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ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Αλαλίνπ, ελφο ηψλ Δβδνκήθνληα, θαί ηνχ 

Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ρσκαλνχ ηνχ Μεισδνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

Ήρνο δ' 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Ο ηήλ αθηίλα ηήλ ζείαλ δεδεγκέλνο, φηε λεχζεη θξείηηνλη πεπιεξσκέλνο ζνη, ν 
πξψελ δφθσ θξαηνχκελνο, πξνζήιζε αχινο, ηήλ ζείαλ θάζαξζηλ 
εμαηηνχκελνο, ηφηε πακκαθάξηζηε, σο Ηεξάξρεο ζνθφο, πηνζεηείο ηψ 
βαπηίζκαηη, ηφλ κεηά ηαχηα, ηήλ νηθνπκέλελ πηνζεηήζαληα, φζελ ζχλ ηνχησ 
καθαξίδνκελ, ζέ ηνχ Υξηζηνχ ηφλ Απφζηνινλ, Αλαλία ζεφθξνλ, Ηθεηεχνληα 
ζσζήλαη εκάο. 
 
Μεκπεκέλνο ηά ζεία παξαδφμσο, βξνληήο γεγσλφηεξνλ Μάθαξ εζάιπηζαο, 
ιφγνλ Θενχ ηφλ ζσηήξηνλ, θαί ηνχο ππλνχληαο, ελ ηνίο κλεκείνηο ηήο 
καηαηφηεηνο, εμήγεηξαο λέθξσζηλ ελαπνξξίςαληαο, ηήλ ηνίο λεθξνίο 
ζπλνηθίδνπζαλ, θαί ελ ηψ Άδε, ηνχο θεθηεκέλνπο ελαπνζηξέθνπζαλ, νχο 
απεηξγάζσ ηνχ λεθξψζαληνο, ηφλ λεθξσηήλ ζθεχε ηίκηα, Ηεζνχ ηνχ 
Γεζπφηνπ, θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Χο θσηνθφξνο, σο ζείνο ππνθήηεο, σο Μάξηπο ζεφθξηηνο ηψλ παζεκάησλ 
Υξηζηνχ, θαί ηήο κειινχζεο θαλήζεζζαη, αξξήηνπ δφμεο, ζπγθιεξνλφκνο ηε 
θαί ζπκκέηνρνο, ζπλψλ ηψ δεζπφδνληη θαί ελεδφκελνο, ηαίο πεγαδνχζαηο 
εθάζηνηε, θσηνρπζίαηο, εθ ηνχ αδχηνπ θέγγνπο ζεζπέζηε, ηήλ θαηδξνηάηελ 
ηνχο ηεινχληάο ζνπ, λχλ Δνξηήλ ηθεζίαηο ζνπ, δνθεξψλ εθ θηλδχλσλ, Αλαλία 
ειεπζέξσζνλ. 
 

Καί ηνχ Οζίνπ ηξία 
Ήρνο α' 



Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Ο κνπζνπξγέηεο, ε ιχξα, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ε αεδψλ, ν ηέηηημ, ν ηψλ 
ζείσλ αζκάησλ, απιφο ηήο Δθθιεζίαο, πάζηλ εκίλ, ηάο απηνχ παξαηίζεηαη, 
κεισ δηθάο επσρίαο, θαί δη' απηψλ, θαηεπθξαίλεη ηνχο ζεφθξνλαο. 
 
ν θαεηλφηαηνο ιχρλνο, θαί δηεηδέζηαηνο, ε κεινπξγφο θηζάξα, ε λεπξά ηψλ 
επζήκσλ, ηνχ Πλεχκαηνο ινγίσλ, άδεη ηξαλψο, εθδηδάζθσλ ηά πέξαηα, ελ 
αζηγήηνηο ηνίο χκλνηο δνμνινγείλ, ηήο ζεφηεηνο ηήλ κίαλ απγήλ. 
 
χ ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ, σο παξηζηάκελνο, θαί παξξεζίαλ Πάηεξ, πξφο 
απηφλ θεθηεκέλνο, εκψλ ηψλ εθηεινχλησλ, κλήκελ πνηνχ, ηήλ θαηδξάλ ζνπ 
παλήγπξηλ, ηνχ ιπηξσζήλαη θηλδχλσλ θαί πεηξαζκψλ, Ρσκαλέ ζενκαθάξηζηε. 

Γφμα… Ήρνο α' 
Βπδαληίνπ, νη δέ, Αλαηνιίνπ 

Σφ ζθεχνο ηήο εθινγήο, ηφ κέγα δνρείνλ ηνχ Πλεχκαηνο, Παχινλ ηφλ 
Απφζηνινλ εθψηηζαο Απφζηνιε, ζεφζελ θαη' απνθάιπςηλ ρξεκαηηζζείο, σο 
απηφπηεο ηνχ Λφγνπ, θαί κχζηεο ηψλ ζαπκάησλ απηνχ, Απφζηνινο δέ πξφ 
ηψλ καζεηψλ, θαί πηζηφο νηθνλφκνο ηήο λέαο Γηαζήθεο. Γηφ απηφλ 
κηκνχκελνο, ηφλ δηδάζθαινλ Υξηζηφλ, ηφ νηθείνλ αίκα εμέρεαο, καξηπξηθψ 
πάζεη νκνινγεηήο γελφκελνο, Αλαλία Ηεξάξρα Υξηζηνχ, θαί ηφλ δξφκνλ 
ηειέζαο, ηήλ πίζηηλ ηε άζπινλ ηεξήζαο, ζχλ ηνίο άλσ ιεηηνπξγνίο ελ πςίζηνηο 
απιηδνκελνο, πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο ήκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παλεχθεκνη, Μάξηπξεο 

Διένπο ε άβπζζνο εκέ, ηφλ βπζφλ γελφκελνλ, αθαζαξζίαο ειέεζνλ, θαί 
ινχζνλ πάληα κνπ, ηψλ παζψλ ηφλ ξχπνλ, κεηαλνίαο δάθξπζη, θαί ζεία 
θαηαλχμεη, ιακπξχλαζα, δη' ήο κνη δψξεζαη, ηαπεηλφλ ηψ φληη θξφλεκα, θαί 
θαξδίαο, ζπληξηβήλ ζσηήξηνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ίδηνλ άξλα ε ακλάο, θαί άκσκνο Γέζπνηλα, ελ ηψ ηαπξψ σο εψξαθελ, 
είδνο νπθ έρνληα, νπδέ θάιινο, Οίκνη! ζξελσδνχζα έιεγε. Πνχ ζνπ ηφ θάιινο 
έδπ γιπθχηαηε; πνχ ε εππξέπεηα; πνχ ε ράξηο ε αζηξάπηνπζα, ηήο κνξθήο 
ζνπ, Τηέ κνπ πξνζθηιέζηαηε; 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ, ιέγνκελ δέ θαί ηφ παξφλ ηδηφκεινλ 
ηνχ Απνζηφινπ κεηά ηνχ ηίρνπ απηνχ. 
 

Ήρνο δ' 
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ 

Αζινθνξηθφλ ελδηαίηεκα απεθάλζεο, Αλαλία Απφζηνιε, θαί ιίζνηο σο άλζεζη 
ππθαδφκελνο, ππέξ ηνχ παζφληνο ζαξθί δη' εκάο, εθνπζίσο ηφ αίκά ζνπ 
εμέρεαο φζελ ε Γακαζθφο ελαβξχλεηαη, ηή ηεξά, παλεγχξεη ζνπ ζήκεξνλ, νχ 
κφλνλ δέ εθείλε, αιιά θαί πάζα ε πθήιηνο, ηψλ ζαπκάησλ ζνπ ηά ηεξάζηηα 
ζαθψο αλαθεξχηηνπζα βνά. Πξέζβεπε πξφο Θεφλ, ηνχ δσξήζαζζαη εκίλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ ηήλ ζπγρψξεζηλ. 



Γφμα... Ήρνο πι. β’ 
Πξψηε θαιψλ απαξρή, ψθζεο ζσηεξίαο αθνξκή, Ρσκαλέ Παηήξ εκψλ, 
Αγγειηθήλ γάξ πκλσδίαλ ζπζηεζάκελνο, ζενπξεπψο επεδείμσ ηήλ πνιηηείαλ 
ζνπ. Υνηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ ιπηξσζήλαη ηνχο 
αλπκλνχληάο ζε. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Αληίιεςηο θαί ζθέπε κνπ, ππάξρεηο παλακψκεηε, Θενηφθε, ζέ γάξ έρσ 
βνεζφλ, ελ ζιίςεζη θαί λφζνηο, θαί ηαίο ζηελνρσξίαηο, θαί ζέ δνμάδσ ηήλ 
ακψκεηνλ. 

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

Απνιπηίθηνλ ηνχ Απνζηφινπ  Ήρνο γ’ 
Απφζηνιε Άγηε Αλαλία, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ, 
παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ. 

Καί ηνχ Οζίνπ  Ήρνο πι. δ’ 
Δλ ζνί Πάηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβψλ γάξ ηφλ ζηαπξφλ, 
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηησλ εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο, 
παξέξρεηαη γάξ επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά 
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, ζηε Ρσκαλέ ηφ πλεχκά ζνπ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία θαί νη Καλφλεο, ηήο Οθησήρνπ εηο, θαί νη δχν 
παξφληεο ηψλ Αγίσλ. 

 
Ο Καλσλ ηνχ Απνζηφινπ, νχ ε Αθξνζηηρίο (άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ). 

 
Αλαλίνπ κε ηφ θιένο δνμαδέησ. 

Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. α' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Αλνίμσκελ ζηφκα επθεκηθφλ, ηξαλψζσκελ γιψηηαλ, ελ ηή κλήκε πάληεο 
πηζηνί, ηνχ αξρηπνηκέλνο Αλαλίνπ, θαί ζχλ απηψ ηψ Θεψ εκψλ άζσκελ. 
 
Νπκθίσ αρξάλησ λπκθαγσγεί, ηήλ άζπηινλ λχκθελ, Αλαλίαο ν επθιεήο, 
Υξηζηνχ ηήλ εληαχζα Δθθιεζίαλ, κεζ' ήο θαηδξψο ηψ Θεψ εκψλ άζσκελ. 
 
Αξραίνο γελφκελνο καζεηήο, ηψ λέσ βξαβεχεηο, ηήλ αλάβιεςηλ θνηηεηή, ηψ 



πάιαη δηψθηε Αλαλία, θαί κεισδείο. Σψ Θεψ εκψλ άζσκελ. 
Θενηνθίνλ 

Σάμεηο ζε Αγγέισλ θαί ηψλ βξνηψλ, αλχκθεπηε Μήηεξ, επθεκνχζηλ 
αλειιηπψο, ηφλ Κηίζηελ γάξ ηνχησλ ψζπεξ βξέθνο, ελ ηαίο αγθάιαηο ζνπ 
εβάζηαζαο. 
 

Ο Καλσλ ηνχ Οζίνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β’ 
Χο ελ επείξσ 

Φσηνιακπείο ιακπεδφλαο εμ νπξαλνχ, εκίλ εμαπφζηεηινλ, ηαίο πξεζβείαηο 
ζνπ ζνθέ, Ρσκαλέ ζεζπέζηε, ηελ ζήλ, επθεκήζαη ηεξάλ κλήκελ ελ άζκαζηλ. 
 
Απφ λεφηεηνο φινλ ζχ ηψ Υξηζηψ, ζαπηφλ παξαζέκελνο, εθνινχζεζαο απηψ, 
θεγγνβφινηο ιάκςεζη ηφλ λνχλ, νπξαλφζελ, Ρσκαλέ Καηαζηξαπηφκελνο. 
 
Χξατζκέλνο ηψ θαιιεη ηνχ παληνπξγνχ, θαί Αγίνπ Πλεχκαηνο, σο αζηήξ 
θσηνιακπήο, αξεηψλ θαηδξφηεηη ζνθέ, αλεδείρζεο Ρσκαλέ, θφζκνπ ηνίο 
πέξαζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ πξνήιζελ αθξάζησο ν ηνχ Θενχ, Λφγνο ν ζπλάλαξρνο, επ' εζράησλ 
ηψλ θαηξψλ, θαί ηφλ πξψηνλ άλζξσπνλ θζνξά, πεπησθφηα, Θενηφθε 
αλεζψζαην. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή γ’ 
χ εί ηφ ζηεξέσκα 

Νεχκαζηλ επφκελνο, ηνχ Γηδαζθάινπ ζνπ γέγνλαο, Αξρηεξεχο, αζινθνξηθφλ 
ηε, ηεξείνλ Απφζηνιε. 
 
Ίιεσλ εληεχμεζη, ζενπεηζέζη ζνπ έξγαζαη, ηφλ Λπηξσηήλ, ηνίο ζέ αλπκλνχζηλ, 
Αλαλία Απφζηνιε. 
 
ιελ ζνη επέδεζε, ηήλ ηνχ ζεξφο νξκήλ Κχξηνο, επηθαλείο, ελ θσηί αξξήησ, 
ακαπξψζαο ηφ πξφζσπνλ. 

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

Σνχ Οζίνπ 
 

Οπθ έζηηλ Άγηνο 
Ο λνχο ζνπ γέγνλε ζνθέ, ζθήλσκα ηήο Σξηάδνο, Ρσκαλέ ηήο Αγίαο, 
δεδεγκέλνο επζεβψο, ηήλ γλψζηλ ηήλ αιεζή, θαί πξνρέσλ, έλζεα δηδάγκαηα. 



 
Ρεπκάησλ έβιπζε πεγάο, ε ηηκία ζνπ γιψζζα, θειαδνχζα ηά ζεία, θαί 
ηξαλνχζα εκθαλψο, ηήλ ηνχ Υξηζηνχ πξφο εκάο, εθ Παξζέλνπ, γέλλεζηλ ηήλ 
άθξαζηνλ. 
 
Ηδνχ εθηξέθεηο δαςηιψο, ηαίο ζνθαίο νκηιίαηο, θαί ηεξπλαίο κεισδίαηο, ηάο 
δηαλνίαο εκψλ, θαί εκπηπιάο γιπθαζκνχ, ζεηνηάηνπ, Ρσκαλέ ζεζπέζηε. 

Θενηνθίνλ 
Παζψλ ππαξρεηο ζηξαηηψλ, αλσηέξα Παξζέλε. ηφλ εθείλσλ γάξ Κηίζηελ, ηφλ 
Τηφλ ηφλ ηνχ Θενχ, ζπλέιαβεο ελ γαζηξί, θαί ηεθνχζα, κέλεηο αεηπάξζελνο. 

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

Κάζηζκα ηνχ Απνζηφινπ 
 

Ήρνο α’ 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σνίο πάζεζη Υξηζηνχ, θνηλσλφο αλεδείρζεο, Απφζηνιε ζνθέ, θαί απηφπηα ηνχ 
Λφγνπ, πηψλ γάξ ηφ πνηήξηνλ, εηειέζζεο δη' αίκαηνο. Αιι' σο ζχλζξνλνο, θαί 
θιεξνλφκνο ππάξρσλ, εθδπζψπεζνλ, ππέξ εηξήλεο ηνχ θφζκνπ, απηφλ σο 
θηιάλζξσπνλ. 

Γφμα… Σνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. α’ 

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, δνγκαηίζαο ηψ θφζκσ σο 
νκννχζηνλ, ηνχο πηζηνχο σο αιεζψο θαηεθψηηζαο. θαί αηξέζεσλ δεηλάο, 
εξεζρειίαο θαζειψλ, παξίζηαζαη ηψ Κπξίσ, ππέξ εκψλ ηθεηεχσλ, ηψλ ζέ 
πκλνχλησλ Ρσκαλέ ζαπκάζηε. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα Θεφλ θαί Κχξηνλ, δη' εκάο ηνπο θζαξέληαο ηνίο 
ακαξηήκαζη, ηνχηνλ ηθέηεπε ζεξκψο, ηνχ νηθηεηξήζαη εκάο, θαί απνζηξέςαη 
ηφλ ζπκφλ, θαί ηήλ νξγήλ απηνχ εκλή, απφ ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ, θαί 
επθεκνχλησλ απαχζησο, ηήλ δπλαζηείαλ θαί ηφ θξάηνο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηαπξψ ζε νξψζα Υξηζηέ ε Μήηεξ ζνπ, εθνπζίσο ελ κέζσ ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, θνπηνκέλε κεηξηθψο ηά ζπιάγρλα, έιεγελ, Αλακάξηεηε Τηέ, πψο 
αδίθσο ελ ηαπξψ ψο πεξ θαθνχξγνο επάγεο; ηφ γέλνο ηφ ηψλ αλζξψπσλ, 
δσψζαη ζέισλ σο ππεξάγαζνο. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή δ’ 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Τπφ ζνχ παηδεπφκελνο, αζινθνξηθψο ηξνπνχηαη ηφλ ζάλαηνλ, Αλαλίαο ν 



ανίδηκνο, παξά ζνχ βξαβεία θνκηδφκελνο. 
 
Μαζεηήο ερξεκάηηζαο, ηνχ δησθνκέλνπ Λφγνπ ανίδηκε, Αλαλία θαί 
Γηδάζθαινο, ηήο ζενζεβείαο ηψ δηψθνληη. 
 
Δλεθάληζε Κχξηνο, αχισ ανκκάησ, ζέ ηφλ θξππηφκελνλ, θαί ππέδεημε 
κεζίηελ ζε, Αλαλία ηνχησ ηήο ηάζεσο. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ Θεφλ φλ εθχεζαο, άρξαληε Παξζέλε, ηνχηνλ ηθέηεπε, απφ πάζεο 
πεξηζηάζεσο, ιπηξσζήλαη πάληαο ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Υξηζηφο κνπ δχλακηο 
Γνρείνλ γέγνλαο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο θαί ππξίπλννλ ζηφκα αλαθσλνχλ, 
ζεία κεισδήκαηα, θαί θαηαζέιγνλ ηάο ςπράο, Ρσκαλέ ηψλ αλπκλνχλησλ ζε. 
 
Χο ιχξα πέθελαο, ζχ επνπξαληνο, θαί θηζάξα ε πάζαλ πξφο εαπηήλ, έιθνπζα 
δηάλνηαλ, ηνίο δηεγήκαζη ηνίο ζνίο, θαί ηεξπλνίο ζνπ κεισδήκαζηλ. 
 
Ζ ράξηο έπλεπζε, θαί θαηεζθήλσζε, ηή αγία ςπρή ζνπ, ηνχ παληνπξγνχ, 
Πλεχκαηνο Παλεχθεκε θαί ζέ δνρείνλ θαί ζνθφλ, ζεεγφξνλ απεηξγάζαην. 

Θενηνθίνλ 
Ηφλ εμέρεε, ηαίο ηήο πξνκήηνξνο, αθναίο κέλ ν φθηο, αιι' ε Αγλή, ηνχηνλ 
εμεηίλαμε, ηνχ Αξραγγέινπ ηή θσλή, ζπιιαβνχζα θαί ηεθνχζα Υξηζηφλ. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ε’ 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Σνίο ελ ζάισ ιηκέλα, ζείνλ ε αέλανο πεγή ζε έδεημε, ηνίο ελ δφθσ, θέγγνο, ηφ 
απξφζη ηνλ θψο απεηξγάζαην, Αλαλία κάθαξ, σο θνηηεηή αμηνρξέσ, επκελψο 
ελ ζνί αλαπαπζάκελνλ. 
 
Ο νξψλ θεθξπκκέλα, θαί πξφ ηήο γελέζεσο εηδψο ηά ζχκπαληα, ζνί ηψ 
θεθξπκκέλσ, ηφλ ιαλζάλνληα ήιηνλ έδεημε, ηφλ πνηέ δηψθηελ, κεη' νπ πνιχ ηήο 
πνξζνπκέλεο, ππ' απηνχ αιεζείαο ππέξκαρνλ. 
 
Καηαιήςεσο πέξαλ, ε αλεμηρλίαζηνο νηθνλνκία ζνπ, δη' απηήο γάξ ψηεξ, ν 
θξηθηφο εμνπδέλσηαη ζάλαηνο. Αλαλίαο φζελ, σο ληθεηήο θαί ηεξάξρεο, ππέξ 
ζνχ γεγεζψο ζθαγηάδεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Χο Θεφλ ζπιιαβνχζαλ, ηφλ Γεκηνπξγφλ ηψλ απάλησλ θαί Κχξηνλ, γελεαί ζε 
πάζαη, ηψλ αλζξψπσλ Αγλή καθαξίδνπζη, θαί ηψλ Αζσκάησλ, αη λνεξαί 
ηαμηαξρίαη, σο Μεηέξα Θενχ ζε δνμάδνπζη. 



 
Σνχ Οζίνπ 

 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ 

Χο εππξεπέζηαηνλ ηεξφλ, ζθεχνο σο αγλφηαηνλ ζνθέ, ηνχ Παξαθιήηνπ ε 
ράξηο ζε, Ρσκαλέ επξνχζα, λαφλ εηξγάζαην, θσηί ιειακπξπζκέλνλ, θαί 
θαηεζθήλσζε. 
 
εζαξθσκέλνλ ε ηφλ Τηφλ, ηνχ Θενχ ηεθνχζα αιεζψο, ζνχ ηήλ ςπρήλ 
θαηεθψηηζε, θαί ηφλ λνχλ ελζένπ, γλψζεσο έπιεζε, λπθηφο ζνη επηζηάζα, ε 
Αεηπάξζελνο. 
 
Σαίο ζπγγξαθαίο ζνπ ηψλ ηεξψλ, ιφγσλ Παλανίδηκε νθζείο, άξηνο ηνίο πάζηλ 
εδχηαηνο, πάληαο θαηεπθξαίλεηο, πάλησλ θσηίδσλ ηφλ λνχλ, θαί πάληαο 
εθδηδάζθσλ, γλψζηλ ζσηήξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Φψο ε ηεθνχζα ηφλ ηνχ Παηξφο, Λφγνλ ηφλ ατδηνλ Αγλή, θσηηζηηθαίο ηαίο 
πξεζβείαηο ζνπ, θψηηζνλ ηφλ λνχλ κνπ, θαί απνδίσμνλ, ηφ ζθφηνο ηήο ςπρήο 
κνπ, πάλαγλε Γέζπνηλα. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ο' 
lιάζζεηη κνη σηήξ 

Λαηξεχεηλ δψληη Θεψ, κεκαζεθσο Ηεξψηαηε, θαί ιχζαο πνιπζρηδή, αθξφλσλ 
θαθφλνηαλ, ηήλ κίαλ εδίδαμαο, Αλαλία ζέβεηλ, ηξηζππφζηαηνλ ζεφηεηα. 
 
Δδέμσ ελ ηαίο ρεξζί, ηήο Δθθιεζίαο ηνχο νίαθαο, ηψ θπβεξλήηε Υξηζηψ, 
θνηηήζαο Απφζηνιε, θαί ηαχηελ ηψ Πλεχκαηη, σο νιθάδα ζείαλ, Αλαλία 
εθπβέξλεζαο. 
 
Ο πιαζηνπξγήζαο επζή, νδφλ επζχπνξνλ ζηέιιεζζαη, ζνχ ηψ θιεηλψ 
καζεηή, πξνζέηαμαο Γέζπνηα, ηήο δηθαηνηάηεο ζνπ, εθινγήο ηφ ζθεχνο, 
εθθαιχπησλ πξνζεπρφκελνλ. 

Θενηνθίνλ 
Χο έκςπρνο θηβσηφο, ηφλ λνκνδφηελ ερψξεζαο, σο άγηνο δέ λαφο, εδέμσ ηφλ 
Αγηνλ, άλζξσπνλ γελφκελνλ, επ' επεξγεζία, ηψλ αλζξψπσλ Μεηξνπάξζελε. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 
Φσηηζκνχ πιεξνχκελνο, θαί πξφο χςνο αξεηψλ, ελζέσλ αλαγφκελνο, 
θαηεθξφλεζαο πάλησλ ηψλ επί γήο, θαί ζηχινο νπξάληνο, θαί θσζηήξ 
επζεβείαο ερξεκάηηζαο. 
 



αξθφο θαηεκάξαλαο, ηάο νξέμεηο θαί ςπρήλ, ηήλ ζεαπηνχ εθφζκεζαο, 
ιακπξνηάηαηο αγλείαηο καξκαξπγαίο, θαί θάιινο εξάζκηνλ, αξεηψλ επκνξθία 
πεξηέζεθαο. 
 
Μηζήζαο ηήλ πξφζθαηξνλ, θαί καηαίαλ θαί ζαζξάλ, θαί ξένπζαλ απφιαπζηλ, 
ηψ λαψ ηήο Παλάγλνπ πξνζθαξηεξψλ, ηφλ λνχλ θαζεγίαζαο, θαί ςπρήλ θαί 
ηφ ζψκα αμηάγαζηε. 

Θενηνθίνλ 
Άπαληεο πξνβιέπνληεο, νη Πξνθήηαη ηειαπγψο, ηήλ εζνκέλελ χζηεξνλ, εθ 
Παξζέλνπ Υξηζηέ ζνπ επί ηήο γήο, παλάρξαληνλ γέλλεζηλ, εκθαλψο νη 
ζεφπηαη πξνεγφξεπζαλ. 

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 β’ 
Σήλ έλ πξεζβείαηο 

Ο ελ πξεζβείαηο ζεξκφηαηνο αληηιήπησξ, θαί ηνίο αηηνχζη ηαρχηαηα 
ππαθνπσλ, δέμαη ηήλ δέεζηλ Αλαλία εκψλ, θαί ηφλ Υξηζηφλ δπζψπεη ηνχ 
ειεήζαη εκάο, ηφλ κφλνλ Αγίνηο δνμαδφκελνλ. 

Ο Οίθνο 
Σψ θσηηζκψ ηήο ειιάκςεψο ζνπ εθθαζάξαο, σηήξ κνπ, ηήλ αριχλ ηήο εκήο 
θαξδίαο θαί ηήλ πψξσζηλ, δίδνπ κνη ιφγνλ αλεπθεκήζαη, θαζαξψ ζπλεηδφηη, 
ηνχ Απνζηφινπ ηάο ζεαπγείο αξεηάο, θαί ηνχο άζινπο ηνχ κάθαξνο, πεγή γάξ 
ζχ εί ζνθίαο, θαί δνηήξ αγαζφο πνιπεχζπιαγρλε, δηφ ηξαλψζαο ηήλ γιψηηαλ 
κνπ, ηφλ εθχκληνλ χκλνλ κνπ πξφζδεμαη, ν κφλνο Αγίνηο δνμαδφκελνο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Α' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνπ Αγίνπ Απνζηφινπ Αλαλίνπ. 

ηίρνη 
Λίζνηο λέκεηλ ζέινληα κεδακψο ζέβαο, 
Αλαλίαλ βάιινπζη δπζζεβείο ιίζνηο. 
Λεχζζε Αλαλίαο Οθησβξίνπ ήκαηη πξψησ. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ρσκαλνχ, ηνχ Πνηεηνχ ηψλ 
Κνληαθίσλ. 

ηίρνη 
Καί πξίλ κέλ χκλεη Ρσκαλφο Θεφλ Λφγνλ, 
Τκλεί δέ θαί λχλ, αιιά ζχλ ηνίο Αγγέινηο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μηραήι εθ ηήο Μφλεο 
Εψβεο, θαί ηψλ ζχλ απηψ ιο’ Αγίσλ Μνλαρψλ ηψλ καξηπξεζάλησλ ελ ηή 
ελνξία εβαζηνππφιεσο. 



ηίρνη 
Σκεζείο Μηραήι ζχλ καζεηαίο ηξηζδέθα, 
Υνξψ ζπλήθζε ηψλ Μνλαζηνκαξηχξσλ. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ έμ Οζηνκαξηχξσλ μίθεη ηειεησζέλησλ. 

ηίρνη 
Δμ ζπκκνλαζηαί ηνχο εαπηψλ καλδχαο, 
Άζινηο εξπζξαίλνπζη ηνίο δηά μίθνπο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γνκλίλνπ. 
ηίρνη 

Γεηλήλ Γνκλίλνο ζπληξίβελ ζθειψλ θέξσλ, 
Τπνζθειηζκνχο ηνχ αηάλ θαηαηζρχλεη. 
 

Ο ζηνο Ησάλλεο ν Κνπθνπδέιεο ν εδχκνιπνο, φ ελ ηνίο νξίνηο ηήο ελ ηψ 
Άζσ κεγίζηεο Λαχξαο αζθήζαο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
 

Ο ζηνο Γξεγφξηνο ν Γνκέζηηθνο, ν ελ ηή απηή κεγίζηε Λαχξα ηνχ Άζνπ 
αζθήζαο, θαί έλ ρξπζνχλ λφκηζκα παξά ηήο Θενηφθνπ ιαβψλ, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη. 

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

 
Σνχ Απνζηφινπ 

 
Χδή δ' 

Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 
αιπηδέησ εκθξφλσο, ε ζεφιεθηνο πνίκλε, επήρσ ζάιπηγγη, ηνχο άζινπο ηνχ 
Πνηκέλνο, Αλαλίνπ βνψζα, ηψ απηήο πνηκελάξρε Υξηζηψ. Ο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Γνμαδέησ Θενχ ζε, καζεηήλ Αλαλία, θαί ηεξάξρελ ζεπηφλ, θαί Μάξηπξα ηψλ 
ζείσλ, παζεκάησλ θσλνχζα, ε ζεπηή Δθθιεζία Υξηζηψ. Ο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Οπ ζαλάηνπ ηψ δέεη, αιιά πφζσ ηήο πνίκλεο απνθξππηφκελνο, ηφλ ιχθνλ 
ψζπεξ άξλα, νξψλ ηηζαζεπζέληα, Αλαλίαο εθξαχγαδελ. Ο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Παξζεληθήο εθ λεδχνο, ζαξθσζείο επεθάλεο εηο ζσηεξίαλ εκψλ, δηφ ζνπ ηήλ 
Μεηέξα, εηδφηεο Θενηφθνλ, επραξίζησο θξαπγάδνκελ. Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, 
Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 



Οη παίδεο ελ Βαβπιψλη 
Σήλ Θενηφθνλ Μαξίαλ, ζεφθξνλ έζρεο δηδάζθαινλ, ζπλεηίδνπζάλ ζε θαί 
κπνχζαλ, θαί ςάιιεηλ πξνηξέπνπζαλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σψλ ζψλ ξεκάησλ ν θζφγγνο, ηήλ νηθνπκέλελ επιήξσζε, θαί ηεξπλψο 
κεισδείλ ηνχο αλζξψπνπο, Υξηζηψ παξεζθεχαζελ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν 
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Δμέιακςαο ελ ηψ θφζκσ, σο θαεηλφηαηνο ήιηνο, Ρσκαλέ θαί ππξζφο 
θαηαπγάδσλ, ηνχο ελ πίζηεη θξαπγάδνληαο. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Νχλ καθαξίδνπζη πάζαη, αη γελεαί ηψλ αλζξψπσλ ζε, Θενηφθε αγλή σο 
πξνέθεο, θαί πίζηεη δνμάδνπζηλ. Δπινγεκέλνο πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο θνηιίαο 
ζνπ. 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Ξελαθνπζηείλ ελφκηδελ, Αλαλίαο ν έλδνμνο, εμ αξπαθηηθήο, ηνχ πνξζεηνχ ηήο 
πνίκλεο ζνπ, δπλάκεσο Γέζπνηα, ηελ ππέξ ιφγνλ άκεηςηλ, πξφο 
πνηκαληηθήλ, φζελ ζθηξηψλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Αγαιιηάζζσ ζήκεξνλ, θαί ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ε παλεπθιεήο, θαί καθαξία 
πφιηο ζνπ, ηήλ ζήλ επκνηξήζαζα, επηζηαζίαλ Έλδνμε, θαί επραξηζηνχζα ηψ 
σηήξη βνάησ. Οη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
Υξηζηνλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Εσνπνηψ πξνζηάγκαηη, Αλαλία ππέξηηκε, ηήλ θσηνπνηφλ ηνχ νξαζέληνο 
δχλακηλ, ηψ αχισ εθήξπμαο, θαί απεθξνχζσ πήξσζηλ, ηάο αιεμηθάθνπο, 
επηζείο ζνπ παιάκαο, θνιίδαο δξαθνληείνπο, εθβαισλ ψο ιεπίδαο, βνψλ. 
Τπεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ ελ αλαγθαηο ζψδνπζα, θαί ζεξκψο πξνζηαηεχνπζα, πάληαο ελ ζιίςεη, 
Παλαγία Γέζπνηλα, ζπιαγρλίζζεηη ζψζφλ κε, θαί πεπησθφηα έγεηξνλ, ρείξα 
βνεζείαο, πξφ ηνχ ηέινπο δηδνχζα, κή λχμ κε ηνχ ζαλάηνπ, θαηαιάβε 
ππλνχληα, ίλα ζε θαηά ρξένο, δνμάδσ εηο αηψλαο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Νφκσλ παηξψσλ 
Πάζαλ ηνχ θφζκνπ ηήλ ηεξπλφηεηα, θαί ηήλ ηξπθήλ θαί δφμαλ 



απνζεηζάκελνο, ηήλ ςπρήλ ζνπ αλεπηέξσζαο, πξφο ηάο άλσ ρνξείαο, πξφο 
ηάο εθείλσλ, δφμαο θαί ιακπξφηεηαο νθέ, πξφο ηά θάιιε ηά άξξεηα, πξφο 
κνλάο ηάο εθείζε, πξφο θψο ηήο ζεαξρίαο θξαπγάδσλ. έ ππεξπςνχκελ, 
Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Σψ ζείσ πφζσ ππξπνινχκελνο, ηάο αλαβάζεηο έζνπ ελ ηή θαξδία ζνπ, θαί 
αζψκαηνλ ελ ζψκαηη, πνιηηείαλ εθηήζσ, ηάο ηψλ Αγγέισλ ηάμεηο, 
εθκηκνχκελνο νθέ, ηάο εθείλσλ επφζεζαο, ελ θφζκσ κεισδίαο, ελ πίζηεη 
Ρσκαλέ αλαθξάδσλ. έ ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Τςεγνξία, ηψλ ελζέσλ ζνπ, θαί γιπθπηάησλ ινγσλ καθαξηψηαηε, Ρσκαλέ, 
πάζαλ δηάλνηαλ, θαηαζέιγεηο αλζξψπσλ θαί θαηεπθξαίλεηο, νίά ηηο ηξνθεχο 
πινπηνπνηφο, θαί θσηίδεηο θαηδξφηαηα, θαί βνάλ εθδηδάζθεηο. Σφλ Κχξηνλ 
πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Ηζνζετα δειεάζαο κε, ν βξνηνθηφλνο φθηο ν ζθνιηψηαηνο, ψο αηρκάισηνλ 
αθήξπαζε, ηξπθήο ηνχ Παξαδείζνπ, αιι’ ν Γεζπφηεο, θχζεη ν Τηφο φ ηνχ 
Θενχ, ζαξθσζείο επεδήκεζελ, εθ Παξζέλνπ Μαξίαο, θαί ήξέ κε πξφο χςνο 
Θεψζαο, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Νφκσλ παηξψσλ νη καθαξηζηνί, ελ Βαβπιψλη Νένη πξνθηλδπλεχνληεο, 
βαζηιεχνληνο θαηέπηπζαλ, ξνζηαγήο αινγίζηνπ, θαί ζπλεκκέλνη, ψ νπθ 
ερσλεχζεζαλ ππξί, ηνχ θξαηνχληνο επάμηνλ, αλέκειπνλ ηφλ χκλνλ. Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε,εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή ζ’ 
έ ηήλ απεηξφγακνλ 

Έιπζαο Παλεχθεκε, ηφ ζθφηνο ηφ ηήο αγλσζίαο, θψο δέ αιεζψο 
εμήζηξαςαο, Γακαζθψ ηξηζππφζηαηνλ, αιιά σο θηιφηεθλνο παηήξ, θαί 
θηινζηνξγνο πνηκελάξρεο, νξζνδνμνχζαλ ηαχηελ θχιαηηε. 
 
Σαχηελ ηήλ εηήζηνλ, παλήγπξηλ επηηεινχληεο, δεχηε θσηαπγεί εθιάκπνληεο, 
ηήο ςπρήο αμηψκαηη, ηνχ ηήο Σξηάδνο, ιαηξεπηνχ ηε θαί θήξπθνο Αλαλίνπ, ηήλ 
ηξηθεγγή αξεηήλ κέιςσκελ. 
 
Χ ηήο ππέξ άλζξσπνλ, αμίαο ζνπ κάθαξ Αλαλία! σο γάξ καζεηήο εγάπεζαο, 
ψο πνηκήλ αλαπέπαπζαη, θαί σο αζινθφξνο, ηψ Υξηζηψ ζπλδεδφμαζαη, ηνίο 
ζηεθάλνηο καξηπξηθψο αγιατδφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Άρξαληε παλακσκε, ηφ ζθεχνο ηφ ηήο επσδίαο, αίηεζαη Υξηζηφλ φλ έηεθεο, 
Βαζηιεί κέλ ηά ηξφπαηα, ηνχ ηήο δνπιείαο δέ δπγνχ, δνχλαη ηήλ άλεζηλ ηψ ιαψ 
ζνπ. ζέ γάξ απαχζησο κεγαιχλνκελ. 
 



Σνχ Οζίνπ 
 

Απνξεί πάζα γιψζζα 
Σαίο αλσηάηαηο Έλδνμε, ρνξείαηο ζπλήθζεο ηψλ αζσκάησλ, έλζα ε 
αλέθθξαζηνο ππάξρεη επθξνζχλε, θαί δηελεθήο απφιαπζηο, έλζα εθείλν, ηήο 
ζεαξρίαο θάνο ππάξρεη θαί ραξά, έλζα ε αλεθιάιεηνο, δφμα Μαθαξηψηαηε. 
 
Μεηά δηθαίσλ έλδνλ, εηο Θενχ ζείαλ δφμαλ θαηαζθελψζαο, βιέπεηο ηήλ 
ηεξπλφηεηα, ηήλ άθξαζηνλ εθείλελ, βιέπεηο ηήλ ηξπθήλ ηήλ άιεθηνλ, βιέπεηο 
ηά θάιιε ηψλ νπξαλψλ, ηά φλησο εξάζκηα ζνθέ, βιέπεηο Παηξηαξρψλ ηάο 
ρνξείαο, Ρσκαλέ έλδνμε. 
 
νχ ηήλ θσζθφξνλ κλήκελ, ηνχο πηζηψο εθηεινχληαο, εθ ηψλ θηλδχλσλ 
ιχηξσζαη, πξεζβείαηο ζνπ ζεφθξνλ, θαί εθ πάζεο βιάβεο, Ρσκαλέ θαί 
ζιίςεσο ηνχ αιινηξίνπ, θαί ηήο επνπξαλίνπ αμίσζνλ ηπρείλ, δφμεο θαί 
βαζηιείαο ηήο άλσ, καθαξηψηαηε. 
 
Χξατζκέλνο θάιιεη, αζπγθξίησ ζεφθξνλ ηψ ηήο ηξηαδνο, θαί πεπνηθηικέλνο 
ιακπεδφλαο εμαζηξάπηεηο, θαί πεξηραξψο παλφιβηε πεξηπνιεχεηο, πεξί ηφλ 
ζξφλνλ φλησο ηνχ Κηίζηνπ θαί Θενχ. Μα ενξηαδνλησλ ν ήρνο, Ρσκαλέ 
έλδνμε. 

Θενηνθίνλ 
Τπφ ηήο πάιαη πηψζεσο, αλζξψπσλ ηφ γέλνο, ηνχ πξσηνπιάζηνπ γέγνλελ 
αηρκάισηνλ, Παξζέλε Θενηφθε, θαί δεδνπισκέλνλ πάζεζη ηήο ακαξηίαο, αιι' 
ν εθ ζνχ ηερζείο, ππεξάγαζνο Θεφο, ηνχην ηή εαπηνχ επζπιαγρλία 
αλεθαιέζαην. 

Ο Δηξκφο 
«Απνξεί πάζα γιψζζα, επθεκείλ πξφο αμίαλ, ηιηγγηά δέ λνχο, θαί 
ππεξθφζκηνο, πκλείλ ζε Θενηφθε, φκσο αγαζή ππάξρνπζα ηήλ πίζηηλ δέρνπ, 
θαί γάξ ηφλ πφζνλ νίδαο, ηφλ έλζενλ εκψλ, ζχ γάξ Υξηζηηαλψλ εί πξνζηάηηο, 
ζέ κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Απνζηφινπ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Αξραίνο καζεηήο Υξηζηνχ, γεγνλσο Αλαλία, ηψ λέσ ηήλ αλάβιεςηλ, καζεηή 
ζχ βξαβεχεηο, Παχισ ηψ ζείσ, δηφ ζε, ζχλ απηψ επθεκνχκελ, σο ηεξάξρελ 
έλζενλ, σο Απφζηνινλ ζείνλ, σο αιεζή, Μάξηπξα θαί θήξπθα ζεεγφξνλ, θαί 
πξεζβεπηήλ ζεξκφηαηνλ, πάζεο ηήο νηθνπκέλεο. 

Σνχ Οζίνπ θαί Θενηνθίνλ, νκνχ 
Δλ ζενπλεχζηνηο άζκαζη, θαηεηξάλσζαο, Μάθαξ, ηήλ ηνχ Υξηζηνχ 
απφξξεηνλ, ζείαλ νηθνλνκίαλ, θαί χκλνηο έζηεςαο πάληαο, Ρσκαλέ ηνχο 
Αγίνπο, κεζ' ψλ θαηδξψο αλχκλεζαο, ηήλ αγλήλ θαί Παξζέλνλ, θαί αιεζή, ηνχ 
Θενχ Μεηέξα πάλζνθε Πάηεξ, κεζ' ήο εκψλ κλεκφλεπε, παξεζηψο ηή Σξηάδη. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 



 
Γφμα… Ήρνο πι. δ' 

Αλαηνιίνπ 
Μαζεηά ηνχ σηήξνο, αξρηεξάξρα έλδνμε, θιένο Μαξηχξσλ, Αλαλία θσζηήξ 
θαεηλφηαηε, εκψλ δέ πνιηνχρε, εθηελψο ηθέηεπε, ξπζζήλαη ηήλ πνίκλελ ζνπ εθ 
θηλδχλσλ, θαί ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ 

Ήζε ηά καθξάλ πνηνχληά κε, ηνχ αγαζνχ ζνπ Τηνχ, αγαζή θαί παλάκσκε, 
πφξξσζη απέιαζνλ, ηήο αζιίαο θαξδίαο κνπ, θαί ηφλ δεηνχληα θαί 
σξπφκελνλ, θαηαπηείλ κε θάθηζηνλ ιένληα, φθηλ ηφλ δφιηνλ, ζθνιηφλ θαί 
δξάθνληα, ηφλ πνλεξφλ, ζχληξηςνλ ηψ θξάηεη ζνπ, ππφ ηνχο πφδαο κνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Απηφκεινλ 

Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θαηλνχ! ψ θξηθηήο εγρεηξήζεσο! ε 
Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ ζε σο έβιεςελ, ελ κέζσ δχν ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, φλ αλσδίλσο θξηθηψο εθχεζελ, έθιαηε θξάδνπζα, Οίκνη ηέθλνλ 
θίιηαηνλ! πψο ζε δεηλφο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ηαπξψ πξνζήισζελ; 
 

Καί ηά ινηπά σο ζπλήζσο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Β’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Κππξηαλνχ, θαί Ηνπζηίλεο ηήο Παξζέλνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 
Ηεξέσλ ελ ρξίζκαηη, θαί Μαξηχξσλ ελ αίκαηη ηψ Θεψ πξνζήγγηζαο, 
ηειεψηαηα, Κππξηαλέ παλανίδηκε, ηφ άλζνο ηήο θχζεσο, ε ηψλ ιφγσλ 
θαιινλή, ηήο ζνθίαο αθξφπνιηο, ηήο νξζφηεηνο, ηψλ δνγκάησλ ε ζηάζκε, 
ηψλ θαλφλσλ, παλαξκφληνο επζχηεο. Δθθιεζηψλ ε εππξέπεηα. 
 
Σψλ αζινχλησλ ηήλ εχθιεηαλ, ηψλ Μαξηχξσλ ηφλ ζηέθαλνλ, ππνγξάθσλ 
έπεηζαο ηνχο ζεφθξνλαο, θαηαηνικάλ γελλαηφηαηα, πνηθίισλ θνιάζεσλ, θαί 
δεζκψλ θαί θπιαθήο, θαί ζσκάησλ γπκλψζεσο, θαί ζηξεβιψζεσλ, θαί 
θξπκνχ δξηκπηάηνπ θαί καζηίγσλ, θαί ζαλάηνπ ηειεπηαίνλ, Κππξηαλέ 
παλζεβάζκηε. 
 
Δπσδαίο ηαίο ηνχ δαίκνλνο, ηάο σδάο ηάο ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ηαπξνχ ηφ 
ηξφπαηνλ αληηηάμαζα, ηήλ παξζελίαλ εηήξεζαο, θαί Μάξηπο αήηηεηνο, 
πξνζελέρζεο ηψ Υξηζηψ, ηεξψηαηνλ ζθάγηνλ, φζελ έηπρεο, ηψλ ζηεθάλσλ ηήο 



λίθεο, Ηνπζηίλα, ηψλ Παξζέλσλ θαί Μαξηχξσλ, θεθνζκεκέλε θαηδξφηεζη. 
Γφμα…  Ήρνο β’ 

Γηδαζθαιίαλ ηήο πιάλεο, θαί γλψζηλ ηψλ εηδψισλ, απεδχζσ αιεζψο, θαί 
ηαπξφλ εκθηάζσ, φπινλ εηο ζσηεξίαλ, Κππξηαλέ πακκαθάξηζηε. Έξξηςαο 
ηάο βίβινπο ηάο καγηθάο, ηφλ άλζξσπνλ απέζνπ ηφλ παιαηφλ, θαί ψθεζελ ελ 
ζνί ζενγλσζία, ε ηξηάο ε νκννχζηνο. Απηήλ ηθέηεπε Ηεξάξρα, ζχλ Αγγέινηο ηνχ 
ζσζήλαη εκάο. 

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

Πάλησλ, ζιηβνκέλσλ ε ραξά, θαί αδηθνπκέλσλ πξνζηάηηο, θαί πελνκέλσλ 
ηξνθή, μέλσλ ηε παξάθιεζηο, ρεηκαδνκέλσλ ιηκήλ, αζζελνχλησλ επίζθεςηο, 
θαηαπνλνπκέλσλ, ζθέπε θαί αληίιεςηο, θαί βαθηεξία ηπθιψλ, Μήηεξ ηνχ 
Θενχ ηνχ πςίζηνπ, ζχ ππάξρεηο. Άρξαληε ζπεχζνλ, δπζσπνχκελ ξχζαζζαη 
ηνχο δνχινπο ζνπ. 

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηεο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα… Ήρνο β’ 
Σφλ θσζηήξα ηφλ ζενιακπή, ηφλ ηνχ Παχινπ ζπλφκηινλ, θαί έξγνηο 
ζπκκέηνρνλ, Κππξηαλφλ επθεκήζσκελ, κεη' Αγγέισλ γάξ αγάιιεηαη, ιαβψλ 
ηφ ζηέθνο ηήο αθζαξζίαο, παξά ηνχ κφλνπ Θενχ, θαί Πξεζβεχεη, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
ηε, εθ μχινπ ζε 

Άιιελ, θξαηαηάλ θαηαθπγήλ, θαί ηζρχνο πχξγνλ θαί ηείρνο, αθαηακάρεηνλ, 
φλησο νπ θεθηήκεζα, εηκή ζέ Πάλαγλε, θαί πξφο ζέ θαηαθεχγνκελ, θαί ζνί 
εθβνψκελ. Γέζπνηλα βνήζεζνλ, κή απνιψκεζα, δείμνλ, εηο εκάο ηήλ ζήλ 
ράξηλ, θαί ηήο δπλαζηείαο ηήλ δφμαλ, θαί ηήο επζπιαγρλίαο ζνπ ηφ κέγεζνο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε, ε ακίαληνο ακλάο, έβιεςε ηφλ ίδηνλ άξλα, επί ζθαγήλ σο βξνηφλ, 
ζέινληα ειθφκελνλ, ζξελνχζα έιεγελ, Αηεθλψζαη λχλ ζπεχδεηο κε, Υξηζηέ ηήλ 
ηεθνχζαλ, ηί ηνχην πεπνίεθαο, ν ιπηξσηήο ηνχ παληφο; φκσο, αλπκλψ θαί 
δνμάδσ, ζνχ ηήλ ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, άθξαλ αγαζφηεηα Φηιάλζξσπε. 
 

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



Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

 
Μέιπσ κάθαξ ζνπ ηήλ θππξίδνπζαλ ράξηλ. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ’ 

Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 
Μεηά ηήο ππεξθνζκίνπ ηάμεσο, λχλ απιηδφκελνο, ψ ηεξά θαί ζεία θεθαιή, 
νπξαλφζελ επίβιεςνλ, θαί ηνχο πηζηψο πκλνχληάο ζε, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο 
πεξηθξνχξεζνλ. 
 
Δλ δφθσ,ηήο αγλσζίαο πξφηεξνλ, δεηλψο θξαηνχκελνο, θαί ςπρνιέζξνηο 
πάζεζη ζαξθφο, αθξαζία ππξνχκελνο, κεηαβνιήλ παξάδνμνλ, εχξεο αζξφσο 
Πακκαθάξηζηε. 
 
Λνηκψλ κέλ, επί θαζέδξαλ πξφηεξνλ, Πάηεξ εθάζηζαο, θαί ελ θαζέδξα πάιηλ 
ηφλ Υξηζηφλ, πξεζβπηέξσλ εδφμαζαο, αιινησζείο ζαθέζηαηα, ηή ηνχ Τςίζηνπ 
ζεία ράξηηη. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνο, κεηά ηφλ ηφθνλ έκεηλαο, απηφλ γάξ ηέηνθαο, ηφλ Πνηεηήλ ηψλ φισλ 
θαί Θεφλ, αζπλήζσο θαί μέλσο εκίλ, επηθαλέληα ζψκαηη, Θενγελλήηνξ 
Μεηξνπάξζελε. 
 

Χδή γ' 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

Χο Παχινο πξφο ηφλ Υξηζηφλ, ηήλ ηήο ςπρήο κεηαβαισλ έθεζηλ, Κππξηαλέ 
πάλζνθε, ηνχηνπ καζεηήο ερξεκάηηζαο. 
 
Μλεζηεχεηαί ζε Υξηζηφο, αληί ρηηψλνο ηψλ παζψλ δφμεο ζνη, θαηαζηνιήλ 
δσξνχκελνο, θαί αλαγελλήζεσο έλδπκα. 
 
Αιείπηεο αζθεηηθφο, πξνγεγνλψο θαξηεξηθφο πζηεξνλ, Κππξηαλέ παλεχθεκε, 
Μάξηπο αιεζείαο γεγέλεζαη. 

Θενηνθίνλ 
Κπξίσο θαί αιεζψο, ζέ Θενηφθνλ νη πηζηνί ζέβνκελ, ζχ γάξ Θεφλ ηέηνθαο, 
ζάξθα γεγνλφηα παλάκσκε. 

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



Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ’ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Παηδεπζείο ελ ηή πιάλε επηκειψο, σο ν Παχινο εθιήζεο εμ νπξαλνχ, ζηαπξψ 
νδεγνχκελνο, πξφο ηφ θψο ηφ ηήο γλψζεσο, ηήο γάξ ζεκλήο Παξζέλνπ, ηψ 
πφζσ, θιεγφκελνο, δη' απηήο εξκφζζεο, ηψ Πιάζηε ηήο θηίζεσο, φζελ 
ζξηακβεχζαο, ηνχ ερζξνχ ηφ αλίζρπξνλ, ζχλ απηή θαηεμίσζαη, ηνχ ρνξνχ ηψλ 
Μαξηχξσλ, Κππξηαλέ Ηεξψηαηε πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Λνγηζκνίο νιηζζαίλσλ ηνίο πνλεξνίο, εηο βπζφλ θαηελέρζελ ακαξηηψλ, θαί 
ζηέλσλ θξαπγάδσ ζνη, εθ θαξδίαο Παλάρξαληε. Δλ εκνί ζαπκάζησζνλ, ηφ 
πινχζηνλ έιενο, θαί ηήο ζήο επζπιαγρλίαο, ηφ άπεηξνλ πέιαγνο, θαί ηψλ 
νηθηηξκψλ ζνπ, ηφλ ακέηξεηνλ πινχηνλ, θαί δφο κνη κεηάλνηαλ, θαί ηνχ βίνπ 
δηφξζσζηλ, ίλα πφζσ θξαπγάδσ ζνη. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνη.κέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδελ. Ο κέλ Κφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Θεέ ππεξάγαζε, 
αλεμίθαθε Κχξηε, ή πηζηψο εθβνήζσκελ. πιαγρλίζζεηη Παξζέλε εθ' εκάο, θαί 
πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο επζεβψο πξνζθπλνχζηλ, απηνχ ηά 
παζήκαηα. 
 

Χδή δ’ 
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 

Αλαλήςαο ζενθάληνξ ηήο πξίλ καλίαο, δαηκνληθήλ απάηελ, θαί ςπρφιεζξνλ 
πιάλελ, πάζαλ εζξηάκβεπζαο, θαί ραίξσλ εθξαχγαδεο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 
Ρσκαιέσο Ηνπζηίλα θξαηαηνπκέλε, θαί ηήλ αγλήλ Παξζέλνλ, θαί 
θεραξηησκέλελ ζθφδξα ηθεηεχνπζα, ηνχο βξφρνπο δηέθπγεο, θαί ηά ηψλ 
ερζξψλ κεραλήκαηα. 
 
ηεξηδνκέλε ηή πίζηεη ηνχ ζνχ Νπκθίνπ, θαί ηνχ ηαπξνχ ηήλ δχλακηλ 
πεξηβεβιεκέλε, δαίκνζηλ αλάισηνο, βνψζα δηέκεηλαο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Ο θαηά θχζηλ ειεχζεξνο ηήλ ηδίαλ, δνχινπ κνξθήλ επηψρεπζε, ρξεζηφηεηνο 
πινχησ, Μήηεξ αεηπάξζελε εθ ζνχ θαζ' ππφζηαζηλ, φινλ πξνζιαβψλ ηφ 
αλζξψπηλνλ. 
 

Χδή ε’ 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

Τπέξκαρνλ ζαθψο, ηήλ αγλήλ ζενκήηνξα, πινπηίζαζα Ηνπζηίλα, ηήλ ζεπηήλ 



παξζελίαλ, εηήξεζαο ακψκεηνλ. 
 
Σφ έκςπρνλ Θενχ, θαί ηεξπλφηαηνλ άγαικα, ηηκήζσκελ Ηνπζηίλαλ, ηφ 
απφζεηνλ θάιινο, ηφ άζπινλ αλάζε κα. 
 
Ζ λχκθε ηνχ Υξηζηνχ, ε γλεζία θαί άζπηινο, ηήλ άζιεζηλ ηή αζθήζεη, 
πξνζιαβνχζα δηθαίσο, δηπινχλ ζηέθνο θνκίδεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Ννχο νπθ αγγειηθφο, νπθ αλζξψπηλνο δχλαηαη, ηφ άθξαζηνλ εξκελεχζαη θαί 
παξάδνμνλ ζαχκα, ηνχ ηφθνπ ζνπ Παλάρξαληε. 
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Καθίαο, ηφλ ππζκέλα ηφλ θάησ θαηείιεθαο, ηήο αθξνηάηεο δέ πάιηλ, αξεηήο 
αλήιζεο Πάηεξ εηο χςνο, παξαδφμσο, αιινησζείο ηψ ζείσ βαπηίζκαηη. 
 
Τπήξμαο, ππεξέηεο δαηκφλσλ ηφ πξφηεξνλ, αιιά Υξηζηνχ ζενθάληνξ, 
καζεηήο εζχζηεξνλ αλεδείρζεο, δηαζέζεη, ηψλ νξεθηψλ πνζήζαο ηφ έζραηνλ. 
 
Πνιινχο ζχ, ηψ Γεζπφηε πξνζήγαγεο Μάξηπξαο, πξαγκαηεηψλ ηήλ κεγίζηελ, 
ππνθαίλσλ αίκαηη βξαρπηάησ, βαζηιείαλ ηψλ νπξαλψλ ζεφθξνλ σλήζαζζαη. 

Θενηνθίνλ 
Ρήμφλ κνπ, ηάο ζεηξάο ηψλ πηαηζκάησλ Θεφλπκθε, ηήο ακαξηίαο ηνχ λφκνπ, 
ηήο δσήο ηψ λφκσ ειεπζεξίαλ, δσξνπκέλε, ε δνηήξα ηνχ λφκνπ θπήζαζα. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ’ 
Χο απαξράο 

Χο ηεξάξρελ ηίκηνλ, θαί αζιεηήλ ζηεξξφηαηνλ, ε νηθνπκέλε αμίσο γεξαίξεη ζε, 
Κππξηαλέ ανίδηκε, θαί ηνίο χκλνηο δνμάδεη, ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, αηηνχζα 
πάληνηε, πηαηζκάησλ άθεζηλ, δηά ζνχ δσξεζήλαη ηνίο κέιπνπζηλ. Αιιεινχτα. 

Ο Οίθνο 
Σφλ ζνθφλ Ηεξάξρελ ηηκήζσκελ, σο πνηκέλα ζνθφλ θαί δηδάζθαινλ, φηη εμ 
αθαλζψλ πιάλεο ήλζεζελ, ψζπεξ ξφδνλ ηεξπλφηαηνλ, θαί εκάο ηνχο 
πηζηνχο θαηεκχξηζελ, ηακάησλ νδκαίο θαί βνιαίο ζαπκάησλ. ψζηε ςάιιεηλ 
εκάο ηνχ Γαπίδ ηήλ σδήλ. Αιιεινχτα. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Β' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Κππξηαλνχ, θαί 

Ηνπζηίλεο ηήο Παξζέλνπ. 
ηίρνη 

Αιγεί αηαλάο, ηφλ πάιαη θίινλ βιέπσλ, 
Ξίθεη θηινχληα ζπλζαλείλ Ηνπζηίλε. 



Σκήζε δεπηεξίε ζχλ Ηνπζηίλε Κππξηαλφο. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενθίινπ ηνχ Οκνινγεηνχ. 

ηίρνη 
«Δλαληίνλ κνπ ζή ηειεπηή ηηκία»,  
Λέγεη Θεφο ζνί ηψ θίισ ζενθίισ. 
 
Ο άγηνο κάξηπο Γεψξγηνο, ν εηο ηφ Καξαηδαζνχ καξηπξήζαο ελ έηεη 1794, 
μίθεη ηειεηνχηαη. 
 

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

Χδή δ’ 
Ο δηαζψζαο ελ ππξί 

Ηεξαξρίαο επηβάο, ηεξαξρηθψηαηνλ ηχπνλ, ηνίο ηεξάξραηο ζεαπηφλ, θαί εηθφλα 
θξαπγάδσλ αλέδεημαο. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο 
εί. 
 
Εσαξρηθήο ηήο δεμηάο, φλησο ζή αιινίσζηο Πάηεξ, Κππξηαλέ, ή θαί ζνθφλ, 
ζεεγφξνλ εηξγάζαην ςάιινληα. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
επινγεηφο εί. 
 
πινλ αήηηεηνλ εκίλ, θαηά ηνχ αιάζηνξνο Μάθαξ, ζχ αλεδείρζεο ηάο απηνχ, 
ζηειηηεχσλ απάηαο ηνίο κέιπνπζηλ. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Τπεξνπξάληνη ρνξνί, θαί νη επνπξάληνη δήκνη, πκλνινγνχζη ηφλ εθ ζνχ, 
Θενηφθε ηερζέληα θξαπγάδνληεο. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε’ 
Δπθξάλζεηη Ηεξνπζαιήκ 

νθψηαηα ηήο ειιεληθήο, θαηαπεθξφλεθαο ζνθίαο έλδνμε, ηψλ Απνζηφισλ 
δέ ηφλ ζείνλ θζφγγνλ, Πλεχκαηη ηφλ θξνπφκελνλ Πάηεξ, θαί ππξίλε γιψζζε 
ηξαλψο εθθσλνχκελνλ, αλεβφαο. Δπινγείηε ηά έξγαηφλ Κχξηνλ. 
 
Αλέδξακεο πξφο ηά πςειά, θαί ππεξθφζκηα θαηδξψο ζθελψκαηα, Υξηζηψ δη' 
αίκαηνο σο ηεξείνλ, άκσκνλ πξνζαγφκελνο Πάηεξ, θαί ζπζία δψζα δεθηή θαί 
επάξεζηνο, αλακέιπσλ. Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 
 
Νηθψκελαη ππφ ηήο ελ ζνί, ζθελνχζεο ράξηηνο δαηκφλσλ θάιαγγεο, 
απνδηψθνληαη, θαί δξαπεηεχεη, πάζε Κππξηαλέ ηψλ λνζνχλησλ, νη πηζηνί δέ 
ζείνπ θσηφο εκθνξνχκελνη, βνψκελ. Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Υνξεχνπζη ζχλ αγγειηθαίο, Αγλή Γπλάκεζηλ επί ηψ ηφθσ ζνπ, νη ζενκήηνξα 



θαί Θενηφθνλ, πίζηεη ζε θαηαγγέιινληεο, ζχ γάξ ηνλ Γεζπφηελ θαί ιπηξσηήλ 
εκψλ ηέηνθαο, ψ βνψκελ. Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 

Ο Δηξκφο 
«Δπθξάλζεηη Ηεξνπζαιήκ, παλεγπξίζαηε νη αγαπψληεο ηψλ, ν βαζηιεχο γάξ 
εηο ηνχο αηψλαο, Κχξηνο ηψλ Γπλάκεσλ ήιζελ επιαβείζζσ πάζα ε γή εθ 
πξνζψπνπ αχηνχ, θαί βνάησ. Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ». 
 

Χδή ζ’ 
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 

Άλσζελ εκάο ηνχο επζεβψο πκλνχληάο ζε, επνπηεχσλ ζεία ράξηηη, Κππξηαλέ 
ζαίο ηθεζίαηο, ελ φπισ, επδνθίαο ζηεθάλσζνλ, εηξήλελ θαί ζσηεξίαλ 
βξαβεχσλ εκίλ, σο ηεξάξρεο ελζεψηαηνο. 
 
Ρείζξνλ ηακάησλ δαςηιψο ε θφληο ζνπ, ηνίο πνζνχζηλ αλαδέδεηθηαη, ζέ γάξ 
γπλαίθεο ζενθφξνη, σο ζείνλ ζεζαπξφλ ππνδέρνληαη, θαί πξφζπκνη 
θαλεξνχζη θξππηφκελνλ, ίλα ζνπ πάληεο απνιαχζσκελ. 
 
Ίζπλνλ εκψλ πξφο ηφλ Υξηζηφλ Παλφιβηε, ηήλ πνξείαλ δηά πξάμεσο, θαί 
ζεαξέζηνπ πνιηηείαο, θαί εηιηθξηλεζηάηεο θαζάξζεσο, ηήλ φλησο ζείαλ 
γαιήλελ αηηνχκελνο, σο ηεξάξρεο ζπκπαζέζηαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Νεχξσζνλ εκψλ ηήλ ηήο ςπρήο αζζέλεηαλ, ζενκήηνξ ηή δπλάκεη ζνπ, ιχζνλ 
ηφ θξάηνο Παλαγία, ηψλ επηηηζεκέλσλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ε θφζκσ δηθαηνζχλεο 
ηφλ Ήιηνλ, αλεξκελεχησο αλαηείιαζα. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σφλ πξφηεξνλ ππάξρνληα, θαθίαο κχζηελ χζηεξνλ, δηά ηηκίαο Παξζέλνπ, 
Αξρηεξέα θαλέληα, Κππξηαλφλ ηφλ κέγηζηνλ, ζπκθψλσο καθαξίζσκελ, θαί 
πξφο απηφλ βνήζσκελ. Σαίο ζαίο ιηηαίο εχκελίδνπ, εκίλ ηψλ πάλησλ 
Γεζπφηελ. 

Θενηνθίνλ  φκνηνλ 
Υαξάλ ηήλ αλεθιάιεηνλ, πάλαγλε ε θπήζαζα, ραξάο εκάο αησλίνπ, κεηφρνπο 
πνίεζνλ πάληαο, Παξζέλε ζενλχκθεπηε, ε ζθέπε ηφ θξαηαίσκα, ηψλ επζεβψο 
βνψλησλ ζνη. Μή επηιάζε ζψλ δνχισλ, Θενθπήηνξ Μαξία. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα… Ήρνο πι. δ’ 
Ο ηήο θαθίαο πξφηεξνλ, αθξηβήο ππέξκαρνο, ηήο Δθθιεζίαο χζηεξνλ, αιεζήο 
δηδάζθαινο, ν ιεηηνπξγφο ηήο πιάλεο ηψλ εηδψισλ, αξρηεξεχο ηήο πίζηεσο 



εθάλε, θαί ν αθφιαζηνο, ζψθξσλ δηά ηηκίαο Παξζέλνπ. Ακθνηέξσλ ηαίο 
επραίο, ζψζνλ εκάο Κχξηε. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ 

Πψο ζνπ ηήλ ράξηλ πκλήζαηκη, θαί ηήλ πνιιήλ πξφο εκέ, ηφλ αλάμηνλ δνχιφλ 
ζνπ, θαζ' εθάζηελ πξφλνηαλ, ήλ ζαθψο επηδείθλπζαη; πψο δέ ζνπ θξάζσ ηήλ 
αγαζφηεηα, θαί ηήλ πνηθίιελ φλησο θπβέξλεζηλ; χ νχλ θαί έηη λχλ, εηο αεί κνπ 
πξφζηεζη, παληφο θαθνχ, δψληα θαί ζαλφληα κε, εθιπηξνπκέλε εκλή. 

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

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνπ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Γηνλπζίνπ ηνχ Αξενπαγίηνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δίο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Αγθίζηξσ ηήο ράξηηνο ζνθψο, ν Παχινο ν έλζενο, δεκεγνξήζαο εδψγξεζελ, 
Ηεξνθάληνξα, θαί ηψλ απνξξήησλ, ζεσξφλ εηξγάζαην, ζέ ζθεχνο εθινγήο 
ζεαζάκελνο, κεζ' νχ δπζψπεζνλ, ζενξξήκνλ Γηνλχζηε, ηνχ ζσζήλαη, ηνχο 
πφζσ πκλνχληάο ζε. 
 
Αγγέινηο νκφηηκνλ ηφλ λνχλ, Πάηεξ Γηνλχζηε, δη' αξεηήο εξγαζάκελνο, ηήλ 
ππεξθφζκηνλ, ηήο ηεξαξρίαο, επηαμίαλ πάλζνθε, ελ βίβινηο ηεξνίο 
αληζηφξεζαο, θαζ' ήλ εξξχζκηζαο, Δθθιεζίαο ηά ζπζηήκαηα, νπξαλίσλ, ηάο 
ηάμεηο κηκνχκελνο. 
 
Δκθηινζνθψηαηα Θεψ κάθαξ Γηνλχζηε, σο δπλαηφλ νκνηνχκελνο, ηψλ 
νλνκάησλ ζχ, κπζηηθψο ηψλ ζείσλ, επζεβψο εμήπισζαο, ηήλ έλζενλ 
ζεφθξνλ αλάπηπμηλ, ελψζεη θξείηηνλη, κπεζείο ηά ππέξ έλλνηαλ, θαί κπήζαο, 
ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα. 

Γφμα... Ήρνο β’ 
Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ, νη δέ, Βπδαληίνπ. 

Γεχηε ζπκθψλσο νη πηζηνί, ηήλ εηήζηνλ κλήκελ ηψλ ηεξαξρψλ επθεκήζσκελ, 
Γηνλπζίνπ ηε θαί Κππξηαλνχ, ν κέλ γάξ, θαηαπηχζαο ηψλ ηστθψλ 
θηινζφθσλ, θαί ηψ ζθεχεη ηήο εθινγήο καζεηεπζείο, ηψλ απνξξήησλ 



κπζηεξίσλ γλψζηεο εγέλεην, ν δέ, δηά ηήο θαιιίζηεο παξζέλνπ Ηνπζηίλεο, ηήλ 
δηάλνηαλ θσηηζζείο, ηήλ ηψλ δαηκφλσλ απάηελ εμέθπγε, θαί ηάο καγηθάο 
βίβινπο ελ ππξί αλαιψζαο, ηνχ Δπαγγειίνπ θήξπμ γέγνλε. Γηφ θαί εκείο νη 
ακαξησινί, ηφλ δνμάζαληα ηνχηνπο, δνμνινγνχληεο σηήξα βνήζσκελ, ν 
ηνχο ζνχο Αζινθφξνπο ζηεθαλψζαο ελ δφμε, Υξηζηέ φ Θεφο, ηαίο απηψλ 
ηθεζίαηο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 

Υαίξε, πάζα θηίζηο ζνη βνά, ραίξε Παλαγία Παξζέλε, ραίξε ηφ ζθήπηξνλ 
Γαπτδ, ραίξε ε βιαζηήζαζα ηφλ βφηξπλ ηφλ κπζηηθφλ, ραίξε πχιε νπξάληε, θαί 
άθιεθηε βάηε, ραίξε θψο παγθφζκηνλ, ραίξε ε πάλησλ ραξά, ραίξε, 
Απνζηφισλ ηφ θιένο, ραίξε ε αληίιεςηο, ραίξε, πξνζηαζία πάλησλ ηψλ 
ηηκψλησλ ζε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε, ε Παλάκσκνο ακλάο, άξλα ηφλ απηήο εζεψξεη, ειθφκελνλ πξφο ζθαγήλ, 
ζξήλνηο ελεθφπηεην, αλαβνψζα πηθξψο. Σί ζνη δήκνο αράξηζηνο, γιπθχηαηνλ 
ηέθλνλ, πάιαη αληαπέδσθελ, ν απνιαχζαο ζνπ, νίκνη! ηψλ πνιιψλ 
δσξεκάησλ, πψο δέ θαί ηφλ πφλνλ ππνίζσ, φηη ζέισλ ηαχηα λχλ πθίζηαζαη; 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Σεο νπξαλίνπ γλψζεσο, αζεψξεηνλ βπζφλ ζε θαιέζσκελ, ιακπξφηαηε 
Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, σο γάξ νπιίηελ, θαί ζηεξξφλ ππέξκαρνλ ηήο Δθθιεζίαο, 
αλπκλνχκέλ ζε ζνθέ, ππξί γάξ ειιακθζείο ηψ αγλνηάησ εμηψζεο άκα ηαίο 
άλσ ζηξαηνινγίαηο, ηφ θσηεηλφλ πεξηβφιαηνλ, ελδχζαζζαη Υξηζηφλ, θαί 
ιακπξπλζήλαη ηή αίγιε ηνχ Πλεχκαηνο, ηφλ λνχλ Γηνλχζηε, δηφ ζνπ ηήλ 
παγθφζκηνλ κλήκελ παλεγπξίδνληεο, πηζηψο δνμάδνκελ, ηφλ δνμάζαληά ζε 
Κχξηνλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ 

Απφ πάζεο κε ζιίςεσο, θαί παληνίαο θαθψζεσο, θαί δεηλήο εθιχηξσζαη 
πεξηζηάζεσο, θαί πεηξαζκψλ πνιπηξφπσλ κε, ηαίο ζείαηο πξεζβείαηο ζνπ, θαί 
ζθαλδάισλ πνλεξψλ, εμ αλζξψπσλ κηζνχλησλ κε, θαί δαηκφλσλ δέ, ηψλ 
δεηνχλησλ εθάζηεο απνιέζαη, ηήο εκέξαο Θενηφθε, ηφλ πξνζηαζίαλ ζε 
ζέκελνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ, 
επσδχξεην, θαί ζξελσδνχζα εθζέγγεην. Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ ζνπ 
δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα; Αιιά δένκαη. Μή κε κφλελ εάζεο ελ ηψ 
θφζκσ, αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνπο πξνπάηνξαο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ’ 
Υξεζηφηεηα εθδηδαρζείο, θαί λήθσλ ελ πάζηλ, αγαζήλ ζπλείδεζηλ 
ηεξνπξεπψο ελδπζάκελνο, ήληιεζαο εθ ηνχ ζθεχνπο ηήο εθινγήο ηά 



απφξξεηα, θαί ηήλ πίζηηλ ηεξήζαο, ηφλ Ίζνλ δξφκνλ ηεηέιεθαο, Ηεξνκάξηπο 
Γηνλχζηε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

Σφλ λνχλ γεξαίξσ ηψλ ζνθψλ δηδαγκάησλ. 
Πνίεκα Θενθάλνπο 

 
Χδή α’  Ήρνο πι. δ’ 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Σψ Παχισ ηψ ζείσ καζεηεπζείο, ηψ ηψλ νπξαλίσλ, Γηνλχζηε ζεαηή, νπξάληνο 
κχζηεο παξαπηίθα, θαί ζεεγφξνο ερξεκάηηζαο.  
 
Ο ράξηηη ζεία θαηαπγαζζείο, θαηαχγαζνλ Μάθαξ, ηψλ πκλνχλησλ ζε ηάο 
ςπράο, ηάο ζάο ζπληέλαη ζενπλεχζηνπο, δηδαζθαιίαο Γηνλχζηε. 
 
Ννφο θαζαξφηεηη θαί ςπρήο, ηψλ επνπξαλίσλ δηαθφζκσλ ηάο αζηξαπάο, 
καζείλ εμηψζεο θαί ηάο ηνχησλ, ρνξνζηαζίαο ηδείλ Γηνλχζηε. 

Θενηνθίνλ 
Νπκθσλ θσηνθφξνο ηήο ππέξ λνχλ, ζαξθψζεσο ψθζεο, ηνχ ηψλ φισλ 
Γεκηνπξγνχ, εθ ζνχ ηήλ ζάξθα Θενκήηνξ, ηήλ εκεηέξαλ εκθηάζαην. 
 

Χδή γ’ 
Οπξαλίσλ αςίδσλ, ππεξαξζείο ζηε, ηψλ ππεξθνζκίσλ ηάο ηάμεηο θαί ηά 
ζηξαηεχκαηα, θαί ηάο ιακπξφηεηαο, πςεγνξίαηο ηψλ ιφγσλ, θαί παλζφθνηο 
θξάζεζη, πάζηλ εηξάλσζαο. 
 
Τςειήο ζεσξίαο, εκθνξεζείο Έλδνμε, ηήλ ηψλ νλνκάησλ ηψλ ζείσλ, πάζαλ 
αλάπηπμηλ, εζενιφγεζαο, Σξηαδηθφο ζενιφγνο, γεγνλψο ηή ράξηηη, 
ζενκαθάξηζηε. 
 
Νεθξσζείο ηνίο παξνχζη, ηψ πξφο Θεφλ έξσηη, θαί θηινζνθία ζπληφλσο 
εγγπκλαζάκελνο, ηψλ ππέξ έλλνηαλ, δσνπνηψλ ραξηζκάησλ, ζενθφξνλ 
φξγαλνλ, Πάηεξ γεγέλεζαη. 

Θενηνθίνλ 
Γεσξγία Παξζέλε, ηνχ παληνπξγνχ Πλεχκαηνο, ζψκα ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ 
εθαξπνθφξεζαο, ελ ψ θαηέθξηλε, ηήλ ακαξηίαλ ηνχ θφζκνπ, θαί δσήλ 
επήγαζε, ηήλ αησλ ίδνπζαλ. 



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, κφ»λε θηιάλζξσπε». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ’ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Χο ηνχ ζθεχνπο ππάξρσλ ηήο εθινγήο, απεηθφληζκα ζείνλ σο αιεζψο, ηά 
ζεία κπζηήξηα, εθδηδάζθεηο ηψ Πλεχκαηη. Καί θσηηζζείο ηή ράξηηη, ηήο ζείαο 
ειιάκςεσο, ηάο ηψλ Αγγέισλ ηάμεηο, ηξαλψο δηεζάθεζαο, φζελ θαί ηψ 
θφζκσ, λνεηψο θαηαιείςαο, ηά ζείά ζνπ δφγκαηα, θαηεθψηηζαο άπαληα, 
Ηεξνκχζηα Γηνλχζηε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σνπ Ζιίνπ λεθέιε ηνχ λνεηνχ, ζείνπ θέγγνπο ιπρλία ρξπζνθαήο, άζπηιε 
ακφιπληε, παλακψκεηε Γέζπνηλα, ηήλ ζθνηεηλήλ ςπρήλ κνπ, ηπθιψηηνπζαλ 
πάζεζη, ηήο απαζείαο αίγιε, θαηαχγαζνλ δένκαη, θαί κεκνιπζκέλελ, ηήλ 
θαξδίαλ κνπ πιχλνλ, ξναίο θαηαλχμεσο, κεηαλνίαο ηε δάθξπζη, θαί ηνχ ξχπνπ 
κε θάζαξνλ, πξεζβεχνπζα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ δνχλαί κνη ηήλ 
άθεζηλ, ηψ επζεβψο πξνζθπλνχληη, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδελ, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Θεέ ππεξάγαζε, 
αλεμίθαθε Κχξηε. ή πηζηψο εθβνήζσκελ. πιαγρλίζζεηη Παξζέλε εθ' εκάο, θαί 
πηαηζκάησλ δψξεζαη ηελ άθεζηλ, ηνίο επζεβψο πξνζθπλνχζηλ, απηνχ ηά 
παζήκαηα. 
 

Χδή δ’ 
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 

Δθθιεζηψλ, ηήλ επθνζκίαλ εξξπζκηζαο, ελ απηαίο γάξ, Πάηεξ εδσγξάθεζαο, 
κνξθσηηθαίο, ηχπνπο εκθαλείο, ηεξνπιαζηίαηο, ηψλ ακνξθψησλ Γπλάκεσλ, δη' 
ψλ κπζηαγσγείηαη, θαί θσηίδεηαη πάζα, ηψλ πηζηψλ ε ζεφθξσλ νκήγπξηο. 
 
Ρείζξα ηήο ζήο, ζενινγίαο Θεφιεπηε, ηνχο ιεηκψλαο, άγαλ θαηαξδεχνπζη, 
ηνχο ινγηθνχο θαί αεηζαιείο, θαί πεθπηεπκέλνπο, επί δνγκάησλ νξζφηεηη. 
Μνλάδα γάξ νπζίαο, ελ Σξηάδη πξνζψπσλ, ηελ ζεπηήλ Μνλαξρίαλ εθήξπμαο. 
 
