφ κέγα έιενο. 

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

Χδή δ' 
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 

ισ λντ, απνδεκψλ πξφο ηφλ Κχξηνλ, νπθ εζζάλνπ, πάληνζελ ηππηφκελνο, 
θαί ζπαξαηηφκελνο ραιεπψο, νία δέ επψδεο, ζπκίακα αμηάγαζηε, νζκήο ηνχο 
παξεζηψηαο, απεπιήξσζαο ζείαο, ελεξγεία ζεφθξνλ ηνχ Πλεπκαηνο. 
 
Τπφ Θενχ, κάξηπο ζεφθξνλ θξνπξνχκελνο, ελ θξνπξά ηε, δέζκηνο 
θαζήκελνο, άξηνλ νπξάληνλ νξαηψο, ραίξσλ ππεδέμσ, Θενχ ζε 
παξαζαξξχλνληνο, ηνχ κφλνπ αζινζέηνπ, Δπηπρή αζινθφξε, νχ ηφ πάζνο ηφ 
ζείνλ εδήισζαο. 
 
νχ ηφ ζεπηφλ, ζηφκα αλνίμαο ελ Πλεχκαηη, πξφ βεκάησλ, πάλζνθε 
ηζηάκελνο, δηθαζηηθψλ ηήλ αιεζηλήλ, πίζηηλ ηήο Σξηάδνο, εηξάλσζαο 
εκθαλέζηαηα, εηδψισλ δέ ηήλ πιάλελ, εζηειίηεπζαο κάθαξ, θαί ηπξάλλσλ 
αζέσλ θξνλήκαηα. 
 
Μεηά πνιιάο, άιιαο αηθίαο ηνχ ζψκαηνο, ζείσ πφζσ, κάθαξ 
ππξπνινχκελνο, ηήλ εμαθζείζαλ θιφγα ππξφο, ραίξσλ ππεηζήιζεο, 
απνηνκία δηθάδνληνο, εθιέρζεο δέ νπδφισο, ε γάξ ζεία ζε δξφζνο, Δπηπρή 
νπξαλφζελ εδξφζηδελ. 

Θενηνθίνλ 
Δλ γπλαημί, κφλε Παξζέλνο δηέκεηλαο, θαί πξφ ηφθνπ, θαί κεηά ηήλ γέλλεζηλ, 
Θεφο γάξ ήλ ν θαηλνηνκψλ, θχζεηο ππέξ ιφγνλ, εθ ζνχ αξξήησο 
ζαξθνχκελνο, ν άλσ πξφ αηψλσλ, θαί ελ γή εηο ηά ηέιε, γελλεζείο ηψλ 
αηψλσλ Παλάκσκε. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Λφγνλ ζείνλ πινπηήζαο, άπαζη ηνίο ρξήδνπζη κάθαξ κεηέδσθαο, θαί Υξηζηνχ 
ηήλ πνίκλελ, Ηεξεχο δεδεγκέλνο επνίκαλαο, λνπζεηψλ δηδάζθσλ, θαζνδεγψλ 
πξφο ζσηεξίαλ, Δπηπρή αζινθφξε πνιχαζιε. 
 



Φπρνιέηεηξαλ πιάλελ, ζζέλεη ζείνπ Πλεχκαηνο απνζεηζάκελνο, ηψ Υξηζηψ 
πξνζήιζεο, θαί πιεζχλ ηνχησ κάξηπο πξνζήγαγεο, ζσδνκέλσλ πίζηεη, ζνχ 
ηαίο ζεπηαίο ζεεγνξίαηο, Δπηπρή αζιεηψλ εγθαιιψπηζκα. 
 
Χο σξαίνη νη πφδεο ζνπ, καθαξηψηαηε ηξίβνλ νδεχζαληεο, καξηπξίνπ ζείνπ, 
θαί ελ ηνχησ θαιψο βεκαηίζαληεο, θαί πξφο πιάηνο κέγα, ηήο νπξαλίνπ 
βαζηιείαο, θαηαληήζαληεο κάξηπο ανίδηκε. 

Θενηνθίνλ 
Μεηξνπάξζελε Κφξε, ε ηφλ απεξίιεπηνλ Λφγνλ θπήζαζα, ηψλ Αγγέισλ 
δφμα, θαί δαηκφλσλ ηφ ηξαχκα Θεφλπκθε, ηήλ εκήλ θαξδίαλ, ηξαπκαηηζζείζαλ 
ακαξηίαηο, ζεξαπείαο ελζένπ αμίσζνλ. 
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Δθέζεη θαηαζρεζείο, ηήο ελ Υξηζηψ ηειεηψζεσο, εμ Δθεζίσλ ζνθέ, δεζκψηεο 
εμψξκεζαο, θαί πξφο ηήλ παηξίδα ζνπ, εβαζηήλ ηνίο άζινηο, 
εγθνζκνχκελνο θαηέπαπζαο. 
 
Ναφο ππάξρσλ Θενχ, σξαίνο θαί θαζαξψηαηνο, λανχο εηδψισλ αηζρξνχο, 
θαηέζηξεςαο ράξηηη, θαί πξφο επνπξάληνλ, λαφλ αλελέρζεο, Δπηπρή Θεψ 
παξίζηαζζαη. 
 
Δλίζρπζέ ζε νδψ, βαδίδνληα ζείνο Άγγεινο, πξνιέγσλ ζνη εκθαλψο, ηφ 
κέιινλ ηξαλφηαηα, Δπηπρή παλφιβηε, ηζαγγέισ φληη, θαί ζαξθφο έμσ ελ 
Πλεχκαηη. 

Θενηνθίνλ 
Ννφο κνπ ηάο εθηξνπάο, θαί ηήο ςπρήο ηά θηλήκαηα, ηά εκπαζή θαί δεηλά, 
Παξζέλε δηφξζσζνλ, θαί ζψζφλ κε θχιαμνλ, εθ ηψλ θαζ' εθάζηελ, αθεηδψο 
επεκβαηλφλησλ κνη. 

Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ». 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Δπηπρνχο, 

καζεηνχ ηνχ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνχ ζενιφγνπ, θαί ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Παχινπ. 
ηίρνη 

 Χο επηπρψο ζχ επηχρεζαο ηξηζκάθαξ,  
 Θείαο ηεηεπρσο Δπηπρή θιεξνπρίαο.  
 Δηθάδη Δπηπρέ ακθεθάιπςε ιίζνο γε ηεηάξηε 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Σαηίσλνο. 
ηίρνη 

 Έιμεη κεηξήζαο πνιιά πνιιά γήο πιέζξα, 



 Δδέκ ιάβνηο άκεηξα πιέζξα, Σαηίσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ θαί νκνινγεηνχ 
Γεσξγίνπ ηνχ Ληκληψηνπ. 

ηίρνη 
 Κνηλψ ηειεπηψλ Γεψξγηνο ηψ ηέιεη,  
 εκείνλ άζινπ ξίλα ηκεζείζαλ θέξεη. 
 

Σή απηή εκέξα, ηήλ αλάκλεζηλ πνηνχκεζα ηήο αλαθνκηδήο ηνχ ζεπηνχ 
Λεηςάλνπ ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Γηνλπζίνπ, Αξρηεπηζθφ πνπ Αηγίλεο, θαί 
ηήο ηνχηνπ εθ ηξνθάδσλ εηο Εάθπλζνλ επαλφδνπ. 

ηίρνη 
 Γφλνην βίνπ λχλ ηπρνχζα αθζάξηνπ,  
 Εάθπλζε ηέξπνπ, γεζνζχλσο νχλ θάξηα.  
 Δηθάδη ήθε δέκαο αθεζίκβξνηνλ έλ γε ηεηάξηε. 
 

Ο άγηνο λένο Ηεξνκάξηπο θαί ηζαπφζηνινο Κνζκάο, ν ελ Αιβαλία 
καξηπξήζαο θαηά ηφ 1779, αγρφλε ηειεηνχηαη. 

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

 
Χδή δ' 

Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 
Θενχ επηλεχζεζη, ηφ πχξ εζβέζζε ηφ εηο απψιεηαλ, εμαθζέλ ζνη ζεφθξνλ, εμ 
νπξαλνχ γάξ βξνληή εθνχεην, θαί ρηνλψδεηο ζηαγφλεο επέκπνλην, ηνχο 
αγλννχληαο απηφλ θαηαθαιχπηνπζαη. 
 
Δπηφλσο μεφκελνο, επψδε κχξα κάξηπο απέπεκπεο, εηο νζκήλ παζεκάησλ, 
ηνχ θελσζέληνο θαί γάξ επέδξακεο, Λφγνπ θαί Κηίζηνπ, πξφο φλ 
αλεθξαχγαδεο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ο βίνο ζνπ άκσκνο, ε καξηπξία ζνθέ παλζαχκαζηνο, θαί ζσηήξηνο πάζη, 
ηνίο πξνζηνχζηλ ε ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, αγία ζήθε, ηάζεηο πεγάδνπζα, θαί 
κνιπζκνχ ηψλ παζψλ πνιινχο εμαίξνπζα. 

Θενηνθίνλ 
Ννήζαληεο πφξξσζελ, ζεπηνί Πξνθήηαη ηνχ κπζηεξίνπ ζνπ, ηφ απφξξεηνλ 
βάζνο, πνηθηινηξφπσο πάζηλ εηξάλσζαλ, ηήλ ζήλ ινρείαλ Παξζέλε 
θξαπγάδνληεο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Υείξαο πεηάζαο έλδνμε, πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, κέζνλ ηνχ πεδίνπ, 
πξνζπαιαίσλ ιένπζηλ, απήκαληνο έκεηλαο, σο φ Πξνθήηεο πξίλ Γαληήι, 
Άγγεινλ αεί, πεξηθξνπξνχληά ζε έρσλ, θαί κέιπσλ αλελδφησο, Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 



 
Αινγσηάησο βιέπσλ ζε, ππ' αλφκσλ θξηλφκελνλ, ζήξ ν πξφο ηελ ζήλ, 
επηξεπηζζείο απψιεηαλ, ηξαλψο απνθζέγγεηαη, παληνδπλάκσ λεχκαηη, θαί ηά 
κεγαιεία, ηνχ σηήξνο θεξχηηεη, εθπιήηησλ ηνχο βνψληαο, Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ρψκε Θενχ θαί ράξηηη, ηφλ αγψλα ηφλ κέγηζηνλ, κάξηπο δηαλχζαο, ηψλ 
ζηεθάλσλ έηπρεο, ηήο λίθεο γεζφκελνο, θαί ηνίο ρνξνίο εξίζκεζαη, πάλησλ 
Απνζηφισλ, θαί Αγίσλ καξηχξσλ, κεζ' ψλ βνάο απαχζησο, Ηεξείο επινγείηε, 
ιανο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Ηρλειαηψλ παλεχθεκε, ηνχ Υξηζηνχ ηά παζήκαηα, ήζιεζαο λνκίκσο, σο 
Υξηζηνχ δηάθνλνο, θαί ριαίλαλ εθνίλημαο, καξηπξηθνχ εμ αίκαηνο, ήλ πεξ 
ζηνιηζζείο, βαζηιηθψο εηο ηά άλσ, βαζίιεηα κεηέζηεο, ελ ραξά αλακέιπσλ, 
Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Νελεθξσκέλελ δήγκαηη, ηήλ Φπρήλ κνπ ηνχ φθεσο, κφλε πξνθαλψο, ε ηήλ 
δσήλ θπήζαζα, παλάκσκε δψσζνλ, θαί ελεξγείλ επφδσζνλ, ηά ηνχ δη' εκάο, 
εθ ζνχ ηερζέληνο Παξζέλε, ζειήκαηα, βνψζαλ, ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηψ Γεκηνπξγψ, 
θαί Λπηξσηή αλεβφα, νη παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ 

Ηάζεηο αλαβιχδεηο παληνδαπάο, θαί λνζήκαηα παχεηο βαξχηαηα, πξφ ηνχ 
Υξηζηνχ, ράξηλ θνκηζάκελνο αιεζή, θαιψο αγσληζάκελνο, θαί θαηαπαιαίζαο 
ηνχο δπζκελείο, ζεφθξνλ αζινθφξε, Αγγέισλ ζπκπνιίηα, θαί ηψλ καξηχξσλ 
αθξνζίληνλ. 
 
Χξαίνο ηνίο αγψζηλ απνθαλζείο, πξφο σξαίνπο λπκθψλαο εζθήλσζαο, 
απνηκεζείο, μίθεη ηήλ αγίαλ ζνπ θεθαιήλ, ήλ Ηεζνχο θαηέζηεςε, λίθεο 
δηαδήκαηη εππξεπεί, θσζηήξ ηήο Δθθιεζίαο, θξαηαίσκα θαί θιένο, ηψλ 
επζεβψο καθαξηδφλησλ ζε. 
 
πλέηξηςαο ηφ θξάηνο ηνχ πνλεξνχ, Δπηπρή αζινθφξε παλεχθεκε, θαί θαη' 
απηνχ ηξφπαηνλ εζηήζσ λεαληθψο, θαί ληθεηήο παλάξηζηνο, ήδε ρξεκαηίδεηο 
ελ νπξαλνίο, ηψ ζξφλσ ηήο Σξηάδνο, πνιιή ζχλ παξξεζία, ιειακπξπζκέλνο 
παξηζηάκελνο. 
 
Ζ κλήκε ζνπ ε ζεία θαί θσηαπγήο, ππέξ ήιηνλ πάζηλ εμέιακςε, θσηηζηηθαίο, 
ιάκςεζη θσηίδνπζα ηνχο πηζηψο, θαί επζεβψο εθάζηνηε, ηαχηελ ενξηάδνληαο 



Δπηπρή, ελ ή ζε δπζσπνχκελ, σο έρσλ παξξεζίαλ, ηήλ ζσηεξίαλ εκψλ 
αίηεζαη. 

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ ζνη πξνζθσλνχκελ ηνχ Γαβξηήι, Υαίξε γή εθιεθηή, Υαίξε ηξάπεδα, 
ρξπζνεηδήο, Υαίξε ηψλ αλζξψπσλ θαηαθπγή, Υαίξε καξηχξσλ θαχρεκα, 
Υαίξε ηψλ Αγγέισλ ε ραξκνλή, Αγία Θενηφθε, θξαηαίσκα ηψλ πίζηεη, 
εηιηθξηλψο καθαξηδφλησλ ζε. 

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». 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ ΚΔ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηήο επαλφδνπ ηνχ Λεηςάλνπ Αγίνπ Απνζηφινπ Βαξζνινκαίνπ, 

θαί κλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Σίηνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ κάξηπζη 
Σφλ πνιχθσηνλ ήιηνλ, ηφλ αζηέξα ηφλ άδπηνλ, νπξαλφλ ηφλ έκςπρνλ 
δηεγνχκελνλ, δφμαλ Θενχ ηήλ ζσηήξηνλ, ηφ έλζενλ θήξπγκα, ηφλ θσζηήξα 
ηψλ εζλψλ, πνηακφλ ηφλ πξνρένληα, ξείζξα γλψζεσο, θαί αξδεχνληα 
πάλησλ ηάο θαξδίαο, καθαξίζσκελ γλεζίσο, Βαξζνινκαίνλ ηφλ έλδνμνλ. 
 
Αη πνξείαί ζνπ ψθζεζαλ, ελ ζαιάζζε Απφζηνιε, ππέξ λνχλ αλζξψπηλνλ 
θαλεξνχκελαη, απνξξηθείο γάξ ζχλ ιάξλαθη, πξφο Γχζηλ εμέδξακεο, εμ Δψαο 
επθιεψλ, επνκέλσλ καξηχξσλ ζνη, εθαηέξσζελ, θαί ηηκήλ πνηνπκέλσλ 
επηλεχζεη, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ απάλησλ, Βαξζνινκαίε Απφζηνιε. 
 
Σήλ πγξάλ επηβάζεζη, ζαπκαζίαηο εγίαζαο, θαί πξφο λήζνλ έθζαζαο ηήο 
Ληπάξεσο, κχξα πεγάδσλ ανίδηκε, θαί πάζε αλίαηα, ζεξαπεχσλ θαί ζσηήξ, 
ηψλ εθείζε γελφκελνο, θαί πξνζθχγηνλ, θαί πξνζηάηεο θαί ξχζηεο πξφο ηφλ 
πάλησλ, Βαζηιέα θαί σηήξα, Βαξζνινκαίε Απφζηνιε. 
 

Καί ηνχ Αγίνπ Σίηνπ ηξία 
 

Έδσθαο ζεκείσζηλ 



Μίαλ ηξηζππφζηαηνλ, αλαθεξχηησλ ζεφηεηα, ηήλ πνιχζενλ ζάιαζζαλ, εζλψλ 
δηεηάξαμαο, θαί γαιελνηάηνπο, κάθαξ πξφο ιηκέλαο, ηνχο λερνκέλνπο ηψ 
βπζψ, ηήο αζεταο ζχ εγθαζψξκηζαο, εληεχζελ ηήλ νπξάληνλ, αληηκηζζίαλ 
απείιεθαο, δπζσπψλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ ζε. 
 
Θείαηο αλαιάκςεζη, θαηαπγαζζείο ηήλ δηάλνηαλ, σο αθηίο ζπκπεπφξεπζαη, 
ειίσ θσηίδνληη, ηά εζθνηηζκέλα, Παχισ ζείσ Σίηε, θαί ζχλ απηψ πάζαλ ηήλ 
γήλ, ηήο βαζπηάηεο λπθηφο απήιιαμαο, δηφ ζε καθαξίδνκελ, σο Ηεξάξρελ 
ζεφιεπηνλ, σο Απφζηνινλ έλζενλ, πξεζβεπηήλ σο ζεξκφηαηνλ. 
 
Κξήηεο εμνξκψκελνο, θαί ελ απηή αθηθφκελνο, αξξαγήο σο ζεκέιηνο, ελ ή 
εζηεξέσην, νξζνηάηε πίζηεη, ηή νηθνδνκία, επσθνδφκεζε πηζηνχο, ηήο 
νπξαλίνπ ζείαο δπλάκεσο, ν Σίηνο, ν καθάξηνο, ν ηήο παηξίδνο πξσηφζξνλνο, 
ν ηνχ Παχινπ ζπλέθδεκνο, ηψλ πηζηψλ ε παξάθιεζηο. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Έζηεζαο ελ ζαιάζζε ηφ φξκεκα, πνιπρξφληνο λεθξφο, θαί ηήλ ηξίβνλ ζνπ ελ 
χδαζη πνιινίο, Βαξζνινκαίε παλεχθεκε, Αλαηνιήο εμνξκψκελνο, Γίθαηνη γάξ 
εηο αηψλα δψζη, πξνλνία ηνχ ζνχ Γηδαζθάινπ, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, φλ 
ηθέηεπε Απφζηνιε, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο πι. β' 

Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Σνχ Αγίνπ Σίηνπ 

Σήο εθινγήο ηνχ ζθεχνπο, Παχινπ ζενθήξπθνο, θνηηεηήο γελφκελνο, θαί 
κπεζείο ηά ζεία παξ απηνχ δηδάγκαηα, εηο ηά έζλε πξφο πίζηηλ απεζηάιεο, 
επηζηξέθεηλ θαί θσηίδεηλ, ηή αίγιε ηψλ ιφγσλ ζνπ, φζελ εηο ηά πέξαηα 
δηέδξακεο, Απφζηνιε Σίηε, επαγγειηδφκελνο πάζη ηφλ ζαξθσζέληα Θεφλ, φλ 
θαζηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ 
ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Παξζέλε παλακψκεηε, ηθέηεπε φλ έηεθεο, νηθηηξήζαη, ηήλ αζιίαλ κνπ ςπρήλ, 
θαί ηή κεξίδη ηάμαη, ηψλ εθιεθηψλ ελ ψξα ηήο δίθεο άθξα αγαζφηεηη. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ' 
Απφζηνινη Άγηνη, πξεζβεχζαηε ηψ ειεήκνλη Θεψ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ, 
παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... 
Θενηνθίνλ  Ήρνο γ' 



έ ηήλ κεζηηεχζαζαλ ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ γέλνπο εκψλ, αλπκλνχκελ Θενηφθε 
Παξζέλε, ελ ηή ζαξθί γάξ ηή εθ ζνχ πξνζιεθζείζε, ν Τηφο ζνπ θαί Θεφο 
εκψλ, ηφ δηά ηαπξνχ θαηαδεμάκελνο πάζνο, ειπηξψζαην εκάο, εθ θζνξάο 
σο θηιάλζξσπνο. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ 
νη παξφληεο δχν, πνίεκα Θενθάλνπο ακθφηεξνη. 
 

Ο Καλσλ ηνχ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ. νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Όκλνηο γεξαίξσ ηφλ θαιφλ κνπ πξνζηάηελ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 

Τπέξηηκνλ ιίζνλ ζε, δσήο ε πέηξα αλέδεημελ, ελ ψ εδνκήζαην, ηήλ Δθθιεζίαλ 
απηνχ, Βαξζνινκαίε, Απφζηνιε ζεφπηα, φζελ ζε γεξαίξνκελ, θαί 
καθαξίδνκελ. 
 
Μεγάισο κπνχζάλ ζε, ηά ππέξ λνχλ θαί δηάλνηαλ, ζνθίαλ επξάκελνο, ηήλ 
ελππφζηαηνλ, απεκψξαλαο, Διιήλσλ ηήλ ζνθίαλ, ζνθίζαο ηά πέξαηα, ζείνηο 
δηδάγκαζηλ. 
 
Νεθξφο επηηχκβηνο, ζαιαζζνπφξνο γεγέλεζαη, ηαίο ζείαηο πξνζηάμεζη 
θαηαπεηζφκελνο, θαί σο ήιηνο, πξφο Γχζηλ εμ Δψαο, Απφζηνιε έθζαζαο, 
θαηαθσηίδσλ απηήλ. 

Θενηνθίνλ 
Ο πιήξεο θεθέλσηαη, ν πξναηψληνο άξρεηαη, εθ Κφξεο ζεφπαηδνο 
απνηηθηφκελνο, φλ εθήξπμαο, ελ δχν ηαίο νπζίαηο, κηά ππνζηάζεη δέ, 
Θενκαθάξηζηε. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Σίηνπ, έρσλ Αθξνζηηρ. ηαχηελ. 
 

Παχινπ καζεηήλ Σίηνλ πκλψ πξνθξφλσο. 
 

Ήρνο θαί Δηξκφο ν απηφο 
Παληνίνηο ραξίζκαζη, θαηαπινπηίζαζα ράξηο ζε, ηνχ Πλεχκαηνο θήξπθα, ζείνλ 
Απφζηνινλ, εηο ηά πέξαηα, θεξχηηνληα, εθπέκπεη, ηνχ Λφγνπ ηήλ ζάξθσζηλ, 
Σίηε ανίδηκε. 
 
Απγήλ ζείαο ράξηηνο, εηζδεδεγκέλνο εμήζηξαςαο, σο ήιηνο πάλζνθε, ηαίο ελ 
ηψ ζθφηεη ςπραίο, άο εθψηηζαο, εμαίξσλ ακαξηίαο, δνπιείαο ιπηξνχκελνο, 



πιάλεο καθάξηε. 
 
Τπάξρσλ αλάπιεσο, ηψλ ραξηζκάησλ ηνχ Πλεχκαηνο, ν παχινο ν 
πάλζνθνο, ζέ πξνρεηξίδεηαη, θαί δηάθνλνλ, θαί ζείνλ ππνθήηελ, θαί πίζηεσο 
θήξπθα, Σίηε ζεζπέζηε.  

Θενηνθίνλ 
Λπηξνχκελνο έιακςε, ζνχ εθ λεδχνο ν Κχξηνο, ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα, 
πιάλεο Θεφλπκθε, φλ ηθέηεπε, θαί πάληνηε δπζψπεη, ζσζήλαη ηνχο πίζηεη ζε, 
Κφξε γεξαίξνληαο. 
 

Σνχ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ 
 

Χδή γ' 
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 

Ηζρπξάλ παξάθιεζίλ ζε εχξνλ, θαί θψο θαί δεηλψλ απαιιαγήλ, Βαξζνινκαίε 
πάλζνθε, νη πιάλε ζπλερφκελνη, θαί αζεταο δφθσζηλ, θξελνβιαβψο 
πεξηθείκελνη. 
 
ηφκα γεγνλψο Θενχ ηνχ Λφγνπ, εθ ζηφκαηνο ιχθνπ λνεηνχ, ιανχο εξξχζσ 
έσδνμε, πξνζαγαγψλ ηψ Κηίζαληη, δηά ινπηξνχ Βαπηίζκαηνο, Βαξζνινκαίε 
ανίδηκε. 
 
Γγιψζζε ζνπ ππξίλε θαηαθιέμαο, ηήο πιάλεο ηήλ χιελ ηήλ πηθξάλ, 
θερεξζσκέλαο πάλζνθε, θαξδίαο θαηελέσζαο, θαί γεσξγείλ νπξάληα, 
λνήκαηα παξεζθεχαζαο. 

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ ππέξ ιφγνλ Θεφο Λφγνο, ηερζήλαη επδφθεζε ζαξθί, Παξζελνκήηνξ 
άρξαληε, καζεηήλ εθιεμάκελνο, θαί ππεξέηελ γλήζηνλ, Βαξζνινκαίνλ ηφλ 
έλδνμνλ. 
 

Σνχ Αγίνπ Σίηνπ 
 

Οπθ ελ ζνθία 
Οπθ ελ ζνθία, κσξαηλνχζε απηή ηνχο πξνζέρνληαο, αιιά γλψζεη αιεζεί, ηήλ 
αγλσζίαλ καθάξηε, ςπρψλ απεδίσμαο, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη. 
 
Τινκαλνχζαλ, αζεταο αθάλζαηο ηήλ άξνπξαλ, παγθιεξίαο ηψλ εζλψλ, 
δξεπάλε ζεία εθάζεξαο, γλψζεσο ηά ζπέξκαηα, θαηαβαιιφκελνο. 
 
Μίαλ θεξχηησλ, ελ ηξηζί ηνίο πξνζψπνηο ζεφηεηα, απεδίσμαο αριχλ, 
πνιπζεταο καθάξηε, ζείαλ πξφο επίγλσζηλ, άγσλ ηά πέξαηα. 

Θενηνθίνλ 
Αγησηέξαλ, ηψλ Αγγέισλ θαί πάζεο ηήο θηίζεσο, αλσηέξαλ ν εθ ζνχ, ζαξθί 
ηερζείο ζε εηξγάζαην, φζελ ζε σο Γέζπνηλαλ, πάλησλ γεξαίξνκελ. 

Ο Δηξκφο 



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

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ 
Ήρνο α' 

Σφλ Σάθνλ ζνπ σηήξ 
Ζ θάζνδνο ηψλ ζψλ, παλαγίσλ Λεηςάλσλ, ππφζεζηο εκίλ, ενξηήο 
θαηδξνηάηεο, παλεχθεκε γέγνλε, ηνχ Κπξίνπ Απφζηνιε, ήλ γεξαίξνληεο, 
επζεβνθξφλσο ηηκψκελ, ζέ ηφλ άδπηνλ, Βαξζνινκαίε ιακπηήξα, Υξηζηφλ 
κεγαιχλνληεο. 

Γφμα... Σνχ Αγίνπ 
Ήρνο πι. δ'  Σήλ ζνθίαλ 

ζπεξ άζηξνλ ειίσ ζπκπνξεπζείο, παλανίδηκε Σίηε Παχισ ζαθψο, ηήλ γήλ 
εθσηίζαηε, θαί ηφ ζθφηνο ειχζαηε, έλ ηή Κξεηψλ δέ λήζσ, εηζδχζαο καθάξηε, 
δηά ζαλάηνπ πάζηλ, αδχηνπο θαηέιηπεο, ζείαο σο αθηίλαο, ηνχο ζνχο πφλνπο 
θαί ιφγνπο, πθ' ψλ ειιακπφκελνη, επζεβψο ζε γεξαίξνκελ, θαί ζπκθψλσο 
βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε ζξφλε ππξίκνξθε ηνχ Θενχ, ραίξε Κφξε θαζέδξα βαζηιηθή, θιίλε 
πνξθπξφζηξσηε, ρξπζνπφξθπξε ζάιακε, ριακχο αινπξγφρξνε, 
ηηκαιθέζηαηνλ ηέκελνο, αζηξαπεθφξνλ άξκα, ιπρλία πνιχθσηε, ραίξε 
Θενηφθε, δσδεθάηεηρε πφιηο, θαί πχιε ρξπζήιαηε, θαί παζηάο αγιαφκνξθε, 
αγιαφρξπζε ηξάπεδα, Θενθφζκεηνλ ζθήλσκα, ραίξε έλδνμε λχκθε 
ειηνζηάιαθηε, ραίξε κφλε ςπρήο κνπ δηάζσζκα. 
 

Σνχ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ 
 

Χδή δ' 
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ 

Ρήζηο πέξαο είιεθε πξνθεηηθή, θψο γάξ εηο εζλψλ πεξηπνίεζηλ, ν ζεεγφξνο, 
επνξεχζε καζεηήο, θαηαθσηίδσλ άπαληα, ηά ηήο νηθνπκέλεο πιεξψκαηα. 
 
Αίγιε θσηηδφκελνο ζεαξρηθή, ζείαλ θαηά κέζεμηλ δεχηεξνλ, θψο θαζσξάζεο 
ιεηηνπξγήζαο πξνθαλψο, ηψ δη' εκάο παρχηεηη, ζψκαηνο θαλέληη Απφζηνιε. 
 
Ίλα δηαβάζεζηλ αγηαζζή, ζάιαζζα ιηζίλε ελ ιάξλαθη, ηαχηε επέβεο, εμ Δψαο 
πξφο Γπζκάο, ηάο ζαπκαζηάο θηλήζεηο ζνπ, ψ Βαξζνινκαίε πνηνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Χο ηφλ αλεξκήλεπηνλ ππεξβνιή, πινχηνπ επζπιαγρλίαο θπήζαζα, 
αλεξκελεχησο ηνχο πησρεχζαληαο εκάο ηή ακαξηία Πάλαγλε, ζείαηο δσξεαίο 
θαηαπινχηηζνλ. 
 

Σνχ Αγίνπ Σίηνπ 



 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Θεζαπξψλ εμ αθελψησλ, αξπφκελνο πάλζνθε, πελνκέλαο θξέλαο, πινχηνπ 
αιεζείαο ελέπιεζαο, λελαξθσκέλαο θαξδίαο αλεδψσζαο, αγλσζίαο, δηψθσλ 
αριχλ παλανίδηκε. 
 
Ή ηνχ Παχινπ ζε ζαγήλε, ηή πξνλνία ηήο ράξηηνο, ζαγελεχεη Σίηε, κέιινληα 
πξνζχκσο εηο χζηεξνλ, ζνχ ηψ αγθίζηξσ ηνχ ιφγνπ έζλε πάκπνιια, 
αλειθχζεηλ, απάηεο βπζνχ πξφο επζέβεηαλ. 
 
Σψ θιεηλψ ψζπεξ αξλίνλ, ζείσ Παχισ επφκελνο, ηνχο βαξείο εθ κέζνπ, 
ιχθνπο ζεεγφξε απήιαζαο, ηά ηψλ εηδψισλ ηεκέλε θαηεδάθηζαο, θαί λανχο 
Θενχ, ηνχο γεγελείο απεηέιεζαο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ Αγία Θενηφθνο, ε ζθελή ε ακφιπληνο, ηνχ θσηφο ε πχιε, ηξάπεδα θαί 
ζηάκλνο ε πάγρξπζνο, ηφ αιαηφκεηνλ φξνο θαί θαηάζθηνλ, σο ρσξήζαζα, 
ηφλ Πιαζηνπξγφλ καθαξίδεηαη. 
 

Σνχ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ 
 

Χδή ε' 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα 

Σνχο πφδαο θηεζάκελνο, σξαίνπο ηψ θεξχγκαηη, πάζηλ αγαζά επεγγειίζσ, 
πάζηλ εηξήλελ κάθαξ εθήξπμαο, έρζξαο παιαηάο αιινηξηψλ, ζείαηο 
εηζεγήζεζη, ηνχ σηήξνο Απφζηνιε. 
 
Ο ιφγνο ζνπ ίακα, ηνίο δεμακέλνηο γέγνλελ, φθεσο ηφλ ζαλαηεθφξνλ, 
Βαξζνινκαίε, γή δέ θαηέζηξαπηαη, ε ηψλ αζεβψλ πξνθεηηθψο, ηαίο 
αλακνριεχζεζη, ηψλ παλζφθσλ δνγκάησλ ζνπ. 
 
Νεθξφο πνιπήκεξνο, δσήλ πεγάδσλ άθζνλνλ, λψηνηο επνρνχκελνο 
ζαιάζζεο, Βαξζνινκαίε ζείνηο ζχλ κάξηπζηλ, άπεηξα πειάγε δηειζψλ, λήζσ 
ηήο Ληπάξεσο, πξνζσξκίζζεο ζεφπλεπζηε. 