Αγγειηθήο, ηεξαξρίαο ηφλ ζχληνλνλ, ηεξάξρα, πφζνλ θαί ηφλ έξσηα, πξφο ηφλ 
Θεφλ, θαί ηήλ αθιηλή, λεχζηλ πξφο ηφ χςνο, ηφ ζείνλ θαί αθαηάιεπηνλ, 
εδίδαμαο εκθξφλσο, ηνχο ελ πίζηεη βνψληαο. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε. 

Θενηνθίνλ 
Ηεξνπξγφο, ηήο ζσηεξίαο εγέλεην, ν Τηφο ζνπ, πάζη ηνίο πκλνχζί ζε, θαί 



πνδεγφο θαί θσηαγσγφο, θαί δηθαηνζχλε, Παξζέλε θαί απνιχηξσζηο, δηφ ζε 
Θενηφθνλ, αιεζψο θαί θπξίσο, νη πηζηνί νκνθξφλσο δνμάδνκελ. 
 

Χδή ε’ 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Ρεκάησλ ζνπ ν θζφγγνο, ψζπεξ ηηο νπξάληνο ήρνο θεξφκελνο, ηάο αζένπο 
θξέλαο, θαηεβξφληεζε ιφγσ ηήο ράξηηνο, θαί δνγκάησλ ζείσλ, καξκαξπγαίο 
ηαίο θαλνηάηαηο, ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο ειάκπξπλελ. 
 
Χκνηψζεο εκπφξσ, ηψ ηνχο καξγαξίηαο δεηνχληη παλφιβηε, θαί επξψλ ηφλ 
έλα, καξγαξίηελ ηφλ φλησο πνιχηηκνλ, θαί ζαπκάζαο ηνχηνπ, ηάο ζενπξγνχο 
θσηνβνιίαο, Ηεξάξρα ζεφλ σκνιφγεζαο. 
 
Σήλ πεγήλ ηήο ζνθίαο, εκθηινζνθψηαηα, Πάηεξ εγάπεζαο, θαί ηψ ηαχηεο 
θίιηξσ, θαί αγάπε ζπκπεξηθεξφκελνο, πνιινζηφο εγέλνπ, θαί πνηακνχο 
ζείσλ λακάησλ, αελάσο πεγάδεηο Θεφιεπηε. 

Θενηνθίνλ 
Χο θεραξηησκέλε, ηελ θαιινπνηφλ ππεδέμσ εππξέπεηαλ, ηήλ ηά πάληα κφλσ, 
ηψ βνπιήκαηη θαηαζθεπάζαζαλ, θαί ηψ ζείσ θάιιεη, θαί θσηηζκψ ηήο 
επζεβείαο, Θενκήηνξ εκάο θαιισπίζαζαλ. 
 

Χδή ο' 
lιάζζεηί κνη σηήξ 

Ννκίκσο θηινζνθψλ, ζνθίαο δψξσλ επέηπρεο, ελζέσο ζενινγψλ, νξζφδνμα 
δφγκαηα, Πακκάθαξ θαηέιηπεο, ψλ θαηαηξπθψληεο, νη πηζηνί ζέ καθαξίδνκελ. 
 
πλέζεη ζενπξεπεί, ζεφθξνλ θαιισπηδφκελνο, ηψ ζείσ κπζηαγσγψ, ηφ νχο 
ζνπ ππέθιηλαο, θαί ηήλ ππεξθφζκηνλ, ππ' απηνχ ζνθίαλ, εκπήζεο Γηνλχζηε. 
 
Ο βίνο ζνπ ζαπκαζηφο, ν ιφγνο ζαπκαζηψηεξνο, ε γιψζζά ζνπ θσηαπγήο, 
ηφ ζηφκα ππξίπλννλ, κάθαξ Γηνλχζηε, ν δέ λνχο ζνπ Πάηεξ, αθξηβψο 
ζενεηδέζηαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ ζνη ηνχ Γαβξηήι, ηφ Υαίξε πίζηεη θξαπγάδνκελ, εμ ήο αθξάζησο εκίλ, 
φ δσαξρηθψηαηνο, αλήξ ερξεκάηηζε, θαί ζπλαλεζηξάθε, ηνίο αλζξψπνηο ν 
θηιαλζξσπνο. 

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

Κνληάθηνλ   Ήρνο πι. δ’ 
Σή ππεξκάρσ 

Σάο νπξαλίνπο δηαβάο πχιαο ελ πλεχκαηη, καζεηεπζείο ηψ ππέξ ηξείο 
νπξαλνχο θζάζαληη, Απνζηφισ Γηνλχζηε ηψλ αξξήησλ, επινπηίζζεο πάζαλ 



γλψζηλ θαί θαηεχγαζαο, ηνχο ελ ζθφηεη αγλσζίαο πξίλ θαζεχδνληαο, δηφ 
θξάδνκελ, Υαίξνηο Πάηεξ παγθφζκηε. 

Ο Οίθνο 
Άγγεινο εμ αλζξψπσλ αξεηαίο ρξεκαηίζαο, ν κέγαο Γηνλχζηνο πάζαλ, σο 
ππφπηεξνο, εκπήζε ηφλ λνχλ ηήλ νπξάληνλ γλψζηλ, δηφ άζκαζηλ, σο Άγγεινλ 
ηηκήζσκελ, βνψληεο πξφο απηφλ ηνηαχηα. 
Υαίξε, ν γλνχο Υξηζηφλ δηά Παχινπ, ραίξε, πνιινχο πξφο Υξηζηφλ 
επηζηξέςαο.  
Υαίξε, πνιπζένπ ζθελήο νιεηήξηνλ, ραίξε, ζενγλψζηνπ βνπιήο 

ζθνπεπηήξηνλ. 
Υαίξε, βίβινο ζενράξαθηνο, κπζηεξίσλ ζεζαπξέ, ραίξε πίλαμ ζενκφξθσηε, 

θαί δηφπηξα νπξαλνχ. 
Υαίξε, φηη ηφ Πάζνο ηνχ Κπξίνπ θαηείδεο, ραίξε, φηη πξνζχκσο δη' απηφλ 

ζθαγηάδε. 
Υαίξε, πεγή βιπζηάλνπζα άθεζηλ, ραίξε, ξαλίο θνηιαίλνπζα άλνηαλ. 
Υαίξε, νδφο απιαλήο ζσηεξίαο, ραίξε, θξαγκφο αζεβψλ παξνδίαο. 
Υαίξνηο, Πάηεξ παγθφζκηε. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Γ ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Γηνλπζίνπ ηνχ 
Αξενπαγίηνπ. 

ηίρνη 
Σέκλε θεθαιήλ, θαί ηφ ινηπφλ σο κέγα! 
Άξαο γάξ απηήλ, Γηνλχζηε ηξέρεηο. 
Σκεζείο Γηνλχζηε ηξίηε θεθαιήλ ζέεο αίξσλ. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ρνπζηηθνχ θαί Διεπζεξίνπ. 

ηίρνη 
Διεπζέξηνλ θαί Ρνπζηηθφλ ηφ μίθνο, 
Διεπζέξνπο ηίζεζη θαί ηψλ γείλσλ. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Θενθηίζηνπ. 

ηίρνη 
Κηίζηε ζέβαο δνχο ζεφθηηζηνο, νπ θηίζεη, 
Υαίξσλ θεθαιήο ηήλ αθαίξεζηλ θέξεη. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Γηνλπζίνπ θαί ηψλ ζχλ απηψ 
νθηψ Μαξηχξσλ. 

ηίρνη 
Γηνλχζηνο ζχλ ζπλαζισλ νθηάδη, 
Εφθνπ κεηαζηάο, θσηφο νηθεί ρσξίνλ. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγηνπ Μάξηπξνο ζεαγέλνπο. 

ηίρνη 
Χο ήιζελ ελ ρξψ ηήο ππξάο ζεαγέλεο, 



Δηζήιζελ απηήλ νπ ηαξαρζείο ηή ζέα. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Θενηέθλνπ. 

ηίρνη 
«Άπαμ ειεχζζελ» θαί ζεφηεθλνο ιέγεη, 
Χο Παχινο είπε, πξφο Κνξηλζίνπο γξάθσλ. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο, Αδαχθηνπ. 

ηίρνη 
Ξίθεη ζαλψλ, Άδαπθηε Μάξηπο Κπξίνπ, 
χλ Μάξηπζη δήο, θαί Θεφλ δψληα βιέπεηο. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ ηνχ Υνδεβίηνπ, 
Δπηζθφπνπ Καηζαξείαο. 
 

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

Χδή δ’ 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Χο φκβξνο νπξάληνο, ελ γή δηςψζε ηά ζά δηδάγκαηα, ηψλ πηζηψλ ηάο 
θαξδίαο, αεί πνζνχζαο θαηαπηαίλνπζη, θαί αθνξέζησο βνάλ εθδηδάζθνπζηλ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ννήζεη ζεφθξνλη, ηνχο αζσκάηνπο Νφαο δηέγξαςαο, θαί ηάο ηνχησλ 
Πακκάθαξ, πκλνινγίαο έλζνπο γελφκελνο, ηήλ Δθθιεζίαλ πκλείλ 
εμεπαίδεπζαο. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Γνρείνλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Παλαγίνπ ψθζεο επάξκνζηνλ, θαί ηάο ηνχηνπ 
εκπλεχζεηο, θαί θαλεξψζεηο πξνθεηηθψηαηα, πξναγνξεχσλ, εβφαο 
γεζφκελνο. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

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

Χδή ε’ 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Γηαθαλέο σο έζνπηξνλ, γεγνλψο Γηνλχζηε, θαί ρσξεηηθφλ ηψλ θαζαξψλ 
εκθάζεσλ, ηφλ λνχλ εξγαζάκελνο, δη' αξεηήο παλφιβηε, ηάο καξκαξπγάο, ηψλ 
ππέξ λνχλ ιακπεδφλσλ, δερφκελνο εβφαο. Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Αθζνλσηέξα ράξηο ζνπ, εμερχζε ηνίο ρείιεζηλ, φζελ ηάο ελζένπο, δηδαράο 
Παξέζεθαο, ηήλ ηνχησλ δηάλνηαλ, ππεξθπψο εκίλ εμαπιψλ, θαί δηαηξαλψλ, 
θαί ηειαπγψο αλαπηχζζσλ, ηνίο πίζηεη κεισδνχζηλ. Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 



ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Γλσξηκσηέξα γέγνλε, δηά ζνχ Γηνλχζηε, ε ηψλ Αζελψλ παλεπθιεήο 
Μεηξφπνιηο, Υξηζηψ πξνζελέγθαζα, ζέ απαξρήλ παλίεξνλ, ηψ Πακβαζηιεί, 
δηελεθψο κεισδνχληα, νη παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Μήηεξ Θενχ Παλάκσκε, ηήο ςπρήο κνπ ηά ηξαχκαηα, θαί ηήο ακαξηίαο, ηάο 
νπιάο εμάιεηςνλ. Τηφλ γάξ εγέλλεζαο, ηφλ εμνπζίαλ έρνληα, ηνχο 
πεπεδεκέλνπο ηαίο ζεηξαίο ηψλ πηαηζκάησλ, επθφισο αληέλαη ηψλ δεζκψλ 
ηψλ αιχησλ, ηφλ κφλνλ επεξγέηελ, θαί κφλνλ δσνδφηελ. 

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

Χδή ζ’ 
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο 

Αγίσλ Απνζηφισλ αμησζείο, ζεαηήο ρξεκαηίζαη θαί ζχκπνλνο, ζπγθνηλσλφο, 
γέγνλαο ηήο δφμεο θαί ζχλ απηνίο, επί ηήλ ζέαλ έζπεπζαο, ζψκαηνο ηνχ 
φλησο δσαξρηθνχ, ηήο κφλεο Θενηφθνπ, θαί ζεβαζκησηάηεο. ήλ επαμίσο 
κεγαιχλνκελ. 
 
Σήο ζείαο βαζηιείαο ελ νπξαλνίο, θιεξνλφκνο εγέλνπ σο έλλνκνο, Αξρηεξεχο, 
Πάηεξ σο αήηηεηνο αζιεηήο, ηεξσζχλεο ρξίζκαηη, αίκα ζπγθεξάζαο 
καξηπξηθφλ, δηφ δηπινχο ζηεθάλνπο, απείιεθαο αμίσο, Ηεξνκχζηα Γηνλχζηε. 
 
Χο έρσλ παξξεζίαλ πξφο ηφλ Θεφλ, ηεξάξρα ζνθέ Γηνλχζηε, δηά παληφο, 
πξέζβεπε ξπζζήλαη εθ πεηξαζκψλ, ηνχο επζεβψο πκλνχληάο ζε, κχζηα ηψλ 
αξξήησλ ζεσξηψλ, σο ηήο θξπθηνκχζηνπ, θαί ζεαξρηθσηάηεο, ηεξνθάληεο 
αγαζφηεηνο. 

Θενηνθηνλ 
Νηθψζαλ ηάο αηξέζεηο ζξηακβηθψο, ηήλ ζεπηήλ Δθθιεζίαλ αλάδεημνλ, ήλ ν 
Υξηζηφο, αίκαηη ηηκίσ, ηψ εαπηνχ, σο αγαζφο εθηήζαην, Κεραξηησκέλε ν ζφο 
πηφο, θαί ζψζνλ εθ θηλδχλσλ, θαί ηήο ακεραλίαο, ηήο θαηερνχζεο εκάο 
ιχηξσζαη. 

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 
Σνίο Μαζεηαίο 



Σψ Παχισ Γηνλχζηε, ηψ θιεηλψ θνξπθαίσ, καζεηεπζείο παλφιβηε, ππ' απηνχ 
εκπήζεο, ηψλ απνθξχθσλ ηήλ γλψζηλ, φζελ ζε θαί ιακπηήξα, ηή Δθθιεζία 
ηίζεζηλ, Αζελψλ πξνρεηξίζαο, ηήο επζεβνχο, Ηεξάξρελ πφιεσο, ήλ θπιάηηνηο, 
νξζνδνμνχζαλ πάλζνθε, ζαίο επραίο ζενθήξπμ. 

Θενηνθίνλ 
Δλ ηή ζεπηή θνηκήζεη ζνπ, Παλαγία Παξζέλε, παξήλ φ Γηνλχζηνο, ζχλ ηψ 
Ηεξνζέσ, θαί Σηκνζέσ ηψ ζείσ, Άκα ηνίο, Απνζηφινηο, έθαζηνο χκλνλ 
άδνληεο, πξφζθνξνλ ηή ζή κλήκε, κεζ' ψλ θαί λχλ, πάζα γιψζζα βξφηεηνο 
αλπκλεί ζε, ηήλ ηνχ Θενχ ινρεχηξηαλ, θαί ηνχ θφζκνπ πξνζηάηηλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ’ 
Γεξκαλνχ 

Δλ Ηεξεχζη θαί Μάξηπζη δηαπξέςαο ζηε, πηζηφο αλεδείρζεο Πνίκήλ, ηνχ 
Υξηζηνχ πηψλ ηφ πνηήξηνλ, δηφ ελ εθαηέξνηο επαξεζηήζαο απηψ ηψ Υξηζηψ, 
πξέζβεπε ππέξ πάλησλ εκψλ, ζχλ ηνίο άλσ Λεηηνπξγνίο, ελ θσηί λχλ 
απιηδφκελνο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Άπαζαλ έμσζνλ Γέζπνηλα, ηήο ηαπεηλήο κνπ ςπρήο, ξαζπκίαλ, αηέιεηαλ, 
αθεδίαλ, άλνηαλ, αζσηίαλ, αζέιγεηαλ, αληηινγίαλ, αλεθνταλ δεηλήλ, ηψλ 
πξνζηαγκάησλ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, πάζαλ πξφο ηνχηνηο δέ, απιεζηίαλ, 
άγλνηαλ, αζπκπαζή, ηξφπνλ αζπλείδεηνλ, γλψκελ θαί ζψζφλ κε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Κχξηε, εί θαί θξηηεξίσ 

Άλαξρε Λφγε ηνχ Παηξφο ψ Τηέ κνπ, θαί ηψ Πλεπκαηη ζχλζξνλε, πψο ηάο ζάο 
αρξάληνπο παιάκαο, επί ηνχ μχινπ εμέηεηλαο; ηίο ε ηνζαχηε ζνπ λχλ, πησρεία 
ππεξάγαζε; παξηζηακέλε ηή ζή ζηαπξψζεη, αλεβφα ε Παλάκσκνο. 
 

Καί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Ηεξνζένπ, Δπηζθφπνπ Αζελψλ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

 
Ζρνο α' 

Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Ο θσηνεηδέζηαηνο Υξηζηνχ, έξσο θαί ζεηφηαηνο, ηήλ ζήλ ςπρήλ 
θαηειάκπξπλε, θαί ηήλ δηάλνηαλ, γιπθπηάησ θέγγεη, επζεβψο επχξζεπζε, θαί 
πάζαλ αηζζεηήλ εδππάζεηαλ, ψο πχξ θαηέθιεμελ, νπξαλίσλ επηιάκςεσλ, 



εθηειέζαο,δνρείνλ παλέληηκνλ. 
 
Ζ κεγαινπξέπεηα ηψλ ζψλ, ιφγσλ Ηεξφζεε, θαί ηψλ ζνθψλ απνδείμεσλ, ε 
παλαξκφληνο, θαί αθξηβεζηάηε, αγσγή θαί κέζνδνο, επηζηεκνληθήο 
δηαζέζεσο, θαξπφο γλσξίδεηαη, θαί θσηίδεη ηνχο πξνζηξέρνληαο, θαί ζνθίδεη 
ηνχο αλαγλψζθνληαο. 
 
Σφ πεξηθαλέζηαηνλ ηψλ ζψλ, ζπληαγκάησλ ζηε, πεξί ηά ζεία ζεάκαηα, ν 
Γηνλχζηνο, ν πνιχο ηά ζεία, ηνίο πηζηνίο εθήξπμε, θαί ηφ ππεξθπέο ηψλ 
δνγκάησλ ζνπ, κεζ' νχ δπζψπεζνλ, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παξζέλε παλχκλεηε Μσζήο, ηφ ελ ζνί κπζηήξηνλ, πξνθεηηθνίο εηδελ φκκαζη, 
βάηνλ ηήλ άθιεθηνλ, θαίπεξ θαηνκέλελ, πχξ γάξ ηήο ζεφηεηνο, ηήλ κήηξαλ 
ζνπ Αγλή νχ θαηέθιεμε. δηφ αηηνχκέλ ζε, σο Μεηέξα ηνχ Θενχ εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, παξάζρνπ ηνίο δνχινηο ζνπ. 

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

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν 

παξψλ, νχ ή Αθξνζηηρίο. 
 

Σήλ θσζθφξνλ ζνπ, Πακκάθαξ κλήκελ ζέβσ. 
Θενθάλνπο 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Σφλ νπξαλνθνίηελ κπζηαγσγφλ, ζεφιεπηνλ Παχινλ, ηφλ ηνχ θφζκνπ 
ζαγελεπηήλ, δηδάζθαινλ έρσλ ζεσξίαο, ηήο αλσηάησ κχζηεο γέγνλαο. 
 
Ζ πλεπκαηνθίλεηνο εκθαλψο, ηνχ Παχινπ ζε γιψζζα, θζεγγνκέλε ηά ηνχ 
Θενχ, κπζηήξηα Μάθαξ παξηέζρε, θαί ζεεγφξνλ απεηξγάζαην. 
 
Νπηηφκελνο πφζσ πλεπκαηηθψ, θαί ζείνηο ινγίνηο, ελ ζπλέζεη πξνζνκηιψλ, ηψ 
πάλησλ Γεζπφηε 
παληέξνπο, ζενινγίαο αλαηέζεηθαο. 

Θενηνθίνλ 
Φσηφο ατδίνπ ζενπξεπέο, δνρείνλ Παξζέλε, γελνκέλε θαί θαζαξφλ, θειίδσλ 
κε πάζεο ακαξηίαο, θαί κνιπζκάησλ πιχλνλ Γέζπνηλα. 
 



Χδή γ' 
Οπξαλίαο αςίδνο 

Χο ηεξνινγνχληα, ηά ηεξά γξάκκαηα, θαί ηήο επζεβείαο ηφλ ιφγνλ, 
αλαθεξχηηνληα, πάληεο ηηκψκέλ ζε, ραξκνληθψο ζπλειζφληεο, κάθαξ Ηεξφζεε 
θαί καθαξίδνκελ. 
 
πληνλία θαί λεχζεη, θαί ζετθψ έξσηη, πξφο ηφλ επεξγέηελ ηψλ φισλ, 
αλαηεηλφκελνο, ηφλ λνχλ ειάκπξπλαο, καξκαξπγαίο ηαίο εθείζελ, θαί ςπρήλ 
εθαίδξπλαο Μαθαξηψηαηε. 
 
Φεξσλχκσο εθιήζεο, θαί Ηεξφλ έλζενλ, θαί εγηαζκέλνλ ζεφθξνλ, ψθζεο 
αλάζεκα, ηψ Παληνθξάην- 
ξη, θαί Πνηεηή ηψλ αηψλσλ, θαί λαφλ εθφζκεζαο, ηφλ επνπξαληνλ. 

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

Ο Δηξκφο 
«Οχξαλίαο 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 γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Πάζαλ ήξδεπζαο ηήλ νηθνπκέλελ, ψζπεξ λάκαζη ηαίο δηδαραίο ζνπ, ηήο 
επζεβείαο εθβιχδσλ ηά δφγκαηα, ε ηήο δσήο γάξ πεγή, ν Υξηζηφο ελ ζνί, 
επαλεπαχζαην ψ lεξφζεε. Πάηεξ φζηε, απηφλ εθηελψο Ηθέηεπε, δσξήζαζζαη 
εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα.. θαί λχλ… Θενηνθίνλ 
Θείαο θχζεσο νχθ ερσξίζζε, ζάξμ γελφκελνο ελ ηή γαζηξί ζνπ, αιιά Θεφο 
ελαλζξσπήζαο κεκέλεθελ, φ 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' 
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 

Ρεηνξηθαίο, ζεεγνξίαηο ειάκπξπλαο, ηάο ρνξείαο, κάθαξ Ηεξφζεε, ηάο ηψλ 
πηζηψλ, θαί ηφλ ηεξφλ, ζχιινγνλ ζεφθξνλ, ηψλ Απνζηφισλ Καηεχθξαλαο, 
εθζηάζεη ζεηνηέξα, θερξε κέλνο θαί ςάιισλ. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε. 



 
ινο Θεψ, Ηεξσκέλνο γεγέλεζαη, νινηξφπσο, κάθαξ εμηζηάκελνο, ηαίο πξφο 
απηφλ ζενινγηθαίο, Ηεξνινγίαηο, Ηεξνθάληνξ ζεφιεπηε θαί ζείνο πκλνιφγνο, 
θαί ζνθφο ζεεγφξνο, ηνίο παξνχζηλ εκθξφλσο θξηλφκελνο. 
 
Νχλ θαζνξψλ, Πάηεξ ηά ζεία ηξαλφηεξνλ, παξειζφλησλ, πάλησλ ηεξψηαηε, 
ηψλ αηληγκάησλ θαί ηψλ ζθηψλ, ηαίο αιεζεζηάηαηο, ηήο ζενπηίαο εκθάζεζη, 
δπζψπεζνλ ζσζήλαη, ηνχο πηζηψο κεισδνχληαο. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε. 

Θενηνθίνλ 
χ ηφλ Θεφλ, ηφλ αρσξήησο ρσξνχκελνλ, ελ θνηιία, Πάλαγλε ερψξεζαο, σο 
θαζαξά θαί παξζεληθαίο, θαζσξατζκέλε, θαηδξφηεζηλ αεηπάξζελε, δηφ ζε 
Θενηφθνλ, αιεζψο επθεκνχκελ, θαί ηφλ ηφθνλ ζνπ πίζηεη δνμάδνκελ. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Ο κνδίαηηνο Μάθαξ, ηψ ηψλ Απνζηφισλ ππάξρσλ ζπζηήκαηη, ζχλ απηνίο 
επέζηεο, ηή θνηκήζεη ηή ζεία Θεζπέζηε, ηήο ηφλ Εσνδφηελ, ζσκαηηθψο εκίλ 
ηεθνχζεο, Παλαγίαο αγλήο Θενκήηνξνο. 
 
Τπεξθπψο ελλνήζαο, θαί πξεζβεπηηθψο ηά ππέξ ιφγνλ ζεάκαηα, πθεγήζσ 
πάζη, ηνίο πηζηψο δερνκέλνηο ηήλ έιιακςηλ, θαί ηάο ζάο Πακκάθαξ, 
ζπλνπηηθάο ζενινγίαο, ζπληέλαη πνζνχζη παλάξηζηε. 
 
Παλνιβίαηο αθηίζη, ηήο ππεξθπνχο θσηαπγίαο ιακπφκελνο, αθξηβεία ζείσλ, 
απνδείμεσλ θαί θαζαξφηεηη, ηψλ πνιιψλ εθξάηεηο, ρξφλνπ ηξηβή θαί ζεσξία, 
ζνθσηέξα ηά ζεία κπνχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Απεηξάλδξσο Παξζέλε, ηφλ απεξηφξηζηνλ θχζεη ζεφηεηνο, αλδξσζέληα 
Λφγνλ, δη' εκάο ηνχο αλζξψπνπο ζπλέιαβεο, εμ αηκάησλ Κφξε, παξζεληθψλ 
δηαπιαζζέληα, ππέξ ιφγνλ θαί λφκνλ ηήο θχζεσο. 
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Μπήζεη ζενπξεπεί, ηήλ ζείαλ γλψζηλ κπνχκελνο, ηνχο ιφγνπο Πάηεξ ηνχο 
ζνχο, σο δεχηεξα ιφγηα, ζαθψο θαηαιέινηπαο, ηεξνγλσζίαηο, ηάο ςπράο 
εκψλ θσηίδνληα. 
 
Μαθάξηνο αιεζψο, εγέλνπ Θενκαθάξηζηε, θεθαζαξκέελ ςπρή, ηφ φλησο 
καθάξηνλ θαί κφλνλ εξάζκηνλ, αγαπήζαο θάιινο, ηνχ σηήξνο Ηεξφζεε. 
 
Αρξάληνηο επηβνιαίο, ελαηελίδσλ ζεφιεπηε, ηαίο λνεηαίο αζηξαπαίο, ηψλ 
ζείσλ ειιάκςεσλ, ηήο ηνχησλ κεζέμεσο, θαί θσηνδνζίαο, θνηλσλφο ψθζεο 
καθάξηε. 

Θενηνθίνλ 



Κπξίσο θαί αιεζψο, ζέ Θενηφθνλ δνμάδνκελ, ηφλ φλησο φληα ζεφλ, αξξήησο 
γάξ ηέηνθαο, ζαξθί θαζ' ππφζηαζηλ, ζπλδεδξακεθφηα, ΠαΗλαγία 
Μεηξνπάξζελε. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Σή ππεξκάρσ 

Σφλ Ηεξάξρελ Αζελψλ αλεπθεκνχκέλ ζε, σο κπεζέληεο δηά ζνχ μέλα θαί 
άξξεηα, αλεδείρζεο γάξ ζεφιεπηνο πκλνιφγνο. Αιιά πξέζβεπε πακκάθαξ. 
Ηεξφζεε, εθ παληνίσλ ζπκπησκάησλ εκάο ξχεζζαη, ίλα θξάδσκελ, Υαίξνηο 
Πάηεξ Θεφζνθε. 
 

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

Δπηζθφπνπ Αζελψλ. 
ηίρνη 

Ηεξφζενο Ηεξψζε ζνη πάιαη,  
Νχλ δ' αχ κεηαζηάο, θαί ζπλήθζε ζνη Λφγε. 
Ζνί ζήκα θάιπςε ηεηάξηε Ηεξφζεηνλ. 

 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Πέηξνπ Καπηησιίσλ. 

ηίρνη 
Δχζεθηνο ψλ κάραηξα Πλεχκαηνο Πέηξνο, 
Σφ ηνχ μίθνπο εχζεθηνλ νχθ εδεηιία. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Γνκλίλεο θαί ηψλ ζπγαηέξσλ 
απηήο Βεξίλεο, θαί Πξνζδφθεο. 

ηίρνη 
Σφ ηνχ πνηακνχ ξεχκα ξχκκα ηξείο θφξαη,  
Βνησηηθψλ έρνπζηλ αγλνεκάησλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Απδάθηνπ, θαί Καιιηζζέλεο 
ηήο απηνχ ζπγαηξφο. 

ηίρνη 
Ξίθεη ζαλψλ, Αχδαθηε Μάξηπο Κπξίνπ,  
χλ Μάξηπζη δήο θαί Θεφλ δψληα βιέπεηο. 
Θενχ ζεσξεί θάιινο ε Καιιηζζέλε,  
Οχπεξ ηφ ζείνλ είρελ εηο ζθέπελ ζζέλνο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ακκνχλ ηνχ Αηγππηίνπ. 
ηίρνη 

Αζθήζεσο δηήιζε ηήλ ζηελήλ ηξίβνλ,  



Ακκνχλ ν ζείνο, θαί ηξπθήο εχξε πιάηνο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Φαχζηνπ, Γατνπ, Δπζεβίνπ, 
θαί Υαηξήκνλνο ηψλ Γηαθφλσλ. 

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

 
Χδή δ' 

Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 
Αγίσλ ηά άγηα, θαηαλνήζαη ζπεχδσλ Μαθάξηε, θαζαξφηεηα βίνπ, θαί ζεσξίαο 
ζείαο αθξφηεηα, ζνθψο εθηήζσ, θαί ςάιισλ εθξαχγαδεο. Δπινγεηφο ν Θεφο, 
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ρεκάησλ ν θζφγγνο ζνπ, θαί ζπγγξακκάησλ ε θαιιηέπεηα, θαηεπθξαίλεη ηνχο 
πφζσ, πξνζνκηινχληαο θαί δηαλίζηεζη, πξφο πκλσδίαλ θξαπγάδεηλ 
δηδάζθνπζα. Δχινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Μνλάδα ζεφηεηνο, γλσξηδνκέλελ εζενιφγεζαο, ελ πξνζψπνηο Σξηάδη, θαί 
πκλνπκέλελ ελ ππνζηάζεζη, ηξηζί ζεφθξνλ, θαί ςάιισλ αλέκειπεο. 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Ννκίκσλ ηήο θχζεσο, Παξζελνκήηνξ άλεπ γεγέλλεθαο, ηφλ δεζπφδνληα 
πάλησλ, ηψλ νξσκέλσλ θαί λννπκέλσλ Αγλή, φλ αλπκλνχληεο, ζπκθψλσο 
θξαπγάδνκελ. Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε' 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Ζ παλζζελήο ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Αγίνπ ελέξγεηα, ηή θαζαξσηάηε ζνπ ςπρή 
ζθελψζαζα, ζεφιεπηνλ θήξπθα, θαί ζεεγφξνλ έδεημελ, Ηεξνπξεπψο ηφλ 
Λπηξσηήλ αλπκλνχληα, θαί πίζηεη κεισ δνχληα. Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Μεη' επζεβνχο δεηήζεσο, εξεπλήζαο ηά άξξεηα, ηήο νηθνλνκίαο ηνχ Υξηζηνχ 
κπζηήξηα, ηξαλψο εθαλέξσζαο, πςεγνξία ρξψκελνο, θαί ηή γιπθπηάηε, ηψλ 
ζψλ ιφγσλ ζπλζήθε, βνψλ αδηαιείπησο. Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Ζ παλνιβία ράξηο ζε, ζεηνηέξαο εκπλεχζεσο, θαί ζενινγίαο, αθξηβνχο 
ελέπιεζελ, εληεχζελ αλέβιπζαο, σο πνηακνχο ηά δφγκαηα, ηάο ηψλ 
Απνζηφισλ, θαηεπθξαίλσλ ρνξείαο, κεζ' ψλ λχλ αλακέιπεηο. Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Νελεθξσκέλελ Πάλαγλε, ηήλ ςπρήλ κνπ ηνίο πηαίζκαζη, θαί θεθαθσκέλελ, 
Ηνβφισ δήγκαηη, Θεφλ ηφλ δπλάκελνλ, δσνπνηείλ ηά ζχκπαληα, ε 
απεηξνγάκσο ππέξ θχζηλ ηεθνχζα, αλάζηεζνλ βνψζαλ, Ηεξείο επινγείηε, 



ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
Ο Δηξκφο 

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

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο 

νθίαο ππεξζφθνπ ψο εξαζηήο, γεγνλψο ηψλ ραξίησλ ηφλ ζηέθαλνλ, ηφλ 
εππξεπή, ραίξσλ εθνκίζσ λχλ παξ' απηήο, θαί ρνξεπηήο νπξάληνο, πεξί ηφλ 
ηψλ φισλ Γεκηνπξγφλ, γελφκελνο δπζψπεη, ζσζήλαη εθ θηλδχλσλ, ηνχο ζέ 
πκλνχληαο Ηεξφζεε. 
 
Δζθήλσζαο ηάο άλσ ζείαο απιάο, θαί κνλάο αησλίνπο θαηψθεζαο, θαί 
ζηξαηηαίο, λχλ ζπλενξηάδεηο αγγειηθαίο, ζχλ Απνζηφισλ ηάγκαζηλ, νηο θαί 
ζπλαπιίδε ραξκνληθψο, κεζ' ψλ θαί ζπλαγάιιε, ηνίο πίζηεη ζε ηηκψζη, ζείαλ 
εηξήλελ εμαηηνχκελνο. 
 
Βεβαίαο αληηδφζεηο απνιαβψλ, ψλ ελ γή ηάο εκθάζεηο εθέθηεζν, δηελεθεί, 
πφζσ αλαλεχσλ πξφο ηφλ Θεφλ, λχλ εθηελψο Ηθέηεπε, Πάηεξ Ηεξφζεε ηιαζκφλ, 
δνζήλαη ηνίο ελ πίζηεη, ηήλ κλήκελ ζνπ ηεινχζη, ηήλ θσηνθφξνλ θαί παλίεξνλ. 

Θενηνθίνλ 
Χ Μήηεξ ηνχ ηψλ φισλ Γεκηνπξγνχ, κεηξηθή παξξεζία δπζψπεζνλ, ηφλ ζφλ 
Τηφλ, ζψζαη δπλαζηείαο ηπξαλληθήο, ηνχο αηρκαιψηνπο δνχινπο ζνπ, θαί 
ζπθνθαληίαο ηψλ πνλεξψλ, αλζξψπσλ θαηαξγήζαη, γαιήλελ ηε βξαβεχζαη, 
θαί ζσηεξίαλ ηνίο πκλνχζί 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, εχξπρσξνηέξα ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε 
Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη κεγαιχλνπζηλ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

ηε ε Μήηεξ ηνχ Λφγνπ, πξφο ηάο εθεί θαηαπαχζεηο, κεηαλαζηεχνπζα ψθζε, 
ζχλ ηνίο ινηπνίο Απνζηφινηο, ζχ lεξφζεε χκλνηο, επέζηεο ηαχηελ 
πξνπέκπσλ. 
 

Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηεο Αγίαο Μάξηπξνο Υαξηηίλεο. 
 



ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Σήο ραξάο σο επψλπκνο, ελ ραξά πξνζερψξεζαο , εηο λπκθψλα πάλζεκλε 
ηφλ νπξάληνλ, έλζα ηφ ζφλ επεπφζεζαο, θεθηήζζαη πνιίηεπκα, ππνκείλαζα 
ζηεξξψο, αιγεηλήλ φλησο βάζαλνλ, ηψλ νδφλησλ ηε, θαί νλχρσλ απάλησλ 
εθξηδψζεηο, αζινθφξε Υαξηηίλε, Παξζελνκάξηπο πνιχαζιε. 
 
Σψλ ιεφλησλ ζπλέζιαζαο, ζηαγφλαο πνιχαζιε, ζηαγφλσλ θέξνπζα ηά 
ζπλζιάκαηα, ηψλ δέ νλχρσλ εθξίδσζηλ, γελλαίσο ππήλεγθαο, εθξηδνχζα ηά 
δεηλά, ηήο απάηεο θξπάγκαηα, ζαιαηηίνηο δέ, ελ βπζνίο απεξξίθεο, ηήλ 
θαθίαλ, ππνβξχρηνλ πνηνχζα, ηνχ πνλεξνχ πνιεκήηνξνο. 
 
Μεηά ηέινο καθάξηνλ, ελ ζαιάζζε ξηθείζάλ ζε, ζφο γελλήησξ Έλδνμε 
ζπλεθφκηζελ, αλαβνψλ κεη' εθπιήμεσο. Πψο λχλ θεραξίησζαη, Ηεξψηαηνλ 
εκφλ, θαί πνζνχκελνλ γέλλεκα, ηαίο θνιάζεζη, ηνχ ζεπηνχ καξηπξίνπ, θαί ηήλ 
θιήζηλ, αιεζεχνπζαλ εηξγάζσ, πξνηππσζείζάλ ζνη ράξηηη! 

Γφμα… Καί λχλ.... Θενηνθίνλ 
σηεξίαο ιηκέλα ζε, ηφλ παλάθιπζηνλ Άρξαληε, θαί πξαείαλ φλησο γαιήλελ 
έρνκελ, νη ελ πειάγεη Θεφλπκθε, ζθνδξψο ρεηκαδφκελνη, ηψλ ηνχ βίνπ 
δπζρεξψλ, θαί δεηλψλ πεξηζηάζεσλ, δηά ηνχηφ ζνη, θαί πξνζηξέρνκελ πάληεο 
εθβνψληεο. Δηο ηνχο αηψλαο κή ειιίπεο, ηψλ νηθεηψλ ζνπ πξντζηαζζαη. 

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηήο Αγίαο φ 
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Σήο Υαξηηίλεο ηήλ ράξηλ κέιπσ πφζσ. Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 
Σαίο ζαίο κνπ, ψ Υαξηηίλε ράξηζη, ηφλ λνχλ ραξίησζνλ, ραξηησζείζα άζινηο 
Ηεξνίο, Ηεξψο αλπκλήζαί ζε, σο αζιεθφξνλ Μάξηπξα, θαί παξζελία 
δηαιάκπνπζαλ. 
 
Ζ ράξηο, ηνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, ζέ ραξηηψζαζα, ραξνπνηαίο εθαίδξπλε 



πινθαίο, θαί ραξάλ ηήλ αηψληνλ, θιεξνλνκείλ ελίζρπζελ, αλδξεηνθξφλσο 
ελαζιήζαζαλ. 
 
ηαπξψ ζε, αλαξηεζέληα Γέζπνηα, θαηαλνήζαζα, ε επθιεήο ζνπ Μάξηπο 
αηθηζκψλ, θαξηεξεί ηφ επίπνλνλ, δπλακνπκέλε ζζέλεη ζνπ, ηνχ ηήλ εκψλ 
θχζηλ λεπξψζαληνο. 

Θενηνθίνλ 
Υσξίνλ, ρσξεηηθφλ γεγέλεζαη, ηήο ζείαο θχζεσο, ζενγελλήηνξ άρξαληε, δηφ, 
Υαξηηίλε πνζήζαζα, παξζεληθψο νπίζσ ζνπ, ηψ ζψ Τηψ πξνζαπελήλεθηαη. 
 

Χδή γ' 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

Αλάςαο ζνπ ηήλ ςπρήλ, έξσο ν ζείνο ηήο ζαξθφο έξσηαο, θαί ραιεπά 
βξάζκαηα, ηά ηψσλ αηθηζκψλ ελαπέζβεζε. 
 
Ρεγλχκελνλ πξφ πνδψλ, Μαξηπξηθψλ ηφλ δπζκελή βιέπνληεο, ηή ηνχ 
Υξηζηνχ ράξηηη, αίλεζηλ απηψ πξνζελέγθσκελ. 
 
Ηζρχτ παληνπξγηθή, ηήλ θεθαιήλ ηνχ δπζκελνχο έζιαζαο, ζήο θεθαιήο 
θέξνπζα, Μάξηπο θαξηεξηθψο ηήλ θαηάθιεμηλ. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ κφλελ ελ γπλαημίλ, εχινγεκέλελ ζε Αγλή ζηέξγνπζα, ζαίο αγαζαίο ράξηζη, 
Μάξηπο Υαξηηίλε δεδφμαζηαη. 

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

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο 

Σψλ λννπκέλσλ ηφ ηεξπλφλ αγαπήζαζα, ηψλ νξσκέλσλ ηφ ξεπζηφλ 
θαηαιείςαζα, ηαίο ζετθαίο σρχξσζαη ειπίζη ηφλ λνχλ, φζελ πξφο ηφ ζηάδηνλ, 
ηήο αζιήζεσο Μάξηπο, ραίξνπζα εηζέδξακεο, θαί ηφλ φθηλ θαζείιεο, θαί 
αλεπιέμσ λίθεο εχπξεπή, ζηέθαλνλ θφξε, Μαξηχξσλ αγιάτζκα. 

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σψλ αθαζάξησλ ινγηζκψλ κνπ ηά πιήζε, θαί ηψλ αηφπσλ ελλνηψλ ηάο 
ληθάδαο, ηίο εμεηπείλ δπλήζεηαη Παλάκσκε; ηάο επαλαζηάζεηο δέ, ηψλ 
αζάξθσλ ερζξψλ κνπ, ηίο εθδηεγήζεηαη, θαί ηήλ ηνχησλ θαθίαλ, αιιά ηή ζή 
πξεζβεία Αγαζή, ηνχησλ κνη πάλησλ, ηήλ ιχηξσζηλ δψξεζαη. 

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

Χδή δ' 



Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 
Ηεξείνλ ψζπεξ άκσκνλ πξφο ζθαγήλ ζε, εθ παηξηθψλ αθήξπαζαλ, Μάξηπο 
αζιεθφξε, αγθαιψλ νη ηχξαλλνη, Παηέξα νπξάληνλ, ππεξβνιηθψο 
αγαπήζαζαλ. 
 
Νεάληζη ηαίο θξνλίκνηο αθνινπζνχζα, ηήλ ςπρηθήλ ιακπάδα ζνπ, αίκαηη 
πινπζίσο, ήξδεπζαο παλεχθεκε, θαί ζείνλ θεθιήξσζαη, Μάξηπο ραξηηψλπκε 
ζάιακνλ. 
 
Ζ θαξδία ζνπ ηψ έξσηη ηνχ λπκθίνπ, ππξπνινπκέλε άλζξαθαο, πιάλεο 
γελλαηφθξνλ, ιχζξσ ελαπέζβεζελ, αηκάησλ θαί ζάιαζζαλ, ηήο πνιπζεταο 
εμήξαλελ. 

Θενηνθίνλ 
σκαηνχκελνλ εθχεζαο Θεφλ Λφγνλ, Θενγελλήηνξ άρξαληε, φλ ε Υαξηηίλε, 
ζηέξγνπζα ζεξκφηαηα, ππξί αληεηάμαην, θαί πνιπεηδέζη ζηξεβιψζεζη. 
 

Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

Σήλ θάξαλ μπξηζκψ, θαί αλζξάθσλ ππξψζεη, ζπλζιίβνληέο ζνπ ζεφθξνλ, 
ινγηζκνχ ζνπ ηφλ ηφλνλ, νχδφισο παξεζάιεπζαλ. 
 
Ήινπο ζνπ θαί ζθαγήλ, εηθνλίδνπζα Κχξηε, ηήλ έκππξνλ νβειίζθσλ, 
ππνθέξσ νδχλελ, ε Μάξηπο αλεθξαχγαδελ. 
 
Νίθαηο ηήλ θεθαιήλ, Υαξηηίλε θαηέζηεςαη, ληθήζαζα ηφλ ηήλ Δχαλ, 
εθληθήζαληα φθηλ, ηνίο άζινηο θαιιηπάξζελε. 

Θενηνθίνλ 
Ννχο βξφηεηνο ηήλ ζήλ, ππέξ έλλνηαλ ζχιιεςηλ, νπ δχλαηαη ελλνήζαη, 
Μεηξνπάξζελε Κφξε. Θεφλ γάξ απεθχεζαο. 
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Υάξηζη, θαί ζεκείνηο Υξηζηφο εζηεθάλσζε, ηήλ Ηεξάλ θνξπθήλ ζνπ, ππέξ νχ 
ηφ πάζρεηλ πξνήξεζν, Αζιεθφξε, ηήο ραξάο ηήο ελζένπ επψλπκε. 
 
Άγηνο, Ησλάλ εθ βπζνχ ν ξπζάκελνο, ζέ ζαιαηηίσ πειάγεη, εξξηκκέλελ ζψδεη, 
δψζαλ ζεφθξνλ, θαί βπζψ ζνπ, ηψλ αηκάησλ ερζξνχο θαηεπφληηζε. 
 
Ρνκθαία, θαξηεξίαο ερζξνχο εζαλάησζαο, θαί θαξηεξνχζα νδφλησλ, παληειή 
εθξίδσζηλ Έλδνμε, ηψλ ιεφλησλ, ηψλ αζάξθσλ ηάο κχιαο ζπλέζιαζαο. 

Θενηνθίνλ 
Ηζρχλ ζε, επξακέλε Παξζέλε θαί ζηήξηγκα, ε Υαξηηίλε αηθίζεηο, θαξηεξψο 
ππνθέξεη. θαί ραίξνπζα, ζνχ νπίζσ, ηψ ηψλ φισλ Γεζπφηε πξνζάγεηαη. 

Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 



ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη». 
 

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

ηίρνη 
Οπεξ δη' επρήο είρε, ζαξθφο ηήλ ιχζηλ,  
Ηδνχ δη' επρήο ιακβάλεη Υαξηηίλε. 
Πέκπηελ Υαξηηίλε εΗζέδξακελ άζηπ ζενίν. 

Σή απηή εκέξα Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Μακέιρζεο. 
ηίρνη 

«Οκνχ ιεινπκέλελ κε Υξηζηέ πξνζδέρνπ,  
(Μακέιρζα θεζί) θαί ιίζνηο βεβιεκέλελ». 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε νπηαζίαο Κνζκά Μνλαρνχ, θνβεξάο θαί σθειίκνπ. 
 

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

Χδή δ' 
Δλ ηή θακίλσ 

Νένπο ηξείο παίδαο, ν εθ θακίλνπ ιπηξσζάκελνο, ζψδεη εθ ηξνρνχ ζε Μάξηπο 
ππξνεηδνχο, Υαξηηίλε αλακέιπνπζαλ. Δπινγεκέλνο εη ελ ηψ Ναψ, ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε. 
 
Μεηά Παξζέλσλ, ιακπαδεθφξνο εηο νπξάληα, βαίλεηο ηνχ ππξφο ιακπάδαο 
θαξηεξηθψο, ελ ηψ ςάιιεηλ ππνκείλαζα. Δχινγεκέλνο εί ελ ηψ Ναψ, ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε. 
 
Διειεγκέλνο, ππνκνλή ζνπ ν παξάλνκνο, ρείξαο ζπλδεζκεί θαί πφδαο θαί ηψ 
βπζψ, παξαπέκπεη ζε θξαπγάδνπζαλ. Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ Νασ, ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε. 
 
Λφγσ ζνπ ζείσ, ηήλ αινγίαλ ζηειηηεχζαζα, πάζεη παζεκάησλ Μάξηπο 
δσνπνηψλ, αλεπιήξσζαο πζηέξεκα, Δπινγεκέλνο εί ν Θεφο κνπ, βνψζα θαί 
Κχξηνο. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ κφλελ, θαί θαζαξάλ ζε θαί αθήξαηνλ, Λφγνο θαζαξφο εγάπεζε θαί 
εθ ζνχ, αλεπιάζαην ζαξθνχκελνο, Κφξε ηφλ άλζξσπνλ, ν Υαξηηίλελ 
δνμάζαο ηνίο ζαχκαζη. 
 

Χδή ε’ 
Υείξαο εθπεηαζαο Γαληήι 

Χξαία ελ θάιιεζη ηψλ ζψλ, ζηηγκάησλ γέγνλαο, θαί θαηεγγχεζαη, Παξζέλνο 
άθζνξνο κείλαζα, ηψ σξαίσ Λφγσ πάλζεκλε, ηψ εθ Παξζέλνπ δη' εκάο, 
ζεζαξθσκέλσ Υξηζηψ, ψ βνψκελ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Πάζαηο καρνκέλε πξνζβνιαίο, ηψλ ηηκσξνχλησλ ζε, γελλαίσο ήλεγθαο, 



ηξνρνχ θινγίδνληνο θάθσζηλ, νβειίζθσλ ηήλ ππξάθησζηλ, ηήλ είο βπζφλ 
απνξξηθήλ, θαί ηψλ νδφλησλ εκλή, θαί νλχρσλ ηάο εθξηδψζεηο, Υξηζηφλ 
κεγαιχλνπζα. 
 
Οη πφδεο νη ζνί, ηαίο θαιινλαίο ηψλ πφλσλ έλδνμε θαζσξατζζεζαλ, δηφ ελ 
χδαζη βαίλνληεο, νπθ εβξάρεζαλ ζπλφλησλ ζνη, Παξζελνκάξηπο εχθιεψλ 
Θενχ Αγγέισλ, κεζ' ψλ αλεβφαο. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Θαχκα θαηαπιήηηνλ πάληα λνχλ, κεηά ηειείσζηλ, πψο ηψ γελλήηνξη, ηφ ζφλ 
εθδέδσθε ιείςαλνλ, βπζφο ν θνιπσζάκελνο, φπεξ θεδεχζαο παηξηθψο, 
ηξπγά ηήλ ράξηλ εθ ζνχ, Υαξηηίλε, ηήλ βαζηιείαλ ιαβψλ ηήλ νπξάληνλ. 

Θενηνθίνλ 
θζεο ππεξηέξα νπξαλψλ, Θεφλ νπξάληνλ απνθπήζαζα, ηφλ νπξαλψζαληα 
Πάλαγλε, γεγελψλ φισλ ηφ θχξακα, θαί Υαξηηίλεο ηήλ ζεπηήλ, κλήκελ 
θαηδξχλαληα, ψ βνψκελ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

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

Χδή ζ' 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο 

Ίλα ηψλ ζηεθάλσλ ηήο δφμεο, σο αδηάθζνξνο παξζέλνο, Μάξηπο επηηχρεο 
παληνίσλ, θνιαζηεξίσλ είδνο ππήλεγθαο, αγαιινκέλε πλεχκαηη, θαί δηαλνίαο 
αλαζηήκαηη. 
 
Χο πεξηθαιήο σο σξαία, σο πεξηδέμηνο παξζέλνο, σο αθαηαγψληζηνο 
Μάξηπο, σο ηνχ Γεζπφηνπ λχκθε παλάκσκνο, ρξπζνεηδέζη πηέξπμη, πξφο ηά 
νπξάληα θαηέπαπζαο. 
 
χ θσηνεηδείο Υαξηηίλε, ελαπαζηξάπηεηο ιακπεδφλαο, δφθνλ πνλεξίαο 
δαηκφλσλ, θαί παζεκάησλ απνδηψθνπζα, ηαίο ζενδφηνηο πάληνηε, 
ζαπκαηνπξγίαηο αμηάγαζηε. 
 
Ζ πεξηραξήο ζνπ εκέξα, πεξηραξψο ιανχο αζξνίδεη, ζνχ ηάο αξηζηείαο 
πκλήζαη, θαί ηνχο αγψλαο θαί ηά παιαίζκαηα, θαί ηήλ γελλαίαλ άζιεζηλ, 
Μεγαινκάξηπο ραξηηψλπκε. 

Θενηνθίνλ 
Φψο εκίλ αλέηεηιε κήηξαο, εμ απεηξάλδξνπ ζνπ Παξζέλε, νχ ηαίο 
θξπθησξίαηο ελζέσο, θαηαπγαζζείζα θψο ερξεκάηηζελ, ε ηήο ραξάο 
επψλπκνο, Θενθπήηνξ απεηξφγακε. 

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



 
Δμαπνζηεηιάξηνλ 

Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 
Δλ νπξαλνίο σο Μάξηπο, Υαξηηίλε ηψ Θεψ, παξηζηακέλε ελδφμσο, πάληαο 
εκάο ηνχο επζεβείο, κλήκελ ηήλ ζήλ εθηεινχληαο, ζψδε ζεξκαίο ζνπ 
πξεζβείαηο. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ ζφλ Τηφλ Παξζέλε, κή δηαιίπεο δπζσπείλ, ππέξ εκψλ ηψλ ζψλ δνχισλ, 
ίλα ξπζζψκελ ηήο εθεί, θξηθηήο θνιάζεσο πάληεο, θαί ηνχ ππξφο ηνχ 
αζβέζηνπ. 
 

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

Αξρή 
ΤΖ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ Απνζηφινπ Θσκά. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ ηξία, δεπηεξνχληεο απηά. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Σήο πιεπξάο εθαςάκελνο, ηνχ Γεζπφηνπ Παλφιβηε, ηψλ θαιψλ θαηείιεθαο 
ηφ αθξφηαηνλ, ψζπεξ γάξ ζπφγγνο ηά λάκαηα, εθείζελ εμήληιεζαο, ηήλ 
πεγήλ ηψλ αγαζψλ, θαί δσήλ ηήλ αηψληνλ, θαί επφηηζαο, ρεξζσζείζαο 
θαξδίαο αγλσζία, ηνχ Θενχ ζενγλσζίαο, αλαπεγάδσλ ηά δφγκαηα. 
 
Σή πηζηή απηζηία ζνπ, ηνχο πηζηνχο εβεβαίσζαο, σο Θεφλ θαί Κχξηνλ πάζεο 
θηίζεσο, ζενινγείλ επαξμάκελνο, ηφλ ζάξθα θνξέζαληα, δη' εκάο ηνχο επί 
γήο, θαί ηαπξφλ ηε θαί ζάλαηνλ ππνκείλαληα, θαί ηάο ηξήζεηο ηψλ ήισλ, θαί 
ηή ιφγρε, ηήλ πιεπξάλ δηαλπγέληα, εμ ήο δσήλ αξπφκεζα. 
 
Ο Θσκάο ν ζαπκάζηνο, ηήλ πεγήλ αλεζηφκσζε, ηψλ δνγκάησλ Γέζπνηα ηνίο 
ζεφθξνζη, ηήλ γάξ πιεπξάλ ςειαθήζαο ζνπ, δηπιήλ ηήλ ελέξγεηαλ, ηαίο 
νπζίαηο ηαίο δηηηαίο, θαηαιιήισο κεκχεηαη, θαί εβφεζε. χ Θεφο κνπ ππάξρεηο 
θαί Γεζπφηεο, ζχ θαί Κχξηνο ηήο δφμεο, ν δη' εκέ ζάξμ γελφκελνο. 

Γφμα… Ήρνο πι. β’ 
Χο ππεξέηεο ηνχ Λφγνπ, θαί ηήο αξξήηνπ ζαξθψζεσο απηνχ, βπζφλ ζνθίαο 
εμήληιεζαο, Θσκά Απφζηνιε, ηψ γάξ θαιάκσ ηνχ ηαπξνχ, αληρλεχσλ εθ 
ηνχ βπζνχ ηήο απάηεο, ςπράο εδψγξεζαο. ζελ ηή ζαγήλε ηψλ ζψλ 
δνγκάησλ, πάζαλ εθψηηζαο ηήλ νηθνπκέλελ, θαί ηψ θσηί ηήο γλψζεσο, ηάο 
ηψλ Ηλδψλ εδνθσκέλαο ςπράο θαηειάκπξπλαο. Γηφ ηήο δφμεο ηειαπγψο, 
Υξηζηνχ θαηαηξπθψλ, απηφλ ηθέηεπε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο 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. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 
ζπεξ καξγαξίηελ ζε, εθ ηνχ βπζνχ αληκήζαην, ηήο ηνχ θφζκνπ ζπγρχζεσο, 
Υξηζηφο ν θηιάλζξσπνο, δηά ζνχ πινπηίζαο, ηνχο επνξεκέλνπο, θαί ηή πελία 
ηψλ δεηλψλ, ζπγθεθξακέλνπο Θσκά Απφζηνιε, δηφ ζε καθαξίδνκελ, θαί ηήλ 
παλένξηνλ Μλήκελ ζνπ, ελ αηλέζεη δνμάδνκελ, επζεβψο ζε γεξαίξνληεο. 
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ. 
 
Ηλδψλ θαηειάκπξπλαο, πάζαλ ηήλ γήλ ηεξψηαηε, θαί ζεφπηα Απφζηνιε, 
θσηίζαο γάξ άπαληαο, πηνχο απεηξγάζσ, θσηφο θαί εκέξαο, ηνχηνπο ελ 
Πλεχκαηη ζνθέ, εηδσιηθνχο ηε λανχο θαηέξξαμαο, αλήγεηξαο δέ ράξηηη, Θενχ 
εηο δφμαλ θαί αίλεζηλ, εθθιεζίαο Μαθάξηε, πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ. 
 
Υεηξί θηινπξάγκνλη, ζείαλ πιεπξάλ εμεξεχλεζαο, θαί ηψλ ήισλ ηά ηξαχκαηα, 
άπεξ ν αζάλαηνο, δη' εκάο ππέζηε, θαί ηήλ απηζηίαλ, κεηαβαιψλ ραξκνληθψο, 
εηο εππηζηίαλ Θσκά εβφεζαο. χ εί Θεφο θαί Κχξηνο, θαί ζέ δνμάδσ 
θηιάλζξσπε, ηφλ ηνίο πάζεζη βιχζαληα, ηνίο πηζηνίο ηήλ απάζεηαλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β'  Αλαηνιίνπ 
Σά ζεία επνπηεχσλ, Υξηζηνχ ηήο ζνθίαο λνεηφο αλαδέδεημαη θξαηήξ, 
κπζηηθψο ζσκά Απφζηνιε, ελ ψ ηψλ πηζηψλ αη ςπραί επθξαίλνληαη, ηή γάξ 
ζεία ζαγήλε ηνχ Πλεχκαηνο, ιανχο αλείιθπζαο εθ βπζνχ ηήο απνγλψζεσο. 
φζελ εθ ηψλ, σο πνηακφο ηήο ράξηηνο εμήιζεο, ηά ζά εθβιχδσλ έλζεα 
δφγκαηα, εηο ηήλ ζχκπαζαλ θηίζηλ. Γηφ ηνχ Υξηζηνχ ηά πάζε εθκηκνχκελνο, 
ηήλ πιεπξάλ εινγρεχζεο, θαί ελ ηψ γλφθσ εηζδχζαο ηήο αθζαξζίαο, απηφλ 
ηθέηεπε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ιελ απνζέκελνη 

ηαλ κνπ εηο έλλνηαλ, ηφ θνβεξφλ έιζε βήκα, ηνχ Τηνχ ζνπ Πάλαγλε, θαί ηφ 
δηθαζηήξηνλ ηφ παγθφζκηνλ, απνξψ δέδνηθα, δεηιηψλ θαί ηξέκσλ, ηήλ ηψλ 
έξγσλ κνπ εμέηαζηλ, θαχια γάξ άπαληα, θαί αηζρχλεο πάζεο αλάπιεα, θαί 
ζθφηνπο θαί θνιάζεσο, θαί απνζηξνθήο φλησο άμηα. Ίδε κνπ ηήλ ζιίςηλ, θαί 
ίδε ηήο ςπρήο ηήλ ζπληξηβήλ, θαί ηήο αλάγθεο εθείλεο κε, ξχζαη θαί 
θνιάζεσο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ' 
Απφζηνιε Άγηε Θσκά, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ, 



παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα 
Ήρνο πι. α' 

Σφλ Απφζηνινλ πάληεο θαί καζεηήλ ηνχ Υξηζηνχ, επθεκήζσκελ χκλνηο επί ηή 
κλήκε απηνχ. ζενπξεπψο γάξ ηάο εκψλ δηαλνίαο απηφο, ηχπνπο ηψλ ήισλ 
ςειαθψλ, βεβαίαλ πίζηηλ εθδεηψλ, εζηήξημελ ελ Κπξίσ, αδηαιείπησο 
πξεζβεχσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα Θεφλ θαί Κχξηνλ, δη' εκάο ηνχο θζαξέληαο ηνίο 
ακαξηήκαζη, ηνχηνλ ηθέηεπε αεί, ηνχ νηθηεηξήζαη εκάο, θαί απνζηξέςαη ηφλ 
ζπκφλ, θαί ηήλ νξγήλ απηνχ εκλή, απφ ηψλ πίζηεη βνψλησλ, θαί 
επθεκνχλησλ απαχζησο, ηά κεγαιεία ηήο ζήο ράξηηνο. 
 

Δίηα νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Απνζηφινπ ν παξψλ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο. 

 
Σψλ ζαπκάησλ γέκνληα ζσκάλ ζαπκάζσ. 

Πνίεκα Θενθάλνπο 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Σξηζηάηαο θξαηαηνχο 

Σφλ άλαξρνλ Τηφλ, ηνχ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ θαλέληα επί γήο, κνξθή ηή θαζ' 
εκάο, φλ εψξαθαο Έλδνμε, νχ θαί ηάο ρείξαο παιάκε, θαί πιεπξάλ 
εςειάθεζαο, θαζηθέηεπε ζψζαη ηνχο δνχινπο ζνπ. 
 
Ο γλψζηεο ηψλ θξππηψλ, θαί λεθξνπο ν εηάδσλ, θαί θαξδίαο εξεπλψλ, Θεφο 
κνπ Ηεζνχο, ζέ Θσκά πακκαθάξηζηε, ηήο απηνχ ζενθαλείαο, ππεξέηελ θαί 
κάξηπξα, θαί Απφζηνινλ ζείνλ πξνζήθαην. 
 
Νακάησλ κπζηηθψλ, πνηακφο αλεδείρζεο, πεξηθιχδσλ ζχ Θσκά, ηφ 
πξφζσπνλ ηήο γήο, Δθθιεζίαο ηε ζχζηεκα, ξεχκαζη ζενγλσζίαο, θαη ηψ 
ξνίδσ ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ πνιχζενλ πιάλελ απήιαζαο. 

Θενηνθίνλ 
Θαλάηνπ θαί θζνξάο, θαζαηξέηεο ππάξρεηο, αθζαξζίαο ηήλ πεγήλ, ηεθνχζα 
ηφλ Υξηζηφλ, Θενηφθε παλχκλεηε, ηφλ θαί ηήο αζαλαζίαο, σξατζαληα ράξηηη, 
ηψλ αλζξψπσλ ηήλ θχζηλ παλάκσκε. 
 

Χδή γ’ 



Οπθ ελ ζνθία 
Αξεηήο θάιιεη, δηαπξέπσλ ζεφπηα θαί ζαχκαζη, ηψλ Ηλδψλ ηφ δπζεηδέο, θσηί 
ηψ ζείσ θαηεχγαζαο, πίζηεη θαί εθαίδξπλαο, ηνχησλ ηήλ δφθσζηλ. 
 
Τπφ ηήο αίγιεο, ππξζσζείο απηνπξγία ηνχ Πλεχκαηνο, σο βνιίο ζενθεγγήο, 
εμαπεζηάιεο ζεφιεπηε, θαί θφζκνλ εθψηηζαο, Θσκά ηνίο ζαχκαζη. 
 
Μεκπεκέλνο, ηήο ελζένπ ζνθίαο ηά δφγκαηα, ψζπεξ ηάρνο αζηξαπήο, 
δηεξρνκέλεο Απφζηνιε, Θσκά θαηειάκπξπλαο, θφζκνπ ηά πέξαηα. 

Θενηνθίνλ 
Απεηξφγακε, ε Θεφλ ζαξθσζέληα θπήζαζα, ηψλ παζψλ ηαίο πξνζβνιαίο, 
θινλνχκελφλ κε ζηεξέσζνλ, νπ γάξ εζηηλ Άρξαληε, πιήλ ζνπ βνήζεηα. 

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

Κάζηζκα   Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σή ζαγήλε ηψλ ιφγσλ ηψλ ζετθψλ, ηνχο ηρζχαο δσγξήζαο ηνχο ινγηθνχο, 
ηνχηνπο ζχ πξνζήγαγεο, απαξρήλ ηψ Θεψ εκψλ, θαί ηνχ Υξηζηνχ ηά 
ζηεξίγκαηα, παζψλ επελδχζαζζαη, κηκεηήο ηνχ πάζνπο, απηνχ 
πεθαλέξσζαη, φζελ ζπλειζφληεο, θαηά ρξένο ηηκψκελ, Απφζηνιε έλδνμε, ηήλ 
παλένξηνλ κλήκελ ζνπ, θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ Αγίαλ 
κλήκελ ζνπ. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ νπξάληνλ πχιελ θαί θηβσηφλ, ηφ παλάγηνλ φξνο ηήλ θσηεηλήλ, λεθέιελ 
πκλήζσκελ, βάηνλ ηήλ αθαηάθιεθηνλ, ηφλ ινγηθφλ Παξάδεηζνλ, ηήο Δχαο ηήλ 
ιχηξσζηλ,ηήο νηθνπκέλεο πάζεο, ηφ κέγα θεηκήιηνλ, φηη ζσηεξία, ελ απηή 
δηεπξάρζε, ηψ θφζκσ θαί άθεζηο, ηψλ αξραίσλ εγθιεκάησλ, δηά ηνχην 
βνψκελ απηή. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο εχζεβψο πξνζθπλνχζη, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ. 
 

Χδή δ' 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Σή κεγίζηε ηψλ ζαπκάησλ, επηδείμεη ρξεζάκελνο, θαί δνγκάησλ ζείσλ, δφμαλ 
ηειαπγψο εθηηζέκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ επέζρεο ηψ θεξχγκαηη, ηήλ 
θξαπγάδνπζαλ. Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ. 
 
Χο απηφπηελ ζε ηνχ Λφγνπ, ππεξέηελ ηε έλζεξκνλ, θαί ηήο ηνχηνπ δφμεο, θαί 
κεγαιεηφηεηνο κάξηπξα, θαί ψο πηζηφλ νηθνλφκνλ θαί Απφζηνινλ, 
επθεκνχκέλ ζε, κάθαξ Θσκά παλζεβάζκηε. 
 
Νπκθηθήλ ψζπεξ παζηάδα, θαί ζθελήλ επνπξάληνλ, ππνβάζξαλ ιίζνλ, 



αθξνγσληαίνλ πεμάκελνο, επσθνδφκεζαο Μάθαξ παλανίδηκε, Απνζηφισλ 
αθξφηεο, Θσκά ηνίο πηζηεχνπζη. 

Θενηνθίνλ 
Γήλ αλήξνηνλ θαί ζηάρπλ, ηήο δσήο γεσξγήζαζα, θαί λεθέιελ θνχθελ, 
φκβξνλ δσνδφηελ πεγάζαζαλ, ηήλ Παλαγίαλ Παξζέλνλ Ολνκάδνκελ, νη 
θξαπγάδνληεο. Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ. 
 

Χδή ε' 
Αζεβείο νπθ φςνληαη 

Διιακθζείο Απφζηνιε, ηή δφμε ηνχ Υξηζηνχ, θαί πιεπξάλ ηήλ δσνπνηφλ, 
ςειαθήζαο ήληιεζαο, αλεμηρλίαζηνλ επινγίαο άβπζζνλ, θαί ηφλ θφζκνλ 
θαηεπινπηηζαο. 
 
Μή παξψλ ηή πξψηε ζνπ, εηζφδσ φ Θσκάο, απηζηψλ ηε ηνίο Μαζεηαίο, 
πηζησζείο δέ χζηεξνλ, ραίξσλ εβφεζε. έ Θεφλ θαί Κχξηνλ, άλαγγέιισ 
πνιπέιεε. 
 
Οπξαλφο ν έκςπρνο, ηήο δφμεο ζνπ Υξηζηέ, ηή βξνληή ηή πλεπκαηηθή, φ 
Θσκάο εβφεζελ, εθδηεγνχκελνο θαί Θεφλ θαί Κχξηνλ, ζέ ζεπηψο 
επεγγειίζαην. 

Θενηνθίνλ 
Νηθεηήλ αλάδεημνλ, Παλάκσκε ηφλ λνχλ, ηψλ παζψλ θαί ηψ ινγηζκψ, ηάο φ ξ 
κάο ππφηαμνλ, ηνχησλ ζεφλπκθε, ε Θεφλ γελλήζαζα, ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 
 

Χδή ο’ 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Σήλ πάλησλ, απηζηίαλ Θσκά ηήλ ςπρφιεζξνλ, ε απηζηία ζνπ κάθαξ, 
ζεξαπεχεη, ζχ γάξ αλακθηιέθησο, θαί ηψλ ήισλ, θαί ηήο ιφγρεο ηνχο ηχπνπο 
εξεχλεζαο. 
 
Αθήθαο, σο δπσαηφο Υξηζηέ ηφλ Απφζηνινλ, εθνλεκέλνλ σο βέινο, ελ 
ερζξψλ θαξδίαηο ζνπ δσνδφηα, θαί ηψλ ζθχισλ, ηήλ πξνλνκήλ ζνη ηνχησλ 
πξνζήγαγελ. 
 
Θπζίαο, εηδσιηθάο νηθηίξκνλ θαηήξγεζαο, ζθαγηαζζείο επί μχινπ, θαί ζθαγαίο 
αγίαηο ηψλ ζεεγφξσλ, Απνζηφισλ, ηψλ ηά ζά κηκνπκέλσλ παζήκαηα. 

Θενηνθίνλ 
 ζαχκα, ηψλ απάλησλ ζαπκάησλ θαηλφηαηνλ! φηη Παξζέλνο ελ κήηξα, ηφλ ηά 
ζχκπαληα πεξηέπνληα, απεηξάλδξσο ζπιιαβνχζα, νπθ εζηελνρψξεζελ. 

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

Κνληάθηνλ   Ήρνο δ' 



Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Ο ηήο ζείαο ράξηηνο πεπιεξσκέλνο, ηνχ Υξηζηνχ Απφζηνινο, θαί ππεξέηεο 
αιεζήο, ελ κεηαλνία εθξαχγαδε. χ κνπ ππάξρεηο, Θεφο ηε θαί Κχξηνο. 

Ο Οίθνο 
Πξφο ηφλ Υξηζηνχ Μαζεηήλ, θαί κέγαλ κπζηνιέθηελ, Θσκάλ ηφλ ζεεγνξνλ 
ηνχ Πέηξνπ εθβνψληνο. «Δσξάθακελ ηφλ Κχξηνλ», έθεζελ νχηνο. «Δάλ κή 
ίδσ ελ ηαίο ρεξζίλ απηνχ ηφλ ηχπνλ ηψλ ήισλ, ςειαθήζσ δέ θαί ηήλ 
πιεπξάλ, νπ κή πηζηεχζσ». Αιι' ν Κηίζηεο ηψλ απάλησλ θαί Γεζπφηεο, 
ψζπεξ δνχινο ειήιπζε, ζέισλ πάληαο ζψζαη, θαί ιέγεη ηψ Θσκά. 
Φειάθεζνλ ρεηξψλ θαί πιεπξάο ηνχο ηχπνπο, θαί κή απίζηεη, εγψ γάξ εηκη 
Κχξηνο ν Θεφο ζνπ». ν δέ ελ κεηαλνία εβφεζε. π κνπ ππάξρεηο, Θεφο ηε θαί 
Κχξηνο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Σ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Θσκά. 

ηίρνη 
Ο ρείξα πιεπξά ζή βαιείλ δεηψλ πάιαη,  
Πιεπξάλ ππέξ ζνχ λχηηεηαη Θσκάο Λφγε. 
Γνχξαζηλ νπηάζζε Θσκάο καθξνίζηλ ελ έθηε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αγίαο κάξηπξνο Δξσηετδνο. 
ηίρνη 

Δξσηετδα ππξπνινχζη παξζέλνλ, 
Έξσηη Υξηζηνχ ηήλ πξνππξπνινπκέλελ. 
 

Ο άγηνο λένο Οζηνκάξηπο Μαθάξηνο, ν εθ Κίνπ κέλ ηήο Βηζπλίαο 
θαηαγφκελνο, ελ Πξνχζε δέ καξηπξήζαο, ιηζνβνιεζείο πξφηεξνλ, χζηεξνλ 
μίθεη ηειεηνχηαη θαηά ηφ έηνο 1590. 

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

 
Χδή δ' 

Δλ ηή θακίλσ 
Μεηά ηήο άλσ, ρνξνζηαζίαο σο Απφζηνινο, ραίξσλ ζπγρνξεχεηο Μάθαξ ελ 
νπξαλνίο, αλακέιπεηο ηε γεζφκελνο, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ, ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε. 
 
Απφ πεξάησλ, έσο πεξάησλ ν ζφο δηέδξακε, θζφγγνο θαί ξεκάησλ ζείσλ ε 
πξνθνξά, ηνχο θξαπγάδνληαο παηδεχνπζα. Δχινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ, ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε. 
 
Ναφο εγέλνπ, ζχ ηήο Σξηάδνο παλανίδηκε, φζελ θαί λανχο, εηδψισλ ηε θαί 
βσκνχο, απεθάζεξαο Απφζηνιε, λανχο δέ ήγεηξαο εηο πκλσδίαλ, θαί αίλνλ 
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ. 



Θενηνθίνλ 
Νφκνπ δνπιείαο, ηή ζή γελλήζεη ιειπηξψκεζα, ζχ γάξ Θενηφθε ηφλ 
ειεπζεξσηήλ, απεηξάλδξσο εκίλ ηέηνθαο, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ, 
ππάξρεηο παλάκσκε. 
 

Χδή ε'  Παίδαο επαγείο 
Θεψ νκηιψλ ζεζαξθσκέλσ , ζαξθφο επηιειεζκέλνο ελαπέθελαο, ηήλ δέ 
ππεξθφζκηνλ, ζέσζηλ επινχηεζαο, ηή πξφο Θεφλ εγγχηεηη ζενπνηνχκελνο, θαί 
Κχξηνλ πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Αγάπε Θεψ ζπγθεθξακέλνο, ηφλ ζάλαηνλ κεη' απηνχ Μάθαξ επφζεζαο, ηνίο 
ζπλαπνζηφινηο ζνπ, Άγσκελ θζεγμάκελνο, θαί ζχλ απηψ ηφλ ζάλαηνλ 
θαηαδεμψκεζα. Σφλ θπξηνλ πκλείηε βνψληεο, θαί ππεξπςνχηε, αχηφλ εηο ηνπο 
αηψλαο. 
 
Τκάο ν Υξηζηφο ηνχο Απνζηφινπο, λεθέιαο ηήο νπξαλίνπ βξνρήο έδεημελ, 
φκβξνηο επηθιχδνληαο, ζείαο επηγλψζεσο, ηάο Δθθιεζίαο πάλζνθνη, θαί 
θαηαξδεχνληαο, θαί Κχξηνλ πκλείηε βνψληαο, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Μψκσλ θαζαξά θαί κνιπζκάησλ, θαί πάζεο αγησζχλεο νχζα ηέκελνο, Λνγνλ 
ηφλ παλαγηνλ, πάληαο αγηάδνληα, ηφλ ηψ Παηξί ζπλάλαξρνλ εθπνθφξεζαο, 
δηφ ζε ηήλ Παξζέλνλ πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο. 

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

Χδή ζ' 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο 

Άξκα θσηνθφξνλ εδείρζεο, επηθαζήκελνλ ηφλ Λφγνλ, ηή εππεηζεζηάηε ςπρή 
ζνπ, θαί ζενθφξσ επηθεξφκελνο, πξφο ζσηεξίαλ Έλδνμε, εληνρνχληα ηνχο 
πκλνχληάο ζε. 
 
νχ ηήλ πακκαθάξηζηνλ κλήκελ, επηηεινχληεο δπζσπνχκελ, πάζεο ηξηθπκίαο 
ξπζζήλαη, ηή κεζηηεία ηήο παξξεζίαο ζνπ, ήλ σο Υξηζηνχ Απφζηνινο, έρεηο 
ζεφπηα παλζεβάζκηε. 
 
ήκεξνλ ηήλ κλήκελ ζνπ πάληεο, Θσκά Απφζηνιε ηεινχκελ, θψηηζνλ 
αγίαζνλ πίζηεη, πεηξαηεξίσλ θαί πεξηζηάζεσλ, θαί παζεκάησλ πάληνηε, 
απνιπηξνχκελνο πξεζβείαηο ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
θζεο ζενλχκθεπηνο Μήηεξ, θαί παλαθήξαηνο Παξζέλνο, ζχ γάξ παξζελίαλ 
θαί ηφθνλ, εηο ελ ζπλήςαο άρξαληε Γέζπνηλα, ηφλ Πνηεηήλ θαί Κχξηνλ, πάζεο 
ηήο Κηίζεσο γελλήζαζα. 



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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Απηφπηα θαί Απφζηνιε, Υξηζηνχ ηνχ παλνηθηίξκνλνο, εηξήλελ δψξεζαη πάζε, 
ηή νηθνπκέλε θαί λίθαο, ηψ θηινρξίζησ Άλαθηη, εκίλ πηαηζκάησλ άθεζηλ, θαί 
ζσηεξίαλ αίηεζαη, ηνίο ζέ Θσκά επθεκνχζηλ, σο καζεηήλ ζεεγφξνλ. 

Έηεξνλ 
Υξηζηφο φ κέγαο Ήιηνο, αθηίλά ζε πνιχθσηνλ, ελ ηή Ηλδία εθπέκπεη, ηήλ 
δνθεξάλ πιάλελ κχζηα, ζπληφλσο εθδηψθνληα, Θσκά ζνθέ Απφζηνιε, θαί 
ηνχο ιανχο θσηίδνληα, Σξηάδα ζέβεηλ ηήλ ζείαλ, παξ' ήο θξνπξνχκεζα 
πάληεο. 

Θενηνθίνλ 
Παλάκσκε Μεηξφζεε, ηφ κέγα πεξηήρεκα, ηψλ Απνζηφισλ Μαξηχξσλ, θαί 
Πξνθεηψλ θαί Οζίσλ, ηφλ ζφλ Τηφλ θαί Κχξηνλ, ηιέσζαη ηνίο δνχινηο ζνπ, 
εκίλ ζενγελλήηξηα, φηαλ θαζίζε ηνχ θξίλαη, ηά θαη' αμίαλ εθάζησ. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα ηξία 
ηηρεξά ηδηφκεια, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ. 

 
Ήρνο β'  Αλαηνιίνπ 

Υξηζηψ εθνινχζεζαο, Θσκά Απφζηνιε, θαί ηνχ θφζκνπ θαηεθξφλεζαο θαί ηά 
ηνχηνπ δηδάγκαηα, ελ ηψ ηακείσ ζνπ θξχςαο, αλεδείρζεο, Απφζηνινο, φζελ 
γελφκελνο ελ ηνίο έζλεζη, ηάο ηνχησλ ππφ ηήο πιάλεο, θαί ηψλ παζψλ 
ζθνηηζζείζαο ςπράο, εληνιαίο ηνχ σηήξνο εθψηηζαο, πηζηεχεηλ εηο Σξηάδα 
νκννχζηνλ. 

Ήρνο δ' 
Σψ ηήο γλψζεσο ζείσ ππξί, ηελ ςπρήλ θαηαπγαζζείο, ελ πάζη ηνχ Γεζπφηνπ 
κηκεηήο γέγνλαο, σο έλλνκνο καζεηήο, Θσκά Απφζηνιε, ηψ γάξ θαιάκσ ηνχ 
ηαπξνχ, εθ ηνχ βπζνχ ηήο αγλσζίαο, επζεβψλ ςπράο εδψγξεζαο. ζελ θαί 
ηήλ ηψλ Ηλδψλ εδνθσκέλελ δηάλνηαλ, ηψ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο αγθίζηξσ 
εζαγήλεπζαο. Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ αεί δπζψπεη, θαί εκάο ξπζζήλαη ηήο ηνχ 
ερζξνχ εδνθσκέλεο φςεσο, θαί ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Ο απηφο 
Σφλ ηήο αιείαο βπζφλ θαηαιηπψλ, ηψ ηνχ ηαπξνχ θαιάκσ πίζηεη 
πξνζέδξακεο, θαί ελ απηψ πάληαο εδψγξεζαο, Θσκά Απφζηνιε. δηφ θαί ηήλ 
άρξαληνλ πιεπξάλ ηνχ Λφγνπ, ηή ρεηξί ςειαθήζαο, ηψλ πεπαξκέλσλ ήισλ 
ηάο σηεηιάο, ηψ δαθηχισ θαηηδείλ θαηεμίσζαη. Υξηζηψ ηψ Θεψ εθηελψο 
πξέζβεπε αεί, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα… Ήρνο πι. δ' 
Σά ζεία επνπηεχσλ, Υξηζηνχ ηήο ζνθίαο, λνεηφο αλαδέδεημαη θξαηήξ, 
κπζηηθψο Θσκά Απφζηνιε, ελ ψ ηψλ πηζηψλ αη ςπραί επθξαίλνληαη, ηή γάξ 



ζεία ζαγήλε ηνχ Πλεχκαηνο, ιανπο αλείιθπζαο, εθ βπζνχ ηήο απνγλψζεσο, 
φζελ εθ ηψλ, σο πνηακφο ηήο ράξηηνο εμήιζεο, ηά ζά εθβιχδσλ έλζεα 
δφγκαηα, εηο ηήλ ζχκπαζαλ θηίζηλ. Γηφ ηνχ Υξηζηνχ ηά πάζε εθκηκνχκελνο, 
ηήλ πιεπξάλ εινγρεχζεο, θαί ελ ηψ γλφθσ εηζδχο ηεο αθζαξζίαο, απηφλ 
ηθέηεπε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο 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, θαί Απφιπζηο. 
 
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηά Σππηθά, θαί ηά ινηπά σο ζπλήζσο. 

Αξρή 
ΤΖ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ εξγίνπ θαί Βάθρνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Βάθρε θαί έξγηε πκάο, ν ηήο δφμεο Κχξηνο, θαηαθνζκήζαο ηαίο ράξηζη, ηαίο 
ηψλ ηάζεσλ, ζαπκαζηνχο ελ θφζκσ , επθιεψο αλέδεημε, λνζνχληαο δη' πκψλ 
ζεξαπεχσλ αεί, δηφ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, 
θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
Βάθρε θαί έξγηε πκείο, επί γήο αζιήζαληεο, έλ νπξαλνίο ζπγρνξεχεηε, ζχλ 
Αζσκάηνηο γάξ, αεί παξεζηψηεο, ηή Σξηάδη Άγηνη, θαί δφμε εληξπθψληεο 
αγάιιεζζε, δηφ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηελ εηξήλελ, θαί 
ηφ κέγα έιενο. 
 
Βάθρε θαί έξγηε πκείο, ηνχ ερζξνχ ηελ έλζηαζηλ, αλδξείσο άκθσ ειχζαηε. 
θαί ηψλ εηδψισλ δέ, νιεζξίαλ πιάλελ, επζεβψο απψζαζζε, Υξηζηφλ ηφλ 
Βαζηιέα θεξχμαληεο. φλ ηθεηεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Ήρνο δ' 
έξγηνο θαί Βάθρνο, ε θαηδξά ηψλ Μαξηχξσλ θαί ηεξπλή ιακπεδψλ, ηψλ κέλ 
ηπξάλλσλ ηφ ζξάζνο θαηέβαιε, ηψλ δέ εηδψισλ ηήλ πιάλελ θαηήξγεζε. θαί 
ηήο ζενγλσζίαο ηφ ηέιεηνλ κπζηήξηνλ, ιακπξά ηή θσλή, πςεγνξνχληεο 
αλεθήξπηηνλ. λ ηαίο πξεζβείαηο Υξηζηέ, ν ηνχησλ λνκνδφηεο, αγσλνζέηεο ηε 
θαί ζηεθαλνζέηεο, θαί εκάο αμίσζνλ, θαηά ηψλ ανξάησλ θαί νξαηψλ 
δπλάκεσλ, ηφ θξάηνο αλαδήζαζζαη. 



Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Ήιηνλ θπήζαζα, δηθαηνζχλεο παλάκσκε, ηφ δνθψδεο δηάιπζνλ, παζψλ ηψλ 
ζιηβφλησλ κε, θαί ηφλ απαηψληα, ηήλ ςπρήλ κνπ φθηλ, θαί θαηαζέιγνληά κε 
λχλ, θηιεδνλίαηο θαί καηαηφηεζη, πφξξσζελ απνδίσμνλ, ηήο ηαιαηπψξνπ 
θαξδίαο κνπ, ελ γαιήλε θπιάηηνπζα, απαζείαο ηφλ δνχιφλ ζνπ. 

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

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Δθξαηαηψζε ηψλ ηνχ Υξηζηνχ Μαξηχξσλ, θαη' ερζξψλ ηφ ζχζηεκα, ελ νίο σο 
θσζηήξεο θνζκηθνί δηαιάκπνπζηλ, νη εχζζελείο θαί άξηζηνη Αζινθφξνη, 
έξγηφο ηε θαί Βάθρνο. Σνχηνηο έθιηλε ηά λψηα ε πνλεξά θάιαγμ ηψλ 
δαηκφλσλ. Σνχηνπο εμεπιάγεζαλ ηχξαλλνη, θαί εζαχκαζαλ Άγγεινη, νξψληεο 
ηφλ αζψκαηνλ, ππφ ζαξθφο παηνχκελνλ, ηψλ δέ πηζηψλ ε Δθθιεζία, 
παλένξηνλ ενξηήλ θαί θνζκηθήλ ραξκνλήλ, επηηεινχζα βνά. ν αζζελεία 
ζαξθφο πεδήζαο ηφλ ηζρπξφλ, ηαίο πξεζβείαηο ηψλ Αγίσλ ζνπ, ζψζνλ ηάο 
ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ 

Πψο ζνπ ηελ ράξηλ πκλήζαηκη, θαί ηήλ πνιιήλ πξφο εκέ, ηφλ αλάμηνλ δνχιφλ 
ζνπ, θαζ' εθάζηελ πξφλνηαλ, ήλ ζαθψο επηδείθλπζαη; πψο δέ ζνπ θξάζσ ηήλ 
αγαζφηεηα, θαί ηήλ πνηθίιελ φλησο θπβέξλεζηλ; ζχ νχλ θαί έηη λχλ, εηο αεί κνπ 
πξφζηεζη, παληφο θαθνχ, δψληα θαί ζαλφληα κε, εθιπηξνπκέλε εκλή. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θαηλνχ! ψ θξηθηήο εγρεηξήζεσο! ε 
Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ ζεσξνχζά ζε, ελ κέζσ δχν ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, φλ αλσδίλσο θξηθηψο εθχεζελ. Έθιαηε θξάδνπζα. Οίκνη Σέθλνλ 
θίιηαηνλ! πψο ζε δεηλφο, δήκνο θαί αράξηζηνο. ηαπξψ πξνζήισζελ. 
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 



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

 
έξγηνλ αζινθφξνλ θαί Βάθρνλ ανίδηκνλ άδσ. 

Θενθάλνπο 
 

Χδή α'   Ήρνο α' 
«νχ ε ηξνπαηνχρνο δεμηά, ζενπξεπψο ελ ηζρχτ δεδφμαζηαη. αχηε γάξ 
αζάλαηε, σο παλζζελήο ππελαληίνπο έζξαπζε, ηνίο Ηζξαειίηαηο, νδφλ βπζνχ 
θαηλνπξγή»ζαζα». 
 
έξγηε ζεξάπνλ ηνχ Υξηζηνχ, ζπκπεζβεπηήλ πξνζιαβσλ θαί ζπιιήπηνξα, 
Βάθρνλ ηφλ ανίδηκνλ, κεζ' νχ ηνχο άζινπο ζενθξφλσο ήλπζαο, ιφγνλ κνη 
ζνθίαο, εκάο πκλνχληη βξαβεχζαηε. 
 
Δπί ηήλ αζάιεπηνλ Υξηζηνχ, πεηξαλ ηήο πίζηεσο Άγηνη Μάξηπξεο, ζέληεο ηφλ 
ζεκέιηνλ, επ' αζθαινχο εξεξεηζκέλνη βάζεσο, πξφβνινη θαί πχξγνη, ηήο 
επζεβείαο εδείρζεηε. 
 
Ρήκαζη Πηζηεχζαληεο Υξηζηνχ, θαί πξφο απηφλ αθιηλψο αηελίδνληεο, πάζαλ 
δηεπηχζαηε, παξεξρνκέλελ επδνμίαλ Άγηνη, δφμεο ατδίνπ, θαηαζρεζέληεο ηψ 
έξσηη. 
 
Γέλνπο θαί παηξίδνο θαί ηηκήο, δηά Υξηζηφλ γπκλσζέληεο εγάιιεζζε, θαί 
πεξηβαιιφκελνη, ζειππξεπέο αλδξεηνθξφλσο έλδπκα ηήλ ηήο αθζαξζίαο, 
θαηαζηνιήλ εκθηάζαζζε. 

Θενηνθίνλ 
Ίιεσλ γελέζζαη ηνίο πηζηνίο, θαί επκελή Θενκήηνξ δπζψπεζνλ, Λφγνλ φλ 
εγέλλεζαο, ζσκαηηθψο εκίλ επηδεκήζαληα, ζέ γάξ πξνζηαζίαλ, θαί ζσηεξίαλ 
θεθηήκεζα. 
 

Χδή γ’ 
Ο κφλνο εηδψο 

Ο κφλνο γηλψζθσλ σο Θεφο, ηά πάληα πξίλ γελέζεσο, ηήλ πξφο απηφλ νξψλ 
πκψλ πξφζεζηλ, ζνθίαο ιφγσλ θαί ζείαο γλψζεσο, θαί ζηεξξνχ θξνλήκαηνο, 
δαςηιψο ελέπιεζελ, σο απηνχ ζηξαηηψηαο Μαθάξηνη. 
 
Ννκίκσο ζεξάπνσηεο Υξηζηνχ, αζιήζαη πξνειφκελνη, ηήλ θζεηξνκέλελ δφμαλ 
θαί ξένπζαλ, θαί θφζκνλ πάληα θαί θνζκνθξάηνξα, ινγηζκψ ζεφθξνλη, 
αζινθφξνη Μάξηπξεο, εβδειχμαζζε πφζσ ηνχ θηίζαληνο. 
 
Αρξάληνηο λνφο επηβνιαίο, Θεψ λχλ παξηζηάκελνη, θαί ηήο εθείζελ αίγιεο 
πιεξνχκελνη, θαί ηήο αθξάζηνπ καθαξηφηεηνο, ζαθψο απνιαχνληεο, 
πεηξαζκψλ ηνχο εκάο γεξαίξνληαο, Αζινθφξνη ιπηξψζαζζε. 



Θενηνθίνλ 
Θαλάησ θξαηνχκελνο ηφ πξίλ, Αδάκ λχλ ειεπζέξσηαη, ηή ζή γελλήζεη κφλε 
Θεφλπκθε, δσήλ γάξ φλησο ηήλ ελππφζηαηνλ, ελσζείζαλ ζψκαηη, Αγλή θαζ’ 
ππφζηαζηλ, ππέξ θχζηλ θαί ιφγνλ εθχεζαο. 

Ο Δηξκφο 
«Ο κφλνο είδσο ηήο ηψλ βξνηψλ, νπζίαο ηήλ αζζέλεηαλ, θαί ζπκπαζψο απηήλ 
κνξθσζάκελνο, πεξίδσζφλ κε εμ χςνπο δχλακηλ, ηνχ βνάλ ζνη Άγηνο, ν λαφο 
ν έκςπρνο, ηήο αθξάζηνπ ζνπ δφμεο θηιάλζξσπε». 
 

Κάζηζκα   Ήρνο πι. δ' 
Σήλ ζνθίαλ θαί ιφγνλ 

Σά ηήο πίζηεσο άλζε, ηνχο λνεηνχο καξγαξίηαο Κπξίνπ θαί αζιεηάο, έξγηνλ 
ηηκήζσκελ, θαί ηφλ Βάθρνλ ηνχο Μάξηπξαο, σο ηνχ ερζξνχ ηήλ πιάλελ, 
ελζέσο παηήζαληαο, θαί ηψλ εηδψισλ πάζαλ ηζρχλ εδαθίζαληαο, φζελ 
επαμίσο, νπξαλφζελ ηφ ζηέθνο, ηήο λίθεο δεμάκελνη, ζχλ Αγγέινηο ρνξεχνπζη. 
δηφ πίζηεη βνήζσκελ. Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Δλζπκνχκαη ηήλ θξίζηλ θαί δεηιηψ, έξγα πξάμαο αηζρχλεο ν ηαπεηλφο, άμηα θαί 
δένκαη, Θενηφθε παλχκλεηε. Πξίλ ηάο πχιαο θζάζσ, ζαλάηνπ επίζηξεςνλ, 
πξφο ηήλ ηήο κεηαλνίαο, νδφλ νδεγνχζά κε, ίλα επραξίζησο, πξνζθπλψλ 
αλπκλψ ζνπ, ηήλ άκεηξνλ δχλακηλ, θαί ηήλ ζείαλ αληίιεςηλ, Παλαγία 
Θεφλπκθε, πξεζβεχνπζα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ππέξ νχ αηηνχκαί ζε δνζήλαί κνη, 
ηιαζκφλ ακαξηηψλ, θαί κέγα έιενο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηαπξψ παξεζηψζα Μήηεξ ε ζή, θαί Θεφλ ζε εηδπία ππέξ βξνηψλ, ζαξθί 
πξνζηέκελνλ, ην λεθνχζηνλ ζάλαηνλ, σο κέλ κήηεξ ξνκθαία, θαξδίαλ 
εηέηξσην, θαί νπρ ήηηνλ νδχλαηο, θαί πφλνηο πξνζήισην, σο δέ βνπινκέλε, 
ηήλ βξνηψλ ζσηεξίαλ, θαί θφζκνπ ηήλ ιχηξσζηλ, επρνκέλε αλχκλεη ζε, θαί 
ζχλ δάθξπζηλ έιεγελ.  Αλάζηεζη θαί ζψζνλ Τηέ, ηνχο ηά πάζε πίζηεη ζνπ 
δνμάδνληαο, ν ππέξ πάλησλ εθρέαο, ζφλ αίκα ηφ άγηνλ. 
 

Χδή δ' 
ξνο ζε ηή ράξηηη 

Λακπηήξεο δηηηνί, απφ δπζκψλ εμαλέηεηιαλ, ηήλ ελαληίαλ ηψ ηεο γήο, ηφηε 
θξαηνχληη δπζζεβεί, πνηνχκελνη θίλεζηλ, θαί πξφο ηήλ ζήλ αλαηνιήλ 
επεηγφκελνη, ηήλ θσηνθφξνλ Υξηζηέ θαί ζσηήξηνλ. 
 
Οπ μίθνο νχ πχξ, νχ δησγκφο νπδέ κάζηηγεο, ηήο εχζεβνχο πεξί Θεφλ, 
γλψκεο ερψξηζαλ πκάο, δσήλ γάξ εγήζαζζε, ηήλ ηειεπηήλ ηήλ δη' απηφλ 
Αμηάγαζηνη, θαί καθαξίαλ ηξπθήλ θαί αλψιεζξνλ. 
 
Φσζηήξεο νη φλησο, απιαλείο ηφ ζηεξέσκα, ηήο Δθθιεζίαο ηνχ Υξηζηνχ, 
πεξηαπγάδνπζη θσηί, ηήο ζείαο ειιάκςεσο, θαί ηάο ςπράο ηψλ επζεβψλ 
θαηεπθξαίλνπζη, ηάο ηψλ ζαπκάησλ αθηίλαο εθπέκπνληεο. 



 
Ο Βάθρνο ν ζείνο, θαί παλάξηζηνο έξγηνο, εληαπηψλ πεξηηξνπαίο, ηνχο 
επζεβείαο εξαζηάο, θαί ηνχο θηινκάξηπξαο, πλεπκαηηθψο πξφο επσρίαλ 
πξνηξέπνληαη, ηάο αξηζηείαο απηψλ πξνηηζέκελνη. 

Θενηνθίνλ 
Ρνκθαία ηάο πχιαο, ηήο Δδέκ ε θπιάηηνπζα, παξαρσξεί λχλ ηνίο πηζηνίο, θαί 
ππνδέρεηαη θαηδξψο, ηηκίσ ελ αίκαηη, ηνχ εθ ηήο ζήο γαζηξφο ηερζέληνο 
Παλάκσκε, ζεκεησζέληαο νξψζα θαί ράξηηη. 
 

Χδή ε' 
Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη 

Οη ηήλ πιάλελ αιεζείαο ελ φπισ ειάζαληεο, θαί ηπξάλλσλ θαξηεξψο 
αθηζκνχο ππνκείλαληεο, ληθεηαί γεγφλαηε, παξά Υξηζηνχ ζηεθαλσζέληεο, θαί 
λχλ αμίσο αγάιιεζζε. 
 
Νεπξνχκελνη αεηηήησ δπλάκεη θαί ράξηηη, ηήο Σξηάδνο, ε δπάο ηψλ Μαξηχξσλ 
θαηέβαιε, ηφλ ηνχ ζθφηνπο άξρνληα, θαί ηνχο απηψ δεδνπισκέλνπο, ηήο 
ηνχηνπ πιάλεο εξξχζαην. 
 
Καξηεξία θαί αλδξεία ςπρήο θαί ζηεξξφηεηη, δηαλνίαο μπλσξίο, ηψλ Μαξηχξσλ 
ε έλδνμνο, ππεξέβε άπαζαλ, ηψλ δησθηψλ πηθξάλ καλίαλ, θαί ζχλ Αγγέινηο 
απιίδεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Αλέηεηιαο Θενκήηνξ σο φξζξνο ηφλ Ήιηνλ, ηφλ άδπηνλ ελσκέλνλ ζαξθί θαζ' 
ππφζηαζηλ, ελ αγθάιαηο θέξνπζα, ηήο αιεζνχο δηθαηνζχλεο, δηφ ζε πάληεο 
δνμάδνκελ. 
 

Χδή ο' 
Δθχθισζελ εκάο 

ηάζεσλ πεγάο Μαξηχξσλ ιείςαλα, πινπζίσο αλαβξχνπζηλ, αξπζψκεζα 
πξνζχκσο νχλ πηζηνί, θαί ηνχο Αζινθφξνπο καθαξίζσκελ, ηφλ επθιεή, 
έξγηνλ θαί Βάθρνλ ηφλ ανίδηκνλ. 
 
Βαξνχκελνη ηήλ κεη' αλφκσλ ζθήλσζηλ, θαί πιάλε δπζρεξαίλνληεο, ηήλ 
νπξάληνλ πνξείαλ επζηαιψο, έξγηνο θαί Βάθρνο επνξεχνλην, θαί πξφο 
Υξηζηφλ, ιηκέλα έθζαζαλ ηφλ αρείκαζηνλ. 
 
Αλνίγνληαη ηνίο αζινθφξνηο Μάξηπζηλ, αη πχιαη αη νπξάληαη, επιαβνχκελαη ηφ 
παζνο ηφ ζεπηφλ, ηφ ηή εθηηκήζεη ηνχ Θενχ εκψλ, ραξηησζέλ, θαί θπγαδεχνλ 
δαηκφλσλ θάιαγγαο. 

Θενηνθίνλ 
Κπξίσο ζε Θενχ Μεηέξα Πάλαγλε, θξνλνχληεο θαηαγγέιινκελ, ηφλ γάξ 
άλαξρνλ Τηφλ κνλνγελή, ηφλ πξφ ηψλ αηψλσλ αλαιάκςαληα, εθ ηνχ Παηξφο, 
αλεξκελεχησο Παξζέλε ηέηνθαο. 



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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Σφλ λνχλ πξφο ερζξνχο αλδξείσο παξαηάμαληεο, ηήλ πάζαλ απηψλ απάηελ 
θαηειχζαηε, θαί ηήλ λίθελ άλσζελ, εηιεθφηεο Μάξηπξεο παλεχθεκνη, 
νκνθξφλσο εθξάδεηε. Καιφλ θαί ηεξπλφλ ηφ ζπλείλαη Υξηζηψ. 

Ο Οίθνο 
Δλ νπξαλνίο Υξηζηέ, θαηνηθνχληεο, έξγηφο ηε θαί Βάθρνο, θαί ηνχ ζείνπ 
θσηφο ηνχ παξά ζνχ εκθνξνχκελνη, εκέ ηφλ ελ ζθφηεη ηήο αγλσζίαο 
πνξεπφκελνλ, πξνθζάζεηαλ δηά ηάρνπο, θαί ηψλ παζψλ αθαξπάζεηαλ, κφλε 
αζάλαηε, ζηνιήλ κνη ηήο αθζαξζίαο θαηαπέκπνληεο. φπσο ιεπρεηκνλψλ, ηήλ 
θσηνθφξνλ απηψλ ενξηήλ αλπκλψ, θαί θξαπγάδσ ζνη Κχξηε. Καιφλ θαί 
ηεξπλφλ ηφ ζπλείλαη Υξηζηψ. 
 

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

θαί Βάθρνπ. 
ηίρνη 

Υαιθά ζά λεχξα, Βάθρε, πξφο λεχξσλ βίαλ,  
Καί πξφο μίθνο, έξγηε, πχξ ζή θαξδία. 
έξγηνλ εβδνκάηε μίθνο έθηαλε, λεχξα δέ Βάθρνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Ηνπιηαλνχ Πξεζβπηέξνπ, θαί 
Καηζαξίνπ Γηαθφλνπ. 

ηίρνη 
άθθσ δνζείζη θαί βπζψ, Θεφο Λφγνο,  
Γηηηνίο Αζιεηαίο, ζάθθνλ εηο ραξάλ ζηξέθεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Γεξνκάξηπξνο Πνιπρξνλίνπ. 
ηίρνη 

Κηείλνπζη πνιιά Πνιπρξφληνλ μίθε. 
Πξφο ηά μίθε δέ ιήςεηαη, θαί ηά γέξα. 
 

Ο Αγηνο Λεφληηνο ν Τπαηηθφο, ηψ Υξηζηψ πηζηεχζαο θαί επεπμάκελνο, 
ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
 

Οη άγηνη Μάξηπξεο Δπζέβηνο Πξεζβχηεξνο θαί Φήιημ μίθεη ηειεηνχληαη. 
 
Οη ζηνη ελελήθνληα ελλέα παηέξεο, νη ελ ηή λήζσ Κξήηε αζθήζαληεο, 

ελ εηξήλε ηειεηνχληαη. 
 



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

Χδή δ’ 
έ λνεηήλ, Θενηφθε 

Υαίξε δπάο, Αζινθνξσλ έλδνμε, ραίξε ληθήζαζα ιακπξψο, ηψλ ηπξάλλσλ 
ηάο απεηιάο, ραίξε ε αλχζαζα, δξφκνλ ηφλ καθάξηνλ, ραίξε ηξπθήο αεί έλδνλ 
κέλνπζα, ραίξε ηξαλψο, παξεζηψζα Θεψ ζενκαθάξηζηε. 
 
Ο ινιακπείο, επί γήο βαδίδνληεο, ηάο ηψλ δαηκνλσλ κεραλάο, θαί ηάο φςεηο 
ηψλ δησθηψλ, Μάξηπξεο εκβιχλαηε, θέγγεη ηψ ηήο ράξηηνο, θαί ηαίο απγαίο ηήο 
αζιήζεσο, ηφλ αηλεηφλ αλπκλνχληεο, Θεφλ ηφλ ππεξέλδνμνλ. 
 
Νανί Θενχ, πεθελφηεο έλδνμνη, δψληνο θαί δψληεο Αζιεηαί, ηή δπλάκεη ηή ηνχ 
ηαπξνχ, φλησο δπλακνχκελνη, ζηίθνο εηξνπψζαζζε, ηψλ δπζκελψλ 
πακκαθάξηζηνη, ηνλ θξαηαηφλ ελ πνιέκνηο, Θεφλ χκλνηο γεξαίξνληεο. 

Θενηνθίνλ 
Άρξαληε ζχ, λαφο ερξεκάηηζαο, θαί Παλαγία θηβσηφο, δεμακέλε ηφλ Πνηεηήλ, 
ηφλ απεξηλφεηνλ, θαί ηφλ απεξίιεπηνλ, ελ ηή γαζηξί ζνπ ρσξήζαζα, ηφλ 
αηλεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ. 
 

Χδή ε’ 
Δλ θακίλσ Παίδεο 

Ο ηή δξφζσ πάιαη ηνίο Παηζί, ηήλ θιφγα θαηαςχμαο, εζηψηαο ελ ηνίο αγψζηλ, 
εδπλάκσζελ απηνχ, ηνχο Μάξηπξαο ςάιινληαο. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ηνβφινπο θαί ςπρνβιαβείο, ζσπείαο ηψλ ηπξάλλσλ, εκθξφλσο νη, Αζινθφξνη, 
δηεθξνχζαλην, Υξηζηψ, βνψληεο θαί ςάιινληεο. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Γξαζηεξίνπο θχιαθαο εκίλ, ηφλ έξγηνλ θαί Βάθρνλ, ηνχο φλησο 
ζηεθαλεθφξνπο, επεζηήζαην Υξηζηφο, θξνπξνχληαο ηνχο ςάιινληαο. 
Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ηζπλφλ κνη Γέζπνηα Υξηζηέ, πξεζβείαηο ηψλ Μαξηχξσλ, ηήλ ηξίβνλ ηήο 
αξεηήο κνη, θαηεπκαξίδσλ θαί ζνί, θξαπγάδεηλ αμίσζνλ. Δπινγείηε πάληα ηά 
έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Μαθαξίδσ ζε ηήλ αιεζή, Θενχ εκψλ Μεηέξα, ηφ Υαίξε ζχλ ηψ Αγγέισ, 
πξνζθνκίδσλ ζνη αγλή, παλάκσκε Γέζπνηλα, ζέ γάξ φλησο πάληα ηά έξγα, 
Παξζέλε επινγνχζη, θαί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Δλ θακίλσ Παίδεο Ηζξαήι, σο έλ ρσλεπηεξίσ ηψ θάιιεη ηήο επζεβείαο, 
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνληεο. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 



Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ' 
Σχπνλ ηήο αγλήο 

ινλ ηφλ Υξηζηφλ εθηήζαζζε, θφζκνλ γάξ φινλ δη' απηφλ θαηειίπεηε. Καί λχλ 
Μάξηπξεο, ηνχο νπξαλνχο εκβαηεχνληεο, ηάο ρνξείαο ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, 
αλδξψλ ηε καθαξίσλ, θαηαλνείηε ηάο ιακπξφηεηαο. 
 
Νέκνηο μπλσξίο παλάξηζηε, ηψ ηνχο επαίλνπο πφζσ ζνη πξνζθνκίδνληη, ράξηλ 
άλσζελ, θαί ηψλ πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ, δπζσπνχζα ηφλ κφλνλ 
νηθηίξκνλα, πξφο φλ επεηγνκέλε, ηψλ ρακαηδήισλ θαηεθξφλεζαο. 
 
Αίγιε ηξηιακπνχο ζεφηεηνο, πεθσηηζκέλνη νη αήηηεηνη Μάξηπξεο, ηήλ 
πνιχζενλ απαηειήλ αζεφηεηα, θαί ηπξάλλσλ ηφλ θφβνλ απψζαλην, θαί λχλ 
ηήο αθεξάηνπ, θαηαηξπθψζηλ απνιαχζεσο. 
 
Γξφκνλ ηφλ θαιφλ ηειέζαληεο, ηήλ επζεβή ηε πίζηηλ ζψδεηλ ζπνπδάζαληεο, 
ηελ αζάιεπηνλ παξαιαβείλ εμηψζεηε, βαζηιείαλ παλέλδνμνη Μάξηπξεο, 
δηάδεκα ηνχ θάιινπο, θαί εππξεπείαο πεξηθείκελνη. 

Θενηνθίνλ 
Χ ηψλ ππέξ λνχλ ζαπκάησλ ζνπ! ηφλ ηνχ Θενχ γάξ Λφγνλ ζάξθα γελφκελνλ, 
κφλε ηέηνθαο, ππεξθπψο Μεηξνπάξζελε, ηφλ ηά ζχκπαληα ζείσ βνπιήκαηη, 
ζνθψο δηαθξαηνχληα, θαί θπβεξλψληα θαί ζπλέρνληα. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Αδειθηθή ζπλδνχκελνη, ηή ζηνξγή θαί ηή πίζηεη, νη αζινθφξνη Μάξηπξεο, 
έξγηνο ν ζεφθξσλ, θαί Βάθρνο ν ανίδηκνο, ζέ Υξηζηέ δπζσπνχζηλ, εηξήλελ 
ζήλ δσξήζαζζαη, θφζκσ θαί ηνίο ελ θφζκσ, θαί Βαζηιεί, θαη' ερζξψλ 
βαξβάξσλ ηξφπαηα λίθεο, εκίλ πηαηζκάησλ άθεζηλ, θαί ςπρψλ ζσηεξίαλ. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ ζαξθσζέληα Κχξηνλ, εμ αγλψλ ζ' νπ αηκάησλ, Παξζελνκήηνξ άρξαληε, 
δπζσπνχζα κή παχζε, ππέξ αρξείσλ ζνπ δνχισλ, φπσο εχξσκελ ράξηλ, θαί 
εχθαηξνλ βνήζεηαλ, ελ εκέξα ή θξίλε, γέλνο βξνηψλ, σο Θεφο παξέρσλ ηά 
θαη' αμίαλ, ζέ γάξ πξνζηάηηλ άπαληεο, έρνκελ ελ αλάγθαηο. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα ηξία 
ηδηφκεια, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ. 

 
Ήρνο α'  Γεξκαλνχ 

Γαπτηηθψο αλεβφσλ, έξγηνο θαί Βάθρνο νη Μάξηπξεο. Ηδνχ δή ηί θαιφλ, ή ηί 



ηεξπλφλ, αιι' ή ηφ θαηνηθείλ Αδειθνχο επί ηφ απηφ, νπ δεζκνχκελνη θχζεσο 
ζρέζεη, αιιά πίζηεσο ηξφπσ. ζελ νη Άγηνη, ηφλ ερζξφλ θαηεπάηεζαλ, θαί ηφλ 
ζηαπξφλ αξάκελνη, ηψ Υξηζηψ εθνινχζεζαλ, θαί πξεζβεχνπζη ηψ Βαζηιεί θαί 
Θεψ, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 

Ήρνο γ' 
Δη ηη θαιφλ, εί ηη ηεξπλφλ, ε απηάδειθνο γλψκε ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ Κχξηε, 
νχο γάξ ε θχζηο ζαξθηθνχο αδειθνχο νχθ εγλψξηζε, ηνχηνπο ε πίζηηο αδειθά 
θξνλείλ κέρξηο αίκαηνο θαηελάγθαζελ, ν Θεφο, ηαίο επραίο απηψλ, ειέεζνλ 
εκάο. 

Ήρνο δ'  Αλαηνιίνπ 
Πξνθεηηθψο ηνίο Αγίνηο ζπλειζφληεο, ηφλ χκλνλ βνήζσκελ. Ηδνχ δή ηί θαινλ, 
ή ηί ηεξπλφλ, αιι' ή ηφ θαηνηθείλ αδειθνχο επί ηφ απηφ, νπ θχζεσο αθνινπζία, 
αιιά, πίζηεσο ελψζεη ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο. ηά γάξ θζαξηά βδειπμάκελνη 
πάληα, ήξαλ ηφλ ζηαπξφλ επ' ψκσλ, θαί εθνινχζεζαλ ηψ Υξηζηψ, έξγηνο 
θαί Βάθρνο νη γελλαίνη Μάξηπξεο, θαί παξξεζίαλ ελ νπξαλνίο θεθηεκέλνη, 
πξεζβεχνπζηλ απηψ ππέξ εκψλ, ηνχ θαηαπεκθζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Τπνδεζάκελνο έξγηνο, ελ εηνηκαζία ηνχ Δπαγγειίνπ ηήο εηξήλεο, ηά ηψλ 
ήισλ ππνδήκαηα, ηψ αίκαηη ηψ ηψλ πνδψλ απνξξένληη, ηφλ φθηλ ηφλ 
επηηεξνχληα ηήλ πηέξλαλ εκψλ εμεηχθισζε, θαί ηφλ ηνχ καξηπξίνπ ζηέθαλνλ 
εθνκίζαην. Γηφ επραίο απηνχ Υξηζηέ ν Θεφο, θαζήισζνλ εθ ηνχ θφβνπ ζνπ 
ηάο ζάξθαο εκψλ, θαί εκάο ειέεζνλ. 

Καί λχλ…  Θενηνθίνλ 
Ρχζαη εκάο εθ ηψλ αλαγθψλ εκψλ, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ε ηεθνχζα ηφλ 
ηψλ φισλ πνηεηήλ, ίλα πάληεο θξάδσκέλ ζνη. Υαίξε ε κφλε πξνζηαζία ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οησήρνπ. 
 

Γφμα… Ήρνο β’ 
Αλαηνιίνπ 

Καζνξψζα πάιαη ε Δθθιεζία ηνχ Θενχ, ηνχο πκψλ αγψλαο, Μάξηπξεο 
παγθφζκηνη, ζήκεξνλ θαηδξψο ζηνιίδεηαη, θαί πηζηψο ενξηάδεη ελ ηή κλήκε 
πκψλ, σο θφζκνλ βαζίιεηνλ πεξηθέξνπζα ηήλ αηζρχλελ, ηήλ επί ηνίο ζείνηο 
πκψλ απρέζηλ, επηηεζείζαλ παηθηηθψο, δη' ήο δφμεο θαηεμηψζεηε ηήο 
επνπξαλίνπ, θαί ηήο αηειεπηήηνπ καθαξηφηεηνο. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 



ιελ, ηήλ δσήλ κνπ ελ θαθνίο, θαηαδαπαλήζαο ν ηάιαο, λχλ θαηειείθζελ 
Αγλή, πάζεο φλησο έξεκνο, αγαζήο πξάμεσο, πξνζεγγίδνληα βιέπσλ δέ, ηφλ 
ζάλαηνλ νίκνη! ηξέκσ ηφ θξηηήξηνλ ηνχ ζνχ Τηνχ θαί ζενχ, νχπεξ, εμεινχ κε 
Παξβέλε, θαί Πξφ ηήο αλάγθεο εθείλεο, Γέζπνηλα επίζηξεςνλ θαί ζψζνλ κε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Πνλνπο, ππνκείλαζα πνιινχο, ελ ηή ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ, ζηαπξψζεη 
Άρξαληε, έζηελεο δαθξχνπζα, θαί νινιχδνζζα. Οίκνη ηέθλνλ γιπθχηαηνλ! 
αδίθσο πψο πάζρεηο; πψο ηψ μχισ θξέκαζαη; ν πάζαλ γήλ εθπιεξψλ. ζελ, 
Παλαγία Παξζέλε, ζέ παξαθαινχκελ ελ πίζηεη ίιεσλ εκίλ ηνχηνλ απέξγαζαη. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Πειαγίαο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Δγθξαηεία ηφ ζψκά ζνπ, Πειαγία λεθξψζαζα, ηήλ ςπρήλ εδψσζαο θαί 
εθφζκεζαο, θαί νηθεηήξηνλ Πλεχκαηνο, ζαπηήλ απεηέιεζαο, θαί ζπλήθζεο 
κπζηηθψο, ηψ λπκθίσ θαί Κηίζηε ζνπ, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνπο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ. 
 
Σν σξαίνλ ηνχ ζψκαηνο, εηο ην πξψηνλ αμίσκα, Πειαγία έλδνμε 
κεηεξξχζκηζαο, νπρί ρξσκάησλ ηνίο άλζεζηλ, αξεηψλ δέ θάιιεζη, 
θαηεπνίθηιαο ζαπηήλ, θαί ηνχ Κηίζηνπ γεγέλεζαη θαζ' νκνίσζηλ, εθηελψο 
δπζσπνχζα ππέξ πάλησλ, ηψλ ελ πίζηεη εθηεινχλησλ, ηήλ αεηζέβαζηνλ 
κλήκελ ζνπ. 
 
Σσλ δαθξχσλ αιάβαζηξνλ, θαζ' εθάζηελ πξνρένπζα, επσδίαο έπιεζαο ηά 
νπξάληα, δηφ ψο κχξα πνιχηηκα, Υξηζηψ πξνζελέρζεζαλ, εηο νζκήλ ηήλ 
κπζηηθήλ, ηήο απηνχ αγαπήζεσο, εθρεφκελα, δηά ηνχην δπζψπεη ππέξ 
πάλησλ, ησλ ελ πίζηεη εθηεινχλησλ, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα…  Ήρνο δ' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Ο πνπ επιεφλαζελ ή ακαξηία, ππεξεπεξίζζεπζελ ε ραξηο, θαζψο ν 
Απφζηνινο δηδάζθεη, ελ πξνζεπραίο γάξ θαί δάθξπζη Πειαγία, ηψλ πνιιψλ 
πηαηζκάησλ ηφ πέιαγνο εμήξαλαο, θαί ηφ ηέινο εππξφζδεθηνλ ηψ Κπξίσ, δηά 
ηήο κεηαλνίαο πξνζήγαγεο, θαί λχλ ηνχησ πξεζβεχεηο, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



Χο γελλαίνλ 
Δπνκβξίαηο ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Αγίνπ Παλάρξαληε, ηήλ εκήλ δηάλνηαλ 
θαηαδξφζηζνλ, ε ηήλ ζηαγφλα θπήζαζα, Υξηζηφλ ηφλ ηήλ άκεηξνλ, αλνκίαλ 
ηψλ βξνηψλ, νηθηηξκνίο απνζκήρνληα, απνμήξαλνλ, ηήλ πεγήλ ηψλ παζψλ 
κνπ θαί ρεηκάξξνπ, θαηαμίσζνλ ηξπθήο κε, ηαίο αεηδψνηο πξεζβείαηο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ, 
επσδχξεην, θαί ζξήλσ δνχζα εθζέγγεην. Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ 
ζνπ δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα; Αιιά δένκαη. Μή κε κφλελ εάζεο ελ 
ηψ θφζκσ, αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνχο πξνπάηνξαο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Μειεηίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βιαζηνχ 

Μεηά ηφ αξλήζαζζαη ζαξθφο ηήλ εππάζεηαλ, αλεδείρζεο θαζαξφλ δνρείνλ, 
ηνχ δη’ εχζπιαγρλίαλ ηνίο αλζξψπνηο ζπγθαηαβάληνο θηιαλζξψπνπ Λφγνπ, 
φζελ θαί πξφο δσήλ ηήλ αγήξσ νηθείλ ζε εμίσζελ σο ππεξάγαζνο. Σά 
νπξάληα πάληα ζπγραίξνπζη, ηήλ πξίλ ζε αζέκλσο βηψζαζαλ, λχλ θαζνξψληα 
Υξηζηνχ άζπηινλ θεηκήιηνλ, ηνχ ελ νπξαλνίο απφ ηήο γήο ζε κεηαζέληνο, θαί 
πάληαο πηζηνχο θξνπξνχληνο ηή κλήκε ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ 

Ήζε ηά καθξάλ πνηνχληά κε, ηνχ αγαζνχ ζνπ Τηνχ, Αγαζή θαί Παλάκσκε, 
πφξξσζη απέιαζνλ, ηήο αζιίαο θαξδίαο κνπ, θαί ηφλ δεηνχληα θαί 
σξπφκελνλ, θαηαπηείλ κε θάθηζηνλ ιένληα, φθηλ ηφλ δφιηνλ, ζθνιηφλ θαί 
δξάθνληα, ηφλ πνλεξφλ, ζχληξηςνλ ηψ θξάηεη ζνπ, ππφ ηνχο πφδαο κνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θαηλνχ! ψ θξηθηήο εγρεηξήζεσο! ε 
Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ ζε σο έβιεπελ, ελ κέζσ δχν ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, φλ αλσδίλσο θξηθηψο εθχεζελ. Έθιαηε θξάδνπζα, Οίκνη ηέθλνλ 
θίιηαηνλ! πψο ζε δεηλφο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ηαπξψ πξνζήισζελ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Δλ ζνί Μήηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβψλ γάξ ηφλ ζηαπξφλ, 
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηησλ εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο, 
παξέξρεηαη γάξ επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά 
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, νζία Πειαγία ηφ πλεχκά ζνπ. 

 
Καί Απφιπζηο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηήο Αγίαο νχηνο, 

νχ ε Αθξνζηηρίο. 



 
Πφζσ γεξαίξσ ηήλ ζνθήλ Πειαγίαλ. 

 
Δλ δέ ηνίο Θενηφθνηο 

Γεσξγίνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 

Πξνζείζα, σο παλδαηζίαλ ζήκεξνλ, ηήλ ζείαλ κλήκελ απηήο, ηή νηθνπκέλn 
πάζε κπζηηθψο, Πειαγία πξνηξέπεηαη, θαηαηξπθήζαη άπαληαο, ηψλ 
εδεζκάησλ ηψλ αγψλσλ απηήο. 
 
Ο πφζνο, φ ππέξ πάζαλ έθεζηλ, ελ ηή ςπρή ζνπ εκλή, θαησθεθψο 
επχξζεπζε ηφλ λνχλ, θαί ηήλ θιφγα ηνχ πλεχκαηνο, αλάςαο ζέ εθψηηζε, θαί 
ηψλ παζψλ ηήλ χιελ έθιεμελ. 
 
Θαιάζζεο, ηήο ακαξηίαο θιχδσλα, ππεθθπγνχζα ζεκλή, ηψ γαιελψ ιηκέλη 
ηνχ Υξηζηνχ, Πειαγία πξνζψξκηζαη, δηφ ηή κεηαλνία ζνπ, επεθιεξψζσ ηφλ 
Παξάδεηζνλ. 

Θενηφθηνλ 
Γαιήλε, ηψλ ελ ηψ βίσ, Άρξαληε, ρεηκαδνκέλσλ βξνηψλ, ε αζθαιήο θαί 
άγθπξα ζηεξξά, θαί ιηκήλ θαί θπβέξλεζηο, απηή ππάξρεηο πάληνηε, 
ρεηξαγσγνχζα θαί δηέπνπζα. 
 

Χδή γ' 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ, Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα. 
 
Αλέπηεο είο νπξαλνχο, ε ηνχ Υξηζηνχ πεξηζηεξά πηέξπμη, ηήο εγθξαηείαο 
ζαπηήλ, πφλνηο ηε πνιινίο αλπςψζαζα. 
 
Ίιπνο ηήο ηψλ παζψλ, ζχ ηφ δπζψδεο ηψ Υξηζηνχ χδαηη, απνζκε. ρζείζα 
ζεκλή, κχξνλ Πειαγία εδείρζεο απηψ. 
 
Ρνκθαία ηψ πνλεξψ ζαλαηεθφξνο αιεζψο γέγνλελ, ε πξφο Θεφλ ζνπ ζεκλή, 
έκππξνο αγάπε θαί έθεζηο, 

Θενηφθηνλ 
Χο δξφζνο εσζηλή, ε επθξνζχλε ζνπ Αγλή ζηάδνπζα, ηήλ ηψλ παζψλ 
θάκηλνλ, ηψλ ζέ αλπκλνχλησλ ζβελλχεη αεί. 

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Καζειθφκελνλ Λφγε ελ ηψ ηαπξψ ππ' αλδξψλ παξαλφκσλ γλψκε ζθαηά, 
νξψζα ε Μήηεξ ζνπ, ηήλ ςπρήλ εηηηξψζθεην, θαί θνπηνκέλε ζπιάγρλα, 



εζξήλεη θξαπγάδνπζα, θαί ζπλνρή θαξδίαο, εβφα ζηελάδνπζα. Οίκνη ηή 
ηεθνχζε, ζέ Τηέ θαί Θεέ κνπ! πψο ζέισλ ππέκεηλαο, ηνχ πξνζψπνπ 
ξαπίζκαηα, θαί εκπηχζκαηα βέβεια, άδηθφλ ηε ζάλαηνλ λχλ, επί μχινπ ήινηο 
πξνζπεγλχκελνο; λησο ηαχηα πάζρεηο,ηνχ ζψζαη ηφλ άλζξσπνλ. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ 

Μεηαλνίαο ηή δξφζσ ηήλ ηψλ παζψλ, απνζβέζαζα θιφγα ηήλ ζεαπηήο, δσήλ 
αλαηέζεηθαο, ηψ Θεψ θαί σηήξί ζνπ, δηά ηνχην θφζκνλ, θπγνχζα εκφλαζαο, 
ελ εξήκσ βίνλ, Αγγέισλ δειψζαζα, φζελ ζνχ ηφ ηέινο, κεηά δφμεο κεγάιεο, 
ζεφζελ ηηκψκελνλ, επεγλψζζε ηνίο πέξαζη, Πειαγία παλέλδνμε, πξέζβεπε 
Υξηζηψ ηψ ζεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, 
ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Πεηξαζκνίο πνιππιφθνηο πεξηπεζψλ, εμ ερζξψλ ανξάησλ θαί νξαηψλ, ηψ 
ζάισ ζπλέρνκαη, ηψλ ακέηξσλ πηαηζκάησλ κνπ, θαί ζεξκήλ αληίιεςηλ, θαί 
ζθέπελ κνπ έρσλ ζε, ηψ ιηκέλη πξνζηξέρσ, ηήο ζήο αγαζφηεηνο, φζελ 
Παλαγία, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, απαχζησο ηθέηεπε, ππέξ πάλησλ ηψλ 
δνχισλ ζνπ, ηψλ απαχζησο πκλνχλησλ ζε, Θενηφθε παλάρξαληε, 
πξεζβεχνπζα απηψ εθηελψο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο 
πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ. 
 

Χδή δ' 
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 

Χο ζπκίακα ππέξηηκνλ Πειαγία, ηήο εγθξαηείαο άλζξαμηλ νινθαπησζείζα, 
επσδία γέγνλαο, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ, εηο νζηκήλ δξακνχζα ηνχ κχξνπ 
απηνχ. 
 
Σήλ ηνχ ζψκαηνο εππξέπεηαλ Πειαγία, ηήο ακαξηίαο χιελ πξψελ γελνκέλελ, 
φιελ κεηεξξχζκηζαο, εηο θάιινο αλφζεπηνλ, νχ ν ζφο λπκθίνο, εξάζζε 
Υξηζηφο. 
 
Ζ ηνχ Πλεχκαηνο ελζπείξαζα Πειαγία, ελ ηή ςπρή ζνπ ράξηο ζπηλζήξα ηνχ 
ιφγνπ, ηήλ θιφγα κεηέσξνλ, αλήςε ηήο πίζηεσο, θαί ηήλ ακαξηίαλ 
ερψλεπζελ. 

Θενηνθίνλ 
Ράβδνο έθπο Θενηφθε εμ ήο ηφ άλζνο, ηφ λνεηφλ εβιάζηεζε, ζείαο επσδίαο, 
πιεξψζαλ ηά ζχκπαληα, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, κχξνλ σλ αθέλσηνλ ηίκηνλ. 
 

Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

Νάκαζη κπζηηθνίο, πηαλζείζα ηνχ Πλεχκαηνο, εμήλζεζαο ελ ηή πίζηεη, αξεηψλ 
επθνξίαηο, θαί πφλνηο ηήο αζθήζεσο. 
 
χ Κχξηε ηφ θψο, ηψλ ελ ζθφηεη θεηκέλσλ βξνηψλ, ζχ έιακςαο ελ θαξδία, ηήο 



Οζίαο ηήλ αίγιελ, ηήο ζείαο επηγλψζεσο. 
 
Οη πφλνη ζνπ ζεκλή, Πειαγία ελ δάθξπζη, ζπεηξφκελνη επθξνζχλεο, θαί 
ραξάο αθζνλίαλ, ελ νπξαλνίο ζπλήζξνηζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Γλσζηή ζνπ αιεζψο, ε ράξηο αλαδέδεηθηαη, Παλάρξαληε παξαδφμσο, 
ελεξγνχζα δπλάκεηο, θαί ηέξαηα ελ πάζε ηή γή. 
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Φαλείζεο, ηήο αλεζπέξνπ αίγιεο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ελ ηή ςπρή Πειαγίαο, ν 
ηνχ ζθφηνπο άξρσλ απεζνβήζε, θαί σθίζζε, ε ηνχ Πλεχκαηνο ράξηο θαί 
πίζηηο απηνχ. 
 
Ζ πάιαη, παγηδεπζείζα ππφ ηνχ φθεσο, παγίο απηψ αλεδείρζε, ηήλ απηνχ 
ζπλέρνπζα δπλαζηείαλ, θαί παηνχζα, ηήλ απηνχ παλνπξγίαλ δπλάκεη Θενχ. 
 
Νπκθίνλ, ηφλ Υξηζηφλ θαί Θεφλ αγαπήζαζα, ηαίο αξεηαίο θνζκεζείζα, θαί 
πεπνηθηικέλε πφλνηο ελζένηο, ηνχ λπκθψλνο, ηνχ απηνχ Πειαγία εμίσζαη. 

Θενηνθίνλ 
Ηδείλ ζνπ, Θενηφθε ηήλ δφμαλ ηήλ άθξαζηνλ, πάιαη σδίλεζαλ ζείσο, νη 
Πξνθήηαη πάληεο, αιι' επ' εζράησλ, εκίλ ψδζε, ηνίο πνζνχζί ζε Κφξε 
παλάκσκε. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Σφ ζψκα ηφ ζφλ, λεζηείαηο Καηαηήμαζα, αγξχπλνηο επραίο, ηφλ Κηίζηελ 
θαζηθέηεπεο, ηνχ ιαβείλ ζψλ πξάμεσλ, ηήλ ηειείαλ Μήηεξ ζπγρψξεζηλ, ήλ θαί 
έιαβεο αιεζψο, νδφλ κεηαλνίαο ππνδείμαζα. 

Ο Οίθνο 
ζνη ελ βίσ ακαξηίαηο εκνιχλζεηε, σο ν ηάιαο εγψ, δειψζσκελ ηήλ 
κεηάλνηαλ, ηφλ νδπξκφλ ηε κεηά δαθξχσλ ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Πειαγίαο, 
ίλα ηαρχ εθ Θενχ ηήλ ζπγρψξεζηλ ιάβσκελ, θαζάπεξ ε καθαξία, έηη δψζα, 
ηφλ ξχπνλ απέπιπλε ηήο ακαξηίαο, θαί έιαβελ εθ Θενχ ηήλ ηειείαλ 
ζπγρψξεζηλ, νδφλ κεηαλνίαο ππνδείμαζα. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ζ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Πειαγίαο. 

ηίρνη 
Αίζρνπο πιπζείζα θαί ιηπνχζα ηφλ ζάινλ,  
Πξφο φξκνλ ήθεηο νπξαλνχ Πειαγία. 
Ογδνάηε ππάιπμε βίνπ πέιαγνο Πειαγία. 



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Πειαγίαο ηήο Παξζέλνπ. 

ηίρνη 
Κξεκλψ θπγνχζα θξεκλφλ αηζρχλεο κέγαλ,  
Κξεκλείο ηφλ ερζξφλ επθπψο Πειαγία. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Σατζίαο ηήο πφξλεο. 
ηίρνη 

Δθ ηνχ ξχπνπ ζκερζείζα ηήο αζσηίαο, 
Φαηδξά πξφζεηζη ηψ Θεψ Σατζία. 
 

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

Χδή δ' 
Δλ ηή θακίλσ 

Πέιαγνο ζείσλ, θαηνξζσκάησλ ψθζεο σο αιεζψο, φιελ ηνχ ερζξνχ 
βπζίζαζα ελ απηψ, ηελ ηζρχλ, δηφ αλέκειπεο. Δχινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε. 
 
Δλ ηή θακίλσ , ηήο εγθξαηείαο ζψκα θαί ηήλ ςπρήλ, ζείσο σο ρξπζφλ 
ερψλεπζαο, θαζαξφλ, θαί ηφ πξψηνλ θάιινο έδεημαο, νβξπδσζέλ ζεκλή, 
Πειαγία ηή άθξα αζθή ζεη ζνπ. 
 
Λνπηξψ ηψ ζείσ, εθδπζακέλε φινλ ζχ αιεζψο, φλ πεξ παιαηφλ ελδέδπζν 
ηψλ παζψλ, θαί θζεηξφκελφλ ζνπ άλζξσπνλ, ηφλ λένλ Έλδνμε εκθηάζσ, 
Υξηζηψ ζπκκνξθνχκελνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ο ελ ηψ ζξφλσ, ηψ Παηξηθψ νρνχκελνο Λφγνο Θενχ, μέλσο επί ζνί εζθήλσζε 
θαί θξηθηψο, Θενηφθε θαί αλήγαγελ, εκψλ ηφ θχξακα, εαπηψ ζπλπςψζαο σο 
επζπιαγρλνο. 
 

Χδή ε' 
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 

Λάκπνπζηλ αθηίλεο θαεηλαί, ηψλ ζαπκαζίσλ ζνπ, θαζάπεξ ήιηνο, θαί ηήλ ηνχ 
βίνπ ζνπ άπαζαλ, ππεξθαίλνπζη ιακπξφηεηα, θαί ηήλ αζηξάςαζαλ ελ ζνί, 
ηήο ζείαο πίζηεσο εθβνψζη, πάζε ηή θηίζεη απγήλ Πειαγία ζεκλή. 
 
Άιπηνλ δεζκφλ ηφλ εηο Υξηζηφλ, πηζηψο ζπλδήζαζα, πξνζεθνιιήζεο απηψ, 
θαί αδηάζπαζηνο έκεηλαο, ηή ελψζεη ηήο αγάπεο απηνχ, ψ θαί εξκφζζεο 
λνεηψο, ηάο πξνζβνιάο ηνχ ερζξνχ, Πειαγία, εθ ηήο θαξδίαο ζνπ εθδηψμαζα. 
 
Γλψζηλ δεμακέλε αιεζή, ελ ηή θαξδία ζνπ, δηά ηνχ Πλεχκαηνο, ζαθψο 
θαηέιηπεο άπαζαλ, ηήλ ηνχ βίνπ καηαηφηεηα, δηφ θαηέπιεμαο βξνηνχο, ελ ηή 
αζξφα εκλή, κεηαζέζεη, θαί νπξαλνχο επθξνζχλεο επιήξσζαο. 



Θενηνθίνλ 
Τκλνχζη παλάρξαληε Αγλή, ηά κεγαιείά ζνπ, αη λνεξαί ζηξαηηαί, 
αλαθεξχηηνπζηλ άπαληεο, Παηξηάξραη θαί Πξνθήηαη ηξαλψο, ζχλ Απνζηφινηο 
ηεξνίο, θαί ηψλ Μαξηχξσλ ρνξνί, θαί Οζίσλ άπαλ ηφ πιήζνο, κεζ' ψλ 
πξνζθπλνχκέλ ζε. 

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

Χδή ζ’ 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο 

Ηδείλ επεζχκεζαο φλησο, ηνχ εξαζηνχ Υξηζηνχ ηφ θάιινο, δη' φλ εζηαπξψζεο 
ηψ θφζκσ, θαί ηφ σξαίνλ άλζνο ηνχ ζψκαηνο, Οζία θαηεκάξαλαο, θαί ηήλ ηνχ 
βίνπ εβδειχμσ ζηνξγήλ. 
 
Άπαλ ηφ ηνχ ζψκαηνο άρζνο, απνζεκέλε Πειαγία, δηά εγθξαηείαο θαί πφλσλ, 
πξφο νπξαλίνπο ζθελάο αλέδξακεο, ελ αίο ηνχ πνζνπκέλνπ ζνη, επαπνιαχεηο 
θάιινπο έλδνμε. 
 
Νχλ ηνχο ζέ ηηκψληαο εθ πφζνπ, πάληαο Οζία επνπηεχνηο, θαί ηνχο ηήλ 
εηήζηνλ ηαχηελ, επηηεινχληάο ζνπ κλήκελ πξέζβεπε, ηψ Πνηεηή θαί Κηίζηε 
ζνπ, ίλα κεηάζρσκελ ηήο δφμεο απηνχ. 

Θενηνθίνλ 
Τκλψ ζνπ ηφλ ηφθνλ Παξζέλε, θαί κεγαιχλσ ζνπ ηήλ ράξηλ, ζχ γάξ θσηηζκφο 
ηήο ςπρήο κνπ, ππάξρεηο φλησο θαί ε παξάθιεζηο, ε ηαρηλή βνήζεηα, θαί 
ζσηεξία θαί αληίιεςηο. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Τπνγξακκφο ν βίνο ζνπ, Μνλαδφλησλ εδείρζε, θαί αθξηβήο αλφξζσζηο, ηψλ 
δεηλψο πεπησθφησλ, ανίδηκε Πειαγία, ηψλ παζψλ γάξ ηήλ λχθηα, θπγνχζα 
πξνζεπέιαζαο,ηψ Ζιίσ ηήο δφμεο, Υξηζηψ ζεκλή, Αζθεηψλ εθιάκςαζα 
νκεγχξεη, κεζ' ψλ ζνπ ηήλ ππέξιακπξνλ, ενξηάδνκελ κλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
Υαξκνληθψο ηφ Υαίξέ ζνη, ηνχ ζεπηνχ Αξραγγέινπ, νη ιπηξσζέληεο Πάλαγλε, 
ηήο αξραίαο θαηάξαο, δηά ηνχ ζείνπ ζνπ ηφθνπ, επραξίζησο βνψκελ Υαίξε, 
Αδάκ ε ιχηξσζηο, ραίξε Δχαο ε ιχζηο, ραίξε δη' ήο, άπαλ εκψλ βξφηεηνλ 
εζεψζε, ραίξε δη' ήο εηχρνκελ, νπξαλψλ βαζηιείαο. 
 

Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 



Αξρή 
ΤΖ Θ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνπ Αγίνπ Απνζηφινπ Ηαθψβνπ ηνχ Αιθαίνπ, θαί ηνχ Οζίνπ 

Παηξφο εκψλ Αλδξνλίθνπ, θαί ηήο ζπκβίαο απηνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 
Σψ θαιάκσ ηήο ράξηηνο, εθ βπζνχ καηαηφηεηνο, ηνχο βξνηνχο αλείιθπζαο 
αμηάγαζηε, ηνχ Γηδαζθάινπ ηνίο λεχκαζηλ, ππείθσλ Ηάθσβε, ηνχ θσηίζαληνο 
ηήλ ζήλ, θαηά πάληα δηάλνηαλ, θαί Απφζηνινλ, θαί ζεπηφλ ζεεγφξνλ ζε 
πακκάθαξ, αλαδείμαληνο ηήο ηνχηνπ, αθαηαιήπηνπ ζεφηεηνο. 
 
Ζ ηνχ Πλεχκαηνο έιιακςηο, επί ζέ θαηαβέβεθε, ηνχ ππξφο ελ είδεη, θαί ζέ 
καθάξηε, ζείνλ δνρείνλ εηξγάζαην, ζπληφλσο ειαχλνληα, αζεταο ηήλ αριχλ, 
θαί ηφλ θφζκνλ θσηίδνληα, ηή ιακπξφηεηη, ηψλ παλζφθσλ ζνπ ιφγσλ 
κπζηνιέθηα, Απνζηφισλ ε αθξφηεο, Υξηζηνχ αχηφπηα Ηάθσβε. 
 
Αζηξαπαίο ηνχ θεξχγκαηνο, ηνχο ελ ζθφηεη θαζεχδνληαο, αγλσζίαο έλδνμε, 
θαηεθψηηζαο, νχο αλαδείμαο Ηάθσβε, πηνχο δηά πίζηεσο, ηνχ Γεζπφηνπ θαί 
Θενχ, ηνχηνπ πάζνο εδήισζαο, θαί ηφλ ζάλαηνλ, θαί ηήο δφμεο εγέλνπ 
θιεξνλφκνο, σο ζνθφο θαί ζεεγφξνο, σο καζεηεο αιεζέζηαηνο. 

Καί ηψλ Οζίσλ γ’ 
Ήρνο πι. β’   ιελ απνζέκελνη 

ιελ απνζέκελνη, βησηηθήλ ηπξαλλίδα, θαί πινχηνλ κηζήζαληεο, θαί ηξπθήλ 
ηήλ ξένπζαλ βδειπμάκελνη, ηφλ ηαπξφλ ήξαηε, σο δπγφλ έλζενλ, θαί Υξηζηψ 
εθνινπζήζαηε, θαί πξφο νπξάληνλ, ριφελ ζαπκαζηψο εζθελψζαηε, ελ νίο 
ζπλαγαιιφκελνη, κέκλεζζε εκψλ ηψλ εθ πίζηεσο, πκψλ κεκλεκέλσλ, θαί 
πφζσ εθηεινχλησλ εχιαβψο, ηελ Ηεξάλ θαί ζεβάζκηνλ, κλήκελ πκψλ Άγηνη. 
 
ισο αγαπήζαζα, ζέ εθ ςπρήο ηφλ Γεζπφηελ, νπίζσ ζνπ έδξακε, δπάο ε 
ανίδηκνο θαί νκφδπγνο, θαί ηεξπλά άπαληα, θαί δεζκφλ άιπηνλ, σο ηζηφλ 
αξάρλεο έιπζε, δηφ θαί έηπρε, ζνχ ηήο βαζηιείαο Αζάλαηε. Απηψλ νχλ ηαίο 
δεήζεζηλ, ηιαζκφλ νηθηίξκνλ παξάζρνπ κνη, ηψλ πιεκκειεκάησλ, θαί δείμφλ 
κε αλψηεξνλ παζψλ, ηψλ ελνρινχλησλ κνπ Γέζπνηα, ηήλ ςπρήλ εθάζηνηε. 
 
Παίδσλ εζηεξήζεηε, ηήο πνζεηλήο μπλσξίδνο, πξνζηάμεη ηή θξείηηνλη, θαί ηψ 
βίσ κέλνληεο απαξάθιεηνη, ηήλ θσλήλ ήξαηε, ηήλ γελλαηνηάηελ, ηνχ Ησβ θαί 
αλεθξάμαηε. Κχξηνο έδσθε, Κχξηνο θαί πάιηλ αθείιεην. Γηφ θαί ηφ 
πνζνχκελνλ, έξγνλ επρεξψο δηελχεηε, θαί πξφο εξεκίαο, θαί ηφπνπο ηνχο 



Αγίνπο ελ ραξά, κεηαλαζηεχνληεο ψθζεηε, δεχγνο Ηεξψηαηνλ. 
Γφμα... Σνχ Απνζηφινπ 

Ήρνο δ'  Θενθάλνπο 
Σήλ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο ζαθψο ράξηλ δεμάκελνο, ηήο ηεξσηάηεο ρνξείαο ηψλ 
Απνζηφισλ, ζπλαξίζκηνο , Ηάθσβε γέγνλαο, φζελ θαί νχξαλφζελ ηήλ 
θεξνκέλελ πνηέ πλνήλ βηαίαλ, ππξίλε γιψζζε εκπλεπζζείο, ηήλ ηψλ εζλψλ 
αθαλζψδε έθιεμαο αζεφηεηα. Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, Θενθήξπμ ηθέηεπε, ηνχ 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Ο θξηηήο ήδε πάξεζηη, ηφ θξηηήξηνλ έηνηκνλ, ν πξφο ηνχην θέξσλ ζάλαηνο 
ήγγηθελ, νη ππνπξγνί εηνηκφηαηνη, ηά πάληα επηξέπηζηαη, ηί νχλ κέιιεηο ψ 
ςπρή; ηί βξαδχλεηο κή θξάδνπζα; ν Θεφο εκψλ, θαί Θεφο ηνχ ειένπο ηαίο 
πξεζβείαηο, ηήο Μεηξφο ζνπ νίθηεηξφλ κε, θαί πάζεο ξχζαη θνιάζεσο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ ακλάο ε θπήζαζα, ηφ αξλίνλ ηφ άκσκνλ, ηφ ηήλ ακαξηίαλ ειζφλ ηάζαζζαη, 
παληφο ηνχ θφζκνπ Παλάρξαληε, νηθείσ ελ αίκαηη, ηφ ζθαγέλ ππέξ εκψλ, θαί 
δσψζαλ ηά ζχκπαληα, ζχ κη, έλδπζνλ, γπκλσζέληα ηήο ζείαο αθζαξζίαο, εμ 
εξίνπ ηνχ ζνχ ηφθνπ, πεξηβνιήλ ζείαο ράξηηνο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ 
 

Γφμα... ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο πι. α' 

Πηζηψο παλεγπξίδνκελ, ηήλ πάλζεπηνλ εκέξαλ ηήο ζήο κλήκεο, ζέ 
αλπκλνχληεο Ηάθσβε έλδνμε, νχρ σο Αιθαίνπ πηφλ, αιι' σο ηνχ Υξηζηνχ 
Απφζηνινλ, θαί θήξπθα ηήο απηνχ αξξήηνπ ζαξθψζεσο. ζελ ηψ δεζπνηηθψ 
ζξφλσ, ζχλ Αζσκάηνηο αεί παξηζηάκελνο, θαί Απνζηφισλ θαί Μαξηχξσλ 
ρνξνίο, εθηελψο ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη εκάο, ηφλ ζσηήξα θαί Θεφλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Ρπζαη απφ ξνκθαίαο ερζξψλ, λχλ ηήλ ςπρήλ κνπ, Θενκήηνξ παλάκσκε ελ 
ζνί γάξ θαί ελ ηψ ηφθσ, ηψ ζψ Παξζέλε αγλή, πάζα θαηεξγήζε ηνχ 
αιάζηνξνο, ηζρχο θαί εθάληζηαη, ηψλ δαηκφλσλ ζηξαηεχκαηα, θαί ζσηεξία θαί 
ηψλ πφλσλ αλάπαπζηο, ηνίο πηζηεχνπζη, ηψ ζψ ηφθσ γεγέλεηαη. ζελ θαγψ 
θξαπγάδσ ζνη. Πνιέκεζνλ Γέζπνηλα, ηνχο πνιεκνχληαο αεί κε, θαί δίθελ 
ηνχηνπο απαίηεζνλ, ηήο πξίλ επεξείαο, δη' ήο πάζεο κνη θαθίαο, πξφμελνη 
ψθζεζαλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Βιέπνπζα ε ακλάο ηφλ ακλφλ, Θενχ ηφλ αίξνληα ηνχ θφζκνπ ηά πηαίζκαηα, 
ελ μχισ αλεξηεκέλνλ, θαί πεπιεγκέλνλ πιεπξάλ, ζξελσδνχζα ηαχηα 
απεθζέγγεην. Τηέ πψο ελέζρνπ, ζαλαησζήλαη σο άλζξσπνο, Θεφο ππάξρσλ, 
θαί Γεζπφηεο ηήο θηίζεσο, εη θαί πέθελαο, ζαξθνθφξνο ζειήκαηη; ηίλνο ράξηλ 
εηάρπλαο, ηφλ δξφκνλ πνηήζαζζαη, θαί εγθαηέιηπεο κφλελ, ηέθλνλ εκφλ ηήλ 
ηεθνχζάλ ζε, αγλψο επεξγέηα. Λφγνλ δφο κνη κή βξαδχλεο, θαί κέγα έιενο. 



 
Απνιπηίθηνλ 

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

Σνχ Οζίνπ  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σήο εξήκνπ πνιίηεο, θαί ελ ζψκαηη άγγεινο, θαί ζαπκαηνπξγφο αλεδείρζεο, 
ζενθφξε παηήξ ελψλ Αλδξφληθε, λεζηεία, αγξππλία, πξνζεπρή, νπξάληα 
ραξίζκαηα ιαβψλ, ζεξαπεχεηο ηνχο λνζνχληαο, θαί ηάο ςπράο ησλ πίζηεη 
πξνζηξερφλησλ ζνη. Γφμα ηψ δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη, 
δφμα ηψ ελεξγνχηη δηά ζνχ πάζηλ ηάκαηα. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο, είο ηήο Οθησήρνπ, θαί ησλ Αγίσλ νη 
δχν παξφληεο. 

 
Ο Καλψλ ηνχ Απνζηφινπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Υξηζηνχ καζεηήλ πηφλ Αιθαίνπ ζέβσ 

Θενθάλνπο 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
Χο ελ επείξσ 

Υείξά κνη δίδνπ ζεφπηα θαί καζεηά, ηνχ Υξηζηνχ Ηάθσβε,ηήλ ζεπηήλ ζνπ 
ενξηήλ, επθεκείλ νξκήζαληη θαί θψο, ηή θαξδία κνπ ηαίο ζαίο, πξεζβείαηο 
έιιακςνλ. 
 
Ρείζξνηο ελζένπ ζνθίαο πεξηθιπζζείο, πνηακφο εμψξκεζαο, Παξαδείζνπ ηήο 
ηξπθήο, θαί ηήο γήο ηφ πξφζσπνλ ξναίο, επζεβείαο αιεζψο, νθέ 
θαηήξδεπζαο. 
 
Ηεξσηάηε ρνξεία ηψλ Μαζεηψλ, ηνχ Υξηζηνχ Ηάθσβε, ζπλεηάγεο ζπκπιεξψλ, 
αξηζκψλ ηψλ δψδεθα, κεζ' ψλ, ηψ Γεζπφηε παξεζηψο, εκψλ κλεκφλεπε. 

Θενηνθίνλ 
έ Παλαγία Παξζέλε ηφλ νπξαλφλ, φ ηαλχζαο Κχξηνο, θαί ηήλ γήλ ζεκειηψλ, 
νπξαλφλ επίγεηνλ εθ ζνχ, πξνειζσλ κεηά ζαξθφο, εκίλ αλέδεημε. 
 

Ο θαλσλ ηψλ Οζίσλ, έρσλ Αθξνζηηρίδα ελ ηνίο Θενηφθνηο 
 

Γεκεηξίνπ 
 

Χδή α'   Ήρνο πι. δ' 
Αξκαηειάηελ Φαξαψ 



Πξνθαζαξζείο ζνπ ηήλ ςπρήλ Αλδξφληθε, ηαίο γεληθαίο αξεηαίο, θαί ζετθνχ 
πφζνπ, ππξσζείο ηνίο άλζξαμη, ηάο ηήο ζαξθφο εμέθιηλαο, ππξαθηψζεηο, ηήλ 
δξφζνλ, ηήλ ζείαλ είρεο γάξ άλσζελ, ζέ θαηαδξνζίδνπζαλ πάληνηε. 
 
Σή ηνχ Γεζπφηνπ πξνζηαγή πεηζφκελνο, σο παηξηάξρεο πνηέ, ν Αβξαάκ 
Πάηεξ, ηήλ ζήλ γήλ θαηέιηπεο, θαί ζπγγελψλ ειφγεζαο, γπλαηθφο ηε θαί 
πινχηνπ, καθξάλ εγέλνπ θαί έξεκνλ, κάθαξ θαηακφλαο θαηψθεζαο. 
 
Σήλ ηνχ Κπξίνπ εληνιήλ πεπιήξσθαο, πάληα πσιήζαο ηά ζά, θαί ηνίο 
πησρνίο λείκαο, δη' απηψλ ηήλ φλεζηλ, ηνχ καξγαξίηνπ εχξεθαο, ηνχ ηηκίνπ θαί 
ηνχηνλ, ιαβψλ επινχηεζαο άθζνλνλ, πινχηνλ ηήλ ηψλ κχξσλ αλάβιπζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Γεκηνπξγείηαη βνπιεζείο ελ κήηξα ζνπ, ν ηνχ Αδάκ Πιαζηνπξγφο, θαί ν δξαθί 
θέξσλ, Θενηφθε ζχκπαληα, ηαίο ζαίο αγθάιαηο θέξεηαη, ψ θξηθηνχ κπζηεξίνπ! 
θαί λήπηνο αλαδέδεηθηαη, πάλησλ ηψλ αηψλσλ ν Κχξηνο. 
 

Σνχ Απνζηφινπ  Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ Άγηνο 

Σνχ ζείνπ Πλεχκαηνο ζαθψο, δεδεγκέλνο ηήλ ράξηλ, ηνίο ελ ζθφηεη σο 
φξζξνο, αλεδείρζεο πξστλφο, Ζιίνπ ηνχ λνεηνχ, θαηαγγέιισλ πάζη ηήλ 
εκθάλεηαλ. 
 
Ο πνχο ζνπ έζηε πξνθαλψο, ελ επζχηεηη Μάθαξ, πεξί ηφλ Βαζηιέα, ηφλ 
επζχλ ηε θαί ρξεζηφλ, ρνξεχσλ πεξηραξψο, θαί βαδίδσλ ηξίβνλ ηήλ νπξαληνλ. 
 
Τηφλ ηφλ άλαξρνλ Θενχ, ηφλ ηά πάληα πνηνχληα, ζετθή εμνπζία, απιαλή 
κπζηαγσγφλ, ηήλ γλψζηλ ηήλ αιεζή, ζέ κπνχληα, έζρεθαο Ηάθσβε. 

Θενηνθίνλ 
Μαξία ηψλ πάλησλ ε ειπίο, ηψλ εηο ζέ πεπνηζφησλ, ε ηεθνχζα ηφλ Λνγνλ, 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, πνηθίισλ κε πεηξαζκψλ, θαί θηλδχλσλ, Πάλαγλε 
δηάζσζνλ. 
 

Σψλ Οζίσλ 
Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο 

Δμσζηξαθίζζε ηήο Δδέκ, ηή ζπκβνπιή ηή ηήο Δχαο, ν Αδάκ, ζχ δέ πεηζζείο 
ζπκβνπιία, ηήο ζπδχγνπ ζνπ ζνθέ, ηνχ Παξαδείζνπ γέγνλαο, έλδνλ ζχλ 
ηαχηε ραίξσλ, πάληνηε κάθαξ Αλδξφληθε. 
 
Ο θεθξπκκέλσο θαί ζνθψο, νηθνλνκψλ πάληα Λφγνο, θαί βξνηνχο πξφο 
ζσηεξίαλ ηζχλσλ, απφ γήο πξφο νπξαλνλ, ηνχο πνζεηλνχο ηκεζίζηεζη, παίδαο 
πκψλ ηνχο δχν, ηξίβνλ επζείαλ δεηθλχο πκίλ. 
 
Σήο επηθήξνπ θαί θζαξηήο, εινγεθφηεο αγάπεο, ηήο ελ γή, θαηαιηπφληεο δέ 
ηαχηελ, ζπλεδέζεηε ζηνξγή, πλεπκαηηθή Μαθάξηνη, φζελ θαί λχλ νηθείηε, έλζα 
Γηθαίσλ ζθελψκαηα. 



Θενηνθίνλ 
Ζ αζπγθξίησο Υεξνπβίκ, θαί εξαθίκ ππεξηέξα, ε Θεφλ αλεξκελεχησο 
ηεθνχζα, θαί ηήλ βξφηεηνλ αξάλ, εηο επινγίαλ ηξέςαζα, χκλνηο αεί ηηκάζζσ, 
απηή εκψλ γάξ πεπνίζεζηο. 

Ο Δηξκφο 
«Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο, ηνπο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί χδάησλ 
εδξάζαο, ελ ηή πέηξα κε Υξηζηέ, ηήο Δθθιεζίαο ζηήξημνλ, φηη νπθ έζηη πιήλ 
ζνπ, Άγηνο κφλε θηιάλζξσπε». 
 

Κάζηζκα ηνχ Απνζηνινπ 
Ήρνο πι.δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Σήλ ζνθίαλ ηήλ φλησο παηδαγσγφλ, εζρεθψο ζέ κπνχζαλ ηά ππέξ λνχλ, 
ζνθίαλ εκψξαλαο, ηψλ Διιήλσλ Θεφπλεπζηε, θαί εζλψλ εγέλνπ, θσζηήξ θαί 
δηδάζθαινο, εχζεβείαο ιφγνηο, ξπζκίδσλ ηνχο άθξνλαο, φζελ νη ξπζζέληεο, 
δηά ζνχ ηήο απάηεο, αμίσο πκλνχκέλ ζε, θαί πηζηψο καθαξίδνκελ. Θεεγφξε 
Ηάθσβε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα… Σνχ Οζίνπ 
Σφλ δπγφλ ηνχ Κπξίνπ ηφλ ειαθξφλ, νινςχρσο επ' ψκσλ αλαιαβψλ, απηψ 
εθνινχζεζαο, Θενθφξε Αλδξφληθε, θαί θνζκηθνχο ζνξχβνπο, θαιψο 
βδειπμάκελνο, ελ ηαίο εξήκνηο Μάθαξ, πξνζχκσο εμέδξακεο, έλζα θαί ηφλ 
δξφκνλ, ηήο αζθήζεσο Πάηεξ, ακέκπησο δηήλπζαο, ηψ Θεψ ζπγγηλφκελνο, 
δηά ηνχην βνψκέλ ζνη. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Χο παλάκσκνο λχκθε ηνχ Πνηεηνχ, σο απείξαλδξνο Μήηεξ ηνχ Λπηξσηνχ, 
δνρείνλ σο ππάξρνπζα, ηνχ Παξαθιήηνπ παλάκσκε, αλνκίαο κε φληα 
αηζρξφλ θαηαγψγηνλ, θαί δαηκφλσλ παίγληνλ, ελ γλψζεη γελφκελνλ, ζπεχζνλ 
θαί ηήο ηνχησλ, θαθνπξγίαο κε ξχζαη, ιακπξφλ νηθεηήξηνλ, δη' αξεηήο 
απαξηίζαζα, Φσηνδφρε αθήξαηε, δίσμνλ ηφ λέθνο ηψλ παζψλ, θαί ηήο άλσ 
κεζέμεσο αμίσζνλ, θαί θσηφο αλεζπέξνπ πξεζβείαηο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ή ακλάο Θεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεβφα, 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 
πζζήκαηα. 
 