Θενηνθίνλ 
Κπξίσο δνμάδσ ζε, Θενχ Μεηέξα πάλαγλνλ, Υαίξέ ζνη θξαπγάδσλ ηνχ 
Αγγέινπ, επινγεκέλε Θενραξίησηε, άθνπζκα θαί ιάιεκα θξηθηφλ, μέλνλ 
ελδηαίηεκα, ηνχ Γεζπφηνπ ηήο θηίζεσο. 
 

Σνχ Αγίνπ Σίηνπ 
 

Αζεβείο νπθ φςνληαη 
Νεκνκέλελ έζηεζαο, θαθίαο ηήλ πιεγήλ, ηψλ εζλψλ κάθαξ ηάο ςπράο, ηψ 
λνζηίκσ άιαηη, ηψλ ζείσλ ιφγσλ ζνπ, ηαηξφο σο άξηζηνο, σο ηήο ράξηηνο 
δηάθνλνο. 
 



Σαίο ηνχ Παχινπ λεχζεζηλ, ππείθσλ επκελψο, ζχλ απηψ ηήλ ππ' νπξαλφλ, 
δηαηξέρεηο πάλζνθε, ιφγνλ ηήο γλψζεσο, επαγγειηδφκελνο, Θενθήξπμ 
παλζεβάζκηε. 
 
Ηζνπξγφλ φκφζξνλνλ, ηφλ Λφγνλ ηψ Παηξί, εθδηδάζθσλ νία ζνθφο, ζεεγφξε 
έπεηζαο, ηνχο κεηξηφθξνλαο, ηψλ εηδψισλ άπαζαλ, ηήλ απάηελ 
απνθξνχζαζζαη. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ αγλήλ αγλεχνληη, ηηκήζσκελ λντ, θαιινλήλ ηήλ ηνχ Ηαθψβ, θαί ελζένηο 
πξάμεζη θαιιπλφκελνη, επζεβψο πκλήζσκελ, σο κεηέξα ηνχ Θενχ εκψλ. 
 

Σνχ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ 
 

Χδή ο' 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ 

Αθηίο Ζιίνπ ηνχ ιάκςαληνο ηψ θφζκσ δηά ζψκαηνο γέγνλαο, ηαίο 
ζειαζθφξνηο ζνπ δηδαζθαιίαηο Απφζηνιε, επηδηψθσλ λχθηα, πιάλεο 
πνιχζενλ. 
 
Λανίο Θενχ ηφ ζσηήξηνλ, εηξάλσζαο ζαξθφο νκνηψκαηη, εκθαληδφκελνλ δηά 
πνιιήλ αγαζφηεηα, Βαξζνινκαίε θήξπμ, εζλψλ Απφζηνιε. 
 
Οδφλ ηήλ ζάιαζζαλ έζρεθαο, θαί ηξίβνπο εθ' πδάησλ πεπνίεθαο θαί νπθ 
εγλψζζε ζνπ, ηνχηνηο ηά ίρλε ελ Πλεχκαηη, σο Γαπτδ πξνέθε, κάθαξ 
Απφζηνιε. 

Θενηνθίνλ 
Ναφο ηήο δφμεο γεγέλεζαη, θαί πχιε ηνχ θσηφο ερξεκάηηζαο, ξνο 
θαηάζθηνλ, ηέξαο Πξνθήηαηο αδφκελνλ, Παξζελνκήηνξ Κφξε, Θενραξίησηε. 
 

Σνχ Αγίνπ Σίηνπ 
 

Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 
Ο Παχινο, ν ηνχ θφζκνπ αλέζπεξνο ήιηνο, ζέ σο αθηίλα εθπέκπεη, 
θσηνβφινλ κάθαξ ηάο ελ ηψ ζθφηεη, ηήο αγλνίαο, θαζεπδνχζαο θαξδίαο 
θσηίδνπζαλ. 
 
Νακάησλ, δσεξχησλ ππάξρσλ αλάπιεσο, ξείζξνηο ελζέσλ δνγκάησλ, ηνχο 
ρεηκάξξνπο κάθαξ ηήο αγλσζίαο, θαηαθιχδεηο, θαηαξδεχσλ εζλψλ ηά 
ζπηήκαηα. 

Θενηνθίνλ 
Τκλνχζη, γελεαί γελεψλ ζε παλχκλεηε, ηφλ ππεξχκλεηνλ Λφγνλ, ηνχ Θενχ 
γάξ έηεθεο ππέξ ιφγνλ, φλ δνμάδεη, θαί βξνηψλ θαί Αγγέισλ ηά ηάγκαηα. 

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



 
Κνληάθηνλ ηνχ Αγηνπ Βαξζνινκαίνπ 

Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
θζεο κέγαο ήιηνο, ηή νηθνπκέλε, δηδαγκάησλ ιάκςεζη, θαί ζαπκαζίσλ 
θνβεξψλ, θσ ηαγσγψλ ηνχο ηηκψληάο ζε, Βαξζνινκαίε, Κπξίνπ Απφζηνιε. 

Έηεξνλ ηνχ Αγίνπ Σίηνπ 
Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ 

Σνχ Παχινπ δεηρζείο, ζπλφκηινο Απφζηνιε, ζχλ ηνχησ εκίλ, ηφλ ιφγνλ 
πξνθαηήγγεηιαο, ηήο ελζένπ ράξηηνο, κπζηνιέθηα Σίηε καθάξηε, δηά ηνχην 
βνψκέλ ζνη, Μή παχζε Πξεζβεχσλ ππέξ πάλησλ εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Σφλ επί γήο νθζέληα σηήξα θαηαγγείιαο ελ θφζκσ, ηήο απηνχ αςεπδνχο 
ζεφηεηνο ερξεκάηηζαο θίινο νηθείνο θαί θιεξνλφκνο, φζελ πίζηεη 
πξνζπίπησλ, ζέ ηθεηεχσ, φπσο ηαίο ζαίο ηθεζίαηο παξάζρεο κνη άθεζηλ, 
δηψθσλ ηήλ αριπψδε ηήο ςπρήο κνπ ζθνηφκαηλαλ έλδνμε, ηνχ επαμίσο 
πκλήζαί ζε, θαί βνάλ ζνη απαχζησο Απφζηνιε, Μή παχζε πξεζβεχσλ ππέξ 
πάλησλ εκψλ. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΔ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηήο επαλφδνπ ηνχ Λεηςάλνπ ηνχ Αγίνπ 

ελδφμνπ Απνζηφινπ Βαξζνινκαίνπ. 
ηίρνη 

 Ίλα ηξπγψκελ άθζνλνλ πηζηνί ράξηλ,  
 Βαξζνινκαίνο επξέζε θεθξπκκέλνο.  
 φλ λέθπλ εηθάδη Βαξζνινκαίε εθεχξνλ πέκπηε. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Σίηνπ, Δπηζθφπνπ 
Γνξηχλεο ηήο θαηά Κξήηελ, καζεηνχ ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Παχινπ. 

ηίρνη 
 Ίησ παξ' εκψλ θαί Σίησ βξαρχο ηίηινο, 
 Σνχηνπ ηειεπηήλ ηήλ ελ εηξήλε θέξσλ.  
 Οπξάληνλ δάπεδνλ ιάρεο εηθάδη Σίη' ελί πέκπηε. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήηκε ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ εκψλ Μελά, Δπηθαλίνπ, 
Γελλαδίνπ θαί Ησάλλνπ Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο. 

ηίρνη 
 Ο θφζκνο εθιέινηπε ηήο Δθθιεζίαο.  
 Μελάο γάξ εθιέινηπελ εθ ηψλ ελζάδε,  
 πάζαο ηειεπηήο Δπηθάληνο κέζπ,  
 Κείηαη ηξαπείο εηο χπλνλ επζχο ηψ θάξσ. 
 Δπηθαλίσ, Γελλαδίσ πνηκέζη 
 Υξηζηνχ, Ησάλλε ηε χκλνλ πξνζθέξσ. 
 

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



Σνχ Αγ. Βαξζνινκαίνπ 
 

Χδή δ' 
Οπθ ειάηξεπζαλ 

Μσξαλζείζαλ, ηή θαθία παλανίδηκε, ηήλ αλζξσπφηεηα, λνζηίκσ άιαηη, ηάζσ 
ηψλ ιφγσλ ηνπ, θαί ςάιιεηλ έπεηζαο, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί 
Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Οπξαλφο σο πςειφηαηνο γελφκελνο, δφμαλ Θενχ λνεηψο, πςεινηάηε θσλή, 
θεξχηηεηο σο έλζενο, κάθαξ Απφζηνινο, ψ θξαπγάδνκελ, ν ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Τθαληφλ ηήο ζείαο ράξηηνο ηκάηηνλ, κάθαξ ελέδπζαο, ηνχο γπκλσζέληαο ην 
πξίλ, θαθία ηνχ φθεσο, θαί ςάιιεηλ έπεηζαο, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Πξνζηαζίαλ ζε θαί ηείρνο θαί αληίιεςηλ, θαηαπινπηήζαληεο, Θενγελλήηνξ 
αγλή, νη δνχινί ζνπ πάληνηε, πίζηεη βνψκέλ ζνη, Υαίξε γέθπξα, ή πξφο Θεφλ 
κεηάγνπζα, ηνχο εθ γήο επινγεκέλε. 
 

Σνχ Αγίνπ Σίηνπ 
 

Ο δηαζψζαο ελ ππξί 
Μίαλ ζεφηεηα πκλείλ, κίαλ θπξηφηεηα ζέβεηλ, Σίηνο δηδάζθσλ ηνχο βξνηνχο, 
πνιπζένπ καλίαο απήιιαμελ, επζεβψο αλαθξάδνληαο, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
επινγεηφο εί. 
 
Νελεθξσκέλε ηή ςπρή, άςπρνλ νη ζέβνληεο χιελ, ηφλ λεθξσζέληα δη' εκάο, 
δσνδφηελ Θεφλ θαηελφεζαλ, ππφ ζνχ παηδεπφκελνη, καζεηά θαί κπζηνιέθηα 
ηψλ απνξξήησλ. 
 
Χο αιεζείαο ππνπξγφο, ςεχδνπο θαζαηξέηεο εθάλεο, θαί σο ηνχ Παχινπ 
καζεηήο, δησγκνχο θαί θηλδχλνπο ππέκεηλαο, ζχλ απηψ κέιπσλ έλδνμε, ν 
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Πεπνηθηικέλε αξεηαίο, ηνχ Πακβαζηιέσο παξέζηεο, εθ δεμηψλ ηνχ εθ ηψλ 
ζψλ, ζαξθσζέληνο αηκάησλ Αλχκθεπηε, εθηελψο ηθεηεχνπζα, ιπηξσζήλαη 
απφ πάζεο εκάο αλάγθεο. 
 

Σνχ Αγ. Βαξζνινκαίνπ 
 

Χδή ε' 
Παίδαο επαγείο 

Ρείζξνηο πξνζθιπδφκελνο ελζένηο, Δδέκ πνηακφο σο εθπεπφξεπζαη, άξδσλ 
ηήλ πθήιηνλ, ηαίο δηδαζθαιίαηο ζνπ, θαί ηά ηήο πιάλεο χδαηα, μεξαίλσλ 



ράξηηη, θαί θξάδσλ, Σφλ σηήξα πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Ο Λφγνο σο ζείνλ ζενιφγνλ, ηά ιφγνπ επέθεηλα κπήζαο ζε, βέινο σο 
ζσηήξηνλ, θφζκσ εμαπέζηεηιε, θαηαηηηξψζθσλ ζχζηεκα, δπζκελέο έλδνμε, 
θαί ζψδσλ ηνχο πηζηψο κεισδνχληαο, θαί ππεξπςνχληαο, απηφλ εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
ηαιάδνλ σο φξνο αλεθάλεο, ηφλ ζείνλ γιπθαζκφλ αμηνζαχκαζηε, ζάιαζζαλ 
δηέζρηζαο, ηξίβνλ κεηά ζάλαηνλ, ηαίο ζετθαίο δπλάκεζη πξνζπεξαηνχκελνο, ηά 
ηαχηεο απνληίζησο πειάγε, ζέ δνξπθνξνχλησλ, γελλαίσλ αζινθφξσλ. 

Θενηνθίνλ 
Σνχο λφκνπο ηήο θχζεσο ιαζνχζα, θαί ηίθηεηο θαί κέλεηο αεηπάξζελνο, Λφγνλ 
γάξ εθχεζαο, άλζξσπνλ γελφκελνλ, ππεξβνιή ρξεζηφηεηνο, ψ πάληεο 
θξάδνκελ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 

Σνχ Αγίνπ Σίηνπ 
 

Ο απηφο Δηξκφο 
Ραλίζηλ αηκάησλ ζνπ εζβέζζε, ηφ πχξ ηήο απάηεο ηφ αιιφηξηνλ, λφζνη 
εδηψρζεζαλ, δαίκνλεο ήιάζεζαλ, ηή πξφο Θεφλ δεήζεη ζνπ, Σίηε' Απφζηνιε, 
δηφ ζε σο ζεξάπνληα ζείνλ, ηνχ πακβαζηιέσο, Υξηζηνχ αλεπθεκνχκελ. 
 
ινο ηψ Θεψ ηεξσκέλνο, θαί ζείαηο εγιατζκέλνο Σίηε ράξηζη, Λφγνλ ηφλ 
ζσηήξηνλ, πάζη δηεηξάλσζαο, ηφλ αινγίαο πάλζνθε, εκάο ξπζάκελνλ, ηνχο 
πίζηεη αιεζεί επινγνχληαο, θαί ππεξπςνχληαο, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Φσηφο θαζαξψηαηνλ δνρείνλ, εγέλνπ θαηαθσηίζαο ηήλ πθήιηνλ, ζείνηο 
ακαξχγκαζη, Σίηε αμηάγαζηε, θαί ακαπξψζαο έληαζηλ, παξαλνκνχλησλ 
έρζξψλ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε εβφαο, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Ρνκθαία ε πάιαη ζηξεθνκέλε, ηά λψηα Παξζέλε λχλ κνη δίδσζη, Λφγνλ φηη 
έηεθεο, ζάξθα πεξηθείκελνλ, θαί ελ δπζί ηαίο θχζεζη θαηαλννχκελνλ, φλ 
ηξέκνπζηλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, θαί δνμνινγνχζη, βξνηνί εηο 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, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο». 
 

Σνχ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ 
 

Χδή ζ' 
Άπαο γεγελήο 



Άγεη ενξηήλ, ηή κλήκε ζνπ ζήκεξνλ, ηψλ Απνζηφισλ ρνξφο, κάξηπξεο 
αγάιινληαη, θαί ηψλ δηθαίσλ πάλησλ ηά πλεχκαηα, νη δέ πηζηνί ηνίο χκλνηο ζε 
θαηαγεξαίξνκελ, θαί βνψκελ, Πάζεο εκάο ζιίςεσο, καζεηά ηνχ Υξηζηνχ 
απνιχηξσζαη. 
 
Σφ δηά ηαπξνχ, καθάξηνλ έλδνμε, ηέινο δεμάκελνο, ζχκκνξθνο γεγέλεζαη, 
ηψλ παζεκάησλ ηνχ Γηδαζθάινπ ζνπ, θαί θνηλσλφο ιακπξφηαηνο, θαί ζείαο 
δφμεο αεί, ζχλ Αγγέινηο ηνχησ παξηζηάκελνο, θαί αξξήηνπ θσηφο 
αμηνχκελνο. 
 
Ή πιεζηθαήο, θαί εχζεκνο κλήκε ζνπ, εκίλ επέιακςελ, άπαληαο θσηίδνπζα, 
Υξηζηνχ απηφπηα Βαξζνινκαίε ζνθέ, ελ ή παξαθαινχκέλ ζε, κλήζζεηη 
πάλησλ εκψλ, ελαληίαο πάζεο πεξηζηάζεσο, ηαίο επραίο ζνπ εκάο 
εθιπηξνχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Νέθξσζνλ εκψλ, ζαξθφο ηά θξνλήκαηα, Θενθπήηνξ αγλή, ζηήζνλ ηψλ 
παζψλ εκψλ, ηήλ θαηαηγίδα, παχζνλ ηφλ θιχδσλα, θαί ινγηζκνίο νρχξσζνλ 
ελζένηο άρξαληε, ηάο θαξδίαο πίζηεη ηψλ ηηκψλησλ ζε, πξνζηαζία εκψλ 
αθαηαίζρπληε. 
 

Σνχ Αγίνπ Σίηνπ 
 

Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 
ιελ ζνπ ηήλ πξφο ηφλ Λπηξσηήλ αγάκελνο, θαί αγάπελ θαί πεπνίζεζηλ, 
έιθεη ζπλέθδεκνλ ν Παχινο, ζχλ ζνί ηφ ηεξφλ Δπαγγέιηνλ, ηνίο έζλεζη 
θεξχηησλ Απφζηνιε, φζελ ζχλ ηνχησ ζε γεξαίξνκελ. 
 
Νφζνπο εθδηψθεηο ηψλ πηζηψλ, δαηκφληα, απειαχλεηο ζεία ράξηηη, Κξήηεο ν 
κέγαο πνιηνχρνο, πξσηφζξνλφο ηε ηαχηεο ν έλζενο, θσζηήξ ν δηαπγήο θαί 
νπξάληνο, Σίηε ζεφθξνλ αμηάγαζηε. 
 
Χο ήιηνο έιακςελ εκίλ ε κλήκε ζνπ, θξπθησξίαηο ηαίο ηνχ Πλεχκαηνο, φιε 
θαηδξψο σξατζκέλε, ηά λέθε ηψλ παζψλ εθδηψθνπζα, ήλ πίζηεη ηνχο 
ηεινχληαο δηάζσδε, Σίηε πακκάθαξ αμηάγαζηε. 

Θενηνθίνλ 
εηξάο ηψλ πηαηζκάησλ κνπ Αγλή δηάιπζνλ, κεζηηεία ζνπ παλάκσκε, ιχζνλ 
ηφ ζθφηνο ηήο ςπρήο κνπ, ηφλ ζάινλ ηψλ παζψλ κνπ θαηεχλαζνλ, ηνχο κάηελ 
πνιεκνχληάο κε ζχληξηςνλ, ζψζφλ κε ζψζνλ Αεηπάξζελε. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
ηνχ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ 



Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 
Σήλ ηεξάλ θαηάζεζηλ, ηνχ ζεπηνχ ζνπ ιεηςάλνπ, Βαξζνινκαίε πάλζνθε, 
ενξηάδνληεο πφζσ, αλεπθεκνχκέλ ζε πίζηεη, εμ Δψαο γάξ κάθαξ, πξφο 
λήζνλ ηήο Ληπάξεσο, παξαδφμσο εθπιεχζαο, ηαίο ζαπκαζηαίο, ζνχ πνξείαηο 
άπαζαλ ηήλ Δζπέξαλ, εθψηηζαο Απφζηνιε, ηνχ Υξηζηνχ Θενθήξπμ. 

Σνχ Αγίνπ Σίηνπ  κνηνλ 
Μχζηα ηήο ζείαο ράξηηνο, θαί Απφζηνιε Σίηε, ζχλ Παχισ ηψ ζεφθξνλη, 
πξέζβεπε ηή Σξηάδη, ππέξ εηξήλεο ηνχ θφζκνπ, θαί εκίλ ηνίο ηεινχζη, ηήλ 
παλαγίαλ κλήκελ ζνπ, θαί ζέ πφζσ ηηκψζη, ηψλ δπζρεξψλ, θαί πηαηζκάησλ 
ιχζηλ θαί ζσηεξίαλ, θαί δφμαλ θαί ιακπξφηεηα, νπξαλψλ βαζηιείαο. 

Θενηνθίνλ 
χλ αζσκάηνηο ηάμεζη, ζχλ καξηχξσλ ρνξείαηο, ζχλ Απνζηφισλ ηάγκαζη, ζχλ 
Πξνθήηαηο θαί πάζη, Γηθαίνηο ψ Θενκήηνξ, αλπκλνχκέλ ζε Κφξε, θαί γάξ 
Θεφλ εγέλλεζαο, ηφλ αξξήησ ζνθία, δηά ηαπξνχ, θαζειφληα Άδνπ ηήλ 
ηπξαλλίδα, θαί ζψζαληα παλχκλεηε, άπαλ βξφηεηνλ γέλνο. 
 

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

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Θείνλ επαθήθέ ζε, σο πνηακφλ πακκαθάξηζηε, ε πεγή ηήο δσήο εκψλ, χδαηα 
μεξαίλνληα, ηήο πνιπζεταο, άξδνληα ηφλ θφζκνλ, ξείζξνηο ελζέσλ δηδαρψλ, 
Βαξζνινκαίε θαί θαηαθιχδνληα, ηήο πιάλεο ηά δηδάληα, θαί ηψλ δεηλψλ 
εμαηξνχκελνλ, ηνχο πηζηψο πεηζνκέλνπο ζνη, ηνχ Κπξίνπ Απφζηνιε. 
 
Ήιηνλ θαζάπεξ ζε, Αλαηνιήο εμνξκψκελνλ, θαί πξφο Γχζηλ δπφκελνλ, 
πνξείαηο ανίδηκε, ηαίο επί πδάησλ, ζαθψο γελνκέλαηο, επεγλσθφηεο νη πηζηνί, 
ηήο παξαδφμνπ επηδεκίαο ζνπ, αλάκλεζηλ εηήζηνλ, επηηεινχκελ γεξαίξνληεο, 
ηά πνιιά ζνπ ζαπκάζηα, ηνχ Κπξίνπ Απφζηνιε. 
 
Νεθξφο επηηχκβηνο, ζαιαζζνπφξνο γεγέλεζαη, εμ Δψαο νξκψκελνο, ζχλ 
κάξηπζη πάλζνθε, θαί πξφο Γχζηλ θζάλσλ, άδπηε θσζθφξε, ηήο Δθθιεζίαο 
ηνχ Υξηζηνχ, Βαξζνινκαίε ζενκαθάξηζηε, ελ ή αλαπαπζάκελνο, πάζη ηψλ 
θφπσλ αλάπαπζηο, θαί δεηλψλ απνιχηξσζηο, ζαπκαζηψο ερξεκάηηζαο. 
 
Θείαηο αλαιάκςεζη, θαηαπγαζζείο ηήλ δηάλνηαλ, σο αθηίο ζπκπεπφξεπζαη, 
ειίσ θσηίδνληη, ηά εζθνηηζκέλα, Παχισ ζείσ Σίηε, θαί ζχλ απηψ πάζαλ ηήλ 
γήλ, ηήο βαζπηάηεο λπθηφο απήιιαμαο, δηφ ζε καθαξίδνκελ, σο Ηεξάξρελ 
ζεφιεπηνλ, σο Απφζηνινλ έλζενλ, πξεζβεπηήλ σο ζεξκφηαηνλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Ζ ζνθία ηνχ Θενχ, ν ζπλατδηνο Λφγνο ηνχ Παηξφο, θαζψο ελ Δπαγγειίνηο 
πξνέθε, ηά εχθνξα θιήκαηα, πκείο έζηε παλεχθεκνη Απφζηνινη, νη ηφλ 
βφηξπλ ηφλ πέπεηξνλ θαί ηεξπφλ, ελ ηνίο θιάδνηο πκψλ θέξνληεο, φλ νη πηζηνί 
εζζίνληεο, επηζηνηρνχκελ γεχζηλ πξφο επθξφζπλνλ, Βαξζνινκαίε ζεφιεπηε, 



θαί Σίηε θαχρεκα, ηήο Κξήηεο, εθηελψο πξεζβεχζαηε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
Καί λχλ... 

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

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Ο Απφζηνινο 
Πξφο Κνξηλζ. α' Δπηζη. 

Αδειθνί, ν Θεφο εκάο ηνχο Απνζηφινπο... 
Εήηεη Κπξηαθή Γεθάηε 

 
Δπαγγέιηνλ 

Καηά Μαηζαίνλ 
Δίπελ ν Κχξηνο, Τκείο εζηε ηφ θψο ηνχ Κφζκνπ...  
 

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

Αξρή 
ΣΖ ΚΣ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αδξηαλνχ θαί Ναηαιίαο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ κάξηπζηλ 

Σήλ ππέξηηκνλ άζιεζηλ, ηά γελλαία παιαίζκαηα, ηψλ καξηχξσλ έλδνμε 
ζεαζάκελνο, απηνκνιείο πξφο ηά ζθάκκαηα, αλδξείσ θξνλήκαηη, αθεηδήζαο 
ηήο ζαξθφο, δη' αγάπελ ηήλ έλζενλ, φζελ ήλπζαο, ηνχο γελλαίνπο αγψλαο, 
ηαπεηλψζαο, ηήλ νθξχλ ηνχ αληηπάινπ, Αδξηαλέ θαξηεξψηαηε. 
 
Σαίο εηξθηαίο ζπγθιεηφκελνο, ηνίο βνπλεχξνηο ηππηφκελνο, ηνίο θινηνίο ανίδηκε 
βαξπλφκελνο, θαί ηνίο κνρινίο ζπλζιηβφκελνο, ζχλ πιείνζη κάξηπζη, ζχλ 
απηνίο ηψλ αγαζψλ, νπξαλίσλ επέηπρεο, επαιείθνπζαλ, ηήλ νκφδπγνλ έρσλ 
Ναηαιίαλ, ηήλ Θεψ πεπνζεκέλελ, Αδξηαλέ γελλαηφηαηε. 
 



Σφλ Αδάκ ε νκφδπγνο, Παξαδείζνπ εμψξηζε, ζπκβνπιία φθεσο, Ναηαιία δέ, 
Αδξηαλφλ πξφο Παξάδεηζνλ, παλζφθσο εηζήγαγελ, ηεξαίο πξνζιαιηαίο, 
λνπζεηνχζα δηδάζθνπζα, ηά επίπνλα, ηήο αζιήζεσο θέξεηλ νπξαλίνπο, 
αληηδφζεηο πξνμελνχληα, θαί αησλίδνπζαλ εχθιεηαλ. 

Γφμα... Ήρνο α' 
Δθξαίκ Καξίαο 

Εήινο αλδξφο επζεβνχο, είιθπζε γπλαίθα ζενθηιή, πξφο παξαίλεζηλ θαηδξάλ, 
Αδξηαλφο γάξ ν παλάξηζηνο, Ναηαιίαο ηψλ ξεκάησλ ππαρζείο, αζιήζεσο ηφλ 
δξφκνλ εθηεηέιεθελ,  γπλαηθφο ζενθηινχο! νπρ σο γάξ Δχα ηψ, Αδάκ ήλεγθε 
θζνξάλ, αιιά δσήλ άιεθηνλ ηψ ζπδχγσ πξνεμέλεζε, Σαχηελ ζχλ ηψ αλδξί 
επαηλνχληεο, βνήζσκελ Υξηζηψ, Γφο εκίλ βνήζεηαλ, ηαίο πξεζβείαηο ηψλ 
Αγίσλ ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Δθ ηήο αγίαο εηθφλνο ηήο ζήο Παλάρξαληε, ηάζεηο ηακάησλ, ρνξεγνχληαη 
αθζφλσο, ηνίο πίζηεη πξνζηνχζηλ, φζελ θακνχ, ηάο αζζελείαο επίζθεςαη, θαί 
ηήλ ςπρήλ κνπ ειέεζνλ αγαζή, θαί ηφ ζψκά κνπ ζεξάπεπζνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
έ ηφλ ακλφλ θαί πνηκέλα επί ηνχ μχινπ σηήξ, ε ζέ αγλψο ηεθνχζα, σο 
εψξα Θεέ κνπ, ζξελνχζα αλεβφα, Σέθλνλ εκφλ, θψο ηνχ θφζκνπ γιπθχηαηνλ, 
πψο επί μχινπ νξψ ζε ηνχ ζηαπξηθνχ, σο θαθνχξγνλ αλαξηψκελνλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη κάξηπξεο 

Πνξθχξαλ εμ αίκαηνο ηνχ ζνχ, κάξηπο θαηεθνίλημαο, ζηνιήλ κεζ' ήο ηψ 
Γεζπφηε ζνπ, σο ε ππφζρεζηο, λχλ ζπκβαζηιεχεηο, άζισλ ηαίο ιακπξφηεζη, 
θαί ζείαηο θαιινλαίο ζεκλπλφκελνο, Υξηζηφλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο 
εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο δψζεη 
δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Αδξηαλέ κάξηπο ηάο νδνχο, ηψλ παζψλ εμέθιηλαο, ηψ ζσηεξίσ αγφκελνο, 
δξφκσ παλεχθεκε, θαί πξφο ηάο αθζάξηνπο, κνλάο θαηεζθήλσζαο, ζχλ πάζη 
ηνίο Υξηζηψ πεηζαξρήζαζη, κεζ' ψλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα απηνχ 
ελ απηνίο. 
 
 ζαχκα θαηλφλ θαί αιεζψο, κέγα θαί παξάδνμνλ! πψο Ναηαιία ε πάλζνθνο, 
ηφλ ηαχηεο ζχδπγνλ, πείζεη ππνκείλαη, μίθε θαηαηέκλνληα: ηίο είδέ ηη ηνηνχηνλ, 
ηίο ήθνπζελ, φλ πεξ εθέθηεην, νθζαικφλ βίνπ πξφο ζάλαηνλ, επεπφζεη, 



πξνδνχλαη ζσηήξηνλ. 
Γφμα... Ήρνο πι. β' 

 δεχγνο άκσκνλ, θαί εθιεθηφλ ηψ Κπξίσ! ψ πεπνζεκέλε δπάο, θαί 
πεθηιεκέλε Υξηζηψ, σζπδπγία αξίζηε θαί καθαξία! Σίο νπθ εθπιαγή ελ ηνχησ 
αθνπηηζζείο, ηάο ηνχησλ ππέξ άλζξσπνλ πξάμεηο! πψο ηφ ζήιπ ελδξίζαην 
θαηά ηνχ πηθξνχ ηπξάλλνπ, θαί ηφλ ηαχηεο ζχλεπλνλ ελεχξσζε, κή 
ππελδνχλαη ηνίο δεηλνίο, αιι' ππέξ ηήο πίζηεσο ειέζζαη, ηφ ζαλείλ ππέξ ηφ 
δήλ,  ζενπιφθσλ ξεκάησλ Ναηαιίαο ηήο ζνθήο! ψ παξαηλέζεσλ ζείσλ, 
ηνχο νπξαλνχο δηαζρνπζψλ, θαί πξφο απηφλ ηφλ ζξφλνλ ηνχ κεγάινπ 
βαζηιέσο, Αδξηαλφλ ηφλ έλδνμνλ γλψξηκνλ θαηαζηε ζαζψλ! Αιι' ψ μπλσξίο 
αγία, ππέξ εκψλ ηψ Θεψ ηθεηεχζαηε, ηψλ εθ πφζνπ ηεινχλησλ ηήλ κλήκελ 
πκψλ, πεηξαζκψλ ξπζζήλαη θαί πάζεο ζιίςεσο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

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

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Αλαθαίξεηνλ φιβνλ εγήζσ, ηήλ ζσηήξηνλ πίζηηλ ηξηζκάθαξ, θαηαιηπψλ ηήλ 
παηξψαλ αζέβεηαλ, θαί ηψ Γεζπφηε θαη' ίρλνο επφκελνο, θαηεπινπηίζζεο 
ελζένηο ραξίζκαζηλ, Αδξηαλέ έλδνμε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

 
Πνίεκα Θενθάλνπο. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. β' 

Χο ελ επείξσ 
Δλ ηή λπθηί κε ηνχ βίνπ χπλσ δεηλψ ζπζρεζέληα πξάμεζη, κεηαλνίαο πξφο ηφ 
θψο, ν Θεφο εμέγεηξνλ επραίο, ηψλ καξηχξσλ ζνπ Υξηζηέ, ίλα δνμάδσ ζε. 
 
Απφ ρεηιέσλ ζηαδφλησλ ηφλ γιπθαζκφλ ηήο ελζένπ γλψζεσο, γιπθαλζείο 
Αδξηαλέ, ηφλ ηφλ εμήκεζαο ηήο πξίλ αγλσζίαο αιεζψο ζενκαθάξηζηε. 
 



Αλαηνιήο ιακπξνηέξαλ ειηαθήο, ηήλ ςπρήλ σο έρνπζα, ηήο αζιήζεσο πξφο 
θψο, ζπλσζείο νκφδπγνλ ηφλ ζφλ, Ναηαιία, γπλαηθψλ ηφ εγθαιιψπηζκα. 

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

Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ 

Γεζκά θπγψλ εηδσιηθήο, καηαηφηεηνο κάξηπο, ζπλεδέζεο ηψ πφζσ, ηήο 
αγάπεο ηνχ Υξηζηνχ, θαί ηνίο δεζκνίο ηψλ απηνχ, αζινθφξσλ, ραίξσλ 
εθνηλψλεζαο. 
 