Σνχ Απνζηφινπ  Χδή δ' 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Απηφο ζε Κχξηνο, ν κφλνο Άγηνο, ηή ζεπηή νκεγχξεη ηψλ Μαζεηψλ, Μάθαξ 
ζπλεξίζκεζε, ηήλ επαγή ζνπ θαί ιακπξάλ, πνιηηείαλ πξννξψκελνο. 



 
Θαπκάησλ έκπιεσο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, γεγνλψο Θενθήξπμ εθ ηψλ 
βξνηψλ, λφζνπο εθπγάδεπζαο, θαί πνλεξίαο πλεπκάησλ, ηνχο αλζξψπνπο 
ειεπζέξσζαο. 
 
Ζ ζεία έιιακςηο, επηθνηηήζαζα, ηή θαξδία ζνπ Μάθαξ ζενιακπή, ηαχηελ 
απεηξγάζαην θαί δεθηηθήλ ηψλ ππέξ λνχλ, ραξηζκάησλ θαηεζθεχαζε. 

Θενηνθίνλ 
Σψ ζείσ ηφθσ ζνπ, Παξζέλε πάλαγλε, ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο θαί ηψλ βξνηψλ, 
ήλσληαη ζπζηήκαηα. ηφλ εηξελάξρελ γάξ Υξηζηφλ, θαί ζσηήξα πάλησλ 
ηέηνθαο. 
 

Σψλ Οζίσλ 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Οη ηδξψηεο ηψλ πφλσλ ζνπ, νη εθ ηήο ζαξθφο ζνπ ελαπνζηάμαληεο, Ηεξψηαηε 
Αλδξφληθε, εηο νζκήλ ζνπ κχξνπ κεηεκείθζεζαλ. 
 
Χζπεξ θνίλημ πςίθνκνο, ζχ ελ ηαίο εξήκνηο Πάηεξ εμήλζεζαο, θαί Θεψ 
εθαξπνθφξεζαο, γιπθπηάηνπο πφλνπο ηψλ θακάησλ ζνπ. 
 
Σψλ δαθξχσλ ηνίο ρεχκαζη, ηήλ ηήο εξεκίαο γήλ θαηεδξφζηζαο, θαξπνθφξνλ 
δέ απέδεημαο, ηήλ ςπρήλ ζνπ πφλνηο ηήο αζθήζεσο. 

Θενηνθίνλ 
Μή θελψζαο ν Κχξηνο, θφιπνπο ηνχο Παηξψνπο, ηήλ ζήλ θαηψθεζε, κήηξαλ 
Κφξε ηήλ παλάρξαληνλ, θαί ηφλ θφζκνλ φινλ αλεθαίληζελ. 
 

Σνχ Απνζηφινπ  Χδή ε' 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ 

Ζιίσ Μάθαξ ηψ λνεηψ, ζχλνηθνο ηειψλ θαί ηάο απγάο, λχλ ηάο εθείζελ 
δερφκελνο, φπεξ θαη' νπζίαλ πξψηνο εθείλφο εζηη, δεχηεξνο θαηά ράξηλ 
γέγνλαο έλδνμε. 
 
Ννχλ θαζαξψηαηνλ εζρεθψο, θαί εηιηθξηλή ζχ ηήλ ςπρήλ, θαί ηήλ θαξδίαλ 
θηεζάκελνο, ηφλ ζεζαξθσκέλνλ Θεφλ εψξαθαο, ηφλ αθαηαιεςία 
θαηαλννχκελνλ. 
 
Τπνρσξεί ζνη ηψ Μαζεηή, πάζα πξνθεηεία θαί πάζα, λνκνζεζία Παλφιβηε, 
ηφλ γάξ ηαχηαηο πάιαη πξνραξαηηφκελνλ, απηφπησο εμηψζεο Μάθαξ 
ζεάζαζζαη. 

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ Παξζέλε πξνθεηηθψο, έζρεο ελ γαζηξί ζνπ, ηφλ επί πάλησλ Γεζπφηελ 
θαί Κχξηνλ, φλ αθξάζησ ηξφπσ ζεκλή γεγέλλεθαο, παξζέλνο κεηά ηφθνλ 
άθζνξνο κείλαζα. 
 

Σψλ Οζίσλ 



Οξζξίδνληεο βνψκελ ζνη 
Τκλήζσκελ Αλδξφληθνλ άζκαζη, πάληεο πηζηνί, θαί ηήλ ηνχηνπ ζχλνηθνλ, 
Αζαλαζίαλ δνμάζσκελ, ν χδφισο ψζπεξ γέγξαπηαη δέδσθαο, ζνίο 
νθζαικνίο, χπλνλ νπδέ άλεζηλ, ηνίο ζνίο θξνηάθνηο Αλδξφληθε. 
 
Δδφμαζε ηνίο κχξνηο ζε Κχξηνο, Μάθαξ ηνχο ζνχο, πφλνπο πξνζδεμάκελνο, 
σο ζχκα φλησο εππξφζδεθηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ έλα ηήο Σξηάδνο εθχεζαο, Κφξε θξηθηψο, θαί γάιαθηη έζξεςαο, βξνηψλ 
ηήλ θχζηλ ηφλ ηξέθνληα. 
 

Σνχ Απνζηφινπ  Χδή ο' 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 

Οη πφδεο σξαίνί ζνπ, ηήλ εηξήλελ απιαλψο, σο επαγγειηδφκελνη, ηήλ εηξήλελ 
ηήλ φλησο ππεξθπή, θαί λνχλ ππεξέρνπζαλ, Μαζεηά ηνχ Κπξίνπ 
παλζεβάζκηε. 
 
Ννείλ ηφ κπζηήξηνλ, θαί θεξχηηεηλ ηφ θξηθηφλ, ηήο ηνχ Θενχ ζαξθψζεσο, 
εμηψζεο, Ηάθσβε πξσηνπξγνχο, αθηίλαο δεμάκελνο, παξ' απηνχ ηνχ Τςίζηνπ 
πακκαθάξηζηε. 
 
Ναφο Θενχ έκςπρνο, αλεδείρζεο θαί λανχο, ηνχο ηψλ δαηκφλσλ ψιεζαο, θαί 
λανχο εδνκήζσ ηή ηνχ Υξηζηνχ, δπλάκεη θαί ράξηηη, Απνζηφισλ ηφ ζείνλ 
εγθαιιψπηζκα. 

Θενηνθίνλ 
Απάλησλ δεζπφδνπζα, ηψλ θηηζκάησλ σο Θεφλ, ηφλ αγαζφλ γελλήζαζα, ηψλ 
πηαηζκάησλ κνπ Πάλαγλε ηάο νπιάο, εηο ηέινο εμάιεηςνλ, επζπιαγρλία 
ρξσκέλε ηνχ ηερζέληνο εθ ζνχ. 
 

Σψλ Οζίσλ 
Υηηψλά κνη παξάζρνπ 

Σήο θχζεσο ηφ ραχλνλ νπδακψο, ηήλ πξφζεζηλ ήκβιπλελ, ήλ πεξ εθέθηεζν, 
πξφο ηψλ πφλσλ ψ Οζία ηά ζθάκκαηα. 
 
Ακείςαζα ηφ έλδπκα ζνθψο, ηήλ θχζηλ ειάλζαλεο, φζελ αλχπνπηνλ, ηήλ 
νδφλ ηήο ζσηεξίαο δηήλπζαο. 
 
Δγλψξηζαο ηφλ ζχδπγνλ ηφλ ζφλ, νδψ πνξεπφκελνλ, ψ θαί ζπλψδεπζαο, 
κεδακψο ηη πξφο απηφλ νκηιήζαζα. 

Θενηνθίνλ 
Ρεκάησλ Γαβξηήι ζνη ηήλ θσλήλ, Κφξε λχλ πξνζάγνκελ. Υαίξε ν Κχξηνο, 
κεηά ζνχ εχινγεκέλε βνψληέο ζνη. 

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



 
Κνληάθηνλ ηνχ Απνζηνινπ 
Ήρνο β’  Σήλ ελ πξεζβείαηο 

Χο εσζθφξνλ εθιάκπνληα πάζαλ θηίζηλ, ηφλ ηνχ Υξηζηνχ απηφπηελ ηε θαί 
ζεεγνξνλ, χκλνηο Ηάθσβνλ επθεκήζσκελ, γεξαίξνληεο ηήλ ηνχηνπ παλήγπξηλ 
ζήκεξνλ, πξεζβεχεη γάξ αεί ππέξ πάλησλ εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Σφλ νπξαλφζελ ηνχ Λφγνπ κπεζέληα ηήλ γλψζηλ, θαί ηξαλψο ηνίο ελ γή ηφ 
Δπαγγέιηνλ θεξχμαληα, Ηάθσβνλ ηφλ κέγαλ πξνεξεκέλνο, ηνχ Αιθαίνπ ηφλ 
γφλνλ, αλεπθεκήζαη, ζέ δπζσπψ θαηαπέκςαη κνη ράξηλ, Υξηζηέ Ηεζνχ, ν 
πιήζαο Πλεχκαηνο ζείνπ ηφλ ζνθφλ Μαζεηήλ ζνπ, θαί θήξπθα ηνχηνλ πάζη 
ηνίο πέξαζη δσξεζάκελνο, θαί πξέζβπλ πξφο ζέ εχπξφζδεθηνλ, πξεζβεχεη 
γάξ αεί ππέξ πάλησλ εκψλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Θ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Ηαθψβνπ ηνχ 

Αιθαίνπ. 
ηίρνη 

Σφλ ζηαπξφλ Ηάθσβνο αίξσλ εδέσο,  
Χο έζηη ψηεξ άμηφο ζνπ δεηθλχεη. 
Ακθ' ελάηελ Ηάθσβνο ελί ζηαπξψ ηεηάλπζην. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αλδξνλίθνπ, θαί 
Αζαλαζίαο ηήο ζπκβίνπ απηνχ. 

ηίρνη 
χζθελνλ Αλδξφληθνο Αζαλαζίαλ, 
Κφζκσ η' ελ αζθήζεη θάλ πφισ έρεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Πνπιίαο. 
ηίρνη 

Ρπζζείζα θφζκνπ ηήο πιάλεο ε Πνπιία,  
Πφινπ πξφζεηζη θσιενίο σο ζηξνπζίνλ. 
 

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

Δηο χςνο αξζείο αξεηψλ ζείνο Πέηξνο, 
Σφλ ρνχλ απεθδχο, χςνο νχξαλνχ θζάλεη. 
 
Σή απηή ε κέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γσξνζένπ Δπηζθφπνπ 
Σχξνπ. 

 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Αβξαάκ, θαί ηνχ αλεςηνχ απηνχ Λψη. 

ηίρνη 
Σίο νίθφο εζηηλ. Αβξαάκ ηεζλεθφηνο. 
Οπ θφιπνο άιινηο νίθνο, ψο ηψ Λαδάξσ. 



Τπήξμε ηψ Λψη νχξαλφο εγσξ λέα, 
Δηο δλ θζάζαο, πέθεπγελ σο πχξ ηφλ βίνλ. 
 

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

Σνχ Απνζηφινπ  Χδή δ' 
Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη 

Αυισ θσηνρπζία, πεππξζεπκέλνο Απφζηνιε, ηνχο ελ δφθσ δεηλψ αγλσζίαο 
θεθξαηεκέλνπο εθψηηζαο, Δπινγεηφο εη θξάδνληαο, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ. 
 
Λακπάζη θαί θξπθησξίαηο, ιειακπξπζκέλνλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηψλ εζλψλ ε 
πιεζχο, ζπέξκα ζείφλ ζε νλνκάδεη θξαπγάδνπζα. Δπινγεηφο εη Κχξηε, ν Θεφο 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Φξνλήζεη θεθνζκεκέλνο, ζενδσξήησ θαηέιπζαο, ηήλ ηνχ θφζκνπ ζνθίαλ 
ζενθξφλσο, θξαπγάδσλ Ηάθσβε. Δπινγεηφο εη Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ αγησηέξα, Παξζελνκήηνξ γεγέλεζαη, ζπιιαβνχζα ζεφλ, φλ πκλνχληεο 
απαχζησο θξαπγάδνκελ. Δπινγεκέλνο πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο θνηιίαο ζνπ. 
 

Σψλ Οζίσλ 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Πάιαη θαπρψκελνλ ακέηξσο, ηφλ αξρέθαθνλ ζπιιήςεζζαη ηήλ θηίζηλ, σο 
ζηξνπζίνλ νηθηξφλ, θαηέξξαμαο δπλάκεη, ζσξαθηζζείο ηνχ Πλεχκαηνο, θαί 
ηαπξνχ ηή παλνπιία. 
 
Φέξσλ επ' ψκσλ ηφλ ζηαπξφλ ζνπ, εθνινχζεζαο Κπξίσ νινςχρσο, θαί ηήο 
δφμεο απηνχ, ηεηχρεθαο ηήο ζείαο, σο πιεξσηήο Αλδξφληθε, ηψλ απηνχ 
δηαηαγκάησλ. 
 
Γείθλπζη ράξηο ε ηψλ κχξσλ, ηήλ πξφο Κχξηνλ ζήλ Πάηεξ παξξεζίαλ, ηψλ 
πδάησλ θαί γάξ, ηήλ ρχζηλ εθκηκείηαη, εηο ζσηεξίαλ πάληνηε, ηψλ πηζηψλ 
πξνρενκέλε. 

Θενηνθίνλ 
Ίλα ζεψζε κνπ ηήλ θχζηλ, ν παληέιεηνο αξξήησο λεπηάδεη, θαί εθ ζνχ ηήο 
Αγλήο, πξνέξρεηαη ν ιφγσ, παξαγαγσλ ηά ζχκπαληα, θαί ζπλέρσλ θαί 
θξαηχλσλ. 
 

Σνχ Απνζηφινπ  Χδή ε’ 
Νφκσλ παηξψσλ 

Ηεξνκχζηεο ηά νπξάληα, κεκπεκέλνο κάθαξ φλησο κπζηήξηα, δηειήιπζαο ηήλ 
ζχκπαζαλ, νηθνπκέλελ θεξχηησλ κεγαινθψλσο, ιφγνλ ηφλ ηήο πίζηεσο 
Υξηζηνχ, θαί δηδάζθσλ Απφζηνιε, ηήλ απφξξεηνλ ράξηλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε 



θξαπγάδεηο, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
ιβηνο έθπο θαί καθάξηνο, εμησκέλνο πάζεο καθαξηφηεηνο, σο ζπλφκηινο θαί 
ζχλνηθνο, γεγνλσο ηνχ Γεζπφηνπ, θαί ηήλ εζράηελ φλησο επθιεξίαλ 
πιππηήζαο. θαί ηψ Λφγσ γεζφκελνο, αλέκειπεο Σξηζκάθαξ. Σφλ Κχξηνλ 
πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Τπέξ ηνχ θφζκνπ πξέζβπο άξηζηνο, πξφο ηφλ σηήξα ζηήζη κάθαξ Ηάθσβε, 
εμαηηνχκελνο ηήλ άλσζελ, θαί πινπζίαλ εηξήλελ ηαίο Δθθιεζίαηο, θαί ηνίο 
επθεκνχζί ζε πηζηψο, ηψλ πηαηζκάησλ ηήλ άθεζηλ, θαί ςπρψλ ζσηεξίαλ. Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε βνψζη, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
χ ζσηεξίαο πάζη πξφμελνο, ζενγελλήηνξ ψθζεο κφλε παλχκλεηε, ηφλ 
ζσηήξηνλ γελλήζαζα, ηνχ Θενχ Θεφλ Λφγνλ. δη' νχ θφζκνο ζέζσζηαη ηήο 
πάιαη θαηάξαο, θαί ηνίο πίζηεη θξαπγάδνπζηλ, εχινγίαλ πεγάδεη. Σφλ Κχξηνλ 
πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο. 
 

Σψλ Οζίσλ 
Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ 

Σαίο ηψλ δαθξχσλ επηξξναίο θαηαξδεχζαο, ηήο ςπρήο ηήλ άξνπξαλ εδξέςσ, 
ηήλ εθ ηψλ ζαπκάησλ, αληίδνζηλ πινπζίαλ. 
 
Σξαπκαηηζζείζάλ κνπ ηήλ ςπρήλ ακαξηίαηο, πξνζβνψ ζνη. Σψ ζείσ ζνπ 
θαξκάθσ, ηαχηελ ζεξαπεχζαηο, ζεξάπνλ ηνχ Κπξίνπ. 
 
Σήλ ππεξάξρηνλ νη πηζηνί αλπκλνχκελ, επζεβψο Σξηάδα παλαγίαλ, ηήλ εθ ηνχ 
κή φληνο, παξαγαγνχζαλ πάληα. 

Θενηνθίνλ 
Ο Γαληήι ζε πξνζεσξεί φξνο Κφξε, αιαμεχησο εμ νχ απεηκήζε, ιίζνο ν 
ζπληξίςαο, βσκνχο ηνχο ηψλ εηδψισλ. 

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

Σνχ Απνζηφινπ   Χδή ζ' 
Απνξεί πάζα γιψζζα 

Έθαλαο θφζκσ , ψζπεξ αζηξαπή δηαηξέρσλ, ηνχο ελ ηψ ζθφηεη πάιαη, θαί 
ζθηά ηήο αγλσζίαο θαζεκέλνπο, έιθσλ πξφο ηφ θψο ηφ άδπηνλ, ηνχ 
ζαξθσζέληνο κνλνγελνχο Τηνχ, νχ απηφπηεο εγέλνπ Μάθαξ, θαί δξαζηηθφο 
χπεξέηεο, φλ κεγαιχλνκελ. 
 
Βηαίαλ Μάθαξ, ηήλ εμ νπξαλνχ θεξνκέλελ,πλνήλ εδέμσ, γιψζζάλ ηε 
ππξίπλννλ πινπηήζαο θαηαθιέγεηο, δίθελ αθαλζψλ ηήλ άζενλ θνζκνπ 
ζνθίαλ, θσηηζηηθαίο απγαίο ηνχ θεξχγκαηνο Υξηζηνχ, ιάκπσλ θαί ηήλ αριχλ, 
δηαιχσλ Θενκαθάξηζηε. 



 
Χξατζκέλνο θάιιεη, αζπγθξίησ ηψ ηνχ Γεζπφηνπ, θαί Θεφθξνλ, 
πεπνηθηικέλνο ιακπεδφλαο εμαζηξάπηεηο, θαί πεξηραξψο Ηάθσβε, 
πεξηπνιεχεηο πεξί ηφλ ζξφλνλ, φληνο ηνχ Κηίζηνπ θαί Θενχ, έλζα ηψλ 
Απνζηφισλ, ρνξείαη καθαξηψηαηε. 
 
Χο απεηξάλδξσο έζρεο, ελ γαζηξί ζνπ ηφλ Λφγνλ, νχησο αθζφξσο ηίθηεηο, 
δηακέλνπζα Παξζέλνο Θενηφθε, ηφλ Δκκαλνπήι ππάξρνληα, ηνχην θαθείλν, 
θαί γάξ νκνχ Θεφο ηε θαί άλζξσπφο εζηη. Σνχηνλ δηπινχλ ηή θχζεη εηδφηεο, 
ζέ κεγαιχλνκελ. 
 

Σψλ Οζίσλ 
Κπξίσο Θενηφθνλ 

Μεηέζηεο ηψλ πξνζθαίξσλ, ραίξσλ πξφο ηά άλσ, θαί ζχλ Παηξάζηλ Αγίνηο 
ζθελψζαο εκψλ, ηψλ κεκλεκέλσλ ζνπ Πάηεξ, κέκλεζν πάληνηε. 
 
Δθβιχδεηο ηήλ ηψλ κχξσλ, ράξηλ αθελψησο, θαί ηνίο πξνζηξέρνπζη πάζη 
παξέρεηο πηζηψο, ηψλ λνζεκάησλ ηήλ ιχζηλ, Πάηεξ Αλδξφληθε. 
 
Πξνζδέρνπ κνπ ηφλ χκλνλ, ψ δπάο Οζίσλ, θαί ακνηβήλ κνη παξάζρνπ ηήλ 
ζήλ πξφο Θεφλ, ηθεηεξίαλ πηαηζκάησλ, εθιπηξνπκέλε κε. 

Θενηνθίνλ 
Τπέγξαςε ζήλ κήηξαλ, πάιαη ηνχο ηξείο Παίδαο, κή θαηαθιέμαζα θάκηλνο, 
Κφξε αγλή θαί γάξ αθιέθησο εδέμσ, πχξ ηήο ζεφηεηνο. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Χο κχζηεο θαί Απφζηνινο, θαί ππεξέηεο άξηζηνο, Υξηζηνχ ηνχ κφλνπ 
Γεζπφηνπ, Ηάθσβε Θενθήξπμ, ηνχηνλ δνχλαη ηθέηεπε, ηψ βαζηιεί ηά ηξφπαηα, 
θαί ηιαζκφλ παλεχθεκε, ακαξηηψλ ηνίο ηεινχζη, ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
έ νη Πξνθήηαη άπαληεο, Παξζέλε πξνεγφξεπζαλ, ζηάκλνλ θαί ξάβδνλ θαί 
πιάθα, θαί αιαηνκεηνλ φξνο, θαί θηβσηφλ θαί ηξαπεδαλ, ιπρλίαλ 
ρξπζαπγίδνπζαλ, εκείο δέ ζέ Θενηφθνλ, αμίσο αλεπθεκνχκελ. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ. 
 

Ήρνο δ'    Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Έιακςαο Απφζηνιε, θσηνεηδήο ψζπεξ ήιηνο, ηαίο αθηίζη ηνχ Πλεχκαηνο, θαί 
πάζαλ θαηεχγαζαο, νηθνπκέλελ κάθαξ, ηή ζενγλσζία, θαί απεδίσμαο αριχλ, 
πνιπζεταο, ζείσ θεξχγκαηη. Γηφ ζνπ ηήλ ππέξθσηνλ, θαί αμηέπαηλνλ ζήκεξνλ, 
εθηεινχληεο παλήγπξηλ, εχζεβψο ζε γεξαίξνκελ. 



 
Δλ χςεη θαζήκελνο, ζενγλσζίαο Ηάθσβε, ππεδέμσ ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ ράξηλ 
θαλείζάλ ζνη, ηνχ ππξφο ελ είδεη θαί γιψζζε ππξίλε, πάζαλ θαηέθιεμαο 
ζαθψο, ηήο αζεβείαο χιελ πνιχζενλ. Γηφ ζε σο Απφζηνινλ, θαί ζεεγφξνλ 
γεξαίξνκελ, ηήλ αγίαλ ζνπ ζήκεξνλ, εθηεινχληεο παλήγπξηλ. 
 
Δβξφληεζαο Πάλζνθε, ηή νηθνπκέλn δηδάγκαηα, Ηεξά θαί ζσηήξηα, θαί πάζαλ 
εθάζεξαο, εηδσινκαλίαο, ηήλ θηίζηλ ζεφθξνλ, θαί θαηεθψηηζαο ιανχο, 
ζενγλσζίαο ηαίο επηιάκςεζηλ, εηδψισλ ηά ηεκέλε δέ, θαηαζηξεςάκελνο 
ράξηηη, Δθθιεζίαο εηο αίλεζηλ, ηνχ Θενχ εκψλ ήγεηξαο. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Πηζηψο παλεγπξίδνκελ, ηήλ πάλζεπηνλ εκέξαλ ηήο ζήο κλήκεο, ζέ 
αλπκλνχληεο Ηάθσβε έλδνμε, νπρ σο Αιθαίνπ πηφλ, αιι' σο ηνχ Υξηζηνχ 
Απφζηνινλ, θαί θήξπθα ηήο απηνχ αξξήηνπ ζαξθψζεσο. ζελ ηψ δεζπνηηθψ 
ζξφλσ , ζχλ Αζσκάηνηο αεί παξηζηάκελνο, θαί Απνζηφισλ θαί Μαξηχξσλ 
ρνξνίο, εθηελψο ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη εκάο, ηφλ σηήξα θαί Θεφλ εκψλ. 

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

 
Γνμνινγία κεγάιε 

 
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηά Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηνχ Απνζηφινπ, ή γ’ 

θαί ο’ Χδή. 

Αξρή 
ΤΖ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Δπιακπίνπ θαί Δπιακπίαο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

 
Ήρνο δ'   Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Ζιίνπ ιακπξφηεξνλ, ιειακπξπζκέλε ε κλήκε ζνπ, ηνίο πηζηνίο εμαλέηεηιε, 
ηήλ θηίζηλ θσηίδνπζα, ζείαηο θξπθησξίαηο, Δπιάκπηε κάθαξ, θαί παζεκάησλ 
ηήλ αριχλ, θαί ηψλ δαηκφλσλ λχθηα δηψθνπζα, δηφ ζε καθαξίδνκελ, θαί 
εηεζίσο γεξαίξνκελ, σο θσζηήξα παγθφζκηνλ, πξεζβεπηήλ σο ζεξκφηαηνλ. 
 
ηδή ξσ μεφκελνο, θαί ηαίο ιακπάζη θιεγφκελνο, θαί εηξθηή ζπγθιεηφκελνο, 
μχισ αλαξηψκελνο, θαί ζεξίνηο βξψκα, δηδφκελνο κάθαξ, απαξαζάιεπηνο 
ηφλ λνχλ, δηεθπιάρζεο ηή ζεία ράξηηη, θαί λίθεο δηαδήκαηη, θαηεθνζκήζεο 
Δπιάκπηε, δηά ηνχην ηήλ κλήκελ ζνπ, ραξκνζχΝσο γεξαίξνκελ. 
 



Σήλ Δχαλ ηφλ ηξψζαληα, θαί Παξαδείζνπ εμψζαληα, πνιπκήραλνλ έηξσζαο, 
ηξσζείζα ηψ έξσηη, ηνπ Πακβαζηιέσο, Υξηζηνχ Δχιακπία, θαί ππνκείλαζα 
ζηεξξψο, ζψκαηνο ηξψζηλ θαί πάζαλ βάζαλνλ, δηφ κεζέμεη θξείηηνλη, ζείαο 
ζεψζεσο έηπρεο, ππέξ πάλησλ πξεζβεχνπζα, ηψλ πηζηψο εχθεκνχλησλ ζε. 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Σή θηιαδειθία ε νκσλπκία ζπγθξαζείζα, θαί ε αγλεία ηή απαζεία 
ζπκκηρζείζα, αβιαβψο δηεθχιαμε ηήο γλψκεο ηφ εχηνλνλ. φπνπ γάξ Θεφο ν 
πνζνχκελνο, θφζκνο φινο θαηαπεθξφλεηαη.  ηνχ ζαχκαηνο! ν φθηο 
λελέθξσηαη, θαί ν εηο χςνο αδηθίαλ ιαιήζαο, ππνρζφληνο απηαδέιθνηο 
Μάξηπζη θαηαπέπησθελ, Δπιακπίσ ηψ ζνθψ θαη Δχιακπία. Σνχηνηο 
επζηνρσηάηνηο άζκαζη βνήζσκελ, νη θαιψο ελ Υξηζηψ ηφλ δξφκνλ 
ηειέζαληεο, αηηήζαζζε ηψ θφζκσ ηήλ εηξήλελ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα 
έιενο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Υαίξε ειηφκνξθε, ειίνπ άδπηνλ φρεκα, ε ηφλ Ήιηνλ ιάκςαζα, ηφλ 
απεξηλφεηνλ, ραίξε λνχο αζηξάπησλ, ζείαηο θξπθησξίαηο, ε ιακπεδψλ ηήο 
αζηξαπήο, ε δηαπγάδνπζα γήο ηά πέξαηα, ε φλησο ρξπζαπγίδνπζα, ε 
παγθαιήο θαί παλάκσκνο, ε ηφ θψο ηφ αλέζπεξνλ, ηνίο πηζηνίο 
εμαζηξάςαζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ρήγλπηαη ρεηξφγξαθνλ, ηφ απ' αηψλνο λπγείζεο ζνπ, ηήο πιεπξάο Πνιπέιεε, 
Αδάκ ηνχ πξνπάηνξνο, θαί ε απσζκέλε, θχζηο ηψλ αλζξψπσλ, ξαλίζηλ 
αίκαηνο ηνχ ζνχ, θαζαγηάδεηαη αλαθξάδνπζα. Γφμα ηή επζπιαγρλία ζνπ. δφμα 
ηή ζεία ζηαπξψζεη ζνπ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα...  Ήρνο δ' 
Σψ ηήο Σξηάδνο θσηί, ε απηάδειθνο μπλσξίο ιακπξπλζείζα, ηψλ ηπξάλλσλ 
ηήλ σκφηεηα θαηέβαιελ. φζελ θαί ηήλ θιφγα θαηαπαηνχληεο, ρνξεχνληεο 
έςαιινλ. Ηδνχ δή ηί θαιφλ, ή ηί ηεξπλφλ, αιι' ή ηφ θαηνηθείλ αδειθνχο άκα; 
Καί πξφο έλζενλ δφμαλ απνβιέπνληεο, νπξαλίνπ δφμεο θαηεμηψζεζαλ, 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, ππέξ εκψλ αεί πξεζβεχνληεο, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Γαηκφλσλ θινλνχκελνλ, ηαίο πξνζβνιαίο θαί εηο βάξαζξνλ, απσιείαο 
σζνχκελνλ, νηθηείξεζνλ Γέζπνηλα, θαί ζηεξέσζφλ κε, αξεηψλ ελ πέηξα, θαί 
ηάο βνπιάο ηψλ δπζκελψλ, δηαζθεδάζαζα θαηαμίσζνλ, πνηείλ κε ηά 
πξνζηάγκαηα, ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ εκψλ, φπσο ηχρσ αθέζεσο, ελ εκέξα 
ηήο θξίζεσο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Μήηεξ απεηξφγακνο, Θενχ εδείρζεο Παλάκσκε, ηνχ ηαπξψ νκηιήζαληνο, θαί 



πάζε κεηψζαληνο, ηνίο Σηκίνηο ηνχηνπ, πάζεζη θαί πφλνηο, νχο πεξ ππέκεηλελ 
εθψλ, δηά ηφ ζψζαη βξνηνχο ελ ράξηηη, δηφ θακέ δπζψπεζνλ, ζσζήλαη ζαίο 
παξαθιήζεζη, Μεηξνπάξζελε Γέζπνηλα, ηψλ Αγγέισλ ππέξηηκε. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

 
Σήλ ιακπξάλ πκλψ Μαξηχξσλ μπλσξίδα. Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. β' 

Χο ελ επείξσ 
Σαίο θαλνηάηαηο αθηίζη ηήο ηξηιακπνχο, αζινθφξνη Μάξηπξεο, ειιακπφκελνη 
απγήο, θσηηζκφλ αηηήζαζζε εκίλ, ηήλ παλένξηνλ πκψλ κλήκελ γεξαίξνπζηλ. 
 
Ζιηαθάο απαζηξάπηεη καξκαξπγάο, ε ζεπηή θαί εχζεκνο, ηψλ Μαξηχξσλ 
Δνξηή, θαί ηήο γήο ηά πέξαηα αεί, θαηαπγάδεη κπζηηθψο, ζζέλεη ηνχ 
Πλεπκαηνο. 
 
Νέσ ελ ζψκαηη Μάξηπο ηφλ παιαηφλ, ηήο θαθίαο άξρνληα, θαηεπάιαηζαο 
ζηεξξψο, ππνκείλαο βάζαλα θαί πχξ, θαί δεηλψλ επηθνξάο, κάθαξ Δπιάκπηε. 

Θενηνθίνλ 
Λειπηξσκέλνη Παξζέλε πξνγνληθήο, θαηαδίθεο άρξαληε, ηή γελλήζεη ζνπ 
ζαθψο, ελ θσλαίο αζκάησλ ζε αεί, καθαξίδνκελ πηζηνί, σο Θενκήηνξα. 
 

Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ 

Αγψλαο ήλπζαο ζηεξξψο, ππνκείλαο βαζάλνπο, θαί πηθξάο ηηκσξίαο, ηψλ 
κειιφλησλ αγαζψλ, λεπξνχκελνο πξνθαλψο, ηαίο ειπίζηλ, έλδνμε Δπιάκπηε. 
 
Μαξηχξσλ εχθιεηαλ θαηδξάλ, πεξηθείκελνλ Μάξηπο, θαζνξψζά ζε φιελ, ηαίο 
βαζάλνηο εαπηήλ, εθδέδσθελ ε ζεκλή, Δχιακπία, αδειθά θξνλνχζά ζνη. 
 
Πνζήζαο Μάξηπο ηφλ Υξηζηφλ, ηά νξψκελα πάληα, εηο νχδέλ εινγίζσ, ηψλ 
ηπξαλλνχλησλ νξκάο, Δπιάκπηε αζιεηά, νιεζξίνπο, πίζηεη ηξνπσζάκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ρπζζήλαη πάζεο πνλεξάο, ελαληίσλ εθφδνπ, θαί παζψλ ςπρνθζφξσλ, θαί 



θηλδχλσλ ραιεπψλ, ηνπο ζέ ηηκψληαο αεί, Θενηφθε, πάλαγλε ηθέηεπε. 
Ο Δηξκφο 

«Οχθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο ε κάο, ελ ηή πέηξα ηήο νκνινγίαο ζνπ». 
 

Κάζηζκα   Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σψλ βαζάλσλ ηά λέθε ηά ραιεπά, Αζιεηαί παξηδφληεο θαξηεξηθψο, σο ήιηνο 
ράξηηη, ηνχ σηήξνο ειάκςαηε, αδειθηθή ζηνξγε δέ, ελζέσο ζπλδνχκελνη, εθ' 
νκνίνηο πφλνηο, ιακπξψο εδνμάζζεηε, φζελ κεηά ηέινο, αηειεχηεηνλ ράξηλ, εμ 
χςνπο εδέμαζζε, ζεξαπεχεηλ λνζήκαηα, Αζινθφξνη απηάδειθνη,πξεζβεχζαηε 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη 
πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε ηήλ ηαπεηλήλ, ηήλ ελ δάιε ηνχ βίνπ ηψλ πεηξαζκψλ, 
λχλ σο αθπβέξηεηνλ, πνληνπκέλελ παλάκσκε, ακαξηηψλ ηε θφξησ, νθζείζαλ 
ππέξαληινλ, θαί ελ ππζκέλη Άδνπ, ειζείλ θηλδπλεχνπζαλ, θζάζνλ Θενηφθε, ηή 
ζεξκή ζνπ πξεζβεία, θαί ζψζνλ παξέρνπζα, ηφλ ιηκέλα ηφλ εχδηνλ, ίλα πίζηεη 
θξαπγάδσ ζνη. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ησλ πηαηζκάησλ δνχλαί κνη 
ηήλ άθεζηλ. ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν δνχιφο ζνπ Γέζπνηλα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξφνπζα θαί πηθξψο εθβνψζα, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Θεέ ππεξάγαζε, 
αλεμίθαθε Κχξηε. Ζ πηζηψο εθβνήζσκελ. πιαγρλίζζεηη Παξζέλε εθ' εκάο, 
θαί πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο επζεβψο πξνζθπλνχζηλ, απηνχ ηά 
παζήκαηα. 
 

Χδή δ' 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Αγξίσλ ράζκαηα, ζεξψλ εθίκσζαο, επηθιήζεζη ζείαηο Αγγειηθή, δφμε 
θαιιπλφκελνο, θαί καξηπξίνπ ηεξαίο, θσηαπγίαηο ιακπξπλφκελνο.  
 
Ναφλ ζε έκςπρνλ, λαφλ παλάγηνλ, ε ηνχ Πλεχκαηνο ράξηο Μάξηπο ζνθέ, 
εχξαην Δπιάκπηε, ψ θξαηαηνχκελνο Νανχο, ηψλ εηδψισλ θαηεδάθηζαο. 
 
Τπήξμαο άζεηζηνο, αθαηαπηφεηνο, απεξίηξεπηνο πάζαηο επηβνιαίο, ραιεπψλ 
θνιάζεσλ, θξαηαηνπκέλε ελ Υξηζηψ, Δπιακπία παλανίδηκε. 
 
Μαξηχξσλ αίκαζη, θαιισπηδφκελνη, θαί νκφλνηαλ πίζηεη αδειθηθή, ζψδνληεο 
Μαθάξηνη, ηψλ δησθηψλ ηάο δνθεξάο, επηλνίαο δηεθξνχζαζζε. 

Θενηνθίνλ 
Ννήζαο πφξξσζελ, εκθαληηθψηαηα, Αββαθνχκ ζε εθάιεη φξνο Αγλή, αξεηαίο 
θαηάζθηνλ, εμ νχ επέθαλελ εκίλ, ν θσηίδσλ ηάο ςπράο εκψλ. 



 
Χδή ε' 

Σψ ζείσ θέγγεηζνπ Αγαζέ 
Χο φξζξνο έιακςαο εππξεπήο, σο εκεξηλφο φλησο αζηήξ, σο θαεηλφηαηνο 
ήιηνο, άζισλ θαί ζεκείσλ καξκαξπγαίο ηνχο Πηζηνχο, ελζέσο θαηαπγάδσλ, 
Μάξηπο Δπιάκπηε. 
 
Μεγίζηνηο πφλνηο εγθαξηεξψλ, θαί ηάο αλελδφηνπο ηψλ δεηλψλ, επηθνξάο 
ινγηδφκελνο, Μάξηπο σο εδίζηαο ηξπθάο Δχιάκπηε, ηάο ζείαο αληηδφζεηο, 
ραίξσλ θεθιήξσζαη. 
 
Αηκάησλ ξείζξα Μάξηπο ζεκλή, ρένπζα εθηήζσ ηήο Σξπθήο, ζχ ηφλ 
ρεηκάξξνπλ παλεχθεκε, θαί ηήλ δη' αηψλνο δφμαλ ακάξαληνλ, θαί ηήλ ελ 
Παξαδείζσ, ηεξπλήλ απφιαπζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Ρνκθαίαη πάζαη ηνχ δπζκελνχο, άρξαληε παλάκσκε Αγλή, φλησο εηο ηέινο 
εμέιηπνλ, ζχ γάξ ηφλ απάλησλ Θεφλ εθχεζαο, ηφλ ηαπξψ θαζειφληα, ηνχηνπ 
ηφ θξχαγκα. 
 

Χδή ο’ 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 

Σεηλφκελνη Μάξηπξεο, θαί ζηξεβινχκελνη δεηλψο, θαί ηνίο ζεξζί ξηπηφκελνη, 
θαί κειεδφλ θνπηφκελνη θαί ππξί, ελχισ θιεγφκελνη, ηήλ ακψκεηνλ πίζηηλ 
νχθ εξλήζαζζε. 
 
Τςνχκελα θχκαηα, ηψλ θνιάζεσλ ζθνδξψο, δηθαζηηθαίο πξνζηάμεζη, ηφ 
ζηαζεξφλ ηήο γλψκεο ηψλ Αζιεηψλ βπζίζαη νπθ ίζρπζε, ηή γάξ ζεία παιάκε 
εθξαηχλνλην. 
 
Ρναίο απεπλίμαηε, Φαξαψ ηφλ δπζκελή, ηνχ εθρπζέληνο αίκαηνο, ηήλ δέ 
Υξηζηνχ εξδεχζαηε επζεβψο,αήηηεηνη Μάξηπξεο, Δθθιεζίαλ, ηή πίζηεη 
αλαζάιινπζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Χο φκβξνο θεθελσηαη, ελ ηή κήηξα ζνπ Θεφο, δη' επζπιαγρλίαλ άθαηνλ, θαί 
ηφλ ρεηκάξξνπλ άπαληαο ηήο ηξπθήο, επφηηζε Γέζπνηλα, θαί ηήλ θηίζηλ 
θζαξείζαλ εθαηλνχξγεζε. 

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 γ’ 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Σνχο γελλαίνπο Μάξηπξαο, θαί αδειθνχο θαηά ζάξθα, ηφλ ζνθφλ Δπιάκπηνλ, 
θαί Δπιακπίαλ ηηκψκελ, νχηνη γάξ ηψλ ηπξαλλνχλησλ κεραλνπξγίαο, ήζρπλαλ 



ηή δπλαζηεία ηνχ ζηαπξσζέληνο. αλεδείρζεζαλ δηφπεξ, Μαξηχξσλ δφμα, 
νκνχ θαί θαχρεκα. 

Ο Οίθνο 
Σήλ δπάδα πηζηνί ηψλ Αζινθφξσλ ζήκεξνλ, ελ σδαίο ηεξαίο θαί χκλνηο 
εχθεκήζσκελ, φηη ηψλ εηδψισλ θαζείινλ ηήλ πιάλελ, πνιπζεταο ηφ πχξ 
θαηαζβέζαληεο, θαί δαίκνλαο ήζρπλαλ, ηψλ δέ ηπξάλλσλ ηφλ ζπκφλ νχθ 
έπηεμαλ μίθε ηε θαί πχξ κή δεηιηάζαληεο, νχηε ζεξίσλ νξκάο αγξίσλ, 
αγσληζάκελνη θαιψο, Δπιάκπηνο φ εχθιεήο, ζχλ ηή ζεπηή Δπιακπία, αδειθνί 
ζχλαζινη δεηρζέληεο, Μαξηχξσλ δφμα, νκνχ θαί θαχρεκα. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
 Σή Η' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Δπιακπίνπ θαί 
Δπιακπίαο. 

ηίρνη 
Καί πξνθζάζαζα ηήλ ηνκήλ Δπιακπία. 
Δπιακπίσ ηκεζέληη θνηλσλεί ζηέθνπο. 
Σκήζεζαλ δεθάηε Δπιάκπηνο εδέ αδειθή.  
 
 Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ δηαθνζίσλ Μαξηχξσλ, ηψλ 
ζπλαλαηξεζέλησλ ηψ Αγίσ Δπιακπίσ. 

ηίρνη 
Αλδξψλ ηεηξαπιήλ νηδα πεληεθνληάδα, 
Ξίθεη ηειεησζείζαλ, ψ ζείνπ ηέινπο! 
 
 Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Βαζηαλνχ. 

ηίρνη 
Ο Βαζηαλφο, ηφλ θάησ ιηπψλ βίνλ,  
Υαίξσλ πξφο αχηήλ ηήλ άλσ ρσξεί βάζηλ. 
 
 Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενθίινπ ηνχ 
Οκνινγεηνχ. 

ηίρνη 
Σήλ θιήζηλ έξγνηο Θεφθηινο δεηθλχσλ,  
Θεαλδξηθήο ήζιεζελ εηθφλνο ράξηλ. 
 
 Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 

 
Χδή δ’ 

Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ 
Νεαλίαο ηξείο ελ ράξηηη κηκνχκελνη, ηφ πχξ θαηεπαηήζαηε, δξνζηδφκελνη ηψ 
αυισ Πλεχκαηνο ππξί, θαί ςάιινληεο Μάξηπξεο Υξηζηψ, Δπινγεηφο εί ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ξενκέλεο ηήο ζαξθφο ε πξφο ηφλ Κηίζαληα, αγάπε εθξαηχλεην, νη γάξ Άγηνη 
νινηξφπσ Νεχζεη πξφο Θεφλ, ζενχκελνη έκειπνλ πηζηψο. Δχινγεηφο εί ν 



Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Τπεξείδσλ ζνπ θαξδίαο ηά θηλήκαηα, ηαίο ζείαηο αλαβάζεζηλ, ελ αζαιεχησ, 
Αζινθφξε πέηξα ηήο δσήο, αθιφλεηνο ίζηαζν βνψλ. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Νεαλίαο ηξείο ε θάκηλνο νπθ έθιεμε, γέλλεζηλ πξνηππνχζα ηήλ ζήλ, ηφ γάξ 
ζείνλ πχξ, ζέ κή θιέμαλ ψθεζελ ελ ζνί, θαί πάληαο εθψηηζε βνάλ. Δπινγεηφο 
εη ν Θεφο, φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε' 
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο 

Χξαηφηαηνο ψθζεο ςπρή θαί ζψκαηη, ηψλ βαζάλσλ ληθάζη θαηαρσλλχκελνο, 
Μάξηπο αζιεηά, νχδακψο δέ εηηψκελνο, κέιπεηο ηψ Γεζπφηε, Υξηζηψ εηο 
ηνχο αηψλαο. 
 
Ρεηνξεχνληεο άκα ιφγνλ ηφλ έλζενλ, εμεθαχιηζαλ πφζσ δφγκα ηφ άζενλ, νη 
αδειθηθή, αγρηζηεία ζπλδνχκελνη, Μάξηπξεο ηνχ πάλησλ Θενχ θαί Βαζηιέσο. 
 
Ηεξεία θαί ζεία νινθαπηψκαηα, εζειφζπηνη άξλεο άκσκα ζθάγηα, θάξπσκα 
δεθηφλ, ηψ Θεψ πξνζελέρζεηε, ελ επνπξαλίσ, ηξαπέδε Αζινθφξνη. 
 
Γηαπγή ζε αζηέξα θσηνεηδέζηαηνλ, ηακάησλ αθηίζη θαηαιακπξχλνληα, 
πάλησλ ηάο ςπράο, αζινθφξε Δπιάκπηε, πίζηεη εγλσθφηεο, πκλνχκελ είο 
αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Απεηξφγακε Κνξε ραίξε παλάκσκε, ν ιηκήλ ηψλ ελ δάιε ραίξε Θεφλπκθε, ηψλ 
ακαξησιψλ, ραίξε ηφ ηιαζηήξηνλ, ραίξε ε ηεθνχζα, Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ. 

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

Χδή ζ' 
Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ 

Ηδείλ ηήλ δφμαλ ηνχ Παληνθξάηνξνο, επηπνζψλ θαί θάιινο δέ απηνχ ηφ 
ακήραλνλ, αδνμίαλ ηνχ βίνπ παξέδξακεο, άηηκνλ ππνκείλαο, ζάλαηνλ έλδνμε, 
δφμαλ πξνμελνχληά ζνη αεί, Μάξηπο Δχιάκπηε. 
 
Χο θψο σο ιχρλνο αεηιακπέζηαηνο, ηνίο ελ λπθηί ηνχ βίνπ θαζσξάζεο 
Δπιάκπηε, αγλσζίαο ηφ ζθφηνο εδίσμαο, έιπζαο παζεκάησλ ηήλ ακαπξφηεηα, 
θέγγεη ηακάησλ, Αζιεηά Θενκαθάξηζηε. 
 
ηνιαίο βαθείζαηο πκψλ εμ αίκαηνο, καξηπξηθνχ σξαίνπο εαπηνχο 
πεξηζηείιαληεο, ζηεθεθφξνη Κπξίσ παξίζηαζζε, κέιπνληεο ζχλ Αγγέινηο, 



Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο Σξηάο, ε παληνπξγφο θαί παληνδχλακνο. 
 
Ζκψλ ηψλ πίζηεη ηήλ αεηζέβαζηνλ, θαί ηεξάλ θαί πιήξε θσηηζκνχ θαί 
ιακπξφηεηνο, αζινθφξνη Μάξηπξεο, ηεινχλησλ πκψλ, Μλήκελ θαί 
πξνζθπλνχλησλ, πίζηεη ηά ιείςαλα, κέκλεζζε παληνίσλ πεηξαζκψλ, πάληαο 
ιπηξνχκελνη. 

Θενηνθίνλ 
Φσηφο δνρείνλ ηνχ αλαιάκςαληνο, ζενπξεπψο εθ ζνχ ηήο θαζαξάο 
Παλακψκεηε, ηήο ςπρήο κνπ ηά φκκαηα θψηηζνλ, ζθφηνο ηήο αγλσζίαο 
απνδηψθνπζα, θαί ηήο ακαξηίαο ηήλ αριχλ, εμαθαλίδνπζα. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αμίσο επνθείινκελ, πκλείλ ηνχο νπξαλφθξνλαο, Δπιάκπηνλ Δπιακπίαλ, ηνχο 
ηεξνχο αζινθφξνπο, ψο απηαδέιθνπο Μάξηπξαο, θαί ηήλ απηψλ 
ππέξιακπξνλ, κλήκελ ηειείλ ελ άζκαζηλ, ππέξ ηνχ θφζκνπ γάξ νχηνη, 
εμηιενχληαη ηφ ζείνλ. 

Θενηνθίνλ  κνηνλ 
Ραλίζη ηνχ ειένπο ζνπ, θαηάξδεπζνλ Παλάκσκε, ηήλ εθηαθείζαλ ςπρήλ κνπ, 
ηήο ακαξηίαο ηή θαχζεη, θαί ζθνηηζζέληα πάζεζη, ηφλ λνχλ κνπ Φσηαγψγε 
ζνλ, ηνχηνλ ζαθψο ηζχλνπζα, πξφο άυινλ ζεσξίαλ, ηνχ ζνχ Τηνχ Θενηφθε. 
 

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

Αξρή 
Ακολοςθία τών Αγίων Πατέπων τήρ Ε' οικοςμενικήρ Σςνόδος. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ζηηρνινγνχκελ ηφ, Μαθάξηνο αλήξ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε 
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα γ’ θαί 
Αλαηνιηθφλ α' θαί ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ ηηρεξά Πξνζφκνηα ο’. 
  

Ήρνο πι. β’ 
Ζ απεγλσζκέλε 

Σάο επηά πλφδνπο ηάο ηψλ Παηέξσλ, θαηά δηαθφξνπο θαηξνχο ζπζηάζαο, εηο 
έλα ζπλήζξνηζελ ελί Καλφλη ηψ δε, κάια θαιψο ν Παηξηάρεο, φ Γεξκαλφο ν 
λένο, γξάθσλ νκνχ ηε θαί θξαηχλσλ, ηά δφγκαηα ηά ηνχησλ, φο θαί πξέζβεαο 
απηνχο αγξχπλνπο, ηήο ζσηεξίαο ηψ Κπξίσ πξνβάιιεηαη, θαί ηνχ πνηκλίνπ 
ζπκ πν ίκελαο. 
 
Σφ ηνχ Νφκνπ γξάκκα παηζίλ Δβξαίσλ, έζεην ηηκίαλ ηήλ εβδνκάδα, ζθηά 



πξνζαλέρνπζη, θαί ιαηξεχνπζη ηαχηε, ήλ πεξ Παηέξεο ζπλδξακφληεο, ελ 
επηάδη πλφδσλ, λεχζεη Θενχ ηνχ ελ εμάδη, εκεξψλ ζχκπαλ ηφδε, 
απαξηίζαληνο, θαί ηήλ εβδφκελ επινγήζαληνο, ζεκλνηέξαλ εηξγάζαζζε, φξνλ 
εθζέκελνη Πίζηεσο. 
 
Σήλ Σξηάδα πάζηλ εθ ηψλ πξαγκάησλ, ηήο θνζκνγελείαο νχζαλ αηηίαλ, 
ηξαλψο παξεδψθαηε, ηξηζφιβηνη Παηέξεο, ηξείο γάξ θαί ηέζζαξαο πλφδνπο, 
κπζηηθσηάησ ιφγσ ζέληεο, θαί έθδηθνη θαλέληεο, ηνχ νξζνδφμνπ ιφγνπ, ηά 
ζηνηρεία ηά ηέζζαξα φληα, θαί ηήλ Σξηάδα ελεθήλαηε, θηίζαζαλ ηαχηα, θαί 
θφζκνλ πνηήζαζαλ. 
 
Ήξθεζε θαί κία δσήλ εκπλεχζαη, ηψ θεηκέλσ γφλσ ηήο ππνπξγνχζεο, 
Πξνθήηνπ αλάθακςηο Διηζζαηέ ηνχ πάλπ, φκσο αλέθακςελ επηάθηο, θαί 
ζπλέθπςε ηνχησ, νία πξνφπηεο πξναγγέιισλ, ηάο πκψλ ζπλειεχζεηο, αίο ηήλ 
λέθξσζηλ ηνχ Θενχ Λφγνπ εςπρψζαηε, ζαλαηψζαληεο Άξεηνλ, θαί ηνχο 
εθείλσ ζπγ θάκ λνληαο. 
 
Σφλ δηεξεκέλνλ Υξηζηνχ ρηηψλα, θαί δηεξξεγκέλνλ θπζίλ πιάθηαηο, ζνθψο 
ζπλεξξάςαηε ζεβάζκηνη Παηέξεο, βιέπεηλ ηήλ γχκλσζηλ ηήλ ηνχηνπ, κεδακψο 
ελεγθφληεο, ψζπεξ ν ήκ ηε θαί Ηάθεζ, ηήλ παηξψαλ ηφ πάιαη, 
θαηαηζρχλαληεο ηφλ παηξαινίαλ, θαί ηνχο εθείλσ ζπκθξνλήζαληαο Άξεηνλ, 
ηφλ ηεο καλίαο επψλπκνλ. 
 
Σνχο Μαθεδνλίνπο θαί Νεζηνξίνπο, θαί ηνχο Δπηπρέαο θαί Γηνζθφξνπο, 
Απνιιηλαξίνπο ηε αβειιηνζεβήξνπο, ιχθνπο βαξείο απνδεηρζέληαο, ελ 
δέξκαζη πξνβάησλ, πφξξσ ηήο πνίκλεο ηνχ σηήξνο, σο αιεζείο Πνηκέλεο, 
απειάζαηε γπκλνχο θσδίσλ, ηνχο ηξηζαζιίνπο θαηαζηήζαληαο άξηζηα, φζελ 
πκάο καθαξίδνκελ. 

Γφμα… Ήρνο πι. β' 
Σάο κπζηηθάο ζήκεξνλ ηνχ Πλεχκαηνο ζάιπηγγαο, ηνχο ζενθφξνπο Παηέξαο 
αλεπθεκήζσκελ, ηνχο κεισ δήζαληαο ελ κέζσ ηήο Δθθιεζίαο, κέινο 
ελαξκφληνλ ζενινγίαο, Σξηαδα κίαλ απαξάιιαθηνλ, νπζίαλ ηε θαί ζεφηεηα, 
ηνχο θαζαηξέηαο Αξείνπ, θαί Οξζνδφμσλ πξνκάρνπο, ηνχο πξεζβεχνληαο 
πάληνηε Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηφ α' ηνχ Ήρνπ 

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

 
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα  

(Κεθ. 14, 14-20) 
Αθνχζαο Άβξακ, φηη ερκαιψηεπηαη Λψη ν αδειθηδνχο απηνχ, εξίζκεζε ηνχο 
ηδίνπο νηθνγελείο απηνχ, ηξηαθνζίνπο δέθα θαί νθηψ, θαί θαηεδίσμελ νπίζσ 
απηψλ έσο Γάλ, θαί επέπεζελ επ' απηνχο ηήλ λχθηα απηφο, θαί νη Παίδεο 



απηνχ κεη' απηνχ θαί επάηαμελ απηνχο θαί θαηεδίσμελ απηνχο έσο Υνβάι, ή 
εζηηλ ελ αξηζηεξά ν Γακαζθνχ, θαί απέζηξεςε πάζαλ ηήλ ίππνλ νδφκσλ, 
θαί Λση ηφλ αδειθηδνχλ απηνχ απέζηξεςε, θαί πάληα ηά ππάξρνληα απηνχ, 
θαί ηάο γπλαίθαο, θαί ηφλ ιαφλ, Δμήιζε δέ βαζηιεχο νδφκσλ εηο ζπλάληεζηλ 
απηψ ν κεηά ηφ ππνζηξέςαη απηφλ απφ ηήο θνπήο ηνχ Υνδνιινγφκνξ θαί ηψλ 
βαζηιέσλ ηψλ κεη' απηνχ, εηο ηήλ θνηιάδα ηνχ αβχ, ηνχην ήλ πεδίνλ 
Βαζηιέσο, θαί Μειρηζεδέθ, βαζηιεχο αιήκ, εμήλεγθελ άξηνπο θαί νίλνλ, ήλ 
δέ Ηεξεχο ηνχ Θενχ ηνχ Τςίζηνπ, θαί επιφγεζε ηφλ Αβξακ, θαί είπελ. 
Δπινγεκέλνο Άβξακ ηψ Θεψ ηψ Τςίζησ, φο έθηηζε ηφλ ν νπξαλφλ θαί ηήλ 
γήλ. Καί επινγεηφο ν Θεφο ν Όςηζηνο, φο παξέδσθε ηνχο ερζξνχο ζνπ 
ππνρεηξίνπο ζνη.  

Γεπηεξνλνκίνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 1, 8-11, 15-17) 

Έιηπε Μσζήο πξφο ηνχο πηνχο, Ηζξαήι ίδεηε, παξέδσθα ελψπηνλ πκψλ ηήλ 
γήλ, εηζειζφληεο θιεξνλνκήζαηε ηήλ γήλ, ήλ ψκνζε Κχξηνο ηνίο παηξάζηλ 
πκψλ, ηψ Αβξαάκ θαί ηψ Ηζαάθ θαί ηψ Ηαθψβ, δνχλαη απηνίο θαί ηψ ζπέξκαηη 
απηψλ κεη' απηνχο. Καί είπνλ πξφο πκάο ελ ηψ θαηξψ εθείλσ, ιέγσλ νπ 
δπλήζνκαη κφλνο θέξεηλ πκάο. Κχξηνο ν Θεφο εκψλ επιήζπλελ πκάο, θαί ηδνχ 
εζηε ζήκεξνλ σζεί ηά άζηξα ηνχ νπξαλνχ ηψ πιήζεη. Κχξηνο ν Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ πκψλ πξνζζείε πκίλ, σο εζηέ ρηιηνπιαζίσο, θαί επινγήζαη πκάο, 
θαζφηη ειάιεζελ πκίλ. Καί έιαβνλ εμ πκψλ άλδξαο ζνθνχο, θαί επηζηήκνλαο, 
θαί ζπλεηνχο, θαί θαηέζηεζα απηνχο εγείζζαη εθ' εκψλ, ρηιηάξρνπο θαί 
εθαηνληάξρνπο, θαί πεληεθνληάξρνπο, θαί δεθάξρνπο, θαί 
γξακκαηνεηζαγσγείο ηνίο θξηηαίο πκψλ. Καί ελεηεηιάκελ ηνίο θξηηαίο πκψλ ελ 
ηψ θαηξψ εθείλσ, ιέγσλ. Γηαθνχεηε αλακέζνλ ηψλ αδειθψλ πκψλ, θαί 
Κξίλαηε δηθαίσο αλακέζνλ αλδξφο θαί αλακέζνλ ηνχ αδειθνχ απηνχ. Καί ηνχ 
πξνζειχηνπ απηνχ. Οπθ επηγλψζεη πξφζσπνλ ελ θξίζεη, θαηά ηφλ κηθξφλ θαί 
θαηά ηφλ κέγα θξηλείο, νπ κή ππνζηείιε πξφζσπνλ αλζξψπνπ, φηη ε θξίζηο 
ηνχ Θενχ εζηη. 

Γεπηεξνλνκίνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 10, 14-21) 

Δίπε Μσζήο πξφο ηνχο πηνχο Ηζξαήι, ηδνχ, Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ ν νπξαλφο, 
θαί ν νπξαλφο ηνχ νπξαλνχ, ε γή θαί πάληα φζα εζηίλ ελ απηή. Πιήλ ηνχο 
παηέξαο πκψλ πξνείιεην Κχξηνο αγαπάλ απηνχο, θαί εμειέμαην ηφ ζπέξκα 
απηψλ κεη' απηνχο, πκάο παξά πάληα ηά έζλε, θαηά ηήλ εκέξαλ ηαχηελ. Καί 
πεξηηεκείζζε ηήλ ζθιεξνθαξδίαλ πκψλ, θαί ηφλ ηξάρεινλ πκψλ νπ 
ζθιεξπλείηε έηη, ν γάξ Κχξηνο ν Θεφο πκψλ, νχηνο Θεφο ηψλ Θεψλ, θαί 
Κχξηνο ηψλ Κπξίσλ, ν Θεφο ν κέγαο, θαί ηζρπξφο, θαί θνβεξφο, φο ηηο νπ 
ζαπκάδεη πξφζσπνλ, νπδ' νπ κή ιάβε δψξνλ, πνηψλ θξίζηλ πξνζειχησ θαί 
νξθαλψ θαί ρήξα, θαί αγαπά ηφλ πξνζήιπηνλ, δνχλαη απηψ άξηνλ θαί ηκάηηνλ. 
Κχξηνλ ηφλ Θεφλ ζνπ θνβεζήζε, θαί απηψ κφλσ ιαηξεχζεηο, θαί πξφο απηφλ 
θνιιεζήζε, θαί επί ηψ νλφκαηη απηνχ νκή, απηφο Καχρεκά ζνπ, θαί απηφο 
Θεφο ζνπ, φο ηηο επνίεζέ ζνη ηά κεγάια θαί ηά έλδνμα ηαχηα, ά είδνλ νη 
νθζαικνί ζνπ. 
 



Δηο ηήλ Ληηήλ, ηά ζπλήζε 
 

Γφμα… Ήρνο γ' 
Απνζηνιηθψλ παξαδφζεσλ, αθξηβείο θπιαθεο γεγφλαηε Άγηνη Παηέξεο,ηήο 
γάξ Αγίαο Σξηάδνο ηφ νκννχζηνλ, νξζνδφμσο δνγκαηίζαληεο, Αξείνπ ηφ 
βιάζθεκνλ ζπλνδηθψο θαηεβάιεηε. Μεζ' φλ θαί Μαθεδνληνλ, Πλεπκαηνκάρνλ 
απειέγμαληεο, θαηεθξίλαηε Νεζηφξηνλ, Δπηπρέα θαί Γηφζθνξνλ, αβέιιηφλ ηε 
θαί εβήξνλ, ηφλ Αθέθαινλ. λ ηήο πιάλεο αηηήζαζζε, ξπζζέληαο εκάο, 
αθειίδσηνλ εκψλ ηφλ βίνλ, ελ ηή πίζηεη δηαηεξείλ δεφκεζα. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε ε πξνζηαζία πάλησλ ηψλ δενκέλσλ, εηο ζέ ζαξξνχκελ, είο ζέ 
θαπρψκεζα, ελ ζνί πάζα ε ειπίο εκψλ εζηη. Πξέζβεπε ηψ εθ ζνχ ηερζέληη, 
ππέξ αρξείσλ δνχισλ ζνπ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα… Ήρνο δ' 
Σήλ εηήζηνλ κλήκελ κεξνλ, ηψλ ζενθφξσλ Παηέξσλ, ηψλ εθ πάζεο ηήο 
νηθνπκέλεο, ζπλαζξνηζζέλησλ, ελ ηή ιακπξά πφιεη Νηθαέσλ, ηψλ νξζνδφμσλ 
ηά ζπζηήκαηα, επζεβνχληεο πηζηψο ενξηάζσκελ. Οχηνη γάξ ηνχ δεηλνχ 
Αξείνπ ηφ άζενλ δφγκα, εχζεβνθξφλσο θαζείινλ, θαί ηήο Καζνιηθήο 
Δθθιεζίαο, ζπλνδηθψο ηνχηνλ εμσζηξάθηζαλ, θαί ηξαλψο ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ, 
νκννχζηνλ θαί ζπλατδηνλ, πξφ ηψλ αηψλσλ φληα, ηνίο πάζηλ εδίδαμαλ 
νκνινγείλ, ελ ηψ ηήο Πίζηεσο πκβφισ, αθξηβψο θαί επζεβψο ηνχην 
εθζέκελνη. ζελ θαί εκείο ηνίο ζείνηο απηψλ δφγκαζηλ επφκελνη, βεβαίσο 
πηζηεχνληεο ιαηξεχνκελ, ζχλ Παηξί ηφλ Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ Παλάγηνλ, ελ 
κηά ζεφηεηη, Σξηάδα νκννχζηνλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ   Ο απηφο 
Νεχζνλ παξαθιήζεζη, ζψλ νηθεηψλ Παλάκσκε, παχνπζα δεηλψλ εκψλ 
επαλαζηάζεηο, πάζεο ζιίςεσο εκάο απαιιάηηνπζα, ζέ γάξ κφλελ αζθαιή, 
θαί βεβαίαλ άγθπξαλ έρνκελ, θαί ηήλ ζήλ πξνζηαζίαλ θεθηή κεζα. Μή 
αηζρπλζψκελ Γέζπνηλα, ζέ πξνζθαινχκελνη, ζπεχζνλ εηο ηθεζίαλ, ηψλ ζνί 
Πηζηψο βνψλησλ. Υαίξε Γέζπνηλα, ε πάλησλ βνήζεηα, ραξά θαί ζθέπε, θαί 
ζσηεξία ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ Αλαζηάζηκνλ 
 

Γφμα... Σψλ Παηέξσλ 
Ήρνο πι. δ' 

Τπεξδεδνμαζκέλνο εί Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, φ θσζηήξαο επί γήο ηνχο 
Παηέξαο εκψλ ζεκειηψζαο, θαί δη' απηψλ πξφο ηήλ αιεζηλήλ πίζηηλ πάληαο 
εκάο νδεγήζαο, πνιπεχζπιαγρλε δφμα ζνη. 
 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Ήρνο πι. δ’ 



Ο δη’ εκάο γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ζηαχξσζηλ ππνκείλαο Αγαζέ, ν 
ζαλάησ ηνλ ζάλαηνλ ζθπιεχζαο, θαί Έγεξζηλ δείμαο σο Θεφο, κή παξίδεο 
νχο έπιαζαο ηή ρεηξί ζνπ, δείμνλ ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ ειεήκνλ, δέμαη ηήλ 
ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ πξεζβεχνπζαλ ππέξ εκψλ θαί ζψζνλ σηήξ εκψλ, 
ιαφλ απεγλσζκέλνλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, αληί δέ ηνπ, Ακψκνπ ιέγνκελ ηφλ Πνιπέιενλ, 
Καζίζκαηα Αλαζηάζηκα, θαί ηά ινηπά νκνίσο, θαηά ηήλ ζπλήζεηαλ. 
 

Δίηα νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ εηο ο'. 
 

Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Τκλψ καθάξσλ ζπλδξνκήλ ηήλ εβδφκελ. 
Πνίεκα Θενθάλνπο 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ’ 

Αξκαηειάηελ 
Τκλνινγήζαη ηήλ εβδφκελ άζξνηζηλ, εθηεκέλσ κνη λχλ, ηήλ ηψλ επηά δίδνπ, 
ραξηζκάησλ ζχλνδνλ, ηνχ Παξαθιήηνπ Κχξηε, ηήλ ζνθίζαζαλ ηαχηελ, 
γισζζνππξζεχησο, θαί βιάζθεκνλ, πάζαλ γισζζαιγίαλ ζηγήζαζαλ. 
 
Μείδσλ αξρήζελ αξηζκψλ ν έβδνκνο, δεκηνπξγίαο θαί γαξ, ηήο ηνχ Θενχ 
πάζεο, πξσηνηχπσο γέγνλελ, ε παληειήο θαηάπαπζηο, εηο εβδφκελ εκέξαλ, 
θαί λχλ παζψλ ηψλ αηξέζεσλ, ιήμηο είο ηζάξηζκνλ χλνδνλ. 
 
Νεληθεθψο ηφλ ζενκάρνλ Άξεηνλ, ελ ηή Νηθαία ηφ πξίλ, πνηκαληηθή ξάβδσ 
νξζνδφμνηο ίζπλε, ηήλ Δθθιεζίαλ δφγκαζηλ, ν ρνξφο ηψλ Παηέξσλ, θαί λχλ ελ 
ηαχηε θαηήζρπλε, ηνχο Δηθνλνκάρνπο ν ζχκκαρνο. 

Θενηνθίνλ 
Χο νη Παηέξεο επζεβψο εδίδαμαλ, νκνινγνχκελ πηζηψο, Παξζεληθήλ κήηξαλ, 
αλσδίλσο ηέμαζαλ, κεηά ζαξθφο ηφλ άζαξθνλ, πξνζθπλνχκέλ ηε ηνχηνπ, 
ζηεινγξαθνχληεο ηήλ κφξθσζηλ, θαί ηηκεηηθψο αζπαδφκεζα. 
 

Χδή γ' 
Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο 

Μή ζαιεπζήλαη ηνχ Υξηζηνχ, ηήλ αξξαγή Δθθιεζίαλ, ππ' απηνχ 
κπζηαγσγνχκελνη ζείνη, Πνηκελάξραη ηνχο απηήλ, παξαζαιεχζαη ζέινληαο, 
σο Αληηρξίζηνπ κνίξαο, ηψλ εχζεβψλ παξεζάιεπζαλ. 
 
Αλαθαζαίξεη ζνιεξνχο, θαί βνξβνξψδεηο ρεηκάξξνπο, εθ πεγψλ ηνχ ζσηεξίνπ 



αληιήζαο, θαί δηςψληα ηφλ ιαφλ, ηφλ ηνχ Υξηζηνχ θνξέλλπζη, ηψλ δηδαρψλ 
ηνίο ξείζξνηο, ν ηψλ Παηέξσλ θαηάινγνο. 
 
Καηά ηψλ φλησο κηζεηψλ, Υξηζηηαλνθαηεγφξσλ, ζπλδξνκή ηψλ θηινρξίζησλ 
εβδφκε, ελ ηή πνιεη ηή ιακπξά, ηψλ Νηθαέσλ γέγνλελ, ήο Βαζηιείο Δηξήλε, 
θαί Κσλζηαληίλνο ζπλήγνξνη. 

Θενηνθίνλ 
Άπαο απέζησ δπζζεβήο, ν ηήλ εηθφλα κή ζέβσλ, ηήλ ζεπηήλ ηήο Θενηφθνπ 
θαί ηαχηελ, κή θεξχηησλ ηφλ Υξηζηφλ, ζεαλδξηθψο θπήζαζαλ, θαί ηψ ππξί 
πεκπέζζσ, θαηαθαηφκελνο άπαπζηα. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Φσζηήξεο ππέξιακπξνη, ηήο αιεζείαο ζαθψο, ηψ θφζκσ εδείρζεηε, 
καθαξηψηαηνη, Παηέξεο πεφθζνγγνη, ηήμαληεο ηάο αηξέζεηο, ηψλ βιαζθήκσλ 
γισζζάιγσλ, ζβέζαληεο ηάο θινγψδεηο, ηψλ δπζθήκσλ ζπγρχζεηο, δηφ σο 
Ηεξάξραη Υξηζηνχ, πξεζβεχζαηε ζσζήλαη εκάο. 
 

Γφμα... Σφ απηφ 
 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σαρχ εκάο πξφθζαζνλ, Παξζελνκήηνξ αγλή, ερζξψλ εκάο ιχηξσζαη, ηψλ 
βιαζθεκνχλησλ εηο ζέ, θαί κή πξνζθπλνχλησλ ζε. ζξαχζνλ ηάο 
γισζζαιγίαο, ηψλ αηξέζεσλ πάζαο, γλψησζαλ φηη κφλε, ζενκήησξ 
ππάξρεηο, πξεζβείαηο ζνπ Οξζνδφμσλ, ηφ ζχζηε κα ζψδνπζα. 
 

Χδή δ' 
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 

Ρήκα Θενχ, έρνληεο βέινο θαί κάραηξαλ, πάληαο άξδελ, ηνχηνπο 
θαηαζθάηηνπζη, ηνχο δπζκελείο, ηχπσ ζηαπξηθψ, ηνχο κή ζεβνκέλνπο, επίζεο 
ηά εθηππψκαηα, Υξηζηνχ ηήο Θενηφθνπ, ηψλ Αγίσλ ηε πάλησλ, νη Παηέξεο νη 
ζενεηδέζηαηνη. 
 
Χζπεξ επηά, ζάιπηγγεο Ηεξηρνχληηα, εηο εβδφκελ, ηείρε θαηεδάθηζαλ, 
πεξηδξνκήλ, νχησο αη επηά, χλνδνη πάλ ζηίθνο, θαηά Θενχ επαηξφκελνλ, 
θαηήγαγνλ εηο ράνο, ζπλδξνκήλ εηο εβδφκελ, ηψλ επήρσλ ζαιπίγγσλ ηνχ 
Πλεχκαηνο. 
 
Νεαληθήλ, έλζηαζηλ επηδεηθλχκελνο, θαί ηψ ζείσ, δήισ ππξπνινχκελνο, ν 
Παηξηθφο δήκνο Ζιηνχ, νία ηήο αηζρχλεο, ηνχο Ηεξείο εζαλάησζε, δηφ ζχλ 
παξξεζία, ηνχ Υξηζηνχ ηήλ εηθφλα, ζρεηηθψο πξνζθπλείλ εδνγκάηηζε. 

Θενηνθίνλ 
χ κνπ έιπίο, Πάλαγλε ζχ κνπ θαί χκλεζηο, ζχ ιηκήλ κνπ, ζχ κνπ θαί 
θπβέξλεζηο, ε ηφλ Θεφλ, Λφγνλ ηνχ Παηξφο, ζεζσκαησκέλνλ, αζπλδπάζησο 
θπήζαζα, δηφ ζνπ αδηζηάθησο, πξνζθπλψ ηήλ εηθφλα, ηή Ηζρχτ ζνπ 



ελδπλακνχκελνο. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Τςειή δηαλνία, ζπλδηαζθεςάκελνη αλεζεκάηηζαλ, ηνχο Δηθνλνκάρνπο, σο 
αιιφθνηα ηνχηνπο θξνλήζαληαο, νη ζεπηνί Παηέξεο, θαί ηήλ ηηκήλ Υξηζηνχ ηψ 
ηχπσ, σο εηθφο απνλέκεηλ εζέζπηζαλ. 
 
Νχλ θαηξφο επθξνζχλεο, άξηη ζσηεξίαο εκέξα επέθαλελ, επθξαλζψκελ 
ηνίλπλ, θαί Υξηζηψ εχθξνζχλσο βνήζσκελ. Σήλ εηξήλελ δίδνπ, ηήλ ζήλ εκίλ 
ιηηαίο Παηέξσλ, ηήο έβδφκεο πλφδνπ Φηιάλζξσπε. 

Θενηνθίνλ 
Γηά ζπιάγρλα ειένπο, απφ ηήο Παξζέλνπ ν Τηφο γεγέλλεηαη, ηνχ Θενχ 
αηξέπησο, ηφ αιιφηξηνλ θέξσλ σο ίδηνλ, θαί κνξθή ηή ηνχηνπ, πεξηγξαπηφο 
νξάηαη ζέισλ, θαη' νπζίαλ ν ψλ απεξίγξαπηνο. 
 

Χδή ο 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Ραλάησζαλ γιπθαζκφλ, ηά φξε θαί αγαιιίαζηλ, αηξεηηθψλ ε πιεζχο, 
απεζθνξαθίζζε γάξ, πηθξφλ ε πξνρένπζα, ηφλ ηψλ εηθφλσλ, ηψλ αγίσλ ηήλ 
αζέηεζηλ. 
 
Ο νπξαλφο θαί ε γή, ζπκθψλσο ενξηαδέησζαλ, ηήο ζπγαηξφο ηνχ Θενχ, ηήλ 
κεγαιεηφηεηα, θαί γάξ κεγαιχλεηαη, θαηαβαιινκέλε ηνχο απηήλ 
θαηαζκηθξχλνληαο. 

Θενηνθίνλ 
Μεηξφο Τηφο, ν Παηξφο ακήησξ ηφ πξίλ, απάησξ δέ, ζενπξεπψο γελλεζείο, 
θαί αλαγελλήζαο κε, δηφ ηήλ γελλήζαζαλ, ζχλ ηψ γελλεζέληη, εηθνλίδσλ 
θαηαζπάδνκαη. 
 

Κνληάθηνλ   Ήρνο β’ 
Υεηξφγξαθνλ εηθφλα 

Ο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο αξξήησο, εθ γπλαηθφο εηέρζε δηπινχο ηή θχζεη, 
φλ εηδφηεο, νπθ αξλνχκεζα ηήο κνξθήο ηφ εθηχπσκα, απηφ δέ εχζεβψο 
αληζηνξνχληεο, ζέβνκελ πηζηψο. Καί δηά ηνχην, ηήλ αιεζηλήλ πίζηηλ θξαηνχζα 
ε Δθθιεζία, αζπάδεηαη ηήλ εηθφλα ηήο Υξηζηνχ ελαλζξσπήζεσο. 

Ο Οίθνο 
Θέισλ ν παλνηθηίξκσλ Θεφο εκάο δηεγείξεηλ αεί πξφο κλήκελ ηειείαλ ηήο 
απηνχ ελαλζξσπήζεσο, ηήλ ππφζεζηλ ηαχηελ παξέδσθε ηνίο αλζξψπνηο, δηά 
ηήο ρξσκαηνπξγίαο ηψλ εηθφλσλ, ηήλ ζεβάζκηνλ αλαηππνχζζαη κνξθήλ, 
φπσο ηαχηελ επ' φςεζηλ νξψληεο, πηζηεχσκελ, άπεξ ιφγσ αθεθφακελ, 
γλσξίδνληεο ζαθψο ηήλ πξάμηλ θαί ηφ φλνκα, ηφ ζρήκα θαί ηνχο άζινπο ηψλ 
Αγίσλ αλδξψλ, θαί Υξηζηφλ ηφλ ζηεθνδφηελ ζηεθάλνπο παξερφκελνλ ηνίο 
Αγίνηο Αζιεηαίο ηε θαί Μάξηπζη, δη' ψλ άξηη ηξαλφηεξνλ ηήλ αιεζηλήλ πίζηηλ 
θξαηνχζα ε Δθθιεζία, αζπάδεηαη ηήλ εηθφλα ηήο Υξηζηνχ ελαλζξσπήζεσο. 



 
πλαμάξηνλ 

Σή αχηή εκέξα, Μλήκελ επηηεινχκελ ηψλ Αγίσλ θαί καθαξίσλ Παηέξσλ, 
ηψλ ελ Νηθαία ζπλειζφλησλ ηφ δεχηεξνλ, επί ηψλ επζεβψλ θαί θηινρξίζησλ 
Βαζηιέσλ, Κσλζηαληίλνπ θαί Δηξήλεο, θαηά ηψλ δπζζεβψο θαί ακαζψο θαί 
απεξηζθέπησο ηήλ Δθθιεζίαλ ηνχ Θενχ εηδσινιαηξείλ εηπφλησλ, θαί ηάο 
ζεπηάο θαί Αγίαο εηθφλαο θαηαβαιφλησλ. 

ηίρνη 
Τπέξκαρνη ζνί ηνίο ιφγσλ φπινηο, Λφγε,  
Δρζξνχο ηξνπνχληαη ηψλ ζεβαζηψλ εηθφλσλ. 
 

Σαίο ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. 
 