Μνριψ ηά ζθέιε ζηδεξψ, ζπλζιαηηφκελνη πάληεο, αζινθφξνη Κπξίνπ, 
αζεβείαο ηά νζηά, ππνκνλήο ηψ κνριψ, θαί αλδξείαο, φλησο ζπλεηξίςαηε. 
 
Ππξί αγάπεο ζετθήο, ηήλ ςπρήλ θιεγνκέλε, ηνχ ζπδχγνπ εμήςαο, ηφλ έξσηα 
εηο Υξηζηφλ, ηφλ πφζνλ ηφλ ηήο ζαξθφο Ναηαιία, ηέιενλ κηκήζαζα. 

Θενηνθίνλ 
Σνχ ζείνπ ηφθνπ ζνπ Αγλή πάζαλ θχζεσο ηάμηλ, ππεξβαίλεη ηφ ζαχκα, Θεφλ 
γάξ ππεξθπψο, ζπλέιαβεο ελ γαζηξί, θαί ηεθνχζα, κέλεηο αεηπάξζελνο. 

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 πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Σψλ καξηχξσλ ηνίο πφλνηο πεξηπιαθείο, θαί αλδξείσο ηή πίζηεη θαζνπιηζζείο, 
πξνζχκσο αλέζεθαο, ζεαπηφλ ηψ Κπξίσ ζνπ, θαί ηνχ ερζξνχ θαηέβαιεο, ηφ 
ζξάζνο ηή ράξηηη, Αδξηαλέ πακκάθαξ, Υξηζηνχ κάξηπο έλδνμε, φζελ Ναηαιία, 
ελαζινχληα νξψζα, επήιεηθε ιφγνηο ζε, ζσηεξίνηο παλεχθεκε, Γηά ηνχην 
βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παλαγία Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε ηά ραιεπά, 
ζεξάπεπζνλ δένκαη, θαί ζπγγλψκελ παξάζρνπ κνη, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ, 
αθξφλσο ψλ έπξαμα, ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, κνιχλαο ν άζιηνο, Οίκνη! ηί 
πνηήζσ, έλ εθείλε ηή ψξα, ελίθα νη Άγγεινη, ηήλ ςπρήλ κνπ ρσξίδνπζηλ, εθ 
ηνχ αζιίνπ κνπ ζψκαηνο: Σφηε Γέζπνηλα, βνήζεηά κνπ γελνχ, θαί πξνζηάηεο 
ζεξκφηαηνο, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν δνχιφο ζνπ άρξαληε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ 
αδίθσο πςνχκελνλ, ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, ν κέλ Κφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 



ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία 
παζήκαηα. 
 

Χδή δ' 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Υξηζηφλ νη κάξηπξεο, ηζρχλ ηηζέκελνη, ηφ αλίζρπξνλ ζξάζνο ηψλ δησθηψλ, 
φλησο θαηεπάηεζαλ, θαη ηά βξαβεία ηήο λίθεο, νπξαλφζελ εθνκίζαλην. 
 
Οηθείνηο αίκαζη, ζηνιήλ εμχθαλαο, ζεαπηψ αθζαξζίαο απνβαιψλ, ηήο θζνξάο 
ηφ έλδπκα, θαί ηψ Θεψ Αδξηαλέ, κεηά δφμεο λχλ παξίζηαζαη. 
 
Ηρψξζη πάληνζελ, πεξηξξεφκελνλ, ηψλ Αγίσλ ηφ αίκα, κχξνλ Θεψ, φλησο 
πξνζελήλεθηαη, ηήλ ζεπεδφλα ηήο πιάλεο, εθθαζαίξνλ θξαηαηφηαηα. 
 
Γνιίνηο ξήκαζηλ, Αδάκ πεπιάλεηαη, ηήο ζπδχγνπ, ηνίο ζνίο δέ Αδξηαλφο, 
πιάλεο απαιιάηηεηαη, θαί πξφο Παξάδεηζνλ ραξά, Ναηαιία εηζνηθίδεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Χο φλησο άθζεγθηα, θαί αθαηάιεπηα, ηά ηήο ζήο Θενηφθε ζενπξεπνχο, 
πέθπθε θπήζεσο, ηνίο επί γήο θαί νπξαλνχ, αεηπαξζέλε κπζηήξηα. 
 

Χδή ε' 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ 

Γεθάο δηπιή ε ηψλ αζιεηψλ, νχλ απιή ηξηάδη ηψ Υξηζηψ λχλ ζπλδεφκελνη 
έιπζαλ, δέζηλ αζεβείαο φλησο αλίζρπξνλ, ηζρχτ ηήο Σξηάδνο νη γελλαηφηαηνη. 
 
Ήιηνο ψζπεξ κέζνλ εζηψο, άζηξσλ θαεηλψλ, Αδξηαλέ ηψλ ζψλ ζπλάζισλ 
απήζηξαςαο, θέγγνο επζεβείαο, ηήο αζεβείαο αριχλ, δηψμαο θαί θσηίζαο 
θφζκνπ ηά πέξαηα. 
 
Γξφζνο ξεκάησλ ζνπ ηψλ ζεπηψλ, ίακα ηψλ πφλσλ αιεζψο, ηνχ ζνχ 
ζπδχγνπ γεγέλεηαη, απνγελνκέλσλ ηή ηψλ θξεηηηφλσλ ζηνξγή, ζεφθξνλ 
Ναηαιία καξηχξσλ ζχζθελε. 

Θενηνθίνλ 
Σνχο Θενηφθνλ ζε εθ ςπρήο, Γέζπνηλα ηνχ θφζκνπ αγαζή, πκλνινγνχληαο 
δηάζσζνλ, ζέ γάξ πξνζηαζίαλ αθαηακάρεηνλ, θεθηήκεζα, ηήλ φλησο 
Θενγελλήηξηαλ. 
 

Χδή ο' 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 

Υξηζηνχ θπβεξλψκελνη, ηή παιάκε αβιαβψο, ηήο αζεταο πέιαγνο, δηήιζεηε 
θαί φξκσ ηψ γαιελψ, ηήο άλσ ιακπξφηεηνο, αζιεηαί ηνχ Κπξίνπ 
πξνζσξκίζζεηε. 
 
Χο άλζε κπξίδνπζη, ηψλ αγψλσλ ζνπ ζνθέ, ηά ππέξ θχζηλ έπαζια, θαί γάξ 



Θενχ εδείρζεο, Αδξηαλέ, επψδεο ζπκίακα, ηψ ππξί ηψλ βαζάλσλ 
ππξπνινχκελνο. 
 
Σψ θάιιεη ηήο πίζηεσο, ε αγία ζνπ ςπρή, σξατζκέλε πάλζεκλε, θαί ηφ 
θάιινο δεηνχζα, σο αιεζψο, Υξηζηνχ ηφ ακήραλνλ, Ναηαιία ηνχ πφζνπ νχ 
δηήκαξηεο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ πάλαγλνο Γέζπνηλα, ε ηεθνχζα ηνίο βξνηνίο, ηφλ θπβεξλήηελ Κχξηνλ, ηψλ 
παζψλ κνπ ηφλ άζηαηνλ θαί δεηλφλ, θαηεχλαζνλ ηάξαρνλ, θαί γαιήλελ 
παξάζρνπ ηή θαξδία κνπ. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Γπλαηθφο ζεφθξνλνο ηνχο ζείνπο ιφγνπο, ελ Καξδία ζέκελνο, Αδξηαλέ κάξηπο 
Υξηζηνχ, ελ ηνίο βαζάλνηο πξνζέδξακεο, ζχλ ηή ζπδχγσ ηφ ζηέθνο 
δεμάκελνο. 

Ο Οίθνο 
Καηξφο επέζηε ηνίο πηζηνίο, ραξκφζπλνο εκέξα, Αδξηαλνχ ηνχ ζείνπ ελζέσο 
επθξαλζψκελ, αλαβνψληεο πξφο απηφλ, Μάξηπο ηνχ Κπξίνπ, ν ηφλ αγψλα 
ηφλ θαιφλ ζαθψο αγσληζάκελνο, θαί ζηέθνο νπξαλφζελ δεμάκελνο ηήο 
δηθαηνζχλεο, απφ πάζεο επεξείαο ηνχ αιινηξίνπ εκάο ξχζαη πάληαο, ίαζίλ ηε 
ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ εμαπφζηεηινλ εκίλ, θαί ηήλ θειίδα πάζαλ ηνχ λνφο 
εθθάζαξνλ νπξαλφζελ, ζχλ ηή ζπδχγσ ηφ ζηέθνο δεμάκελνο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΣ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ, Αδξηαλνχ θαί 

Ναηαιίαο θαί ηήο ζπλνδίαο απηψλ. 
ηίρνη 

 Αδξηαλνχ ηέκλνπζη ρείξαο θαί πφδαο  
 Υείξεο πνλεξψλ, ψλ θνλνδξφκνη πφδεο.  
 Δλ ηψ βίσ ζχλεπλνο, ελ δέ ηψ πφισ 
 Αδξηαλψ ζχζθελνο ε Ναηαιία. 
 Αδξηαλφο ηκήζε ρείξαο πφδαο εηθάδη έθηε. 
 

Σή απηή εκέξα νη ζπλαζιήζαληεο ηψ Αγίσ Αδξηαλψ μίθεη ηειεηνχληαη. 
ηίρνη 

 Σέκλνπζηλ αλδξψλ εηθνζηηξηψλ άθξα,  
 Σά ηεηξάθηο ηνζαχηα ρείξαο θαί πφδαο. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Αηηηθνχ θαί ηζηλίνπ θαί ηνχ 
Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηβηζηίσλνο. 



ηίρνη 
 πζηαδηνδξνκνχζηλ αζιεηαί δχν,  
 Ξίθνπο δξακφληεο ζηάδηνλ θνπθνδξφκσο.  
 Ρπςζείο πζζψπσ δαθξχσλ, Ηβηζηίσλ,  
 Δχζπκνο εηο άδαθξπ ρσξείο ρσξίνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε εηέξνπ κάξηπξνο Αδξηαλνχ. 
ηίρνη 

 Αδξηαλφλ ηκεζέληα θνζκήζεη ζηέθνο,  
 Δλ ηή κεγίζηε ηψλ ζηεθάλσλ εκέξα. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Οζίνπ Ησάζαθ, πηνχ Αβελήξ ηνχ Βαζηιέσο. 
ηίρνη 

 Εήισ ηά βαζίιεηα Πακβαζηιέσο,  
 θεζελ πηφο γετλνπ βαζηιέσο. 
 

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

 Οπθ είρελ, νίκαη, ζάξθα Σηζφεο φισο.  
 Κάλ είρε, ηήμαο, νπθ εά βξψζηλ ηάθσ. 
 

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

Χδή δ' 
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ 

Αθαζαίξεηνη σο πχξγνη αλεδείρζεηε, ηψλ ηήο άλσ κάξηπξεο, εδαθίζαληεο, 
ειεπφιεηο πάζαο ηνχ ερζξνχ, κνριψ ηήο αζιήζεσο πκψλ, δηφ ηηκψκελ 
επζεβψο πκψλ ηήλ κλήκελ αεί. 
 
Βνεζφο, Αδξηαλψ ή Ναηαιία σο θαί ζχκςπρνο, παξά Θενχ δεδψξεηαη, 
αλειθχνπζα, εκπαξέληα ηνχηνλ ηψ βπζψ, ηήο πιάλεο θαί πείζνπζα βνάλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Χο πνιχηηκνλ ζεζαχξηζκα ηνχ κάξηπξνο, ηήλ ρείξα ζεζαπξίζαζα, νπ 
πξνέδσθαο, ζσθξνζχλεο ζνπ ηφλ ζεζαπξφλ, ζπιήζαη Σνίο ζπεχδνπζη 
εκλή, θπβεξλσκέλε ηή ρεηξί ηνχ ηψλ απάλησλ Θενχ. 

Θενηνθίνλ 
Νεαλίαο ηξείο ε θάκηλνο νπθ έθιεμε, γέλλεζηλ πξνηππνχζα ηήλ ζήλ, ηφ γάξ 
ζείνλ πχξ ζε κή θιέμαλ, ψθεζελ ελ ζνί, θαί πάληαο εθψηηζε βνάλ, Δπινγεηφο 
εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε' 
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο 

Σψ ππξί ηψλ βαζάλσλ νινθαπηνχκελνη, αζεβείαο ηήλ θιφγα πάζαλ 
εζβέζαηε, αίκαζηλ πκψλ, αζινθφξνη θξαπγάδνληεο, έ ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ 



εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Οη θξνπλνί ηψλ αηκάησλ ηψλ αζινθφξσλ ζνπ, πνηακνί ηακάησλ θφζκσ 
γεγφλαζη, ζάιαζζαλ δεηλψλ, παζεκάησλ μεξαίλνληεο, νχο αλεπθεκνχληεο, 
Υξηζηέ ζέ επινγνχκελ. 
 
Γπλαηθφο ζαπκαζίαο ηίο νπ ζαπκάζεηε, ην πξφο Κχξηνλ θίιηξνλ, φπσο 
εκίζεζελ, έξσηα ζαξθφο, θαί ηφλ ζχδπγνλ έπεηζε, ζέβεηλ θαί δνμάδεηλ, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Δθ θσηφο θσηνδφηελ Λφγνλ ζπλέιαβεο, θαί ηεθνχζα αθξάζησο ηνχηνλ 
δεδφμαζαη, Πλεχκα γάξ ελ ζνί, Κφξε ζείνλ εζθήλσζελ, φλ ππεξπςνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 

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

Χδή ζ' 
Θεφλ αλζξψπνηο 

Μειψλ ζηξεβιψζεηο δεηλψλ επίηαζηο, μίθνο νπ πχξ νχ ζάλαηνο, ζαξθφο ν 
επίθεξνο, ηνχ Υξηζηνχ ηήο αγάπεο ρσξίζαη πκάο, έλδνμνη αζινθφξνη, φισο 
νπθ ίζρπζελ, φζελ εηο αηψλαο, ζχλ απηψ αεί επθξαίλεζζε. 
 
ηξαηφο ερζξνίο πάζηλ απξνζκάρεηνο, πφιηο Θενχ, θαί θαησρπξσκέλνλ 
βαζίιεηνλ, θεθιεηζκέλνο Παξάδεηζνο άζπινο, θάιαγμ ηξνπαηνθφξνο, δήκνο 
ζεφιεθηνο, ζηχινη Δθθιεζίαο, αξξαγείο κάξηπξεο ψθζεηε. 
 
Λακπάο ζεφθσηνο άζηξα θαίλνληα, ιχρλνο εκίλ ηφ θψο ηήο επζεβείαο 
ππξζεχνληεο, ηνχ ειίνπ ηήο δφμεο απγάζκαηα, ηέθλα ηήο αλεζπέξνπ 
καθαξηφηεηνο, κάξηπξεο εδείρζεηε, Υξηζηνχ ζεβαζκηψηαηνη. 
 
Πεγή λακάησλ πιήξεο ηνχ Πλεχκαηνο, θαί πνηακφο ελζέσλ, ραξηζκάησλ 
πιεξνχκελνο, θαί θξαηήξ αζιήζεσο, πξνρέσλ θξνπλνχο, πέιαγνο ζσηεξίαο, 
κάξηπξεο ψθζεηε, δάιεο πεηξαζκψλ, παληνδαπψλ εκάο ιπηξνχκελνη. 
 
Υνξνίο καξηχξσλ Υξηζηνχ παλεχθεκε, παξεζηεθσο ηψ ζξφλσ, ηνχ ηψλ 
φισλ δεζπφδνληνο, ηνχο ηεινχληαο ζήλ κλήκελ πεξίζσδε, πίζηεη θαί 
πξνζπκία, πάλησλ ιπηξνχκελνο, ηψλ παξελνρινχλησλ, πεηξαζκψλ ηαίο 
ηθεζίαηο ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Νεθξνίο αλάζηαζηο λχλ δεδψξεηαη, δηά ηήο ζήο αθξάζηνπ, θαί αξξήηνπ 
θπήζεσο, Θενηφθε πάλζεκλε, δσή γάξ εθ ζνχ, ζάξθα πεξηθεηκέλε, πάζηλ 
εμέιακςε, θαί ηφ ηνχ ζαλάηνπ, ακεηδέο ζαθψο δηέιπζελ. 

Ο Δηξκφο 



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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Αδξηαλφο ν πάλζνθνο, θαί αήηηεηνο κάξηπο, σο αζιεηψλ εδξαίσκα, παξ' 
εκψλ δνμαδέζζσ, ζχλ ηή ζεπηή Ναηαιία, ηνχηνηο ηε ζπλεθιάκπεη, καξηχξσλ 
δήκνο Άγηνο, θάιαγμ ηξνπαηνθφξνο, ψλ ηήλ ιακπξάλ, εθηεινχληεο κλήκελ 
ηνχηνπο πκλνχκελ, θαί γάξ απηνί πξεζβεχνπζη, ηψ Υξηζηψ ππέξ πάλησλ. 

Θενηνθίνλ 
έ πξνζηαζίαλ άκαρνλ, θαί θξνπξάλ Παλαγία, θαί ζθέπελ θαί θξαηαίσκα, θαί 
απφξζεηνλ ηείρνο, θαί αξξαγή ζσηεξίαλ, θαί νρχξσκα ζείνλ, ν θφζκνο άπαο 
θέθηεηαη, έλ αλάγθαηο, πνηθίιαηο, Αιι' ψ Θενχ, ηνχ πακβαζηιέσο Μήηεξ θαί 
δνχιε, ζψδνηο θακέ ηφλ δνχιφλ ζνπ, εθ παληνίσλ θηλδχλσλ. 
 

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

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ 

Αδξηαλέ γελλαηφηαηε, ηήο ηνχ Γεζπφηνπ θσλήο, πιεξσηήο ερξεκάηηζαο, 
θνζκηθήλ ηεξπλφηεηα, απνζέκελνο άπαζαλ, θαί ηφλ ηαπξφλ επ' ψκσλ 
αξάκελνο, ηψλ παζψλ ηνχηνπ θνηλσλφο γέγνλαο, ελ ακθνηέξνηο γάξ, ψθζεο 
φλησο δφθηκνο, φζελ πηζηνί, ζήκεξνλ γεξαίξνκελ, ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ. (Γίο) 
 
Αδξηαλέ θαξηεξψηαηε, πειάγεη ηψλ αηθηζκψλ, ζπλερψο θπκαηνχκελνο, 
πεδαιηνπρνχζάλ ζε, ζνχ ηήλ ζχλνηθνλ έζρεθαο, θαί πξφο γαιήλεο, φξκνλ 
ηζχλνπζαλ, ηή άλσ πφιεη πξνζεκβηβάδνπζαλ, ελ ή παλεχθεκε, κάξηπο 
απιηδφκελνο, ππέξ εκψλ, πξέζβεπε δεφκεζα, ηψλ επθεκνχλησλ ζε. 
 
Μέρξη δεζκψλ θαί ζηξεβιψζεσλ, θαί ηψλ κειψλ εθθνπήο, θαξηεξψο 
αλζηζηάκελνη, ηάο ςπράο ηψ Κηίζαληη, απνδφληεο εηιήθαηε, ηήλ αησλίαλ φλησο 
αλάπαπζηλ, θαί ηήλ αγήξσ καθαξηφηεηα,  ήο εηχραηε, ζείαο αληηδφζεσο 
παξά Υξηζηνχ, κάξηπξεο παλέλδνμνη, ζεβαζκηψηαηνη! 

Γφμα... Ήρνο β' 
Ο πάληα πξνγηλψζθσλ Κχξηνο, αξξήησ πξνκεζεία ζε κάξηπο, σο εχθαξπνλ 
θιήκα πξνζήθαην, μίθεη καξηπξίνπ πνηθίισο ηεκλφκελνλ, θαξηεξίαο δαςηινχο 
επηθέξνληα θαξπνχο, εμ ψλ ηξέθνληαη πηζηψλ θαξδίαη, ηψλ επθεκνχλησλ ζε 
πφζσ, Αδξηαλέ έλδνμε. 

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

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 



 
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ ΚΕ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Πνηκέλνο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο πι. δ' 

Σί πκάο θαιέζσκελ 
Σί ζε λχλ Πνηκήλ νλνκάζσκελ, κνλαζηψλ ππνγξακκφλ, θαί ηακάησλ 
απηνπξγφλ, εγθξαηείαο ηαίο πιεγαίο, πάζε καζηίμαληα ςπρήο, πνιίηελ, ηψλ 
Αγγέισλ θαί ζπλφκηινλ, ηήο άλσ, κεηξνπφιεσο νηθήηνξα, ηψλ αξεηψλ 
ελδηαίηεκα, ηφλ ηήο εξήκνπ θνζκήηνξα, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 
 
Σί ζε λχλ Πνηκήλ πξεζθζεγμψκεζα; ηήο εξήκνπ πνιηζηήλ, θαί εζπρίαο 
εξαζηήλ, ηψλ παζψλ εθκεησηήλ, θαί κνλαζηψλ θαζεγεηήλ, πιεκκχξαλ, 
δηδαγκάησλ ζείνπ Πλεχκαηνο, θσζηήξα, δηαθξίζεσο αθνίκεηνλ, 
ζαπκαηνπξγφλ αιεζέζηαηνλ, πάζε πνηθίια ηψκελνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 
 
Λχρλνο δηαθξίζεσο γέγνλαο, θαηαπγαδσλ ηάο ςπράο ηψλ πξνζηφλησλ ζνη 
πηζηψο, θαί ηήλ ηξίβνλ ηήο δσήο, ππνδεηθλχο απηνίο ζνθέ, δηφ ζε ελ αηλέζεη 
καθαξίδνκελ, ηεινχληεο, ηήλ αγίαλ ζνπ παλήγπξηλ, Πνηκήλ Παηέξσλ ηφ 
θαχρεκα, αζθεηψλ εγθαιιψπηζκα, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σίλη σκνηψζεο ηαιαίπσξε, πξφο κεηάλνηαλ νπδφισο, αλαλεχνπζα ςπρή, θαί 
ηφ πχξ κή δεηιηψζα, ηψλ θαθψλ επηκνλή: Αλάζηα, θαί ηήλ κφλελ πξφο 
αληίιεςηλ, ηαρείαλ, επηθάιεζαη θαί βφεζνλ, Παξζελνκήηνξ δπζψπεζνλ, ηφλ 
ζφλ Τηφλ θαί Θεφλ εκψλ, ξπζζήλαί κε, ηψλ παγίδσλ ηνχ αιάζηνξνο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Άξλα ε ακλάο σο εψξαθελ, επί μχινπ επισκέλνλ, εθνπζίσο ζηαπξηθνχ, 
αλεβφα κεηξηθψο, νδπξνκέλε ελ θιαπζκψ, Τηέ κνπ, ηί ηφ μέλνλ ηνχην ζέακα: ν 
πάζη, ηήλ δσήλ λέκσλ σο Κχξηνο, πψο ζαλαηνχζαη καθξφζπκε, βξνηνίο 
παξέρσλ αλάζηαζηλ, Γνμάδσ ζνπ, ηήλ πνιιήλ Θεέ κνπ ζπγθαηάβαζηλ. 
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο πι. δ' 

Σαίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ ξναίο, ηήο εξήκνπ ηφ άγνλνλ εγεψξγεζαο, θαί ηνίο εθ 
βάζνπο ζηελαγκνίο, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο εθαξπνθφξεζαο, θαί γέγνλαο 
θσζηήξ ηή νηθνπκέλε ιάκπσλ ηνίο ζαχκαζη, Πνηκήλ Παηήξ εκψλ ζηε, 



Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ 
ν παξψλ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Θέξκε ηνχ Παξαθιήηνπ, Πάηεξ ζαιπνκέλε ε θαξδία ζνπ, ηφλ θξπκφλ ηψλ 
δαηκφλσλ, θαί παζψλ ηφλ ρεηκψλα δηέιπζελ. 
 
Άλζξαθη ζείνπ θφβνπ, θιέμαο ηψλ παζψλ ηήλ χιελ γέγνλαο, δηαθξίζεσο 
ιχρλνο, απαζείαο ππξζφο ηε καθάξηε. 
 
Φέξσλ επί ηψλ ψκσλ, Πάηεξ ηφλ ζηαπξφλ ζνπ εθνινχζεζαο, ηψ θαιέζαληη 
πφζσ, θαί θσζηήξ κνλαζηψλ ερξεκάηηζαο. 

Θενηνθίνλ 
ινο κε δηαζψδεη, Λφγνο ν ππέξζενο ρξεζηφηεηη, βνπιεζείο εθ γαζηξφο ζνπ, 
ζαξθσζήλαη αγλή Μεηξνπάξζελε. 
 

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

ηάζηλ ηήλ παλλχρηνλ, ζνχ θαηεπιάγεζαλ Άγγεινη, θαί γάξ απηνχο, έζρεο 
ζπλεξγνχληαο, ηαίο πξφο Θεφλ εληεχμεζηλ. 
 
Λχκλεο απεθάζεξαο, ηήο δηαλνίαο ηά φκκαηα, ηήο ηψλ παζψλ, ελνπηξίδε, 
θαζαξψο ηφλ Αφξαηνλ. 
 
Γάιαθηη αζθήζεσο, σο εθηξαθείο Πνηκήλ ζηε, εηο αξεηψλ χςνο αλελέρζεο, 
εηο ηειείαλ απάζεηαλ. 

Θενηνθίνλ 
Έρσλ ζε βνήζεηαλ, ηψλ δπζκελψλ νξκάο Άρξαληε, νχ δεηιηψ, έρσλ ζε 
πξνζηάηηλ, ηάο απηψλ ηξέπσ θάιαγγαο. 

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' 
Θείαο πίζηεσο 

Πνηκαηλφκελνο ππφ Κπξίνπ, ηνχηνπ πξφβαηνλ, σξάζεο πξάνλ, ελαληίνπο 
ιχθνπο κάθαξ ηξνπνχκελνο, θαί εθηειέζαο ηφλ ζείνλ αγψλά ζνπ, πξφο ηήλ 
νπξάληνλ κάλδξαλ εζθήλσζαο, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



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

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

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Αθειίδσηνλ έζνπηξνλ, ηάο ηνχ Παξαθιήηνπ απγάο δερφκελνλ, ζενθφξε 
ερξεκάηηζαο, θαί δνρείνλ αλαβάζεσλ. 
 
Αξδεπφκελνο δάθξπζη, δέλδξνλ θαζσξάζεο Πάηεξ πςίθνκνλ, εγθξαηεία 
θαιιπλφκελνλ, θαί θαξπνίο ελζένηο επζελνχκελνλ. 
 
Γεπνλήζαο ηήλ άξνπξαλ, ζνχ ηήο δηαλνίαο πφλνηο αζθήζεσο, αξεηψλ ζηάρπλ 
πνιχθνξνλ, θαί ζαπκάησλ ράξηλ εγεψξγεζαο. 

Θενηνθίνλ 
Παξζελίαο θεηκήιηνλ, θαί ηήο αρσξήηνπ θχζεσο ζθήλσκα, ηήλ ςπρήλ κνπ 
θσηαγψγεζνλ, ηήλ εζθνηηζκέλελ Θενλχκθεπηε. 
 

Χδή ε' 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Σφλ θαχζσλα βαζηάζαο ανίδηκε, ηήο εκέξαο, ραξάο θαηεμίσζαη, ηήο ηνχ 
Κπξίνπ ζνπ ζηε. 
 
Αζθήζεσο ιεηκψλη εδχπλννλ, έθπο ξφδνλ, νζκαίο ζείαο γλψζεσο, επσδηάδνλ 
ηά πέξαηα. 
 
Σφλ πξίλ κεγαιαπρία ρξεζάκελνλ, Πάηεξ φθηλ, πξφο γήλ εηαπείλσζαο, ηή 
ηαπεηλψζεη θξαμάκελνο.  

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

Χδή ο' 
Υηηψλά κνη παξάζρνπ 

Νεθξψζαο ηάο ηνχ ζψκαηνο νξκάο, πνιινίο αγσλίζκαζη, δσήλ πξφο 
αζάλαηνλ, εμεδήηκεζαο Πνηκήλ αμηάγαζηε. 
 
Δγθξάηεηαλ αέλανλ θαί επρήλ, αγάπελ αζφισηνλ, θηεζάκελνο ζηε, 
αθειίδσηνλ Θενχ ψθζεο έζνπηξνλ. 



 
Δξήκνηο ελ αβάηνηο πξνζθνηηψλ, παζψλ εξεκψζεσο, ζαπηφλ απεγχκλσζαο, 
θαί πνιίηεο νπξαλψλ ερξεκάηηζαο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ κφλε δηά ιφγνπ ελ ζαξθί, ηφλ Λφγνλ θπήζαζα, ξχζαη δεφκεζα, ηψλ 
παγίδσλ ηνχ ερζξνχ ηάο ςπράο εκψλ. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σψλ ιακπξψλ αγψλσλ ζνπ, ζηε Πάηεξ, ε αγία ζήκεξνλ, επέζηε κλήκε ηάο 
ςπράο, ηψλ επζεβψλ θαηεπθξαίλνπζα, Πνηκήλ ζεφθξνλ, Παηήξ εκψλ ζηε. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΕ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Πνηκέλνο. 

ηίρνη 
 Χο εθ ιχθνπ ραίλνληνο εξπάγε βίνπ,  
 Πνηκήλ, ηφ ζξέκκα ηνχ κεγίζηνπ πνηκέλνο.  
 Πνηκέλα εηο κέγαλ εβδφκε εηθάδη ψρεην Πνηκήλ. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ 
Ληβεξίνπ Πάππα Ρψκεο. 

ηίρνη 
 Σφλ πινχηνλ αληιείλ Ληβέξηνο λχλ έρεη,  
 λ νπξαλνίο ήλ εκθξφλσο ζεζαπξίζαο. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ Παηξφο εκψλ Οζίνπ, Δπηζθφπνπ 
Κνπδξνχβεο. 

ηίρνη 
 Σήλ θιήζηλ εηπψλ ζηε ηήλ ζήλ κφλελ  
 Πιεξψ ζαλφληη επαηλφλ ζνη ηφ ρξένο. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο ππφ ηνχ Αγίνπ Φηιίππνπ βαπηίζεσο ηνχ 
Αηζίνπνο Δπλνχρνπ. 

ηίρνη 
 Αλήξ ειέγρεη ηήλ παξνηκίαλ πάδσλ.  
 Λεπθαίλεηαη γάξ, θαί πεθπθψο Αηζίνς. 
 

Σή απηή εκέξα, ή Αγία Αλζνχζα ε Νέα, ηξίρηλνλ ξάθνο ελδπζείζα θαί εηο 
θξέαξ ξηθζείζα, ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 
 Ο καλδχαο ζνη πίινο, ε πφξπε πέηξα.  
 Μεζ' ψλ ππήιζεο, Αλζνχζα, βαζχ θξέαξ. 



 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Φαλνπξίνπ αλαθαλέληνο ελ έηεη 1500. 

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

 
Χδή δ' 

Παίδεο Δβξαίσλ 
Θείαηο ζρνιάδσλ ζεσξίαηο, ιακπξπλφκελνο αυινηο ζεαπγίαηο, θαί εκέξαο 
πηφο, θαί θψο ηψλ ελ ζθφηεη, σο αιεζψο γεγέλεζαη, εενθφξε εηο αηψλαο. 
 
Ήξζεο πξφο χςνο απαζείαο, κεηά ζψκαηνο Αγγέινπο εκηκήζσ, Παξαδείζνπ 
ηξπθήο, εγέλνπ θιεξνλφκνο, αλαβνψλ καθάξηε, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Λάκπσλ αθηίζηλ απαζείαο, απεκαχξσζαο δαηκφλσλ επεξείαο, θαί ηήο 
ηνχησλ πνιινχο, θαθψζεσο εξξχζσ, αλαβνψληαο ζηε, ν Θεφο επινγεηφο 
εί. 

Θενηνθίνλ 
Ίδε ήλ έθεζε Παξζέλνλ, ελ ηψ Πλεχκαηη ν κέγαο Ζζαταο, ελ γαζηξί ηφλ Θεφλ, 
ζπλέιαβε θαί ηίθηεη, ψ κεισδνχληεο θξάδνκελ, 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. 
 
Οπθ έζεηζαλ ηήο ςπρήο ζνπ ηφλ πχξγνλ, νη άλεκνη αθαζάξησλ πλεπκάησλ, 
εζηήξηθην θαί γάξ, ηήο πίζηεσο ελ πέηξα, πακκάθαξ ζενθφξε. 
 
Σφ δχζκνξθνλ ηψλ παζψλ εμεδχζσ, ρηηψληνλ, ελεδπζσ δέ Πάηεξ, σξαίαλ 
ηήλ ζηνιήλ, ηήο ζείαο απαζείαο, Υξηζηψ ζπκβαζηιεχσλ. 