Χδή δ' 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Ζηηψληαη ηνίο δφγκαζηλ, αηξεζηάξραη ηψλ ζεεγφξσλ αλδξψλ, ηψλ ηφ ζέβαο 
ηψλ ηχπσλ, ηνίο αξρεηχπνηο κεζαξκνδφλησλ νξζψο, θαζάπεξ έθε ν Μέγαο 
Βαζίιεηνο. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Νανί θαιισπίδνληαη, θαηδξαίο εηθφζη θαηαθνζκνχκελνη λχλ, δηά ηνχην ν 
θφζκνο, ελ εθθιεζίαηο, ηψ ππέξ πάληαο βξνηνχο, σξαίσ θάιιεη, ζπκςάιιεη 
ηνίο άιινπζηλ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σφ θψο αλαηέηαιθε, καθξάλ ηφ ζθφηνο, νη δπζζεβείο εθπνδψλ, δηά ηνχην ηά 
πάληα θσηφο πιεζζέληα, ηφλ θσηνδφηελ ΥξΗζηφλ, κεη' επζπκίαο πκλνχζη θαί 
ιέγνπζηλ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Ζ παλαγλνο Γέζπνηλα, ε κφλε πάλησλ ηήο ζσηεξίαο ειπίο, ε θξηθηψο 
ηεηνθπία, ηφλ Βαζηιέα ηψλ βαζηιέσλ Υξηζηφλ, ελ ηαίο σιέλαηο απηφλ βξέθνο 
θέξνπζα, ζπκπξνζθπλείηαη γξαπηψο, σο νη Παηέξεο θαζίλ. 
 

Χδή ε’ 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Ννκνζεηεί κέλ άξηζηα, ηψλ Παηέξσλ ν ζχιινγνο, ηνίο ζενζεβέζη, ζρεηηθήλ 
πξνζθχλεζηλ, θαί ηήλ αλαζηήισζηλ, ηήο Ηεξάο εηθφλνο Υξηζηνχ. νη θηιεπζεβείο 
δέ, ηήλ εηήζηνλ κλήκελ, σο παίδεο εθηεινχκελ, εππεηζείο ηήλ εθείλσλ, θαί 
πφζσ ηήλ εηθφλα, Υξηζηνχ θαηαθηινχκελ. 
 
Δπηαπιαζίσο έθακπηνλ, ηαπεηλνχο πςειφθξνλεο, θαί ηψλ θηιαξέησλ, ηάο 
νξκάο αλέθνπηνλ, δη' ψλ ελδηέβαιινλ, εηο ηάο ελζένπο πξάμεηο απηψλ, αιι' νη 
ηήο εβδφκεο, ζπλειζφληεο πλφδνπ, Παηέξεο ελ Νηθαία ηήλ νθξχλ ηήλ 
εθείλσλ, απηίθα θαηαζπψζηλ, επηαπιαζησηέξσο. 
 
Βέιε λεπίσλ γίλνληαη, ςαικηθψο γεξαηφθξνζη, ηψλ λεπηνθξνλσλ, αη πιεγαί 
θαί κάζηηγεο, ηή ζεία δπλάκεη δέ, εμαζζελνχζη γισζζαη πνιιαί, ηψλ ηάο 



βιαζθεκίαο, εηο ηφ χςνο ιαινχλησλ, θαί πάο ηηο ηφλ Παηέξα, ηφλ Τηφλ θαί ηφ 
Πλεχκα, Θεφλ έλα γηλψζθεη, παληαίηηνλ θαί κνλνλ. 

Θενηνθίνλ 
Γεκηνπξγείηαη λήπηνο, εθνληί δηά έιενο, ν Γεκηνπξγφο εθ ηψλ αγλψλ αηκάησλ 
ζνπ, ηεξψλ κεηά ηφθνλ ζε, θεθαζαξκέλελ φιελ Αγλή, θαί ηήλ ξππσζείζαλ, 
εθθαζαίξσλ εηθφλα, δηφ πεξ ελ εηθφζη, ζπκκνξθνχηαί ζνη θχζεη, βξνηφο 
γεγελεκέλνο, Θεφο ππάξρσλ θχζεη. 
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο 

Ο κέγαο ηή Ηζρχτ θαί ηή βνπιή, ν ηφ πάλ ζπγθξαηψλ αθαηάιεπηε, κφλε Θεέ, 
θξάηηζηε παληάξρα Πακβαζηιεχ, ηήλ Δθθιεζίαλ θξάηπλνλ, ηή νξζνδνμία ζνπ 
ζπληεξψλ, Παηέξσλ παλελδφμσλ, παξαδεηγκαηηζάλησλ, θαθνδνμίαλ 
παξαθιή ζεζη. 
 
Μεγάισλ εμηψζεηε ηψλ Σηκψλ, επί γήο νπξαλφθξνλεο Άγηνη, φηη Υξηζηνχ, 
ηχπνλ εηηκήζαηε ζρεηηθψο, θαί λχλ ζθηάλ εθζέκελνη, θαί ηφ πεξηθάιπκκα ηήο 
ζαξθφο, απηφλ απηνπξνζψπσο, εηο πξφζσπνλ νξάηε, θαί ηψλ κεηδφλσλ 
αμηνχκελνη. 
 
Ήλ ίλα παηδεπζψκελ παλζηξαηηάο, βαξβαξψδνπο Ηππείαο εξέζηζαο, ξχκελ 
απηφο, ζξαχζνλ θαί ηφ ζξάζνο ηφ θαζ' εκψλ, θαί Βαζηιεί ζπκκάρεζνλ, ηψ 
ηεζαξξεθφηη ζνη Παληνπξγέ, ηαίο εχπαξξεζηάζηνηο, πξεζβείαηο ηψλ Παηέξσλ, 
ψλ εθηεινχκελ ηφ κλεκφζπλνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ννήζαη ηφ κπζηήξηνλ νπδακψο, ηήο θξηθηήο ζνπ ινρείαο, δεδχλεηαη, βξφηεηνο 
λνχο, αιι' νπδ' πςειφλνπο αγγειηθφο, φηη Θεφλ εγέλλεζαο, ζχ ζεζαξθσκέλνλ 
ππεξθπψο, δηφ ζε Θενηφθνλ, εηδφηεο ζχλ εθείλσ, θαζηζηνξνχληεο 
κεγαιχλνκελ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Παηέξεο νχξαλφθξνλεο, νη πλφδσ εβδφκn, ζπλαζξνηζζέληεο δέεζηλ, έθηελή 
ηή Σξηάδη, πξνζάμαηε ηνχ ξπζζήλαη, εθ πάζεο αηξέζεσο, θαί θξίζεσο 
αησλίνπ, Βαζηιείαο ηε ηπρείλ, νπξαλψλ ηνχο ηήλ πκψλ, ζχλαμηλ ζείαλ 
πκλνχληαο. 

Θενηνθίνλ 
Πξεζβείαηο ππεξάγαζε, Κχξηε ηήο Μεηξφο ζνπ, θαί ηψλ ελ επηά πλφδνηο, 
αζξνηζζέλησλ Παηέξσλ, ηήλ Δθθιεζίαλ ζηήξημνλ, θαί ηήλ Πίζηηλ θξάηπλνλ. 
θαί νπξαλψλ Βαζηιείαο, δείμνλ πάληαο θνηλσλνχο, φηαλ έιζεο επί γήο, ηνχ 
θξίλαη πάζαλ ηήλ θηίζηλ. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ' θαί ηψλ Παηέξσλ 
Πξνζφκνηα γ’, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ. 

 



Ήρνο πι. β' 
ιελ απνζέκελνη 

ιελ ζπγθξνηήζαληεο, ηήλ ηήο ςπρήο επηζηήκελ, θαί ηψ ζείσ Πλεχκαηη, 
ζπλδηαζθεςάκελνη ηφ νπξάληνλ, θαί ζεπηφλ χκβνινλ, νη ζεπηνί Παηέξεο, 
ζενγξάθσο δηεράξαμαλ, ελ ψ ζαθέζηαηα, ηψ Γεγελλεθφηη ζπλάλαξρνλ, ηφλ 
Λφγνλ εθδηδάζθνπζη, θαί παλαιεζψο Οκννχζηνλ, ηαίο ηψλ Απνζηφισλ, 
επφκελνη πξνδήισο δηδαραίο, νη επθιεείο θαί παλφιβηνη, φλησο θαί 
ζεφθξνλεο. 
 
ηίρ. Δπινγεηφο εί Κχξηε ν Θεφο ηψλ παηέξσλ εκψλ. 
 
ιελ εηζδεμάκελνη, ηήλ λνεηήλ ιακπεδνλα, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ηφ 
ππεξθπέζηαηνλ ρξεζκνιφγεκα, ηφ βξαρχ ξήκαηη, θαί πνιχ ζπλέζεη, 
ζενπλεχζησο απεθζέγμαλην, νη ρξεζηνθήξπθεο, Δχαγγειηθψλ πξντζηάκελνη, 
δνγκάησλ νη καθάξηνη, θαί ηψλ επζεβψλ παξαδφζεσλ, άλσζελ ιαβφληεο, ηήλ 
ηνχησλ απνθάιπςηλ ζαθψο, θαί θσηηζζέληεο εμέζελην, Πίζηηλ ζενδίδαθηνλ. 
 
ηίρ. πλαγάγεηε απηψ ηνχο Οζίνπο απηνχ. 
 
ιελ ζπιιεμάκελνη, πνηκαληηθήλ εκπεηξίαλ, θαί ζπκφλ θηλήζαληεο, λχλ ηφλ 
δηθαηφηαηνλ ελδηθψηαηα, ηνχο βαξείο ήιαζαλ, θαί ιπκψδεηο ιχθνπο, ηή 
ζθελδφλε ηή ηνχ Πλεχκαηνο, εθζθελδνλήζαληεο, ηνχ ηήο Δθθιεζίαο 
πιεξψκαηνο, πεζφληαο σο πξφο ζάλαηνλ, θαί σο αληάησο λνζήζαληαο, νη 
ζείνη Πνηκέλεο, σο δνχινη γλεζηψηαηνη Υξηζηνχ, θαί ηνχ ελζένπ θεξχγκαηνο, 
κχζηαη Ηεξψηαηνη. 

Γφμα…  Ήρνο πι. δ' 
Σψλ αγίσλ Παηέξσλ φ ρνξφο, εθ ηψλ ηήο νηθνπκέλεο πεξάησλ ζπλδξακψλ, 
Παηξφο θαί Τηνχ θαη Πλεχκαηνο Αγίνπ, κίαλ νζζίαλ εδνγκάηηζε θαί θχζηλ, θαί 
ηφ κπζηήξηνλ ηήο ζενινγίαο, ηξαλψο πεξέδσθε ηή Δθθιεζία. Οχο 
εχθεκνχληεο ελ πίζηεη, καθαξίζσκελ ιέγνληεο.  ζεία παξεκβνιή, ζεεγφξνη 
νπιίηαη, παξαηάμεσο Κπξίνπ, αζηέξεο πνιχθσηνη, ηνχ λνεηνχ ζηεξεψκαηνο, 
ηήο κπζηηθήο ηψλ, νη αθαζαίξεηνη πχξγνη, ηά κπξίπλνα άλζε ηνχ Παξαδείζνπ, 
ηά πάγρξπζα ζηφκαηα ηνχ Λφγνπ. Νηθαίαο ηφ θαχρεκα, νηθνπκέλεο αγιάτζκα, 
εθηελψο πξεζβεχζαηε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα 
λελέθξσηαη, ε Δχα ειεπζέξσηαη, ν ζάλαηνο ηεζαλάησηαη, θαί εκείο 
εδνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, ν 
νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνί.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηά Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί ηνχ ήρνπ, θαί απφ ηνχ 
Καλφλνο ηψλ Παηέξσλ, Χδή ο’. 



 
Κνηλσληθφλ 

Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Φηιίππνπ, ελφο ηψλ επηά Γηαθφλσλ, θαί ηνχ 

Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενθάλνπο ηνχ Οκνινγεηνχ, Δπηζθφπνπ Νηθαίαο, ηνχ 
Πνηεηνχ θαί Γξαπηνχ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ ηξία. 
 

Ήρνο δ' 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Ο Γηαθφλνηο επηά θαηεηιεγκέλνο, σο πιήξεο ζνθίαο ηε θαί ζείαο ράξηηνο, 
δηαθνλείλ κάθαξ Φίιηππε, ηαίο ηψλ Αγίσλ, άκα ηεθάλσ ρξείαηο πξνθέρξηζαη, 
φζελ αλαηξνχκελνλ, ηνχηνλ ζεψκελνο, επί ακάξεηαλ έδξακεο, πξνζηάμεη 
ζεία, Θενχ ηφλ Λφγνλ θεξχηησλ έλδνμε, θαί θαηαπγάδσλ ηνχο ππάξρνληαο, ελ 
ηψ ζθφηεη ηφ πξίλ, νχο εηέιεζαο, δηά Πλεχκαηνο ζείνπ, ηήο εκέξαο πηνχο 
πάλζνθε. 
 
Θενζεκείαο ρεηξί ζνπ ηεινπκέλαο, νη δήκνη ζεψκελνη, ηπθιψλ αλάβιεςηλ, θαί 
παξεηκέλσλ αλφξζσζηλ, θαί αθαζάξησλ, νχπεξ θαηψθνπλ πλεπκάησλ δίσμηλ, 
εμίζηαλην Φίιηππε, θαί ζπλειαχλνλην, πξφο ηήλ ζσηήξηνλ θάζαξζηλ, εμ 
απηζηίαο, πηζηνί εμαίθλεο απνδεηθλχκελνη, άπεξ φ ζείνο σο αθήθνελ, 
Απνζηφισλ ρνξφο επεπθξαίλεην, φηη θαί ακαξείαο, ε πιεζχο Θεψ 
πξνζήλεθηαη. 
 
Άξκα ηνχ Λφγνπ ππάξρσλ Θεεγφξε, εθ' άξκαηνο βιέςαο ηε, 
πξνζεπνρνχκελνλ, θαί ηάο δεηήζεηο πνηνχκελνλ, ηφλ ηήο Καλδάθεο, θζάλεηο 
επλνχρνλ ηφλ αμηάγαζηνλ, θαί ηνχησ ηήλ δήισζηλ, θαί ηήλ ζαθήλεηαλ, ηψλ 
πνζνπκέλσλ Μαθάξηε, θαζππνδείμαο, πείζεηο ηήλ ζείαλ αηηήζαη θάζαξζηλ, ήο 
κεηαζρφληα, ζείνλ θήξπθα, ν παληνπξγφο Θεφο απεηξγάζαην, πάζεο 
Αηζηνπίαο, θαί Μαξηχξσλ αθξνζίληνλ. 
 

Καί ηνχ Οζίνπ ηξία 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Αχηνθίλεηνλ φξγαλνλ, ηαίο πλναίο ππερνχκελνλ, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο 
ερξεκάηηζαο, ηή ππξηθζφγγσ γάξ γιψηηε ζνπ, ηά ζεία εβξφληεζαο, θαί 
θαηέθιεμαο ερζξψλ, δπζζεβψλ ηά δηδάληα, ηψλ κή ρξψκαζηλ, πιηθνίο 



πξνζθπλνχλησλ ηνχ Κπξίνπ, θαί Θενχ εκψλ ηφ είδνο, θαί ηήο αρξάληνπ 
Μεηξφο απηνχ. 
 
Χο θσζηήξ δηαπγέζηαηνο, ηψ ππξζψ ηψλ δνγκάησλ ζνπ, θαηαιάκπεηο 
άπαζαλ ηήλ πθήιηνλ. Γαπτηηθψο ηήλ θηλχξαλ ζνπ, θηλψλ εκειψδεζαο, ηψλ 
Αγίσλ ηνχ Υξηζηνχ, αμηέπαηλα άζκαηα, θαί έμέπεκςαο, εηο ηήλ ήπεηξνλ 
πάζαλ, δηά ηνχην, εδνμάζζεο επαμίσο. Ηεξνκχζηα Θεφθαλεο. 
 
Ηεξέσλ ελ ηάγκαζηλ, Αζθεηψλ νκεγχξεζη, θαί ρνξνίο Μαξηχξσλ ζχ 
θαηαιέιεμαη, ππέξ Υξηζηνχ κέρξηο αίκαηνο, ζηεξξψο αλζηζηάκελνο, 
παξαλφκνπ δηθαζηνχ, δηειέγρσλ απφλνηαλ, θαί πξνζηάγκαηη, αζεβνχο 
Βαζηιέσο ηψ κεηψπσ , σο ελ ηίηισ δηεγξάθεο, ζεκεησζείο ζεία ράξηηη. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Απνξψ θαί εμίζηακαη, ηί πνηήζσ φ άζιηνο, φηαλ ηέινο θζάζε, ηφ ηήο δσήο κνπ 
ινηπφλ, πνχ κνη φ δξφκνο ν άθαηξνο; πνχ ηά αμηψκαηα; πνχ ν πινχηνο, πνχ 
ηξπθή; πνχ ε δφμα ε πξφζθαηξνο; πνχ ηήο θχζεσο, ηφ θαηλφηαηνλ άλζνο; 
Αιιά δεχξν, πξφ ηνχ ηέινπο ψ ςπρή κνπ, ηή Θενηφθσ πξνζπέζσκελ. 

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

Απνιπηίθηνλ ηνχ Απνζηφινπ  Ήρνο γ’ 
Απφζηνιε Άγηε Φίιηππε, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ, 
παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ. 

Καί ηνχ Οζίνπ   Ήρνο πι. δ’ 
Οξζνδνμίαο Οδεγέ, επζεβίαο δηδάζθαιε θαί ζεκλφηεηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν 
θσζηήξ, αξρηεξέσλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Θεφθαλεο ζνθέ, ηαίο 
δηδαραίο ζνπ πάληαο εθψηηζαο, ιχξα ηνχ Πλεχκαηνο, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, αλαγηλψζθνληαη νη Καλφλεο, εηο ηήο 
Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ νη δχν παξφληεο. 

 
Ο Καλψλ ηνχ Απνζηφινπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Σφ ηνχ Φηιίππνπ αηλέζσ θιένο. 

Ησζήθ. 
 

Χδή α'   Ήρνο πι. β' 
Χο ελ επείξσ 

Σαίο θαλνηάηαηο αθηίζη ηαίο ηνχ Υξηζηνχ, αζηξαθζείο Θεφηεηνο, θαηά κέζεμηλ 



ζνθέ, θψο σξάζεο δεχηεξνλ πηζηνχο, Ηεξψο θσηαγσγψλ, έλδνμε Φίιηππε. 
 
Ο ππεξνχζηνο Λφγνο νπζησζείο, φινλ ηφ εκέηεξνλ, Ηεξφλ ζε Μαζεηήλ, Ηεξψο 
πξνβάιιεηαη νθέ, αληέξνπ ζθνηαζκνχ, έζλε ιπηξνχκελνλ. 
 
Σή ηψλ ρεηξψλ επηζέζεη ηψλ Ηεξψλ, Μαζεηψλ εθιέιεμαη, ζχλ ηεθάλσ θαί 
ινηπνίο, Ηεξφο Γηάθνλνο σο ψλ, πιήξεο Πλεχκαηνο Θενχ, πάλζνθε Φίιηππε. 

Θενηνθίνλ 
Ο εθ κή φλησλ ηά πάληα δεκηνπξγψλ, σο αηηίαλ έζρε ζε, ηήο ζαξθψζεσο 
απηνχ, Θενκήηνξ άρξαληε, δηφ, θαηά ρξένο νη πηζηνί, ζέ καθαξίδνκελ. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο θαί Δηξκφο ν απηφο 

Σφλ ηήο εκήο δηαλνίαο ηαίο ζαίο ιηηαίο, δφθνλ εμαθάληζνλ, Ηεξάξρα ηνχ 
Υξηζηνχ, φπσο κέιπσ έλδνμε ηήλ ζήλ, θσηνθφξνλ ενξηήλ, Πάηεξ Θεφθαλεο. 
 
Σαίο ζετθαίο ιακπεδφζη ηήλ ζήλ ςπρήλ, απγαζζείο Θεφθαλεο, ηψλ παζψλ ηάο 
εδνλάο, εγθξαηείαο έθιεμαο ππξί, κεισδψλ εηιηθξηλψο. Άζσκελ άζκα 
Υξηζηψ. 
 
Οίά πεξ άλζξαμ ελ θφζκσ εθ ηήο ηψλ, αλαηείιαο δέδεημαη, θαί θαηέθιεμαο 
ππξί, εμαθζείο ελ Πλεχκαηη Θενχ, ηψλ αηξέζεσλ νθέ, ηήλ χιελ άπαζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Φαεηλνηάηαηο αθηίζη ηνχ ζνχ Τηνχ, Θενηφθε θψηηζνλ, ηήλ δνθψδε κνπ ςπρήλ, 
θαί παζψλ ηφλ ηάξαρνλ ηή ζή, κεζηηεία πξφο ηφλ Θεφλ, θφπαζνλ Γέζπνηλα. 
 

Σνχ Απνζηνινπ  Χδή γ' 
Οπθ έζηηλ Άγηνο ψο ζχ 

Τηνχο εηέιεζαο θσηφο, ηνχο ελ ζθφηεη αγλνίαο, ελππάξρνληαο Μάθαξ, ελ 
ζεκείνηο θνβεξνίο, σο νπξαλφο πςειφο, ηήλ ηνχ Λφγνπ, δφμαλ δηεγνχκελνο. 
 
Φπιήο Ηνχδα ηφλ Υξηζηφλ, αλαηείιαληα κάθαξ, Ηεξψο θαηαγγέιισλ, ηψ ηήο 
ράξηηνο θσηί, ππέδεημαο φλ Μσζήο, θαί Πξνθήηαη, πάιαη πξνθαηήγγεηιαλ. 
 
Ηφλ ςπρφιεζξνλ θπγείλ, θαί ζσηήξηνλ ράξηλ, ππνδέμαζζαη πείζεηο, 
κειηξξχηνηο ιαιηαίο, ηνχο απσζζέληαο καθξάλ, αγλσζία Φίιηππε 
Θεφπλεπζηε. 

Θενηνθίνλ 
Λπρλία ψθζεο κπζηηθή, ηφ ιακπάδηνλ Κφξε, πεξηθέξνπζα φλησο, ηφ θσηίζαλ 
ηνχο λπθηί, ηήο αγλσζίαο ηφ πξίλ, ζπζρεζέληαο, άθξα αγαζφηεηη. 
 

Σνχ Οζίνπ  Ο απηφο 
Γνγκάησλ ζείαο αζηξαπάο, εμαζηξάπησλ πακκάθαξ, εθπγάδεπζαο πάζαλ, 
ηήο αηξέζεσο αριχλ, ηψ δσνδφηε Υξηζηψ, αλακέιπσλ. Άγηνο εη Κχξηε. 
 



Τπάξρσλ έκπιεσο νθέ, ζείνπ Πλεχκαηνο ψθζεο, δηαηξέθσλ πινπζίσο, 
επζεβείαο γιπθαζκψ, ηψ ιφγσ ηψ δσηηθψ, ηάο θαξδίαο, 
ηψλ πξνζαλερφλησλ ζνη. 
 
Δηο φξνο ζείσλ αξεηψλ, αλειζσλ Ηεξάξρα, θαί εηο γλφθνλ εηζδχζαο, 
ζπλαλεθξάζεο Θεψ, θαί δηαλνίαο πιαμίλ, εθνκίζσ, λφκνλ ηφλ ηήο ράξηηνο. 

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ ε θιίκαμ, Ηαθψβ, ήλ εψξαθε πάιαη, ηδξπκέλελ ελ ή πεξ, επεζηήξηθην 
Θεφο, ε θσηνθφξνο αγλή, Θενηφθνο, ψθζε παξζελεχνπζα. 

Ο Δηξκφο 
«Οχθ 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». 
 

Κνληάθηνλ ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο δ'   Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Μηκεηήο γελφκελνο, ηνχ Γηδαζθάινπ, δη' απηφλ Απφζηνιε, ηαίο ηψλ Αγίσλ ηψλ 
απηνχ, ρξείαηο πηζηψο δηεθφλεζαο, φζελ ζε πάληεο, πηζηνί καθαξίδνκελ. 

Ο Οίθνο 
Σνχο ζσηεξίνπο ηνχ Υξηζηνχ, θαί δσνπνηνχο ινγνπο, θαί ηά ζαπκαζηά έξγα, 
αθνχσλ ηε θαί βιέπσλ, θψο εθσηίζζεο δη' απηψλ ηφ ηήο αιεζείαο, θαί ραίξσλ 
απηψ πεπηζηεπθψο καθάξηε, πξνζχκσο θαί ηνίο άιινηο εθήξπμαο, βνψλ «Ζ 
ζσηεξία ηψλ βξνηψλ επεθάλε. Ο Ήιηνο αλέηεηιε ηήο δηθαηνζχλεο». Γηφ πξφο 
ηήλ επίγλσζηλ απηνχ νθέ θαί ζείαλ πίζηηλ, πιείζηνηο εγέλνπ ιχρλνο θαί 
ππξζφο, θαί θέγγνο ηψλ ελ ζθφηεη, φζελ ζε πάληεο πηζηνί καθαξίδνκελ. 
 

Κάζηζκα ηνχ Απνζηφινπ 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Διαηήξ ηψλ δαηκφλσλ αλαδεηρζείο, θαί θσζηήξ ηψλ ελ ζθφηεη απνθαλείο, 
έδεημαο ηφλ Ήιηνλ, εθ Παξζέλνπ εθιάκςαληα, θαί λανχο εηδψισλ, ζπληξίςαο 
αλήγεηξαο, εθθιεζίαο Μάθαξ, εηο δφμαλ Θενχ εκψλ, φζελ ζε ηηκψκελ, θαί ηήλ 
ζείαλ ζνπ κλήκελ, πηζηψο ενξηάδνκελ, θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη.  
Απφζηνιε Φίιηππε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα… Σνχ Οζίνπ 
Σψ ηήο ράξηηνο ιφγσ ηάο αθνάο, ηψλ πηζηψλ ελεδχλσλ ηαίο δηδαραίο, ηαίο 
ζαίο Παλανίδηκε, εηξνπψζσ ηφλ ηχξαλλνλ, θαί θαιψο ηφλ δξφκνλ, ηειέζαο 
ηήο πίζηεσο, επί ηέιεη δφμεο, Μαξηχξσλ εμίσζαη, φζελ θαηά ρξένο, ηήλ αγίαλ 
ζνπ κλήκελ, ηηκψκελ ανίδηκε, ηφλ σηήξα δνμάδνληεο, Θενθφξε Θεφθαλεο. 
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο 
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθιέθησο Μήηεξ Θενχ, ηψ 
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ θαηέρνληα, θαί ελ αγθάιαηο έζρεο, ηφλ πάληα 
ζπλέρνληα, ηφλ ηξνθνδφηελ πάλησλ, θαί πιάζηελ ηήο θηίζεσο, 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 Παλχκλεηε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ Παξζέλνο θαί Μήηεξ ηνχ Ηεζνχ, επί μχινπ νξψζα ηφλ Πνηεηήλ, έζηελε 
δαθξχνπζα, θαί πηθξψο θαηεηξχρεην, ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, ζπαξάηηνπζα 
ηχπηνπζα, θαί πξφο απηφλ βνψζα, πηθξψο θαί θξαπγάδνπζα. Οίκνη! ψ Τηέ 
κνπ, πψο ελέγθσ ζφλ πάζνο, ηνχο ήινπο, ηήλ ιφγρεπζηλ, θαί ηφλ άδηθνλ 
ζάλαηνλ, αιιά ζπεχζνλ εγεξζήλαη, ηνχ ηδείλ ζε Τηέ θαί Θεέ, θαί ηνχ ζξήλνπ 
παχζαζζαη θαί πφλνπ, θαί ηνχο πκλνχληάο ζνπ ηά πάζε, πηαηζκάησλ ιχζηλ 
θνκίζαζζαη. 
 

Σνχ Απνζηφινπ   Χδή δ' 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Ηδψλ ηεινχληά ζε, ν ίκσλ ζαχκαηα, θαί ζεκεία κεγάια ππνθξηζείο, Φίιηππε 
βαπηίδεηαη, κή ηήλ θαθίαλ δέ θπγψλ, απσιεία παξαδίδνηαη. 
 
Πνιιάο δπλάκεηο ζε, ηεινχληα βιέπνληεο, νη ηήλ πφιηλ νηθνχληεο θήξπμ 
Υξηζηνχ, ακαξείαο Φίιηππε, ηήο επηγλψζεσο ηφ θψο, γεγεζφηεο 
ππνδέρνληαη. 
 
Πνξεχνπ έθε ζνη, Κπξίνπ Άγγεινο, ηάο πνξείαο επζχλσλ ηνχ ηεξνχ, Φίιηππε 
Αηζίνπνο, ηνχ επηγλψλαη ηήλ νδφλ, ηήο ηνχ Λφγνπ ζσκαηψζεσο. 
 
Ο Ηεξψηαηνο, Αηζίνς βιέςαο ζε, ζπλεηίδνληα ηνχηνλ, ζνχ ηή ρεηξί, Φίιηππε 
βαπηίδεηαη, θαί πιήξεο Πλεχκαηνο φθζείο, θήξπμ ζείνο ερξεκάηηζελ. 

Θενηνθίνλ 
Τηνχο εηέιεζε, Θενχ παλάκσκε, ηνχο πηνχο ηψλ αλζξψπσλ ν ζφο Τηφο, εμ 
αγλψλ αηκάησλ ζνπ, ζσκαησζείο θαί γελλεζείο. δηά ηνχηφ ζε δνμάδνκελ. 
 

Σνχ Οζίνπ  Ο απηφο 
Αζθήζεη πάλζνθε, Πάηεξ Θεφθαλεο, ζεαπηφλ εθθαζάξαο φινο θσηφο, 
έκπιεσο γεγέλεζαη, φινο Θενχ ρσξεηηθφο, φινο Πλεχκαηνο ζπκκέηνρνο. 
 
Ληκψ ηεθφκελνο, δεηλαίο βαιιφκελνο, εμνξίαηο Πακκάθαξ αζιεηηθψο, πάζρσλ 
εθαξηέξεζαο, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ αγαιιφκελνο. 
 
Αζηξάςαο έλδνμε, ηνίο θαηνξζψκαζη, ηεζεγκέλε εδείρζεο νία Θενχ, κάραηξα 
ζπγθφπηνπζα, αηξεηηθψλ ηάο κεραλάο, ζείσ Πλεχκαηη ξσλλχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Λπρλία πάκθσηνο, ε ζεία ηξάπεδα, ηνχ Θενχ ηφ ρσξίνλ ε θηβσηφο, ξάβδνο ε 
βιαζηήζαζα, άλζνο ελ θφζκσ ηφλ Υξηζηφλ, ζχ εδείρζεο Μεηξνπάξζελε. 
 

Σνχ Απνζηφινπ   Χδή ε' 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ 



Θπκφλ αλφκσλ κή πηνεζείο, κέζνλ σο αξλίνλ αιεζψο, Φίιηππε ιχθσλ 
πεπφξεπζαη, ηνχηνπο κεηαπιάηησλ πξφο ηήλ επζέβεηαλ, ηήο ράξηηνο ηψ ιφγσ 
καθαξηψηαηε. 
 
Δπί ζθαγήλ ήρζε σο ακλφο, ν Δκκαλνπήι, θαζψο θεζίλ, φ Ζζαταο ν έλζενο, 
φπεξ ελλνήζαη κε ζζέλσλ Φίιηππε, ν Ηεξφο Δπλνχρνο πξφο ζνχ δηδάζθεηαη. 
 
Ηεξνιφγνλ ζε Μαζεηήλ, έλα Γηαθφλσλ ηψλ επηά, εθιειεγκέλνλ επέγλσκελ, 
θαί ηήο Δθθιεζίαο ζείνλ ζεκέιηνλ, θαί πάλησλ ηψλ ελ ζθφηεη, θσζηήξα 
Φίιηππε. 

Θενηνθίνλ 
Οη Θενηφθνλ ζε αιεζψο, θαζνκνινγνχληεο πεηξαζκψλ, θαί δπζρεξψλ 
εμαηξνχκεζα, ζνχ ηαίο πξφο ηφλ πάλησλ Θεφλ θαί Κχξηνλ, Παξζέλε κεζηηείαηο 
Θενραξίησηε. 
 

Σνχ Οζίνπ  Ο απηφο 
Σαίο θσηνβφινηο ζνπ αζηξαπαίο, Πάηεξ Ηεξψηαηε αριχλ, ηήλ δνθεξάλ 
εμεθάληζαο, ηψλ αηξεηηδφλησλ ζενγλσζίαο θσηί, απγάδσλ δηδαραίο ζνπ, 
θφζκνπ ηά πέξαηα. 
 
Σψλ δπζζεβψλ νη πξναζπηζηαί, ζέ ηφλ αμηάγαζηνλ φληα, δεηλαίο αηθίαηο 
εηίηξσζθνλ. φλ Αγγέισλ ηάμεηο πεξηεπηχζζνλην, Υξηζηνχ σο Ηεξάξρελ, θαί 
ζείνλ Μάξηπξα. 
 
Τπήξμαο Πάηεξ θσηνεηδήο, ηψλ πεπιαλεκέλσλ νδεγφο, αδηθνπκέλσλ 
θπβέξλεζηο, ηψλ ζαιεπνκέλσλ Πάηεξ Θεφθαλεο, εδξαίσκα θαί ηείρνο 
αθαηακάρεηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ζ θαιινλή ε ηνχ Ηαθψβ, ήλ Θεφο εγάπεζε ζαθψο, θαί θαηνηθείλ εξεηίζαην, 
πηζηψλ δέ ηφ θιένο θαί θαηαθχγηνλ, Παξζέλε Θενηφθε ζχ αλαδέδεημαη. 
 

Σνχ Απνζηφινπ  Χδή ο' 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 

Νακάησλ ηνχ Πλεχκαηνο, πιεξσζείο σο πνηακφο, ζείαο Δδέκ πεπφξεπζαη, 
πξνζεπηθιχδσλ θχκαηη γαιελψ, ηήο γήο ηά πιεξψκαηα, θαί αξδεχσλ θαξδίαο 
Αμηάγαζηε. 
 
Αλνίμαο ηφ ζηφκα ζνπ, επιεξψζεο Μαζεηά, πλεπκαηηθήο ζπλέζεσο, θαί 
δηαλνίμαο θάξπγγνο πνλεξνχ, ηήλ πηχμηλ αλέζπαζαο, αλαξίζκεηα πιήζε θαί 
δηέζσζαο. 
 
Ηζρχο θαηαβέβιεηαη, ανξάηνπ δπζκελνχο, θαί παληειψο εθάληζηαη, ζνχ ελ 
Ηζρχτ Πλεχκαηνο ηφλ Υξηζηφλ, θεξχηηνληνο Φίιηππε, ζηαπξσζέληα θαί έζλε 
πξνζθαινχκελνλ. 



Θενηνθίνλ 
Ννκίκσλ ηήο θχζεσο, δίρα ηέηνθε Υξηζηφλ, ηφλ πιαζηνπξγφλ ηήο θχζεσο, θαί 
ππέξ θχζηλ έκεηλελ αιεζψο, παξζέλνο ακίαληνο, ε Αγία ζνπ Μήηεξ 
Τπεξάγαζε. 
 

Σνχ Οζίνπ  Ο απηφο 
Τπάξρσλ σο ήιηνο, ζεαπγείο καξκαξπγάο, πακκάθαξ εμαπέζηεηιαο, 
αλπκλψλ ηψλ Μαξηχξσλ ηνχο αηθηζκνχο, ζηξεβιψζεηο θαί κάζηηγαο, θαί ηνχο 
μέλνπο αγψλαο Ηεξάξρα Υξηζηνχ. 
 
Σήλ πάλαγλνλ Γέζπνηλαλ, επθεκψλ εηιηθξηλψο, ηή γιψζζε ζνπ Θεφθαλεο, 
εθειάδεζαο ιφγνπο θσηνεηδείο, πηζηψλ ηά ζπζηήκαηα, θαί ζνθψλ ηάο 
θαξδίαο ηιαξχλνληαο. 
 
Γξαθείο ζνπ ηήλ πάλζεπηνλ, θαί ζεβάζκηνλ νθέ, φςηλ ηπξάλλσλ γξάκκαζηλ, 
εμαιείθεηο ηά ηνχησλ ζενζηπγή, θαί άζεα δφγκαηα, θαηαγγέιισλ, ηηκάζζαη ηήλ 
εηθφλα Υξηζηνχ. 

Θενηνθίνλ 
Ο πάληα βνπιήκαηη, ζπζηεζάκελνο Θεφο, θαί πεξηέρσλ Πάλαγλε, πεξηγξαθή 
ηνχ ζψκαηνο ελ ηαίο ζαίο, αγθάιαηο βαζηάδεηαη, φ ηή ζεία νχζία 
απεξίγξαπηνο. 

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

Κνληάθηνλ ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο δ' 

Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Αλεθάλεο ζηε, ηή Δθθιεζία ψζπεξ άιινο ήιηνο, ηαχηελ θσηίδσλ αζηξαπαίο, 
ηψλ ζψλ δνγκάησλ Θεφθαλεο, ψο ζπεπφινο, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Φηιίππνπ, ελφο ηψλ 

επηά Γηαθφλσλ. 
ηίρνη 

λ πεξ δηεθφλεζαο ελ γή πξαγκάησλ, 
Δλ νπξαλνίο Φίιηππε κηζζφλ ιακβάλεηο. 
Λεηηνπξγφο ιάβε κηζζφλ ελ ελδεθάηε γε Φίιηππνο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ 
Θενθάλνπο, αδειθνχ ηνχ Αγίνπ Θενδψξνπ ηνχ Γξαπηνχ. 

ηίρνη 
Ο Γξαπηφο ελ γή ηήλ ζέαλ Θενθάλεο, 
Καί θιήζίλ εζηηλ εθζαλψλ Γξαπηφο πφισ. 



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Εελατδνο θαί Φηινλίιιαο ηψλ 

απηαδέιθσλ. 
ηίρνη 

Δηξεληθψο χπλσζαλ εηξήλεο θίιαη,  
Ζ Φηινλίιια Εελατο ηε αη δχν. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Παηξηαξρψλ Κσλζηαληηλνππφιεσο, 
Νεθηαξίνπ, Αξζαθίνπ θαί ηζηλίνπ. 

ηίρνη 
Ο Νεθηάξηνο νπ ηφ ηνχ κχζνπ Λφγε,  
Αιεζηλφλ δέ, ζήο ηξπθήο λέθηαξ πίλεη. 
Σφλ Υξηζηφλ ελ γή Αξζάθηνο δνμάζαο, 
Πξφο αχηφλ ειζψλ, αληεδνμάζζε πιένλ. 
Αζηλέο ήξαλ πλεχκα ηφ ηζηλίνπ, 
Οπ ζπληαζζέλ κεραλαίο ηψλ δαηκφλσλ. 
 

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

Σνχ Απνζπφινπ  Χδή δ' 
Γξνζνβφινλ κέλ 

Δπεβίβαζελ σο ίππνλ ζε ηαξάζζνληα, εζλψλ ζαιάζζαο Φίιηππε, ν 
ππέξΘενο, θεθαιάο ζπλζιψληα ηψλ ερζξψλ, θαί κέιπνληα ηνχησ εκκειψο. 
Δπινγεηφο εη ν Θεφο, φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
αθελίδσλ ηφ πξφ πάλησλ απνθείκελνλ, αηψλσλ ζχ κπζηήξηνλ, κπζηνιέθηεο 
ηε, ρξεκαηίζαο Φίιηππε ζνθέ, εκχεζαο έζλε θαί ιανχο, θαί κπζηεξίσλ 
ελαγψλ ελαπεθάζεξαο. 
 
θζεο έλδνμνο αζηήξ κέγηζηε Φίιηππε, θαί Σξάιιεο εγθαιιψπηζκα, ελ ή ηφ 
ζψκα ηφ ζεπηφλ ζνπ θείκελνλ ηειεί, ζαπκάησλ παξάδνμα ζνθέ, εηο θσηηζκφλ 
ηψλ εχζεβψο καθαξηδφλησλ ζε. 

Θενηνθίνλ 
Κπνθφξνλ ζε Παξζέλνλ νλνκάδνκελ, Μαξία Θενλχκθεπηε, νη ζσδφκελνη δηά 
ζνχ εκέξαο θαί λπθηφο, ερζξψλ επεξείαο βιαβεξάο, θαί πεηξαζκψλ 
παληνδαπψλ, θαί ςπρηθψλ κνιπζκψλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη 

Οξζνηνκήζαο ηφλ ιφγνλ, καζηίγσλ πείξαλ ππέκεηλαο, εμνξίαο πηθξίαο θαί 
θαθψζεηο, θξαπγάδσλ Θεφθαλεο. Δπινγεηφο εη Κχξηε, φ Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ. 
 
Οη πνηακνί ζνη ηψλ ιφγσλ, ηψλ κειηξξχησλ Θεφθαλεο, ηψλ αλζξψπσλ 
ςπράο, εχθξνζχλεο ελζένπ επιήξσζαλ, πκλνινγνχλησλ άζκαζη, ηφλ Θεφλ 



ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σνλ δξφκνλ ζνπ Ηεξάξρα, ηεηειεθψο κεηαβέβεθαο, ελ πςίζηνηο Υξηζηψ, ζχλ 
Αγγέινηο θξαπγάδσλ Θεφθαλεο. Δχινγεηφο εη Κχξηε, φ Θεφο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί ηφ κέγα επξάρζε, Παξζελνκήηνξ κπζηήξηνλ, φ Τηφο ηνχ Θενχ, ελ 
γαζηξί ζνπ ζθελψζαο επέθαλελ, ψ γεγεζφηεο ςάιινκελ. 'Ο Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ. 
 

Σνχ Απνζηφινπ   Χδή ε’ 
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο 

Λφγσ ζείσ Πακκάθαξ θαζάπεξ άιαηη, θερξεκέλνο ηήο πιάλεο 
ελαπεθάζεξαο, ζήςηλ ραιεπήλ, θαί θαξδίαο πγηψζαο, ζέβεηλ θαί δνμάδεηλ, 
Υξηζηφλ είο ηνχο αηψλαο. 
 
Δζηεξέσλην βάζεηο ρσιψλ ηψ ιφγσ ζνπ, θαί βνψληα κεγάιε θσλή εμήξρεην, 
πλεχκαηα νθέ, ηψλ ερφλησλ αθάζαξηα, θέξεηλ ηήλ δνζείζαλ, κή ζζέλνληά 
ζνη ράξηλ. 
 
Οη ακάξεηαλ πάιαη νηθνχληεο Φίιηππε, ηφ ηήο ράξηηνο θέγγνο ππφ ζνχ 
δέρνληαη, βιέπνληεο πνιιά, εθηεινχληά ζε ζαχκαηα, Πλεχκαηνο δπλάκεη, 
πεγήο ηψλ ραξηζκάησλ. 

Θενηνθίνλ 
αιεπζείζαλ θαθία ηνχ πνιεκήηνξνο, ηήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε αγλή 
ζηεξέσζνλ, ε ηφλ ζετθή επηβιέςεη ζαιεχνληα, πάληα δεμακέλε, θαί κή 
ζαιεπνκέλε. 
 

Σνχ Οζίνπ 
Νφκσλ Παηξψσλ 

Νφκσλ παηξψσλ πακκαθάξηζηε, ηήο αιεζείαο θέξσλ ηφλ ελλνκψηαηνλ, 
βαζηιεχνληνο θαηέπηπζαο, πξνζηαγήο αινγίζηνπ, ηνχ αλαηξνχληνο Πάηεξ ηνχ 
Κπξίνπ ηελ κνξθήλ, εχζεβψο θαηαζπάδεζζαη, ήλ ιαβψλ ελ ηψ θφζκσ, 
επέθαλελ εθ Κφξεο Παξζέλνπ, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ο λνχο ν ζείνο ε ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ παλαγίνπ ιχξα ε παλαξκφληνο, άεδσλ 
ε θαιιηθέιαδνο ηψλ πηζηψλ ε αθξφηεο, νξζνδνμίαο ζηχινο, θαί εδξαίσκα 
ζνθέ, Δθθιεζίαο ηφ ζηήξηγκα, Μνλαδφλησλ ηφ θιένο Θεφθαλεο, Παηέξσλ ε 
δφμα, κέιπσλ αλεδείρζεο, Υξηζηφλ είο ηνχο αηψλαο. 
 
Ζ κπξνζήθε ε ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ παλαγίνπ Πάηεξ ζχ αλαδέδεημαη, πξνθνξά 
ηψλ κπξηπλφσλ ζνπ, θαί ζνθψλ δηδαγκάησλ, εμαθαλίδεηο πιάλεο 
δπζσδεζηάηελ θζνξάλ, θαί κπξίδεηο ηνίο ιφγνηο ζνπ ηήλ ζεπηήλ Δθθιεζίαλ, 
θξαπγάδσλ αζηγήησο ελ χκλνηο. έ ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο. 



Θενηνθίνλ 
Θενχ ηφ φξνο ηφ πηφηαηνλ, φ ν πξνπάησξ πάιαη Γαπτδ πξνέγξαςε, κεισδψλ 
πξνθεηηθψηαηα, ζχ εδείρζεο Παξζέλε, εμ νχ εηκήζε, ιίζνο ν αθξφγσλνο 
Υξηζηφο, θαί ζπλέηξηςελ άπαζαλ, ηήλ ηζρχλ ηψλ εηδψισλ, απηφλ 
αθαηαπαχζησο πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Ο Δηξκφο 
«Νφκσλ παηξψσλ νη καθαξηζηνί, ελ Βαβπιψλη λένη πξνθηλδπλεχνληεο, 
βαζηιεχνληνο θαηέπηπζαλ, πξνζηαγήο αινγίζηνπ, θαί ζπλεκκέλνη, ψ νπθ 
ερσλεχζεζαλ ππξί, ηνχ θξαηνχληνο επάμηνλ, αλέκειπνλ ηφλ χκλνλ. Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο». 
 

Σνχ Απνζηφινπ   Οδή ζ' 
Θεφλ αλζξψπνηο 

Ηδσλ ηά πάιαη ζνη ειπηδφκελα, θαί ηνχ Θενχ ιαβψλ ηήλ βαζηιείαλ αζάιεπηνλ, 
πεξί ήο ηνχο αλζξψπνπο εδίδαμαο, Φίιηππε Θεεγφξε, ηεξπνπ θαί ρφξεπε, 
ζείνπ απνιαχσλ, θσηηζκνχ θαί παξαθιήζεσο. 
 
Χο θψο ψο άζηξνλ σο κέγαο ήιηνο, θσηηζηηθαίο αθηίζηλ νηθνπκέλελ 
επέδξακεο, δηαγγέιισλ ηφ έλζενλ θήξπγκα. Σξάιιελ δέ ηήο, Αζίαο, πφιηλ 
επέθζαζαο, ήο επηηξνπεχζαο, ελ απηή Μάθαξ θεθνίκεζαη. 
 
ηαπξφλ θαί ζάλαηνλ θαί ηήλ έγεξζηλ, ηνχ Λπηξσηνχ ηνίο πέιαο θαί ηνίο 
πφξξσ θαηήγγεηιαο, νπξαλφο ρξεκαηίζαο θαηάζηεξνο, ζείαηο θσηνρπζίαηο 
αγιατδφκελνο, Φίιηππε Απνζηνιε, Υξηζηνχ αμηνζαχκαζηε. 
 
Ζ γή ηφ ζψκά ζνπ ηφ πνιχαζινλ, καξκαξπγάο εθπέκπνλ ηακάησλ εθάιπςελ, 
νπξαλφο δέ ηφ άγηνλ πλεχκά ζνπ, κεηά ηψλ Απνζηφισλ θέξεη γεζνκελνλ, 
κεζ' ψλ εκψλ κέκλεζν νθέ, ηψλ επθεκνχλησλ ζε. 

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ πξνζάγεη ζνη ραξηζηήξηνλ, πάζα πλνή βνψζα ραξκνζχλσο θαί 
ιέγνπζα. Υαίξε ζξνλε Τςίζηνπ ππξίκνξθε, ραίξε Θενχ ρσξίνλ 
εχξπρσξφηαηνλ, ραίξε Απνζηφισλ, εππξεπέο Αγλή ζηεθάλσκα. 
 

Σνχ Οζίνπ 
Απνξεί πάζα γιψζζα 

Τπεξκαρνχληα ππέξ ηήο Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, ν βξνηνθηνλνο βιέπεηλ νπθ 
ηζρχσλ ζε, πεηξαζκνχο ζνη επεθηείλεη, φκσο αθιηλήο κεκέλεθαο, 
αλδξεηνθξνλσο πξφο βαζηιείο ζθαηνχο, αλζηζηάκελνο θαιψο, πείζσλ 
πξνζθπλείλ ηήλ εηθφλα Υξηζηνχ Θεφθαλεο. 
 
Σψλ ζψλ αγψλσλ είιεθαο αμίσο ηά γέξα, θαί ζηεθεθνξνο, λχλ ελ Οπξαλνίο 
κεη' Αγγέισλ ζπλεπθξαίλε, έλζα Πξνθεηψλ ηφ ζχζηεκα, θαί Απνζηφισλ, θαί 
ηψλ Μαξηχξσλ φλησο ζηξάηεπκα κάθαξ, έλζα Παηξηαξρψλ αη ρνξείαη Πάηεξ 
Θεφθαλεο. 
 



Μή επηιάζε ελ ηαίο πξφο Θεφλ ζνπ πξεζβείαηο, ηψλ εθηεινχλησλ, ζνχ ηήλ 
παλζεβάζκηνλ εκέξαλ Ηεξάξρα, πάζεο απεηιήο ιπηξνχκελνο, απαγσγήο ηε 
δεηλήο ηψλ ελαληίσλ, θαί ζιίςεσλ πνιιψλ, ζψδσλ θαί πεξηέπσλ εθ βιάβεο, 
Πάηεξ Θεφθαλεο. 

Θενηνθίνλ 
Τπεξκαρνχζα Άλαθηη πηζηψο, ελ πνιέκνηο θαηά βαξβάξσλ, δίδνπ ληθεηήξηα 
Παξζέλε Θενηφθε, ζθέπνπζα παληνίαο βιάβεο ερζξψλ επινγεκέλε, 
δεδνμαζκέλε Μήηεξ, απείξαλδξε Κφξε, ίλα ηφλ ζφλ Τηφλ αλπκλνχληεο, ζέ 
κεγαιχλσκελ. 

Ο Δηξκφο 
«Απνξεί πάζα γιψζζα επθεκείλ πξφο αμίαλ, ηιηγγηά δέ λνχο θαί 
ππεξθφζκηνο, πκλείλ ζε Θενηφθε, φκσο αγαζή ππάξρνπζα, ηήλ πίζηηλ δέρνπ, 
θαί γάξ ηφλ πφζνλ νίδαο, ηφλ έλζενλ εκψλ, ζχ γάξ Υξηζηηαλψλ εί πξνζηάηηο, 
ζέ κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Ηζπηελείο πνηνχκελνο, ν Καλδάθεο Δπλνχρνο, ηάο ηξίβνπο επί άξκαηνο, 
Ζζατνπ ηήλ βίβινλ, αλαγηλψζθσλ επφξεη, φλ ν Φίιηππνο θζάζαο, ππφ ηνχ 
ζείνπ Πλεχκαηνο, ηψλ απφξσλ ηήλ ιχζηλ, κπζηαγσγεί, θαί βαπηίζαο, θήξπθα 
απνζηέιιεη, ηήο Ηεζνχ Θεφηεηνο, πάζε Αηζηνπία. 

Έηεξνλ ηνχ Οζίνπ, θαί Θενηνθίνλ, νκνχ. 
Σψ ηνχ Υξηζηνχ λχλ βήκαηη, παξεζησο Ηεξάξρα, κεηά ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
παλάγλνπ Παξζέλνπ, εθδπζσπψλ κή ειιίπεο, λίθελ θαηά βαξβάξσλ, ηψ 
ζηαπξνθφξσ Άλαθηη, θαί εηξήλελ ηψ θφζκσ, θαί ςπρηθήλ, ζσηεξίαλ πάλζνθε 
ηνίο ηεινχζη, ηήλ κλήκελ ζνπ Θεφθαλεο, δνχλαη ηφλ Δχεξγέηελ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 
Καί ηά άιια θαηά ηήλ ηάμηλ απηψλ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Πξφβνπ, Σαξάρνπ, θαί Αλδξνλίθνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο α' 

Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Οη Άγηνη Μάξηπξεο νη ηξείο, ελ ελί θξνλήκαηη, ηή ηξηζαγίσ ζεφηεηη, αεί 
ιαηξεχνληεο, απεηιάο ηπξάλλσλ, θαί πιεγάο αηθίζεσλ, ππέκεηλαλ ηή πίζηεη 
ξσλλχκελνη, Πξφβνο θαί Σάξαρνο, θαί ν ζχλαζινο Αλδξφληθνο, θαί ηήο λίθεο, 
ζηεθάλνπο εδέμαλην. 



 
Υξηζηφλ ελδπζάκελνη ηαπξφλ, σο φπινλ δέ θέξνληεο, ελ ηαίο ρεξζίλ πκψλ 
Άγηνη, ζηεξξψο θαζείιεηε, ηψλ ερζξψλ ηά ζξάζε, θαί ηήο λίθεο έλδνμνη, 
βξαβεία εθ Θενχ εθνκίζαζζε, αχηψ πξεζβεχνληεο, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο 
εκψλ, ηήλ εηξήλελη θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
Σψ πφζσ θιεγνκελνη Υξηζηνχ, Αζινθφξνη έλδνμνη, αθαηαγψληζηνη ψθζεηε, 
μίθνο νπ θάκηλνο, νχ ζπκφο ηπξάλλσλ, νπ πνηλαί θνιάζεσλ, νπ ζάλαηνο πκάο 
εμεθφβεζελ, αιι' εθηειέζαληεο, ηφλ αγψλα ηήο αζιήζεσο, επαμίσο, 
ζηεθάλνπο εδέμαζζε. 

Γφμα… Ήρνο δ' Αλαηνιίνπ 
ηξαηεπζέληεο ηψ Υξηζηψ, ηά επί γήο ηεξπλά θαηειίπεηε, θαί ηφλ ζηαπξφλ επ' 
ψκσλ άξαληεο, δηά βαζάλσλ πνιππιφθσλ, απηψ εθνινπζήζαηε, θαί ελαληίνλ 
βαζηιέσλ θαί ηπξάλλσλ πνιιψλ, κή αξλεζάκελνη απηφλ, ππ' Αγγέισλ ηά 
βξαβεία ηήο λίθεο εδέμαζζε, ηάο θεθαιάο πκψλ ζηεθζέληεο, θαί 
πεπαξξεζηαζκέλε ηή ςπρή, θαηδξψο εηο ηφλ λπκθψλα ηφλ κέγαλ 
ζπλειειχζαηε. Πξφβε, ηφ θιένο ηψλ Μαξηχξσλ, Σάξαρε, ηψλ δαηκφλσλ 
νινζξεπηά, θαί Αλδξφληθε, λίθε ηψλ Πηζηψλ,παξξεζίαλ έρνληεο, ηψ σηήξη 
ηψλ φισλ πξεζβεχζαηε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
'Δδσθαο ζεκείσζηλ 

Γαηκφλσλ θινλνχκελνλ, ηαίο πξνζβνιαίο θαί είο βάξαζξνλ, απσιείαο 
ψζνχκελνλ, νηθηείξεζνλ Γέζπνηλα, θαί ζηεξέσζφλ κε, αξεηψλ ελ πέηξα, θαί 
ηάο βνπιάο ηψλ δπζκελψλ, δηαζθεδάζαζα θαηαμίσζνλ, πνηείλ κε ηά 
πξνζηάγκαηα, ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ εκψλ, φπσο ηχρσ αθέζεσο, ελ εκέξα 
ηήο θξίζεσο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Νεθξνχκελνλ βιέπνπζα, Υξηζηφλ ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, θαί λεθξνχληα ηφλ 
δφιηνλ, σιφιπδε θξάδνπζα, πηθξψο ηψ εθ ζπιάγρλσλ, απηήο πξνειζφληη, θαί 
ηφ καθξφζπκνλ απηνχ, απνζαπκάδνπζα θαηεπιήηηεην. Σέθλνλ κνπ 
πνζεηλφηαηνλ, κή επηιάζε ηήο δνχιεο ζνπ, κή βξαδχλεο θηιάλζξσπε, ηφ 
εκφλ θαηαζχκηνλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηεο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα… Ήρνο α' 
Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 

Σφ ηξηζηέιερνλ άζξνηζκα, νη ηζάξηζκνη ηήο Αγίαο Σξηάδνο,ψζπεξ αζηέξεο 
θαεηλνί εθ ηήο Δψαο θαλέληεο, ηήλ θηίζηλ ζπγθαινχζη, πξφο ηεξάλ παλήγπξηλ, 
Πξφβνο, θαί Σάξαρνο ζχλ  Αλδξνλίθσ ηψ ζνθψ, ηάο γάξ ζάξθαο απηψλ 
ζεξίνηο παξέδσθαλ, θαί ηψ αίκαηη ηήλ γήλ πνξθπξψζαληεο, ζηεθεθφξνη ελ 
νπξαλνίο, κεη' Αγγέισλ ρνξεχνπζηλ, αηηνχκελνη ππέξ εκψλ ηνλ θηιάλζξσπνλ 
Θεφλ, πιεκκειεκάησλ άθεζηλ δσξεζήλαη, θαί ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 



Μεηαβνιήλ κνη ηνχ βίνπ, Παξζέλε δψξεζαη, απφ ηψλ εκπαζψλ κε, 
κεηαθέξνπζα ηξφπσλ, πξφο ζείαο απαζείαο, λεχζηλ νκνχ, θαί νηθείσζηλ 
άξξεηνλ, πέλζνο ραξκφζπλνλ βξχεηλ κνπ ηήλ ςπρήλ, αελάσο κνη 
παξέρνπζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Αλαξηεζέληα σο είδελ, επί ηαπξνχ ηφλ ακλφλ, ε άκσκνο Παξζέλνο, 
ζξελσδνχζα εβφα, Γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, ηί ηφ θαηλφλ, θαί παξάδνμνλ 
ζέακα; πψο ν θαηέρσλ ηά πάληα ελ ηή ρεηξί, επί μχινπ πξνζειψζεο ζαξθί; 
 

Απνιπηίθηνλ, Ήρνο πι. α’ 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ ηά θαηνξζψκαηα, νπξαλψλ αη Γπλάκεηο 
ππεξεζαχκαζαλ, φηη ελ ζψκαηη ζλεηψ, ηφλ αζψκαηνλ ερζξφλ, ηή δπλάκεη ηνχ 
ηαπξνχ, αγσληζάκελνη θαιψο, ελίθεζαλ ανξάησο, θαί πξεζβεχνπζη ηψ 
Κπξίσ, ειεεζήσαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

 
Μέιςνηκη ηψλ ζψλ Μαξηχξσλ ψηεξ θιένο. Ησζήθ 

 
Χδή α'   Ήρνο πι. δ' 
Αξκαηειάηελ Φαξαψ 

Μαξηπξηθαίο εγιατζκέλνη ράξηζη, ηψ ζηεθνδφηε Υξηζηψ, ελ νπξαλνίο πφζσ, 
Μάξηπξεο παξίζηαζζε, θσηί θαηαπγαδφκελνη, ηξηζειίνπ ιακπάδνο, θαί 
πάληαο θαηαθσηίδεηε, πίζηεη ηνχο πκάο καθαξίδνληαο. 
 
Δλ δησγκψ ηήο εχζεβείαο ψθζεηε, πάζαλ δηψθνληεο, ηήλ δπζζεβή πιάλελ, 
Μάξηπξεο αήηηεηνη, γελλαίνηο αγσλίζκαζηλ, σο θαινί ζηξαηηψηαη, σο 
Δθθιεζίαο εξείζκαηα, θαί ηήο αιεζείαο θξαηαίσκα. 
 
Λεινγηζκέλε δηαλνία Πάλζνθνη, απνθξνπζάκελνη, ηήλ πνλεξάλ δάιελ, θαί 
ηήλ αγξηαίλνπζαλ, ηήο αζεβείαο ζάιαζζαλ, ηαίο ηνχ Πλεχκαηνο αχξαηο, πξφο 
ηνχο ιηκέλαο εθζάζαηε, ηνχο επνπξαλίνπο γεζφκελνη. 
 
Φπραίο Μαξηχξσλ ηά πκψλ ζπγραίξνπζη, Μάξηπξεο πλεχκαηα, ελ νπξαλνίο 
φλησο, Πξφβε θαί Αλδξφληθε, θαί Σάξαρε καθάξηε, αλδξηθψο γάξ ηνχο 
πφλνπο, ηήο καξηπξίαο ελχζαηε, λίθαηο ζετθαίο θιετδφκελνη. 
 
Ο ηψ Παηξί θαί ηψ Αγίσ Πλεχκαηη, Λφγνο ζπλάλαξρνο, Παξζεληθήλ κήηξαλ, 
βνπιεζείο θαηψθεζε, θαί ζάξμ αηξέπησο γέγνλε.θαί παζψλ εθνπζίσο, 
Μαξηχξσλ ζεία ζηξαηεχκαηα, πίζηεη ελαζιείλ παξεζθεχαζελ. 
 



Χδή γ’ 
Οπξαλίαο αςίδνο 

Ηζρπξψο ηψ δηψθηε, αληηηαρζείο Σάξαρε, θαί ηήλ ζπληξηβήλ ηνχ πξνζψπνπ, 
θέξσλ ζηεξξφηαηα, κχιαο ζπλέζιαζαο, ηψλ λννπκέλσλ ιεφλησλ, αξηζηεχο 
γελφκελνο, ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
Μεγαιφθξνλη γλψκn, ηνχο αηθηζκνχο ήλεγθαο, λψηνπ θαί γαζηξφο Μάξηπο 
Πξφβε, δηαηεηλφκελνο, θαί ζπκθιεγφκελνο, ηνίο νβειίζθνηο ηά ζηέξλα, θαί ηφ 
ζενιφγνλ ζνπ, ζηφκα ηππηφκελνο. 
 
Ηεξείνλ θαζάπεξ, αλαξηεζείο έθεξεο, πφλνπο δξηκπηάησλ καζηίγσλ, Μάξηπο 
Αλδξφληθε, ππξφο θαηάθιεμηλ, εθξίδσζηλ ηψλ νδφλησλ, θαί ηήο ζενιφγνπ ζνπ, 
γιψζζεο αθαίξεζηλ. 
 
Σξηθεγγείο αζηέξεο, ηαίο λνεεηαίο ιάκςεζηλ, άπαζαλ ελ δφμn ηήλ θηίζηλ, 
θαηαθσηίδεηε, ζθφηνο δηψθνληεο, ηήο πνιπζένπ απάηεο, αζινθφξνη 
Μάξηπξεο, ζενεηδέζηαηνη. 

Θενηνθίνλ 
Χο θαιήλ σο σξαίαλ, σο εθιεθηήλ άρξαληε, Λφγνο ν ηφ πάλ νπζηψζαο, ζέ 
εθιεμάκελνο, ζνχ ηήλ ακφιπληνλ, θαί ζενδφρνλ γαζηέξα, βνπιεζείο 
θαηψθεζελ ν ππεξνχζηνο. 

Ο Δηξκφο 
«Οχξαλίαο 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 

Σήο Αγίαο Σξηάδνο ηήλ θξαηαηάλ, νπιηζάκελνη πίζηηλ λεαληθψο, Αλδξφληθνο, 
Πξφβνο ηε, θαί ν πάλζνθνο Σάξαρνο, ηήο πνιπζένπ πιάλεο, ηφ θξάηνο 
δηέιπζαλ, θαί ιανχο πξφο ζείαλ, αγάπελ ζπλέδεζαλ, φζελ ηά ηήο λίθεο, 
θνκηζάκελνη γέξα, ρνξνίο ζπλεπθξαίλνληαη, αζσκάησλ Γπλάκεσλ, νίο ελ 
πίζηεη βνήζσκελ. Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σνχ Ζιίνπ λεθέιε ηνχ λνεηνχ, ζείνπ θέγγνπο ιπρλία ρξπζνθαήο, άζπηιε 
ακφιπληε, παλακψκεηε Γέζπνηλα, ηήλ ζθνηεηλήλ ςπρήλ κνπ, ηπθιψηηνπζαλ 
πάζεζη, ηήο απαζείαο αίγιn, θαηαχγαζνλ δένκαη, θαί κεκνιπζκέλελ, ηήλ 
θαξδίαλ κνπ πιχλνλ, ξναίο θαηαλχμεσο, κεηαλνίαο ηε δάθξπζη, θαί ηνχ ξχπνπ 
κε θάζαξνλ, πξεζβεχνπζα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ δνχλαί κνη ηήλ 
άθεζηλ, ηψ επζεβψο πξνζθπλνχληη, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηψ μχισ νξψζα ηψ ζηαπξηθψ, ε παλάκσκνο Μήηεξ ηφλ Λπηξσηήλ, 
εζξήλεη δαθξχνπζα, θαί πηθξψο απεθζέγγεην, θαί ζπλνρή θαξδίαο, ηάο θφκαο 
εζπάξαηηε, θαί πξφο απηφλ εβφα. Τηέ κνπ θαί Κχξηε, πψο ζε ηψλ Δβξαίσλ, 



αλνκψηαηνο δήκνο, αδίθσο πξνζπήγλπζη, ηψ ζηαπξψ Αλακάξηεηε; πψο θαί 
ζέισλ πθίζηαζαη, φμνο θαί ηήλ ηξήζηλ πιεπξάο, ρνιήλ ηε, νίκνη! θαί ήινπο 
καθξφζπκε; αιιά δφμα ζνπ ψηεξ, ηνίο ζείνηο παζή καζη. 
 

Χδή δ’ 
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 

Νφκνλ ηφλ ζφλ, Λφγε ηεξνχληεο νη Μάξηπξεο, ηψλ αλφκσλ λφκνπο 
εβδειχμαλην, ηνχο αζεηείλ ζε ηφλ Πνηεηήλ, εγθειεπνκέλνπο, δαηκφλσλ 
επηηεδεχκαζη, θαί πάζαλ ππνζηάληεο, ηξηθπκίαλ βαζάλσλ, νπξαλίνπ γαιήλεο 
επέηπρνλ. 
 
ηέξγσλ Υξηζηνχ, θέξεηλ δπγφλ επαπρέληνλ, ηφλ απρέλα ραίξεηο 
ζπληξηβφκελνο, ηφλ δέ ηαπξφλ, ξάβδνλ θξαηαηάο, Σάξαρε πακκάθαξ, 
δπλάκεσο επαγνκελνο, ηψλ ξάβδσλ ηάο ληθάδαο, ππνθέξεηο θξαπγάδσλ. Σή 
δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε. 
 
Χο δπλαηφο, ζείσ γελφκελνο Πλεχκαηη, ηψλ θλεκψλ ζνπ, θέξεηο ηήλ 
επψδπλνλ, θαξηεξηθψο, Πξφβε ζπληξηβήλ, θαί ηήλ ηψλ νκκάησλ, αθαίξεζηλ 
θσηηδφκελνο, ηή γλψζεη ηήο Σξηάδνο, ηειεψηαηνλ Μάξηπο, θαί ηνίο άλσ ρνξνίο 
ζπλαπηφκελνο. 
 
Νεαληθψο, Μάξηπο Αλδξφληθε ίζηαζν, πξφ βεκάησλ, αληαγσληδφκελνο, ηψ 
δπζκελεί, ιίαλ θαξηεξψο, φζελ θαηαηέκλσλ, ηάο θλήκαο ζνπ επηνλψηεξνλ, 
εηξγάδεηφ ζε θάξαλ, ηήλ απηνχ ζπκπαηνχληα, θαί πνξείαλ ηήλ άλσ 
ζηειιφκελνλ. 

Θενηνθίνλ 
Μφλε Θεφλ, θέξεηο ελ κήηξα ζαξθνχκελνλ, ηφλ ηφ είλαη, πάζη παξερφκελνλ, 
φλ ελ ζηαδίσ νη αθιηλείο, θαζνκνινγνχληεο, ελήζιεζαλ ζείνη Μάξηπξεο. 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψλ Αγγέισλ ηφ ζαχκα, θαί δαηκφλσλ ηφ ηξαχκα 
παλχκλεηε. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Αθιηλείο νδνηπφξνη, ηξίβνπ ηήο ζηελήο θαί ηξαρείαο γεγφλαηε, πεηξαζκψλ 
ληθάδαο, σο αθξνχο ζαιαηηίνπο σζνχκελνη, αξξαγείο σο πχξγνη, σο επί 
πέηξαλ ηήλ θαξδίαλ, Αζινθφξνη εδξάζαληεο πίζηεσο. 
 
Ρεηνξεχσλ ηά ζεία, θαί ζενινγψλ ηά ζσηήξηα δφγκαηα, ηψλ ρεηιέσλ θέξεηο, 
ηά ζπαξάγκαηα γλψκεο ζηεξξφηεηη, απνθξάηησλ ζηφκα, θαηά Θενχ Σάξαρε 
κάθαξ, βιαζθεκίαλ ιαινχλ ηνχ πνηήζαληνο. 
 
Σεηξαρψο ηεηακέλνο, θαί ηαίο εθ καζηίγσλ πιεγαίο ζπλερφκελνο, ηήο ςπρήο 
εδήινπ, ηφ γελλαίνλ ν Πξφβνο αλάζηεκα, ζηεθεθφξνο φζελ, αλαδεηρζείο ζχλ 
ηνίο ζπλάζινηο, Βαζηιεί ηψλ αηψλσλ παξίζηαηαη. 



Θενηνθίνλ 
Τπεξηέξα ηψλ άλσ, πέθπθαο Γπλάκεσλ, Λφγνλ θπήζαζα, ηνχ Παηξφο 
Παξζέλε, ηφλ ζπλάλαξρνλ Καί ζπλατδηνλ, νχ ηαίο θξπθησξίαηο, νη, Αζιεηαί 
θαηαπγαζζέληεο, αζεταο ηήλ λχθηα παξέδξακνλ. 
 

Χδή ο' 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Ρνκθαία ηνχ δπλαηνχ, γελφκελνη δηά πίζηεσο, θαξδίαο ηψλ αζεβψλ, αλδξείσο 
εηξψζαηε, αληαγσληζάκελνη, θαη' απηψλ γελλαίσο, Αζινθφξνη κεγαιψλπκνη. 
 
Χο πάιαη ηφλ Γαληήι, ελ ιάθθσ ζήξεο εδέζζεζαλ, νχησ θαί λχλ ηνχο 
ζηεξξνχο, νπιίηαο ηήο ράξηηνο, ελ ζηαδίσ έπηεμαλ, θαηεπιαβεζέληεο, ηά 
ζεπηά ηνχησλ παζήκαηα. 
 
Νπγείζάλ ζνπ ηήλ πιεπξάλ, εμεηθνλίδσλ ν Σάξαρνο, εηζδέρεηαη ηαίο πιεπξαίο, 
θεληή καηα Γέζπνηα, θαί φμνο πνηίδεηαη, θαί ππξί ηήλ θάξαλ, σκνηάησο 
θαηαθιέγεηαη. 

Θενηνθίνλ 
πλέιαβεο ελ γαζηξί, ηφλ πξναηψληνλ άρξαληε, θαί ηέηνθαο ελ ζαξθί, ηφλ 
θχζεη απξφζηηνλ, θαί γάια επφηηζαο, ηφλ ηξνθέα πάλησλ, Θενκήηνξ 
απεηξφγακε. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β’ 
Σά άλσ δεηψλ 

Σξηάδνο εκίλ, ηήλ δφμαλ εκθαλίζαληεο, γελλαίνη Υξηζηνχ, νπιίηαη ζείνη 
Μάξηπξεο, ζχλ Σαξάρσ Πξφβνο ηε θαί Αλδξνληθνο, ήιεγμαλ άπαζαλ, ηψλ 
ηπξάλλσλ αζεφηεηα, ηή πίζηεη γελλαίσο ελαζιήζαληεο. 

Ο Οίθνο 
Σνπ Ηεζνχ ηά πάζε γελλαίσο κηκεζάκελνη, άκα ζχλ Σαξάρσ ηψ ζνθψ, ν 
Πξφβνο ηε θαί Αλδξφληθνο, ραίξνληεο ήρζεζαλ ελ ζηαδίσ, παξαλφκσλ 
ειέγρνληεο αζεταλ. ζελ εκείο νη εθ πφζνπ ηηκψληεο ηήλ κλήκελ απηψλ, ελ 
χκλνηο αλεπθεκνχκελ, θαί πηζηψο ηνχο αγψλαο θεξχηηνκελ, εζαπκάζησζε 
γάξ ν Κχξηνο, σο θσζηήξαο ελ θφζκσ, ηή πίζηεη γελλαίσο ελαζιήζαληαο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Πξφβνπ, Σαξάρνπ, 

θαί Αλδξνλίθνπ. 
ηίρνη 

Ξίθεη Σάξαρνο, Αλδξφληθνο θαί Πξφβνο, 
Ήξαλην λίθελ, γήλ πξνβάληεο ηαξάρνπ. 
Σκήζε δσδεθάηε, Πξφβνο, Αλδξφληθνο, Σάξαρφο ηε. 



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Καιιηλίθνπ Μάξηπξνο Γνκλίλεο. 

ηίρνη 
Μέιε Γνκλίλα θαί πεξ εμαξζξνπκέλε, 
Οχθ ήλ αιεζή πίζηηλ εμαξλνπκέλε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αλαζηαζίαο ηήο Παξζέλνπ. 
 

Οη Άγηνη εβδνκήθνληα Μάξηπξεο, μίθεη ηειεηνχληαη. 
 
Ο Άγηνο Θεφδσξνο, Δπίζθνπνο Δθέζνπ ελ εηξήλn ηειεηνχηαη. 
 
Αη Άγηνη Μάξηπξεο Μαιεθζά, Αλζία θαί νη Μάξηπξεο, Ηνπβεληίλνο, Μάμηκνο, 

Γσξφζενο θαί Γηφδσξνο, μίθεη θαί ππξί ηειεηνχληαη. 
 
Ο Άγηνο Ησάλλεο, Δπίζθνπνο Γακαζθνχ ελ εηξήλn ηειεηνχηαη. 
 
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ' 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Χηίσλ αθαίξεζηλ, ππέζηεο ραίξσλ Σάξαρε έλδνμε, σο εχή θννο δνχινο, ηνχ 
θιίλαληφο ζνη νχο επκελέζηαηνλ, θαί ηάο επράο ζνπ πιεξψζαληνο, θξάδνληνο. 
Δχινγε ηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σεηλφκελνη Μάξηπξεο, θαί ηαίο βαζάλνηο θαηαηθηδφκελνη, ζηαζεξά δηαλνία, ηνίο 
παξαλφκνηο αληηθαηέζηεηε. θαί ληθεθφξνη γελφκελνη ςάιιεηε. Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Δπιήζζε ηφ πλεχκά ζνπ, ελζένπ δξφζνπ θαί αλαςχμεσο, νπελίθα ηάο 
ρείξαο, ππξί θαί θάξαλ θαηαθιεγφκελνο, ψζπεξ νη Παίδεο εθξαχγαδεο 
Σάξαρε. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ραληίζκαηη Άγηνη, ζεπηψλ αηκάησλ πιάλεο ηνχο άλζξαθαο, θαηαζβέζαληεο, 
δξφζνλ εκίλ ελζένπ βιχδεηε ράξηηνο, θαί ηακάησλ πξνρέεηε λάκαηα, ηνίο 
επθεκνχζηλ πκψλ, ηήλ κλήκελ πάληνηε. 

Θενηνθίνλ 
Κελνχηαη ελ κήηξα ζνπ, παηξψσλ θφιπσλ κή αθηζηάκελνο, ν πιεξέζηαηνο 
Λφγνο, θαί ζάξμ Οξάηαη, θαί βξέθνο ηίθηεηαη, ψ κεισδνχκελ Παξζέλε 
γεζφκελνη. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε’ 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Λειακπξπζκέλνη ζηίγκαζη, θαί σξαίνη ελ θάιιεζη, ηήο θαιινπνηνχ Μαθάξηνη 
αζιήζεσο, Κπξίσ παξίζηαζζε, ζηεθαλεθφξνη πάληνηε, αίγιεο ηήο εθείζελ, 



πεκπνκέλεο πινπζίσο, πιεξνχκελνη, θαί πφζσ, κεισδνχληεο απαχζησο, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Δλ εαπηψ καηλφκελνο, ν παξάθνξνο ηχξαλλνο, σο λεληθεκέλνο ηαίο πκψλ 
ελζηάζεζη, ηνκψο απνθαίλεηαη, ζαλαησζήλαη μίθεη πκάο, Σφλ Γεκηνπξγφλ θαί 
Λπηξσηήλ κεισδνχληαο, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Οη ηήο Σξηάδνο πξφκαρνη, νη θαιιίληθνη Μάξηπξεο, νη ηήο αζεταο ηφλ θξπκφλ 
ζθεδάζαληεο, ηή ζέξκε ηήο πίζηεσο, ηά ηψλ πηζηψλ πξνπχξγηα, άλζε ηά 
ηεξπλά ηνχ λνεηνχ Παξαδείζνπ, ιηκέλεο ηψλ ελ δάιε, νη αθιφλεηνη ζηχινη, 
Αλδξφληθνο θαί Πξφβνο,θαί Σάξαρνο ηηκάζζσζαλ. 

Θενηνθίνλ 
χλ Αζσκάησλ ηάμεζη, ζχλ Μαξηχξσλ ζηξαηεχκαζη, ζχλ ηνίο Απνζηφινηο, 
θαί Πξνθήηαηο άπαληεο, ηήλ πάλησλ δεζπφδνπζαλ, ηψλ πνηεκάησλ 
Γέζπνηλαλ, ψο ηψλ Υεξνπβίκ, αγησηέξαλ θαί κφλελ, Θενχ αγλήλ Μεηέξα, 
επζεβψο αλπκλνχκελ, Υξηζηφλ ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

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

Χδή ζ’ 
Έθξημε πάζα αθνή 

Ίζρπζαλ ζψκαηη θζαξηνίο αθζαξζίαλ ηνίο αγψζη πξνζθηήζαζζαη, νη 
γελλαηφηαηνη, θαί ηνίο Αγγέινηο εμσκνηψζεζαλ, ηήλ βαζηιείαλ ηνχ Θενχ, 
ιαβφληεο αζάιεπηνλ, Πξφβνο θαί Σάξαρνο, θαί Αλδξφληθνο Υξηζηνχ νη 
ζεξάπνληεο. 
 