Θενηνθίνλ 
Χο έληηκνλ θαί ππέξηαηνλ ζξφλνλ, ππάξρνπζαλ ηνχ Θενχ ηνχ Τςίζηνπ, 
πκλήζσκελ ιανί, ηήλ αγίαλ Παξζέλνλ, απηήλ ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ άλαξρνλ Βαζηιεα ηήο δφμεο, φλ ηξέκνπζηλ νπξαλψλ αη δπλάκεηο, θαί 
θξίηηνπζη ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, πκλείηε Ηεξείο, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 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 αθηίλαο ηνίο πηζηνίο, ηάο ζάο 
θαηαιέινηπαο, θσηνεηδείο αξεηάο, ειαπλνχζαο ηήλ ςπρψλ ακαπξφηεηα. 
 



Σίκηνο έλαληη Θενχ, ζνχ ν ζάλαηνο ανίδηκε γέγνλε, θαί γάξ νζίσο ελ γή, 
επνιηηεχζσ ηνχηνπ πξνζηάγκαηα, θαί δηθαίσκα Πνηκήλ, ηεξήζαο αιψβεηα, 
φζελ αλέηεηιελ, σο δηθαίσ ζνη ηφ θψο ηφ αλέζπεξνλ. 
 
Σαίο ζείαηο Πάηεξ θαιινλαίο, ελεδφκελνο θαί ζέζεη ζενχκελνο, θαί ηψ κεγάισ 
θσηί, πεθσηηζκέλνο λχλ παξηζηάκελνο, θαί αθξνηάησ εθεηψ, εγγίδσλ 
ηξαλφηεξνλ, ηψλ ζέ ηηκψλησλ Πνηκήλ, θαί ηεινχλησλ ζνπ ηήλ κλήκελ 
κλεκφλεπε. 

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, 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 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

ιελ ζαθψο δεμάκελνο, ηήλ ηξηζήιηνλ αίγιελ, ηήο ζεαξρίαο πάλζνθε, λχλ 
Θεφο ρξεκαηίδεηο, Θενχ ηνχ θχζεη κεζέμεη, φλ δπζψπεη ξπζζήλαη, θηλδχλσλ ηε 
θαί ζιίςεσλ, ηνχο ηηκψληάο ζε Πάηεξ, θαί ηήλ ζεπηήλ, θαί θσζθφξνλ κλήκελ 
ζνπ εθηεινχληαο, Πνηκήλ ζεφθξνλ ζηε, αζθεηψλ σξαηφηεο. 

Θενηνθίνλ 
έ ν παηήξ εξέηηζελ, σο πνιχεπθηνλ θξίλνλ, Θενθπήηνξ πάλαγλε, δηά 
Πλεχκαηνο ζείνπ, πξφο ηήλ Τηνχ θαηνηθίαλ, αλακέζνλ επξψλ ζε, ηψλ 
αθαλζψλ παλάκσκε, απνζηίιβνπζαλ θάιιεη, παξζεληθψ, δηφ δή Θεφλπκθε ζέ 
πκλνχκελ, θαί πφζσ καθαξίδνκελ, δηά ζνχ νη ζσζέληεο. 
 

Καί ή ινηπή ηνχ ξζξνπ αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ ΚΖ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μσζέσο ηνχ Αηζίνπνο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο πι. δ' 

Οη κάξηπξέο ζνπ Κχξηε 
Μσζήο ν πνιπζξχιεηνο, θφζκνπ ηεξπλφηεηα, ιηπψλ εκθξφλσο, πφλνηο 
αζθήζεσο ζπληνλσηάηνηο, πάζε ππέηαμε ζαξθφο, θαί θαηαβαιψλ ηφλ 
πνιπκήραλνλ, λίθεο ηνχο ζηεθάλνπο εθνκίζαην, Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο Κχξηε, 
δίδνπ ηφ κέγα έιενο. 
 



Δγθξάηεηαλ αζχγθξηηνλ, ζηάζηλ παλλχρηνλ, άγξππλνλ φκκα, λνχλ 
θαληαδφκελνλ ηφ ζείνλ θάιινο, έζρεο καθάξηε Μσζή, φζελ ηακάησλ ράξηλ 
είιεθαο, πάζε ζεξαπεχεηλ ραιεπψηαηα, Γηφ ζε δπζσπνχκελ, Αίηεζαη πάζη 
Πάηεξ ηφ κέγα έιενο. 
 
Γαηκφλσλ παλνπξγεχκαηα, θαί ηά ηνμεχκαηα, θαί ηάο ελέδξαο, ζεία 
ζθεπφκελνο Μσζή παιάκε, Πάηεξ δηήιζεο αβιαβψο, θαί ηή απαζεία 
ζεκλπλφκελνο, πάζη ηνίο Οζίνηο ζπλεξίζκεζαη, πξεζβεχσλ δσξεζήλαη, 
πίζηεη ηνίο ζέ ηηκψζη ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οη ινγηζκνί αθάζαξηνη, ηά ρείιε δφιηα, ηά έξγα δέ κνπ, εηζί πακκίαξα, θαί ηί 
πνηήζσ; πψο ππαληήζσ ηψ Κξηηή; Γέζπνηλα Παξζέλε θαζηθέηεπζνλ, ηφλ Τηφλ 
θαί πιάζηελ ζνπ θαί Κχξηνλ, φπσο ελ κεηαλνία δέμεηαί κνπ ηφ πλεχκα, σο 
κφλνο εχζπιαγρλνο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ δάκαιηο ε άζπηινο, ηφλ κφζρνλ βιέπνπζα, επί ηνχ μχινπ, 
πξνζαλαξηψκελνλ εζεινπζίσο, νδπξνκέλε γνεξψο, Οίκνη! αλεβφα, 
πνζεηλφηαηνλ ηέθλνλ, ηί δήκνο αληαπέδσθελ, αράξηζηνο Δβξαίσλ, ζέισλ κε 
αηεθλψζαη, εθ ζνχ πακθίιηαηε; 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Σήο εξήκνπ πνιίηεο, θαί έλ ζψκαηη Άγγεινο, θαί ζαπκαηνπξγφο αλεδείρζεο 
ζενθφξε Μσζή παηήξ εκψλ, λεζηεία αγξππλία, πξνζεπρή, νπξάληα 
ραξίζκαηα ιαβψλ, ζεξαπεχεηο ηνχο λνζνχληαο, θαί ηάο ςπράο ηψλ πίζηεη 
πξνζηξερφλησλ ζνη, Γφμα ηψ δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη, 
δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά ζνχ πάζηλ ηάκαηα. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ 
ν παξψλ. 
 

Πνίεκα Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Γήγκαηη ακαξηίαο, κεκειαλσκέλελ ηήλ θαξδίαλ κνπ, θαηαιεχθαλνλ Πάηεξ, 
κεηαλνίαο ηνίο φκβξνηο πξεζβείαηο ζνπ. 
 
Φφβσ ηψ ηνχ Γεζπφηνπ, ζάξθα θαζειψζαο άπαλ λφεκα, εκπαζέο εθ 
θαξδίαο, ζενθφξε πακκάθαξ εμήιεηςαο. 
 
Αχιαμη δηαλνίαο, θξχςαο ηά ηνχ ιφγνπ Πάηεξ ζπέξκαηα, εγεψξγεζαο ζίηνλ, 
ζεζαπξνίο αθελψηνηο ηεξνχκελνλ. 

Θενηνθίνλ 



ινλ κέ δηαζψδεη, Λφγνο ν ππέξζενο ρξεζηφηεηη, βνπιεζείο εθ γαζηξφο ζνπ, 
ζαξθσζήλαη αγλή Μεηξνπάξζελε. 
 

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

Πλεχκαηη θηλνχκελνο, πλεπκαηηθαίο ζνθέ πξάμεζηλ, εγθαξηεξψλ, ηά ηήο 
πνλεξίαο, θαζππέηαμαο πλεχκαηα. 
 
ζέλεη δπλακνχκελνο, ζεαξρηθψ Μσζή ζηε, ηφλ ηζρπξφλ, άζαξθνο θαζάπεξ, 
εηαπείλσζαο δξάθνληα. 
 
κβξνηο ηψλ δαθξχσλ ζνπ, ππξθατάλ παζψλ έζβεζαο, θαί πνηακφο, ψθζεο 
ραξηζκάησλ, πεπιεζκέλνο ηνχ Πλεχκαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Έρσλ ζε βνήζεηαλ, ηψλ δπζκελψλ νξκάο Άρξαληε, νπ δεηιηψ, έρσλ ζε 
πξνζηάηηλ, ηάο απηψλ ηξέπσ θάιαγγαο. 

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' 
Θείαο πίζηεσο 

Φέγγνο άδπηνλ εηζδεδεγκέλνο, απεκαχξσζαο ηψλ λννπκέλσλ, Αηζηφπσλ 
ζενθφξε ηά πξφζσπα, θαί ηάο απηψλ θαθνπξγίαο δηέιπζαο, ηαίο πξφο ηφ 
ζείνλ απαχζηνηο ζνπ λεχζεζη Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
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' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Σφλ θηιφζαξθνλ δαίκνλα, ηαίο αδηαιείπηνηο Πάηεξ δεήζεζη, θαί πφλσλ 
επηδφζεζηλ, εθ ςπρήο ησλ πακκάθαξ απεδίσμαο. 
 
Μεηαζείο ηήλ δηάλνηαλ, πξφο ηά ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ ζηε, ηήο αζθήζεσο 
ηφλ θαχζσλα, ψζπεξ ζείαλ δξφζνλ θαζππέθεξεο. 
 



Θεσξίαηο θαί πξάμεζηλ, εθιειακπξπζκέλε Πάηεξ παλφιβηε, ε θαξδία ζνπ ηνχ 
Πλεχκαηνο, θαζαξφλ εδείρζε ελδηαίηεκα. 

Θενηνθίνλ 
Παξζελίαο θεηκήιηνλ, θαί ηήο αρσξήηνπ θχζεσο ζθήλσκα, ηήλ ςπρήλ κνπ 
θσηαγψγεζνλ, ηήλ εζθνηηζκέλελ Θενλχκθεπηε. 
 

Χδή ε' 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Σψ άλζξαθη ππξνχκελνο, κάθαξ ηήο απαζείαο, χιελ επθαηάπξεζηνλ, ηήλ ηψλ 
παζψλ απεηέθξσζαο. 
 
Αζηήξ ηήο εγθξαηείαο, πςψκαζη δηαπξέπσλ, ψθζεο ηάο ςπράο εκψλ, 
θαηαθσηίδσλ ανίδηκε.  
 
Σεζξίππσ αξεηψλ επηβέβεθαο, θαί πξφο λχζζαλ, έθζαζαο νπξάληνλ, Πάηεξ 
Μσζή αμηάγαζηε. 

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

Χδε ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Νπθηί κε ακαξηηψλ, θαί εδνλψλ ακαπξφηεηη, θπθινχκελνλ ηαίο έλ ζνί, ηνχ 
Πλεχκαηνο ιάκςεζηλ, φινλ θσηαγψγεζνλ, φινλ πξφο ιηκέλα, ζσηεξίαο 
Πάηεξ ίζπλνλ. 
 
Χο κέιηζζα θηιεξγφο, ηψ ζίκβισ ηήο δηαλνίαο ζνπ, ηά άλζε ηψλ αξεηψλ, 
αζξνίζαο αλέβιπζαο, γιπθαζκφλ αζάλαηνλ, ηήλ πηθξίαλ Πάηεξ, ηψλ 
δαηκφλσλ απειαχλνληα. 
 
Δξήκνηο εγθαξηεξψλ, ηήλ άλσ πφιηλ θεθιήξσζαη, ηήλ ζάξθα δνπιαγσγψλ, 
λεζηείαηο ζαπκάζηε, ηξπθήλ πξφο αδάπαλνλ, θαί πξφο Παξαδείζνπ, ηάο 
ζθελψζεηο εμεδήκεζαο. 

Θενηνθίνλ 
Αγίαζκα λνεηφλ, θαί άςαπζηνλ ηιαζηήξηνλ, ιπρλίαλ ρξπζνεηδή, θαί ηξάπεδαλ 
έκςπρνλ, ηφλ άξηνλ βαζηάζαζαλ, ηήο δσήο Παξζέλε, νη πηζηνί ζε 
νλνκάδνκελ. 

Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Αηζηφπσλ πξφζσπα, απνξξαπίζαο, λνεηψλ αλέιακςαο, θαζάπεξ ήιηνο 



θαηδξφο, θσηαγσγψλ ηάο ςπράο εκψλ, ηψλ ζέ ηηκψλησλ, Μσζή 
πακκαθάξηζηε. 

 
 π λ α μ ά ξ η ν λ 

Σή ΚΖ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μσζέσο ηνχ 
Αηζίνπνο. 

ηίρνη 
 Φήζεηο ηφ ξεηφλ θαί ζαλψλ, Μσζή κέια.  
 «Άλζξσπνο φςηλ, θαί Θεφο ηήλ θαξδίαλ».  
 Θάςαλ ελ εηθάδη Μσζήλ νγδφε Αηζηνπήα. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Αθαθίνπ ηνχ Νένπ.  
ηίρνη 

 Σξάρεινλ Αθάθηνο εθηκεζείο μίθεη,  
 Φπρήο ηφ ιεπθφλ κελχσλ, βιχδεη γάια. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Γηνκήδνπο θαί Λαπξεληίνπ. 
ηίρνη 

 Γηηηνίο αζιεηαίο πξνζδεζείζη πιαηάλσ, 
 Σαζέληα ηφμα, πιαηάλσλ θελνί ςφθνη. 
 

Σή απηή εκέξα, ν δίθαηνο Δδεθίαο ν Βαζηιεχο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Δί δαθξχζαο ήλ Δδεθίαο, σο πάιαη,  
 Εσήο άλ άιιελ εχξε πξνζζήθελ πάιηλ. 
 

Σή απηή ήκέξα, κλήκε ηήο Αγίαο Άλλεο, ηήο ζπγαηξφο Φαλνπήι. 
ηίρνη 

 Οχ γήο απήξελ ε Φαλνπήι ζπγάηεξ,  
 Δσο εθ' απηήο είδε ηφλ Θεφλ βξέθνο.  
 

Οη άγηνη ηξηάθνληα ηξείο κάξηπξεο, νη εμ Ζξαθιείαο, ππξί ηειεηνχληαη. 
 

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

Χδή δ' 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Λχκεο παζψλ θεθαζαξκέλνο, ηάο ηνχ Πλεχκαηνο αζηξάπησλ ιακπεδφλαο, 
πξφο ηφ θψο αιεζψο, ηφ άυινλ κεηέβεο, έλζα ρνξνί καθάξηε, αζθεηψλ εηο 
ηνχο αηψλαο. 
 
Πάζαλ εμέθπγεο θαθίαλ, σθεηψζσ δέ θαιψλ ηήλ κεηνπζίαλ, θαί ηεξπλψ 
εθεηψ, αυισ ζπλε θξάζεο, αλαβνψλ καθάξηε, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Πφλνηο αζθήζεσο ακέηξνηο, ηήλ επίπνλνλ εμήξαλαο απάηελ, ζενθφξε δηφ, ηήλ 



άπνλνλ εθεχξεο, ηψλ αγαζψλ απφιαπζηλ, επινγψλ ζνπ ηφλ Γεζπφηελ. 
Θενηνθίνλ 

Ίδε ήλ έθεζε Παξζέλνλ, ελ ηψ Πλεχκαηη ν κέγαο Ζζαταο, ελ γαζηξί ηφλ Θεφλ, 
ζπλέιαβε θαί ηίθηεη, ψ κεισδνχκελ, Κχξηε, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Σαίο πξνζεπραίο λεπξνχκελνο, ηαπεηλψζεη πςνχκελνο, ηή δηθαηνζχλε, ηήλ 
ςπρήλ ιακπφκελνο, αγάπε θνζκνχκελνο, πξφο αξεηψλ αθξψξεηαλ, πξφο 
πεξηθαλέο Πάηεξ αλέδξακεο χςνο, θξαπγάδσλ, ηφλ Γεζπφηελ, Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ο κειαλφο κέλ ηψ ζψκαηη, ηήλ ςπρήλ θαηδξνηέξαλ δέ, ηψλ ειηαθψλ 
καξκαξπγψλ θηεζάκελνο, δαηκφλσλ εκαχξσζελ, εδνθσκέλα πξφζσπα, ηάο 
δέ ηψλ πηζηψλ, θαηαιακπξχλεη θαξδίαο, απηνχ ηή εθκηκήζεη, ηψλ ζεξκψο 
κεισδνχλησλ, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Σή ηαπεηλψζεη πάληνζελ, πεθξαγκέλνο δηέθπγεο, Πάηεξ Αηζηφπσλ, λνεηψλ 
ηνμεχκαηα, αιείπηεο δέ γέγνλαο, ηψλ κνλαζηψλ πξφο πάιελ ερζξψλ, έξγνηο 
ηε θαί ιφγνηο, ζχλ απηνίο αλαθξάδσλ, Οη παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Τπεξθπψο ζπλέιαβεο, ππέξ ιφγνλ εθχεζαο, ηφλ Γεκηνπξγφλ ηήο 
αλζξσπίλεο θχζεσο, γελφκελνλ άλζξσπνλ, ηφλ ηνχ Παηξφο αρψξηζηνλ, 
Γέζπνηλα αγλή, ψ κεισδεί πάζα θηίζηο, Οη παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηψ Γεκηνπξγψ, 
θαί Λπηξσηή αλεβφα, Οη παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Έθξημε πάζα αθνή 

Δλ έξγνηο φλησο ηήλ δσήλ, αγαζνίο δηαηειέζαο απέιαβεο, ηψλ αγαζψλ ηήλ 
πεγήλ, θαί ηνχ ζνχ πφζνπ πέξαο θαηέιαβεο, ενξηαδφλησλ δέ ελ ψ, ε θσλή 
κεη' αηλέζεσο, ραίξσλ εζθήλσζαο, αμηάγαζηε Μσζή Πάηεξ ζηε. 
 
ηάδνπζη Πάηεξ γιπθαζκφλ, σθειείαο νη ηψλ πφλσλ ηδξψηέο ζνπ, θαί ηήλ 
πηθξίαλ εκψλ ηψλ παζεκάησλ απνδηψθνπζηλ, αλαβιπζηάλνπζηλ εκίλ ηάζεηο 
ηά ιείςαλα, θαί ζεπεδφλαο θαθψλ, θαί ςπρψλ ηφλ κνιπζκφλ εθθαζαίξνπζηλ. 
 
ηεθάλνηο έζηεςε Υξηζηφο, ακαξάληνηο ζνπ ηήλ θάξαλ ζεζπέζηε, λεληθεθφηνο 
ζηεξξψο, ηάο παξαηάμεηο ηνχ θνζκνθξάηνξνο, θαί ηψλ Οζίσλ ηνίο ρνξνίο, 
νζίσο εξίζκεζε, κεζ' ψλ ηθέηεπε, ιπηξσζήλαη πεηξαζκψλ ηνχο ηηκψληάο ζε. 



Θενηνθίνλ 
Έπαπζαο κφλε γπλαηθψλ, ηήλ αξάλ ηψλ πξνπαηφξσλ Θεφλπκθε, ηφλ 
απεξίγξαπηνλ, ζαξθί ηεθνχζα πεξηγξαθφκελνλ, εθαηλνηφκεζαο ζεζκνχο, 
θχζεσο ακφιπληε, ηά δηεζηψηα ηφ πξίλ, παξαδφμσ κεζηηεία ζνπ ήλσζαο. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Σψλ λνεηψλ δηέθνςαο, θεθαιάο Αηζηφπσλ, Πάηεξ Μσζή καθάξηε ηή καραίξα 
ηψλ ζείσλ, ζνχ πξνζεπρψλ ζενθφξε, λίθεο φζελ βξαβεία, παξά Υξηζηνχ 
απείιεθαο, ψ θαί λχλ ζχλ Αγγέινηο, παξεζηεθψο, απαζείαο ιάκπσλ 
θσηνρπζία ζνχο πκλεηάο θαί πξφζθπγαο, ιάκπξπλνλ ζαίο πξεζβείαηο. 

Θενηνθίνλ 
Εήζαο αηζρξψο απψιεζα, ηήο ςπρήο ηφ σξαίνλ, θαί σκνηψζελ θηήλεζηλ, 
αλνήηνηο ν ηάιαο, ά νπθ εμφλ πνηείλ πξάηησλ, Γέζπνηλα Θενηφθε, 
ιακπξχλαζά κε θάζαξνλ ηνχ θσηφο ζνπ ηαίο ζείαηο, καξκαξπγαίο, θαί 
πζζψπσ Κφξε ηήο κεηαλνίαο, θαί δείμφλκε ηφλ δνχιφλ ζνπ, ζθεχνο 
εχρξεζηνλ ζείνλ. 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ ΚΘ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηήο απνηνκήο ηήο ηηκηαο Κεθαιήο ηνχ αγίνπ, ελδφμνπ Πξνθήηνπ, 

Πξνδξφκνπ θαί Βαπηηζηνχ, Ησάλλνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Μεηά ηφλ πξννηκηαθφλ ςαικφλ, ζηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, 
Μαθάξηνο αλήξ. 
 

Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Ηδηφκεια ηέζζαξα, δεπηεξνχληεο ηά δχν πξψηα. 

 
Ήρνο πι. β' 

Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Γελεζιίσλ ηεινπκέλσλ, ηνχ αλαηδεζηάηνπ Ζξψδνπ, ηήο αζειγνχο 
νξρεζηξίδνο, επιεξνχην ε δηάζεζηο ηνχ φξθνπ, ηνχ γάξ Πξνδξφκνπ ε θεθαιή 
απνηκεζείζα, σο νςψληνλ εθέξεην, επί πίλαθη ηνίο αλαθεηκέλνηο,  
ζπκπνζίνπ κηζεηνχ, αλνζηνπξγήκαηνο θαί κηαηνθνλίαο πιήξνπο! Αιι' εκείο 
ηφλ Βαπηηζηήλ, σο ελ γελλεηνίο γπλαηθψλ κείδνλα, επαμίσο ηηκψληεο 
καθαξίδνκελ. 



Ο απηφο 
Χξρήζαην ε καζήηξηα, ηνχ πακπνλήξνπ δηαβφινπ, θαί ηήλ θεθαιήλ ζνπ 
Πξφδξνκε, κηζζφλ αθείιεην,  ζπκπνζίνπ πιήξνπο αηκάησλ! Δίζε κή 
ψκνζαο Ζξψδε άλνκε, ςεχδνπο έθγνλε, εη δέ θαί ψκνζαο, κή επψξθεζαο, 
θξείηηνλ γάξ ςεπζάκελνλ δσήο επηηπρείλ, θαί κή αιεζεχζαληα, ηήλ θάξαλ ηνχ 
Πξνδξφκνπ απνηεκείλ, Αιι' εκείο ηφλ Βαπηηζηήλ, σο ελ γελλεηνίο γπλαηθψλ 
κείδνλα, επαμίσο ηηκψληεο καθαξίδνκελ. 

Ο απηφο 
Οπθ έδεη ζε ψ Ζξψδε, ηφλ ηήο κνηρείαο έιεγρνλ, δη' έξσηα ζαηαληθφλ, θαί 
νίζηξνλ ζειπκαλίαο, ζαλάησ θαηαθξίλαη, νπθ έδεη ζε ηνχηνπ ηήλ πάληηκνλ 
θάξαλ, παξαλφκσ γπλαηθί, δη' φξθνλ νξρήζεσο, παξαδνχλαη ζθαιεξψο, ! 
πψο εηφικεζαο ηνηνχηνλ θφλνλ ηειέζαη; πψο δέ νχ θαηεθιέρζε ε αζειγήο 
νξρήζηξηα, ελ κέζσ ηνχ ζπκπνζίνπ επί πίλαθη βαζηάδνπζα ηαχηελ, Αιι' εκείο 
ηφλ Βαπηηζηήλ, σο ελ γελλεηνίο γπλαηθψλ κείδνλα, επαμίσο ηηκψληεο 
καθαξίδνκελ. 

Ο απηφο 
Πάιηλ Ζξσδηάο καίλεηαη, πάιηλ ηαξάηηεηαη,  φξρεκα δφιηνλ, θαί πφηνο κεηά 
δφινπ! ν Βαπηηζηήο απεηέκλεην, θαί Ζξψδεο εηαξάηηεην, Πξεζβείαηο Κχξηε 
ηνχ ζνχ Πξνδξφκνπ, ηήλ εηξήλελ παξάζρνπ ηαίο ςπραίο εκψλ. 

Γφμα... 
Γελεζιίσλ ηεινπκέλσλ, ηνχ αλαηδεζηάηνπ Ζξψδνπ, ηήο αζειγνχο 
νξρεζηξίδνο, επιεξνχην ε δηάζεζηο ηνχ φξθνπ, ηνχ γάξ Πξνδξφκνπ ε θεθαιή 
απνηκεζείζα, σο νςψληνλ εθέξεην, επί πίλαθη ηνίο αλαθεηκέλνηο,  
ζπκπνζίνπ κηζεηνχ, αλνζηνπξγήκαηνο θαί κηαηνθνλίαο πιήξνπο! Αιι' εκείο 
ηφλ Βαπηηζηήλ, σο ελ γελλεηνίο γπλαηθψλ κείδνλα, επαμίσο ηηκψληεο 
καθαξίδνκελ. 

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

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 40, 1 θαί εθινγή) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Παξαθαιείηε, παξαθαιείηε ηφλ ιαφλ κνπ, ιέγεη ν Θεφο. Οη 
Ηεξείο ιαιήζαηε εηο ηήλ θαξδίαλ Ηεξνπζαιήκ. Παξαθαιέζαηε απηήλ, φηη 
επιήζζε ε ηαπείλσζηο απηήο, ιέιπηαη γάξ απηήο ε ακαξηία, φηη εδέμαην εθ 
ρεηξφο Κπξίνπ δηπιά ηά ακαξηήκαηα απηήο. Φσλή βνψληνο ελ ηή εξήκσ. 
Δηνηκάζαηε ηήλ νδφλ Κπξίνπ, επζείαο πνηείηε ηάο ηξίβνπο ηνχ Θενχ εκψλ. 
Πάζα θάξαγμ πιεξσζήζεηαη, θαί πάλ φξνο θαί βνπλφο ηαπεηλσζήζεηαη, θαί 
έζηαη ηά ζθνιηά εηο επζείαλ, θαί αη ηξαρείαη εηο νδνχο ιείαο, θαί φςεηαη πάζα 



ζάξμ ηφ ζσηήξηνλ ηνχ Θενχ. Δπ' φξνπο πςεινχ αλάβεζη ν επαγγειηδφκελνο 
ηψλ, χςσζνλ ελ ηζρχτ ηήλ θσλήλ ζνπ ν επαγγειηδφκελνο Ηεξνπζαιήκ, 
πςψζαηε, κή θνβείζζε. Δγψ Κχξηνο ν Θεφο, εγψ επαθνχζνκαη, ν Θεφο, 
Ηζξαήι, θαί νπθ εγθαηαιείςσ απηνχο, αιιά αλνίμσ εθ ηψλ νξέσλ πνηακνχο, 
θαί ελ κέζσ πεδίσλ πεγάο. Πνηήζσ ηήλ έξεκνλ εηο έιε, θαί ηήλ δηςψζαλ γήλ 
ελ πδξαγσγνίο. Δπθξαλζήησ ν νπξαλφο άλσζελ, θαί λεθέιαη ξαλάησζαλ 
δηθαηνζχλελ, Αλαηεηιάησ ε γή, θαί βιαζηεζάησ έιενο θαί δηθαηνζχλελ 
αλαηεηιάησ άκα. Φσλήλ επθξνζχλεο αλαγγείιαηε έσο εζράηνπ ηήο γήο, θαί 
αθνπζηφλ γελέζζσ ηνχην. Λέγεηε φηη εξξχζαην Κχξηνο ηφλ δνχινλ απηνχ 
Ηαθψβ. Καί εάλ δηςήζσζη δη' εξήκσλ, εμάμεη απηνίο χδσξ εθ πέηξαο. 
Δπθξάλζεηη ζηείξα ε νχ ηίθηνπζα, ξήμνλ θαί βνήζεζνλ ε νπθ σδίλνπζα, φηη 
πνιιά ηά ηέθλα ηήο εξήκνπ κάιινλ, ή ηήο ερνχζεο ηφλ άλδξα. 

Πξνθεηείαο Μαιαρίνπ ηφ αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3 & 4, εθινγή) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο παληνθξάησξ, Ηδνχ εγψ εμαπνζηειψ ηφλ Άγγειφλ κνπ πξφ 
πξνζψπνπ ζνπ, φο θαηαζθεπάζεη ηήλ νδφλ ζνπ εκπξνζζέλ ζνπ, Καί ήμεη εηο 
ηφλ λαφλ εαπηνχ Κχξηνο, φλ πκείο δεηείηε. Καί ηίο ππνκελεί εκέξαλ εηζφδνπ 
απηνχ; ή ηίο ππνζηήζεηαη ελ ηή νπηαζία απηνχ; Γηφηη απηφο εηζπνξεχεηαη σο 
πχξ ελ ρσλεπηεξίσ θαί σο πφα πιπλφλησλ. Καί θαζηείηαη ρσλεχσλ, θαί 
θαζαξίδσλ σο ηφ αξγχξηνλ θαί ηφ ρξπζίνλ. Καί πξνζειεχζεηαη πξφο εκάο ελ 
θξίζεη, θαί έζηαη κάξηπο ηαρχο επί ηνχο πνλεξνχο, θαί επί ηάο κνηραιίδαο, θαί 
επί ηνχο νκλχνληαο ηψ νλφκαηη απηνχ επί ςεπδή, θαί ηνχο κή θνβνπκέλνπο 
απηφλ, ιέγεη Κχξηνο παληνθξάησξ. Γηφηη εγψ Κχξηνο ν Θεφο, πκψλ, θαί νπθ 
ειινίσκαη θαί πκείο πηνί, Ηαθψβ εμεθιίλαηε λφκηκα, θαί νπθ εθπιάμαηε. Γηά 
ηνχην επηζηξέςαηε πξφο κε, θαί επηζηξαθήζνκαη πξφο πκάο, ιέγεη Κχξηνο 
παληνθξάησξ. Καί καθαξηνχζηλ πκάο πάληα ηά έζλε, θαί γλψζεζζε φηη εγψ 
Κχξηνο, επηβιέπσλ αλακέζνλ δηθαίνπ θαί αλακέζνλ αλφκνπ, ελ ηή εκέξα 
εθείλε ή εγψ πνηψ εηο πεξηπνίεζηλ ηψλ αγαπψλησλ κε. Δπίγλσηε νχλ, θαί 
κλήζζεηε ηνχ λφκνπ Μσζή ηνχ δνχινπ κνπ, θαζφηη ελεηεηιάκελ απηψ ελ 
Υσξήβ, πξφο πάληα ηφλ Ηζξαήι, πξνζηάγκαηα θαί δηθαηψκαηα. Καί ηδνχ εγψ 
απνζηειψ πκίλ Ζιίαλ ηφλ ζεζβίηελ, πξίλ ή ειζείλ ηήλ εκέξαλ Κπξίνπ ηήλ 
κεγάιελ θαί επηθαλή, φο απνθαηαζηήζεη θαξδίαλ παηξφο πξφο πηφλ, θαί 
θαξδίαλ αλζξψπνπ πξφο ηφλ πιεζίνλ απηνχ, κή ειζψλ παηάμσ ηήλ γήλ 
άξδελ, ιέγεη Κχξηνο παληνθξάησξ, ν Θεφο Άγηνο Ηζξαήι. 

νθίαο νινκψληνο ηφ αλάγλσζκα 
(Κεθ. 4, εθινγή, & 5, 17) 

Γίθαηνο εάλ θζάζε ηειεπηήζαη ελ αλαπαχζεη έζηαη. Καηαθξηλεί δίθαηνο 
απνζαλψλ ηνχο δψληαο αζεβείο, φςνληαη γάξ ηειεπηήλ δηθαίνπ, θαί νχ κή 
ζπλήζνπζη ηί εβνπιεχζαλην πεξί απηνχ. ηη ξήμεη Κχξηνο ηνχο αζεβείο 
αθψλνπο πξελείο, θαί ζαιεχζεη απηνχο εθ ζεκειίσλ, θαί έσο εζράηνπ 
ρεξζσζήζνληαηη ελ νδχλε, θαί ε κλήκε απηψλ απνιείηαη. Διεχζνληαη γάξ ελ 
ζπιινγηζκψ ακαξηεκάησλ απηψλ δεηινί, θαί ειέγμεη απηνχο εμ ελαληίαο ηά 
αλνκήκαηα απηψλ. Σφηε ζηήζεηαη ελ παξξεζία πνιιή ν δίθαηνο θαηά 
πξφζσπνλ ηψλ ζιηςάλησλ απηφλ, θαί ηψλ αζεηνχλησλ ηνχο πφλνπο απηνχ, 
ηδφληεο ηαξαρζήζνληαη θφβσ δεηλψ, θαί εθζηήζνληαη επί ηψ παξαδφμσ ηήο 



ζσηεξίαο απηνχ. Δξνχζη γάξ ελ εαπηνίο κεηαλννχληεο θαί δηά ζηελνρσξίαλ 
ζηελάμνπζη θαί εξνχζηλ. Οχηνο ήλ, φλ εζρνκέλ πνηε εηο γέισηα θαί εηο 
παξαβνιήλ νλεηδηζκνχ νη άθξνλεο; Σφλ βίνλ απηνχ εινγηζάκεζα καλίαλ, θαί 
ηήλ ηειεπηήλ απηνχ άηηκνλ. Πψο δέ θαηεινγίζζε έλ πηνίο Θενχ, θαί ελ αγίνηο ν 
θιήξνο απηνχ εζηηλ. Άξα επιαλήζε, κελ απφ νδνχ αιεζείαο, θαί ηφ ηήο 
δηθαηνζχλεο θψο νπθ επέιακςελ εκίλ, θαί ν ήιηνο νπθ αλέηεηιελ εκίλ. 
Αλνκίαο ελεπιήζζεκελ ηξίβνπο θαί απσιείαο, θαί σδεχζακελ ηξίβνπο 
αβάηνπο, ηήλ δέ νδφλ Κπξίνπ νπθ έγλσκελ. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο α' 
Γεξκαλνχ Παηξηάξρνπ 

Σί ζε θαιέζσκελ Πξνθήηα; Άγγεινλ, Απφζηνινλ, ή Μάξηπξα; Άγγεινλ, φηη 
σο αζψκαηνο δηήγαγεο, Απφζηνινλ, φηη εκαζήηεπζαο ηά έζλε, Μάξηπξα δέ, 
φηη ζνχ ε θεθαιή ππέξ Υξηζηνχ εηκήζε. Απηφλ ηθέηεπε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 

Ο απηφο 
Σήο απνηκεζείζεο θεθαιήο ηνχ Πξνδξφκνπ, ηά κλεκφζπλα ηειέζσκελ, πνηέ 
κέλ επί πίλαθη εθβιπδνχζεο αίκαηα, λπλί δέ ελ ηνίο πέξαζη πξνρενχζεο 
ηάκαηα. 

Ο απηφο 
ήκεξνλ ε αλνζηνπξγφηξνπνο κήηεξ ηνχ θφλνπ, ηήλ εμ αλφκνπ ζπκπινθήο, 
απηήο παλαζειγή ζπγαηέξα, Καηά ηνχ πάλησλ ηψλ Πξνθεηψλ, ζενπξνθξίηνπ 
κείδνλνο, θνλνηξφπσ ζπκβνπιή εζθεπψξεην, Σνχ γάξ ερζίζηνπ Ζξψδνπ 
ηεινχληνο ζπκπφζηνλ ηνχ Δαπηνχ αζεκίηνπ γελεζιίνπ, κεζ' φξθνπ αηηήζαζζαη 
παξεζθεχαζε, ηήλ ζαπκαηφβξπηνλ ηνχ ζενθήξπθνο ηηκίαλ θεθαιήλ, ν θαί 
ηεηέιεθελ ν παξάθξσλ, ζπκειηθνχ νξρήκαηνο δνχο απηήλ αληίκηζζνλ, 
επνξθίαο ράξηλ, φκσο νπθ επαχζαην ν κχζηεο ηήο Υξηζηνχ παξνπζίαο, ηήλ 
ζενζηπγή κίμηλ απηψλ, θαί κεηά ηφ ηέινο ζηειηηεχεηλ, αιι' ειέγρσλ εβφα, Οπθ 
έμεζηί ζνη, ιέγσλ, κνηρεχεηλ ηνχ αδειθνχ ζνπ Φηιίππνπ ηήλ γπλαίθα,  
γελεζιίνπ πξνθεηνθηφλνπ, θαί αηκάησλ γέκνληνο ζπκπνζίνπ! Ζκείο δέ 
επζεβνθξφλσο, ελ ηή απνηνκή ηνχ Πξνδξφκνπ, ιεπρεηκνλνχληεο 
ενξηάζσκελ, σο ελ επζήκσ εκέξα αγαιιηψκελνη, θαί αηηεζψκεζα ηνχηνλ, 
εμεπκελίζαη ηήλ Σξηάδα, ηψλ παζψλ ηήο αηηκίαο ξχζαζζαη εκάο, θαί ζψζαl! 
ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Σήο αλφκνπ πξάμεσο, ηνχο ειέγρνπο εθθπγείλ ν Ζξψδεο βνπιεζείο, ηήλ 
θεθαιήλ ζνπ Πξφδξνκε, παξαλφκσ γπλαηθί παξεδίδνπ ζθαιεξψο, νχ γάξ 
επέγλσ ν δείιαηνο ζηειηηεχσλ εαπηφλ, επί δίζθνπ πεξηθέξσλ απηήλ, Αιι' σο 
αγλείαο πξαθηηθφο δηδάζθαινο, θαί κεηαλνίαο νδεγφο ζσηήξηνο, πξέζβεπε 
Βαπηηζηά ηψ Υξηζηψ, εθ ηψλ παζψλ ηήο αηηκίαο ιπηξψζαζζαη εκάο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά, Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο β' 
Σήο κεηαλνίαο ν θήξπμ, Ησάλλε Βαπηηζηά, εθηκεζείο ζνπ ηήλ θάξαλ, ηήλ, γήλ 
εγίαζαο, φηη ηφλ λφκνλ ηνχ Θενχ ηνίο πηζηνίο εηξάλσζαο, θαί παξαλνκίαλ 
εμεθάληζαο, Χο παξεζηεθψο ηψ ζξφλσ ηνχ επνπξαλίνπ Βαζηιέσο Υξηζηνχ, 
απηφλ ηθέηεπε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
ηίρ. Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαί σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ 
πιεζπλζήζεηαη. 
 
Γηά ηφλ λφκνλ Κπξίνπ, ηήλ θεθαιήλ απεηκήζεο, ψ παλάγηε Ησάλλε, Ήιεγμαο 
βαζηιέα δπζζεβή παξαλνκήζαληα, παξξεζία, ακέκπησ, δηφ ζαπκάδνπζί ζε 
ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ, δνμάδνπζί ζε ρνξνί ηψλ Απνζηφισλ θαί Μαξηχξσλ, 
ηηκψκέλ ζνπ θαί εκείο ηήλ εηήζηνλ κλήκελ παλέλδνμε, δνμάδνληεο ηήλ Αγίαλ 
Σξηάδα, ηήλ ζέ ζηεθαλψζαζαλ Πξφδξνκε καθάξηε. 
 
ηίρ. Δπθξαλζήζεηαη δίθαηνο ελ Κπξίσ, θαί ειπηεί επ' απηφλ θαί 
επαηλεζζήζνληαη πάληεο νη επζείο ηή θαξδία. 
 
Ο εθ Πξνθήηνπ Πξνθήηεο, θαί κείδσλ Πξνθεηψλ γελφκελνο, εθ θνηιίαο 
κεηξφο ν εγηαζκέλνο, εηο ππνπξγίαλ Κπξίνπ, ζήκεξνλ ππ' αλφκνπ βαζηιέσο, 
ηήλ θάξαλ απεηκήζε, θαί ηήλ αζέκλσο νξρεζακέλελ θφξελ, ηξαλψο θαί πξφ 
ηήο εθηνκήο, θαί κεηά ηήλ εθηνκήλ δηειέγμαο, ήζρπλε ηήο ακαξηίαο ηήλ 
θάιαγγα, θαί δηά ηνχην βνψκελ, Βαπηηζηά Ησάλλε, σο έρσλ παξξεζίαλ, 
εθηελψο ηθέηεπε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Πξφδξνκε ηνχ σηήξνο, ζχ βαζηιείο ήιεγμαο, παξαλνκίαλ κή εξγάδεζζαη, δηφ 
παίγληνλ αλφκνπ γπλαηθφο, έπεηζε ηφλ Ζξψδελ άπνηεκείλ ζνπ ηήλ θεθαιήλ, 
θαί δηά ηνχην απφ αλαηνιψλ ειίνπ κέρξη δπζκψλ, αηλεηφλ ηφ φλνκά ζνπ, 
Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Κχξηνλ, εθηελψο ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αλχκθεπηε Παξζέλε, ε ηφλ Θεφλ αθξάζησο ζπιιαβνχζα ζαξθί, Μήηεξ Θενχ 
ηνχ πςίζηνπ, ζψλ νηθεηψλ παξαθιήζεηο δέρνπ παλάκσκε, ε πάζη ρνξεγνχζα 
θαζαξηζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ, λχλ ηάο εκψλ ηθεζίαο πξνζδερνκέλε, δπζψπεη 
ζσζήλαη πάληαο εκάο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β' 
Μλήκε Γηθαίνπ κεη' εγθσκίσλ, ζνί δέ αξθέζεη ε καξηπξία ηνχ Κπξίνπ 
Πξφδξνκε, αλεδείρζεο γάξ φλησο θαί Πξνθεηψλ ζεβαζκηψηεξνο, φηη θαί ελ 



ξείζξνηο βαπηίζαη θαηεμηψζεο ηφλ θεξπηηφκελνλ, ζελ ηήο αιεζείαο 
ππεξαζιήζαο, ραίξσλ επεγγειίζσ θαί ηνίο ελ Άδε, Θεφλ θαλεξσζέληα ελ 
ζαξθί, ηφλ αίξνληα ηήλ ακαξηίαλ ηνχ θφζκνπ, θαί παξέρνληα εκίλ ηφ κέγα 
έιενο. 

Θενηνθίνλ 
Πάληα ππέξ έλλνηαλ, πάληα ππεξέλδνμα, ηά ζά Θενηφθε κπζηήξηα, ηή αγλεία 
εζθξαγηζκέλε, θαί παξζελία θπιαηηνκέλε, Μήηεξ εγλψζζεο αςεπδήο, Θεφλ 
ηεθνχζα αιεζηλφλ, Απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σφλ κεζίηελ ζπκθψλσο λφκνπ θαί ράξηηνο, νη πηζηνί ζπλειζφληεο 
αλεπθεκήζσκελ, φηη κεηάλνηαλ εκίλ πξνεθήξπμε, θαί Ζξψδελ εκθαλψο, 
ζηειηηεχζαο επζαξζψο, ηήλ θάξαλ απηνχ εηκήζε, θαί άξηη δψλ κεη' Αγγέισλ, 
Υξηζηψ πξεζβεχεη ηνχ ζσζήλαη εκάο. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ εμαίζηνλ ζαχκα ηφ ηήο ζπιιήςεσο, θαί ν άθξαζηνο ηφθνο ν ηήο ινρείαο 
ζνπ, ελ ζνί εγλψξηζηαη αγλή Αεηπάξζελε, θαηαπιήηηεη κνπ ηφλ λνχλ, θαί 
εμηζηά ηφλ ινγηζκφλ, ε δφμα ζνπ Θενηφθε, ηνίο πάζηλ εθαπινπκέλε, πξφο 
ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σφλ εθ κήηξαο Πξνθήηελ αλαδεηρζέληα εκίλ, θαί εθ ζηείξαο θσζηήξα ηή 
νηθνπκέλε θαηδξψο, πξνειζφληα ελ σδαίο αλπκλήζσκελ, ηνχ Υξηζηνχ ηφλ 
Βαπηηζηήλ, θαί ληθεθφξνλ αζιεηήλ, ηφλ Πξφδξνκνλ Ησάλλελ, πξεζβεχεη γάξ 
ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

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

Μεηά δέ ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 



Δθ ηήο ζηείξαο εθιάκςαο ςήθσ Θενχ, θαί δεζκά δηαξξήμαο γιψζζεο 
παηξφο, έδεημαο ηφλ ήιηνλ, εσζθφξνλ απγάδνληα, θαί ιανίο ελ εξήκσ, ηφλ 
Κηίζηελ εθήξπμαο, ηφλ ακλφλ ηφλ αίξνληα, ηνχ θφζκνπ ηά πηαίζκαηα, φζελ θαί 
πξφο δήινλ, βαζηιέα ειέγμαο, ηήλ έλδνμνλ θάξαλ ζνπ, απεηκήζεο ανίδηκε, 
Ησάλλε παλεχθεκε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παλαγία Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε ηά ραιεπά, 
ζεξάπεπζνλ, δένκαη, θαί ζπγγλψκελ παξάζρνπ κνη, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ, 
αθξφλσο ψλ έπξαμα, θαί ηφ ζψκα, κνιχλαο ηήλ ςπρήλ ν άζιηνο, Οίκνη! ηί 
πνηήζσ, ελ εθείλε ηή ψξα, ελίθα νη Άγγεινη, ηήλ ςπρήλ κνπ ρσξίδνπζηλ, εθ 
ηνχ αζιίνπ κνπ ζψκαηνο; Σφηε Γέζπνηλα βνήζεηά κνπ γελνχ, θαί πξνζηάηεο 
ζεξκφηαηνο, ζέ γάξ έρσ ειπίδα ν δνχιφο ζνπ άρξαληε. 
 

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' 
Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ. 
ηίρ. Σί αληαπνδψζσκελ ηψ Κπξίσ. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ 
Σψ θαηξψ εθείλσ, ήθνπζελ Ζξψδεο... 

Εήηεη ηνχην ηή γ' ηήο δ' εβδνκάδνο. 
 

Ο Ν' 
 

Γφμα... Σνίο ηνχ ζνχ Πξνδξφκνπ... 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 

 
Σφ ηηρεξφλ Ηδηφκεινλ 

 
Ήρνο β' 

Σήο κεηαλνίαο ν θήξπμ, Ησάλλε Βαπηηζηά, εθηκεζείο ζνπ ηήλ θάξαλ, ηήλ, γήλ 
εγίαζαο, φηη ηφλ λφκνλ ηνχ Θενχ ηνίο πηζηνίο εηξάλσζαο, θαί παξαλνκίαλ 
εμεθάληζαο, Χο παξεζηεθψο ηψ ζξφλσ ηνχ επνπξαλίνπ Βαζηιέσο Υξηζηνχ, 
απηφλ ηθέηεπε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 



 
Μεηά ηνχην ςάιινληαη νη Καλφλεο, ν ηήο Θενηφθνπ εηο ο' θαί ηνχ Αγίνπ 

νη δχν παξφληεο εηο ε' Καλψλ πξψηνο ηνχ Αγίνπ. 
 

Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Σφλ απφ λεδχνο ζηεηξσηηθήο, θαλέληα Πξνθήηελ, ηνχ εθ κήηξαο παξζεληθήο, 
θπνθνξεζέληνο απνξξήησο, ηφλ Ηεξφλ αλπκλήζσκελ Πξφδξνκνλ. 
 
Σνχο φξνπο ηήο θχζεσο ππεξβάο, ηήο δηθαηνζχλεο, ζπλεηήξεζαο ηνχο 
ζεζκνχο, παξάλνκνλ κίμηλ δηειέγρσλ, κή δεδνηθψο βαζηιέσλ ζξαζχηεηα. 
 
Σνχ λφκνπ ηψ γάιαθηη εθηξαθείο, ηήλ λνκνζεζίαλ, ζπλαθείαο ηήο λνκηθήο, σο 
λφκνπ ζθξαγίο επηζθξαγίδσλ, αληηθαηέζηεο πξφο κίζνο αθφιαζηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Σάμεηο ζε Αγγέισλ θαί ηψλ βξνηψλ, αλχκθεπηε Μήηεξ, επθεκνχζηλ 
αλειιηπψο, ηφλ Κηίζηελ γάξ ηνχησλ ψζπεξ βξέθνο, ελ ηαίο αγθάιαηο ζνπ 
εβάζηαζαο. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
Ήρνο πι. δ' 

Σφλ Ηζξαήι εθ δνπιείαο 
Σφλ ππέξ πάληαο αλζξψπνπο, καξηπξεζέληα ππφ Υξηζηνχ, σο Πξφδξνκνλ 
θαί θίινλ απηνχ, Ησάλλελ άπαληεο, ηφλ ζείνλ επθεκήζσκελ. 
 
Σφλ ηήο εξήκνπ πνιίηελ, θαί ηψλ Αγγέισλ ζχζθελνλ, ηφ θαχρεκα ηνχ λένπ 
ιανχ, Ησάλλελ άπαληεο, ηφλ ζείνλ επθεκήζσκελ. 
 
Δπί ηή κλήκε ηνχ Πξνδξφκνπ, αγγειηθψο ρνξεχζσκελ, θαί ηψ Υξηζηψ 
βνήζσκελ, Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ, εηξήλεπζνλ ηφλ θφζκνλ ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Γηά παληφο Θενηφθε, ηφλ εθ ζνχ ηθέηεπε, αξξήησ ιφγσ ζαξθσζέληα Θεφλ, 
πάζεο πεξηζηάζεσο, ιπηξψζαζζαη ηνχο δνχινπο ζνπ. 

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

Χδή γ' 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

Παλάζεκλνλ θφξηνλ, ηνχ κεζπζκνχ πιεζζέλ έθεζε, Γφο κνη, ηαλχλ, θάξαλ 
Ησάλλνπ, ψ Ζξψδε ελ πίλαθη. 



 
Ζ παίο εμσξρήζαην, θαί σο παξάλνκνλ ηέξςαζα, ηφλ Ζξψδελ, πξφο θφλνλ 
αλζέιθεη, ηνχ Πξνδξφκνπ θαί θήξπθνο. 
 
 ζήο αζιηφηεηνο, Ζξψδε άθξνλ θαί άλνκε! πνία ηφικε, θφξεο αζειγνχζεο, 
θφλνλ άδηθνλ έπξαμαο. 

Θενηνθίνλ 
Γφο εκίλ βνήζεηαλ, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ Πάλαγλε, ηάο πξνζβνιάο, 
απνθξνπνκέλε, ηψλ δεηλψλ πεξηζηάζεσλ. 
 

Έηεξνο 
Οπξαλίαο αςίδνο 

Παιαηάο σο κεζίηεο, θαί ηήο Καηλήο Πξφδξνκνο, επαγγειηθψλ θεξπγκάησλ ζχ 
πξντζηάκελνο, κίμηλ παξάλνκνλ, ηπξαλληθήλ δηειέγμαο, επθιεψο ηφλ ζάλαηνλ 
ραίξσλ δηήλπζαο. 
 
Δθ κεηξφο παξαλφκνπ, πξνβηβαζζέλ θφξηνλ, εθβεβαθρεπκέλνλ ηή κέζε, 
Ζξψδε έθεζε, Γφο επί πίλαθη, ηήλ θεθαιήλ Ησάλλνπ, ηή κεηξί ραξίζαζζαη, 
δψξνλ πνζνχκελνλ. 
 
Σνχο ειέγρνπο κή θέξσλ, ν αλαηδήο ηχξαλλνο, ηήο ζενθξνπξήηνπ ζνπ 
γιψηηεο, έλδνμε Πξφδξνκε, θφξε πξνδίδσζη, ζπκειηθψλ νξρεκάησλ, ηήλ 
ζεπηήλ ζνπ έπαζινλ, θάξαλ ανίδηκε. 

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

Καηαβαζία 
Ράβδνο εηο ηχπνλ ηνχ κπζηεξίνπ παξαιακβάλεηαη, ηψ βιαζηψ γάξ πξνθξίλεη 
ηφλ ηεξέα, Σή ζηεη ξεπνπζε δέ πξψελ, Δθθιεζία λχλ εμήλζεζε, μχινλ 
ηαπξνχ, εηο θξάηνο θαί ζηεξέσκα. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σφλ Πξφδξνκνλ Υξηζηνχ, Βαπηηζηήλ θαί Πξνθήηελ, Σηκήζσκελ πηζηνί, 
θαζαξψ ζπλεηδφηη, σο έλδνμνλ θήξπθα, κεηαλνίαο δηδάζθαινλ, θαί σο 
κάξηπξα, παλαιεζή ηνχ σηήξνο, ηήλ γάξ άλνηαλ, ηήλ ηνχ Ζξψδνπ ειέγμαο, 
ηήλ θάξαλ εθηέκλεηαη. 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Νχλ επέθαλελ εκίλ, ν ηνχ σηήξνο Βαπηηζηήο, θαί επθξαίλεη λνεηψο, ηάο 
δηαλνίαο ηψλ πηζηψλ, ηφ ηήο εξήκνπ θαιιψπηζκα, θαί Πξνθεηψλ ε ζθξαγίο, 
φζελ ηνχ Υξηζηνχ εδείρζε Πξφδξνκνο, θαί κάξηπο αςεπδήο, ηήο παξνπζίαο 
απηνχ, Πλεπκαηηθνίο νχλ άζκαζη ζπκθψλσο, ηψ Ησάλλε βνήζσκελ, Πξνθήηα 
θήξπμ, ηήο αιεζείαο, πξέζβεπε ηνχ ζσζήλαη εκάο. 



Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Καηεπιάγεζαλ Αγλή, πάληεο Αγγέισλ νη ρνξνί, ηφ κπζηήξηνλ ηήο ζήο, 
θπνθνξίαο ηφ θξηθηφλ, πψο ν ηά πάληα ζπλέρσλ λεχκαηη κφλσ, αγθάιαηο σο 
βξνηφο, ηαίο ζαίο ζπλέρεηαη, θαί δέρεηαη αξρήλ, ν πξναηψληνο, θαί γαινπρείηαη 
ζχκπαζαλ, ν ηξέθσλ, πλνήλ αθάησ ρξεζηφηεηη; θαί ζέ σο φλησο, Θενχ 
Μεηέξα, επθεκνχληεο δνμάδνπζηλ. 
 

Χδή δ' 
π κνπ ηζρχο Κχξηε 

Οπθ ελεγθψλ, ηφ ηψλ ειέγρσλ απφηνκνλ, ν ηνχ λφκνπ, ηαίο πνηλαίο 
ππεχζπλνο, νπ' παξξεζίαλ ζενζεβή, ν ηαίο αζειγείαηο ηψλ εδνλψλ 
ζπκθπξφκελνο, δεζκήζαο ζπλεηήξεη, ηφλ αυισο ηνίο άλσ, πξφ ηνχ ηέινπο 
ρνξνίο ζπλαπηφκελνλ. 
 
Φπρνβιαβή, κέζελ θαί νίζηξνλ αθφιαζηνλ, εθλνζήζαο, έθδνηνο ν δείιαηνο, 
ηνίο ρνξηθνίο, θξφηνηο ηψλ πνδψλ, απνδεδεηγκέλνο, θνλεχο Πξνθήηνπ 
γεγέλεηαη, ζπλέιαβε γάξ κέζελ, αζσηίαο κεηέξα, θαί δεηλήλ αλνκίαλ 
απέηεθελ. 
 
λησο ελ ζνί, νπ δηεςεχζζε ε ζεία θσλή, ηψλ Πξνθεηψλ, ζχ γάξ πέιεηο 
πεξηζζφηεξνο, σο πξνθεηείαηο αμησζείο, εμ απηήο λεδχνο, ελ αηειεί ηψ ηνχ 
ζψκαηνο, θαί ηφλ πξνθεηεπζέληα, ππφ ζνχ Θεφλ Λφγνλ, θαί ηδψλ θαί 
βαπηίζαο ελ ζψκαηη.  

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

Έηεξνο 
Δμ φξνπο θαηαζθίνπ 

Οπθ έθεξε ηνχο ζνχο ειέγρνπο ν Ζξψδεο, ζεξάπνλ ηνχ Υξηζηνχ, πακκάθαξ, 
Ησάλλε, φζελ νπιίδεη ηφλ άδηθνλ πξφο ζέ θφλνλ, νπθ αηδεζζείο ζνπ ηφ 
ζεβάζκηνλ. 
 
Οίζηξσ θαί ηή κέζε, νκνχ βεβαθρεπκέλνο, ν άδηθνο βαζηιεχο, ζέ πακκάθαξ 
παξαλφκσο, ζαλαηεθφξσ απάγεη ςήθσ Πξνθήηα, νπθ αηδεζζείο ζνπ ηφ 
ζεβάζκηνλ. 
 
Σήο θφξεο ν δεηλφο, ππαρζείο ηνίο ιφγνηο, Ζξψδεο δπζζεβήο, ηή κνηραιίδη 
δψξνλ ηήλ θεθαιήλ ζνπ, Πξνθήηα φλησο πεξέρεη, αθ' ήο πεγάδεηο ράξηλ 
πάζηλ εκίλ. 

Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο παξ εκψλ, αγία Θενηφθε, ραίξε ε ραξάλ, θπήζαζα ηψ θφζκσ, ραίξε ε 
κφλε αληίιεςηο ηψλ αλζξψπσλ, επινγεκέλε Θενηφθε αγλή. 



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

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Μεηξηθαίο ππνζήθαηο, άζινλ ηήο νξρήζεσο ηήο θαθνδαίκνλνο, ηήο σκήο 
ιεαίλεο, ν σκφηεξνο ζθχκλνο εηήζαην, ήλ θαί ζήξεο πάληεο, ελ εξεκίαηο 
επιαβνχλην, θεθαιήλ ηνχ Πξνδξφκνπ θαί θήξπθνο. 
 
 ηψλ ζψλ αλεθίθησλ, θαί αθαηαιήπησλ θξηκάησλ θηιάλζξσπε! φηη ηνχ εθ 
κήηξαο, πεθελφηνο δνρείνλ ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ζπλαπμεζέληνο, ηή 
ζσθξνζχλε θαί αγλεία, αζειγέο, θαησξρήζαην θφξηνλ. 
 
Πξνζθηιέο θαί νηθείνλ, ηψ ηήλ ζπδπγίαλ ηήλ άζεκλνλ ζηέξγνληη, γελεζίσλ 
πφηνηο, θαί Πξνθήηνπ ζπλάςαη αλαίξεζηλ, θαί θξαηήξα πιήξε, πξνθεηηθψλ 
ηνίο θηιεδφλνηο, θαί αγίσλ αηκάησλ θεξάζαζζαη. 

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. 
 

Έηεξνο 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Οξρήζεσο εδίδνην κίζζσκα, δη' απάηεο, ηή θφξε ελ πίλαθη, Πξνδξφκνπ θάξα, 
ψ άλνηα! 
 
Σψ ιχζξσ ζηαδνκέλεο ηήο θάξαο ζνπ, Θενθήξπμ, κνηραιίο εηέξπεην, 
θξνλνχζα κέγα, ψ άλνηα! 
 
ηγάλ ζνπ κέλ ηήλ γιψηηαλ ππέιαβελ, ν Ζξψδεο, ε δέ θαί ζηγήζαζα, πιένλ 
ειέγρεη παλεχθεκε. 

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

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

 
Χδή ο' 

Ηιάζζεηί κνη σηήξ 
Σνχ λφκνπ ηψλ εληνιψλ, πξνθηλδπλεχσλ καθάξηε, ειέγρνηο παηδαγσγείο, ηφλ 
παξαλνκήζαληα, νχ γάξ έθπο θάιακνο, δπζκελψλ πλεπκάησλ, ξηπηδφκελνο 
πξνζπλεχζεζη. 



 
Σψ ιχζξσ ηψ ηήο ζθαγήο, ε θεθαιή ζηαδνκέλε, ελέρζε ηψλ πνξληθψλ 
αγψλσλ εηο κίζζσκα, Ζξψδελ ειέγρνπζα, θαί κεηά ηφ ηέινο, σο ηήλ θχζηλ 
ζπλζνιψζαληα. 
 
Δξήκνπο πεξηπνιψλ, ζξημί θακήινπ ζθεπφκελνο, ηάο κέλ σο θσηνιακπέο, 
θαηψθεηο αλάθηνξνλ, ηάο δέ σο βαζίιεηνλ, πεξηθέξσλ θφζκνλ, ζψλ παζψλ 
θαηεβαζίιεπζαο. 

Θενηνθίνλ 
Ρπζζείεκελ ηψλ δεηλψλ, πηαηζκάησλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, Θενγελλήηνξ αγλή, θαί 
ηχρνηκελ πάλαγλε, ηήο ζείαο ειιάκςεσο, ηνχ εθ ζνχ αθξάζησο, ζαξθσζέληνο 
Τηνχ ηνχ Θενχ. 
 

Έηεξνο 
Υηηψλά κνη παξάζρνπ 

Δπήγαζαο ηψ πιήζεη ηψλ πηζηψλ, Ησάλλε έλδνμε, ζεία δηδάγκαηα, ηφλ ακλφλ 
ηφλ ηνχ Θενχ θαηαγγείιαο εκίλ. 
 
εκλφηεηνο θαί βίνπ αθξηβνχο, αςεπδέο ππφδεηγκα, κέκλεζν Πξφδξνκε, ηψλ 
πκλνχλησλ ζε Υξηζηψ παξ ηζηάκελνο. 
 
Πξεζβείαηο ζνπ Πξνθήηα ηνχ Υξηζηνχ, Βαπηηζηά θαί Πξφδξνκε, θφζκνλ 
εηξήλεπζνλ, δηαζψδσλ εθ θηλδχλσλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Ζ κφλε δηά ιφγνπ ελ γαζηξί, ηφλ Λφγνλ θπήζαζα, ξχζαη δεφκεζα, ηψλ 
παγίδσλ ηνχ ερζξνχ ηάο ςπράο εκψλ. 

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

 
Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. α' 

Ζ ηνχ Πξνδξφκνπ έλδνμνο απνηνκή, νηθνλνκία γέγνλέ ηηο ζετθή, ίλα θαί ηνίο 
ελ' Άδε ηνχ σηήξνο θεξχμε ηήλ έιεπζηλ, ζξελείησ νχλ Ζξσδηάο, άλνκνλ 
θφλνλ αηηήζαζα, νπ λφκνλ γάξ ηφλ ηνχ Θενχ, νχ δψληα αηψλα εγάπεζελ, 
αιι' επίπιαζηνλ πξφζθαηξνλ. 

Ο Οίθνο 
Σά γελέζηηα ηνχ Ζξψδνπ πάζηλ εθάλεζαλ αλφζηα, φηη ελ κέζσ ηψλ 
ηξπθψλησλ, ε θεθαιή ηνχ λεζηεχνληνο παξεηέζε ψζπεξ έδεζκα, Σή ραξά 
ζπλήθζε ιχπε, θαί ηψ γέισηη εθξάζε πηθξφο νδπξκφο, φηη ηήλ θάξαλ ηνχ 
Βαπηηζηνχ πίλαθη θέξνπζα, επί πάλησλ εηζήιζελ, σο είπελ, ε παίο, θαί δηά 
νίζηξνλ, ζξήλνο επέπεζε πάζη ηνίο αξηζηήζαζη ηφηε ζχλ ηψ βαζηιεί, νπ γάξ 
έηεξςελ εθείλνπο, νχηε Ζξψδελ απηφλ, θεζί, θαί ειππήζεζαλ ιχπελ νπθ 
αιεζηλήλ, αιι' επίπιαζηνλ πξφζθαηξνλ. 



 
 π λ α μ ά ξ η ν λ 

Σή Κζ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηήο απνηνκήο ηήο ηηκίαο θεθαιήο ηνχ 
αγίνπ ελδφμνπ Πξνθήηνπ Πξνδξφκνπ θαί Βαπηηζηνχ Ησάλλνπ. 

ηίρνη 
 Σέκλεη θεθαιήλ ρείξ κηαηθφλνο μίθεη,  
 Σνχ ρείξα ζέληνο εηο θεθαιήλ Κπξίνπ.  
 Δηθάδη ακθ' ελάηε Πξνδξφκνπ ηάκελ απρέλα ραιθφο. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο νζίαο Θενδψξαο ηήο ελ Θεζζαινλίθε, ηήο εμ 
Αηγίλεο θαηαγνκέλεο. 
 

Σαίο ηνχ ζνχ Πξνδξφκνπ Υξηζηέ πξεζβείαηο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. 
Ακήλ. 
 

Χδή δ' 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Αθφιαζηνλ φξεμηλ, δεηλήλ ηε κέζελ θαζνπιηζάκελνο, πξνζβαιψλ 
θαηεξξάγεο, πξφο εγθξαηείαο πχξγνλ αθιφλεηνλ, θαί ζσθξνζχλεο πξφο 
πφιηλ απφξζεηνλ, ηφλ ηνχ Υξηζηνχ Βαπηηζηήλ, Ζξψδε άλνκε. 
 
Οπθ έθξημε Πξφδξνκε, νπ ζπλεζηάιε νχ θαηελάξθεζελ, ε κεκαζεηεπκέλε ηψ 
δηαβφισ, ηήλ ζήλ πξνζθέξνπζα, ηηκίαλ θάξαλ, αλαηδψο ελ πίλαθη, 
πξνβηβαζκνίο κεηξηθνίο, εθκνριεπζείζα ηφλ λνχλ. 
 