θζεηε άλζξαθεο ππξί, ηψ αυισ κπζηηθψο αλαπηφκελνη, θαί θαηεθιέμαηε, 
πιψδε πιάλελ Μεγαινκάξηπξεο, θαί αλαιάκςαληεο ψο θψο, ηήλ θηίζηλ 
απγάδεηε, θαί πεξηζψδεηε, εθ θηλδχλσλ θαί παζψλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 
ήκεξνλ άγεη ενξηήλ, εηεζίαλ θαί ιακπξάλ θαί ραξκφζπλνλ, ε Δθθιεζία 
Υξηζηνχ, ηήλ ζείαλ ηαχηελ πκψλ παλήγπξηλ, θαί ζπλαγάιινληαη πκίλ, 
Πξνθήηαη Απφζηνινη, θαί πάληεο Μάξηπξεο, Αζινθφξνη ληθεηαί κεγαιψλπκνη. 
 
Ήξζεηε πξφο θσηνεηδή Παξαδείζνπ Αζινθφξνη ζθελψκαηα, πεξηβαιιφκελνη 
ιακπξάλ εζζήηα, ήλ εμπθάλαηε, πνιπεηδέζηλ αηθηζκνίο, θαί ζξφλσ παξ 
ίζηαζζε, ηνχ Παληνθξάηνξνο, ππέξ πάλησλ εθηελψο ηθεηεχνληεο. 

Θενηνθίνλ 
Φείζαί κνπ ψηεξ ν ηερζείο, θαί θπιάμαο ηήλ ηεθνχζάλ ζε άθζνξνλ, κεηά ηήλ 
θχεζηλ, φηαλ θαζίζεο θξίλαη ηά έξγα κνπ, ηάο αλνκίαο παξνξψλ, θαί ηάο 
ακαξηίαο κνπ, σο αλακάξηεηνο, ειεήκσλ σο Θεφο θαί θηιάλζξσπνο. 



Ο Δηξκφο 
«Δθξημε 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 Μαζεηαίο 

Πνιπεηδείο νη Μάξηπξεο, αηθηζκνχο ελεγθφληεο, πνιιψλ επάζισλ έηπρνλ, θαί 
βξαβείσλ ηήο λίθεο, παξά Υξηζηνχ ηνχ σηήξνο, Σάξαρνο ν ζεφθξσλ θαί 
Πξφβνο θαί Αλδξφληθνο, νη ζηεξξνί, Αζινθφξνη, ψλ ηήλ ζεπηήλ, εθηεινχληεο 
κλήκελ, ηνχηνπο ηηκψκελ, ππέξ εκψλ πξεζβεχνληαο, ηνχ ξπζζήλαη 
πηαηζκάησλ. 

Θενηνθίνλ 
Ακαξηηψλ πειάγεη κε, θαί παζψλ ελ ηή δάιε, δηελεθψο πνληνχκελνλ, 
πξφθζαζνλ Θενηφθε, ηή παλαιθεί ζνπ δπλάκεη, θαί δηάζσζνλ ηάρνο, θαί 
πξφο ιηκέλα ίζπλνλ, κεηαλνίαο κε φπσο, δνμνινγψ, ζφλ Τηφλ φλ έηεθεο 
απνξξήησο, θαί ζέ ηήλ Θενκήηνξα, επιαβψο κεγαιχλσ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 
 

Γφμα… Ήρνο δ' Αλαηνιίνπ 
ηξαηεπζέληεο ηψ Υξηζηψ, ηά επί γήο ηεξπλά θαηειίπεηε, θαί ηφλ ζηαπξφλ επ' 
ψκσλ άξαληεο, δηά βαζάλσλ πνιππιφθσλ, απηψ εθνινπζήζαηε, θαί ελαληίνλ 
βαζηιέσλ θαί ηπξάλλσλ πνιιψλ, κή αξλεζάκελνη απηφλ, ππ' Αγγέισλ ηά 
βξαβεία ηήο λίθεο εδέμαζζε, ηάο θεθαιάο πκψλ ζηεθζέληεο, θαί 
πεπαξξεζηαζκέλε ηή ςπρή, θαηδξψο εηο ηφλ λπκθψλα ηφλ κέγαλ 
ζπλειειχζαηε. Πξφβε, ηφ θιένο ηψλ Μαξηχξσλ, Σάξαρε, ηψλ δαηκφλσλ 
νινζξεπηά, θαί Αλδξφληθε, λίθε ηψλ Πηζηψλ,παξξεζίαλ έρνληεο, ηψ σηήξη 
ηψλ φισλ πξεζβεχζαηε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Σφ ραχλνλ θαί έθιπηνλ, Παξζελνκήηνξ κεηάβαιε, ηήο ςπρήο κνπ παλάκσκε, 
εηο ξψζηλ θαί δχλακηλ, ηνχ θφβσ θαί πφζσ, πνηείλ ηε θαί πξάηηεηλ, ηά 
δηθαησκαηα Υξηζηνχ, φπσο εθθχγσ ηφ πχξ ηφ άζηεθηνλ, θαί θιήξνλ ηφλ 
νπξάληνλ, θαί ηήλ δσήλ ηήλ απέξαληνλ, δηά ζνχ απνιάβνηκη, επθξαηλφκελνο 
πάληνηε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ρήγλπηαη ρεηξφγξαθνλ, ηφ απ' αηψλνο λπγείζεο ζνπ, ηήο πιεπξάο Πνιπέιεε, 
Αδάκ ηνχ πξνπάηνξνο, θαί ε απσζκέλε, θχζηο ηψλ αλζξψπσλ, ξαλίζηλ 
αίκαηνο ηνχ ζνχ, θαζαγηάδεηαη αλαθξαδνπζα. Γφμα ηή επζπιαγρλία ζνπ, δφμα 
ηή ζεία ζηαπξψζεη ζνπ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 



ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 
 

Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κάξπνπ θαί Παπχινπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Καξπνχο πξνζελήλνραο Θεψ, ηή δηδαζθαιία ζνπ, ηνχο ζεζσζκέλνπο 
Ανίδηκε, ζαπηφλ δέ θάξπσκα, Ηεξφλ πξνζήμαο, καξηπξίνπ αίκαηη, πακκάθαξ 
θνηληρζείο ηεξψηαηε, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, 
θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
Σφλ λνχλ επεξείζαληεο Υξηζηψ, αθιηλείο εδείρζεηε, ηαίο πξνζβνιαίο ηψλ 
θνιάζεσλ, νηθείνηο αίκαζη, πιάλεο ηνχο πξνκάρνπο, άξδελ θαηαθιχζαληεο, 
θαί έλδνλ Παξαδείζνπ ζθελψζαληεο, ψ Ηεξψηαηνη, Ηεξεία σο ακψκεηα, ψο ηήο 
ζείαο, ακπέινπ βιαζηήκαηα. 
 
Ππξφο δπλαηψηεξνλ ηφλ λνχλ, εμαθζέληεο Μάξηπξεο, ελ ηή αγάπε ηνχ 
Κηίζαληνο, Κάξπε θαί Πάππιε, λνεηνί θσζηήξεο, ηφ πχξ απεζβέζαηε, 
εηδψισλ βδειπξψλ ζεία ράξηηη, δξφζσ ηήο πίζηεσο, θαί αηκάησλ ηαίο 
πξνζρχζεζη, ηφλ ρεηκάξξνπλ, ηξπθήο εθιεξψζαζζε. 

Γφμα...  Ήρνο πι. β’ 
Χο άμηνο ελ ζεφπηαηο, ηνχο νπξαλνχο ζχ είδεο ζηε αλεσγκέλνπο, θαί ηφλ 
Κχξηνλ ελ ζξφλσ θαζήκελνλ, θαί Υεξνπβίκ θαί εξαθίκ πεξηθχθισ απηνχ, θαί 
παξά ζνχ πάιηλ εκείο θσηηζζέληεο, ηφ Ηεξφλ ζνπ πνίκληνλ, Κάξπε βνά ζνη. 
Αίηεζαη εηξήλελ ηψ θφζκσ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Σήλ πάζάλ κνπ ειπίδα εηο ζέ, Παξζέλε αλαηίζεκη, κή παξίδεο, αιιά ζπεχζνλ 
Αγαζή, ξπζζήλαί κε ελ ηάρεη, παζψλ ηψλ ελνρινχλησλ, θαί θαζ' εθάζηελ 
πνιεκνχλησλ κε. 

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

 
Κάξπσ ηφλ αίλνλ ζχλ Παπχισ Πξνζθέξσ. 



 
Θενθάλνπο 

 
Χδή α'  Ήρνο πι.β' 

Χο ελ επείξσ 
Καηαπγαζζήλαη ηή αίγιε ηήο ζήο Υξηζηέ, αλάξρνπ ζεφηεηνο, ηήλ δνθψδε κνπ 
ςπρήλ, θαί δνζήλαη ιφγνλ κνη αηηψ, ηνχο αμίσο ηνχο ζνθνχο, πκλήζαη 
Μάξηπξαο. 
 
Απαξλεζάκελνη πάζαλ ηήλ γεεξάλ, Αζιεηαί απφιαπζηλ, επηεξψζαηε πκψλ, 
ηφλ λνχλ πξφο νπξάληνλ νδφλ, δη' αζθήζεσο ηφ πξίλ, θαί λχλ δη' αίκαηνο. 
 
Ραδίσο ήρζεηε πάληα πξφο πεηξαζκφλ, ππνζηήλαη Πάλζνθνη, δπλαζηεία 
ζετθή, δη' ήο θαί ηήλ άπαζαλ Ηζρχλ, ηψλ ερζξψλ θαηαβαιφληεο, θιένο ήξαζζε. 

Θενηνθίνλ 
Παιαησζέληα ηφ πξίλ κε ηή ζπκβνπιή, ηνχ δνιίνπ φθεσο, νισιφηα ν Θεφο, 
θαζνξά κή θέξσλ κε ελ ζνί, θαηνηθήζαο ηή εκλή εθαηλνπνίεζελ. 
 

Χδή γ’ 
Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ 

Χο ηφ ηνχ Κηίζηνπ αιεζψο, θαη' εηθφλα ηεξνχληεο, νπθ εθάκςαηε γφλπ, 
αληηζένηο ηψλ εζλψλ, ζεβάζκαζηλ, αιι’ επρή, αεηηήησ, ηαχηα θαηεζηξέςαηε. 
 
Σή δπζζεβεί ηνχ δηθαζηνχ, νη γελλαίνη πξνζηάμεη, αηζζεηψο γπκλσζέηεο, 
ελεδχζαλην Υξηζηφλ, δη' φλ θαί ψζπεξ θξηνί, πεδεζέληεο, ήγνλην αιχζεζηλ. 
 
Οξψλ ηφ άηξεπηνλ πκψλ, πξφο απηφλ ηήο ειπίδνο, ν ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ελ 
λπθηί αγγειηθαίο, επηζηαζίαηο ζαξξείλ, ελ βαζάλνηο, Έλδνμνη πξνηξέπεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Ννζνχζαλ Γέζπνηλα δεηλψο, ηήλ ςπρήλ κνπ ηψ πιήζεη, ηψλ πνιιψλ κνπ 
πηαηζκάησλ, ζεξαπεχζαζα ζεξκή, πξεζβεία ζνπ πξφο Θεφλ, θαί ηα πάζε, 
ίαζαη ηνχ ζψκαηνο. 

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 γ’ 
Θείαο πίζηεσο 

πινηο πίζηεσο θαζσπιηζκέλνη, δηειχζαηε ηάο παξαηάμεηο, ηψλ αζέσλ 
Αζινθφξνη παλεχθεκνη, θαί αθζαξζίαο ηφ ζηέθνο εδέμαζζε, Μαξηπξηθφλ 
δηαλχζαληεο δίαπινλ. Κάξπε Πάππιε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ αηηήζαζζε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Θεία γέγνλαο ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε Παξζελνκήηνξ, ηή θαζαξφηεηη 
Αγγέινπο ππεξάξαζα, ηφλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ, ξεξππσκέλνλ 



ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ, πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο λάκαζη, 
παξέρνπζα ζεκλή ηφ κέγα έιενο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ ακίαληνο ακλάο ηνχ 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' 
Υξηζηφο κνπ δχλακηο 

Αξίζηελ έλδνμνη, Θεψ πξνζήμαηε, Αζινθφξνη ζπζίαλ ηήλ επθιεή, πίζηεη 
Αγαζφδσξνλ, απνθξνπζάκελνη ερζξνχ, ηήλ απάηελ αγαπήζεη Υξηζηνχ. 
 
Ηψ ηνχ φθεσο, καλείο ν ηχξαλλνο, δεζκεπζήλαί ζε θήζαο θαί ηάο πιεπξάο, 
Κάξπε θαηαμέεζζαη, αχζηο δέ θιέγεζζαη ππξί, ηφ ζηεξξφλ ζνπ νπ δηέιπζε. 
 
Νπκθψλα Πάππιε, επηπνζήζαο ηδείλ, ηνχ Γεζπφηνπ πξφο χςνο αλαξηεζείο, 
μέεζζαη νχ δέδνηθαο, νχηε ππξφο απεηινχληνο, ππερψξεζαο ζεζπέζηε. 

Θενηνθίνλ 
Οξψλ εθ ζπιάγρλσλ ζνπ, Θεφλ εξρφκελνλ, φ Αδάκ σο ελ δφθσ ηψ ηψλ 
παζψλ, Γέζπνηλα εβφα ζνη. ή κεζηηεία ηψλ δεηλψλ, ηνχ ζαλάηνπ κε 
εμάξπαζνλ. 
 

Χδή ε' 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ 

Νεπίσλ ψζπεξ ηψλ αζεβψλ, βέιε ηάο ηψλ ιίζσλ βνιίδαο, δέζκηνο ψλ ζχ 
ιειφγηζαη, Πάππιε ηξηζκάθαξ, ελδεδπκέλνο ζηνιήλ, ηήο πίζηεσο ηήλ φλησο 
αθαηακάρεηνλ. 
 
Νεθξφο γεγέλεηαη ν ερζξφο, ελ ηή θαξηεξία ζνπ κάθαξ, θαί ζηαζεξά 
γελλαηφηεηη, θξάηνο γάξ ζεφζελ, πεξηεβάινπ ζαθψο, δη' νχ δηηηνχο πνιέκνπο 
Κάξπε ελίθεζαο. 
 
ηφκαηα ζεξψλ σο Γαληήι, Μάξηπξεο εθξάμαηε φπινηο, ελζένηο Κάπξε θαί 
Πάππιε, ηνχηνπο δέ θεξχηηεηλ, Θενχ ππάξρεηλ πκάο, γελλαίνπο Αζινθφξνπο, 
πίζηεη εδείμαηε. 

Θενηνθίνλ 
Τηφλ Θενχ ηφλ Δκκαλνπήι, ηίθηεηλ Ζζαταο ζέ κφλελ, πξναλεθψλεη Ακφιπληε, 
ηφλ δη' επζπιαγρλίαλ θαηαμηψζαληα, εκίλ νκνησζήλαη, θαί απαιιάμαη θζνξάο. 
 

Χδή ο’ 
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 

Νεπξνχκελνη Πλεχκαηη, θαί ηήλ δξφζνλ παξ' απηνχ, δερφκελνη Αήηηεηνη, 
εκβιεζέληεο αζβέζησ εθθαπζηηθή, νχδφισο εθιέρζεηε, αιιά ηαχηελ σο 
ιίζνπο απεηξγάζαζζε. 



 
Νάκαζη θαηήξδεπζαο, δηδαγκάησλ ηάο ςπράο, ηψλ επζεβψλ Ανίδηκε, θαί δηά 
ηνχην άθζνλνλ ν Υξηζηφο, πεγήλ ζε αλέδεημε, ηψλ ζαπκάησλ ελ θφζκσ 
παλανίδηκε. 
 
Πξνζχκσο αλέθξαδνλ, σο εθ ζηφκαηνο ελφο, Αζινθφξνη Κχξηε, νχ ιηκφο νπδέ 
ζιίςηο νχ δησγκφο, ηήο ζήο εκάο Γέζπνηα, δπλεζή εθρσξίζαη αγαπήζεσο. 

Θενηνθίνλ 
Αδάκ ηφλ πξνπάηνξα, γπλαηθεία ζπκβνπιή, πάιαη κέλ εζαλάησζε, λχλ δέ 
Θεφο ελ κήηξα ζνπ ρσξεζείο, εδψσζε Γέζπνηλα, θαί πηφλ θσηφο αχζηο 
απεηξγάζαην. 

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’ 
Ο πςσζείο 

Χο ζεζαπξφλ πνιπηειή ν Γεζπφηεο, θαί θξήλελ βξχνπζαλ θξνπλνχο 
ηακάησλ, ηνίο επί γήο παξέζρεην ηά ιείςαλα πκψλ, λφζνπο κέλ θαζαίξνληα, 
παζεκάησλ πνηθίισλ, ράξηλ δέ βξαβεχνληα, ηαίο ςπραίο αελάσο, δηφ 
ζπκθψλσο Κάξπε ηήλ πκψλ, Πάππιε πφζσ, ηεινχκελ παλήγπξηλ. 

Ο Οίθνο 
Ζ πξναηψληνο Θενχ νθία ηε θαί Λφγνο, λνφο κνπ ηήλ νκίριελ απέιαζνλ, θαί 
δίδνπ ιφγνλ ζνθίαο σο Θεφο, ηνχο κηκεζακέλνπο δηά πφζνλ νιηθψο ηά ζείά 
ζνπ παζήκαηα, αλπκλήζαη πξνζχκσο, σο ππφ ζνχ. Γέζπνηα ηψλ φισλ, 
επαμίσο ηψλ αγψλσλ ηάο ακνηβάο απνιεςνκέλνπο. Δληαχζα γάξ πηζηψλ νη 
δήκνη θπθινχληεο ηψλ ιεηςάλσλ ηήλ ζνξφλ, ηήλ επεμίαλ δξέπνληαη αεί, 
ζπκθψλσο επηηεινχληεο, Πάππιε, Κάξπε, πκψλ ηήλ παλήγπξηλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κάξπνπ, Παπχινπ, 

Αγαζνδψξνπ, θαί Αγαζνλίθεο. 
ηίρνη 

Κάξπσ, Παπχισ, ηνίο Θενχ θαξπνίο δχν, 
Πάο ππιεσλ ηκεζείζηλ ελνίγε πφινπ. 
Αγαζφδσξνλ δσξεψλ πιεζχο κέλεη,  
Πξφο πιεζχλ αζιήζαληα δεηλψλ καζηίγσλ. 
Οχθ εκπνδψλ ζνη, Μάξηπο Αγαζνλίθε, 
Σφ ζήιπ πξφο ηφ ζείνλ εθ μίθνπο ηέινο. 
Κάξπνλ ζχλ Παπχισ δεθάηε ηξίηε έθηαλε ραιθφο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Φισξεληίνπ. 
ηίρνη 

 ζάξζνο νηνλ Μάξηπξνο Φισξεληίνπ! 



Πξφο ηή λ θιφγα ηξέρνληνο, ψζπεξ πξφο δξφζνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γηνζθφξνπ. 
ηίρνη 

Σκεζείο ν Γηφζθνξνο αηζρχλεη Γία,  
Σφλ κή ιαβφληα ςπραπσιείαο θφξνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Νηθήηα Παηξηθίνπ ηνχ 
Οκνινγεηνχ. 

ηίρνη 
Θιίςεηο ππνζηάο εηθφλσλ ζείσλ ράξηλ, 
Υαίξεη ραξάλ Νηθήηαο, νίαλ νη Νφεο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βεληακίλ ηνχ Γηαθφλνπ. 
 

Σή απηή εκέξα Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αληηγφλνπ, δηά ππξφο 
ηειεησζέληνο. 

ηίρνη 
Σεζλήμνκαί ζνη ηήο εθείζελ, Υξηζηέ κνπ, 
Σήλ ψδε θαχζηλ Αληίγνλνο πξνθξίλσλ. 
 

Σαίο ηψλ αγίσλ ζνπ Πξεζβείαηο, φ Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ’ 
Γξνζνβφινλ κέλ 

Πνδψλ Μάξηπξεο θαζήισζηλ ππέζηεηε, θξεπίζη παλζεβάζκηνη, πνξεπφκελνη, 
ελ νδψ θαί άδνληεο Θεψ, θαί θέληξα ζπληξίςαληεο, σο ρνχλ ηήο αζεβείαο, 
επζεβή πίζηηλ ηδξχζαηε. 
 
Τπέξ ήιηνλ αζινχληεο αλειάκςαηε, Μάξηπξεο αμηάγαζηνη, θαί ηήο πιάλεο δέ 
ηψλ εηδψισλ, άπαζαλ αριπλ, ζαθψο εδηψμαηε πηζηνίο, ζενγλσζίαο 
θσηηζκφλ, αεί δσξνχκελνη. 
 
Λαβξνηάηελ θιφγα κέιινπζαλ αλάπηεζζαη, ηνχ ηαχηε εκβιεζήλαη πκάο, ε 
παλφιβηνο θ αζνξψζα, έθξαδε Υξηζηψ, Υνξνχ κή ζηεξήζεο κε ηψλ ζψλ, 
Αγαζνλίθε Αζιεηψλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο. 

Θενηνθίνλ 
Χο αθέλσλνλ πεγήλ ζε πάλησλ Γέζπνηλα, θαηέρνκελ νη δνχινί ζνπ, θαί 
βνήζεηαλ, θαί ζηεξξφλ νρχξσκα αγλή, θαί ηείρνο θαί ζθέπελ αγαζήλ, κή 
ζηεξεζείεκελ αεί, ζήο αληηιήςεσο. 
 

Χδή ε’ 
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο 

Ππξί παξαδνζέληαο Κάξπνλ θαί Πάππινλ, θαζνξψζα ε Μάξηπο, Αγαζνλίθε 
ζεξκψο, πφζσ πξφο απηνχο, ζπλεηζήιζε ρνξεχνπζα, νη θαί ηήλ Σξηάδα, 



ηππνχληεο εθξνπξνχλην. 
 
Ρήζηλ ηήλ ηνχ Γεζπφηνπ αλαιαβφληεο νθνί, ππέξ ηψλ αλαηξνχλησλ 
θαζηθεηεχεηε, φζελ θαί πκείο, εθηκεζέληεο ηάο θάξαο νκνχ, ελ ρεξζί Κπξίνπ, 
παξέζεζζε ηφ πλεχκα. 
 
Οη θξνπλνί ηψλ αηκάησλ πκψλ Παλεχθεκνη, ξαληηζκφο ηε θαί άθνο εκψλ 
γεγφλαζη, θαί εηδσιηθήλ πιάλελ θαηεμσιφζξεπζαλ, Θενχ ηψλ απάλησλ, 
γλεζίσο θεξπρζέληνο. 

Θενηνθίνλ 
πκπαζήο Θενηφθε ηφλ επζπκπάζεηνλ, ε ηεθνχζα ηφλ σηήξα, ίδε ηήλ 
θάθσζηλ, θαί ηφλ ζηελαγκφλ, ηνχ ιανχ ζνπ θαί ηάρπλνλ, ηνχ παξαθαιέζαη, 
εκάο νηθηεηξεζήλαη. 

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

Χδή ζ’ 
Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ 

Φσηί ηψ ζείσ λχλ πιεζηάδνληεο, πξεζβεπηηθαίο απγαίο ηήλ Δθθιεζίαλ 
θσηίδεηε, ηήλ εζθνηηζκέλελ εμ αγλνίαο δεηλήλ, δφμαλ Δηθνλνκάρσλ 
απνδηψμαληεο, θαί ηή νξζνδφμσ, πξφο Θεφλ πίζηεη ζηεξίμαληεο. 
 
Δρζξψλ δαηκφλσλ ζηίθε δηψθεηε, θαί πεηξαζκψλ εκάο απνιπηξνχζζε 
καθάξηνη, καιαθίαο πάζεο ηε θαί λνζήκαηνο, ηνχο εκψλ ηψ ηεκέλεη πίζηεη 
πξνζηξέρνληαο, λεχζεη απαιιάηηεηε Θενχ, Κάξπε θαί Πάππιε. 
 
Ρνήλ δαθξχσλ κνπ κή απψζεζζε, ψ μπλσξίο Αγίσλ Αζινθφξσλ, σο 
έρνληεο, παξξεζίαλ λχλ πξφο ηφλ Γεζπφηελ Υξηζηφλ, ζθφηνπο κε 
αθαξπάζαη, ηνχηνλ αηηήζαζζε, θαί ηνχ αθεξάηνπ θσηηζκνχ θαηαμηψζαηε. 

Θενηνθίνλ 
Χδήλ πξνζάγσ ζνη πφζσ Γέζπνηλα, εθ ξππαξψλ ρεηιέσλ κνπ ν ηάιαο θαί 
δένκαη, ηνχ βνξβφξνπ ξχζαί κε ηψλ έξγσλ κνπ, πάληαο δέ ηνχο ελ πίζηεη, 
αλεπθεκνχληάο ζε, ηήο εθ δεμηψλ ηνχ ζνχ Τηνχ δφμεο αμίσζνλ. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

πλφληεο πακκαθάξηζηνη, Θεψ ηψ Παληνθξάηνξη, θαί αζηξαπαίο ηαίο εθείζελ, 
ιακπφκελνη Αζινθφξνη, Κάξπε Υξηζηνχ, Ηεξάξρα, θαί Πάππιε ανίδηκε, 
ζηεθαλεθφξνη Μάξηπξεο; ηψλ ηήλ πκψλ εθηεινχλησλ, κέκλεζζε πάκθσηνλ 



κλήκελ. 
Θενηνθίνλ 

Σήλ κφλελ ζενκήηνξα, απαχζησο καθαξ ίζσκελ, Οη ζεζσζκέλνη ηψ ηαχηεο, 
ππεξθπεί ζείσ ηφθσ, αμηνρξέσο κέιπνληεο, ηήλ Θενηφθνλ Γέζπνηλαλ, ιχηξνλ 
εκίλ γάξ ηέηνθε, πιεκκειεκάησλ αξραίσλ, Υξηζηφλ Σξηάδνο ηφλ έλα. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 
Καί ε ινηπή ηνπ ξζξνπ Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ναδαξίνπ, Γεξβαζίνπ, Πξνηαζίνπ, θαί 

Κειζίνπ, θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Κνζκά ηνχ Πνηεηνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Σψλ Μαξηχξσλ ηξία. 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 
Οη ηήο πίζηεσο πξφκαρνη, ηφλ αγψλα ηειέζαληεο, ηφλ ηήο λίθεο ζηέθαλνλ 
εθνκίζαλην, φ γελλαηφθξσλ Ναδάξηνο, ν κέγαο Πξνηάζηνο, ζχλ Κειζίσ ηψ 
ζνθψ, ν ζεφθξσλ Γεξβάζηνο, νχο πκλήζσκελ, σο γελλαίνπο νπιίηαο, σο ηήο 
άλσ, βαζηιείαο θιεξνλφκνπο, σο εζειφζπηα ζχκαηα. 
 
Δπθεκείζζσ Ναδάξηνο, θαί ηηκάζζσ Πξνηάζηνο, θαί ν ζείνο Κέιζηνο, θαί 
Γεξβάζηνο. νη επθιεψο ελαζιήζαληεο, θαί πιάλελ κεηψζαληεο, θαί Αγγέισλ 
ηνίο ρνξνίο, ηεξψο αξηζκνχκελνη, θαί ζενχκελνη, θαηά κέζεμηλ ζείαλ, θαί ηήο 
λίθεο, ηνχο ζηεθάλνπο εθ παιάκεο, δσαξρηθήο θνκηζάκελνη. 
 
Ο ζεφθξσλ Ναδάξηνο, ηψ ελζέσ θεξχγκαηη, πφιεηο δηεξρφκελνο θαηεθψηηδελ, 
φλ κηκεζάκελνο Κέιζηνο, ηφ θιένο εθηήζαην, ηψλ ελζέσλ αξεηψλ, 
ζπκπαηήζαο ηφλ δφιηνλ. Σνχηνπο άπαληεο, ελ αηλέζεη ηηκψκελ, σο αζηέξαο, 
σο θσζηήξαο ηψλ ελ ζθφηεη, θαί ηαηξνχο ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Καί ηνχ Οζίνπ ηξία, φκνηα 
Σαίο αθηίζη ηνχ Πλεχκαηνο, ειιακθζείο ηήλ δηάλνηαλ,θσηνθφξνο γέγνλαο, 
Αμηάγαζηε, θαηαθαηδξχλσλ ηά ζχκπαληα, ηψ θάιιεη ηψλ ιφγσλ ζνπ, θαί 
δηδάζθσλ αλπκλείλ, ηνχ σηήξνο ηά ζαχκαηα, ά εηξγάζαην, ζετθή δπλαζηεία, 
θαί ηά πάζε, ά ππέζηε εθνπζίσο, ππέξ εκψλ σο θηιάλζξσπνο. 
 



Δθθιεζία ιακπξχλζεηη, θαί ηά ηέθλα ζνπ θάιεζνλ, πςειψ θεξχγκαηη, 
ζπλεπθξαίλεζζαη, ε γάξ θηζάξα ηνχ Πλεχκαηνο, ε ιχξα ε έλζενο, ζπγθαιείηαη 
κπζηηθψο, εηο εζηίαζηλ άπαληαο, ηά κειιίξξπηα, θαί ζεφθζεγθηα ηαχηεο ηψλ 
αζκάησλ, κεισ δή καηα πξνζείζα, Κνζκάο φ ζείνο θαί έλδνμνο. 
 
άιπημ γέγνλαο ζηε, θειαδψλ ηά ζσηήξηα, ηνχ Υξηζηνχ παζήκαηα, θαί ηά 
ζαχκαηα, θαί ηήο Παλάγλνπ ηήλ θνίκεζηλ, θαί πάληαο επθξαίλνπζα, 
εδπθζφγγνηο ζνπ Κνζκά, θαί επήρνηο ηνίο ξήκαζη, δηφ πάληεο ζε, θαηά ρξένο 
ηηκψκελ αλπκλνχληεο, ηήλ παλεχθεκνλ θαί ζείαλ, θαί Ηεξάλ ζνπ κεηάζηαζηλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ’ 
Βπδαληίνπ 

Σά ζχκαηα ηά ινγηθά, Ναδάξηνλ, Πξνηάζηνλ, Γεξβάζηνλ, θαί Κέιζηνλ 
επθεκήζσκελ, φηη πάζαλ ηπξάλλσλ καλίαλ, ζχλ ηνίο εηδψινηο θαηήξγεζαλ. 
Γηφ ηαίο επραίο απηψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, ηήλ εηξήλελ ηψ θφζκσ δψξεζαη, θαί 
ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Κχξηε, εί θαί θξηηεξίσ 

Γέδνηθα ηήλ ηήο απνθάζεσο ψξαλ, ελ ακειεία ηφλ βίνλ κνπ, φινλ δαπαλήζαο 
σο άιινο, ηψλ αλζξψπσλ νπδείο πψπνηε, αιιά πξνθζάζαζα λχλ, πξφ 
ηέινπο Μεηξνπάξζελε, εθ ηήο δνπιείαο ηνχ αιινηξίνπ, ηήλ ςπρήλ κνπ 
ειεπζέξσζνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Άλαξρε Λφγε ηνχ Παηξφο θαί Τηέ κνπ, θαί ηψ Πλεχκαηη ζχλζξνλε, πψο ηάο 
ζάο αρξάληνπο παιάκαο, επί ηνχ μχινπ εμέηεηλαο; ηίο ε ηνζαχηε ζνπ δέ, 
πησρεία ππεξάγαζε; παξηζηακέλε ηή ζή ζηαπξψζεη, αλεβφα ή Παλάκσκνο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Οζίνπ. 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Δλ πξνζεπραίο θαί λεζηείαηο, θαί αγξππλίαηο πνιιαίο, ηά ηήο ζαξθφο ηειείσο, 
απελέθξσζαο πάζε, ςπρήλ δέ απαζεία, κάθαξ Κνζκά, ελαξέηνηο ελ 
πξάμεζηλ, επζεβνθξφλσο εδψσζαο θαί δσήλ, πξφο αγήξσ κεηαβέβεθαο. 
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ. 
 
Σνίο ζενθζφγγνηο ζνπ ιφγνηο, ηάο ηνχ Υξηζηνχ θαί Θενχ, ελαξκνλίσο Μάθαξ, 
ενξηάο ζπλεγξάςσ, επξχζκνηο κεισ δίαηο, θαί ηήο ζεπηήο, θαί παλάγλνπ 
ζεφπαηδνο, σο εηεζίσο γεξαίξσληαη παξ' εκψλ, θαί θνζκψληαη ζνχ ηνίο 
άζκαζηλ. 
 
ηίρ. ηφκα δηθαίνπ κειεηήζεη ζνθίαλ, θαί ε γιψζζα απηνχ ιαιήζεη θξίζηλ. 
 
Χο παξηζηάκελνο Μάθαξ, ηψ νπξαλίσ θσηί, ηνχο επί γήο πκλνχληαο, ηήλ 
ζεπηήλ θαί θσζθφξνλ, θαί ζείαλ Δνξηήλ ζνπ θαίδξπλνλ ζαίο, θσηνβφινηο 



πξεζβείαηο Κνζκά, θαί ηήλ ηψλ ζιίςεσλ λχθηα, θαί ηψλ παζψλ, ηήλ νκίριελ 
δηαζθέδαζνλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Γαπτηηθνίο άζκαζη, ηφλ πλεπκαηηθφλ αζκαηνγξάθνλ, επθεκήζσκελ ιέγνληεο. 
Δμερχζε ε ράξηο ελ ρείιεζί ζνπ ζηε Πάηεξ, θαί αλεδείρζε ε γιψζζά ζνπ, 
θάιακνο γξακκαηέσο νμπγξάθνπ, θαιιηγξαθνχζα εκίλ κέιε ηά ζσηήξηα, δη' 
ψλ ηήλ θαηά Υξηζηφλ νηθνλνκίαλ, θαί ηήο Αγίαο Σξηάδνο ηφ κέγα κπζηήξηνλ, 
αζκαηηθψο δνμνινγείλ δηδαζθφκεζα, αηηνχκελνη ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα 
έιενο. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Ήζε ηά καθξάλ πνηνχληά κε, ηνχ αγαζνχ ζνπ Τηνχ, Αγαζή θαί παλάκσκε, 
πφξξσζη απέιαζνλ, ηήο αζιίαο θαξδίαο κνπ, θαί ηφλ δεηνχληα θαί 
σξπφκελνλ, θαηαπηείλ κε θάθηζηνλ ιένληα, φθηλ ηφλ δφιηνλ, ζθνιηφλ θαί 
δξάθνληα ηφλ πνλεξφλ, ζχληξηςνλ ηψ θξάηεη ζνπ, ππφ ηνχο πφδαο κνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ   Απηφκεινλ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θαηλνχ! ψ θξηθηήο εγρεηξήζεσο! ε 
Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ ζε σο έβιεςελ, ελ κέζσ δχν, ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, φλ αλσδίλσο θξηθηψο εθχεζελ. Έθιαηε θξάδνπζα, Οίκνη ηέθλνλ 
θίιηαηνλ! πψο ζε δεηλφο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ηαπξψ πξνζήισζελ. 
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

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

Καί ηνχ Οζίνπ   Ήρνο πι. δ’ 
Οξζνδνμίαο Οδεγέ, επζεβίαο δηδάζθαιε θαί ζεκλφηεηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν 
θσζηήξ, αξρηεξέσλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Θεφθαλεο ζνθέ, ηαίο 
δηδαραίο ζνπ πάληαο εθψηηζαο, ιχξα ηνχ Πλεχκαηνο, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, αλαγηγλψζθνληαη νη Καλφλεο, είο ηεο 
Οθησήρνπ, θαί εθεμήο δχν ησλ Αγίσλ. 

 
Ο Καλσλ ηψλ Μαξηχξσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Πηζηψο αλπκλψ Μάξηπξαο ζηεθεθφξνπο. Ησζήθ. 
 

Χδή α'   Ήρνο δ' 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 

Πηζηψο ελαζιήζαληεο, θαί ηφλ αγψλα ηειέζαληεο, ηήο λίθεο ηφλ ζηέθαλνλ, 



ζπλαλεδήζαζζε, ζείνη Μάξηπξεο, ηήλ ζείαλ πκψλ κλήκελ, φζελ ενξηάδνκελ, 
επαγαιιφκελνη. 
 
Ηζηίσ πηεξνχκελνη, Πλεχκαηνο ζείνπηφ πέιαγνο, αβξφρσο δηήιζεηε, 
Μάξηπξεο έλδνμνη, ηψλ θνιάζεσλ, θαί λχλ πξφο ζείνλ φξκνλ, ηήο άλσ 
ιακπξφηεηνο, θαηεζθελψζαηε. 
 
ηαπξφλ ψζπεξ ζψξαθα, ελδεδπκέλνη καθάξηνη, ερζξφλ ηφλ αζψκαηνλ, 
θαηεπαιαίζαηε, κεηά Ηζψκαηνο, βαζάλνπο πνιππιφθνπο, θαί ζάλαηνλ άδηθνλ, 
θαζππνκείλαληεο. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ κφλελ ρσξήζαζαλ, ηφλ πξναηψληνλ Κχξηνλ, ελ κήηξα παλάκσκνλ, 
Κφξελ πκλήζσκελ, φηη γέγνλελ, νπξαλψλ πιαηπηέξα. Θεφλ ζσκαηψζαζα, δη' 
αγαζφηεηα. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο ν απηφο 

Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 
Χο ζείνο,σο θσηνθφξνο ζηε, πάζηλ εμέιακςαο, θσηαγσγίαηο Μάθαξ ηψλ 
ιακπξψλ, θαί παλζφσλ ξεκάησλ ζνπ, πθ' ψλ θαηαθσηίδεζζαη, πάληαο επραίο 
ζνπ Κνζκά αίηεζαη. 
 
Σξηάδνο ηήο ππεξζένπ γέγνλαο, ζάιπηγμ ζεφθζνγγνο, αλαθσλνχζα πάζη ηά 
ζεπηά, θαί ζσηήξηα δφγκαηα, θαί ηάο ςπράο επθξαίλνπζα, ηψλ νξζνδφμσλ 
Παλανίδηκε. 
 
Οπδφισο, ηνίο ζνίο βιεθάξνηο δέδσθαο, χπλνλ καθάξηε, έσο νχ φλησο 
έθζαζαο ζαθψο, νξεθηψλ ηφ αθξφηαηνλ, παξ, νχ ηήλ ράξηλ είιεθαο, ηήο 
αιεζνχο Πάηεξ λνήζεσο. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνο, θαί κεηά ηφθνλ έκεηλαο, απηφλ γάξ ηέηνθαο, ηφλ Πνηεηήλ ηψλ φισλ 
θαί Θεφλ, αζπλήζσο θαί μέλσο εκίλ, επηθαλέληα ζψκαηη, Θενγελλήηνξ 
Μεηξνπάξζελε. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ  Χδή γ’ 
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 

Χο βφηξπεο ζείνη γεγνλφηεο, ακπέινπ ηήο ζείαο αιεζψο, αζιήζεσο 
πξνρένπζηλ, νίλνλ εκίλ νη Μάξηπξεο, πλεπκαηηθψο επθξαίλνληα, ηάο δηαλνίαο 
ελ ράξηηη. 
 
ηεξξψο αληεηάμσ ηψ δηψθηε, Ναδάξηε Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, πξνζηάηηνληη 
θηβδήινηο ζε, ζχεηλ ζενίο παλφιβηε, ηψ σο αξλίνλ ζχεζζαη, εηνίκσο έρνληη 
Έλδνμε. 
 
Αηλέζεσο πάληεο ζπκθσλία, πκλήζσκελ ζήκεξνλ πηζηψο, Ναδάξηνλ, 



Πξνηάζηνλ, Γεξβάζηνλ θαί Κέιζηνλ, ηήο αιεζείαο Μάξηπξαο, γεγελεκέλνπο ελ 
Πλεχκαηη. 

Θενηνθίνλ 
Νφκνπ πξνεηππνπ ε ζθελή ζε, γελήζεζζαη κέιινπζαλ Αγλή, Θενχ άγηνλ 
ζθήλσκα, ελ ψ ν ηιαζκφο εκψλ, αγηαζκφλ δσξνχκελνο, πάζηλ εκίλ 
επειεχζεηαη. 
 

Σνχ Οζίνπ 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

Δπ' ψκσλ άξαο νθέ, ηφλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ ζηαπξφλ έθξαδεο. Κφζκσ θαγσ 
εζηαχξσκαη, ζάξθα θαζειψζαο ηψ θφβσ ζνπ. 
 
Χο ρείκαξξνο ηήο ηξπθήο, πάζη πξνρέεηο ηά ζεπηά λάκαηα, άξδσλ αεί ζηε, 
θξέλαο θαί ςπράο ηψλ πκλνχλησλ ζε. 
 
Ζ ράξηο ε ηνχ Θενχ, επηζθηάζαζα ελ ζνί Πάλζνθε, άιινλ εκίλ έδεημε, ζείνλ 
Υξπζνξξφαλ ηνίο θζέγκαζη. 

Θενηνθίνλ 
Κπξίσο θαί αιεζψο, ζέ Θενηφθνλ νη πηζηνί ζέβνκελ. ζχ γάξ Θεφλ ηέηνθαο, 
ζάξθα γεγνλφηα Παλάκσκε. 

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

Κάζηζκα ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Σεζζάξσλ Ηεξψλ, αζιεζάλησλ Μαξηχξσλ, ηήλ ζείαλ θαί ζεπηήλ, ενξηάδνκελ 
κλήκελ, ηξπθψληεο ηά ζαχκαηα, θαζ' εθάζηελ σο λάκαηα, άπεξ βξχνπζηλ, εθ 
ηψλ ηηκίσλ ιεηςάλσλ, απνπαχνληεο, ηάο ηψλ πηζηψλ αζζελείαο, δπλάκεη ηνχ 
Πλεχκαηνο. 

Γφμα... Σνχ Οζίνπ 
Ζιχξα ηήο ζεπηήο, θαί Αγίαο Σξηάδνο, Κνζκάο ν ηεξφο, κεισδψλ ηδνχ ήθε, ηφ 
κέινο ηφ Σξηζάγηνλ. χλ απηψ νχλ βνήζσκελ. Ο Παηήξ Τηφο, θαί ζείνλ 
Πλεχκα ηφλ θνζκνλ, ζνχ εηξήλεπζνλ, θαί ηφλ αηάλ ππφ πφδαο, εκψλ ηαρχ 
ζχληξηςνλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Φσηί ζνπ αγαζή, ηήλ ελ ζθφηεη ςπρήλ κνπ, θαηαχγαζνλ Αγλή, θαί ηήλ 
πψξσζηλ ιχζνλ, θαί δίδαμνλ πξάηηεηλ κε, ηνχ Τηνχ ζνπ ηφ ζέιεκα, φπσο 
άθεζηλ, ηήλ ηψλ πνιιψλ κνπ πηαηζκάησλ, εχξσ Πάλαγλε, θαί ηνχ ππξφο ηνχ 
αζεέζηνπ, ξπζζψ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ν ξψζά ζε Υξηζηέ, ε παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ηαπξνχ, επισκέλνλ 
εβφα. Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε άθαηνο, νηθνλνκία 
Ηζφπ αχηε, δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ ζνπ, Οηθηίξκνλ 



πιαζηνχξγεκα; 
 

Σψλ Μαξηχξσλ  Χδή δ' 
Ο θαζήκελΟο ελ δφμε 

Τπέξ έλλνηαλ ν πφζνο, ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ ζνπ, ππεξβαίλεη πάληα, Λφγε 
ινγηζκφλ ηά παιαίζκαηα, θαί νη αλδξείνη αγψλεο θαί ηά έπαζια, ά παξέζρεο, 
λνκίκσο απηνίο ελαζιήζαζη. 
 
Μίαλ γλψκελ δηαθφξνηο, αηθηδφκελνη ζψκαζηλ, νη Υξηζηνχ νπιίηαη, 
ππεξβνιηθψο επεδείμαλην, έλα Θεφλ ελ ζηαδίσ σκνιφγεζαλ, θαί πνιχζενλ, 
πιάλελ ζαθψο εμεθάληζαλ. 
 
Ναδαξίνπ, Γεξβαζίνπ, Πξνηαζίνπ, Κειζίνπ ηε, ηψλ ζεπηψλ Μαξηχξσλ, 
Άγγεινη ηήλ πάιελ εζαχκαζαλ, πψο ελ ζαξθί ηψ αζάξθσ ζπκπιεθφκελνη, 
θαηεδάθηζαλ ηνχηνλ εηο γήλ αλδξηθψηαηα. 
 
Χο γελλαίνη ζηξαηηψηαη, σο αήηηεηνη Μάξηπξεο, νη Υξηζηνχ Οπιίηαη, σο ηήο 
επζεβείαο ππέξκαρνη, ηάο νπξαλίνπο ζθελψζεηο εθιεξψζαζζε, θαί ρνξνίο 
ηψλ Αγγέισλ, αεί επαγάιιεζζε. 

Θενηνθίνλ 
Μή θελψζαο ηνχο παηξψνπο, ν ππέξζενο άρξαληε, Θενηφθε θφιπνπο, 
θφιπνηο ζνπ αρξάληνηο θαζέδεηαη, ζείαλ θαζέδξαλ ηνίο πάζηλ αγαζφηεηη, 
εηνηκάδσλ θαί δφμαλ, αεί δηακέλνπζαλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 

Ο μπγξάθνπ σο θάιακνο ζνχ ε γιψζζα, παλαιεζψο γεγέλεηαη, άξηζηα 
Πακκάθαξ, γξάςαζα σο έλ πίλαθη, Υξηζηνχ ηά ζεβάζκηα, θαί ζσηεξηψδε 
παζήκαηα. 
 
Αλπςνχκελνο σο θνίλημ ηαίο ζεσξίαηο, ηψλ αξεηψλ πςίθνκνλ, δέλδξνλ 
θαζσξάζεο, γιπθαζκφλ ζσηήξηνλ, παξέρσλ ηνίο κέιπνπζη. Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε. 
 
Τςεγνξία ηψλ ιφγσλ ζνπ ζενθάληνξ, ηαο ηήο Παλάγλνπ χκλεζαο, θαί 
πάλησλ Αγίσλ ενξηάο ιακπξφηαηα, θξαπγάδσλ γεζφκελνο. Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Ο θαηά θχζηλ ειεχζεξνο ηήλ ηδίαλ, δνχινπ κνξθήλ επηψρεπζε, ρξεζηφηεηνο 
πινχησ Μήηεξ αεηπάξζελε, εθ ζνχ θαζ' ππφζηαζηλ, φινλ πξνζιαβψλ ηφ 
εκέηεξνλ. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ  Χδή ε' 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα 

Αηθίαηο ηφ ζψκά ζνπ, Ναδάξηε σκίιεζε, ζηξέβιαηο θαί βαζάλνηο πνιππιφθνηο, 



κχξνλ επψδεο, φζελ πεγάδεη εκίλ, θαηεπσδηάδνλ ηάο ςπράο, πίζηεη αδηζηάθησ 
ζε, ηψλ ηηκψλησλ Παλεχθεκε. 
 
Ραλίζηλ αηκάησλ ζνπ, θαηέζβεζαο ηνχο άλζξαθαο, ηήο πνιπζεταο Αζινθφξε, 
χιελ παζεκάησλ ραιεπψλ, θιέγεηο ζεία ράξηηη,ηνχ σηήξνο Ναδάξηε. 
 
Σά άλζε ηά πλένληα, νζκήλ ελζέλνπ γλψζεσο, ηήο ζενγλσζίαο ηνχο 
ιεηκψλαο, ηνχ Παξαδείζνπ δέλδξα ηά έγθαξπα, ηνχο πεξηθαιείο θαί 
θσηαπγείο, Μάξηπξαο πκλήζσκελ, θαί πηζηψο καθαξίζσκελ. 
 
Τκλείζζσ Ναδάξηνο, κεγαιπλέζζσ Κέιζηνο, άκα Πξνηαζίσ ν γελλαίνο, 
αλεπθεκείζζσ πίζηεη Γεξβάζηνο, νη ηήο Δθθιεζίαο αθιηλείο, ζηχινη θαί 
ζεκέιηνη, αξξαγείο ρξεκαηίζαληεο. 

Θενηνθίνλ 
Ρνκθαία ηφ πξφηεξνλ, ε ηήλ Δδέκ θπιάηηνπζα, λψηα ηνίο πηζηνίο Αγλή 
παξέρεη, ζεκεηνπκέλνηο ηηκίσ αίκαηη, πάιαη θελσζέληη εθ πιεπξάο, ιφγρεο 
εθθεληήκαηη, ηνχ εθ ζνχ αλαηείιαληνο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

χ ψζπεξ πακθαήο, εσζθφξνο αλέηεηιαο, ζχ ξήκαζη θαηαπγάδεηο, ηψλ 
πηζηψλ ηάο θαξδίαο, βνιίζη ηψλ ξεκάησλ ζνπ. 
 
χ ψζπεξ αξηζηεχο, ηή ζθελδφλε ρξεζάκελνο, ηψλ ιφγσλ ζνπ ζενκάθαξ, ηά 
ηψλ αηξεηηδφλησλ, θαηέβαιεο θξπάγκαηα. 
 
Σίο φλησο εμεηπείλ, ηνχο ζνχο πφλνπο δπλήζεηαη, αγψλάο ηε θαί ηδξψηαο, 
εθνπζίσο νχο έηιεο, ζαξθφο έμσ γελφκελνο; 

Θενηνθίνλ 
Ννχο νχθ αγγειηθφο, νπθ αλζξψπηλνο δχλαηαη, ηφ άθξαζηνλ εξκελεχζαη, 
θαίπαξάδνμνλ ζαχκα, ηνχ ηφθνπ ζνπ Παλάρξαληε. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ  Χδή ο' 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ 

Αη ζαί πνξείαη ελ χδαζηλ, εγέλνλην πακκάθαξ Ναδάξηε, θαί νπθ εγλψζζε ζνπ, 
ηνχηνηο ηά ίρλε ελ Πλεχκαηη, νχ ηή δπλακεη πάληαο ερζξνχο θαηήζρπλαο. 
 
σκάησλ πάζε αλίαηα, ηή ζεία εζεξάπεπζαο ράξηηη, Μάξηπο Ναδάξηε, κχξνλ 
εχψδεο πεγάδεηο δέ, ηνίο ηψ ζεπηψ ιεηςάλσ ζνπ πξνζπειάδνπζη. 
 
νθψο ν ζείνο Πξνηάζηνο, ν κέγαο ηε ζχλ ηνχησ Γεξβάζηνο, πινχηνλ 
επίθεξνλ, θαί δπλαζηείαλ παηήζαληεο, ηήο αησλίνπ δφμεο θαηεμηψζεζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Σνχο λφκνπο Κφξε εθαίληζαο, ηήο θχζεσο Παξζέλε θπήζαζα, Θεφλ 
αζάλαηνλ, ζάξθα ζλεηήλ ελδπζάκελνλ, ίλα ζλεηνχο ζεψζε δη' αγαζφηεηα. 



 
Σνχ Οζίνπ 

Δβνεζε πξνηππψλ 
χ ηφλ Άβει, παξεδήισζαο θέξσλ ηάο απαξράο, ηψλ ζψλ ιφγσλ, σο 
ζξεκκάησλ ζπζίαο Κνζκά πξνθαλψο, πξνηηζείο εηο βξψζηλ, ηψλ αζκάησλ ηά 
κέιε ηά θάιιηζηα. 
 
Μαξηπξία, ζπλεηδήζεσο έηιεο ηφλ βίνλ ζνπ, ζπζηάδσλ, Ηζαάθ ψο πεξ άιινλ 
ηφ πξφζπκνλ, Αβξαάκ ελζέσο αιεζψο κηκεζάκελνο Πάλζνθε. 
 
Αλαβάζεηο, ςπρνζψζηνπο ππέζνπ σο θιίκαθα, Παηξηάξρεο, ήλ εψξα ηφ 
πάιαη Κνζκά ηειαπγψο, αλειθχσλ πάληαο, εδπθζφγγνηο βαζκίζη ζνπ εχζεηα. 

Θενηνθίνλ 
Μή ειιίπεο, ηιενχζζαη Παξζέλε ηψλ δνχισλ ζνπ, ηφλ Τηφλ ζνπ, ηάο νπιάο 
εμαιείθεηλ πηαηζκάησλ εκψλ, ηψλ νξζά θξνλνχλησλ, Θενηφθνλ ζε Κφξε 
Παλχκλεηε. 

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

Κνληάθηνλ   Ήρνο α’ 
Υνξφο, Αγγειηθφο 

Μαξηχξσλ ηνχ Υξηζηζχ, ηήλ ηεηξάξηζκνλ δφμαλ, πκλήζσκελ πηζηνί, 
επθεκίαηο αζκάησλ, Ναδάξηνλ Πξνηάζηνλ, θαί Γεξβάζηνλ Κέιζηνλ, νχηνη 
ήζιεζαλ κέρξη ηνκήο θαί ζαλάηνπ, νχηνη ζηέθαλνλ, ηήο αθζαξζίαο ιαβφληεο, 
αηηνχζη ζσζήλαη εκάο. 

Ο Οίθνο 
Σψλ Αζινθφξσλ ηήλ άζιεζηλ, ηά παιαίζκαηα, θαί ηφλ έλδνμνλ ζάλαηνλ, 
δεχηε θηιένξηνη άπαληεο, χκλνηο εγθσκίσλ θαί θδαίο επθεκήζσκελ ηήλ 
ηεηξάξηζκνλ θάιαγγα, ηφλ ζνθφλ Πξνηάζηνλ, ζχλ ηνχησ Γεξβάζηνλ, θαί ηφλ 
ζείνλ Ναδάξηνλ, άκα Κειζίσ ηψ ζεεγφξσ θαί λέσ πεθελφηη. φηη πάζαλ ηψλ 
Διιήλσλ απεηέθξσζαλ καλίαλ, θαζνκνινγνχληεο ηφλ Υξηζηφλ, Θεφλ κέγαλ, 
πξφ αηψλσλ βαζηιεχνληα ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, λχλ δέ κεηά ζάλαηνλ, 
αηηνχζη ζσζήλαη εκάο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΓ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ναδαξίνπ, 

Γεξβαζίνπ, Πξνηαζίνπ, θαί Κειζίνπ. 
ηίρνη 

Σφλ Ναδάξηνλ θαί ζπλάζινπο ηξείο άκα, 
Θεψ πξνζήμε Ναδαξελψ ηφ μίθνο. 
χλ ηξηζί Ναδάξηνο ηκήζε δεθάηε γε ηεηάξηε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Κνζκά ηνχ Πνηεηνχ, 
Δπηζθφπνπ Ματνπκά ηνχ Αγηνπνιίηνπ. 



ηίρνη 
Απήιζε Κνζκάο έλζα πάζα ηεξπλφηεο, 
Μέιε ιηπψλ ηέξπνληα ηήλ Δθθιεζίαλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο ηιβαλνχ. 
ηίρνη 

Μεηήιζελ αχρήλ ηιβαλνχ ηνκήλ μίθνο, 
Καληεχζελ ψθζε ηιβαλφο ηνκεχο πιάλε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πέηξνπ ηνχ Απζειάκνπ. 
ηίρνη 

Σφ πχξ ππειζψλ ελζέσ δήισ Πέηξνο, 
Σφ ηήο πιάλεο πχξ ζβελλχεη ηήο δπζζένπ. 
 

Ο άγηνο Δπζχκηνο ν λένο, ν ελ Θεζζαινλίθε ππέξ ηψλ αγίσλ εηθφλσλ 
αγσληζάκελνο, ηειεηνχηαη. 

 
Οη Άγηνη ηεζζαξάθνληα Μάξηπξεο νη εμ Αηγχπηνπ θαί Παιαηζηίλεο μίθεη 

ηειεηνχληαη. 
 
Μλήκε ηήο Οζίαο κεηξφο εκψλ Παξαζθεπήο ηήο λέαο. 
 
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 

 
Σψλ Μαξηχξσλ  Χδή δ' 

Οπθ ειάηξεπζαλ 
Δπί πέηξαλ, ζείαο γλψζεσο εξείζαληεο, ηάο βάζεηο, Δλδνμνη, ηψλ θαξδηψλ 
πκψλ, ερζξψλ κεραλήκαζηλ, νπ παξεηξάπεηε, αλακέιπνληεο. Ο ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Φψο αλέζπεξνλ, αζιήζαζη δη' ατκαηνο, πκίλ αλέηεηιε, θαί επθξνζχλε ζαθψο, 
πκάο δηεδέμαην Μεγαινκάξηπξεο, αλακέιπνληαο. Ο ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί 
Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ζγηάζαηε, πξνζχκσο δηεξρφκελνη, πφιεηο Μαθάξηνη, φκνινγνχληεο Υξηζηφλ, 
ηπξάλλσλ ελψπηνλ, θαί πάζαλ ίαζηλ, παξερφκελνη, ηνίο δενκέλνηο ράξηηη, ηνχ 
σηήξνο Αζινθφξνη. 

Θενηνθίνλ 
Φσηεηλφηαηνλ, παιάηηνλ επξάκελνο, Θεφο ηήλ κήηξαλ ζνπ, ηαχηελ 
θαηψθεζελ, πηνχο εξγαδφκελνο, θσηφο Παλάκσκε, ηνχο θξαπγάδνληαο. Ο 
ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Σνχ Οζίνπ 
Ο δηαζψζαο ελ ππξί 

Δπί ηφ φξνο αλειζψλ, Πάηεξ αξεηψλ εθνκίζσ, λφκνλ Θενχ θαί σο Μσζήο, 



πιαλεζέληαο εθείιθπζαο εχζεηα, κεισ δψλ Αμηάγαζηε.ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
επινγεηφο εί. 
 
Λχκελ αηξέζεσο δεηλήλ, έζηεζαο θαξκάθσ ηψλ ιφγσλ, ηψλ ζψλ δνγκάησλ 
κεισδψλ, επηλίθηνλ χκλνλ ηψ Κηίζαληη. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί. 
 
Πεγή ζεφβξπηνο ε ζή, Πάηεξ αλαδέδεηθηαη γιψζζα, θινγηδνκέλαηο εθ παζψλ, 
ηαίο ςπραίο, αί πηνχζαη θξαπγάδνπζηλ. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Χο θηβσηφλ ζε θαί ζθελήλ, θιίλελ ηε ηνχ Λφγνπ πκλνχκελ, θήπνλ αλζνχληα 
ηφλ Υξηζηφλ, ηήλ ηεξπλήλ επσδίαλ, ψ ςάιινκελ. Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν 
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ  Χδή ε' 
Παίδαο εχαγείο 

Οξζξίδνληεο πξφο ηφλ εθ Παξζέλνπ, εθιάκςαληα παξαδφμσο κέγαλ Ήιηνλ, 
Μάξηπξεο αήηηεηνη, θψο ερξεκαηίζαηε, θαί ηφ ηήο πιάλεο ράξηηη, ζθφηνο 
ειχζαηε, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε βνψληεο, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Ρψκε ζνπ ε πάιαη ηνχο αγψλαο, θεξχηηεη Ναδάξηε πνιχαζιε, ε 
Κσλζηαληηλνχπνιηο, άδεη ηά ηεξάζηηα, ηφ Ηεξφλ ζνπ ιείςαλνλ, πίζηεη 
θαηέρνπζα, θαί Κχξηνλ πκλείηε βνψζα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Ο ζείνο Ναδάξηνο πεγάδσλ, ηά κχξα ηήο ράξηηνο πξνηξέπεηαη, πάληαο ηνχο 
πξνζηξέρνληαο, πίζηεη απαξχζαζζαη, εηο θσηηζκφλ, θαί θάζαξζηλ, 
αλαθξαπγάδνληαο. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο 
ηνχο αηψλαο. 
 
Τκάο ηνχο γελλαίνπο, Αζινθφξνπο, Ναδάξηνλ, Κέιζηνλ, Πξνηάζηνλ, αχζηο ηφλ 
Γεξβάζηνλ, πξέζβεηο πξφο ηφλ Κχξηνλ, δπλαησηάηνπο έρνληεο, πφζσ 
θξαπγάδνκελ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο 
αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
αξθί ελσζείο ζνη θαη' νπζίαλ, ν πάζη ηφ είλαη παξερφκελνο, φινλ κε 
αλέπιαζελ, φινλ αλεθαίληζε, παιαησζέληα Πάλαγλε, ηαίο παξαβάζεζη, δηφ ζε 
ηήλ Παξζέλνλ πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
Λπηξσηά ηνχ παληφο 

Καζαξζείο ηήλ ςπρήλ παλανίδηκε, αλεδείρζεο δνρείνλ ηνχ Πλεχκαηνο, θαί 
θσηηζκνχ πιεξνχκελνο, θαηεθψηηζαο πάληαο, κέιπεηλ αμίσο. Δπινγείηε ηά 



έξγα ηφλ Κχξηνλ. 
 
Σνίο επαίλνηο ζε ζηέθεηλ κή ζζέλνληεο, πξφ ηνχο ζνχο απνβιέπνληεο. ζηε, 
ράξηλ αηηνχκελ άλσζελ, δσξεζήλαη πνζνχζη λχλ εμπκλήζαη, ηήλ ζήλ εχζεκνλ 
κλήκελ Μαθάξηε. 
 
Νχλ απιίδε ηνίο άλσ γεζφκελνο, ζχλ ρνξνίο ηψλ Αγίσλ παλφιβηε, ψλ ηνχο 
ιακπξνχο αγψλάο ηε, θαί ηνχο άζινπο αλχκλεηο, πφζσ θξαπγάδσλ. Δπινγείηε 
ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ηιαζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ κνη δψξεζαη, θαί θαθψλ απνρήλ Παλακψκεηε, ηαίο 
κεηξηθαίο πξεζβείαηο ζνπ, Θενηφθε Παξζέλε επινγεκέλε, ηψλ πηζηψλ ε 
βεβαία αληίιεςηο. 

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

Σψλ Μαξηχξσλ   Χδή ζ’ 
Δχα κέλ 

Ηζρχτ λεπξνχκελνη Υξηζηνχ ηνχ ιχζαληνο, ηήλ θαθίαλ ηνχ αιάζηνξνο, 
θιίλαληεο ηνχησ ηφλ απρέλα, ηφ ηέινο δηά μίθνπο εδέμαζζε, ιπζέληεο ηήο 
ζαξθφο Μεγαιψλπκνη, φζελ αμίσο καθαξίδεζζε. 
 
Χξαίνη ελ ζηίγκαζη ζαξθνο γεγφλαηε, θαί Αγγέινηο σκνηψζεηε, λχλ δέ 
παξίζηαζζε, ηή πάλησλ γεζφκελνη αεί σξαηφηεηη, κεζέμεζη ζαθψο 
θαιιπλφκελνη, σξαηνηάηαηο Παλζεβάζκηνη. 
 
εκείνηο θαί ηέξαζηλ πκάο εθφζκεζε, θαί πξφ ηέινπο παλανίδηκνη, θαί κεηά 
ηέινο ν Γεζπφηεο, Ναδάξηε, Πξνηάζηε, Κέιζηε, Γεξβάζηε αήηηεηνη Μάξηπξεο. 
φζελ αμίσο καθαξίδεζζε. 
 
Ζγίαζηαη πφζσ ηήλ πκψλ ε ζχκπαζα,εθηεινχζα κλήκελ ζήκεξνλ, ραίξνπζη 
Μάξηπξεο θαί πάληεο, Πξνθήηαη ζχλ πκίλ ενξηάδνπζη, κεζ' ψλ ππέξ εκψλ 
ηθεηεχζαηε, ηφλ εχεξγέηελ Πακκαθάξηζηνη. 

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ ζνη ηνχ ζείνπ Γαβξηήι πξνζάγνκελ, γεγεζφηεο Κφξε πάλαγλε. Υαίξε 
ε Κεραξηησκέλε, Μαξηχξσλ, Απνζηφισλ ηφ θαχρεκα, θαί πάλησλ ηψλ 
Πηζηψλ ηφ δηάζσζκα, Παξζελνκήηνξ απεηξφγακε. 
 

Σνχ Οζίνπ  Ο απηφο 
Ηδνχ λχλ επέιακςελ εκίλ επθξφζπλνο, ζεία κλήκε θαί παλάγαζνο, πάληαο 
επθξαίλνπζα αμίσο, Κνζκά ηνχ ζαπκαζηνχ θαί ζεφθξνλνο, ηνχ ζείνπ 
κεισδνχ θαί ηξηζκάθαξνο, ήλ επαμίσο επθεκήζσκελ. 
 



Υάξηλ ηακάησλ εηιεθψο παλφιβηε, ελ κεζέμεη ζείνπ Πλεχκαηνο, ιχζνλ ηφλ 
δφθνλ ηήο ςπρήο κνπ, ηά λέθε ηψλ παζψλ απνδίσμνλ, πξφο ηξίβνπο 
επζππνξείλ κε εχφδσζνλ, ηάο νπξαλίνπο Αμηάγαζηε. 
 
Νφκνηο θαζεπφκελνη ηνίο ζνίο Μαθάξηε, εμπκλήζαη πξνεζέκεζα, ζήλ πξφο ηά 
άλσ εθδεκίαλ, βεβαίαο αληηδφζεηο ειπίδνληεο, ιακβάλεηλ παξά ζνχ 
αμηχκλεηε, ηφλ ζηεθνδφηελ ηθεηεχνληνο. 

Θενηνθίνλ 
Νεχξσζνλ ήκψλ ηήλ ηήο ςπρήο αζζέλεηαλ, Θενκήηνξ ηή δπλάκεη ζνπ, ιχζνλ 
ηφ βάξνο Παλαγία, ηψλ επηηηζεκέλσλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ε θφζκσ δηθαηνζχλεο 
ηφλ Ήιηνλ, αλεξκελεχησο αλαηείιαζα. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Μαξηχξσλ 
Σψλ Μαζεηψλ νξψλησλ ζε 

Σήλ ηεηξαθηχλ ρνξείαλ ηψλ Αζινθφξσλ, Ναδάξηνλ Γεξβάζηνλ ζχλ Κειζίσ, 
χκλνηο εγθσκίσλ θαηαζηέςσκελ, θαί ηφλ θιεηλφλ Πξνηάζηνλ, ππέξ ηνχ 
θφζκνπ γάξ νχηνη, εμηιενχληαη ηφ ζείνλ. 

Έηεξνλ ηνχ Οζίνπ, θαί Θενηνθίνλ, νκνχ. 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Τκλσδηψλ ελ θάιιεζη, ηήο εδίζηεο ζνπ γιψηηεο, θαί ζενθζφγγνηο άζκαζη, ηήλ 
Αγλήλ θαί Παξζέλνλ, αλχκλεζαο Θενηφθνλ, αιεζψο θαί θπξίσο, κεζ' ήο 
Κνζκά ζεφιεπηε, παξεζησο ηή Σξηάδη, ζνχ κηκεηήλ, θαηά λνχλ θαί πξάμηλ θαί 
ζεσξίαλ, θακέ γελέζζαη πξέζβεπε, Ηεξψηαηε Πάηεξ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Οζίνπ. 
 

Ήρνο α’ 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Ο πακθαέζηαηνο ιπρλνο, θαί ηειαπγέζηαηνο, ε κεινπξγφο θηζάξα, ε λεπξά 
ηψλ εχζήκσλ, ηνχ Πλεχκαηνο ινγίσλ πάζηλ εκίλ, ηάο απηνχ παξαηίζεηαη, 
κεισ δηθάο επσρίαο θαί δη' απηψλ, θαηεπθξαίλεη ηνχο ζεφθξνλαο. 
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ. 
 
Ο κνπζνπξγέηεο ε ιχξα, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ε αεδψλ ν ηέηηημ, ν ηψλ ζείσλ 
αζκάησλ, απιφο ηήο Δθθιεζίαο άδεη ηεξπλψο, εθδηδάζθσλ ηά πέξαηα, ελ 
ζενπλεχζηνηο ηνίο χκλνηο δνμνινγείλ, ηήλ Σξηάδα ηήλ ππέξζενλ. 
 
ηίρ. Σί αληαπνδψζσκελ ηψ Κπξίσ πεξί πάλησλ. 
 
χλ ηαίο αυινηο νπζίαηο, σο παξηζηάκελνο, ηψ ηψλ απάλησλ Κηίζηε, θαί Θεψ 



ζείε Πάηεξ, Κνζκά ηψλ εθηεινχλησλ κλήκελ πνηνχ, ηήλ θαηδξάλ ζνπ 
παλήγπξηλ, ηνχ ιπηξσζήλαη θηλδχλσλ θαί πεηξαζκψλ, θαί παληνίσλ 
πεξηζηάζεσλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. δ’ 
Γαπτηηθνίο άζκαζη, ηφλ πλεπκαηηθφλ α ζκαηνγξάθνλ επθεκήζσκελ ιέγνληεο. 
Δμερχζε ε ράξηο ελ ρείιεζί ζνπ ζηε Πάηεξ, θαί αλεδείρζε ε γιψζζά ζνπ, 
θάιακνο γξακκαηέσο νμπγξάθνπ, θαιιηγξαθνχζα εκίλ κέιε ηά ζσηήξηα, δη' 
ψλ ηήλ θαηά Υξηζηφλ νηθνλνκίαλ, θαί ηήο Αγίαο Σξηάδνο ηφ κέγα κπζηήξηνλ, 
αζκαηηθψο δνμνινγείλ δηδαζθνκεζα, αηηνχκελνη ηαίο ςπραίο ε κψλ ηφ κέγα 
έιενο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Ήζε ηά καθξάλ πνηνχληά κε, ηνχ αγαζνχ ζνπ Τηνχ, Αγαζή θαί παλάκσκε, 
πφξξσζη απέιαζνλ, ηήο αζιίαο θαξδίαο κνπ, θαί ηφλ δεηνχληα θαί 
σξπφκελνλ, θαηαπηείλ κε θάθηζηνλ ιένληα, φθηλ ηφλ δφιηνλ, ζθνιηφλ, θαί 
δξάθνληα ηφλ πνλεξφλ, ζχληξηςνλ ηψ θξάηεη ζνπ, ππφ ηνχο πφδαο κνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θαηλνχ! ψ θξηθηήο εγρεηξήζεσο! ε 
Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ ζε σο έβιεςελ, ελ κέζσ δχν ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, φλ αλσδίλσο θξηθηψο εθχεζελ. Έθιαηε θξάδνπζα. Οίκνη ηέθλνλ 
θίιηαηνλ! πψο ζε δεηλφο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ηαπξψ πξνζήισζελ. 
 

Καί ηά ινηπά σο ζπλήζσο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Οζηνκάξηπξνο Λνπθηαλνχ, Πξεζβπηέξνπ ηήο Μεγάιεο 

Αληηνρείαο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ’ 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Λφγνλ ζείαο γλψζεσο, πεπινπηεθσο δηά πίζηεσο, ηνχο πηζηνχο 
εβεβαίσζαο,πνιχπινθα βάζαλα, θαί ζπκφλ ηπξάλλσλ, θέξεηλ ζαξζαιέσο, 
δηά ηήλ κέιινπζαλ δσήλ, θαί αθζαξζίαλ θαί αγαιιίαζηλ, δηφ ζε καθαξίδνκελ, 
Λνπθηαλέ αμηάγαζηε, θαί ηήλ ζείαλ ζνπ ζήκεξνλ, εθηεινχκελ παηήγπξηλ. 
 
Δηξθηήλ πνιπρξφληνλ, θαί βηαηφηαηνλ ζάλαηνλ, εθαξηέξεζαο ζηε, ηκάζη 
πεδνχκελνο, θαί ιεπηνίο νζηξάθνηο, θεληνχκελνο Μάθαξ, θαί αζηηία ραιεπή, 
καθξά ηε δίςε εθπηεδφκελνο, δηφ ζε ε νπξάληνο, ηξπθή ζαθψο δηεδέμαην, σο 
αήηηεηνλ Μάξηπξα, Αζιεηά γελλαηφηαηε. 
 



Κφιπνο ζε ζαιάηηηνο, Λνπθηαλέ εηζδεμάκελνο, κεζ' εκέξαο ηξηάθνληα, ηή 
ρέξζσ εθδίδσζηλ, Ησλάλ σο πάιαη, ζεξφο ππνπξγία, πξφο ζενηίκεηνλ ηαθήλ, 
θαί ηακάησλ ζείαλ αλάβιπζηλ, Μαξηχξσλ αθξνζίληνλ, ηήο Δθθιεζίαο 
εδξαίσκα, δηά ηνχην ηηκψκέλ ζε, πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Νεθξνχκελνλ βιέπνπζα, Υξηζηφλ ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, θαί λεθξνχληα ηφλ 
δνιηνλ, σο Γεζπφηελ θιαίνπζα, χκλεη ηφλ εθ ζπιάγρλσλ, απηήο πξνειζφληα, 
θαί ηφ καθξφζπκνλ απηνχ, εθπιεηηνκέλε ζξελνχζα έιεγε. Σέθλνλ κνπ 
πνζεηλφηαηνλ, κή επηιάζε ηήο δνπιεο ζνπ.κή βξαδχλεο Φηιάλζξσπε, ηφ 
εκφλ θαηαζχκηνλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

 
νχ Λνπθηαλέ πακκάθαξ κέιπσ θιένο. 

 
Πνίεκα Θενθάλνπο 

 
Χδή α'. Ήρνο δ' 

Άζνκαί ζνη Κχξηε 
νθία θαί ράξηηη θαί δπλάκεη, πλεπκαηηθή Λνπθηαλέ, εθιάκςαο εθψηηζαο, 
ιανχο θαί πξφο επίγλσζηλ, Υξηζηνχ Μάξηπο ψδήγεζαο. 
 
πινηο επζεβείαο ζε ζσξαθίζαο, φ ηήλ αζζέλεηαλ εκψλ, θνξέζαο σο 
εχζπιαγρλνο, αήηηεηνλ εηξγάζαην, ερζξψλ Μάξηπο παιαίζκαζηλ. 
 
Όςνο πξφο νπξάληνλ ηνχο εηο βάζνο, θαθνπηζηίαο Αζιεηά, πεζφληαο 
αλείιθπζαο, δηθηχνηο ηψλ ελζέσλ ζνπ, δνγκάησλ Αμηάγαζηε. 

Θενηνθίνλ 
Λφγσ ηφλ ατδηνλ Παηξφο Λφγνλ, ππέξ αηηίαλ θαί Λφγνλ, αζπφξσο ζπλέιαβεο, 
Αγλή θαί απεθχεζαο, πκψλ εηο απνιχηξσζηλ. 
 

Χδή γ' 
Σφμνλ δπλαηψλ 

Οίθνλ αξεηψλ ιακπξφηεηη, Μάξηπο ηήλ ςπρήλ ζνπ Θεψ απεηέιεζαο, ηψλ 
εηδψισλ δέ ηά ηεκέλε, πξνζεπραίο ζνπ θαηεδάθηζαο. 
 
Όκλεηο πεηξαζκνίο θπθινχκελνο, Μάξηπο θαί βαζάλσλ, αιγεηλνίο πηεδφκελνο, 



ηφλ ηνηνχησλ σο επεξγέηελ, αγαζψλ ζε αμηψζαληα. 
 
ψκα αηθηζκνίο παξέδσθαο, Μάξηπο ηήλ ςπρήλ δέ, αζθαιψο δηεηήξεζαο, 
ζχκα άκσκνλ ηψ Γεζπφηε, ζεαπηφλ πξνζάμαο πάληηκνλ. 

Θενηνθίνλ 
Κφξεο βξέθνο απνηίθηεηαη, ν δεκηνπξγήζαο ηνχο αηψλαο βνπιήκαηη, ήλ 
πκλνχκελ σο Θενηφθνλ, θαί απαχζησο καθαξίδνκελ. 

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

Κάζηζκα   Ήρνο πι. δ’ 
Σήλ νθίαλ 

Σψ ηήο ράξηηνο ιφγσ ηάο ηψλ πηζηψλ, ππαιείθσλ θαξδίαο Λνπθηαλέ, αζιείλ 
παξεζθεχαζαο, θαί ηξνπνχζζαη ηφλ ηχξαλλνλ, θαί θαιψο ηφλ δξφκνλ, 
ηειέζαο ηφλ έλζενλ, επί ηέιεη δφμεο, Μαξηχξσλ ήμίσζαη. φζελ ζπλειζφληεο, 
ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, ηηκψκελ ανίδηκε, ηφλ σηήξα δνμάδνληεο, Αζινθφξε 
παλεχθεκε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Χο Παξζέλνλ θαί κφλελ ελ γπλαημί, ζέ αζπφξσο ηεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, πάζαη 
καθαξίδνκελ, γελεαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γάξ πχξ εζθήλσζελ, ελ ζνί ηήο 
ζεφηεηνο. θαί σο βξέθνο ζειάδεηο, ηφλ Κηίζηηλ θαί Κχξηνλ, φζελ ηψλ Αγγέισλ, 
θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, αμίσο δνμάδνπζη, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ, θαί 
ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο αλπκλνχζηλ αμίσο, ηήλ δφμαλ ζνπ Άρξαληε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηψ μχισ νξψζα ηψ ζηαπξηθψ, ε παλάκσκνο Μήηεξ ηφλ Λπηξσηήλ, 
εζξήλεη δαθξχνπζα, θαί πηθξψο απεθζέγγεην, θαί ζπλνρή θαξδίαο, ηάο θφκαο 
εζπάξαηηε, θαί πξφο απηφλ εβφα. Τηέ κνπ θαί Κχξηε, πψο ζε ηψλ Δβξαίσλ, 
αλνκψηαηνο δήκνο, αδίθσο πξνζπήγλπζη, ηψ ηαπξψ αλακάξηεηε; πψο θαί 
ζέισλ πθίζηαζαη, φμνο θαί ηήλ ηξήζηλ πιεπξάο, ρνιήλ ηε, νίκνη! θαί ήινπο 
καθξφζπκε; αιιά δφμα ζνπ ψηεξ, ηνίο ζείνηο παζήκαζη. 
 

Χδή δ' 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Ηζρπξφο θαηά ηήο πιάλεο, αλεδείρζεο Μαθάξηε, θαί πνιιψλ αιείπηεο, ζείνπο 
πξφο αγψλαο εθάζηνηε, ππνκνλή δέ βαζάλσλ ηήλ αλίζρπξνλ, εηαπείλσζαο, 
Μάξηπο ηζρχλ ηνχ αιάζηνξνο. 
 
Απισζείο επί ηνχ μχινπ, θαί ηκάζη ηεηλφκελνο, θαί ιηκψ θαί δίςεη, ηή 
πνιπρξνλίσ ηεθφκελνο, θαί ιεπηνηάηνηο νζηξάθνηο εθθεληνχκελνο, 
εθαξηέξεζαο, Λνπθηαλέ αμηάγαζηε. 
 