Χο ιχρλνο πξνέιακςαο, πξναπεζηάιεο δέ ψζπεξ Άγγεινο, σο Πξνθήηεο 
θεξχηηεηο, ακλφλ Θενχ ηφλ θαλέληα Υξηζηφλ, σο κάξηπο μίθεη θεθαιήλ 
εθηέηκεζαη, πξνθαηαγγέιισλ απηφλ, θαί ηνίο ελ Άδε λεθξνίο. 

Θενηνθίνλ 
Ρπζζέληεο ηψ ηφθσ ζνπ, ηήο θαηαδίθεο ηνχ πάιαη πηψκαηνο, ηήλ θαλείζαλ 
αηηίαλ, ειεπζεξίαο ζέ Μεηξνπάξζελε, ζχλ ηψ Τηψ ζνπ ηψ δφληη αληίιπηξνλ, 
ππέξ εκψλ εαπηφλ αεί δνμάδνκελ. 
 

Έηεξνο 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Γνχινο Γεζπφηνπ παξνπζίαλ, εσζθφξνο ηε ήιηνλ πξνκελχσλ, Ησάλλεο εηο 
Άδνπ, αλέδξακε θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 
 
 ηήο Ζξψδνπ αθξνζχλεο! ηφλ ηζάγγεινλ ελ ζψκαηη αυισ, ηψ αζέκλσ 
γπλαίσ, σο παίγληνλ δσξείηαη, Δπινγεηφο εί θξάδνληα, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Γέμαη κε Άγηε Αγίσλ, ιηηαλεχνληα ππέξ ηήο Δθθιεζίαο, ηψ Γεζπφηε βνά, ν 
Πξφδξνκνο θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 



Έζηεζαο ξχκελ ηνχ ζαλάηνπ, ηφλ αζάλαηνλ Θεφλ σο ζπιιαβνχζα, θαί 
ηεθνχζα Αγλή, ψ πάληεο κεισδνχκελ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο. 

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

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Ο πξνδξακψλ ηνχ ηφθνπ ζνπ, θαί ηνχ ζείνπ παζήκαηνο, ελ ηνίο θαησηάηνηο, 
δηά μίθνπο γίλεηαη, Πξνθήηεο θαί Άγγεινο, θαί ηήο εθεί εηζφδνπ ζνπ, σο θσλή 
ηνχ Λφγνπ, Ησάλλεο θξαπγάδσλ, Νεθξνί ηφλ δσνδφηελ, ηπθινί ηφλ 
θσηνδφηελ, αηρκάισηνη ηφλ ξχζηελ, Υξηζηφλ ππεξπςνχηε. 
 
Παξζεληθήο γελλήζεσο, πξνζδξακψλ εθ ζηεηξψζεσο, λχλ ηήο εθνπζίνπ, ηνχ 
ηά πάληα θηίζαληνο, ππήξμαο ζηαπξψζεσο, πξννδεπηήο εθηηκήζεσο, ηήο 
θεθαιηθήο, ηνίο έλ ηψ, Άδε θξαπγάδσλ, Νεθξνί ηφλ δσνδφηελ, ηπθινί ηφλ 
θσηνδφηελ, αηρκάισηνη ηφλ ξχζηελ Υξηζηφλ ππεξπςνχηε. 
 
Σήο θεθαιήο ηνχ ζψκαηνο, εθηκεζείζεο ζνπ Πξφδξνκε, ε ηήο ζήο ζαξθφο 
ςπρή εγεκνλεχνπζα, εθ ηαχηεο δηήξεην, αιι' ε ζεφηεο εθ ηήο ζαξθφο, ηνχ 
Δκκαλνπήι νχ δηεξέζε εληεχζελ, νζηνχλ νπ ζπλεηξίβε ηνχ Θενχ θαί 
Γεζπφηνπ, δηφ ππεξπςνχκελ, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Κπξηνηφθε δέζπνηλα, ηήο ςπρήο κνπ ηά ηξαχκαηα θαί ηάο σηεηιάο, ηή 
ζπκπαζεί πξεζβεία ζνπ, Παξζέλε εμάιεηςνλ, θαί πεπησθφηα έγεηξνλ, ζψζφλ 
κε παλάκσκε, ηφλ άζσηνλ ζψζνλ, ζχ γάξ κνπ εί πξνζηάηηο, θαί αληίιεςηο 
κφλε, αγλή επινγεκέλε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Έηεξνο 
Δηξκφο ν απηφο 

Παξαλνκψλ ν ηχξαλλνο, Ζξψδεο ν αιάζησξ πνηέ, θαί εηο επσρίαλ, γελεζίσλ 
παξαηξαπείο, ηήλ παίδα νξρήζαζζαη, παξαζθεπάδεη φξθνηο, απηήλ πείζαο 
πάζαλ αίηεζηλ απηήο, εθπιεξψζαη, ε δέ εθβηβαζζείζα, δηδαραίο ηαίο 
κεηξψαηο, ελ πίλαθη αηηείηαη, ηήλ θάξαλ ηνχ Πξνδξφκνπ. 
 
Μηαηθνλίαο έγθιεκα, εαπηψ θιεξσζάκελνο, θφιαζηλ απέξαληνλ, Ζξψδεο ν 
άζιηνο, ν άλαμ εηζπξάηηεηαη, παξαλνκήζαο άζεζκα, έδεζκα γάξ ψζπεξ, ηή 
ηξαπέδε πξνζάγεη, ηήλ θάξαλ ηνχ Πξνδξφκνπ, απειέγρνπζαλ ηνχηνλ, ζχλ ηή 
Ζξσδηάδη, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ο θαεηλφο, Απφζηνινο, ηνχ Κπξίνπ θαί Πξφδξνκνο, κάθαξ Ησάλλε, 



Πξνθεηψλ ν πξφθξηηνο, ιηηαίο ζνπ πεξίζσδε, ηνχο εθηεινχληαο πφζσ ζνπ, 
κλήκελ ηήλ θαηδξάλ, θαί θσηνθφξνλ βνψληαο, νη παίδεο επινγείηε, ηεξείο 
αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Αγησηέξα πέθπθαο, ηψλ Αγγέισλ θπήζαζα, Κφξε Παλαγία, ηφλ Αγίνηο Άγηνλ, 
δη' νίθηνλ γελφκελνλ, φπεξ εζκέλ αθπξησο βξνηνί, ζψζαη ηνχο απηψ, 
αλαβνψληαο απαχζησο, Οη παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

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

Χδή ζ' 
Έθξημε πάζα αθνή 

Έθξημε θάιαγμ Πνλεξά, θαί ν ηαχηεο πξσηνζηάηεο δηάβνινο, ηήλ ζενιφγνλ 
ζνπ, Πξνθήηα γιψζζαλ Υξηζηφλ θεξχηηνπζαλ, θαί δηά θφξεο αζειγνχο, 
Ζξψδελ αλέπεηζε, θαξαηνκήζαί ζε, αιι' εκείο ζε νη πηζηνί κεγαιχλνκελ. 
 
Φάξαγμ κέλ θχζηο ηαπεηλή, αλπςψζε θαί βνπλφο ηεηαπείλσηαη, ε ηνχ ζαλάηνπ 
νθξχο, θσλή βνψληνο γάξ αλαθέθξαγελ, ελ ηνίο εξήκνηο ηνχ θσηφο, ηνχ, 
Άδνπ ζθελψκαζη, Σάο πχιαο άξαηε, Βαζηιεχο γάξ δπλαηφο εηζειεχζεηαη. 
 
Φξίηηνπζη πάζε ηψλ βξνηψλ, θαί ηψ θφβσ δξαπεηεχνπζη δαίκνλεο, ηήλ 
επηζθίαζηλ, ηήο εθ Θενχ ζνη δνζείζεο ράξηηνο, αιι' ακθνηέξσλ πεηξαζκψλ, 
ηήλ πνίκλελ ζνπ θχιαηηε, Κπξίνπ Πξφδξνκε, ηήλ ελ πίζηεη ζε αεί 
κεγαιχλνπζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Έληεηλε θαί θαηεπνδνχ, θαί βαζίιεπε Τηέ Θενκήηνξνο, Ηζκαειίηελ ιαφλ, 
θαζππνηάζζσλ ηφλ πνιεκνχληα εκάο, ηψ νξζνδφμσ βαζηιεί, λίθαο 
ραξηδφκελνο, θαηά βαξβάξσλ ερζξψλ, ηαίο πξεζβείαηο ηήο ηεθνχζεο ζε Λφγε 
Θενχ. 
 

Έηεξνο 
Δμέζηε επί ηνχησ 

Φσλή βνψληεο έθπο ψ Βαπηηζηά, εθ Πξνθήηνπ Πξνθήηεο γάξ έιακςαο, ελ 
ηή εξήκσ, Μεηαλνείηε πάζη βνψλ, θαί ηφλ Ζξψδελ ήιεγμαο, πξάηηνληα 
αζέκλσο ηά αζειγή, δηφ θαί ηνίο ελ Άδε πξνέδξακεο θεξχηησλ, ηήλ βαζηιείαλ 
ηνχ Θενχ εκψλ. 
 
Μεηξφο Ζξσδηάδνο εθβηαζζέλ, αλαηδέζηαηνλ θφξηνλ ήηεζε, ηνπ Βαπηηζηνχ, 
θάξαλ εθηκεζήλαη ηήλ ηεξάλ, ηφηε Ζξψδεο ηάρηζηα, έδεζκα θαζάπεξ 
παξαηεζέλ, πξνζηάηηεη ελ ηξπβιίσ, δνζήλαη ψζπεξ δψξνλ, ηνχηνπ 
ειέγρνπζαλ άλνηαλ. 
 



Χο κάξηπο θαί Πξνθήηεο θαί Βαπηηζηήο, σο θσλή ηε θαί ιχρλνο θαί Άγγεινο, 
ππφ Θενχ, κείδσλ Πξνθεηψλ ηε καξηπξεζείο, δπζψπεζνλ ηφλ Κχξηνλ, 
ξχζαζζαη παληνίσλ εθ πεηξαζκψλ, θαί βιάβεο ελαληίαο, ηνχο πφζσ 
εθηεινχληαο, ζνχ ηήλ θσζθφξνλ κλήκελ Πξφδξνκε. 

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 
Μπζηηθψο εί Θενηφθε Παξάδεηζνο, αγεσξγήησο βιαζηήζαζα Υξηζηφλ, πθ' νχ 
ηφ ηνχ ηαπξνχ, δσεθφξνλ ελ γή, πεθπηνπξγεηαη δέλδξνλ, Γηφ λχλ 
πςνπκέλνπ, πξνζθπλνχληεο απηφλ ζέ κεγαιχλνκελ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σψλ Μαζεηψλ 

Σφλ ελ Πξνθήηαηο κείδνλα γλσξηζζέληα, θαί Απνζηφισλ πξφθξηηνλ γεγνλφηα, 
χκλνηο εγθσκίσλ ζηεθαλψζσκελ, ηφλ Πξφδξνκνλ ηήο ράξηηνο, ηήλ θεθαιήλ 
γάξ εηκήζε, δηά ηφλ λφκνλ Κπξίνπ. 

Έηεξνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Ο αζειγήο Ζξψδεο, ηφλ ηήο αγλείαο θπηνπξγφλ, ζέ Βαπηηζηά ηνχ σηήξνο, 
θαξαηνκήζαο δνιεξψο, ζνχ ηνχο ειέγρνπο ηήο γιψηηεο, ηεκείλ νπθ ίζρπζελ 
φισο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ ηήλ αξάλ ηνχ θφζκνπ, ηψ ζείσ ηφθσ ζνπ ζεκλή, εμαθαλίζαζα πνίκλελ, ζέ 
ιηηαλεχνπζαλ πηζηψο, απφ παληνίσλ θηλδχλσλ, ξχζαη πξεζβείαηο ζνπ Κφξε. 
 

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

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ηήλ ηεξάλ θεθαιήλ, θαί Αγγέινηο αηδέζηκνλ, 
αζειγέο αθφιαζηνλ, πεξηέθεξε θφξηνλ, ηελ ειέγμαζαλ, γιψζζαλ παξάλνκνλ, 
ηή κνηραιίδη κεηξί πξνζέθεξελ,  ηήο αθάηνπ ζνπ, αλνρήο θηιάλζξσπε! δη' 
ήο Υξηζηέ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, σο κφλνο εχζπιαγρλνο. (Γίο) 
 
 ηήο Ζξψδνπ πσξψζεσο! ν αηηκάζαο Θεφλ, ηαίο ηνχ λφκνπ εθιχζεζη, ηήλ 
ηψλ φξθσλ ηήξεζηλ, δνιεξψο ππνθξίλεηαη, θαί ηή κνηρεία θφλνλ πξνζηίζεζηλ, 
ν ζθπζξσπάδεηλ ζρεκαηηδφκελνο,  ηήο αθάηνπ ζνπ, ζπκπαζείαο Γέζπνηα! 
δη' ήο Υξηζηέ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, σο κφλνο εχζπιαγρλνο.  
 
 ηήο ππέξ λνχλ εθπιήμεσο! ηψλ Πξνθεηψλ ε ζθξαγίο, ν επίγεηνο Άγγεινο, 
πνξληθήο νξρήζεσο, αλαδείθλπηαη έπαζινλ, ε ζενιφγνο γιψζζα 



πξνπέκπεηαη, θαί ηνίο ελ Άδε, Υξηζηνχ πξνάγγεινο,  ηήο αξξήηνπ ζνπ, 
πξνκεζείαο Γέζπνηα! δη' ήο Υξηζηέ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, σο κφλνο 
εχζπιαγρλνο. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Πάιηλ Ζξσδηάο καίλεηαη, πάιηλ ηαξάηηεηαη,  φξρεκα δφιηνλ, θαί πφηνο κεηά 
δφινπ! ν Βαπηηζηήο απεηέκλεην, θαί Ζξψδεο εηαξάηηεην, Πξεζβείαηο Κχξηε, 
ηνχ ζνχ Πξνδξφκνπ, ηήλ εηξήλελ παξάζρνπ ηαίο ςπραίο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γνμνινγία Μεγάιε 
 

Γίδνηαη θαί άγηνλ έιαηνλ ηνίο Αδειθνίο, ελ ψ θαί ςάιινκελ ηά, Ηδηφκεια 
ηαχηα. 
 

Ήρνο δ' 
Γελέζηνλ αζέκηηνλ, θαί ζπκπφζηνλ αλαηδέζηαηνλ, Ζξψδεο απεηέιεζελ, 
αθνιαζία γάξ γπλαηθεία ζειγφκελνο, θαί αζεβεί ζειπκαλία θεληνχκελνο, 
απέηεκε θεθαιήλ Πξνδξνκηθήλ, αιι' νπθ εμέηεκε γιψζζαλ Πξνθεηηθήλ, 
ειέγρνπζαλ απηνχ ηήλ παξάλνηαλ, Δμέρεελ αίκα αζψνλ, θαιχςαη ζέισλ 
ακαξηίαλ άζεζκνλ, αιι' νπθ ελ ηνχησ απέθξπςε θσλήλ, βνψληνο πάζη 
κεηάλνηαλ, Δθείλνο κέλ ζπλεπθξαίλεην θφλσ, εκείο δέ ζπλενξηάζσκελ πφζσ, 
ηνχ Βαπηηζηνχ Ησάλλνπ ηήλ καθαξίαλ ζθαγήλ, πξνέιαβε γάξ ελ Άδνπ ηήλ 
δσήλ θεξχμαη, ηνίο ελ ζθφηεη θαί ζθηά ζαλάηνπ θαζεκέλνηο, ηήλ εμ χςνπο 
αλαηνιήλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ηφλ κφλνλ πνιπέιενλ. 

Ο απηφο 
Σφλ Πξνθήηελ θαί Μάξηπξα, θαί Βαπηηζηήλ ηνχ σηήξνο, δεχηε ιανί 
επθεκήζσκελ, Οχηνο γάξ ελ ζαξθί Άγγεινο ππάξρσλ, ηφλ Ζξψδελ δηήιεγμε, 
ηήο παξαλφκνπ κνηρείαο ηήλ πξάμηλ θαηαθξίλαο απηνχ, θαί δη' αλφκνπ 
νξρήζεσο, ηήλ ηηκίαλ θεθαιήλ απνηέκλεηαη, ν ηνίο ελ, Άδε επαγγειηδφκελνο, 
ηήλ εθ λεθξψλ Αλάζηαζηλ, θαί πξεζβεχσλ εθηελψο ηψ Κπξίσ, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο ν απηφο 
Σφλ Πξνθήηελ θαί Βαπηηζηήλ ηνχ σηήξνο, δεχηε πηζηνί επθεκήζσκελ, φηη 
θπγαδεχσλ, ελ ηή εξήκσ επιίδεην, κέιη άγξηνλ θαί αθξίδαο εζζίσλ, θαί 
βαζηιέα παξαλνκνχληα ήιεγμε, εκψλ δέ ηήλ νιηγνςπρίαλ παξεθάιεη, ιέγσλ, 
Μεηαλνείηε, ήγγηθε γάξ ε βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηε, επινγεκέλε Θενηφθε, ίλα 
ζε δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 



Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Σά Σππηθά θαί νη Μαθαξηζκνί κεηά ηήο γ' θαί ο' Χδήο ηψλ Καλφλσλ. 
 

Απφζηνινο Πξάμεσλ ηψλ Απνζηφισλ 
Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, σο επιήξνπ ν Ησάλλεο... 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μάξθνλ 
Σψ θαηξψ εθείλσ ήθνπζελ Ζξψδεο ν βαζηιεχο... 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

Αξρή 
ΣΖ Λ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Παηξηαξρψλ Κσλζηαληηλνπφιεσο, Αιεμάλδξνπ, 

Ησάλλνπ θαί Παχινπ ηνχ λένπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
ηηρεξά ηνχ Πξνδξφκνπ 

 
Ήρνο δ' 

Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 
Ο Παιαηάο θαί Καηλήο ζείνο κεζίηεο, Πξνθήηεο θαί Πξφδξνκνο, Άγγεινο 
έλζαξθνο, παξαλνκίαο ν έιεγρνο, ηήο ζηεηξεπνχζεο, βιαζηφο λεδχνο, ζηφκα 
ππξίπλννλ, Ζξψδελ δηήιεγμαο, άζεζκα πξάηηνληα, ν δέ κή θέξσλ ηφλ 
έιεγρνλ, απνηκεζήλαη, ηήλ θεθαιήλ ζνπ δηαθειεχεηαη, θαί πξνζελέρζεο 
ψζπεξ έδεζκα, εγθξαηείαο ηφ ζείνλ εληξχθεκα, επί πίλαθη πιένλ, ζηειηηεχσλ 
ηφλ αθφιαζηνλ. 
 
Δθ παξαλφκνπ κεηξφο ζπλσζνπκέλε, ζπγάηεξ παξάλνκνο, ζνχ ηήλ ανίδηκνλ, 
θαί ηνίο Αγγέινηο αηδέζηκνλ, αηηείηαη θάξαλ, ηνχο γάξ ειέγρνπο ηαχηεο νπθ 
έθεξελ, φζελ επί πίλαθη, ηαχηελ πξνζθέξνπζα, θαί ηνίο πνζίλ άκα παίδνπζα, 
ηψλ δαηηπκφλσλ, ηήλ επθξνζχλελ εηο πέλζνο έηξεςελ, αιι' επί πιένλ 
δηειέγρεηο, αθνιαζίαο ηφ κίζνο καθάξηε, ηφλ Υξηζηφλ ηθεηεχσλ, ηνχ ζσζήλαη 
ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Βεβαθρεπκέλνο ηή κέζε ν Ζξψδεο, λφζνηο επηθιέπηεηαη, θαηνξρνπκέλεο 
θσλαίο, θαί πξφο ηψ φξθσ ηφλ άδηθνλ, ηεθηαίλεη θφλνλ, ζνχ ηνχ δηθαίνπ 
Πξνθήηα έλδνμε, αιιά ζνπ ν ζάλαηνο, ηνίο πξνζαλνχζη ζαθψο, αζαλαζίαλ 
εκήλπζε, θαί γάξ εγέλνπ, θαί ηνίο ελ, Άδε θήξπμ πξσηάγγεινο, ηήλ παξνπνίαλ 



ηήλ ζσηήξηνλ, πξνκελχσλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί 
θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ηηρεξά ηψλ Αγίσλ 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη κάξηπξεο 

Πακκάθαξ Αιέμαλδξε πνηκήλ, Δθθιεζίαο γέγνλαο, νξζνδνμίαο ππέξκαρνο, 
Αξείνπ θαζειψλ, ηήλ αιαδνλείαλ, πξνζεπραίο ζπληφλνηο ζνπ, ηφλ πάλησλ 
Λπηξσηήλ εμαηηνχκελνο, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
Ησάλλε ηίκηε ζαξθφο, ηήλ θζνξάλ εκίζεζαο, δη' εγθξαηείαο θαί πίζηεσο, δη' 
αγξππλίαο ηε, θαί Οκνινγίαο, Άγγεινο επίγεηνο, επξέζεο θαί νπξάληνο 
άλζξσπνο, Υξηζηφλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ 
κέγα έιενο. 
 
Παχινπ ζείνηο δφγκαζη ζαθψο, φλησο επεηζάξρεζαο, κεζ' νχ εηο ηξίηνλ 
αλέδξακεο, νπξαλφλ ζηε, αξεηψλ ηψ χςεη, θαί ήθνπζαο ξήκαηα, ηά άξξεηα 
θαί ζεία ηνχ Πλεχκαηνο, Παχιε καθάξηε, νξζνδφμσλ βάζηο άζεηζηε, ηφλ 
σηήξα απαχζησο ηθέηεπε. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Γελεζιίσλ ηεινπκέλσλ, ηνχ αλαηδεζηάηνπ Ζξψδνπ, ηήο αζειγνχο 
νξρεζηξίδνο, επιεξνχην ε δηάζεζηο ηνχ φξθνπ, ηνχ γάξ Πξνδξφκνπ ε θεθαιή 
απνηκεζείζα, σο νςψληνλ εθέξεην, επί πίλαθη ηνίο αλαθεηκέλνηο,  
ζπκπνζίνπ κηζεηνχ, αλνζηνπξγήκαηνο θαί κηαηθνλίαο πιήξνπο! Αιι' εκείο ηφλ 
Βαπηηζηήλ, σο ελ γελλεηνίο γπλαηθψλ κείδνλα, επαμίσο ηηκψληεο 
καθαξίδνκελ. 

Καί λχλ... 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Γελέζηνλ αζέκηηνλ, θαί ζπκπφζηνλ αλαηδέζηαηνλ, Ζξψδεο απεηέιεζελ, 
αθνιαζία γάξ γπλαηθεία ζειγφκελνο, θαί αζεβεί ζειπκαλία θεληνχκελνο, 
απέηεκε θεθαιήλ Πξνδξνκηθήλ, αιι' νπθ εμέηεκε γιψζζαλ Πξνθεηηθήλ, 
ειέγρνπζαλ απηνχ ηήλ παξάλνηαλ, Δμέρεελ αίκα αζψνλ, θαιχςαη ζέισλ 
ακαξηίαλ άζεζκνλ, αιι' νπθ ελ ηνχησ απέθξπςε θσλήλ, βνψληνο πάζη 
κεηάλνηαλ, Δθείλνο κέλ ζπλεπθξαίλεην θφλσ, εκείο δέ ζπλενξηάζσκελ πφζσ, 
ηνχ Βαπηηζηνχ Ησάλλνπ ηήλ καθαξίαλ ζθαγήλ, πξνέιαβε γάξ ελ Άδνπ ηήλ 
δσήλ θεξχμαη, ηνίο ελ ζθφηεη θαί ζθηά ζαλάηνπ θαζεκέλνηο, ηήλ εμ χςνπο 
αλαηνιήλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ηφλ κφλνλ πνιπέιενλ. 



Καί λχλ... 
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηε, επινγεκέλε Θενηφθε, ίλα 
ζε δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Πξνδξφκνπ 
Ήρνο β' 

Μλήκε Γηθαίνπ κεη' εγθσκίσλ, ζνί δέ αξθέζεη ε καξηπξία ηνχ Κπξίνπ 
Πξφδξνκε, αλεδείρζεο γάξ φλησο θαί Πξνθεηψλ ζεβαζκηψηεξνο, φηη θαί ελ 
ξείζξνηο βαπηίζαη θαηεμηψζεο ηφλ θεξπηηφκελνλ, ζελ ηήο αιεζείαο 
ππεξαζιήζαο, ραίξσλ επεγγειίζσ θαί ηνίο ελ Άδε, Θεφλ θαλεξσζέληα ελ 
ζαξθί, ηφλ αίξνληα ηήλ ακαξηίαλ ηνχ θφζκνπ, θαί παξέρνληα εκίλ ηφ κέγα 
έιενο. 

Γφμα... 
Σψλ Αγίσλ  Ήρνο δ' 

Ο Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ ν πνηψλ αεί κεζ' εκψλ θαηά ηήλ ζήλ επηείθεηαλ, 
κή απνζηήζεο ηφ έιενο ζνπ αθ' εκψλ, αιιά ηαίο απηψλ ηθεζίαο , ελ εηξήλε 
θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο, εηο ηήο Οθησήρνπ θαί νη δχν 
παξφληεο, ηνχ Πξνδξφκνπ θαί ηψλ Αγίσλ. 
 

Καλψλ ηνχ Πξνδξφκνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σφλ ζενκαξηχξεηνλ Πξφδξνκνλ κέιπσ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ ηφλ ιχρλνλ ηφλ πάκθσηνλ, ηήο νηθνπκέλεο ηφλ θήξπθα, 
ηφλ ζείνλ Απφζηνινλ, θαί ππεξέηελ Υξηζηνχ, ηίο ηζρχζεηελ, αμίσο επθεκήζαη, 
ηφλ ζενκαξηχξεηνλ, Κπξίνπ Πξφδξνκνλ. 
 
Ο ζείνο ηαμηαξρνο, ηψλ αζσκάησλ Γπλάκεσλ, πξφο ζείνλ αθίθεην, λαφλ 
Θενχ Ηεξφλ, επαγγέιηα, θνκίδσλ ηψ πξεζβχηε, Κπξίνπ ηφλ Πξφδξνκνλ, ηέμε 
πξεζβχηαηε. 
 
Νεδχο έλδνλ έρνπζα, ζηείξα θαί γξαχο ηφλ παλάξηζηνλ, Πξνθήηελ θαί 
Πξφδξνκνλ, απφ θνηιίαο κεηξφο, πξνζεθχλεζε, Υξηζηφλ, ψ μέλνλ ζαχκα! 
γαζηξί εκθεξφκελνλ ηήο Θενκήηνξνο. 

Θενηνθίνλ 
Θενχ Αξρηζηξάηεγνο, Παξζέλε, έθε, Θεφλπκθε, πξφο δξφκνπο πνξεχζεηη, 
ηήο Διηζάβεη ζπνπδή, θαί γάξ έγθπνλ, ηαχηελ επξνχζα γλψζε, φλ πεξ 



θαηαγγέιισ ζνη ηφθνλ ηφλ άξξεηνλ. 
 

Καλψλ ηψλ Αγίσλ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Σξίθσηνο ηψλ Παηέξσλ, ζήκεξνλ αλέηεηιε δηαχγεηα, ε παλέλδνμνο κλήκε, ή 
πηζηψο εληξπθψληεο ρνξεχζσκελ. 
 
Έιπζαο Ηεξάξρα, ηψλ Αηξεηηθψλ ηά νρπξψκαηα, επζεβεί παξξεζία, 
θαηαγγείιαο Σξηάδα Αιέμαλδξε. 
 
Παχισ ηψ ζεζπεζίσ, θνηλσλήζαο θιήζεσο ανίδηκε, ηψλ εθείλνπ εδείρζεο, 
αξεηψλ απεηθφληζκα έλζενλ. 
 
Κάιακφο ζνπ ε γιψζζα, ζενγξαθηθψο πξναλαδέδεηθηαη, Πλεχκαηνο Πάηεξ 
ζείνπ, Ησάλλε ηήλ πίζηηλ ηξαλψζαζα. 

Θενηνθίνλ 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ εθ ηήο Παξζέλνπ επδνθήζαληη, ζαξθσζήλαη αζπφξσο, 
εηο εκψλ ζσηεξίαλ θαί ιχηξσζηλ. 
 

Σνχ Πξνδξφκνπ 
 

Χδή γ' 
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 

Δθ ζηείξαο ηερζείο ν Ησάλλεο, ηήλ γιψηηαλ δηέιπζε παηξφο, εηθφησο θαί γάξ 
πέθπθε, θσλή ηνχ Λφγνπ εχερνο, θαί επινγψλ εθζέγγεην, χ κφλνο Άγηνο 
Κχξηνο. 
 
Οπδέλ ηψλ παξφλησλ αγαπήζαο, ηήλ έξεκνλ ηξέρσλ παξνηθείο, σο πφιηλ 
ζείσ Πλεχκαηη, δπλακσζείο παλέλδνμε, αυισο δέ εβίσζαο, σο Ζιηνχ ν 
ζεζπέζηνο. 
 
Μή θέξσλ ηνχ βίνπ ηνχο ζνξχβνπο, σο φξληο εκάθξπλαο ζνθέ, εξήκνηο 
απιηδφκελνο, επξέο ηε αλαςχρνληα, ηφλ ζψδνληά ζε Κχξηνλ, έθ θαηαηγίδνο θαί 
ζιίςεσο. 

Θενηνθίνλ 
Απήιζε πξφο νίθνλ Διηζάβεη, Παξζέλνο βαζηάδνπζα γαζηξί, Θεφλ Λφγνλ ηφλ 
άλαξρνλ, ακθνίλ αζπαζακέλσλ δέ, γλνχο παξεπζχο ν Πξφδξνκνο, εθ ηήο 
γαζηξφο πξνζεθχλεζελ. 
 

Σψλ Αγίσλ 
 

χ εί ηφ ζηεξέσκα 
Άξηζηα επνίκαλαο, ηφ ηνχ δεζπφηνπ ζνπ πνίκληνλ, Αξρηεξεχ, φζελ αησλίσο, 



ζέ δνμάδεη Αιέμαλδξε. 
 
Όδαηα ζσηήξηα, δηά ηήο γιψηηεο ζνπ έβιπζαο, ηά επζεβή, δφγκαηα ζή 
πνίκλε, Ησάλλε καθάξηε.  
 
Παχιε πακκαθάξηζηε, ηήο εθινγήο ηήο ηνχ ζθεχνπο ζε, σο θαλέληα, θιήζεη ηε 
θαί βίσ, λχλ ηηκψκελ νκνίσκα. 

Θενηνθίνλ 
έ πάληεο θεθηήκεζα, θαηαθπγήλ θαί ζθέπελ εκψλ, Υξηζηηαλνί, ζέ 
δνμνινγνχκελ, αζηγήησο, Θεφλπκθε.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σφλ πξφδξνκνλ Υξηζηνχ, Βαπηηζηήλ θαί Πξνθήηελ, ηηκήζσκελ πηζηνί, 
θαζαξψ ζπλεηδφηη, σο έλδνμνλ θήξπθα, κεηαλνίαο δηδάζθαινλ, θαί σο 
κάξηπξα, παλαιεζή ηνχ σηήξνο, ηήλ γάξ άλνηαλ, ηήλ ηνχ Ζξψδνπ ειέγμαο, 
ηήλ θάξαλ εθηέκλεηαη. 

Γφμα... Σψλ Αγίσλ 
Ήρνο δ' 

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Παηέξσλ ή ηξίθσηνο, ιακπάο αλέιακςε, πηζηψλ ηά ζπζηήκαηα, 
θαηαθαηδξχλνπζα, πξφο ζείαλ επίγλσζηλ, ιχνληεο ηψλ αζέσλ, ηήλ αζέβεηαλ 
πάζαλ, δφγκαζη θαί ζνθία, θαί πνιιή παξξεζία, Αιέμαλδξνο θαί Ησάλλεο 
νκνχ, θαί Παχινο ν έλδνμνο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Διπίο αθαηαίζρπληε ηψλ πεπνηζφησλ εηο ζέ, ε κφλε θπήζαζα, ππεξθπψο ελ 
ζαξθί, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ηνχηνλ ζχλ Ησάλλε ηψ Πξνδξφκσ δπζψπεη, 
δνχλαη ηή νηθνπκέλε, ηιαζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ, θαί πάζηλ εκίλ πξφ ηέινπο 
βίνπ δηφξζσζηλ. 
 

Σνχ Πξνδξφκνπ 
 

Χδή δ' 
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ 

Ρίδαο θαί κειάγξηνλ, φςνλ ηεξπλφλ, ήζζηεο καθάξηε Πξφδξνκε, θαί ηάο 
αθξίδαο, εθ θακήινπ δέ ηξηρψλ, ζηνιήλ επεκθηέλλπζν, ππέξ αινπξγίδα 
βαζίιεηνλ. 
 