Νφκνλ ζείνλ θαηαγγέιισλ, αλνκνχληαο επέζηξεςαο, θαί πηείλ πξνζχκσο, 



πφκα καξηπξίνπ ππέδεημαο, κεζ' ψλ εηο ζείαο επαχιεηο θαηεζθήλσζαο, 
εληξπθψλ ηψ μχισ, ηήο δσήο Παλανίδηκε. 

Θενηνθίνλ 
Δθ γαζηξφο ζνπ αλαιάκςαο, ηήο Θεφηεηνο Ήιηνο, ηνχο ελ ζθφηεη Κφξε, ηήο 
πνιπζεταο εθψηηζε, ηνχο ελ ζθηά ηνχ ζαλάηνπ θαηειάκπξπλελ, ψ 
θξαπγάδνκελ. Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ. 
 

Χδή ε’ 
Αζεβείο νπθ φςνληαη 

Ππξπνιήζαο ζηε, αθάλζαο ηψλ παζψλ, δη' ηδξψησλ αζθεηηθψλ, ηαίο ξναίο 
θαηέζβεζαο ηψλ αγψλσλ ζνπ, αζεβείαο θάκηλνλ, γελλαηφθξνλ πακκαθάξηζηε. 
 
Αηθηζκνίο βαιιφκελνο, ληθάζηλ αιγεηλψλ, δηακέλεηο πξφο ηφλ Θεφλ, αηελίδσλ 
Άγηε, ζψδεηλ δπλάκελνλ, νχ ρεξζί ηφ πλεχκά ζνπ, ελαπέζνπ επθξαηλφκελνο. 
 
Μαθξπλζέληαο ήιεγρεο, Θενχ ηνχο δπζζεβείο, θαί καθξαίο θαί νδπλεξαίο, 
αιγεδφζηλ Έλδνμε πεξηθπθινχκελνο, ηψ Υξηζηψ πξνζήγγηζαο, νχ ηφ πάζνο 
εμεηθφληζαο. 

Θενηνθίνλ 
Μεηά ηφθνλ άθζνξνο, δηέκεηλαο Αγλή, θαί θζνξάο γέλνο ηψλ βξνηψλ, σο 
Θεφλ γελλήζαζα ειεπζέξσζαο, δηά ηνχην πίζηεη ζε, νξζνδφμσο καθαξίδνκελ. 
 

Χδή ο’ 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Αβξφρσο, ηψλ βαζάλσλ δηέβεο ηφλ θιχδσλα, ηή παλαιθεί δέ παιάκε, εθ 
βπζνχ ηφ ζψκά ζνπ δηεζψζε, ηνίο πνζνχζηλ, αζηλέο Θενκάθαξ ξψκελνλ. 
 
Αγάπε, ηνχ Υξηζηνχ ππξπνινχκελνο, Έλδνμε, κέρξη ζαλάηνπ αληέζηεο, ηνίο 
ηπξάλλνηο πάλζνθε, δηά ηνχην, βαζηιείαο νπξαλψλ εμηψζεο γεζφκελνο. 
 
Κεηψαο, εθ γαζηξφο, Ησλάλ ν ξπζάκελνο, ηξηεκεξεχζαληα ζψδεη, ζέ βπζνχ 
ζαιάζζεο θαζππνπξγνχλησλ, ελαιίσλ, ζνί ζεξψλ κεζ' εκέξαο ηξηάθνληα. 

Θενηνθίνλ 
Αγλήλ ζε, πεξηζηεξάλ θαί κφλελ ακίαληνλ, ν θαζαξφο εχξε Λφγνο, θαί εθ ζνχ 
ηερζήλαη εχδφθεζε, Παλαγία, Θενκήηνξ Παξζέλε παλάκσκε. 

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

Κνληάθηνλ   Ήρνο β’ 
Σήλ ελ πξεζβείαηο 

Σφλ ελ αζθήζεη ηφ πξφηεξνλ ιακπξπλζέληα, θαί ελ αζιήζεη ηφ δεχηεξνλ 
θαηδξπλζέληα, πάληεο σο θσζηήξά ζε θαηδξφηαηνλ, Λνπθηαλέ ηνίο χκλνηο, 
ελδφμσο ζέ γεξαίξνκελ. Πξεζβεχσλ κή παχζε ππέξ πάλησλ εκψλ. 



Ο Οηθνο 
Γλψζεη ηή ζεία θαζσπιηζκέλνο, θαί ηφλ λνχλ ζεία δφμε ειιακθζείο Αζιεηά, 
ηψ Πλεχκαηη θσηηδφκελνο, κάραηξα ψθζεο εζηηιβσκέλε, ηά δηδάληα πάληα 
άξδελ εθηέκλσλ, αηξεηηθψλ ηά αιιφθπια δφγκαηα έλδνμε, θαί θήξπμ ηήο 
αιεζείαο, πξφο δσήλ ππαιείθσλ άπαληαο, ηνχο επζεβψο πξνζηφληαο ζνη, εθ 
θηλδχλσλ δέ ιπηξνχζαη θαί ζιίςεσλ. Πξεζβεχσλ κή παχζε ππέξ πάλησλ 
εκψλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΔ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Λνπθηαλνχ, 

πξεζβπηέξνπ Αληηνρείαο ηήο κεγάιεο. 
ηίρνη 

Άξηνπ ζηεξήζεη Λνπθηαλφο αληέρεη,  
Σνχ δψληνο άξηνπ κή ζηεξεζήλαη ζέισλ. 
Ληκψ Λνπθηαλφο δεθάηε ζάλελ εδέ ηε Πέκπηε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνπ Οζίνπ Παηξφο εκψλ αβίλνπ Δπηζθφπνπ. 
ηίρνη 

Ηζάγγεινλ αβίλνο εχ βηνχο βίνλ,  
Θαλψλ ζπλήθζε ηψ ρνξψ ηψλ Αγγέισλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ Βάξζνπ, 
Δπηζθφπνπ Δδέζζεο. 

 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αζιήζεσο Μνλαρνχ ηηλνο θαί Μάξηπξνο, θαί 

σθέιηκνο δηήγεζηο πεξί απηνχ. 
 

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

Χδή δ’ 
Ο δηαζψζαο ελ ππξί 

Ρχκελ ξεκάησλ ηψλ ζνθψλ, ηχξαλλνο δηψθηεο κή θέξσλ, θαί ζαλαηνί ζε θαί 
βπζψ, ζαιαηηίσ πξνζξίπηεη ηήλ άλσ ζνη, πξνμελψλ σο νπθ ψεην, βαζηιείαλ 
εηο αηψλαο θαί ζείαλ δφμαλ. 
 
Μή πξνζθπλήζαο ηνίο γιππηνίο, γφλπ ηε κή θάκςαο εηδψινηο, εηο πχξ 
εβιήζεο ζιηβεξφλ, εηο βαζάλσλ εηζήιζεο ηήλ θάκηλνλ, δξνζηδφκελνο 
Πλεχκαηνο, δξνζνβφισ δπλαζηεία Θεφθξνλ Μάξηπο. 
 
Νελεθξσκέλνπο θαί βπζψ, ηήο Διιεληθήο αζεταο, θαηαπνζέληαο ηνχο ιανχο, 
δσεθφξνηο ζνπ ιφγνηο αλείιθπζαο κεισ δψλ Αμηάγαζηε. Ο Θεφο φ ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Δπινγεκέλνο ν θαξπφο, ηήο επινγεκέλεο γαζηξφο ζνπ, φλ επινγνχζηλ 
νπξαλψλ, αη Γπλάκεηο βξνηψλ ηε ζπζηήκαηα, φ εκάο ιπηξσζάκελνο, ηήο 



θαηάξαο ηήο αξραίαο επινγεκέλε. 
 

Χδή ε’ 
Παίδαο επαγείο 

Ληκψ λνεηψ ηνχο εθηαθέληαο, ηψ άξησ ηψλ ιφγσλ ζνπ εζηήξημαο, κφλνλ 
ζέβεηλ Κχξηνλ, άξηνλ ηήο δσήο εκψλ, θαζππνδείμαο Έλδνμε, ψ πάληεο 
ςάιινκελ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Παηήζαο δεηλάο κεραλνπξγίαο, ερζξνχ ηνχ απαηεψλνο ηή αζιήζεη ζνπ, 
ήξζεο πξφο πεξίδνμνλ, χςνο Αμηάγαζηε, θαί ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο, βνψλ ηά 
ηάγκαηα.Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Χ μέλσλ πξαγκάησλ ηειεζζέλησλ, ελ ζνί Λνπθηαλέ Μάξηπο ανίδηκε! θφιπνο 
γάξ ζαιάηηηνο, ζψκά ζνπ ηφ άγηνλ, εθ' ηθαλφλ δεμάκελνο νπθ ειπκήλαην, ηή 
ρέξζσ δηαζψδεη δέ ζψνλ, ξείζξα ηακάησλ, εθβιχδνλ ηνίο πνζνχζη. 

Θενηνθίνλ 
Καί γιψζζε Παξζέλε θαί θαξδία’ αγλήλ Θενηφθνλ ζέ θεξχηηνκελ. Κχξηνλ γάξ 
έηεθεο, ζάξθα πεξηθείκελνλ, θαί ελ δπζί ηαίο θχζεζη θαηαλννχκελνλ, φλ πάζαη 
νπξαλψλ αί Γπλάκεηο, αλπκλνινγνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

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

Χδή ζ’ 
Δχα κέλ ηφ ηήο παξαθνήο 

Λάκπεη ζνπ νθέ ηφ Ηεξφλ κλεκφζπλνλ, ηαίο αθηίζη ηνχ πλεχκαηνο, λέθνο 
παζψλ δηαζθεδάδνλ, θσηίδνλ επζεβψλ ηά ζπζηήκαηα, θαί θιέγνλ ηψλ 
δαηκφλσλ ζηξαηεχκαηα, φ εθηεινχληαο εκάο θχιαηηε. 
 
Διχζεο ηνχ ζψκαηνο δεζκψλ Μαθάξηε, θαί πξφο χςνο επνπξάληνλ, ραίξσλ 
αλέπηεο θαί επψθζεο, σξαίνο ηψλ ζηηγκάησλ ηεξπλφηεζη, Θεψ ηψ Πνηεηή ψ 
παξίζηαζαη, κεηά Μαξηχξσλ επθξαηλφκελνο. 
 
Ο Μάξηπο εκψλ Λνπθηαλφο ζπλήγαγελ, επθεκήζαη ηνχηνπ ζήκεξνλ, άζινπο 
ιακπξνχο θαί ηνχο αγψλαο, ηήλ κέρξη ηειεπηήο γελλαηφηεηα, ζαπκάησλ ηε ηήλ 
ράξηλ ηήλ άθζνλνλ, φλ επαμίσο καθαξίδνκελ. 

Θενηνθίνλ 
νθίαο δνρείνλ ππέξ λνχλ ηήο θξείηηνλνο, αλεδείρζεο Κφξε Πάλαγλε, 
έκςπρνο ζξφλνο ηε θαί πχιε, δηφ ζε ηψλ βξνηψλ ηά ζπζηήκαηα, Αγγέισλ ηε 
δνμάδεη ζηξαηεχκαηα, κφλελ ηψλ πάλησλ ππεξέρνπζαλ. 



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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Πλεπκαηηθήο σο έκπιεσο, ράξηηνο θαί ζνθίαο, Λνπθηαλέ παλεχθεκε, ηήλ 
Θεφπλεπζηνλ Μάξηπο, Γξαθήλ εξκήλεπζαο πάζαλ, πιάλελ δέ ηψλ Διιήλσλ, 
ήιεγμαο ηήλ πνιχζενλ, θαί ςεπδψλπκνλ γλψζηλ, ηήλ δέ Υξηζηνχ, Δθθιεζίαλ 
εχθξαλαο, Αζινθφξε, θαηδξχλσλ ελ ηνίο ιφγνηο ζνπ, Οξζνδφμσλ ηά πιήζε. 

Θενηνθίνλ 
Ναφο εγέλνπ Πάλαγλε, ηήο Θεφηεηνο φιεο, ηφλ ηήο Σξηάδνο έλα γάξ, ηέηνθαο 
απνξξήησο, δηπινχλ ηή θχζεη Παξζέλε, ελ κηά ππνζηάζεη, φλ εθηελψο 
ηθέηεπε, ζψζαη ηνχο ζέ πκλνχληαο, εθ πεηξαζκψλ, θαί Κηλδχλσλ Γέζπνηλα 
Θενηφθε, ζνί γάξ ηφ Υαίξε θξάδνκελ, πξνζηαζία ηνχ θφζκνπ. 
 

Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Λνγγίλνπ ηνχ Δθαηνληάξρνπ, ηνχ επί ηνχ 

ηαπξνχ. 
 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Σφλ βξνηφλ ρξεκαηίζαληα, θαί ηαπξψ νκηιήζαληα, θαί ειίνπ έιιακςηλ 
ακαπξψζαληα, θαί εθ πιεπξάο αλαβιχζαληα, ζσηήξηνλ άθεζηλ, θαηηδψλ κεηά 
ιεζηνχ, ηνχ επγλψκνλνο Έλδνμε, σκνιφγεζαο, θαί Θεφλ θαί Γεζπφηελ 
εθνπζίσο, ππνκείλαληα ηά πάζε, δη' επζπιαγρλίαλ ακέηξεηνλ. 
 
Σήλ θαηάθαξπνλ άκπεινλ, επί μχινπ Θεψκελνο, εξηεκέλελ Έλδνμε θαί 
πεγάδνπζαλ, νίλνλ δσήο θαί αθέζεσο, ηά ρείιε ππέζεθαο, ηήο θαξδίαο θαί 
πηψλ, επθξνζχλεο πεπιήξσζαη, ηήλ θαηάπηθξνλ, απηζηίαλ εκέζαο σο 
ερέθξσλ, σο ηνχ ρείξνλνο ηφ θξείηηνλ, πεξηθαλψο πξνειφκελνο. 
 
Θαλαηψζαο ηφλ ηχξαλλνλ, επηνικία ηψλ ιφγσλ ζνπ, πξφο ζθαγήλ εθνχζηνλ 
εχηνκφιεζαο, νχ δεηιηάζαο παλεχθεκε, Λνγγίλε ηφλ ζάλαηνλ, ηήλ αζαλαηνλ 
δσήλ, πξνμελνχληά ζνη ράξηηη, φζελ πίζηεη ζνπ, ηήλ παλένξηνλ κλήκελ 
εθηεινχκελ, δπζσπνχληέο ζε πξεζβεχεηλ, ππέξ εκψλ πξφο ηφλ Κχξηνλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β’ 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Δλ ηψ πάζεη ζνπ, Υξηζηέ, ηφλ λαφλ ζεσξήζαο δηαξξαγέληα Λνγγίλνο ν 



Δθαηφληαξρνο, Τηφλ Θενχ ζε είλαη ηνίο , Ηνπδαίνηο εθήξπηηελ. ζελ νη δεηλνί, 
ηήλ ζείαλ θάξαλ απηνχ ηεκφληεο ηψ μίθεη, ελ θνπξία έξξηςαλ, γπλή δέ ηαχηελ 
επξνχζα, ηάο θεθιεηζκέλαο θφξαο απηήο ηψλ νκκάησλ αλέσμε, κεζ' ήο θαί 
εκείο βνψκέλ ζνη. Ο ηνχηνλ ζηεθαλψζαο, ππέξ ζνχ αζιήζαληα, ηαίο απηνχ 
ηθεζίαηο, θαί εκψλ ηά φκκαηα ηήο θαξδίαο θψηηζνλ, ηνχ δνμάδεηλ ζε Θεφλ, ηφλ 
ελ ηαπξψ πξνζεισζέληα, εηο ηφ ζψζαη εκάο. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
'Οιελ απνζέκελνη 

Μφλνο ππέξ άπαληαο, πηνχο αλζξψπσλ φ ηάιαο, κφλνο επιεκκέιεζα, ηά θαί 
ιφγσ άθζεγθηα, θαί αθνχζκαηη, κεδακψο άρξαληε, θνξεηά πέινληα, δηά 
ηνχηφ ζνπ θαί δένκαη. χγγλσζη Γέζπνηλα, ζχγγλσζη θαί δφο κνη κεηάλνηαλ, 
δφο κνη εμνκνιφγεζηλ, δφο κνη ζηελαγκνχο ηε θαί δάθξπα, ίλα δηά ηνχησλ, 
ζπληξίβσλ ηήλ θαξδίαλ κνπ αεί, θξάδσ ηφ, Ήκαξηνλ, ήκαξηνλ, ηιάζζεηη 
ζψζφλ κε. 

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. β’ 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Δλ ηψ ηαπξψ παξεζηεθψο, θαί ηά γελφκελα ζθνπψλ, ηφλ ζηαπξσζέληα επί 
μχινπ, Θεφλ θαί άλζξσπνλ εσξαθψο, εβφαο πξφο αχηφλ. Δλ ηή βαζηιεία ζνπ 
κλήζζεηί κνπ Κχξηε. Γηφ θαί ν σηήξ εθψλεη ζνη. Μαθάξηνο εη Λνγγίλε, θαί ηφ 
κλεκφζπλφλ ζνπ εηο γελεάλ θαί γελεάλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Σήλ πάζάλ κνπ ειπίδα εηο ζέ, Παξζέλε αλαηίζεκη, κή παξίδεο, αιιά ζπεχζνλ 
αγαζή, ξπζζήλαί κε ελ ηάρεη, παζψλ ηψλ ελνρινχλησλ, θαί θαζ' εθάζηελ 
πνιεκνχλησλ κε. 

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

Σφ Λνγγίλνπ κέγηζηνλ πκλήζσ θιένο. Ησζήθ. 



 
Χδή α'. Ήρνο δ' 

Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 
Σαίο ζείαηο, θσηνρπζίαηο  Έλδνμε, πεξηιακπφκελνο, θαί ζχλ Αγγέισλ ηάμεζη 
Υξηζηψ, ηψ Θεψ παξηζηάκελνο, ηήλ θσηνθφξνλ κλήκελ ζνπ, ηνχο 
εθηεινχληαο θαηαθαίδξπλνλ. 
 
Οχδέλ ζε, ηήο πξφο Θεφλ ελψζεσο, Μάξηπο ερψξηζε, θερσξηζκέλνλ πάζεο 
ζαξθηθήο, εδνλήο δηά πίζηεσο, θαί θαζαξψο ηψ έξσηη, ηψ αθξνηάησ 
ελεδφκελνλ. 
 
Λαηξεχσλ, Θεψ ηψ δψληη έλδνμε, Λνγγίλε πάλζνθε, λεθξνίο μνάλνηο κάθαξ 
νπδακψο, ζχ ιαηξείαλ πξνζέλεηκαο, δηφ πξφο αηειεχηεηνλ, ζαλαησζείο δσήλ 
θαηήληεζαο. 

Θενηνθίνλ 
Ο Λφγνο, ν ηνχ Θενχ ελ κήηξα ζνπ, ιφγσ ζπλείιεπηαη, ηήο αινγίαο ξχζαζζαη 
βξνηνχο, βνπιεζείο αγαζφηεηη, Παξζελνκήηνξ άρξαληε, επινγεκέλε 
παλακψκεηε. 
 

Χδή γ' 
Δχθξαίλεηαη επί ζνί 

Γλσξίζαο επί ηαπξνχ, Τηφλ Θενχ ηφλ αιεζή Κχξηνλ, ππέξ εκψλ πάζρνληα, 
ηνχησ νινςχρσο επίζηεπζαο. 
 
Γή ψζπεξ πίσλ ε ζή, ςπρή ιαβνχζα ινγηθά ζπέξκαηα, ζηάρπλ νθέ ψξηκνλ, 
ζείαο εχζεβείαο εβιάζηεζελ. 
 
Ηζηίσ ηψ ηνχ ηαπξνχ, ηφ ηψλ βαζάλσλ δηειζψλ πέιαγνο, ηνχο γαιελνχο 
έθζαζαο, έλδνμε ιηκέλαο γεζφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ννζνχζάλ κνπ ηήλ ςπρήλ, ηαίο ηψλ παζψλ επαγσγαίο ίαζαη, Μήηεξ Θενχ 
Πάλαγλε, θαί πξφο ζσηεξίαλ θαηεχζπλνλ. 

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

Κάζηζκα. Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

ηαπξσζέληα θαηείδεο ηφλ Λπηξσηήλ, θαί απηνχ ηαίο αθηίζη θαηαπγαζζείο, 
ζθφηνο ηφ βαζχηαηνλ, ηήο αγλνίαο απέθπγεο, θαί πξφο ζείαλ γλψζηλ, ζαπηφλ 
κεηεξξχζκηζαο, πηζησζείο σο έζηη, Θεφο ν νξψκελνο, φζελ θαί αζιήζαο, ηνίο 
ρνξνίο ήξηζκήζεο, Λνγγίλε καθάξηε, ηψλ Μαξηχξσλ γεζφκελνο, κεζ' ψλ 
πάληνηε έλδνμε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 



Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε ηήλ ηαπεηλήλ, ηήλ ελ δάιε ηνχ βίνπ ηψλ πεηξαζκψλ, 
λχλ σο αθπβέξλεηνλ, πνληνπκέλελ Παλάκσκε, ακαξηηψλ ηψ θφξησ, 
θαλείζαλ ππέξαληινλ, θαί εηο ππζκέλα Άδνπ, πεζείλ θηλδπλεχνπζαλ, θζάζνλ 
Θενηφθε, ηή ζεξκή ζνπ πξεζβεία, θαί ζψζνλ παξέρνπζα, ζφλ ιηκέλα ηφλ 
εχδηνλ, ίλα πίζηεη θξαπγάδσ ζνη. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ δνχλαί κνη ηήλ άθεζηλ, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, φ δνχιφο ζνπ 
Γέζπνηλα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ , 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδε, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Θεέ ππεξάγαζε, 
αλεμίθαθε Κχξηε. Ζ πηζηψο εθβνήζσκελ. πιαγρλίζζεηη Παξζέλε εθ' εκάο, 
θαί πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, απηνχ ηά 
παζήκαηα. 
 

Χδή δ' 
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 

Ορπξψηαηνλ θηεζάκελνο ελ ηή πίζηεη, ηφλ ινγηζκφλ καθάξηε, αλίζρπξνλ 
πιάλεο, ειπζαο νρχξσκα, Λνγγίλε θαί έθξαδεο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Τςσζέληα Καί ηψ μχισ πξνζεισζέληα, ηφλ απαζή Θεψκελνο, Κχξηνλ ηήο 
δφμεο, ηνχηνλ σκνιφγεζαο, Τηφλ Θενχ έλδνμε, πάζρνληα νηθείσ ζειή καηη. 
 
Μαξαηλφκελνλ ηφλ ζάλαηνλ ηψ ζαλάησ, ηνχ απαζνχο Θεψκελνο, έζπεπζαο 
Λνγγίλε, δη' απηφλ ηεζλήμεζζαη, θαί δήλ κεηά ζάλαηνλ, ζχλ ηνίο εχθιεψο 
ελαζιήζαζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Δλσζέληα θαζ' ππφζηαζηλ ελ γαζηξί ζνπ, θαί γεγνλφηα άλζξσπνλ, Άρξαληε 
ηφλ Λφγνλ, ππέξ ιφγνλ ηέηνθαο, δηπινχλ ηαίο ζειήζεζη, θαί ηαίο ελεξγείαηο 
δεηθλχκελνλ. 
 

Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

Γήο πάζεο αιεζψο, γεγνλψο παξεπίδεκνο, ελ ζηίγκαζηλ Αζινθφξσλ, 
σξαηψζεο Λνγγίλε, θαί γήλ πξαέσλ ψθεζαο. 
 
Ηζρπζαο ηνχ ηαπξνχ, ηή δπλάκεη θξαμάκελνο, αλίζρπξνλ ηψλ ηπξάλλσλ, 
Αζινθφξε Λνγγίλε, ηξνπψζαζζαη απφλνηαλ. 
 
ηήζαο ελ αζθαιεί, ζεκειίσ θαξδίαο ζνπ, Αήηηεηε ηάο θηλήζεηο, πεηξαζκψλ 
επηθιχζεη, αζάιεπηνο δηέκεηλαο. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ κφλελ ηφλ Θεφλ, απεηξάλδξσο θπήζαζαλ, πκλήζσκελ Θενηφθνλ, δη' 



απηήο νη ζσζέληεο, θαί πφζσ καθαξίζσκελ. 
 

Χδή ο’ 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλή 

ξε ηε, θαί ηήλ γήλ ζαιεπζείζαλ Θεψκελνο, ελ ηή ηνχ πάζνπο εκέξα, 
απηζηίαο ζηάζεσο εζαιεχζεο, θαί ηή πίζηεη, εληδξχζεο Λνγγίλε ηνχ 
πάζρνληνο. 
 
Νφεζηλ, αιεζή θαί ηειείαλ θαί έκθξνλα, αλαιαβείλ εδπλήζεο, θαζνξψλ ηήλ 
θηίζηλ αιινηνπκέλελ, θαί πξφο ζείαλ, ειινηψζεο Λνγγίλε επίγλσζηλ. 
 
Τπέζηεο, ραιεπήλ ηηκσξίαλ γεζφκελνο, θαί ηφλ απρέλα ηψ μίθεη, αδηζηάθησ 
γλψκε ηκεζείο Λνγγίλε, δηαθφπηεηο, θεθαιάο δπζκελψλ δηά πίζηεσο. 

Θενηνθίνλ 
Μάξαλνλ, θαί πξνξξίδνπο Παλάκσκε έθηηινλ, ηάο αθαλζψδεηο ελλνίαο, ηήο 
εκήο θαξδίαο, θαί θαξπνθφξνλ, ηαχηελ δείμνλ, κεζηηεία ζνπ Κφξε παλάκσκε. 

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

Κνληάθηνλ   Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δπθξνζχλσο γέγεζελ ε Δθθιεζία, ελ ηή κλήκε ζήκεξνλ, ηνχ ανηδίκνπ 
αζιεηνχ, Λνγγίλνπ αλαθξαπγάδνπζα. χ κνπ ηφ θξάηνο, Υξηζηέ θαί 
ζηεξέσκα. 

Ο Οίθνο 
Σφλ νπξαλφλ ζθφηεη πνιιψ , ηήλ γήλ ηε ζεηνκέλελ, θαί πέηξαο ξεγλπκέλαο, 
λανχ ηε ηφ θαηαπέηαζκα ζρηζζέλ εηο δχν ζεσξψλ ελ ηψ ζείσ πάζεη ηνχ 
Υξηζηνχ φ αζιεηήο, Θενχ Τηφλ απηφλ εγλψξηζε, πάζρνληα ηή νηθεία 
επζπιαγρλία, απαζή δέ φληα ηή ζεφηεηη θαί δφμε, ζχλ ηψ Παηξί θαί Πλεχκαηη 
Αγίσ ζπλέρνληα ηφ πάλ θαί δηαθξαηνχληα, σο Θεφλ αιεζηλφλ θαί Βαζηιέα, 
φζελ ελ ραξά Λνγγίλνο αλαθξαπγάδεη. χ κνπ ηφ θξάηνο Υξηζηέ θαί ζηεξέσκα. 
 

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

Δθαηνληάξρνπ. 
ηίρνη 

Τηφλ Θενχ ιέγσλ ζε Υξηζηέ θαί πάιηλ,  
Λνγγίλνο σο πξίλ ηέκλεηαη ηφλ απρέλα. 
Έθηε θαί δεθάηε Λνγγίλνλ άνξ θαηέπεθλελ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ δχν Μαξηχξσλ, ηψλ ζπλαλαηξεζέλησλ 
ηψ Αγίσ Λνγγίλσ. 

ηίρνη 
Φζαξηήλ ζηξαηείαλ εθιεινηππία μίθεη, 



Γπάο ζπλάζισλ εζηξαηεχζε Κπξίσ. 
 

Σή αχηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Λενληίνπ, Γνκεηίνπ, 
Σεξεληίνπ θαί Γνκλίλνπ. 

ηίρνη 
Σξείο Λεφληηε, ηνχο ζπλαζινχληαο έρσλ, 
Λεφληηφλ ηη ηήο ππξάο άιιε κέζνλ. 
 

Σή αχηή εκέξα, κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκσλ Μαινχ. 
ηίρνη 

Μαιφο βξαρείαλ γήο ιηπψλ παξνηθίαλ, 
Πφινπ θαηνηθεί ηήλ καθξάλ θαηνηθίαλ. 
 

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

Χδή δ’ 
Δλ ηή θακίλσ 

Ννκίκσο Μάξηπο, ελαζιήζαο αλδξεία γλψκε ςπρήο, πάζαο αλνκνχλησλ 
ήζρπλαο ηάο βνπιάο, θαί λνκίκσο εζηεθάλσζαη, Δπινγεκέλνο εη αλαβνψλ, 
ηήο δφμεο ν Κχξηνο. 
 
Ζ ζεία ράξηο, επηθνηηψζα ηνίο ιεηςάλνηο ζνπ, πάζαλ αι γεδφλα ιχεη ηψλ 
εχζεβψο, πξνζηφλησλ ζνη Μαθάξηε, θαί θεξπηηφλησλ ζε, αιεζείαο αήηηεηνλ 
Μάξηπξα. 
 
αξθφο ζλεζθνχζεο, νχθ εθείζσ Λνγγίλε δηά Υξηζηφλ, ζχεηλ απεξλήζσ 
δαίκνζη θαί ζαπηφλ, ηψ Θεψ ζπζίαλ άκσκνλ, ραίξσλ πξνζήγαγεο, δηά μίθνπο 
ηκεζείο αμηάγαζηε. 

Θενηνθίνλ 
Χο θαζαξάλ ζε, ν θαζαξφο Λφγνο θαηψθεζε, Κφξε δηά ζνχ θαζάξαη ηνχο 
κνιπζκνχο ηψλ αλζξψπσλ πξνειφκελνο. επινγεκέλνο γάξ φ θαξπφο, ηήο 
θνηιίαο ζνπ πέθπθελ. 
 

Χδή ε' 
Υείξαο εθπεηάζαο 

Κνηκίζαο ηφ πξίλ ηάο ηήο ζαξθφο, θηλήζεηο Έλδνμε, ηαίο εγξεγφξζεζη, ηαίο 
πξφο ηφλ Κχξηνλ χπλσζαο, ηφλ γιπθχλ χπλνλ ανίδηκε, ζαλαησζείο δηά 
Υξηζηφλ, ηφλ επί μχινπ ηαπξνχ, αθππλψζεη ζεία, λεθξνίο ηήλ δσήλ 
αλαβιχζαληα. 
 
Λφγρε θεληεζέληα ηήλ πιεπξάλ, Μαθαξηψηαηε, θαί αίκα βιχζαληα, Θεφλ 
εψξαθαο άλζξσπνλ, δηά ζπιάγρλα ρξεκαηίζαληα, θαί θαηεηξψζεο ηψ απηνχ 
εδίζησ έξσηη, αλακέιπσλ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Έζβεζαο ππξάλ εηδσιηθήλ, αηκάησλ ξεχκαζη, Λνγγίλε πάλζνθε, θαί 



θαηελέπξεζαο μφαλα, θαί αλίδξπηα ζεβάζκαηα, ηψ ζείσ δήισ ηήλ ςπρήλ 
αλαθιεγφκελνο, θαη θξαπγάδσλ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
κκαηα θαξδίαο θσηηζζείο, ηαίο ζείαηο ιάκςεζη, ηνχ ακαπξψζαληνο ειίνπ 
πάλζνθε έιιακςηλ, ηήλ αριχλ Λνγγίλε έιηπεο, ηήο δπζζεβείαο θαί θσζηήξ, 
ψθζεο θσηίδσλ ήκάο, ηνχο βνψληαο. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
ηφκαηη θαί γιψζζε θαί ςπρή, αλαθεξχηησ ζε ζενγελλήηξηαλ, θαί ηθεηεχσ ζε 
Άρξαληε, Σήλ θαξδίαλ κνπ θαηάγαπζνλ, ηψ θσηηζκψ ζνπ, θαί δεηλνχ ζθφηνπο 
κε ιχηξσζαη, εθβνψληα. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

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

Χδή ζ' 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο 

Ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο Λφγνο, ν ελ ηαπξψ ρείξαο απιψζαο, Μάξηπο ηνίο 
αλφκνηο εβφαο, απηνχ ηφ πάζνο ηφ πακκαθάξηζηνλ, εμεηθνλίδσλ ζάλαηνλ, 
εζεινπζίσο θαζπθίζηακαη. 
 
Χο πεξηθαιήο αζινθφξνο, ραξηησζείο Μάξηπο Λνγγίλε, φινο σξαηφηαηνο 
ψθζεο, θαί ηψ σξαίσ Λφγσ παξίζηαζαη, ηάο ακνηβάο ηψλ πφλσλ ζνπ, 
πινπζησηάησο θνκηδφκελνο. 
 
έ ηφλ δηαπγία θαλέληα, ήιηνλ άδπηνλ Λνγγίλε, θαί καξκαξπγαίο Ηακάησλ, ηήλ 
νηθνπκέλελ πάζαλ θσηίδνληα, θαί ηήλ αριχλ ζθεδάδνληα, ηήο αγλσζίαο 
καθαξίδνκελ. 
 
Ήξζεο πξφο κνλάο νπξαλίνπο, θαί ηνίο ρνξνίο ζπλεξηζκήζεο, πάλησλ ηψλ 
άγίσλ Μαξηχξσλ, κεζ' ψλ Λνγγίλε Μάξηπο κλεκφλεπε, ηψλ επζεβψο ηήλ 
κλήκελ ζνπ, ενξηαδφλησλ πακκαθάξηζηε. 

Θενηνθίνλ 
Φσηφο νηθεηήξηνλ ψθζεο, ηνχ αλεζπέξνπ Θενηφθε, δη' νχ νη ελ ζθφηεη θαί 
ζθηά, ηήο άκαξηίαο θψο εζεάζαλην, δηφ κνπ θσηαγψγεζνλ, ηά ηήο θαξδίαο 
αηζζεηήξηα. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Οξψλ ηφλ πάλησλ Κχξηνλ, θαί Θεφλ αθππλνχληα, επί ηαπξνχ ζειήκαηη, 
θινλνπκέλελ ηε πάζαλ, θαηξψ ηνχ πάζνπο ηήλ θηίζηλ, Αζινθφξε Λνγγίλε, 



Λεζηή ζχλ ηψ επγλψκνλη, σκνιφγεζαο ηνχηνλ, Τηφλ Θενχ, ππέξ νχ θαί 
ραίξσλ εζθαγηάζζεο, θαί λχλ σο Μάξηπο άξηζηνο, ππέξ πάλησλ πξεζβεχεηο. 

Θενηνθίνλ 
Κελνχηαη ελ ηή κήηξα ζνπ, ν πιεξέζηαηνο Λφγνο, θφιπσλ παηξψσλ άρξαληε, 
νπθ εθζηάο απνξξήησο, θαί ζάξμ νξάηαη θαί βξέθνο. ηίθηεηαη Θενηφθε. λ 
εθηελψο ηθέηεπε, ιπηξσζήλαη θηλδχλσλ, θαί πεηξαζκψλ, θαί πηαηζκάησλ 
Γέζπνηλα θαί γεέλλεο, ηνχο επζεβψο θεξχηηνληαο, ηνχ Θενχ ζε Μεηέξα. 
 

Καί ε ινηπή ηνχ ξζξνπ Αθνινπζία, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΕ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Χζεέ θαί ηνχ Αγίνπ Οζηνκάξηπξνο 

Αλδξένπ ηνχ ελ ηή Κξίζεη. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
ηηρεξά ηνχ Πξνθήηνπ 

 
Ήρνο α’ 

Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Σφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ Παηξφο, ηφ εθπνξεπφκελνλ, δηά ηήο ζήο γιψηηεο ψξηζε, 
Υξηζηνχ ηήλ κέιινπζαλ, ελ εζράηνηο ρξφλνηο, παξνπζίαλ έζεζζαη, επί 
αλαθαηλίζεη ηήο θηίζεσο. θαί λχλ ηήλ έθβαζηλ, ζεσξνχληεο ηψλ πξνξξήζεσλ, 
ζνχ Πξνθήηα, ηήλ κλήκελ γεξαίξνκελ. 
 
Σή γλψκε πνξλεχνπζαλ ηφ πξίλ, απφ ζνχ Φηιάλζξσπε, θχζηλ εκψλ 
κλεζηεπζάκελνο, ηήο βεβειψζεσο, ειπηξψζσ ηαχηελ, ζεαπηψ θαζ' έλσζηλ, 
ζπλάςαο ππέξ λνχλ αδηάξξεθηνλ, θαί ηνχηνπ ζχκβνινλ, φ Πξνθήηεο ζνπ 
γελφκελνο, ηάο πξίλ πφξλαο, ζσθξφλσο εγάγεην. 
 
Πξνθήηα ζεζπέζηε ηάο ζάο, ξήζεηο λχλ Θεψκελνο, πεπιεξσκέλαο ηή ράξηηη, 
θαί παξηζηάκελνο, ηψ Θεψ ηψλ φισλ, ππέξ πάλησλ πξέζβεπε, ηψλ πίζηεη 
εθηεινχλησλ ηήλ κλήκελ ζνπ, ηνχηνηο αηηνχκελνο, ηψλ πηαηζκάησλ ηήλ 
ζπγρψξεζηλ, θαί εηξήλελ, θαί βίνπ δηφξζσζηλ. 
 

ηηρεξά ηνχ Οζηνκάξηπξνο 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Οη ηψλ πφλσλ ηδξψηέο ζνπ, ηήο αζθήζεσο έλδνμε, πξφο Μαξηχξσλ ζηάδηνλ 
εθθαινχκελνη, πιήξε Αλδξέα ηήλ έθεζηλ, ελ ζνί ελαπέζελην, νχο επθαίξσο εηο 



Θεφλ, επεδείμσ ζηεξξφηαηα, αιιά πξέζβεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο έλ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ. 
 
Λίζνο άιινο ππέξηηκνο, γεγνλψο δηά πίζηεσο, νπρ ππέζηεο ζξαχζηλ δεηλψο 
ηππηφκελνο, αιι' επί γήο θπιηφκελνο, ηήο πίζηεσο έλδνμε, νκαιίζαο ηήλ νδφλ, 
επεπίβαηνλ ηέζεηθαο. θαί θαηέζηξεςαο, ηήο δνθήζεσο Μάθαξ Κνπξσλχκνπ, 
θαπινηάηελ δφμαλ ψζπεξ, ζεζαζξσκέλνλ ζεκέιηνλ. 
 
Απνζηφισλ ηνίο δφγκαζη, ηεζξακκέλνο Μαθάξηε, θαί Παηέξσλ ελζέσλ ηνίο 
δηδάγκαζη, ηνχ ζαξθσζέληνο εηίκεζαο, Θενχ ηφ νξψκελνλ, ελ ζπκβφινηο 
ηεξνίο,θαί ζεπηνίο ηνίο κνξθψκαζηλ, φζελ έλδνμε, ππέξ ηνχηνπ αζιήζαο 
αλεδείρζεο, επζεβείαο ππνθήηεο, θαί ηψλ Μαξηχξσλ θαιιψπηζκα. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μπξηάθηο παλάρξαληε, ππεζρφκελ κεηάλνηαλ, ηψλ εκψλ πνηήζαζζαη 
παξαπηψζεσλ, αιι' νπθ εά κε ε θαχιε κνπ, ησλ θαθψλ ζπλήζεηα, δηά ηνχηφ 
ζνη βνψ, θαί πξνζπίπησ θαί δένκαη. χ κε Γέζπνηλα, εμεινχ ηήο ηνηαχηεο 
ηπξαλλίδνο, νδεγνχζα πξφο ηά θξείηησ, θαί ζσηεξίαο ερφκελα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ ακλάο ε θπήζαζα, ηφ αξλίνλ ηφ άκσκνλ, ηφ ηήλ ακαξηίαλ ειζφλ ηάζαζζαη, 
παληφο ηνχ θφζκνπ Παλάρξαληε, νηθείσ ελ αίκαηη, ηφ 
ζθαγέλ ππέξ εκψλ, θαί δσψζαλ ηά πέξαηα, ζχ κε έλδπζνλ, γπκλσζέληα ηήο 
ζείαο αθζαξζίαο, εμ εξίνπ ηνχ ζνχ ηφθνπ, πεξηβνιήλ ζείαο ράξηηνο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Πξνθήηνπ 
Ήρνο β' 

Σνχ Πξνθήηνπ ζνπ Χζεέ ηήλ κλήκελ, Κχξηε ενξηάδνληεο, δη΄απηνχ ζε 
δπζσπννχκελ, ψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί ηνχ Οζηνκάξηπξνο 
Ήρνο δ' 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Αζθεηηθψο πξνγπκλαζζείο ελ ηψ φξεη, ηάο λνεηάο ηψλ δπζκελψλ παξαηάμεηο, 
ηή παλνπιία ψιεζαο πακκάθαξ ηνχ ηαπξνχ, αχζηο δέ πξφο άζιεζηλ, 
αλδξηθψο απεδχζσ, θηείλαο ηφλ Κνπξψλπκνλ, ηψ ηήο πίζηεσο μίθεη, θαί δη' 
ακθνίλ εζηέθζεο εθ Θενχ, νζηνκάξηπο Αλδξέα ανίδηκε. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, αλαγηλψζθνληαη νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ 
είο, θαί νη δχν παξφληεο ηψλ Αγίσλ. 

 
Ο Καλψλ ηνχ Πξνθήηνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 



Χζεέ κέιπσ ηνχο ζενπλεχζηνπο ιφγνπο. 
 

Θενθάλνπο 
 

Χδή α'   Ήρνο α' 
Σψ βνεζήζαληη Θεψ 

Χο ζεεγφξνο αιεζψο, ψ Πξνθήηα Χζεέ, ηψ Εσνδφηε παξεζηψο, εθηελψο 
ηθέηεπε, ιπηξσζήλαη θηλδχλσλ, άπαληαο ηνχο επθεκνχληάο ζε. 
 
νχ ηήο ςπρήο ηφ νπηηθφλ, εθθαζάξαο κνιπζκψλ, θαηεμηψζεο πξννξάλ, 
ηειαπγψο ηά κέιινληα, θαί πξνιέγεηλ αςεχζησο, άξηζηα ηά εθβεζφκελα. 
 
Ζ ηήο πξνγλψζεσο πεγή, ε ζνθία ηνχ Θενχ, ηφλ ζεεγφξνλ Χζεέ, 
πξνθεηείαο πνηακφλ, αλέδεημε ηνίο πάζη, βξχνληα ζεία δηδάγκαηα. 

Θενηνθίνλ 
Δπηθαλέληα ηφλ Υξηζηφλ, εθ Παξζέλνπ δη' εκάο, εθ ηήο Αηγχπηνπ πξνθαλψο, 
ν Παηήξ εθάιεζελ, Χζεέ σο πξνείπε, πάιαη ν ζενπηηθψηαηνο. 
 

Ο Καλσλ ηνχ Οζηνκάξηπξνο, έρσλ Αθξνζηηρίδα ηήλ δε. 
 

Αλδξείαο πκλψ ηφλ θεξψλπκνλ πφζσ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
Δλ βπζψ θαηέζηξσζε 

Αλδξηθψο ηά πάζε ηήο ζαξθφο, Πάηεξ δνπισζάκελνο, ηψ ινγηζκψ αλδξείαο 
σο επψλπκνο, ηπξάλλσλ σκφηεηα, θαηεπάιαηζαο, θαί λνκίκσο ελήζιεζαο, 
φζελ ζε ζπκθψλσο, πίζηεη ζπλειζφληεο καθαξίδνκελ. 
 
Ννεηψο σο άλζξαμ ππξσζείο, ζέξκε ζείνπ Πλεχκαηνο, ηφλ παγεηφλ ηψλ 
παζψλ δηεζθέδαζαο, θξνπλνίο ηψλ αηκάησλ δέ, πχξ απέζβεζαο, δπζζεβείαο 
αιιφηξηνλ, κέγηζηε Αλδξέα, Οκνινγεηά ζενκαθάξηζηε. 
 
Γεζκεπζείο ηψ πφζσ ηνχ Υξηζηνχ, Πάηεξ εθ λεφηεηνο, ηφλ ζφλ ζηαπξφλ 
αλαιαβψλ, γεζφκελνο ηνχησ εθνινχζεζαο, αξλεζάκελνο ζεαπηφλ δηά 
πίζηεσο, θαί νκνινγίαο, θαί ηειεηνηάηεο ελαζιήζεσο. 

Θενηνθίνλ 
Ραζπκίαο χπλσ ηήλ ςπρήλ, πάληνηε βαξνχκελνο, επί ηήλ ζήλ Παξζελνκήηνξ 
άρξαληε, πξνζηξέρσ αληίιεςηλ. Πξφο εγξήγνξζηλ κεηαλνίαο δηέγεηξνλ, ηήο 
αησληδνχζεο, ηφηε ξπνκέλε κε θνιάζεσο. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ  Χδή γ’ 
ηεξέσζφλ κε Υξηζηέ 

Μπήζεη ζενπξεπεί, δεδηδαγκέλνο ηάο ζείαο εθθαληνξίαο, εζλψλ ηήλ θιήζηλ, 
ζαθψο πξνεγφξεπζαο Πξνθήηα, Πλεχκαηη Αγίσ ηππνχκελνο. 
 



Δζφκελα πξννξάλ, σο ελεζηψηα ζεφθξνλ εμησκέλνο, ηψλ Ηνπδαίσλ, ζαθψο 
ηήλ απφπησζηλ πξνείπαο, θαί ηψλ λνκηθψλ ηήλ δηάβαζηλ. 
 
Λπηξνχζζαη ηφλ Ηζξαήι, νπθ ελ πνιέκσ θαί ηφμσ θαί παλνπιία, αιι' ελ Κπξίσ 
Θεψ Παληνθξάηνξη πξνέθεο, ζάξθσζηλ ηνχ Λφγνπ ζεκαίλσλ εκίλ. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε ραίξε ζεκλή, ε ζπιιαβνχζα ηφλ Λφγνλ ζσκαησζέληα, ηφλ ηψ Ηδίσ, 
εκάο ιπηξσζάκελνλ εθ πιάλεο, αίκαηη αγίσ, θαί ζψκαηη. 
 

Σνχ Οζηνκάξηπξνο 
Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο 

Δξείζαο ηνχ λνφο ζνπ ηάο βάζεηο Πάηεξ, ελ πέηξα ηήο αγάπεο Υξηζηνχ 
νπδφισο, πξνζπλεχζεζη ζεζάιεπζαη ελαληίαηο, βνψλ ηψ Κηίζηε ζνπ. χ εί 
Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
Ηάζεηο θαί πξφ ηέινπο θαί κεηά ηέινο, πεγάδεηο ζενξξήκνλ ηνίο αζζελνχζη, θαί 
πλεχκαηα αθάζαξηα απειαχλεηο, Αλδξέα ζηε, βνψλ ηψ Κηίζηε ζνπ. Χο νπθ 
έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
Αζθήζεσο ηνίο δάθξπζη ιεινπκέλνο, ελ αίκαζη Μαξηχξσλ εθαιισπίζζεο. θαί 
φινο σξαηφηαηνο δεδεηγκέλνο, βνψλ αλέδξακεο, πξφο ηφλ πνζνχκελνλ. Χο 
νπθ έζηηλ άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
αξθφο ελ νκνηψκαηη γεγνλφηα, Παηξφο ηφλ Οκννχζηνλ Θεφλ Λφγνλ, εθχεζαο 
Παλάκσκε ππέξ ιφγνλ, Παξζέλνο κείλαζα, κεηά ηήλ θχεζηλ, δηά ηνχην πίζηεη 
ζε καθαξίδνκελ. 

Ο Δηξκφο 
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο 
κνπ. επθξάλΘε γάξ ηφ Πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ. Οχθ έζηηλ Άγηνο, σο ν 
Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε». 
 

Κάζηζκα ηνχ Πξνθήηνπ 
Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Τπέθιηλαο ηφ νχο, ηψ ιαινχληη Πξνθήηα, θαί πάλησλ κπεζείο, ηψλ κειιφλησλ 
ηήλ γλψζηλ, Υξηζηνχ πξνεζήκαλαο, παξνπζίαλ ηήλ έλζενλ, φζελ ζήκεξνλ, 
ηήλ Παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ενξηάδνληεο, ηφλ Λπηξσηήλ αλπκλνχκελ, ηφλ ζέ 
κεγαιχλαληα. 

Γφμα… Σνχ Οζηνκάξηπξνο 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Φεξσλχκσο Αλδξέα σο αιεζψο, θξαηαηνχκελνο πίζηεη ηή επζεβεί, Μάξηπο 
αμηάγαζηε, σο Υξηζηψ ζπλεπφκελνο, Μνλαζηψλ ηάο ρνξείαο, εθαίδξπλαο 
πξάμεζη, θαί Οζίσλ ηήο δφμεο εδείρζεο εθάκηιινο, φζελ θαί Μαξηχξσλ, 
ππειζψλ ηνχο αγψλαο, γελλαίσο ελήζιεζαο, θαί λνκίκσο εξίζηεπζαο. 



Πξσηνθιήηνπ νκψλπκε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Λνγηζκνίο νιηζζαίλσλ ηνίο πνλεξνίο, εηο βπζφλ θαηελέρζελ ακαξηηψλ, θαί 
ζηέλσλ θξαπγάδσ ζνη, εθ θαξδίαο Παλάρξαληε. Δλ εκνί ζαπκάζησζνλ, ηφ 
πινχζηνλ έιενο, θαί ηήο ζήο επζπιαγρλίαο, ηφ άπεηξνλ πέιαγνο, θαί ηψλ 
νηθηηξκψλ ζνπ, ηφλ ακέηξεηνλ πινχηνλ, θαί δφο κνη κεηάλνηαλ, θαί 
πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ, ίλα πφζσ θξαπγάδσ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί 
Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, φ αλάμηνο 
δνχιφο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Καζειθφκελνλ Λφγε ελ ηψ ηαπξψ, ππ' αλδξψλ παξαλφκσλ γλψκε ζθαηά, 
νξψζα ε Μήηεξ ζνπ, ηήλ ςπρήλ εηηηξψζθεην, θαί θνπηνκέλε ζπιάγρλα, 
εζξήλεη θξαπγάδνπζα, θαί ζπλνρή θαξδίαο, εβφα ζηελάδνπζα. Οίκνη ηή 
ηεθνχζε, ζέ Τηέ θαί Θεέ κνπ! πψο ζέισλ ππέκεηλαο, ηνχ πξνζψπνπ 
ξαπίζκαηα, θαί εκπηχζκαηα βέβεια, αδηθφλ ηε ζάλαηνλ λχλ, επί μχινπ ήινηο 
πξνζπεγλχκελνο; λησο ηαχηα πάζρεηο, ηνχ ζψζαη ηφλ άλζξσπνλ. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ Χδή δ’ 
Καηελφεζα Παληνδχλακε 

Χζεέ ηφ ζενπηηθψηαηνλ φκκα ηεο Δθθιεζίαο, θηλδχλσλ ζψδε ηνχο 
αλπκλνχληάο ζε. 
 
Σφ ιακπξφηαηνλ θαί ζηεξξφηαηνλ, ηνχ Πλεχκαηνο δνρείνλ, πξεζβεχσλ ζψδε 
ηνχο αλπκλνχληάο ζε. 
 
Ο Κξηηή πάλησλ παξηζηάκελνο, σο έλζενο Πξνθήηεο, παζψλ κε ξχζαη ηαίο 
ηθεζίαηο ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Τπεξβέβεθαο αεηπάξζελε, ηψλ Αγγέισλ ηάο ηάμεηο, ηφλ Κηίζηελ ηνχησλ 
θπνθνξήζαζα. 
 

Σνχ Οζηνκάξηπξνο 
Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 

Τπήθννο, γεγνλσο ηψλ Υξηζηνχ δηαηάμεσλ, ηφ ηνχηνπ νκνίσκα, Πάηεξ 
ζεπηψο πξνζεθχλεζαο, φζελ ν παξάλνκνο, ζέ πνιπηξφπνηο αηθίαηο 
εζαλάησζε. 
 
Μπξίπλννο, αξεηψλ επσδία γελφκελνο, ελ ηάθσ λχλ θείκελνο, επσδηάδεηο ηά 
πξφζσπα, ηψλ πξνζπειαδφλησλ ζνη, ελ αδηζηάθησ θαξδία Πάηεξ Οζηε. 
 
Ννζήζαληα, Μακσλάλ ηφλ παγθάθηζηνλ ζηε, αζιίσο ηήλ αίξεζηλ, ελ 
παξξεζία δηήιεγμαο, πξφκαρνο γελφκελνο, ηψλ Οξζνδφμσλ Αλδξέα 
αμηάγαζηε. 

Θενηνθίνλ 



Χο εχθνξνλ, εγεψξγεζαο ράξηηνο άζηαρπλ, ηφλ ηξέθνληα άπαληαο, ηνχο 
νξζνδφμσο ηηκψληάο ζε, Γέζπνηλα παλχκλεηε, ηφλ εθ ηήο ζήο ζαξθσζέληα 
κήηξαο Κχξηνλ. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ  Χδή ε’ 
Δθ λπθηφο νξζξίδνληεο 

πκπαζψο θηλνχκελνο, εδίδαμαο εκάο, ηήλ ηνχ Θενχ καθξφζπκνλ, 
επζπιαγρλίαλ θαί ρξεζηφηεηα, δη' ήο θείδεηαη πάλησλ, Πξνθήηα ζεζπέζηε. 
 
Θαλαηψζαο ζάλαηνλ, αλέζηε ν Υξηζηφο, σο ε ζνθή ζνπ πξφξξεζηο, 
ζενθάληνξ πξνεκήλπζε, θαί δσήλ ηαίο ελ Άδνπ, ςπραίο εδσξήζαην. 
 
Δθ βπζνχ πηαηζκάησλ κε, Πξνθήηα Χζεέ, πξνζεπραίο εμάξπαζνλ, 
παξξεζίαλ αθαηάγλσζηνλ, πξφο Υξηζηφλ θεθηεκέλνο, ζεφθξνλ παλφιβηε. 

Θενηνθίνλ 
Ο ηψλ φισλ Κχξηνο, θαί πάλησλ βαζηιεχο, ν ηψ Παηξί ζπλάλαξρνο, ππφ 
ρξφλνλ γέγνλε Θενηφθε Παξζέλε, θαί ζάξμ ερξεκάηηζελ. 
 

Σνχ Οζηνκάξηπξνο 
Ο θσηηζκφο 

Σφλ ζθνηαζκφλ, βδειπμάκελνο Πάηεξ ηήο ακαξηίαο, φινο αλαιάκςεη ηήο 
απαζείαο, θψο θαζσξάζεο θαί θσηίδεηο ηνχο πίζηεη, πξνζηφληαο ηψ ζείσ 
ηάθσ ζνπ, ηαίο ηψλ ηακάησλ αχγαίο ζεία ράξηηη. 
 
ινο Θενχ, θαηαγψγηνλ ψθζεο θαιψο βηψζαο, θαί γελλαηνθξφλσο αζιήζαο 
Πάηεξ, θαί λχλ ελ ηάθσ θαηαθείκελνο κέλεηο, ζψνο κάθαξ θαί αδηάιπηνο, 
πάλησλ δηαιχσλ πηζηψλ ηά λνζήκαηα. 
 
Νεαληθψο, αξηζηεχζαο πακκάθαξ θαηά δαηκφλσλ, θαί θαηά αλζξψπσλ 
αηξεηηδφλησλ, αησληδνχζεο εμηψζεο επθιείαο, θαί ζηεθάλσλ Αλδξέα, φζελ ζε, 
κεηά πφζνπ πάληεο πηζηνί καθαξίδνκελ. 

Θενηνθίνλ 
Φέξεηο Υξηζηφλ, ελ αγθάιαηο αξξήησ θπνθνξία, ελαγθαιηδφκελνλ ηνχο θαθία, 
θαζππαρζέληαο θαί ηψ πιάλσ αζιίσο, δνπισζέληαο Κφξε παλχκλεηε, φζελ 
σο Θενχ ζε Μεηέξα δνμάδνκελ. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ Χδή ο’ 
Σφλ Πξνθήηελ δηέζσζαο 

Πξνζεζπίδσλ ηά κέιινληα, Χζεέ πακκαθάξηζηε, ηήλ πξφο ηνχο αλζξψπνπο 
ηνχ Λφγνπ, εδήισζαο θάζνδνλ. 
 
Νεθξσζέληα ηνίο πηαίζκαζηλ, ε δσή ε αζάλαηνο, εθ ηψλ θελεψλσλ ηνχ Άδνπ, 
σο έθεο αλήγαγε. 
 
Ννκηθψλ ηήλ αλαίξεζηλ, Ηνπδαίσλ ηήλ έθπησζηλ, θαί ηψλ εζλψλ ηήλ ζηάζηλ, 



Πξνθήηα εδήισζαο. 
Θενηνθίνλ 

Δθ γαζηξφο ζνπ αλέηεηιε, Θεφο Λφγνο Παλάκσκε, ζάξθα δη' εκάο 
απνξξήησο, θνξέζαο σο εχζπιαγρλνο. 
 

Σνχ Οζηνκάξηπξνο 
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 

Δλ θξνπξά ζε ν άλνκνο έζεην, ππέξ ηνχ Γεζπφηνπ Αλδξέα θξνπξνχκελνλ, 
θαί ηφ απηνχ θπιάηηνληα, απαξάηξσηνλ έλζενλ ζέιεκα. 
 
Ρεγλπκέλεο ζαξθφο νπθ εθξφληηζαο, ηαίο θαηαηνκαίο ηψλ καζηίγσλ Μαθάξηε, 
αιι’ ψζπεξ άιινπ πάζρνληνο, εθαξηέξεηο ελζέσο ξσλλλχκελνο. 
 
Χο πνιχηηκνο φιβνο θξππηφκελνο, Πάηεξ θαλεξνχζαη ππ' φςεζη θείκελνο, σο 
επζεβψλ θαί ζαχκαζη, πάληαο θαηαπινπηίδεηο ηνχο ηηκψληάο ζε. 

Θενηνθίνλ 
Ννεξάλ ζε ιπρλίαλ πξνέβιεπε, πάιαη ν Πξνθήηεο ηφ ζείνλ ιακπάδηνλ, 
Υξηζηφλ Αγλή βαζηάδνπζαλ, δη' νχ πάληεο εκείο εθσηίζζεκελ. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο γ’ 
Ζ Παξζέλνο 

Δνξηάδεη ζήκεξνλ, ε Βαζηιεχνπζα πφιηο, ενξηήλ ππέξιακπξνλ, ηήο 
θσηνθφξνπ ζνπ Μλήκεο, άπαζαλ πξνζθαινπκέλε πφιηλ θαί ρψξαλ, ραίξεη 
γάξ, σο θηεζακέλε ζεζαπξφλ κέγαλ, ηφ πνιχαζιφλ ζνπ ζψκα, Αλδξέα 
Μάξηπο, νξζνδνμίαο θσζηήξ. 

Ο Οίθνο 
Αληί φπισλ, ζηαπξφλ αξάκελνο παλέλδνμε, αληί ζψξαθνο δέ, ηήλ πίζηηλ 
ελδπζάκελνο, πξφο πάιελ εμήιζεο ερζξψλ ανξάησλ θαί νξσκέλσλ, Μάξηπο, 
απηφθιεηνο, θαί ηνχησλ θαηέβαιεο ηάο παξαηάμεηο ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο, νχ 
εκθνξεζείο πινπζίσο ζηε, θακνί παξάζρνπ βξαρείαλ ράξηλ, 
θσηαγσγνχζάλ κνπ ηφλ λνχλ, αμίσο ηνχ πκλήζαί ζνπ ηνχο γελλαίνπο 
αγψλαο, νξζνδνμίαο θσζηήξ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Χζεέ. 

ηίρνη 
Θεφλ ηππνίο κλεζηήξα γήο πνξλεπηξίαο, 
Πφξλε ζπλαθζείο, φλ Πξνθήηα λχλ βιέπεηο. 
Δβδνκάηε δεθάηε Χζεέ λέθπλ θηεξέτμαλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Οζηνκάξηπξνο, Αλδξένπ ηνχ ελ ηή 
Κξίζεη. 



ηίρνη 
Ακθνίλ πνδψλ ζψλ Αλδξέα ηκεζείο έλα, 
Αζιήζεσο ζήο εθπεξαίλεηο ηφλ δξφκνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αλαθνκηδήο ηνχ ηηκίνπ ιεηςάλνπ ηνχ Αγίνπ θαί 
Γηθαίνπ Λαδάξνπ. 

ηίρνη 
Αίξνπζα Υξηζηνχ ηψ θίισ Πφιηο πχιαο, 
«Λάδαξε δεχξν» ρξηζηνκηκήησο ιέγεη. 
 

Δηο ηήλ θαηάζεζηλ ηνχ Λεηςάλνπ ηνχ απηνχ Αγίνπ Λαδάξνπ. 
ηίρνη 

Κξχπηνπζα λεθξφλ Λαδάξνπ Ρψκε Νέα, 
Άιιε παξ' εκίλ δείθλπηαη Βεζαλία. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ απηαδέιθσλ Μαξηχξσλ θαί 
Αλαξγχξσλ, Κνζκά θαί Γακηαλνχ, Λενληίνπ, Αλζίκνπ, θαί Δπηξνπίνπ. 

ηίρνη 
Δθ ηνχ γέλνπο Άξαβαο, εθ δέ ηνχ μίθνπο, 
Θείνπο αξηζηείο νίδα ηνχο, Αλαξγχξνπο. 
Λενληίνπ ηκεζέληνο, ψιεην πιάλνο,  
Λενληνκήξκπμ, σο Ηψβ βίβινο ιέγεη. 
Άλζηκνο, Δπηξφπηνο εθηεηκεκέλνη,  
Αλζνχζη ιακπξφλ θαί παλεππξεπέο κάια. 
 

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

Σνχ Πξνθήηνπ  Χδή δ' 
Αβξακηαίνη Παίδεο 

Τπεξθπεί θσηηζκψ, Χζεέ ηφλ λνχλ θσηηδφκελνο, ηψλ κειιφλησλ κάθαξ’ ηήλ 
γλψζηλ επινχηεζαο, ηψ Γεζπφηε θξαπγάδσλ. Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ. 
 
χ ελ ρεξζί πξνθεηψλ, σκνηψζεο πιεζχλαο αζάλαηε, ηάο νξάζεηο ψηεξ 
πνηθίισο κνξθνχκελνο, ηνίο ζνί πίζηεη βνψζηλ. Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σνχ Ηζξαήι ζχ πεγή, ζσηεξίαο πξνρένπζα λάκαηα, πνηακφλ εηξήλεο 
Υξηζηφλ πξνθεξχηηνπζα, Χζεέ, ψ βνψκελ. Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Ο εμ αλάξρνπ Παηξφο, αλαιάκςαο εθ ζνχ ζεζσκάησηαη, Θενκήηνξ Κφξε, δη' 
άθαηνλ έιενο, φλ πκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ. 
 



Σνχ Οζίνπ 
Αληίζενλ πξφζηαγκα 

Τςνχκελα θχκαηα ηήο πνλεξίαο, ηφλ λνχλ νχθ εζάιεπζαλ, ηφλ ζφλ Αλδξέα 
ζηε, ελ πέηξα ηήο γλψζεσο, Υξηζηνχ ηζηάκελνλ, φζελ πάζηλ άθιπζηνο ιηκήλ, 
ρεηκαδνκέλνηο ζαθψο γεγέλεζαη. 
 
Μσξαίο ζπδεηήζεζηλ ν δνιηφθξσλ, ηφλ λνχλ ζθνηηδφκελνο, ζπιήζαη επεηξάηφ 
ζε, δνγκάησλ ιακπξφηεζη θαιισπηδφκελνλ, ψθιεζε δέ γέισηα νθέ, 
πιεζζείο αηζρχλεο ηή παξξεζία ζνπ. 
 
Ο λνχο ζνπ ηαίο λεχζεζη ηαίο ζεηνηάηαηο, θαζσξατδφκελνο, Αλδξέα αμηάγαζηε, 
αζηέξα νιφθσηνλ, πάζί ζε έδεημε, ζαχκαζηλ εθάζηνηε πηζηνχο, 
θσηαγσγνχληα αλεπθεκνχληάο ζε. 

Θενηνθίνλ 
Ναφο ερξεκάηηζαο Θενχ ηνχ δψληνο, ελ ψ ηήλ θαηνίθεζηλ αξξήησο 
επνηήζαην, Παξζέλε παλχκλεηε, ν νπξαλνχο θαηνηθψλ, θαί δη' αγαζφηεηα 
πνιιήλ, βξνηφο γελέζζαη θαηαδεμάκελνο. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ  Χδή ε' 
Σφλ ελ θινγί ππξφο 

Τπέξ θαηάιεςηλ, ε Πξνθήηαηο δνζείζα παξά ηήο ζείαο δσξεάο, πξνγλσζηηθή 
ελέξγεηα, θαί κειιφλησλ γλψζηο! Τκλείηε Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 
 
ηφκα ζεφπλεπζηνλ, θεθηεκέλνο θαί γιψζζαλ, ζεεγνξνχζαλ Χζεέ 
ζενζεβείαο αίγιελ ηε, θσηαγσγνχζαλ κέιπεηο, Τκλείηε Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Λφγνηο θαί πξάγκαζη πξνθεηεχσλ ειέγρεηο, ηφλ εθπνξλεχζαληα ιαφλ, 
ζπκβνιηθψο Παλφιβηε, εθδηδάζθσλ κέιπεηο. Τκλείηε Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Ο ζπλατδηνο, ηνχ Θενχ Θεφο Λφγνο, εθ ηήο αγίαο ζνπ γαζηξφο, ζσκαησζείο 
επέθαλελ, Αγλή ηνίο βνψζηλ. Τκλείηε Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε είο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
Κάκηλνο πνηέ 

Πάζε ηήο ζαξθφο, νθέ πξνζαλαηψζαο, αζθεηηθνίο επ' αγσλίζκαζηλ, 
ήζιεζαο ζηεξξφηαηα, ηνχ σηήξνο ηφ νκνίσκα, θαί ηήο Παξζέλνπ πάλησλ ηε, 
ζηε ηψλ Αγίσλ, ηηκεηηθψο αζπαδφκελνο. 
 
Οη καλησδψο, θαηά Υξηζηνχ ιπηηψληεο, ζήξεο σο άγξηνη επέζελην, Πάηεξ 
ζαλαηψζαί ζε, φζελ ζχξνληεο θαί παίνληεο, απέξξηςαλ εηο βάξαζξα, 
Μάξηπξα αιεζείαο, ζέ πξνθαλψο εξγαδφκελνη. 



 
Θαχκαζη πηζηνχο, σο λάκαζηλ αξδεχεηο, θαί θπγαδεχεηο Πακκαθάξηζηε, 
πνλεξίαο πλεχκαηα, θαί θαζαίξεηο αξξσζηήκαηα, ηήλ ράξηλ ηψλ ηάζεσλ, 
άλσζελ δεδεγκέλνο, παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ. 
 
θζεο Οπξαλψλ, Παξζέλε πιαηπηέξα, Θεφλ ελ κήηξα ζνπ ρσξήζαζα, ηφλ 
πάζηλ αρψξεηνλ, φλ ηθέηεπε ιπηξψζαζζαη, ζηελνρσξίαο άρξαληε, Γέζπνηλα 
ςπρνθζφξνπ, ηνχο εχζεβψο αλπκλνχληάο ζε. 

Ο Δηξκφο 
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα, 
ςάιινληαο. Δχινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ». 
 

Σνχ Πξνθήηνπ  Χδή ζ’ 
Υαίξε Παξζελίαο 

Γέξαο σο Πξνθήηεο είιεθαο, Χζεέ δεμάκελνο, ζηέθαλνλ εχπξεπείαο, παξά 
ηνχ Θενχ πακκαθάξηζηε. 
 
ισ ηψ θσηί ιακπφκελνο, ηνχ Υξηζηνχ Παλάξηζηε, δίδνπ ηαίο ζαίο 
πξεζβείαηο, ηνχηνλ επκελή ηνίο πκλνχζί ζε. 
 
Όκλνηο ζχλ Αγγέισλ ηάγκαζηλ, Χζεέ παξέζηεθαο, ηφλ Γεζπφηελ γεξαίξσλ, 
δήζαο πνιηηείαλ ηζάγγεινλ. 

Θενηνθίνλ 
ψζαη βνπιεζείο ηφλ άλζξσπνλ, ν σηήξ θαί Γεζπφηεο, εμ αρξάληνπ 
Παξζέλνπ, ζάξθα ηήλ εκψλ ελεδχζαην. 
 

Σνχ Οζίνπ 
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 

Ηδνχ Πάηεξ ζηε, ηφλ δξφκνλ ζνπ εηέιεζαο, ηήλ νξζφδνμνλ πίζηηλ ηεξήζαο 
άκσκνλ, δη' ήλ ελαζιήζαο λνκίκσο, ζηέθνο δηπινχλ άλσζελ εδέμσ, σο 
Μάξηπο αήηηεηνο, αζθεηήο αθαηαγψληζηνο. 
 
Χο θξίλνλ εδχπλννλ, σο ξφδνλ Πάηεξ ήλζεζαο, ελ ιεηκψλη, ηήο ζείαο ζαθψο 
αζθήζεσο, θαί επσδηάδεηο σο θέδξνο, καξηπξηθψο θαηεγιατζκέλνο, Αλδξέα 
παλφιβηε, κνλαδφλησλ εγθαιιψπηζκα. 
 
εκείνηο θαί ηέξαζη, ζαθψο σξατφκελνο, αδηάιπηνο κέλεηο πάλησλ επ' φςεζη, 
θείκελνο πακκάθαξ Αλδξέα, θαί ηάο ςπράο θσηίδσλ ηψλ πίζηεη, ζεξκή 
πξνζηφλησλ ζνη, θαί αεί καθαξηδφλησλ ζε. 
 
Ζκέξαλ εφξηηνλ, θαί ζπκεδίαο έκπιεσλ, ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ άγνληεο 
ζήκεξνλ, πίζηεη εθβνψκέλ ζνη Πάηεξ. Σαίο πξφο Θεφλ αγίαηο ιηηαίο ζνπ, 
παζψλ εκάο ιχηξσζαη, ηψλ ηνχ βίνπ πεξηζηάζεσλ. 

Θενηνθίνλ 



Φσηφο νηθεηήξηνλ, ε κήηξα ζνπ γεγέλεηαη, ηνχ θσηίζαληνο θφζκνλ απγαίο 
Θεφηεηνο, θαί ηήο αγλσζίαο ηφ ζθφηνο, απφ ηήο γήο παλάκσκε Κφξε, ηειείσο 
δηψμαληνο, δηά ηνχηφ ζε δνμάδνκελ. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Πξνθήηνπ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Χο ιίαλ ππεξζαχκαζηνο, Χζεέ ζεεγφξε, ε εθ Θενχ δνζείζά ζνη, 
πλεπκαηέκθνξνο ράξηο, δη' ήο πξνείπαο Πξνθήηα, εκθαλψο ηνχ σηήξνο, 
ηήλ εθ Παξζέλνπ ζάξθσζηλ, ηφλ ζηαπξφλ θαί ηά πάζε, θαί ηήλ ζεπηήλ, ζείαλ 
εμαλάζηαζηλ, Ηζξαήι δέ, ηνχ φλησο καηαηφθξνλνο, εμνιφζξεπζηλ άξδελ. 

Σνχ Οζίνπ, φκνηνλ 
Αλδξέαλ ηφλ θαιιίληθνλ, επθεκήζσκελ πάληεο, ελζέσο ενξηάδνληεο, ηήλ 
ζεπηήλ απηνχ κλήκελ, νη επζεβείο κεηά πφζνπ, νχηνο γάξ ηνχ σηήξνο, ηά 
ζεπηά εθηππψκαηα, ηψλ Αγίσλ ηε πάλησλ, παλεπζεβψο, ηηκψλ αλεθήξπμελ, 
φζελ ζηέθνο, ελ νπξαλνίο εδέμαην, ζχλ Αγγέινηο ρνξεχσλ. 

Θενηνθίνλ 
έ πξνεδήινπ Πάλαγλε, πξνειζείλ εθ ιαγφλσλ, ζηεηξσηηθψλ ε άληθκνο, 
ξάβδνο ηνπ Ηεξέσο, βιαζηήζαζα παξαδφμσο, ζέ Πξνθήηαη θαί λφκνο, 
Μεηέξα πξνεθήξπηηνλ, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ, θαί Πνηεηνχ, φλ δπζψπεη 
πάλαγλε Παλαγία, ζσζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε, άρξαληε Θενηφθε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηεο Οθησήρνπ. Καί ε ινηπή ηνχ ξζξνπ 
Αθνινπζία, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ θαί Δπαγγειηζηνχ Λνπθά. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο, ο' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα 

Πξνζνκνηα ηηρεξά. 
 

Ήρνο πι.δ' 
Σί πκάο θαιέζσκελ 

Σί ζε νλνκάζσ Απφζηνιε; νπξαλφλ, φηη ηήλ δφμαλ δηεγήζσ ηνχ Θενχ. 
αζηξαπήλ, φηη ηφλ θφζκνλ θαηαπγάδεηο θσηηζκψ, λεθέιελ, επνκβξνχζαλ ζεία 
λάκαηα, θξαηήξα, ηήο ζνθίαο ελζεψηαηνλ, νηλνλ εκίλ αλαβξχνληα, ηφλ ηάο 
θαξδίαο επθξαίλνληα. Ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Σί ζε λχλ πξνζείπσ Θεφιεπηε; πνηακφλ, εθ Παξαδείζνπ πξνεξρφκελνλ εκίλ, 



θηβσηφλ ηήο δηαζήθεο, ήλ δηέζεην Υξηζηφο, θσζηήξα, λνεηφλ θψο 
απαζηξάπηνληα, ιπρλίαλ, Δθθιεζίαλ θαηαπγάδνπζαλ, άξηνλ δσήο, ζείαλ 
ηξάπεδαλ, πνηήξηνλ ζείνπ πφκαηνο. Ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Σί ζε λχλ ζεφπηα θαιέζσκελ; ιεηηνπξγφλ ηψλ κπζηεξίσλ, δξαζηηθψηαηνλ 
Υξηζηνχ, ηήο ζθελήο ηήο λννπκέλεο, αξρηηέθηνλα ζνθφλ, ηάο πιάθαο, 
ιαηνκνχληα ηάο ηήο ράξηηνο, ηφλ λφκνλ, γεγξαθφηα ηφλ θαηλφηαηνλ, ηφλ εθ 
ησλ πξνεξρφκελνλ, θαί δηά ζνχ θεξπηηφκελνλ. Ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 
 
Σί ζε λχλ θαιέζσκελ Έλδνμε; ζεζαπξφλ ηψλ νπξαλίσλ, ραξηζκάησλ αζθαιή, 
ηαηξφλ θαί ηψλ ςπρψλ, θαί ηψλ ζσκάησλ αθξηβή, ηνχ Παχινπ, ζπλεξγάηελ θαί 
ζπλέθδεκνλ, ηάο Πξάμεηο Απνζηφισλ εθηηζέκελνλ. Πνιιά Λνπθά ηά νλφκαηα, 
ε αξεηή ζνη πεπνίεθελ. Ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Σί ζε Θενξξήκνλ πξνζθζέγμσκαη; Μαζεηήλ φηη εκίλ, επεγγειίζσ ηφλ 
Υξηζηφλ, ηαηξφλ φηη ηά πάζε, ζεξαπεχεηο ηψλ ςπρψλ, ιπρλίαλ, λνεηνλ θψο 
απαζηξάςαζαλ, θξεπίδα, ηθαί ζεκέιηνλ ηήο πίζηεσο, ζχ γάξ εκίλ δηεράξαμαο, 
ηφ πάλζεπηνλ Δπαγγέιηνλ. Ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Σί ζε λχλ πξνζείπσ Θαπκάζηε; ζεσξφλ ηψλ ηήο ζνθίαο, δηδαγκάησλ αςεπδή; 
ζπγγξαθέα πξαθηηθφλ, ηήο Απνζηφισλ δηδαρήο, θαί ζηχινλ, επζεβείαο 
αθαηάζεηζηνλ, ή πχξγνλ Δθθιεζίαο αθαηάιπηνλ. Πνιιά ζνπ ηά πξνηεξήκαηα, 
θαί κείδνλα ηά ραξίζκαηα. Ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β'  Αλαηνιίνπ 
Απφζηνιε Υξηζηνχ, θαί ηψλ ζείσλ δνγκάησλ πγγξαθεχ, θαί ηεο Δθθιεζίαο 
εδξαίσκα, ζχ σο αιεζψο, ηάο ελ δφθσ ηήο αγλσζίαο θαξδίαο, εηζδπζάζαο ελ 
ηψ βπζψ ηήο απσιείαο, ειθχζαο ζεεγνξίαηο, δηέζσζαο σο εθ ζάινπ 
ηξηθπκίαο, νπαδφο γελφκελνο ηνχ ζθεχνπο ηήο εθινγήο Παχινπ, αιιά θαί 
κηκεηήο. ζελ αηηνχκέλ ζε, Λνπθά αμηάγαζηε, ηψλ Αληηνρέσλ ηφ 
εγθαιιψπηζκα. Πξέζβεπε ηψ σηήξη θαί Θεψ ππέξ ηψλ πίζηεη εθηεινχλησλ 
ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Σξηάο απεηξνδχλακε, κνλάο ε Σξηζππφζηαηνο, ηαίο πξεζβείαηο ηνχ ζεπηνχ 
ζνπ Μαζεηνχ, θαί ζείνπ Απνζηφινπ, θαί ηήο Αεηπαξζέλνπ, ζψζνλ εκάο ηνχο 
αλπκλνχληάο ζε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. α’  Υαίξνηο αζθεηηθψλ 
Υάξηο ηνίο ρείιεζί ζνπ Λνπθά, ππξίλε γιψζζε εμερχζε Απφζηνιε, θαί 
γιψζζα ππξφο εδείρζεο, ιφγνπο εθπέκπσλ θσηφο, ηνίο θσηφο αμίνηο ηψ 
θεξχγκαηη, βνιίδαο θιεγνχζαο δέ, ηνίο ηφ ζθφηνο πνζήζαζη, γξάθσλ 
δηδάζθσλ, ηφ ζεπηφλ Δπαγγέιηνλ, θαί νζκή δσήο, ηνίο δσήλ νλησο Θέινπζηλ, 



ψθζεο σο Παχινο έθεζελ, φλ έζρεο δηδάζθαινλ, νζκή ζαλάηνπ δέ πάιηλ, 
ηνίο κή δσήλ αγαπήζαζηλ. Αιι' εκίλ εηξήλελ, θαί δσήλ θαί θψο παξάζρνπ, 
θαί κέγα έιενο. 
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Έγλσκελ εθ ηψλ ιφγσλ ηψλ ζψλ, θαζάπεξ έθεο ηήλ ηψλ ιφγσλ αζθάιεηαλ, 
ψλ έζνπ ελζέσο Μχζηα, επείπεξ γξάςαη εκίλ, πεξί ηψλ πξαγκάησλ 
επερείξεζαο, ψλ πεπιεξνθφξεζαη, θαί θαζψο ζνη παξέδσθαλ, νη πξίλ 
απηφπηαη, ψλ θαί ζχ ίζνο γέγνλαο, ππεξέηεο ηε, ηήο ηνχ Λφγνπ ζαξθψζεσο, 
φλ κεηά ηελ Αλάζηαζηλ, εηο Δκκανχο έβιεςαο, θαί θαηνκέλε θαξδία, κεηά 
Κιεφπα ζπλέθαγεο. Απηνχ ζείαο ζέξκεο, θαί εκψλ ηψλ ζέ ηηκψλησλ, ηάο 
ςπράο πιήξσζνλ. 
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 
Υαίξε ν κφλνο γξάςαο εκίλ, ηφ Υαίξε ραίξσλ ηήο Αγλήο Δπαγγέιηνλ, θαί 
ηαχηελ Κπξηνηφθνλ, εηπφληα ηφλ Βαπηηζηήλ, εθ γαζηξφο νχ γξάθεηο, θαί ηήλ 
ζχιιεςηλ, θαί Λφγνπ ηήλ ζάξθσζηλ, πεηξαζκνχο θαί ηά ζαχκαηα, ιφγνπο θαί 
πάζε, ηφλ ζηαπξφλ θαί ηφλ ζάλαηνλ, θαί ηήλ έγεξζηλ, ήλ πεξ είδεο, θαί 
άλνδνλ, Πλεχκαηφο ηε ηήλ θάζνδνλ, θεξχθσλ ηάο πξάμεηο ηε, θαί εμαηξέησο 
ηνχ Παχινπ, νχ πεξ εδείρζεο ζπλέθδεκνο, αθέζηνξ θαί Μχζηα, θαί θσζηήξ 
ηήο Δθθιεζίαο, ήλ θξνχξεη πάληνηε. 
 