Σφλ δεκηνπξγήζαληα ιφγσ ηφ πάλ, πάζη γεσξγφλ κάθαξ ήγγεηιαο, νχηνο γάξ 
εζηηλ, ν ηφ πηχνλ ελ ρεηξί, θαηέρσλ, θαί ηήλ άισλα, κάια δηαθξίλσλ σο 
δίθαηνο. 
 



Όπλνλ ζνίο νπθ έδσθαο κάθαξ ζνθέ, φκκαζηλ σο άζαξθνο έλδνμε, νχηε 
θξνηάθνηο, εηο αλάπαπζηλ ζαξθφο, εσο νχ σθνδφκεζαο, νίθνλ ζεαπηφλ ζείνπ 
Πλεχκαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Ρήζηο πέξαο έιαβε ηνχ Αββαθνχκ, επί ζνί Παξζέλε παλχκλεηε, θαί γάξ εμ 
φξνπο, θαηαζθίνπ ν Θεφο εθ ζνχ ήιζε ζαξθνχκελνο, πιάλεο ηνχο βξνηνχο 
εθιπηξνχκελνο. 
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Δλ δπζψδεη δηέξξηςαο, ηφλ θαηά Ηνχδαλ ηφπσ πξνδφηελ Υξηζηνχ, ηήλ εθείλνπ 
γάξ Αιέμαλδξε, αξάλ επαμίσο εθιεξψζαην. 
 
Χο ειαία θαηάθαξπνο, ελ ηψ ηνχ Θενχ ηεκέλεη ηζηάκελνο, ηνχο πηζηεχνληαο 
πξνζήγαγεο, απηψ Ησάλλε θαξπφλ ψξηκνλ. 
 
Σαπεηλψζεσο πηέξπμη, ηάο ηνχ δπζκελνχο παγίδαο εμέθπγεο, φζελ ζηε 
πςνχκελνο, νπξαλνπνιίηεο Παχιε γέγνλαο. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ Παξζέλνλ πκλήζσκελ, ηήλ κεηά ηφλ ηφθνλ πάιηλ Παξζέλνλ αγλήλ, σο 
θπήζαζαλ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ηφλ εθ πιάλεο θφζκνλ ιπηξσζάκελνλ. 
 

Σνχ Πξνδξφκνπ 
 

Χδή ε' 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα 

Ηζρχλ ζείνπ Πλεχκαηνο, ελδεδπκέλνο έλδνμε, πάζηλ αλεβφαο ηνίο παξνχζη, 
Μεηαλνείηε, ηδνχ αμίλε ζαθψο, ηψλ δέλδξσλ πξφο ξίδαλ θείηαη λχλ, ηέκλνπζα 
ηά άθαξπα, ηά δ' εζζιά εθθαζαίξνπζα. 
 
Σήλ γιψηηαλ σο ζάιπηγγα, έρσλ Κπξίνπ Πξφδξνκε, επήρσο εθψλεηο ηνίο 
παξνχζηλ, Δγψ ελ χδαηη βαπηίδσ πκάο, νπίζσ κνπ δ' άιινο ηζρπξφο, 
βαπηίδσλ ειεχζεηαη, ελ ππξί ηε θαί πλεχκαηη. 
 
Ο ζείνο πξνέθεζε Πξνθήηεο, Ήμεη Κχξηνο, Άγγεινο απηνχ δέ πξφ 
πξνζψπνπ, ζηέιιεηαη ηξίβνπο πξνεηνηκάδσλ απηνχ, φο ζψζεη ιαφλ ηφλ 
απεηζή, θαί θαηαζθεπάζεηελ, εηο Θενχ θιήξνλ άγηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Νεδχτ θεξφκελνο, ηή κεηξηθή ν Πξφδξνκνο, ηή παξζεληθή σο έγλσ έλδνλ, ηφλ 
ηνχηνπ Κηίζηελ θξηθηψο θεξφκελνλ, Πλεχκαηη Αγίσ θσηηζζείο, έλδνζελ 
εζθίξηε ζε, θαί πεζψλ πξνζεθχλεζελ. 
 

Σψλ Αγίσλ 
 



Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 
Σφλ Μεηξνθάλνπο ζξφλνλ Αιέμαλδξε, θαηαθνζκψλ, θαί πξφ ζξφλνπ 
έιακςαο, ελ Ηεξάξραηο ηνίο δφγκαζη. 
 
χ ελ πνηκέζη κάθαξ δηέπξεςαο ζαπκαζίσο, ψθζεο ελ Νηθαία γάξ, κέζνλ 
Παηέξσλ αγιάτζκα. 
 
Σψλ ιφγσλ ζνπ ε ράξηο εζηήξημελ, Δθθιεζίαλ, Ησάλλε, ζηχινλ γάξ 
νξζνδνμίαο ζε έρνκελ. 

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

Σνχ Πξνδξφκνπ 
 

Χδή ο' 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ 

Πξφο ζέ ιαφο πνλεξφηαηνο, αθίθεην πεηξάδσλ θαί θάζθσλ ζνη, χ εί ν 
Κχξηνο, απηφο δέ έθεο, νπθ έγσγε, άιινο δ' εζηίλ φο ήμεη, νπίζσ πξψηφο κνπ. 
 
Ρεπζηήο εγψ πέισ θχζεσο, φο έξρεηαη δ' νπίζσ κνπ άξξεπζηνο, πέιεη θαί 
άρξνλνο, θαί πνηεηήο πάζεο θηίζεσο, νχ νπθ ηζρχσ ιχζαη, νπδέ ηά πέδηια. 
 
Οξψληεο πάληεο ζπλέηξερνλ, πφξλνη ηε θαί ηειψλαη θαί άζσηνη, θαί 
εβαπηίδνλην, εθ ζνχ Πξνθήηα παλέλδνμε, ηήλ πξφο Υξηζηφλ πνξείαλ 
εθδηδαζθφκελνη. 

Θενηνθίνλ 
Γεηλψλ παληνίσλ ηνχο δνχινπο ζνπ, εμάξπαζνλ Παξζέλε Θεφλπκθε, ηνχο 
πξνζθπγφληαο ζνπ, ππφ ηήλ ζθέπελ ηήλ άκαρνλ, θαί ηήο θξηθηήο κειινχζεο 
ξχζαη θνιάζεσο. 
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Υηηψλα κνη παξάζρνπ 
Αλδξείσο ηνχ Υξηζηνχ πξνπνιεκψλ Δθθιεζίαο έθηεηλαο, επρήο Πάηεξ βέιεζη, 
ηφλ επψλπκνλ καλίαο Ηεξψηαηε. 
 
Χο θιήκα ηήο ακπέινπ ηήο δσήο, Ησάλλε έληηκνλ, πιείζηνλ εμήλζεζαο, ηψ 
Γεζπφηε ζνπ θαξπφλ πακκαθάξηζηε. 
 
Ζ γείζζαη παξεηήζσ επζεβψο, Βαζηιίδνο πφιεσο, Δηθφλσλ πξνζθχλεζηλ, 
αζεηνχζεο παξαλφκσο Παχιε ηίκηε. 

Θενηνθίνλ 
Ζ κφλε δηά ιφγνπ ελ ζαξθί, ηφλ Λφγνλ θπήζαζα, ξχζαη δεφκεζα, ηψλ 
παγίδσλ ηνχ ερζξνχ ηάο ςπράο εκψλ. 



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

Κνληάθηνλ ηνχ Πξνδξφκνπ 
Ήρνο πι. α' 

Ζ ηνχ Πξνδξφκνπ έλδνμνο απνηνκή, νηθνλνκία γέγνλέ ηηο ζετθή, ίλα θαί ηνίο 
ελ' Άδε ηνχ σηήξνο θεξχμε ηήλ έιεπζηλ, ζξελείησ νχλ Ζξσδηάο, άλνκνλ 
θφλνλ αηηήζαζα, νπ λφκνλ γάξ ηφλ ηνχ Θενχ, νχ δψληα αηψλα εγάπεζελ, 
αιι' επίπιαζηνλ πξφζθαηξνλ. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή Λ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηψλ Αγίσλ Παηξηαξρψλ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, Αιεμάλδξνπ, Ησάλλνπ θαί Παχινπ ηνχ λένπ. 
ηίρνη 

 ρνίλνπο δηαδξάο Αιέμαλδξε ζαξθίνπ,  
 ρνίληζκα θιήξνπ ρξεκαηίδεηο Κπξίνπ.  
 θπζξσπά ηά πξφζσπα ηήο Δθθιεζίαο,  
 ηέξεζηλ νπ θέξνληα ηήλ Ησάλλνπ.  
 Γξφκνπο ν Παχινο εθιηπσλ ηνχο ηνχ βίνπ, 
 Δχξεθε παχιαλ ηψλ πφλνλ ηψλ ηνχ βίνπ.  
 Σξηηηχο ηή Σξηάδη ηξηαθνζηή λχλ πάξα έζηε. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ νζίνπ θαί ζαπκαηνπξγνχ Φαληίλνπ. 
ηίρνη 

 Καί γήλ ππειζσλ ζαπκαηνπξγφο Φαληίλνο,  
 Άλσζελ εκίλ κάλλα ζαπκάησλ βξχεη.  
 Φαληίλνο βηφηνπ αλεράδεην ελ ηξηαθνζηή. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ δεθαέμ καξηχξσλ ηψλ ζεβαίσλ. 
 

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

Σνχ Πξνδξνκνπ 
 

Χδή δ' 
Οπθ ειάηξεπζαλ 

Ρσκαιέσο ηψ Ζξψδε αλζηζηάκελνο, έλδνμε Πξφδξνκε, ηνχηνλ ειέγρεηο 
βνψλ, Οπθ έμεζηηλ έρεηλ ζε επλήλ νκαίκνλνο, σο αζέκηηνλ, ν δέ κή 
αλαζρφκελνο, ηήλ ζήλ θάξαλ απνηέκλεη. 
 
Οία έλδνμνο Πξνθήηεο πξφ γελλήζεσο, έγλσο ηφλ Κχξηνλ, θαί σο ακλφλ ηνχ 
Θενχ, ηνίο πάζηλ ππέδεημαο, πξφο ζενζέβεηαλ, έιθσλ άπαληαο, αλαβνάλ 
πξφο Κχξηνλ, ν Θεφο επινγεηφο εί. 
 



Μέιισλ ηέινο ηφ καθάξηνλ εθδέρεζζαη, Πξφδξνκε έλδνμε, ζνχο καζεηάο 
πξφο Υξηζηφλ, ηφλ Θεφλ απέζηεηιαο, επεξσηψλ απηφλ, χ εί Κχξηε, ηνχ 
ζψζαη ν εξρφκελνο, ή έηεξνλ πξνζδνθψκελ; 
 
Ο Υξηζηφο ηνίο καζεηαίο πξνζαπεθζέγμαην, Άπηηε είπαηε, ηψ Ησάλλε, ηδνχ, 
λεθξνί εμαλίζηαληαη, θσθνί αθνχνπζηλ, εθθαζαίξνληαη ιεπξνί, θαί ψζπεξ 
έιαθνο νη ρσινί πεξηπαηνχζηλ. 
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 
Μπζηηπφινο ηήο άλσ, ππεξζένπ Σξηάδνο ψθζεο παλέλδνμε, αγλψο ηαχηελ 
ιαηξεχσλ, θαί κέιπσλ αλελδφησο, Ηεξάξρα Αιέμαλδξε, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, 
Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Θεζαπξνλ ζε δνγκάησλ, θαί πεγήλ ηψλ ζαπκάησλ, Υξηζηφο αλέδεημε, 
πεγάδνληα ηφλ πινχηνλ, ηφλ ηήο ζενγλσζίαο, Ησάλλε ηνίο θξάδνπζηλ, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Χο ηζάγγεινλ βίνλ, θαηά Παχινλ ηφλ ζείνλ, σο θαί ζπλψλπκνλ, θηεζακέλσ 
πακκάθαξ, ηφλ πινχηφλ ζνη ηψλ ιφγσλ, Υξηζηφο παξέρεη άθζνλνλ, 
Δπινγεηφο βνψληη, Υξηζηφο εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Παξζεληθήο εθ λεδχνο, ζαξθσζείο επεθάλεο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ, δηφ ζνπ ηήλ 
Μεηέξα, εηδφηεο Θενηφθνλ, επραξίζησο θξαπγάδνκελ, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, 
Θεφο επινγεηφο εί. 

 
Σνχ Πξνδξφκνπ 

 
Χδή ε' 

Παίδαο επαγείο 
Νφκνπ Παιαηάο ηε θαί ηήο Νέαο, Πξνθήηεο θαί Πξνθεηψλ πάλησλ ππέξηεξνο, 
ππάξρεηο παλεχθεκε, νχ γάξ έθπο θάιακνο, πλεχκαζη ξηπηδφκελνο, αιι' 
έζηεο άζεηζηνο, Σφλ Κχξηνλ βνψλ επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Μαηλφκελνο νίζηξσ ν Ζξψδεο, καριψζεο Ζξσδηάδνο ηφ ζπγάηξηνλ, βιέπσλ 
θαηνξρνχκελνλ, έθεζελ ν άζιηνο,  κνη αηηήζεο δίδσκη, έσο εκίζενο, ηήο 
εκήο βαζηιείαο κεζ' φξθνπ, θαθείλν εμαηηείηαη, ηήλ θάξαλ ηνχ Πξνδξφκνπ. 
 
Δίρε κέλ θξνπξά ηφλ Ησάλλελ, Ζξψδελ δέ πφηνο επθξαηλφκελνλ, ηφηε ή 
παλάζεκλνο, θφξε θαησξρήζαην, αξέζαζα δέ είιεθε, θάξαλ ηήλ πάληηκνλ, 
Πξνδξφκνπ θαί αγίαλ σο ηαχηελ, ηή κεηξί πξνζάμεη, ηηκαιθέζηαηνλ δψξνλ. 

Θενηνθίνλ 
Λχηξσζαη ηήλ πφιηλ ζνπ Παξζέλε, εθ πάζεο απεηιήο ηε θαί θαθψζεσο, 



ζεηζκνχ θαηαπηψζεσο, βαξβαξηθήο αιψζεσο, θαί θνβεξάο θνιάζεσο, ηνχ 
αησλίνπ ππξφο, ζέ γάξ κεηά Θεφλ ζσηεξίαλ, άπαληεο πινπηνχκελ, Υξηζηηαλνί 
Παξζέλε. 
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ 
Σφλ δπζζεβή πξνζεπρή ηή παλαιθεί ζνπ, Άξεηνλ θηείλαο Αιέμαλδξε 
ζεφθξνλ, ελ ηνίο βεβήινηο ηφπνηο, πβξίζαληα εκχλσ, βξνρίζαο σο Ηνχδαλ. 
 
Ο ζενκάρνο Υξηζηνχ ρηηψλα ξήμαο, σο ν πξνδφηεο πξελήο ιαθήζαο κέζνλ, 
λχλ ζξελεί ελ Άδε, ςπρψλ αδίθσλ κφξνλ, ζαλάησ ηψ δηθαίσ. 
 
Δλ εγθξαηείαηο σο άζαξθνο εθάλεο, ελ αγξππλίαηο κηθξνχ δείλ θαί αλαίκσλ, 
θαί ελ δηδαζθαιίαηο, πεγή ηνχ Παξαδείζνπ, πακκάθαξ, Ησάλλε. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ αλεξκήλεπηνλ ηφθνλ ζνπ Μαξία, ηίο κή πκλήζεη βξνηψλ ρνξνζηαζία; φηη 
παξζελεχεηο πξφ ηφθνπ, θαί ελ ηφθσ αεί επινγεκέλε. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ γελλεζέληα, θαί εθ Μεηξφο επ' εζράησλ 
ζαξθσζέληα, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Σνχ Πξνδξφκνπ 
 

Χδή ζ' 
Άπαο γεγελήο 

Πφηνο βδειπξφο, θαί δείπλνο παλάζεκλνο, φξρεζηο άηεξπλνο, έζειμαλ ηφλ 
δείιαηνλ, κάια πξφο νίζηξνλ αθνιαζίαο δεηλήο, θαί ηήο καηλάδνο κίζζσκα, 
θάξαλ εθδίδσζη, ηνχ Πξνδξφκνπ, ήο νπδέ αληάμηνο, θφζκνο άπαο, Φξηθηφλ ηφ 
κπζηήξηνλ! 
 
 πψο ν δεηλφο, Ζξψδεο νπθ έθξημε, Κξηηήλ αιάζεηνλ! αιι' ελ ηή ςπρή 
απηνχ, έλδνλ δνιίσο θφλνλ ελέηξεθε, ηνχ Βαπηηζηνχ, καηλφκελνο, σο 
ειεγρφκελνο, θαί κή θέξσλ, επθαηξίαλ ήζειε, θαί επξψλ, απνηέκλεη ηφλ 
δίθαηνλ. 
 
λησο απφ γήο, εηζέδπο εηο Άγηα, νίά πεξ Άγγεινο, σο αγγειηθψο ελ γή, ζνθέ 
βηψζαο Κπξίνπ Πξφδξνκε, ηψλ πκλεηψλ ζνπ κέκλεζν, άλσζελ έλδνμε, θαί 
πηαηζκάησλ, αίηεζαη ηήλ άθεζηλ, θαί εηξήλελ παξάζρνπ θαί έιενο. 

Θενηνθίνλ 
Χ Θενχ Τηέ, καθξφζπκε Κχξηε θαί πνιπέιεε, ηνχ ζνχ Βαπηηζηνχ ιηηαίο, θαί 
ηθεζίαηο ηήο θπεζάζεο ζε, θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ ζνπ, ζψζνλ ηνχο δνχινπο 
ζνπ, θαί ρνξήγεη, άλσζελ ηά ηξφπαηα, βαζηιεχζηλ εκψλ, σο θηιάλζξσπνο. 
 

Σψλ Αγίσλ 



 
έ ηήλ απεηξφγακνλ 

Έλλνκνο γελφκελνο, ν ζείνο φλησο θνηηεηήο ζνπ, θαί ζνίο δσεθφξνηο ιφγνηο, 
πεηζαξρήζαο Αιέμαλδξνο, Ηεξάξρεο πεθελψο, Κχξηε φζηνο πξάνο, ζψθξσλ, 
λχλ επαμίσο καθαξίδεηαη. 
 
Μχζηεο άθξηβέζηαηνο, γέγνλαο πφζσ ηψλ αξξήησλ, ψ ζενκαθάξηζηε Παηήξ 
εκψλ, Ησάλλε παλφιβηε, θαί κπζηαγσγφο ηψλ κπζηεξίσλ, θαί θήξπμ 
δνγκάησλ ζείσλ, θαί ιαηξεπηήο Σξηάδνο έλδνμε. 
 
έ ηφλ αλεμίθαθνλ, Πάηεξ, θαί φζηνλ πνηκέλα, άκεπηνλ ζεπηφλ ακηαληνλ, 
θήξπθά ηε ηήο πίζηεσο, ηήο νξζνδνμίαο ηφλ δηδάζθαινλ, άπαληεο επαμίσο 
ζπκθψλσο, Παχιε καθαξίδνκελ. 

Θενηνθίνλ 
Άρξαληε παλάκσκε, ηφ ζθεχνο ηφ ηήο επσδίαο, αίηεζαη Υξηζηφλ φλ έηεθεο, 
βαζηιεί κέλ ηά ηξφπαηα, ηψ θηινρξίζησ δέ ιαψ, δνχλαη ηήλ άθεζηλ ηψλ 
πηαηζκάησλ, ζέ γάξ απαχζησο κεγαιχλνκελ. 

Ο Δηξκφο 
«έ ηήλ απεηξφγακνλ, Θενχ Μεηέξα θαί Παξζέλνλ, ζέ ηήλ ππέξ λνχλ 
θπήζαζαλ, δηά ιφγνπ ηφλ φλησο Θεφλ, ηήλ πςεινηέξαλ ηψλ αρξάλησλ 
Γπλάκεσλ, αζηγήηνηο δνμνινγίαηο κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Ζξψδεο ν παξάλνκνο, ηνχ Πξνδξφκνπ ηήλ ζείαλ, θαί ηεξάλ απέηεκε, θεθαιήλ 
ηνχο ειέγρνπο, κή θέξσλ ηαχηεο, ν άθξσλ! ζξελείησ νχλ ν άζιηνο, άλνκνλ 
θφλνλ πξάμαο, εκείο δέ λχλ, ηήλ ηηκίαλ θάξαλ χκλνηο ηηκψληεο, ηφλ Βαπηηζηήλ 
γεξαίξνκελ, ηνχ Υξηζηνχ επαμίσο. 

Θενηνθίνλ 
Δη θαί εηηάηαη Πάλαγλε, ινγηθή πάζα θχζηο, πξφο εγθσκίσλ έπαηλνλ, ζνχ 
Θεφλ ηήο ηεθνχζεο, θαί γάξ ζαθψο ππεξηέξα, πάζεο θηίζεσο πέιεηο, αιι' 
νχλ ηφ θαηά δχλακηλ, νπθ απφβιεηνλ πάλησο, φζελ θακνχ, δέρνπ ηφλ 
βξαρχηαηνλ χκλνλ, ψζπεξ ν ζφο Τηφο εδέμαην, ηά ιεπηά πξίλ ηήο ρήξαο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Πξφδξνκε ηνχ σηήξνο, εί θαί θφλσ δηέιπζελ ν Ζξψδεο, ζέ ηφλ ηήο αιεζείαο 
θήξπθα, αιι' ε ηνχ ζηφκαηφο ζνπ θεγγνβφινο ιακπάο, θαί ηνίο ελ, Άδε ηφ ηήο 
πίζηεσο θέγγνο θαιψο εδαδνχρεη, φζελ ηθέηεπε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

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

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 



Αξρή 
ΣΖ ΛΑ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηήο θαηαζέζεσο ηήο ηηκίαο Εψλεο ηήο ππεξαγίαο Θενηφθνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα γ' δεπηεξνχληεο απηά. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ κάξηπζη 

Ή ζνξφο ε θαηέρνπζα, Θενηφθε ηήλ Εψλελ ζνπ, θηβσηφο ηνίο δνχινηο ζνπ 
αγηάζκαηνο, θαί Ηεξφλ πεξηηείρηζκα, θαί δφμα θαί θαχρεκα, θαί ηάζεσλ πεγή, 
θαζ' εθάζηελ γλσξίδεηαη, φζελ ζήκεξνλ, Ηεξψο αζξνηζζέληεο αλπκλνχκελ, ηά 
πνιιά ζνπ κεγαιεία, θαί ηψλ ζαπκάησλ ηφ πέιαγνο. (Γίο) 
 
Σήλ αγίαλ θαηάζεζηλ, Θενηφθε ηήο Εψλεο ζνπ, ενξηήλ θεθηήκεζα 
επθξαηλφκελνη, φηη ηή πφιεη ζνπ ζήκεξνλ, δνζήλαη εμίσζαο ηεξάλ πεξηβνιήλ, 
θπιαθηήξηνλ άζπινλ, δψξνλ ηίκηνλ, αλαθαίξεηνλ πινχηνλ ηακάησλ, πνηακφλ 
πεπιεξσκέλνλ, ηψλ ραξηζκάησλ ηνχ Πλεχκαηνο. (Γίο) 

Ήρνο α'. 
Ίδε ηφπνο πεξίδνμνο, ίδε νίθνο αείθσηνο, ελ ψ ηεζεζαχξηζηαη ηήο ζεφπαηδνο, 
Εψλε ηηκία ελ ράξηηη, πξνζέιζεηε άλζξσπνη, θσηηζκφλ θαί ηιαζκφλ, 
πξνθαλψο απαξχζαζζε, θαί βνήζαηε, επραξίζησ θαξδία, Παλαγία, 
επινγνχκέλ ζε Παξζέλε, νη ζεζσζκέλνη ηψ ηφθσ ζνπ. (Γίο) 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Χο ζηέθαλνλ ππέξιακπξνλ, παλάρξαληε Θενηφθε, ηήλ δψλελ ζνπ ηήλ αγίαλ, 
ε Δθθιεζία ηνχ Θενχ πεξηέζεην, θαί θαηδξχλεηαη ραίξνπζα ζήκεξνλ, θαί 
κπζηηθψο ρνξεχεη, Γέζπνηλα εθβνψζά ζνη Υαίξε δηάδεκα ηίκηνλ, θαί ζηέθαλε 
ηήο ζείαο δφμεο, ραίξε ε κφλε δφμα ηνχ πιεξψκαηνο, θαί αηψληνο επθξνζχλε, 
ραίξε ηψλ εηο ζέ πξνζηξερφλησλ, ιηκήλ θαί πξνζηαζία, θαί ζσηεξία εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Έδσθαο ηή πφιεη ζνπ, Εψλελ ηήλ ζήλ Τπεξέλδνμε, αζθαιέζηαηνλ 
ζχλδεζκνλ, ηαχηελ πεξηέπνπζαλ, εθ παληφο θηλδχλνπ, ζείαηο ελεξγείαηο, θαί 
απξνζκάρεηνλ ερζξνίο, δηαηεξνχζαλ απηήλ θξαπγάδνπζαλ, ηζρχο κνπ θαί 
θξαηαίσκα, θαί εππξεπέο αγαιιίακα, ν Τηφο ζνπ θαί Κχξηνο, κφλνο έζηηλ ν 
εχζπιαγρλνο. 
 
ηίρ. Ζγίαζε ηφ ζθήλσκα απηνχ ν Όςηζηνο. 
 



Σίκηνλ δηάδεκα, νη επζεβψο βαζηιεχνληεο, ηήλ ζήλ Εψλελ Παλάρξαληε, 
θαηδξψο πεξηθείκελνη, ελ ηνίο ζνίο θαπρψληαη, ζείνηο κεγαιείνηο, θαί 
θνβεξψηαηνη ερζξνίο, ηνίο πνιεκνχζηλ αεί γλσξίδνληαη, θαί ζέ πκλνχληεο 
θξάδνπζη, ηψ ππέξ ιφγνλ ηερζέληη εθ ζνχ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ζψζνλ 
πάληαο σο εχζπιαγρλνο. 
 
ηίρ. Σνχ πνηακνχ ηά νξκήκαηα επθξαίλνπζη ηήλ πφιηλ ηνχ Θενχ. 
 
Πεξίδσζνλ δχλακηλ, εκάο Παξζέλε ηή Εψλε ζνπ, θαη' ερζξψλ εληζρχνπζα, 
πάζε ππνηάηηνπζα, θαηαηπξαλλνχληα, θαί εθπνιεκνχληα, θαί ληθεηήξηα εκίλ, 
δη' απαζείαο αεί παξέρνπζα, ηνχ θαζαξψο δνμάδεηλ ζε, θαί ηψ Τηψ ζνπ βνάλ 
εθηελψο, Ηεζνχ παληνδχλακε, ζψζνλ πάληαο σο εχζπιαγρλνο. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Φξέλα θαζάξαληεο θαί λνχλ ηνίο Αγγέινηο θαί εκείο παλεγπξίζσκελ, θαηδξψο 
εμάξρνληεο Γαπτηηθήλ κεισδίαλ, ηή λεάληδη Νχκθε ηνχ πακβαζηιέσο Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ εκψλ, Αλάζηεζη Κχξηε, ιέγνληεο, εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ, ζχ θαί ε 
θηβσηφο ηνχ αγηάζκαηφο ζνπ, Χο γάξ παιάηηνλ ηεξπλφλ, ηαχηελ 
θαηεθφζκεζαο, θαί θαηεθιήξσζαο απηήλ, ηή πφιεη ζνπ Γέζπνηα, 
πεξηπνηείζζαη θαί ζθέπεηλ, εθ πνιεκίσλ βαξβάξσλ, ηή θξαηαηά δπλάκεη ζνπ, 
ηαίο ηθεζίαηο απηήο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Θενηφθε αεηπάξζελε, ηψλ αλζξψπσλ ε ζθέπε, Δζζήηα θαί Εψλελ ηνχ 
αρξάληνπ ζνπ ζψκαηνο, θξαηαηάλ ηή πφιεη ζνπ πεξηβνιήλ εδσξήζσ, ηψ 
αζπφξσ ηφθσ ζνπ άθζαξηα δηακείλαληα, επί ζνί γάξ θαί θχζηο θαηλνηνκείηαη 
θαί ρξφλνο, δηφ δπζσπνχκέλ ζε, εηξήλελ ηή πνιηηεία ζνπ δψξεζαη, θαί ηαίο 
ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σήλ Εψλελ ηήλ ζεπηήλ, ηνχ αρξάληνπ ζνπ ζθήλνπο, πκλνχκελ νί πηζηνί, 
Παλαγία Παξζέλε, εμ ήο αξπφκεζα λνζεκάησλ ηήλ ίαζηλ, θαί θξαπγάδνκελ, 
Μήηεξ Θενχ ηνχ Τςίζηνπ, ζχ ε ιχηξσζηο, ηψλ ζέ ηηκψλησλ ππάξρεηο, Μαξία 
Θεφθιεηε. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 



Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σήο ηηκίαο Εψλεο ζνπ ηή θαηαζέζεη, ενξηάδεη ζήκεξνλ, ν ζφο παλχκλεηε 
ιαφο, θαί εθηελψο αλαθξάδεη ζνη, Υαίξε Παξζέλε, Υξηζηηαλψλ ηφ θαχρεκα. 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Οη παξφληεο δχν Καλφλεο ηήο Θενηφθνπ. 
 

Καλψλ πξψηνο. Πνίεκα ηνχ Κπξίνπ Γεσξγίνπ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
ζαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 

Λακπάδα θσηνθαλή θαί άδπηνλ, ν ηήο Παξζέλνπ λαφο, σο νπξαλφο 
επξάκελνο θαηδξφο, ηήλ ππέξιακπξνλ Εψλελ απηήο, ηήλ νηθνπκέλελ 
ζήκεξνλ, ηαίο ηψλ ζαπκάησλ αηζξηάδεη απγαίο. 
 
Ηζρχλ ηε θαί αζθαιείαο ζχλδεζκνλ, ηήλ ζήλ Παλάρξαληε, ζείαλ σο φλησο 
Εψλελ λνεηψο, εδσζκέλε ε πφιηο ζνπ, ηφ θξάηνο αδηάζπαζηνλ, έρεη, δηφ θαί 
εγθαπράηαη ελ ζνί. 
 
Σήο πάιαη σο αιεζψο ππέξηηκνο, ε ζή ζνξφο θηβσηνχ, Θενγελλήηνξ ψθζε 
ηνίο ελ γή, νχ ηά ζχκβνια θέξνπζα, αιιά πηζηψο θπιάηηνπζα, ηήο αιεζείαο 
ηά γλσξίζκαηα. 
 
Αξψκαηα κπζηηθά πξνρένληαη, ελ ηψ λαψ ηήο Αγλήο, εθ ηήο ηηκίαο ζήκεξνλ 
ζνξνχ, θαί πιεξνχζη ηνχ Πλεχκαηνο, ηήο επσδίαο άπαληαο, ηνχο κεηά πφζνπ 
πξνζηφληαο απηή. 
 

Καλψλ δεχηεξνο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Ηζρχλ κε ηήλ ζήλ δψζνλ, αγλή παξζέλε. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Αξκαηειάηελ Φαξαψ 

Ηζρχλ κε ζείαλ επζεβψο πεξίδσζνλ, πκλνινγνχληά ζνπ, ηήλ Ηεξάλ Εψλελ, 
ζείνλ ρξεκαηίδνπζαλ, ηή πφιεη ζνπ πεξίδσκα, θαί θξαηαίσκα Κφξε, θαί 
αξξαγέο πεξηηείρηζκα, άρξαληε Παξζέλε ηή πνίκλε ζνπ. 
 
χ ηφλ Θεφλ ηφλ δπλαηφλ εθχεζαο, πεξηδσλλχνληα, ηνχο επζεβείο πάληαο, 
δχλακηλ Παλάκσκε, δηφ ζε καθαξίδνκελ, θαί ηήλ ζείαλ ζνπ Εψλελ, πεξηραξψο 
αζπαδφκελνη, ράξηλ απαληινχκελ θαί έιενο. 
 
Υαξκνληθψο ηή θαηαζέζεη ζήκεξνλ, πεξηρνξεχζσκελ, ηήο Ηεξάο Εψλεο, ηήο 
αγλήο ζεφπαηδνο, εμ ήο εκίλ πεξίδσκα, αθζαξζίαο πθάλζε, θαί αδηάξξεθηνλ 



έλδπκα, θαί πεξηβνιή αδηάζπαζηνο. 
 
Τπφ ηήλ ζήλ ν ζφο ιαφο Παλάκσκε, πξνζηξέρεη δχλακηλ, ππφ ηήλ ζήλ 
ζθέπελ, θαηαθεχγεη πάληνηε, πάζη γελνχ βνήζεηα, θαί ηά πξφο ζσηεξίαλ ηνίο 
πάζη δίδνπ αηηήκαηα, ζψδνπζα δεηλψλ ηάο ςπράο εκψλ. 

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

δή γ' 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

Σηκήζσκελ νη πηζηνί, σο ζπλαθείαο πξφο Θεφλ ζχλδεζκνλ, ηήλ ηήο Αγλήο 
ζήκεξνλ Εψλελ, θαί πηζηψο πξνζθπλήζσκελ. 
 
Αέλανη νρεηνί, εθ ηήο αρξάληνπ ζνπ ζνξνχ ξένληεο, ηψλ ραξηζκάησλ Αγλή, 
πάληαο ηνχο πηζηνχο θαηαξδεχνπζηλ. 
 
Ηάκαηα ηνίο πηζηνίο, ε πνιπχκλεηνο εκίλ ζήκεξνλ, ηήο ππεξηίκνπ Αγλήο, 
Εψλε αλαβξχεη ελ ράξηηη. 
 
Χο δξφζνο εσζηλή, ε επθξνζχλε ζνπ Αγλή ξένπζα, ηήλ ηψλ παζψλ θάκηλνλ, 
ηψλ ζέ αλπκλνχλησλ θνηκίδεη αεί. 

 
Έηεξνο 

Οπξαλίαο αςίδνο 
Νενπξγείηαη θαξδία, πίζηεη ζεξκή ςαχνπζα, Εψλε Ηεξά ηήο Παξζέλνπ, θαί 
πεξηδψλλπηαη, δχλακηλ άκαρνλ, θαηά παζψλ αθαζάξησλ, δπζκελψλ αζάξθσλ 
ηε, άηξσηνο κέλνπζα. 
 
Μέλεη άθζνξνο έηη, ε Ηεξά Εψλε ζνπ, ήηηο ζνχ ηφ άρξαληνλ ζψκα, Κφξε 
δηέδσζε, θαζαγηάδνπζα, ηνχο επζεβψο πξνζηφληαο, θαί θζνξάο εμαίξνπζα, 
λφζσλ θαί ζιίςεσλ. 
 
Δρξεκάηηζαο νίθνο, πεξηθαιήο Άρξαληε, Λφγνπ ηνχ εθ ζνχ ζαξθσζέληνο, θαί 
ελ αγίσ ζνπ νίθσ επδφθεζαο, Εψλελ ηήλ ζήλ εληεζήλαη, ήλ θαί 
θαηαζπαδφκελνη αγηαδφκεζα. 
 
Σήλ ηηκίαλ ζνπ Εψλελ, ηηκεηηθψο άπαληεο, ελ αγαιιηάζεη θαξδίαο, 
πεξηπηπζζφκεζα, ηηκήλ ππάξρνπζαλ, πάλησλ πηζηψλ Θενηφθε, σο ηψ 
ππεξηίκσ ζνπ, ςαχζαζα ζψκαηη. 

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



 
Κάζηζκα  Ήρνο δ' 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Σά θαηαζέζηα ηήο ζήο ζείαο Εψλεο, ε Δθθιεζία ζνπ θαηδξψο ενξηάδεη, θαί 
εθηελψο θξαπγάδεη ζνη Παξζέλε Αγλή, Άπαληαο πεξίζσδε, ηήο ερζξψλ 
δπλαζηείαο, ζξαχζνλ ηά θξπάγκαηα, ηψλ αζέσλ βαξβάξσλ, θαί ηήλ εκψλ 
θπβέξλεζνλ δσήλ, πξάηηεηλ Κπξίνπ ηά ζεία ζειήκαηα. 

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Οη ηψλ ζαπκάησλ πνηακνί Θενηφθε, εθ ηήο παλζέπηνπ ζνπ ζνξνχ 
πξνεξρφκελνη, σο εμ Έδεκ πνηίδνπζη ηφ πξφζσπνλ ηήο γήο, ράξηηαο 
πξνρένληεο, ηνίο πηζηψο ζε ηηκψζηλ, φζελ αλπκλνχκέλ ζε, θαί ζεπηψο 
επθεκνχκελ, θαί επραξίζησο θξάδνκελ αεί, Υαίξε ε κφλε ειπίο ηψλ 
πκλνχλησλ ζε. 
 

Χδή δ' 
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 

Χο ππέξηηκνλ ζηεξέσκα Θενηφθε, ν Πνηεηήο θαί Κηίζηεο ζε, πεμάκελνο 
ψζπεξ, άζηξνηο θαηεθφζκεζε, ηαίο ζείαηο ειιάκςεζηλ, αίο θαηαθαηδξχλεηο ηά 
πέξαηα. 
 
έ θξαηαίσκα ε πφιηο ζνπ Θενηφθε, θαί αζθαιή θξεπίδα, έρνπζα ηή ζεία, 
Εψλε ζνπ ζπλέρεηαη, δεζκφλ αδηάζπαζηνλ, ηαχηελ ελ πνιέκνηο πξνηείλνπζα. 
 
Απφ γήο εκάο αλέιθεη Θενγελλήηνξ, πξφο νπξαλφλ ε ζεία, Εψλε ζνπ ζψ 
πφζσ, ηαχηεο αλαθζέληαο ζεξκψο, δηφ ζε δνμάδνκελ, σο αηηίαλ δφμεο ηήο 
θξείηηνλνο. 
 
Ηδνχ ράξηο αλεμάληιεηνο, δεχηε πάληεο εηιηθξηλεί θαξδία, αξχζαζζε πίζηεη, 
λάκαηα πεγάδνληα, αθζφλσο θηιένξηνη, ηήο ζεπηήο ζνξνχ ηήο παλάγλνπ 
Μεηξφο. 
 

Έηεξνο 
χ κνπ ηζρχο Κχξηε 

Ήξζεο πξφο θψο, άδπηνλ κεηαρσξήζαζα, έιηπεο δέ, ηνίο ζέ καθαξίδνπζηλ, 
αληί ηνχ ζψκαηφο ζνπ Αγλή, ηήλ ηηκίαλ Εψλελ, πεγήλ ζαπκάησλ 
ππάξρνπζαλ, θαί ηφπνλ ζσηεξίαο, θαί ραξάθσκα ηαχηεο, ηήο ηηκψζεο ζε 
πφιεσο άρξαληε. 
 
Νένλ εκείο, σο νπξαλφλ ππεξρφκεζα, ζνχ ηφλ νίθνλ, ελ ψ ηεζεζαχξηζηαη, 
θαζάπεξ ήιηνο θσηαπγήο, ζνχ ε ζεία Εψλε, βνιάο ζαπκάησλ εθπέκπνπζα, 
θαί πάλησλ ηάο θαξδίαο, θαηαπγάδνπζα Κφξε, θαί παζψλ ηήλ νκίριελ 
δηψθνπζα. 
 
χ θηβσηφο, ηνχ λνεηνχ αγηάζκαηνο ρξεκαηίδεηο, Άρξαληε παλχκλεηε, θαί ηήλ 
ηηκίαλ ηαχηελ ζνξφλ, έρνπζαλ ηήλ Εψλελ, ήλ πεξηνχζα εθφξεζαο, πεξέρεηο 



ηψ ιαψ ζνπ, θαηαθχγηνλ πάζη, θαί πεγήλ ηακάησλ αθέλσηνλ. 
 
Ήθε ηή ζή, πφιεη πνιχνιβνλ δψξεκα, ε ηηκία Εψλε ζνπ παλχκλεηε, θαί 
θαηεηέζε πεξηθαλψο, ηαχηε ηή εκέξα ελ ηνχησ ηψ ζείσ νίθσ ζνπ, θαί γέγνλε 
κεγίζηεο, ενξηήο Θενηφθε, ηνίο ζεξκψο ζε πνζνχζηλ ππφζεζηο. 
 
Νφκνπ ζθηαί, θαί Πξνθεηψλ ηά αηλίγκαηα, πξνεδήινπλ, έζεζζαί ζε Πάλαγλε, 
Θενχ Μεηέξα παλαιεζή, δη' ήο ε θαηάξα απεζηεηξψζε θαί ήλζεζε, ηειεία 
επινγία, θαί ζσηήξηνο ράξηο, ηνίο ελ πίζηεη θαί πφζσ πκλνχζί ζε. 

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

Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

χ Κχξηε ηήλ ζήλ, Μεηέξα εκεγάιπλαο, ζχ χςσζαο ππέξ πάζαο λνεξάο 
εμνπζίαο, αζπγθξίησο ηήλ δφμαλ απηήο. 
 
Ζ ράξηο ηνχ Θενχ, λχλ αθζφλσο παξέρεηαη, παλάρξαληε Θενηφθε, εθ ηηκίαο 
ζνξνχ ζνπ, ηνίο πίζηεη πξνζθπλνχζί ζε. 
 
έ δχλακηλ Πηζηνί, βαζηιείο πεξηδψλλπληαη, ζέ ζχλδεζκνλ Θενηφθε, ε ζή 
πφιηο απρνχζα, ηή Εψλε ζνπ ζεκλχλεηαη. 
 
Γλσζηή ζνπ αιεζψο, ε ράξηο αλαδέδεηθηαη, Παλάρξαληε παξαδφμσο, 
ελεξγνχζα δπλάκεηο, θαί ηέξαηα ελ πάζε ηή γή. 
 

Έηεξνο 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Εψλεο ζείαο ηεζείζεο, ζήκεξνλ ελ νίθσ ζνπ ζενραξίησηε, ζπλεπαλεηέζε, 
αγαζψλ πάζα δφζηο ηνίο ρξήδνπζη, θαί πιεξνχηαη πάο ηίο, αγηαζκνχ ν 
πξνζπειάδσλ, ηάο αηηήζεηο πηζηψο θνκηδφκελνο. 
 
Χξαηψζεο Παξζέλε, Λφγνλ σξαηφηαηνλ απνθπήζαζα, θαί ηψ ζψ σξαίσ, 
ηνχησ νίθσ ηεζήλαη επδφθεζαο, ηήλ σξαίαλ Εψλελ, ήηηο ηφ ζφλ σξαίνλ ζψκα, 
Θενηφθε σξαίσο δηέδσζελ. 
 
νχ ν Άγηνο νίθνο, άιινο σο Παξάδεηζνο, πάζη γλσξίδεηαη, κέζνλ 
θεθηεκέλνο, ψζπεξ εχνζκνλ ξφδνλ ηήλ Εψλελ ζνπ, επσδίαο ζείαο, 
αλαπιεξνχζαλ ηάο θαξδίαο, ηψλ πηζηψο πξνζηφλησλ Παλάκσκε. 
 
κβξνπ ζείνπ λεθέιε, γέγνλαο Παλάκσκε, ελαπνζηάδνπζα, ζσηεξίαο χδσξ, 
θαί ηήλ γήλ ρεξζσζείζαλ εγθιήκαζη, πξφο θαξπνθνξίαλ, κεηαγαγνχζα 
επζεβείαο, δηά ηνχην πηζηψο ζε δνμάδνκελ. 



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

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

ιελ ζε, ππεξθπψο εδφμαζε Κχξηνο, φιελ αλχςσζε κφλελ, φιελ ζε εηίκεζελ 
ππέξ ιφγνλ, Θενηφθε, ηφλ λαφλ ηε ζχλ ηή Εψλε θαί ζεία ζνξψ. 
 
Νάνπζηλ, εθ πειάγνπο ηά ξείζξα ηήο ράξηηνο, ζνχ ηήο ζνξνχ ηήο αρξάληνπ, 
θαί ηήλ θηίζηλ πάζαλ πεξηθπθινχζηλ, αξδεχνληα, ηνχο πηζηψο πξνζθπλνχληαο 
ηφλ ηφθνλ ζνπ. 
 
Ηζρχλ ζε, νη πηζηνί θεθηεκέλνη θαί θαχρεκα, πεξηδσλλχνληαη δφμαλ, ηήλ 
ζεπηήλ ζνπ Εψλελ Θενθπήηνξ θαηέρνληεο, σο ππέξιακπξνλ θφζκνλ θαί 
ηίκηνλ. 
 

Έηεξνο 
Άβπζζνο ακαξηηψλ 

Νένλ ηέηνθαο εκίλ, σο παηδίνλ ηφλ πξφ πάλησλ αηψλσλ, θαί θαηλνπξγείο 
θαξδίαο, ακαξηίαο παιαίσζηλ, δεμακέλαο θαηληζκψ, ηήο θαηαζέζεσο ηήο 
ηηκίαο, Εψλεο ζνπ Κφξε αεηπάξζελε. 
 
Αγηφο ζνπ ν λαφο, ζαπκαζηφο δηθαηνζχλε ππάξρεη, φζηηο ηήλ ζαπκαζηήλ ζνπ 
Εψλελ, ζαχκαηα βξχνπζαλ, θεθηεκέλνο ηνίο πηζηνίο, πέιαγνο δείθλπηαη 
ηακάησλ, Θενθπήηνξ Μεηξνπάξζελε. 
 
Γέγεζε πάζα ςπρή, ζπληνχζα ελ Αγίσ λαψ ζνπ, θαί ελ απηψ νξψζα, Θενηφθε 
ηήλ Εψλελ ζνπ, ψζπεξ ήιηνλ θαηδξφλ, θέγγνο αζηξάπηνπζαλ ραξηζκάησλ, 
ηνχ παληνπξγνχ θαί ζείνπ Πλεχκαηνο. 
 
Νεχξσζνλ εκψλ Αγλή, ηάο θαξδίαο παξεζείζαο, παληνίσλ ακαξηηψλ ηδέαηο, 
θαί πεξίδσζνλ δχλακηλ, ηνχο ηήλ Εψλελ ζνπ πηζηψο, σο πνιπηίκεηνλ 
θεθηεκέλνπο, θαί αλαθαίξεηνλ ζεζαχξηζκα. 

Ο Δηξκφο 
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, θαί πξφο βπζφλ, 
βηαίσο ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιι' απηφο ηήλ θξαηαηάλ, ρείξά κνη έθηεηλνλ σο 
ηψ Πέηξσ, θαί εθ θζνξάο κε αλαθάιεζαη».  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 



Σήλ ελ πξεζβείαηο 
Σήλ ζενδφρνλ γαζηέξα ζνπ Θενηφθε, πεξηιαβνχζα ε Εψλε ζνπ ε ηηκία, 
θξάηνο ηή πφιεη ζνπ απξνζκάρεηνλ, θαί ζεζαπξφο ππάξρεη, ηψλ αγαζψλ 
αλέθιεηπηνο, ε κφλε ηεθνχζα αεηπάξζελνο. 

Ο Οίθνο 
Σίο γεγελψλ ηά ζά κεγαιεία δηεγήζεηαη ιφγνο; πνία γιψζζα βξνηψλ; λνχο 
γάξ νπδέ νπξάληνο, αιι' ε ηεθνχζα ηήο ζπκπαζείαο ηφ ακέηξεηνλ πέιαγνο, 
δέμαη θαί λχλ εμ αθάξπσλ ρεηιέσλ ηά άζκαηα, θαί δίδνπ κνη ζείαλ ράξηλ, 
επθεκήζαη ηήλ ζήλ Εψλελ Γέζπνηλα, δη' ήο θφζκνο αγάιιεηαη, ζχλ Αγγέινηο 
πκλψλ ζνπ ηά ζαχκαηα, ε κφλε ηεθνχζα αεηπάξζελνο. 
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΛΑ' ηνχ απηνχ κελφο, αλάκλεζηο ηήο ελ ηή Αγία ζνξψ θαηαζέζεσο 

ηήο ηηκίαο Εψλεο ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ, ελ ηψ ζεβαζκίσ απηήο νίθσ, ηψ 
φληη ελ ηνίο Υαιθνπξαηείνηο, αλαθνκηζζείζεο απφ ηήο Δπηζθνπήο Εήιαο, επί 
Ηνπζηηληαλνχ ηνχ Βαζηιέσο, Έηη δέ θαί ηνχ γεγνλφηνο ζαχκαηνο, δηά ηήο 
επηζέζεσο ηήο Σηκίαο Εψλεο εηο ηήλ βαζηιίδα Εσήλ, ηήλ ζχδπγνλ Λένληνο ηνχ 
Βαζηιέσο. 

ηίρνη 
 Υξπζήλ θνξσλίδ' νία, ζεκλή Παξζέλε,  
 Σψ ηνχ ρξφλνπ ηίζεκη ζήλ Εψλελ ηέιεη. 
 ζέλην ζνξψ Εψλελ πξψηε Παλάγλνπ Σξηαθνζηή. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο αλαθαηλίζεσο ηνχ λανχ ηήο Τπεξαγίαο 
Θενηφθνπ ελ ηψ Νεσξίσ. 
 

Σαίο ηήο αρξάληνπ Μεηξφο ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, 
ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ' 
Δλ ηή θακίλσ 

χ σο ήιηνο, δηθαηνζχλεο κφλνο ψλ θσηνπξγέ, ζείσο ηφλ λαφλ εθαίδξπλαο 
ηήο εκλήο, ηνίο πνηθίινηο ζνπ ραξίζκαζηλ, ελ ψ αλίζρνπζα, ηάο αθηίλαο 
εθιάκπεη ε Εψλε απηήο. 
 
Υξπζήλ σο ζηάκλνλ, ηήλ ζήλ ζνξφλ θπθινχληεο κφλε Αγλή, ζείαο αιεζψο 
κεηέρνκελ λχλ ηξπθήο, ηψλ ραξίησλ παληεπιφγεηε, θαί ηψλ ζπκβφισλ ζνπ, 
ππεξηέξαλ σο νχζαλ ηηκψκελ απηήλ. 
 
Τπεξβιχδνπζηλ νη ηψλ ζαπκάησλ Κφξε πάλαγλε, ράξηλ αιεζψο θξαηήξέο ζνπ 
ηνίο πηζηνίο, θαί αθζφλσο ηήο ηηκίαο ζνπ, ζνξνχ πξνέξρνληαη, σο εμ άιιεο 
Δδέκ λνεηνί πνηακνί. 
 
Νχλ πξνζέιζεηε, κεη επθξνζχλεο πάληεο νη επί γήο, δεχηε, ε ζνξφο 
πξνηξέπεηαη κπζηηθψο, ηήο Κπξίαο πεξηπηχμαζζε, ππεξέλδνμνλ, ελ εκνί 



ζεζαπξηζζείζαλ Εψλελ απηήο. 
 

Έηεξνο 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Ζ πάλησλ Βαζίιηζζα, πξφο νπξαλίνπο ζθελάο απαίξνπζα, θαηαιέινηπελ 
φιβνλ, ηή Βαζηιίδη παζψλ ηψλ πφιεσλ, ηήλ ηαχηεο Εψλελ, δη' ήο 
πεξηζψδεηαη, επηδξνκήο νξαηψλ, θαί ανξάησλ ερζξψλ. 
 
Πεγή λχλ πξνζέιζσκελ, απνζηαδνχζε ράξηλ θαί έιενο, ηή ζνξψ ηή ηηκία, ηή 
θαηερνχζε Εψλελ ηήλ πάληηκνλ, ηήο ηηκεζάζεο αλζξψπσλ ηφ θχξακα, ηηκίσ 
ηφθσ απηήο, Παξζέλνπ ηε θαί Μεηξφο. 
 
Αηλείηε ηφ Κχξηνλ, Γπλάκεηο πάζαη αη επνπξάληαη, θαί ηήλ ηνχηνλ ηεθνχζαλ, 
αλζξψπσλ γιψζζαη πάζαη δνμάζαηε, φηη ηήλ Εψλελ απηήο εδσξήζαην, 
θαηαθπγήλ αιεζή, θαί ζσηεξίαλ πηζηνίο. 
 
Ραλάησζαλ άλσζελ, δηθαηνζχλελ λεθέιαη ζήκεξνλ, θαηαζέζεη ηήο Εψλεο, ηήο 
ζήο λεθέιε ζενραξίησηε, θαί κεισδείησ ςπρή πάζα ραίξνπζα, Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

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

Χδή ε' 
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 

Πιάθαο ζείαο πάιαη θηβσηφο, ρεηξί γξαθείζαο Θενχ, ζπλέζρε πάλαγλε, ε ζή 
δέ άρξαληε Γέζπνηλα, ζεβαζκία θαί ηηκία ζνξφο, Εψλελ θαηέρεη ηήλ απηφλ, 
ηφλ λνκνζέηελ ελ ζνί, ζπγθαηαζρνχζαλ, Φξηθηφλ ηφ κπζηήξηνλ! 
 
Άγγεινη παλάρξαληε αγλή, λχλ ζπγρνξεχνπζηλ, ελ ηψ ζεπηψ ζνπ λαψ, θαί 
πεξηέπνπζη Γέζπνηλα, ηήλ ηηκίαλ θαί αγίαλ ζνπ Εψλελ, ήλ πφζσ θαί ραξά, θαί 
επθξνζχλε πνιιή, πξνζθπλνχληεο, ζέ αλπκλνχκελ, ηήλ δφμαλ ηνχ γέλνπο 
εκψλ. 
 
Ράβδνο ε ηφ άλζνο ηήο δσήο, αλαβιαζηήζαζα, ζχ εί ε πάλησλ ραξά, ε 
πνιπηίκεηνο Άρξαληε, κπξνζήθε ε ηνχ Πλεχκαηνο, ν ζεζαπξφο ηψλ αγαζψλ, 
ηψλ αξσκάησλ πεγή, εμ ήο κχξνλ, ηψλ ηακάησλ εθβιχδεη ε ζεία ζνξφο. 
 
Τκλνχζη παλάρξαληε Αγλή, ηά κεγαιεία ηά ζά, αη λνεξαί ζηξαηηαί, 
αλαθεξχηηνπζηλ άπαληεο, Παηξηάξραη θαί Πξνθήηαη ηξαλψο, ζχλ Απνζηφινηο 
ηεξνίο, θαί ηψλ καξηχξσλ ρνξνί, κεζ' ψλ πίζηεη, ζέ πξνζθπλνχληεο 
δνμάδνκελ. 
 

Έηεξνο 



Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 
Θξφλνο θαζάπεξ άγηνο, ε ζνξφο αλαηίζεηαη, έλδνλ ελ αδχηνηο, Ηεξνίο 
θαηδξφηαηα, ηήο κφλεο ζεφπαηδνο, θαί Βαζηιίδνο πάλησλ αγλήο, Εψλελ 
θεθηεκέλε, επαλαπαπνκέλελ, εμ ήο ηνηο θνπηψζηλ, ελ πνιιαίο ακαξηίαηο, 
αλάπαπζηο ηειεία, πξνέξρεηαη αθζφλσο. 
 
Δπί ηήο γήο ηφλ Κχξηνλ, Ηεξψο εζσκάησζαο, θαί ρεξζίλ αγίαηο, αιεζψο 
δηέδσζαο, ηφλ πεξηδσλλχνληα, ηνχο επζεβνχληαο δχλακηλ, λχλ δέ αλαβάζα, 
νπξαλψλ ππεξάλσ, θαηέιηπεο αλζξψπνηο, ηήλ ηηκίαλ ζνπ Εψλελ, Παξζέλε 
Θενηφθε, θξαηαίσκα θαί ζθέπελ. 
 
Νελνζεθφζηλ ίακα, νιηζζαίλνπζη ζηήξηγκα, θαί ηνίο ξαζπκνχζηλ, επζπκία 
έλζενο, θπβέξλεζηο πιένπζη, πεπιαλεκέλνηο επηζηξνθή, ε παξεπνκέλε ηή 
Σηκία ζνπ Εψλε, αγλή Παξζέλε ράξηο, αιεζψο ρξεκαηίδεη, ήλ πίζηεη 
πξνζθπλνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Δπηηεινχληεο ζήκεξνλ, ηήλ αγίαλ θαηάζεζηλ, Εψλεο ζνπ ηήο ζείαο, Ηεξάλ 
παλήγπξηλ, νη δνχινί ζνπ άγνκελ, θαί ελ ραξά βνψκέλ ζνη, Υαίξε Θενηφθε, ε 
ραξά ηψλ Αγγέισλ, θαί πάλησλ ηψλ αλζξψπσλ, ηψλ Πηζηψο κεισδνχλησλ, 
Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

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

Χδή ζ' 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο 

Θάιακνο ππέξηηκνο φλησο, Θενγελλήηνξ ή ζνξφο ζνπ, ψθζε ηήλ αγίαλ ζνπ 
Εψλελ, παξζεληθήλ ηε θαί λπκθηθήλ σο ζηνιήλ, αμίσο πεξηέρνπζα, θαί 
ζπληεξνχζα σο δσήο ζεζαπξφλ. 
 
Έλζελ δηάδεκα θάιινπο, ε Δθθιεζία Θενηφθε, αλαδεζακέλε ηήλ ζείαλ, θαί 
παλαγίαλ Εψλελ ζνπ ζήκεξνλ, βαζηιηθψο επθξαίλεηαη, θαί σξατδεηαη ηή δφμε 
ζνπ. 
 
Ναφλ εθκηκνχκελνλ πάζαλ, ηψλ νπξαλψλ ηήλ επθνζκίαλ, ζήκεξνλ πηζηνί ηήο 
Παξζέλνπ, θαηεηιεθφηεο ηψλ ραξηζκάησλ απγαίο, ψζπεξ αζηέξσλ θάιιεζη, 
θαηαιακπφκελνη θαηδξχλζεηε. 
 
Έρεη ηήλ αγίαλ ζνπ Εψλελ, Θενγελλήηνξ ε ζή πφιηο, ζχλδεζκνλ εηξήλεο θαί 
ηείρνο, θαί ηψλ δνγκάησλ ζείαλ ελφηεηα, θαί νξζνδφμσλ θαχρεκα, θαί 
Βαζηιέσλ ηξνπαηνχρεκα. 
 
Τκλνχκελ ηήλ άθαηνλ δφμαλ, θαί ηήλ αλείθαζηφλ ζνπ ράξηλ, ζχ γάξ εί πεγή 



ηήο ζνθίαο, εμ ήο ν ιφγνο πάζη πξνέξρεηαη, ηνίο ζέ ηηκψζηλ Άρξαληε, θαί 
κεγαιχλνπζη ηφλ ηφθνλ ζνπ. 
 

Έηεξνο 
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο 

Ηδνχ ε ζεία θιίλε ηνχ νινκψλ, δπλαηνί ήλ θπθινχζηλ εμήθνληα, ξήζεη 
Γξαθψλ, νίά πεξ ελ θιίλε βαζηιηθή, ζνξψ ηηκία ζήκεξνλ, Εψλελ αλαθιίλεη ηήλ 
εαπηήο, αλάθιεζηλ εηο πάλησλ, ηψλ ηεηαπεηλσκέλσλ, θαί επζεβνχλησλ 
πεξηπνίεζηλ. 
 
Χο πφιηο Βαζηιέσο ηψλ νπξαλψλ, πεξί ήο ειαιήζε παξάδνμα, έζνπ ηή ζή, 
πφιεη δψξνλ ηίκηνλ θαί ζεπηφλ, ηήλ παλαγίαλ Εψλελ ζνπ, πάλησλ εηο 
θξαηαίσκα ηψλ πηζηψλ, δη' ήο νη ζηεθεθφξνη, ηξνπνχληαη πνιεκίνπο, 
νξζνδνμία δηαιάκπνληεο. 
 
ηαιάμαηε ηά φξε λχλ γιπθαζκφλ, θαί βνπλνί επθξνζχλελ αηψληνλ, 
Παηξηαξρψλ, δήκνη θαί καξηχξσλ πάληεο ρνξνί, ηψλ Πξνθεηψλ ν ζχιινγνο, 
ζείσλ Απνζηφισλ δήκνο ζεπηφο, επθξάλζεηε ζχλ πάζηλ, εκίλ ηή θαηαζέζεη, 
ηήο ζείαο Εψλεο ηήο ζεφπαηδνο. 
 
Ζγίαζαο ηά πάληα δηά ηήο ζήο, Παλαγία Παξζέλε θπήζεσο, θαί λχλ εκίλ, 
δέδσθαο εηο πιείνλα θσηηζκφλ, ηήλ παλαγίαλ Εψλελ ζνπ, ήο ηή θαηαζέζεη 
πάζα ε γή, ρνξεχεη θαί γεξαίξεη, ζέ ηήλ ραξάο αξξήηνπ, απνπιεξνχζαλ ηφ 
αλζξψπηλνλ. 
 
Φηιίαο κε δνιίαο ηήο ηψλ παζψλ, θαί ερζξνχ θαζ' εθάζηελ πεηξάδνληνο, 
ακαξηηψλ βάξεη ξαζπκίαο ηε ραιεπήο, απαγσγήο παλάρξαληε, θαί 
αηρκαισζίαο θαί πξνλνκήο, ηψ ζψ πξνζπεθεπγφηα, ειέεη δηά ηάρνπο, σο 
ζπκπαζήο Αγλή απάιιαμνλ. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Ο πάληα ππέξ έλλνηαλ, ηά ζά πνηήζαο, Άρξαληε, ηήλ ζήλ Δζζήηα θαί Εψλελ, 
εηίκεζελ αθζαξζία, ηή πφιεη ζνπ θξαηαίσκα, δνχο ηαχηελ θαί αζθάιεηαλ, ήο 
θαί λχλ ηήλ θαηάζεζηλ, πεξηραξψο εθηεινχληεο, παλεγπξίδνκελ πφζσ. 

Έηεξνλ φκνηνλ 
Κπξία πάλησλ πέινπζα, ηψλ πνηεκάησλ Γέζπνηλα, θαί πιήξεο φλησο 
ζνθίαο, ηήο ππεξθψηνπ σο Μήηεξ, Θενχ ηνχ παληνθξάηνξνο, θσηφο θαί 
ζείαο γλψζεσο, θαί ράξηηφο κε πιήξσζνλ, ηή ζπκπιεξψζεη ηψλ χκλσλ, ζνχ 
ηήο αγλήο Θενηφθνπ. 
 



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

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ κάξηπζηλ 

Χο ππέξιακπξνλ ζηέθαλνλ, Θενηφθε παλάρξαληε, ηήλ αγίαλ Εψλελ ζνπ 
πεξηέζεην, ε Δθθιεζία θαί ραίξνπζα, θαηδξχλεηαη ζήκεξνλ, θαί ρνξεχεη 
κπζηηθψο, εθβνψζά ζνη Γέζπνηλα, Υαίξε ζηέθαλε, θαί δηάδεκα ζείνλ, ραίξε 
κφλε, ηνχ πιεξψκαηφο κνπ δφμα, θαί επθξνζχλε αηψληνο. (Γίο) 
 
χ παλάρξαληε Γέζπνηλα, θξαηαηφλ πεξηηείρηζκα, άξξαγέο ηε ζηήξηγκα θαί 
δηάζσζκα, ηψ ζψ ιαψ θαί ηή πφιεη ζνπ, ππάξρνπζα δέδσθαο, σο θαηδξάλ 
πεξηβνιήλ, ηήλ ππέξηηκνλ Εψλελ ζνπ, πεξηζψδνπζαλ, ζπκθνξψλ εθ 
παληνίσλ, ηνχο ελ πίζηεη, θαί δενχζε πξνζπκία, ηαχηελ ηηκψληαο Θεφλπκθε. 
 
Ο λαφο ζνπ Παλάρξαληε, σο πεγή αλεμάληιεηνο, ηψλ ζαπκάησλ ζήκεξνλ 
αλαδέδεηθηαη, νη πνηακνί γάξ ηήο ράξηηνο, αθζφλσο πξνρένληαη, ηήο αγίαο 
ζνπ ζνξνχ, θαί πηζηψλ ηήλ δηάλνηαλ, θαηεπθξαίλνπζη, ηψλ ελ πίζηεη θαί πφζσ 
ζνη βνψλησλ, Ζ ραξά θαί επθξνζχλε, θαί ε δσή ζχ ππάξρεηο εκψλ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Χο ζηέθαλνλ ππέξιακπξνλ, παλάρξαληε Θενηφθε, ηήλ Εψλελ ζνπ ηήλ αγίαλ, 
ε Δθθιεζία ηνχ Θενχ πεξηέζεην, θαί θαηδξχλεηα ραίξνπζα ζήκεξνλ, θαί 
κπζηηθψο ρνξεχεη, Γέζπνηλα εθβνψζά ζνη, Υαίξε δηάδεκα ηίκηνλ, θαί ζηέθαλε 
ηήο ζείαο δφμεο, ραίξε ε κφλε δφμα ηνχ πιεξψκαηνο, θαί αηψληνο επθξνζχλε, 
ραίξε ηψλ εηο ζέ πξνζηξερφλησλ, ιηκήλ θαί πξνζηαζία, θαί ζσηεξία εκψλ. 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο. 
 

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

Απφζηνινο 
Αδειθνί, είρελ ε πξψηε ζθελή δηθαηψκαηα... 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ 
Αλαζηάζα Μαξηάκ... 
 

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