Δίηα ηφ παξφλ ηδηφκεινλ. 
 
ηίρ. Δμερχζε ε ράξηο ελ ρείιεζί ζνπ. 
 

Ήρνο δ’  Βαζηιείνπ 
Σψ ηήο νθίαο αιηεπηηθψ θαιάκσ, ηήο λνεηήο ζαιάζζεο, ηφλ βπζφλ 
αληρλεχσλ, εθ ζαλαηεθφξνπ βπζνχ, ηάο ηψλ πηζηψλ ςπράο εδψγξεζαο, 
Λνπθά πακκαθάξηζηε. ζελ ηψ Παχισ καζεηεπζείο, φιελ εθάζεξαο ηήλ 
ζαπηνχ θαξδίαλ, ηή επηιάκςεη ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ηνίο δφγκαζί ζνπ ηά έζλε 
θσηίζαο, ηά ηψλ παζψλ λνζήκαηα, ηνίο ζαχκαζηλ ηάηξεπζαο, Υξηζηφλ ηφλ 
Θεφλ ππέξ εκψλ αεί δπζσπψλ, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Πάλζνθε Αιηεχ, Άγηε Μαζεηά, εξγάηα ηνχ σηήξνο, θαί ζξίακβε ηψλ απηνχ 
παζεκάησλ, ν ηήλ θηίζηλ ηή πίζηεη δηαδξακψλ, θαί ηήο πιάλεο ηά έζλε 
ζπλαγαγψλ, θαί Θεψ πξνζελέγθαο, σο ζπκίακα θαιφλ, εηο νπξαλνχο 
επσδψζεο. Γηφ παξηζηάκελνο ηψ Κξηηή, πξέζβεπε ξπζζήλαη εκάο, ηψλ 
αλνκηψλ εκψλ, θαί ελ ε κέξα θξίζεσο, ιπηξσζήλαη θνιάζεσο. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Ο πνηεηήο θαί ιπηξσηήο κνπ Πάλαγλε, Υξηζηφο ν Κχξηνο, εθ ηήο ζήο λεδχνο 



πξνειζψλ, εκέ ελδπζάκελνο, ηήο πξψελ θαηάξαο ηφλ Αδάκ ειεπζέξσζε, δηφ 
ζνη Πάλαγλε, σο ηνχ Θενχ Μεηξί ηε, θαί Παξζέλσ αιεζψο, βνψκελ αζηγήησο, 
ηφ ραίξε ηνχ Αγγέινπ. Υαίξε Γέζπνηλα, πξνζηαζία θαί ζθέπε, θαί ζσηεξία 
ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ’ 
Απφζηνιε Άγηε, θαί Δπαγγειηζηά Λνπθά, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη ζεψ, ίλα 
πηαηζκάησλ άθεζηλ, παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
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 θηιαλζξσπνο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ςάιινληαη νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί 
ηνχ Απνζηφινπ, ν παξψλ, εηο ο’. 

 
Πνίεκα Θενθάλνπο 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

Ζ θεθνκκέλε 
Σήο αλσηάησ ζνθίαο ηφ ζηφκα ζνπ, θξαηήξα ζείνλ νθέ, πάληεο επηζηάκελνη, 
Απφζηνιε Λνπθά, ηφλ κέγαλ θαί απφξξεηνλ, ηήο ράξηηνο πινπηνχληεο 
ζεζαπξφλ, πξνζχκσο αξπφκεζα, ηψ Κπξίσ ςάιινληεο. Δλδφμσο γάξ 
δεδφμαζηαη. 
 
Μπζηαγσγψλ ζε Υξηζηφο ηά νπξάληα, θαί ζενπλεχζηνπο γξαθάο, ακέζσο 
δηαλνίγσλ ζνη Απφζηνιε Λνπθά, θαί κχζηελ αλαδείθλπζη, θαί θήξπθα ζνθφλ 
ηψλ ππέξ λνχλ, επηφλσο αλαθξάδνληα. Σψ Κπξίσ άζσκελ. Δλδφμσο γάξ 
δεδφμαζηαη. 
 
Υεηξνηνλεί ζε ηψ Παχισζπλέθδεκνλ, ε Δθθιεζία Υξηζηνχ, Λνπθά 
πακκαθάξηζηε, ηή ράξηηη απηνχ επζέσο δηαιάκπνληα, επφκελφλ ηε ίρλεζηλ 
απηνχ, θαί ζπλαλαθξάδνληα. Σψ Κπξίσ άζσκελ. Δλδφμσο γάξ δεδφμαζηαη. 

Θενηνθίνλ 
Σήο αλεθθξάζηνπ θαί ζείαο ζπιιήςεσο, ηήο παλπκλήηνπ Αγλήο, ηφλ ηξφπνλ 
δηεζάθεζαο, Απφζηνιε Λνπθά, ηφ Πλεχκα ηφ Παλάγηνλ, ειήιπζε ζαθψο γάξ 
επ' απηήλ, θαί Λφγνο επεζθίαζελ, ψ ζπκθψλσο ςάιινκελ. Δλδφμσο γάξ 
δεδφμαζηαη. 
 

Χδή γ’  χ εί ηφ ζηεξέσκα 
νχ ηφ Δπαγγέιηνλ, Λνπθά Θεζπέζηε άλσζελ, Αλαηνιήλ, επηζθεςακέλελ, 
ηνχο αλζξψπνπο παξίζηεζη. 



 
Πξάμεηο ελζεψηαηα, δηαπξαηηφκελνο άξηζηα, παλεπζεβψο, ηάο ηψλ 
Απνζηφισλ, γξαθηθψο αληζηφξεζαο. 
 
Παχινο ν καθάξηνο, ηψλ εγθσκίσλ ζνη έπιεμε, ηάο απαξράο, θαί ηνχο ζνχο 
επαίλνπο, επηγξάςαο παξέζεην. 

Θενηνθίνλ 
έ λχλ καθαξίδνπζηλ, σο πξνεθήηεπζαο Άρξαληε, αη γελεαί, πάζαη ηψλ 
αλζξψπσλ, δηά ζνχ λχλ ζσ δφκελαη. 

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

Κάζηζκα   Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Χο ζπλέθδεκνο Παχινπ αλαδεηρζείο, ηνχο πνηθίινπο θηλδχλνπο θαξηεξηθψο, 
ππέκεηλαο παλεχθεκε, ηνχ Κπξίνπ Απφζηνιε, θαί ηφλ δξφκνλ αζιήζεη, 
ηειέζαο ηήο πίζηεσο, ζχλ απηψ ελ πςίζηνηο, εχθξαίλεη Μαθάξηε, φζελ θαί ηψ 
θφζκσ, ηφ Υξηζηνχ Δπαγγέιηνλ, θεξχμαο εθψηηζαο, ηήλ πθήιηνλ άπαζαλ. 
Λνπθά παλζεβάζκηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ νπξάληνλ πχιελ θαί θηβσηφλ, ηφ παλάγηνλ φξνο ηήλ θσηαπγή, λεθέιελ 
πκλήζσκελ, ηήλ αθαηάθιεθηνλ βάηνλ, ηφλ ινγηθφλ Παξάδεηζνλ, ηήο Δχαο ηήλ 
αλάθιεζηλ, ηήο νηθνπκέλεο πάζεο, ηφ κέγα θεηκήιηνλ, φηη ζσηεξία, ελ απηή 
δηεπξάρζε, ηψ θφζκσ θαί άθεζηο, ηψλ αξραίσλ εγθιεκάησλ. Γηά ηνχην 
βνψκελ αχηή, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ άρξαληνλ ηφθνλ ζνπ. 
 

Χδή δ' 
«Δπέβεο εθ' ίππνπο, ηνχο απνζηφινπο ζνπ Κχξηε, θαί εδέμσ ρεξζί ζνπ, ελίαο 
απηψλ, θαί ζσηεξία γέγνλελ, ε ηππαζία ζνπ, ηνίο πηζηψο κεισδνχζη. Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε». 
 
Χο ψθζεο ηή αίγιε, πεθσηηζκέλνο ηνχ Πλεχκαηνο, εμηψζεο ρεξζί ζνπ, ηνχο 
λφκνπο απηνχ, ηνίο ζενθίινηο άξηζηα δηαηππψζαζζαη, ηνίο πηζηψο κεισδνχζη. 
Γφμα ηή δπλάκεηζνπ Κχξηε. 
 
Ζ ράξηο επξνχζα, ηνχ Παξαθιήηνπ ζε ζθήλσκα, εμερχζε πινπζίσο, ζνίο 
ρείιεζη, θαί ηήο εηξήλεο θήξπθα, πάζηλ αλέδεημε, ηνίο πηζηψο κεισδνχζη. Γφμα 
ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Αγψλσλ ηψ Παχισ, σο θνηλσλφο ψθζεο Έλδνμε, θαί ζηεθάλσλ ελδίθσο 
εμίσζαη, ηήο βαζηιείαο, έλζα λχλ ζπλαγαιιφκελνη, θξαπγάδεηε ζπκθψλσο. 
Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 



 
Δπξψλ ζνπ ηφ θάιινο, ηήο δηαλνίαο ν Κχξηνο, σο ηαίο ζείαηο αθηίζηλ, σξαίσο 
δηαιακπνχζεο, θήξπθά ζε πξνρεηξίδεηαη, ηνίο πίζηεη κεισδνχζη. Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Καζείιε δπλάζηαο, απφ ηψλ ζξφλσλ ν Κχξηνο, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ σο 
έθεζε, ηνχο δέ πεηλψληαο, ζείσλ αγαζψλ ελέπιεζε, ηνχο πηζηψο 
κεισδνχληαο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 

Χδή ε'  Φψηηζνλ εκάο 
Φψο ηφ λνεηφλ, ηή θαξδία ζνπ δεμάκελνο, ηψλ κνιπζκάησλ εθ ηψλ πξίλ 
θαζαξζείο, αγάπεο λφκσ, ηνίο πάζη Λνπθά κεηέδσθαο. 
 
χ ηαίο αζηξαπαίο, ηαίο ηήο ράξηηνο παλφιβηε, θαηεπγαζκέλνο θαζσξάζεο 
ζαθψο, ππξίλε γιψζζε, ελζέσο Λνπθά θζεγγφκελνο. 
 
Παχισ ηψ ζνθψ, ζπλνδεχεηλ επεπφζεζαο, αγαπεηφο γάξ πξνζεγφξεπζαη, 
σο ππεξέηεο, Δπαγγειηζηά ηήο ράξηηνο. 

Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο αιεζψο, παξζελίαο ηφ θεηκήιηνλ, ε ηήο Πξνκήηνξνο αλάθιεζηο, θαί 
ηήο θαηάξαο, ε ιχζηο ηνχ Πξνπάηνξνο. 
 

Χδή ο'  Σήλ δέεζηλ εθρεψ 
Δηο φξνο ηψλ αξεηψλ Απφζηνιε, αλαβάο ηψ πνζνπκέλσ σκίιεηο, θαί σο 
Μσζήο ζενγξάθνπο, ηάο πιάθαο, εγγεγξακκέλαο δαθηχισ ηνπ Πλεχκαηνο, 
εδέμσ Μαθάξηε δηηηάο, Λνπθά ηήο νηθνπκέλεο δηδάζθαιε. 
 
Σφλ θφζκνλ ζαίο δηδαραίο εθψηηζαο, νία ξήησξ ηήο ζεπηήο Δθθιεζίαο, ηαίο 
γάξ απγαίο, ηήο αθηίζηνπ Σξηάδνο, πεππξζεπκέλνο σξάζεο Θεφιεπηε, θαί 
γέγνλαο ψζπεξ αζηήξ, δαδνπρψλ νηθνπκέλεο ηά πέξαηα. 
 
Σάο λφζνπο λχλ ηψλ ςπρψλ Θεφπλεπζηε, ηαηξεχεηο ηψλ ζσκάησλ ψο πάιαη, 
εκπηζηεπζείο, νπξαλφζελ ηφ δψξνλ, θαί σο πινπηήζαο ηήλ ράξηλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ν Παχινο γάξ ζε καξηχξσλ, ηαηξφλ γεγνλέλαη παξίζηεζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Δπέβιεςελ επί ζέ ν Κχξηνο, ηήλ εκήλ αλαθαηλίδσλ νπζίαλ, σο δπλαηφο, 
κεγαιεία πνηήζαο, Θενγελλήηνξ σο έθεο Παλάκσκε, θαί έζσζέ κε δηά ζνχ εθ 
θζνξάο, σο Θεφο θαί θηιάλζξσπνο. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ’ 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 



Μαζεηήο γελφκελνο ηνχ Θενχ Λφγνπ, ζχλ ηψ Παχισ άπαζαλ, 
εθσηαγψγεζαο ηήλ γήλ, θαί ηήλ αριχλ απεδίσμαο, ηφ ζείνλ γξάςαο, Υξηζηνχ 
Δπαγγέιηνλ. 

Ο Οίθνο 
Χο ηαηξφο θαί καζεηήο Λνπθά εγαπεκέλνο, κπζηηθή ρεηξνπξγία ηά πάζε ηήο 
ςπρήο κνπ, θαί ηά ηνχ ζψκαηνο νκνχ ίαζαη, θαί δφο κνη θαηά πάληα επεθηείλ, 
θαί ζνχ ηήλ παλανίδηκνλ γεζφκελνο γεξαίξεηλ παλήγπξηλ, φκβξνηο ηε 
δαθξχσλ, αληί κχξσλ ηφ ζεπηφλ ζνπ θαί πάληηκνλ ζψκα θαηαβξέρεηλ, σο 
ζηήιε γάξ δσήο εγγεγξακκέλε ηψ λαψ ηψ ζαπκαζηψ ηψλ Απνζηφισλ πάζηλ 
εθθσλεη, θαζάπεξ θαί ζχ ηφ πξψηνλ, ην ζείνλ γξάςαο Υξηζηνχ Δπαγγέιηνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΖ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ θαί Δπαγγειηζηνχ 
Λνπθά. 

ηίρνη 
«Δίο Δκκανχο βιέπεηλ ζε θάλ πξίλ εηξγφκελ,  
(Λνπθάο ιέγεη), ηξαλψο ζε λχλ Υξηζηέ βιέπσ». 
Ογδνάηε δεθάηε πέξαηνο βίνπ έκκνξε Λνπθάο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Μαξίλνπ ηνχ γέξνληνο. 
ηίρνη 

Γέξσλ Μαξίλνο εμειέγρεη γξαχλ πιάλελ, 
Σφικε λεάδσλ, θαί ηειεηνχηαη μίθεη. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηνπιηαλνχ ηνχ ελ ηψ 
Δπθξάηε. 

ηίρνη 
Δθ ηνχ παξαηξέρνληνο σο φλαξ βίνπ, 
Ηνπιηαλφο άζκελνο παξαηξέρεη. 
 

Ο Άγηνο Μλάζσλ επίζθνπνο Κχπξνπ, θαί νη Άγηνη ηεζζαξάθνληα παίδεο 
μίθεη ηειεηνχληαη. 
 

Μλήκε ηψλ Αγίσλ λενθαλψλ Μαξηχξσλ Γαβξηήι θαί Κπξκηδψιε ηψλ ελ 
Αηγχπησ αζιεζάλησλ ηψ 1522. 
 

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

Χδή δ'  Παίδεο Δβξαίσλ 
πσο Λνπθά ηε θαί Κιεφπα, εκθαλίδεηαη Γεζπφηεο εθ ηνχ ηάθνπ! αλαζηάο 
γάξ απηνχο, εδίδαζθε θξαπγάδεηλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Σξίβνλ ηνχ βίνπ δηαηξέρσλ, ζπλνδεχνληα ηφλ Λφγνλ εχξεο Μάθαξ, νπξαλίσλ 
ζθελψλ, αλνίγνληά ζνη πχιαο, Δπινγεηφο εη θξάδνληη, φ Θεφο εηο ηνχο 



αηψλαο. 
 
Λχξα ηνχ Πλεχκαηνο εδείρζεο, κεισδήκαηα ζεφζελ θζεγγνκέλε, ηνχο 
αλζξψπνπο Λνπθά, θσηίδνπζα βνψληαο. Δχινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο είο ηνχο 
αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Υαίξε Μαξία Θενηφθε, ν Αζψκαηνο εβφα ζνη Παξζέλε. ζχλ απηψ δέ πηζηνί, 
βνψκέλ ζνπ ηψ ηφθσ. Δπινγεκέλνο πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο ζήο θνηιίαο. 
 

Χδή ε’  Σφλ ελ φξεη αγίσ 
Θενγξάθνπο, σο πιάθαο δεδεγκέλνη, ηάο ζάο βίβινπο, πηζηψο 
θαηαηξπθψκελ, ηνχ θσηηζκνχ ηήο ράξηηνο παλφιβηε, Κχξηνλ πκλνχληεο, θαί 
ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Χο νξγάλσ, ηή γιψηηε ζνπ ηφ πλεχκα, θερξεκέλνλ, θσηίδεη ηνχο αλζξψπνπο, 
κπζηαγσγνχλ ηήο ράξηηνο ηά δφγκαηα, Κχξηνλ πκλνχληαο, θαί ππεξπςνχληαο, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
πλεδέζεο, ηή ζρέζεη κεηά Παχινπ, Θενξξήκνλ, Λνπθά ηψ ζεεγφξσ, θαί 
μπλσξίο παλέληηκνο εδείρζεηε, Κχξηνλ πκλνχληεο, θαί ππεξπςνχληεο, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Θενπιφθσ, ζαγήλε ζνπ ηψλ ιφγσλ, ζενθήξπμ, ηνπο πιάλε θξαηνπκέλνπο, 
πξφο θσηηζκφλ ηήο πίζηεσο εδψγξεζαο, Κχξηνλ πκλνχληαο, θαί 
ππεξπςνχληαο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Διηζάβεη, Μεηέξα ζε Κπξίνπ, πξνζεθψλεη, Πξνθήηηο δεδεηγκέλε, ηφλ 
Βαπηηζηήλ θαί Πξφδξνκνλ βαζηάδνπζα. Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, 
βνψζα εηο αηψλαο. 

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

Χδή ζ’  ξνπο παξήιζεο 
Έζηεο Λνπθά ηήο εθέζεσο, ηφ ηψλ νξεθηψλ νία θζάζαο ηφ έζραηνλ, θαί 
ηέινπο καθαξίνπ ζαθψο επέηπρεο, ιπζέλησλ ηψλ εζφπηξσλ,ηήο αιεζείαο ηαίο 
εκθάζεζη. 
 
Λάκςαο ηψ θφζκσ σο ήιηνο, ελζεαζηηθψο ηή Σξηάδη παξίζηαζαη, ζχλ Παχισ 
ηψ ζεφπηε, Λνπθά παλεχθεκε, κεζ' νχ ζεζενθάληνξ, αθαηαπαχζησο 
κεγαιχλνκελ. 
 
Αίγιε Λνπθά ηή θσζθφξσ ζνπ, ηνχο ζνχο πκλεηάο θαηδξπλζήλαη 
δπζψπεζνλ, θαί θφζκσ ηήλ εηξήλελ πακκάθαξ βξάβεπζνλ, φπσο ζε 



ζεεγφξε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ. 
 
Υαίξσλ Λνπθά λχλ παξίζηαζαη, ηψ Πακβαζηιεί ηψ ζηεθάλσ θνζκνχκελνο, 
ηήο ζείαο εππξεπείαο θαί σξαηφηεηνο, δηφ ζε ζενξξήκνλ, αθαηαπαπζησο 
κεγαιχλνκελ. 

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

Ο Δηξκφο 
«ξνπο παξήιζεο ηήο θχζεσο,ηφλ Γεκηνπξγφλ ζπιιαβνχζα θαί Κχξηνλ, θαί 
πχιε ζσηεξίαο ηψ θφζκσ γέγνλαο, δηφ ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο 
κεγαιπλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Λνπθά Υξηζηνχ Απνζηνιε, κχζηα ηψλ απνξξήησλ, θαί ησλ εζλψλ Γηδάζθαιε, 
κεηά Παχινπ ηνχ ζείνπ, θαί ηήο αγλήο Θενηφθνπ, ήο ηήλ ζείαλ εηθφλα, εθ 
πφζνπ αληζηφξεζαο, εθδπζψπεη ζεφπηα, ππέξ εκψλ, ηψλ καθαξηδφλησλ ζε 
θαί ηηκψλησλ, ηήλ ηεξάλ ζνπ θνίκεζηλ, Πάλζνθε κπζηνιέθηα. 

Θενηνθίνλ 
Γέζπνηλα πάλησλ Άλαζζα, πξφθζαζνλ ελ θηλδχλνηο, πξφθζαζνλ ελ ηαίο 
ζιίςεζη, πάξεζν ελ αλάγθαηο, ηήο ηειεπηαίαο εκέξαο, κή αηάλ εκάο ιάβε, κή 
Άδεο, κή απψιεηα, αιιά ηψ ηνχ Τηνχ ζνπ, ηφηε θξηθηψ, αλεπζχλσο βήκαηη 
παξαζηψκελ, σο Θενκήησξ γάξ αγλή, φζα ζέιεηο αλχεηο. 
 

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

Ήρνο α’  Νεθέιελ ζε θσηφο 
Υξηζηνχ ηφλ Μαζεηήλ, ηφλ ηνχ Δπαγγειίνπ ζπγγξαθέα ζνθψηαηνλ, ζθεχνπο 
ηήο εθινγήο ηφλ σξαίνλ, ραξαθηήξα έκςπρνλ πηζηνί, νχ ελ ηαίο Δθθιεζίαηο 
απάζαηο ν έπαηλνο, Λνπθάλ ηφλ Απφζηνινλ, ελ χκλνηο Σηκήζσκελ. απηφο γάξ 
εθήξπμε, ηνχ Θενχ ηά παξάδνμα ζαχκαηα, θσηίζαο ηνχο επί γήο, ζενινγίαο 
αθηίζη δηά ηήο ράξηηνο. 
 
Φπρψλ ηαηξηθήλ, ππέξ ηήλ ηψλ ζσκάησλ εθκαζψλ, επηζηήκελ νθέ, θαη' 
άκθσ παγθαιήο αλεδείρζεο, ηήλ Θενχ ζνθίαλ εκπλεπζζείο, ελ ή θαί 
ζεξαπεχσλ ςπράο θαί ηά ζψκαηα, Λνπθά πακκαθάξηζηε, θαιείο πξφο 
επίγλσζηλ, πηεξνίο πξφο ηφλ έξσηα ηνχ Θενχ, ηνχο αλζξψπνπο εθάζηνηε, 
αλάγεηο εηο νπξαλφλ, θαί ππέξ πάλησλ πξεζβεχεηο ηψλ επθεκνχλησλ ζε. 
 
Αγθίζηξσ ινγηθψ, ηνχο ελ βάζεη αγλνίαο, σο ηρζχαο εηζδχζαληαο, ειθχζαο εηο 
επίγλσζηλ ζείαλ, ηψ Υξηζηψ νςψληνλ θαιφλ, πξνζεγάγσ Πακκάθαξ, ηηκήλ 
αμηφρξεσλ, δσήλ ηήλ αθήξαηνλ ιαβφληαο θαί άιεθηνλ, δηφ θαί Απφζηνινο ηνχ 
Υξηζηνχ ερξεκάηηζαο, νθφο Δπαγγειηζηήο, θαί ζπγγξαθεχο ηψλ 



πξαρζέλησλ έξγσλ ηήο Υάξηηνο. 
 
Δίηα ηφ ηδηφκεινλ ηνχην. 
 

Ήρνο πι. δ’ 
Λένληνο Ματζηνξνο 

Γεχηε πάζα θηίζηο, ηφλ αιεζψο ηαηξφλ πλεπκαηηθφλ, θαί ηνχ σηήξνο 
Μαζεηήλ, Λνπθάλ ηφλ ανίδηκνλ ελ σδαίο επθεκήζσκελ. Οχηνο γάξ αζεταο ηήλ 
λνζνλ, ηψ επηρξίζκαηη ηήο Υξηζηνχ θνιπκβήζξαο εζεξάπεπζε, θαί πνηακνχο 
ζενβξχησλ λακάησλ εθ ζηφκαηνο, εςπρσκέλαηο ρψξαηο, ηνχ Δπαγγειίνπ 
θαηήξδεπζελ, φζελ εμήιζε πξνθεηηθψο ν θζφγγνο απηνχ εηο ηήλ νηθνπκέλελ, 
θαί πξεζβεχεη ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο ν απηφο 
Γαπτηηθψο ζπλειζφληεο νη Πηζηνί ελ άζκαζη, ηψ κπζηηθψ ξήηνξη ηνχ Λφγνπ, 
Λνπθά εθβνήζσκελ. Ζ γιψζζά ζνπ θάιακνο γξακκαηέσο εδείρζε, Υξηζηνχ 
ηνχ νμπγξάθνπ, σξατδνπζα ηάο φςεηο, πξφο ηήλ γλψζηλ ηψλ εζλψλ, ηήο ζείαο 
επηγλψζεσο, ελ ή αλεθήξπμαο ηφ Δπαγγέιηνλ, θαί ηψλ ζπλαπνζηφισλ ζνπ 
ηάο Πξάμεηο ζπλεγξάςσ. Γηφ παξηζηάκελνο ηή Σξηάδη θαί Θεψ, πξέζβεπε 
ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

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

Γνμνινγία Μελάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Σά Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηνχ Απνζηφινπ ε γ' θαί ο' Χδή. 
 

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

Αξρή 
ΤΖ ΗΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Ησήι θαί ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Οπάξνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Σξία ηνχ Πξνθήηνπ 

 
Ήρνο πι.δ' 



 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Σφ ζείνλ Πλεχκα εθθέρπηαη, σο ν ζεπηφο Ησήι, πξνθεηεχσλ εζέζπηζε, παξ' 
απηνχ θηλνχκελνο, εθ' εκάο ηνχο πηζηεχνληαο, θαί κπζηεξίσλ ζείσλ 
θαλέξσζηλ, απνθαιχπηεη, θαί πξνθεηεχνπζηλ, νη ηήλ ελέξγεηαλ, ηήλ απηνχ 
δεμάκελνη, θαί ζετθή, αίγιε θσηηδφκελνη, θαί ζεία ράξηηη. 
 
Θεεγνξίαο αλάπιεσο, ν ζαπκαζηφο Ησήι, σο πεγή εθπνξεχεηαη, ηάο ςπράο 
αξδεχνπζα, εθ ηνχ νίθνπ ζνπ Γέζπνηα, θαί γιπθαζκφλ εκίλ απεζηάιαμε, ηάο 
δηαλνίαο θαηαγιπθαίλνληα, φινο κεηάξζηνο, γεγνλσο ηψ πλεχκαηη, δη ' αξεηήο, 
αλαθνπθηδφκελνο, πξφο ζείνλ χςσκα. 
 
Πξνθεηηθή παξξεζία ζνπ, θαί λνεξά πξφο Θεφλ, Ησήι νηθεηφηεηη, δη' ήο ηά 
νπξάληα, θαηνπηεχεηο ζεάκαηα, ππέξ εκψλ απηφλ εμηιέσζαη, ηψλ 
εθηεινχλησλ, πίζηεη ηήλ κλήκελ ζνπ, ιχζηλ αηηνχκελνο, ηψλ πηαηζκάησλ 
έλδνμε, θαί κεηνρήλ, ζείσλ απνιαχζεσλ, θαί κέγα έιενο. 
 

Καί ηξία ηνχ Μάξηπξνο 
 

Ήρνο πι. β’ 
ιελ απνζέκελνη 

Άζινπο ζεαζάκελνο, ηψλ θαιιηλίθσλ Μαξηχξσλ, ζάξζνπο ζείνπ έκπιεσο, 
γεγνλψο εηζέδξακεο εηο ηφ ζηάδηνλ, θαί Υξηζηφλ Οχαξε, δη' εκάο άλζξσπζλ, 
γεγνλφηα αλεθήξπμαο, κή πηήμαο ζάλαηνλ, κεδέ ηά πξνθείκελα βάζαλα, δηφ 
θαηαηθηδφκελνο, θαί αλειεψο ζπγθνπηφκελνο, έραηξεο ηειείσ, λντ 
απνζθνπνχκελνο ζνθέ, ηήλ δηακέλνπζαλ εχθιεηαλ, ηνίο Θεφλ πνζήζαζη. 
 
άξθαο ζχλ ηνίο αίκαζη, θαηαπηπηνχζαο εψξαο, θαί σο άιινπ πάζρνληνο, 
Αζιεηά δηέθεηζν γελλαηφηαηε, πξνζδεζείο μχισ γάξ, ζπαξαγκνχο ήλεγθαο, 
ππ' αλφκσλ θαξηεξψηαηα, Θενχ εηο ρείξαο δέ, πλεχκά ζνπ ηφ ζείνλ 
παξέδσθαο, εθπιήμαο ηνχο νξψληάο ζε, ηαίο απεξηηξέπηνηο ελζηάζεζηλ, φζελ 
ζε ηηκψκελ, κεγάισο αξηζηεχζαληα νθέ, θαί θαζειφληα ηφλ ηχξαλλνλ, 
Οχαξε ηνίο πφλνηο ζνπ. 
 
Αιείθνπζα κχξνηο ζε, ε ζαπκαζηή Κιενπάηξα, ππφ γήλ θαηέζεην, θαί λαφλ 
παλάγηνλ αλεδείκαην, ενξηήλ άγνπζα, ζαπκαζηήλ Οχαξε, θαί πηζηψο ζε 
ιηηαλεχνπζα. ήο ηφ παηδάξηνλ, λνεηή ζηξαηεία θαηέιεμαο, θαί δφμε 
θαηεθάιιπλαο, θαί ρνξνίο Αγίσλ ζπλέηαμαο, νχ πεξ ηήο κεξίδνο, αμίσζνλ 
εκάο ηνχο επζεβψο, ηήλ ζήλ ηεινχληαο παλήγπξηλ, Μάξηπο αμηάγαζηε. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μφλνο ππέξ άπαληαο, πηνχο αλζξψπσλ φ ηάιαο, κφλνο επιεκκέιεζα, ηά θαί 
ιφγσ άθζεγθηα θαί αθνχζκαηη, κεδακψο Άρξαληε, θνξεηά πέινληα, δηά ηνχηφ 
ζνπ θαί δένκαη. χγγλσζη Γέζπνηλα, ζχγγλσζη θαί δφο κνη κεηάλνηαλ, δφο κνη 
εμνκνιφγεζηλ, δφο κνη ζηελαγκνχο ηε θαί δάθξπα, ίλα δηά ηνχησλ, ζπληξίβσλ 
ηήλ θαξδίαλ κνπ αεί, θξάδσ ηφ, Ήκαξηνλ Κχξηε, ηιάζζεηη ζψζφλ κε. 



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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο, είο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ 
Αγίσλ νη παξφληεο δχν. Ο Καλψλ ηνχ Πξνθήηνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Υξεζκνχο, Ησήι ηνχ Πξνθήηνπ ζαπκάζσ. 

 
Πνίεκα Θενθάλνπο 

 
Χδή α'   Ήρνο β' 

Γεχηε ιανί 
Υνξφο εκίλ, ηψλ Πξνθεηψλ ζπλεπθξαίλεηαη, εγθσκηαδνκέλνπ ζνπ, ηνχ 
νχξαλφθξνλνο, Ησήι ζενθάληνξ, κεζ' ψλ εκάο ζσζήλαη, Μάθαξ δπζψπεζνλ. 
 
Ρεκα Θενχ, πξνθαηαγγέιισλ ζεζπέζηε, ηήλ ραιεπήλ εκήλπζαο, νξγήλ θαί 
έλδηθνλ, ηήλ εθ ηήο αζεβείαο, ζπκβάζαλ ηψ ιαψ ζνπ ηψ καηαηφθξνλη. 
 
Ζ ζαπκαζηή, θαί θσηνθφξνο ηνχ Πλεχκαηνο, δσνπνηφο επίπλνηα, ζνί 
επεζθίαζε, θαί κειιφλησλ ηήλ γλψζηλ, ελέπλεπζε Πξνθήηα, καθαξηψηαηε. 

Θενηνθίνλ 
έ ε ζθελή, ηνχ καξηπξίνπ πξνέγξαςε, πνιπεηδψο ηππνχκελνλ, 
απνδεηθλχνπζα, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, αηξέπησο Θενκήηνξ, Πάλαγλε 
Γέζπνηλα. 
 

Ο θαλψλ ηνχ Μάξηπξνο, θέξσλ , Αθξνζηηρίδα. 
 

Άζινπο επαηλείλ Οπάξνπ θιένο κέγα. Ησζήθ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
Χο ελ επείξσ 

Αλαθαλείο ελ ηψ χςεη ηήο ηνχ Υξηζηνχ, Δθθιεζίαο Οχαξε, ψζπεξ ήιηνο 
θαηδξφο, αζηξαπαίο ειάκπξπλαο ηψλ ζψλ, παιαηζκάησλ ηά ηήο γήο Μάθαξ 
πιεξψκαηα. 
 
Θείαο αγάπεο Πακκάθαξ θαηαζρεζείο, ηψ γιπθίζησ έξσηη, απεξλήζσ 
ζεαπηφλ, θαί πξφο πάζαλ βάζαλνλ ζαξθφο, πξνζερψξεζαο ζηεξξψο 
αγσληζάκελνο. 
 



Λεινγηζκέλσο ηψλ ζείσλ αγσληζηψλ, ηνίο δεζκνίο ζπλέδεζαο, Αζινθφξε 
ζεαπηφλ, θαί ηήο πιάλεο έιπζαο δεζκά, ζηαζεξά ππνκνλή πνιιψλ 
θνιάζεσλ. 

Θενηνθίνλ 
Οππεξνχζηνο Λφγνο ζνπ ελ γαζηξί, ππέξ ιφγνλ ψθεζε, θαί ηερζείο 
ζενπξεπψο, ηψλ Μαξηχξσλ άρξαληε ρνξνχο, επεζπάζαην, κεζ' ψλ 
πκλνινγνχκέλ ζε. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή γ’ 
ηεξέσζνλ εκάο 

Μπνχκελνη ηνίο ζνίο ζνθνίο δφγκαζη, λεζηείαλ Πξνθήηα θαί ζεξαπείαλ, 
επζεβψο αλαθεξχηηνκελ, εηο ηφλ νίθνλ Κπξίνπ πνξεπφκελνη. 
 
Οη ηαίο ζαίο δηδαραίο αθνινπζήζαληεο, εμ φιεο θαξδίαο θαί δηαλνίαο, ελ 
θιαπζκψ ηε θαί δεήζεζη, ηφλ Θεφλ εθδεηνχκελ αμηάγαζηε. 
 
Τπέθελαο εκίλ ηνχ Παληνθξάηνξνο, Γεζπφηνπ Πξνθήηα καθξνζπκίαλ, θαί 
ηήλ ζείαλ αγαζφηεηα, δηεηξάλσζαο ηνχηνπ θαί ρξε ζηφηεηα. 

Θενηνθίνλ 
πλέιαβεο Αγλή Θεφλ θαί έηεθεο, ηφλ Λφγνλ αθξάζησο ζεζαξθσκέλνλ, ελ 
Πξνθήηαηο ηφλ ιαιήζαληα θαί ηειέζαληα ηνπησλ ηά θεξχγκαηα. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Οπ έζηηλ Άγηνο σο ζχ 
Τπήιζεο γλψκε ζηαζεξά, ηνχο αλδξείνπο αγψλαο, λεπξσζείο ηαίο ειπίζη, 
ηψλ κειιφλησλ αγαζψλ, θαί ηψλ Μαξηχξσλ Υξηζηνχ, ηαίο παλζφθνηο, Μάθαξ 
παξαηλέζεζη. 
 
ηξαηφλ Αγίσλ Αζιεηψλ, ελαζινχληα λνκίκσο, θαζνξψλ ηήλ εθείλσλ, 
επεδείμσ αλδξηθψο, ζηεξξφηεηα νκηιψλ, πνιπηξφπνηο Οχαξε θνιάζεζηλ. 
 
Δλ παξαηάμεη Ηεξά Οχαξε σο γελλαίνο, ζηξαηηψηεο επξέζεο, θαί θαηέζθαμαο 
πιεζχλ, αλδξείαο μίθεη νθέ, πνιεκίσλ, λίθαηο θιετδφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε Μήηεξ ηνχ Θενχ, ηήο εκήο ξαζπκίαο, ηφ βαξχηαηνλ ζθφηνο, θαί ηά 
λέθε ηψλ παζψλ, ηψ θσηηζκψ ηήο ελ ζνί, δπζσπψ ζε, ράξηηνο απέιαζνλ. 

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

Κάζηζκα ηνχ Πξνθήηνπ 
 



Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Σψλ κνιπζκψλ πξνθαζαξζείο ηήο θαξδίαο, δνρείνλ ψθζεο θαζαξφλ 
ζενξξήκνλ, ηνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο Πξνθήηα Ησήι, φζελ θαζππέδεημαο, 
αιεζείαο ηήλ γλψζηλ, θαί πξναλεθήξπμαο, ηνχ σηήξνο θαί Κηίζηνπ, ηήλ ελ 
ζαξθί επέιεπζηλ ελ γή, ηήλ επ' εζράησλ θαλείζαλ ηνίο έζλεζη. 

Γφμα… Σνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Σνχο άζινπο ηψλ ζεπηψλ, ζεσξήζαο Μαξηχξσλ, θαί ηνχησλ ηά δεζκά, 
αζπαδφκελνο πφζσ, είο χςνο αλέδξακεο, καξηπξίνπ Παλζαχκαζηε, επί 
μχινπ γάξ, αλαξηεζείο ηάο αηθίζεηο, εθαξηέξεζαο, έσο εηο ρείξαο Κπξίνπ, ηφ 
πλεχκα παξέδσθαο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αλχκθεπηε Αγλή, Θενηφθε Μαξία, ε κφλε ηψλ πηζηψλ, πξνζηαζία θαί ζθέπε, 
θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, θαί δεηλψλ πεξηζηάζεσλ, πάληαο ιχηξσζαη, ηνχο επί 
ζνί ηάο ειπίδαο, Κφξε έρνληαο, θαί ηάο ςπράο εκψλ ζψζνλ, ηαίο ζείαηο 
πξεζβείαηο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ άζπηινο ακλάο, ηφλ ακλφλ θαί πνηκέλα, θξεκάκελνλ λεθξφλ, επί μχινπ 
νξψζα, ζξελνχζα εθζέγγεην, κεηξηθψο νινιχδνπζα. Πψο ελέγθσ ζνπ, ηήλ 
ππέξ ιφγνλ Τηέ κνπ, ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηφ εθνχζηνλ πάζνο, Θεέ ππεξαγαζε; 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα ηήλ αθνήλ 

Ίιεσο γελνχ Κχξηε, ηνίο επζεβψο πξφο ζέ κεηαλννχζηλ, σο κφλνο νηθηίξκσλ 
θαί πνιπέιενο. 
 
Χο πξνήγγεηιαο Έλδνμε, παξά Θενχ εθθέρπηαη ηφ Πλεχκα, επί πάζαλ ζάξθα 
ήδε πηζηεχζαζαλ. 
 
Ζ ηνχ Πλεχκαηνο θάζνδνο, ηνπο Μαζεηάο ζνθίζαζα Κπξίνπ, ηνχο ζνχο 
ζεεγφξνπο ιφγνπο εηέιεζε. 

Θενηνθίνλ 
Λειπηξσκέλνη Πάλαγλε, ηψλ δνθεξψλ ηνπ Άδνπ θελεψλσλ, ηψ ζείσ ζνπ 
ηφθσ, ζέ καθαξίδνκελ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Υξηζηφο κνπ δχλακηο 
Αγίνηο ζηίγκαζη, θαιισπηδφκελνο, σξαηφηαηνο ψθζεο θαί ηψ Θεψ , Οχαξε 
πνζνχκελνο, ηψ ζηεθαλψζαληη ηήλ ζήλ, θνξπθήλ αμηνζαχκαζηε. 
 



Ηθξίσ έλδνμε, πξνζαλαξηψκελνο, θαί εηο γήλ ηεηακέλνο ηνχο ραιεπνχο, 
πφλνπο εθαξηέξεζαο δη' ψλ ηήλ άπνλνλ δσήλ, εθιεξψζσ αγαιιφκελνο. 
 
Ννκίκσο βιέπνληεο, νη ζείνη Μάξηπξεο, ελαζινχληά ζε Μάθαξ ππνκνλήο, 
ιφγνηο παξεζάξξπλνλ, κεζ' ψλ ηνχο πφλνπο ηνχο καθξνχο, δηαλχζαο 
κεκαθάξηζαη. 

Θενηνθίνλ 
Ηιχνο Γέζπνηλα, παζψλ αλάγαγε, θαί ηήο ηαιαηπσξίαο ηψλ ινγηζκψλ, ηψλ 
αιινηξηνχλησλ κε, Θενχ ηνχ κφλνπ θαζαξνχ, ίλα πίζηεη καθαξίδσ ζε. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ε' 
Σήο λπθηφο δηειζνχζεο 

Σελ Υξηζηνχ παξνπζίαλ, Ησήι ν ζείνο, δηαξξήδελ πάζη πξνέιεγελ. ηη ήμεη 
θαί ζψζεη, αλζξψπσλ ηφ γέλνο, εθ ηήο ηψλ εηδψισλ θαθφηεηνο. 
 
Οιηθψο αλαλεχζαο, έλδνμε Πξνθήηα, πξφο ηά ππέξ λνχλ θαί δηάλνηαλ, 
πξνθεηείαο ηήλ ράξηλ, είιθπζαο εθείζελ, θαί δηθαηνζχλελ εθήξπμαο. 
 
Τπέξ ηψλ ζέ πκλνχλησλ, πξέζβεπε ζσζήλαη, πάζεο επεξείαο παλφιβηε, 
Ησήι θαί ηήο ζείαο, ράξηηνο θαί αίγιεο, θαηαμησζήλαη δπζψπεζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Παλαγία Παξζέλε, Γέζπνηλα ηνχ θφζκνπ, ηνχο ζέ Θενηφθνλ θεξχηηνληαο, εμ 
ακέηξσλ πηαηζκάησλ, πξέζβεπε ξπζζήλαη, θαί βησηηθψλ πεξ ηζηάζεσλ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ 
Νεπξνχζαη λεχζεζη ζετθαίο, θαί ηνχο αλελδφηνπο ζπαξαγκνχο, θέξεηο γελλαίσ 
θξνλήκαηη, Οχαξε ζπαξάηησλ ηήλ ηνχ αιάζηνξνο, θαξδίαλ ηνχ θαθίαλ 
δεκηνπξγήζαληνο, ν πεξηδέμηνο Αζιεηήο, βιέπσλ εθπηπηνχζαο εηο ηήλ γήλ, 
ηάο εαπηνχ ζάξθαο έραηξε, ηάο αησληδνχζαο λντ ιακπξφηεηαο, θαί ζείαο 
αληηδφζεηο πξνθαληαδφκελνο. Τκλψ ζε Κχξηε φ Θεφο, θαί δνμνινγψ θαί 
πξνζθπλψ, ηψλ αγαζψλ αμηνχκελνο, ηψλ εηνηκαζκέλσλ ηνίο ζέ πνζήζαζηλ, ν 
Μάξηπο ελ ηψ πάζρεηλ Οχαξνο έθξαδελ. 

Θενηνθίνλ 
Αλαθαλείζα ηψλ Υεξνπβίκ, θαί ηψλ εξαθίκ σο αιεζψο, αγησηέξα 
Παλάκσκε, πάληαο ηνχο πηζηψο ζε λχλ καθαξίδνληαο, αγίαζνλ θαί ζψζνλ ηή 
κεζηηεία ζνπ. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ο’ 
Αβπζζνο ακαξηεκάησλ 



Ρένπζη ηψλ ζψλ δνγκάησλ, πεγαί ηήο ζεεγνξίαο, θαί ηφλ ςπρνηξφθνλ 
γιπθαζκφλ, ζηάδνπζηλ Έλδνμε, αξδεχνπζαη, ηνχο πηζηψο ζε ηηκψληαο. 
 
ξνο ζε ηήο πξνθεηείαο, γιπθχηεηα απνζηάδνλ, θαί ζενζεβείαο Ησήι, θήξπθα 
πάλζνθνλ, γλσξίδνκελ ζεεγφξε Πξνθήηα. 
 
Φξνχξεζνλ ζαίο ηθεζίαηο, Θενχ Πξνθήηα σο έρσλ, ζείαλ παξξεζίαλ πξφο 
ηφλ Θεφλ, ηνχο πφζσ πκλνχληάο ζνπ, ηήλ έλδνμνλ, θαί ανίδηκνλ κλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
Φψηηζνλ ε θψο ηεθνχζα, ηφ άδπηνλ ηάο θαξδίαο, ηψλ δνμνινγνχλησλ ζε 
πηζηψο, άρξαληε Γέζπνηλα, θαί ηφλ εθ ζνχ απνξξήησο ηερζέληα. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 
Ρεκάησλ ειφγεζαο, παξαλφκνπ δηθαζηνχ, θαί ηήλ ππξάλ ππέκεηλαο, ηψλ 
αλππνίζησλ πφλσλ θαξηεξηθψο, πνιχαζιε Οχαξε, πξεζβεπηά ηψλ ελ πίζηεη 
αλπκλνπλησλ ζε. 
 
Οπθ έιεμε ηχξαλλνο, φ παξάθξσλ ηαίο πιεγαίο, αλειεψο ζπγθφπησλ ζε, έσο 
Θενχ εηο ρείξαο ηήλ ηεξάλ, ςπρήλ ελαπέδσθαο, θαιινλαίο ιακπξπλζείζαλ 
ηψλ αγψλσλ ζνπ. 
 
Τςψζεο κηκνχκελνο, επί μχινπ ηφλ Υξηζηφλ, θαί ελ απηψ θξεκάκελνο, ηήλ 
ζήλ ςπρήλ παξέδσθαο ηψ Θεψ, ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη, Αζινθφξε λνκίκσο 
αξηζηεχζαληα. 

Θενηνθίνλ 
Κπβέξλεζνλ Γέζπνηλα, ελ πειάγεη ηψλ δεηλψλ, ρεηκαδνκέλελ πάληνηε, ηήλ 
ηαπεηλήλ ςπρήλ κνπ, θαί γαιελφλ, πξφο φξκνλ αλάγαγε, αδηζηάθησ ζε γλψκε 
καθαξίδνπζαλ. 

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

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Ησήι. 

ηίρνη 
Ο γήο Ησήι εθηξαγσ δήζαο πάζε,  
Μεηήιζελ εθ γήο είο ηφπνλ θξείηησ πάζνπο. 
Δλλεαθαηδεθάηε κφξνο ακθ' εθάιπςελ Ησήι. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Οπάξνπ θαί ηψλ ζχλ απηψ. 
ηίρνη 

Ξεζκνχο απείξνπο θαξηεξνχληνο Οπάξνπ, 



αηάλ πιάλεο έμαξρνο Οπαί κνη! ιέγεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο αδψζ, θαί ηψλ ζχλ απηψ 
είθνζη θαί εθαηφλ Μαξηχξσλ, ελ Πεξζίδη ηειεησζέλησλ. 

ηίρνη 
αδψζ ν ζείνο ηήλ θάξαλ ηκεζείο μίθεη,  
Θενχ αβαψζ λχλ παξίζηαηαη ζξφλσ. 
Γεθάο δεθαπιή Μαξηχξσλ ζπκκαξηχξσλ, 
Καί δίο δέθα ζλήζθνπζη πιεγέληεο μίθεη. 
 

Ο Άγηνο Λεφληηνο ν θηιφζνθνο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
 

Οη Άγηνη Φήιημ πξεζβχηεξνο θαί Δπζέβηνο Γηάθνλνο μίθεη ηειεηνχληαη. 
 
Ο 'Οζηνο παηήξ εκψλ Ησάλλεο ν ζαπκαηνπξγφο, ν θαηά ηφ φξνο ηνχ Ρίια 

αζθήζαο, θαί ηήλ εθείζε κνλήλ νηθνδνκήζαο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
 
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή δ' 
Ο ηήλ θάκηλνλ πάιαη 

Ζ εθπνξεπνκέλε, εθ ηνχ νηθνπ Κπξίνπ, θαί πνηίδνπζα θξήλε, σο πξνέθεο 
πξνήιζε, Πξνθήηα παλζεβάζκηε. 
 
Σφλ ρεηκάξξνπλ ηψλ ζρνίλσλ, ζηηνθφξνλ εηξγάζσ, ηήο ηξπθήο ν ρεηκάξξνπο, 
Ησήι σο πξνείπελ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Ο ηά πάληα πνηήζαο, γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, δηεζψζαην θφζκνλ, επζεβψο 
αλπκλνχληα. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Γξνζνβφινλ κέλ 
Λακπξπλζέληα ζε αγψλσλ επηδφζεζηλ, ε Κιενπάηξα έλδνμε, ζπλεθφκηζελ, 
επξακέλε θιένο δηά ζνχ, ηήο πίζηεσο άμηνλ ζαθψο, ήο ελεδείμαην ζεξκψο, εηο 
ζέ ηειείσ λντ. 
 
Δπηρένπζά ζνη δάθξπα θαί κχξνηο ζε, εληίκνηο επαιείθνπζα, θαηαθξχπηεη ζε, 
ππφ γήλ ή πάλζεκλνο γπλή, ελζάςαληα πιάλελ πνλεξάλ, θαί ηαίο εθ ηάθνπ 
αζηξαπαίο, θσηαγσγνχληα εκάο. 
 
Οχθ ελέδσθελ νζίσο ζεξαπεχνπζα, ζέ ηφλ Υξηζηνχ ζεξάπνληα, ε 
αείκλεζηνο, έσο ψθζεο πξφμελνο απηή, νθέ βαζηιεηαο νπξαλψλ, ήο εμηψζε 



δηά ζνχ, ζχλ ηψ θηιηάησ πηψ. 
Θενηνθίνλ 

πληξηβέληα κε ακέηξνηο παξαβάζεζη, Παξζέλε κεζηηεία ζνπ, θαηλνπνίεζνλ, 
ηαηξεχνπζά κνπ ηήλ ςπρήλ, θαί ιφγνλ παξέρνπζα βνάλ. Δπινγεκέλε ε Θεφλ 
ζαξθί θπήζαζα. 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ε' 
Σφλ πάιαη δξνζίζαληα 

Τπέδεημαο έλδνμε, κεηαλνίαο ηνχο ηξφπνπο εκθαλψο, ηφλ εχζπιαγρνλ 
Κχξηνλ, εγγπψκελνλ ηνίο πίζηεη πξφο απηφλ, πξνζηνχζη θαί ςάιινπζηλ. 
Δπινγείηε θαί ππεξπςνχηε, Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Θεξάπσλ γελφκελνο, ηνχ Κπξίνπ πξνθήηα Ησήι, ηά ηνχηνπ κπζηήξηα, 
επηζηεχζεο πξνθεηεπσλ ηνίο ιανίο, αλπκλνχζη θαί ιέγνπζηλ. Δπινγείηε θαί 
ππεξπςνχηε, Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Αθέζεηο πξνρένπζη, ηνχ Ηνχδα ζαπκάησλ πνηακνί, Απφζηνινη έλδνμνη, ηνχ 
Κπξίνπ σο πξνέθε Ησήι, ηνχο βνψληαο αξδεχνληεο. Δπινγείηε θαί 
ππεξπςνχηε, Θεφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Τπφζηαζηλ ζχλζεηνλ, ελ δπζί ηαίο νπζίαηο ηφλ Υξηζηφλ, Παλάκσκε ηέηνθαο, 
δηακείλαζα Παξζέλνο θαζαξά, φλ πκλνχληεο θξαπγάδνκελ. Δπινγείηε θαί 
ππεξπςνχηε, είο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο 
Μεηξηθψο ππαθνχζαο Μάξηπο δεήζεσλ, νπξαλίσ ζηξαηεία ιακπξψο 
εζηξάηεπζαο, παίδα ηφλ νεπηφλ, θαί ηήο ζήο ζπκκεζέμνληα, έδεημαο επθιείαο, 
αξξήησ ζπκπαζεία. 
 
Δμ Αηγχπηνπ ζε φιβνλ ψο πεξ πνιχηηκνλ, κεηεγάγεην Μάξηπο 
θαηαπινπηίδνληα, ζείαηο δσξεαηο, Κιενπάηξα ηάζεσλ, πάζαλ Παιαηζηίλελ, 
ηήλ πφζσ ζε ηηκψζαλ. 
 
Γεγεζψο ηνχο αγψλαο ηνχο ζνχο δηήλπζαο, ζηξαηηψηα γελλαίε ηνχ 
Παληνθξάηνξνο, θαί σο ληθεηήο, παξ' απηνχ εζηεθάλσζαη, Οχαξε πακκάθαξ, 
ηψλ Αζινθφξσλ θιένο. 

Θενηνθίνλ 
Ακαξηίαο ζπλάπησ εθ' ακαξηήκαζη, θαί ηφ κέιινλ νπ θξίηησ θξηθηφλ 
θξηηήξηνλ, ίαζαη Αγλή ηήο ςπρήο κνπ ηήλ πψξσζηλ, θαί ηή ζή πξεζβεία, 
επίζηξεςφλ κε ζψζνλ. 



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

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ζ' 
Ζ ελ νπξαλνίο 

Μεηά Πξνθεηψλ σο ππνθήηεο, ραξκνληθψο ελ επνπξαλίνηο, λχλ επθξαίλε 
ζθελψκαζηλ. 
 
Άλσζελ εκάο λχλ επνπηεχνηο, ηνχο επζεβψο ζε δνμνινγνχληαο, ζεεγφξε 
παλφιβηε. 
 
χληνκνλ νδφλ ηήο ζσηεξίαο, ν Ησήι δηά κεηαλνίαο, ζενθξφλσο ππέδεημελ. 

Θενηνθίνλ 
ξζσζαο εκάο ηνχο πεπησθφηαο, Μήηεξ Θενχ, εχζπιαγρλνλ Γεζπφηελ, θαί 
σηήξα γελλήζαζα. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ 
Ηζρχλ θαζείιεο ηνχ πνιεκήηνξνο, ηήλ ζετθελ ζαθψο πεξηδσζάκελνο δχλακηλ, 
Αζιεηά γελλαηφηαηε Οχαξε, φζελ ζε επθεκνχκελ, ίαζηλ άθζνλνλ, εθ ηψλ ζψλ 
ιεηςάλσλ, νη πηζηνί απαξπφκελνη. 
 
Χο θψο σο φξζξνο σο κέγαο ήιηνο, πάζε ηή γή ε κλήκε ζνπ εμήπισηαη 
Οχαξε, ζειαζθφξνηο θσηίδνπζα ιάκςεζη, ζνχ ηψλ ζεπηψλ αγψλσλ, πάληαο 
παλεχθεκε, θαί ηφλ ζθνηαζκφλ ηψλ θαξδηψλ απνδηψθνπζα. 
 
χλ ζνί αζηξάπηνληα σο εψξαθε, δφμε πνιιή ηφλ ίδηνλ πηφλ ε θηιφηεθλνο, 
ηφλ ηψλ φισλ Θεφλ εκεγάιπλε, ζέ δέ γλεζησηάησο, Μάξηπο εδφμαζε, 
κέγηζηνλ πξνζηάηελ, εκθαλψο θαηαπινπηήζαζα. 
 
Ζ γή ελ ή ζνπ ηφ θαξηεξψηαηνλ, ζψκα νθέ θαηάθεηηαη, ελζέσο εγίαζηαη, 
αιιά δίδνπ εκίλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ιχζηλ ακαξηεκάησλ, βίνπ δηφξζσζηλ, 
Οχαξε θαί πάλησλ, δπζρεξψλ ηήλ απνιπηξσζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Φαλείο Παξζέλε εθ ζνχ ν Κχξηνο, ηήο θσηεηλήο λεθέιεο, ηήο Αηγχπηνπ ηά 
μφαλα, παληειεί απσιεία παξέδσθε, πιήζνπο δέ Αζινθφξσλ, ηαχηελ εμίσζε, 
θέξεηλ κηκνπκέλσλ, ηά απηνχ ζεπηά παζή καηα. 

Ο Δηξκφο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νχ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε, σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 



ζχλ ηαίο νχξαλίαηο, ζηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ». 
 

Καί ηά ινηπά ηνχ Οξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Κ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Αξηεκίνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ’ 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Οπξαλίαηο ειιάκςεζη, θσηηζζείο ηήλ δηάλνηαλ, ηφ ηήο πιάλεο έθπγεο ζθφηνο 
Έλδνμε, θαί ηψ θσηί πξνζεπέιαζαο, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, θαί ηαίο 
ράξηζηλ απηνχ, θαηαπγάδεηο ηά πέξαηα, δηφ πξέζβεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ. 
 
Δπηπλνία ηνχ Πλεχκαηνο, κπεζείο γλψζηλ έλζενλ, ηφλ ηψλ φισλ Κηίζηελ 
έγλσο Αξηέκηε, θαί ηνχο ηή θηίζεη ιαηξεχνληαο, παλζφθσο δηήιεγμαο, θαί 
σδήγεζαο ιανχο, εηο Θενχ ηήλ επίγλσζηλ, δη' φλ ήζιεζαο, θαί ηφ ζηέθνο 
εδέμσ ηψλ θακάησλ, ιπηξσζήλαη ηθεηεχσλ, δηαθζνξάο ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 
Πνιπηξφπνηο θνιάζεζη, ραιεπαίο καζηηγψζεζη, παξαδνχο αηθίδεζζαη ηφ 
πνιχαζινλ, θαί θαξηεξψηαηνλ ζψκά ζνπ, ζεφθξνλ Αξηέκηε, νχθ εξλήζσ ηφλ 
Υξηζηφλ, νπ μνάλνηο επέζπζαο, αιι' ππέκεηλαο, ψο πεξ πάζρνληνο άιινπ 
αλακέλσλ, ηάο κειινχζαο αληηδφζεηο, θαί ηήλ αζάλαηνλ εχθιεηαλ. 

Γφμα… Ήρνο β' 
Σνχ ηνπδίηνπ 

Σφλ λνεξφλ θσζηήξα ηήο πίζΣεσο, Αξηέκηνλ ηηκήζσκελ, φηη ήιεγμε Βαζηιέα 
ηφλ έρζηζηνλ. θαί ηψ αίκαηη ηνχ καξηπξίνπ απηνχ, ηήλ Δθθιεζίαλ Θεφο 
επνξθχξσζελ, φζελ θαί απέιαβε, ηψλ ηακάησλ ηήλ ράξηλ ηήλ άθζνλνλ, ηνχ 
ηάζζαη ηάο λφζνπο, ηψλ πηζηψο πξνζηξερφλησλ, ελ ηή ζνξψ ηψλ ιεηςάλσλ 
απηνχ. 

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

θέπε, θαί αληίιεςηο εκψλ, ηψλ Υξηζηηαλψλ ζχ ππάξρεηο, θαί πξνζθπγή 
θξαηαηά, Μήηεξ ηνχ Θενχ εκψλ, αιιά θαί λχλ θαί αεί, ηή αγξχπλσ δεήζεη 
ζνπ, κή παχζε πξεζβεχεηλ, ζψδεζζαη ηνχο δνχινπο ζνπ, εθ πεξηζηάζεσο, 
πάληεο, φηη ζέ κεηά Θεφλ, έρνκελ αληίιεςηλ κφλελ, νη Υξηζηηαλνί θαί 
θαηαθχγηνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε, ε παλάκσκνο ακλάο, άξλα ηφλ απηήο εζεψξεη, ειθφκελνλ πξφο ζθαγήλ, 
ζξήλνηο ελεθφπηεην, βνψζα νινιπγκνίο. Σί ζνη δήκνο αράξηζηνο, γιπθχηαηνλ 



Σέθλνλ, ήδε αληαπέδσθελ, φ απνιαχζαο πνηέ, νίκνη! ζψλ πνιιψλ 
δσξεκάησλ; πψο δέ θαί ηφλ πφλνλ ελέγθσ, φηη ζέισλ ηαχηα λχλ πθίζηαζαη; 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηεο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. β’ 
ήκεξνλ ε νηθνπκέλε πάζα, ηαίο ηνχ Αζινθφξνπ απγάδεηαη αθηίζηθαί ε ηνχ 
Θενχ Δθθιεζία, ηνίο άλζεζηλ σξατδνκέλε, Αξηέκηε βνά ζνη, ζεξάπνλ Υξηζηνχ, 
θαί πξνζηάηα ζεξκφηαηε, κή ειιίηεο πξεζβεχσλ, ππέξ ηψλ δνχισλ ζνπ. 

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 

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

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ο Μάξηπο ζνπ, Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο 
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο ηπξάλλνπο 
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε. Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο, 
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

 
Σήλ ζήλ λέκνηο κνη πινπζίαλ ράξηλ Μάθαξ. Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο β' 

Δλ βπζψ θαηέζηξσζε 
Σφλ αγψλα Μάξηπο ηφλ θαιφλ, σο αγσληζάκελνο, θαί ηνχο ιακπξνχο 
ζηεθάλνπο θνκηζάκελνο, ηψ θσηί παξίζηαζαη, θσηηδφκελνο θαηά κέζεμηλ 
άυινλ, φζελ δπζσπνχκελ, θψηηζνλ εκάο ηαίο ηθεζίαηο ζνπ. 
 
Ζ θαηδξά ζνπ Μάξηπο ενξηή, πάληαο ζπλεθάιεζε, ραξκνληθψο εηο 
παλδαηζίαλ ζήκεξνλ, πξνζείζα ηνχο άζινπο ζνπ, ηά παιαίζκαηα, θαί ηήλ 
αλδξείαλ έλζηαζηλ, ψλ θαηαηξπθψληεο, πίζηεη ζε θαί πφζσ καθαξίδνκελ. 
 
Νεθξσζέληα Μάθαξ ελ ζηαπξψ, ηφλ αθαηαλφεηνλ, ζσκαηηθψο θαηαλνήζαο 
Κχξηνλ, ηήο δσήο ηφλ αίηηνλ, εζεινχζηνλ επεπφζεζαο λέθξσζηλ, ηήλ δηά 



βαζάλσλ, φζελ αζαλάηνπ δφμεο έηπρεο. 
Θενηνθίνλ 

αξθσζείο εθ ζνχ ζενπξεπψο, Λφγνο φ αζψκαηνο, ππεξβνιή θηιαλζξσπίαο 
Πάλαγλε, πάζεη πξνζσκίιεζε, θαί απάζεηαλ ηνίο αλζξψπνηο επήγαζελ, ν 
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη. 
 

Χδή γ' 
Δμήλζεζελ ε έξεκνο 

Μαξηχξσλ θαιισπίδεζζαη, ηνίο ζηεθάλνηο Έλδνμε, επηπνζψλ ππήλεγθαο, 
ηψλ καζηίγσλ θαί ηψλ ζηξεβιψζεσλ, ηάο πηθξάο αιγεδφλαο ζεία ράξηηη. 
 
Οπθ έζεηζε ηφλ πχξγνλ ζνπ, ηήο θαξδίαο Πάλζνθε, ε ζθνδξνηάηε 
πξφζξεμηο, ηψλ βαζάλσλ, θαί γάξ εζηήξηθην, λνεηήλ επί πέηξαλ ηήλ 
αζάιεπηνλ. 
 
Ηθξίσ αλαξηψκελνο, θαί ληθάζη πάληνζελ, ηψλ ζπαξαγκψλ θπθινχκελνο, ζνχ 
ηφ φκκα πξφο ηφλ δπλάκελνλ, ελεηέληδεο ζψδεηλ Αμηάγαζηε. 

Θενηνθίνλ 
εζάξθσηαη βνπιήκαηη, εμ αηκάησλ Γέζπνηλα, ζνχ παλαρξάλησλ Κχξηνο, 
δηαζψδσλ ηήλ αλζξσπφηεηα, θαί Μαξηχξσλ ηνχο δήκνπο επεζπάζαην. 

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

Κάζηζκα   Ήρνο δ’ 
Ο πςσζείο 

Σφλ ζηξαηηψηελ ηνχ Υξηζηνχ ηφλ αήηηεηνλ, θαί θαζαηξέηελ ηνχ ερζξνχ 
γελλαηφηαηνλ, ηφλ ελ κεγίζηνηο ηέξαζηλ εθιάκςαληα, άπαληεο Αξηέκηνλ, 
επθεκήζσκελ πίζηεη, βξχεη γάξ ηάκαηα, ηνίο πξνζηξέρνπζη πφζσ, θαί 
θαηαπαχεη πάζε ραιεπά, θαί ηψλ ελ ζιίςεη αλζξψπσλ πξντζηαηαη. 

Γφμα… θαί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο επί ζξφλνπ Υεξνπβίκ θαζεδφκελνο, θαί ελ ηνίο θφιπνηο ηνχ Παηξφο 
αχιηδφκελνο, σο επί ζξφλνπ θάζεηαη Αγίνπ απηνχ, Γέζπνηλα ελ θφιπνηο ζνπ, 
ζαξθηθψο, ν Θεφο γάξ, φλησο εβαζίιεπζελ, επί πάληα ηά έζλε, θαί ζπλεηψο 
λχλ ςάιινκελ απηψ, φλ εθδπζψπεη, ζσζήλαη ηνχο δνχινπο ζνπ. 

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

Χδή δ’ 
Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 

Μηκνχκελνο, ηφλ ηαζέληα ελ μχισ ζειήκαηη, πςψζεο ηεηλφκελνο, θαί 
σκνηάησο μεφκελνο, θαί απνδπφκελνο, ηνχο δεξκαηίλνπο ρηηψλαο ηήο 



λεθξψζεσο. 
 
Οη πφλνη ζνπ, ηήο ζαξθφο θαί δεηλψλ ε επίηαζηο, ηήλ άπνλνλ ιήμίλ ζνη, 
Μάξηπο ζαθψο πξνεμέλεζαλ, ήο λχλ εκθνξνχκελνο, άπαληα πφλνλ θνπθίδεηο 
ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Ηζαγγέισ, γεγνλφηη ηψλ άζισλ ιακπξφηεζη, ρεηξφο δη' Αγγέινπ ζνη, πέκπεη 
ηξνθήλ ν νχξάληνο, άξηνο ε δσή εκψλ, ελδπλακνχζάλ ζε Μάξηπο 
παλανίδηκε. 

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνλ ζε, κεηά ηφθνλ ακίαληνλ άθζνξνλ, Θεφο ζπλεηήξεζελ, ν 
επδνθήζαο ελ κήηξα ζνπ, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, αλαιαβέζζαη δη' άθξαλ 
αγαζφηεηα. 
 

Χδή ε' 
Μεζίηεο Θενχ 

Λακπάο θσηαπγήο, θαζσξάζεο Πλεχκαηνο Αξηέκηε, πηζηνχο θαηαπγάδνπζα, 
θαί ηήο πνλεξίαο απειαχλνπζα, ηά δνθψδε θαί ζθφηνπο, πεπιεξσκέλα 
πλεχκαηα. 
 
Ο πέηξα δσήο, ηήο ςπρήο ηά βήκαηα πεμάκελνο, ηαίο πέηξαηο ζθηγγφκελνο, 
θαί ηνίο αιγεηλνίο πεξηθπθινχκελνο, αιεζήο αζινθφξνο, αθιφλεηνο δηέκεηλαο. 
 
Τπάξρσλ ζεπηαίο, σπιηζκέλνο Πλεχκαηνο δπλάκεζη, ηξηβφισλ νμχηεηνο, 
Μάξηπο αζινθφξε θαηεθξφλεζαο, ελ απηνίο ζπκπαηήζαο, ηά θέληξα ηνχ 
αιάζηνξνο. 

Θενηνθίνλ 
ηαπξφλ θαί ηαθήλ, ν εθ ζνχ ζειήκαηη ηερζείο δη' εκάο, ππνκείλαο Γέζπνηλα, 
Μάξηπξα ζηεξξφηαηνλ, Αξηέκηνλ, ηψλ απηνχ παζεκάησλ, σο θξαηαηφο 
εηξγάζαην. 
 

Χδή ο' 
Δλ αβχζζσ 

Ηεξείνλ θαί ζχκα νιφθιεξνλ, Μάξηπο πξνζελήλνραο ζαπηφλ, Αξηέκηε, ηψ 
εθνπζίαλ ζηαχξσζηλ, εηο εκψλ δεμακέλσ αλάθιεζηλ. 
 
Αλελδφηνηο πιεγαίο ζπληξηβέληνο ζνπ, ζψκαηνο Αξηέκηε, ηνχ θαξηεξνχ νθέ, 
ηήλ ςπρηθήλ επγέλεηαλ, δηεηήξεζαο πίζηεη αιψβεηνλ. 
 
Ννζεκάησλ εκάο απνιπηξσζαη, Μάξηπο θαί παζψλ, πεηξαζκψλ ηε θαί 
ζιίςεσλ, ηνχο επί ζνί πξνζηξέρνληαο, κηκεηά ηνχ σηήξνο Αξηέκηε. 

Θενηνθίνλ 
Υεηκαδφκελνλ ζάισ ηψλ ζιίςεσλ, θαί θιπδσληδφκελνλ επαλαζηάζεζη, 
ηξηθπκηψλ δηάζσζνλ, Θενηφθε Παξζέλε ηνχο δνχινπο ζνπ. 



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

Κνληάθηνλ   Ήρνο β’ 
Σνχο αζθαιείο 

Σφλ επζεβή θαί ζηεθεθφξνλ Μάξηπξα, ηφλ θαη' ερζξψλ λίθεο αξάκελνλ 
ηξφπαηα, ζπλειζφληεο επαμίσο λχλ, ελ πκλσδίαηο επθεκήζσκελ, Αξηέκηνλ 
ηφλ κέγηζηνλ ελ Μάξηπζη, ζαπκάησλ ηε δνηήξα πινπζηψηαηνλ, πξεζβεχεη γάξ 
Κπξίσ ππέξ πάλησλ εκψλ. 

Ο Οηθνο 
Σίο ηνχο αγψλαο εμαξθέζεη εμεηπείλ Αζινθφξε, ή ηνχο πφλνπο ηνχο ζνχο, νχο 
πεξ αλδξείσο ππέκεηλαο, δηά ηήο πίζηεσο ηνχ Κπξίνπ, θαί ηήο ράξηηνο ήο πεξ 
Καηεμηψζεο; νχθ εμαξθεί δηεγήζαζζαη ζηφκα αλζξψπηλνλ, ζνθίαλ γάξ 
ελδεδπκέλνο θαί αλδξείαλ, ηφλ πινχηνλ εκίζεζαο θαί ηήλ αμίαλ ηήλ 
πξφζθαηξνλ, ζηξαηηψηεο θαλείο γλεζηψηαηνο. Καί λχλ πξεζβεχεηο Κπξίσ 
ππέξ πάλησλ εκψλ. 
 

 π λ α μ α ξ η ν λ 
Σή Κ’ ηνχ αχηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Αξηεκίνπ. 

ηίρνη 
Ο πάληα ιακπξφο Αξηέκηνο ελ βίσ, 
Σκεζείο απήιζελ εηο ππέξηαηνλ θιένο. 
Δηθάδη’Αξηέκηνο ππθηλφθξσλ απρέλα ηκήζε. 
 

Μλήκε ηνχ Οζίνπ θαί ζενθφξνπ παηξφο εκψλ Γεξαζίκνπ ηνχ λένπ, ηνχ εθ 
Σξηθάισλ ηήο Πεινπνλλήζνπ, νχ ηφ ζεπηφλ θαί άγηνλ ιείςαλνλ ζψδεηαη 
άθζνξνλ ελ Κεθαιιελία. 

 
Οη Άγηνη Μάξηπξεο Δβφξεο, Δλφεο, Εεβηλάο, Γεξκαλφο, Νηθεθφξνο, 

Αλησλίλνο, θαί ε Αγία Μάξηπο Μαλαζσ ε παξζέλνο, μίθεη θαί ππξί 
ηειεηνχληαη. 

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

Χδή δ' 
Αληίζενλ πξφζηαγκα 

Αήηηεηνλ θξφλεκα, αξξαγεζηάηελ, ςπρήο θαξηεξφηεηα, Αξηέκηε θηεζάκελνο, 
ερζξψλ παλνπξγεχκαηα, Μάξηπο θαηήξγεζαο, κέιπσλ εκκειέζηαηα. Ο ψλ 
επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο. 
 
Ρναίο ηψλ αηκάησλ ζνπ, ηήλ επεξκέλελ, βαζάλσλ θαηέζβεζαο, ππξάλ 
Θενκαθάξηζηε, θαί δξφζσ ηνχ Πλεχκαηνο πεξηρεφκελνο, ραίξσλ 
αλεθξαχγαδεο, ν ψλ εχινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο. 
 



Ηάζεσλ ράξηηαο, αλαπεγάδσλ, παζψλ ππεθθαχκαηα, ζβελλχεηο ζεία ράξηηη, 
δηψθεηο δέ πλεχκαηα επηζηαζίαηο ζνπ, έλδνμε Αξηέκηε, δηφ κεγαινθψλσο ζέ 
καθαξίδνκελ. 

Θενηνθίνλ 
Νεθξνίο ηφλ πεγάζαληα, αζαλαζίαλ, Παξζέλε παλάκσκε, ζενπξεπψο 
εθχεζαο, απηφλ νχλ ηθέηεπε, ηνχ ζαλαηψζαη εκψλ, πάζε ηά ηνχ ζψκαηνο 
αγλή, θαί αησλίνπ θαηαμηψζαη δσήο. 
 

Χδή ε' 
Κάκηλνο πνηέ 

Μάζηημη ζθνδξαίο, Αξηέκηε ηφ ζψκα, εθδαπαλψκελνο ππήλεγθαο, 
ελαπνζθνπνχκελνο, ηήλ αληίδνζηλ ηήλ κέιινπζαλ, ήλ λέκεη ζνη θξαπγάδνληη, 
έλδνμε ν Γεζπφηεο. Πάληα ηά έξγα, πκλείηε ηνλ Κχξηνλ. 
 
Αίκαζη ηνίο ζνίο, ε γή θαζεγηάζζε, θαί ηαηξείνλ αλαδέδεηθηαη, ζψκα ηφ 
πνιχαζινλ, πάζαλ λφζνλ, πάζαλ θάθσζηλ, πάζαλ δαηκφλσλ πάληνηε, 
βιάβελ απνδηψθνλ, εθ ηψλ πηζηψο πξνζθεπγφλησλ ζνη. 
 
Κφζκνο αζιεηψλ, εδείρζεο ηά ελ θφζκσ, επζεβνθξφλσο απσζάκελνο, θαί ηά 
ππεξθφζκηα, βξαρπηάησ εμσλνχκελνο, ηηκίσ ζνπ Αξηέκηε, αίκαηη αλαθξάδσλ. 
Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Άθιπζηνο ιηκήλ, ρεηκαδνκέλνηο ψθζεο, θαί ζαιαηηεχνπζηλ εθάζηνηε, θηλδχλνηο 
θαί ζιίςεζη, θαί παζήκαζηλ Αξηέκηε, ελ ψ δηαζσδφκελνη, ράξηηη κεισδνχκελ, 
Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ρεχζαληαο εκάο, πηθξά ηνχ μχινπ βξψζεη, θαί ζπκπησζέληαο νιηζζήκαζη, 
Πάλαγλε αλέπιαζαο, Πιαζηνπξγφλ απνθπήζαζα, θαί Λφγνλ ελππφζηαηνλ, 
Άρξαληε, φλ πκλνχκελ, πάληα ηά έξγα σο Κχξηνλ. 

Ο Δηξκφο 
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα 
ςάιινληαο. Δχινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ». 
 

Χδή ζ' 
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 

Ηδείλ εθηέκελνο, ηά θάιιε ηά νπξάληα, ηά θαηλφκελα θφζκνπ θάιιε 
παξέδξακεο, θαί θαιινπνητα ηψλ άζισλ, σξατζζείο, Αξηέκηε Μάξηπο, θαιψλ 
ηφ αθξφηαηνλ, επθξαηλφκελνο θαηείιεθαο. 
 
Χο φξζξνο σο ήιηνο, ε κλήκε ζνπ θσηίδνπζα, ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο 
Μάθαξ αλέηεηιε, ζχ γάξ θαί θσηφο θαί εκέξαο, θσηνεηδήο, ψθζεο 
θιεξνλφκνο, ζθεδάδσλ Αξηέκηε, ηήλ νκίριελ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
θηξηήζσκελ ζήκεξνλ, πλεπκαηηθψο ρνξεχνληεο, Αξηεκίνπ ηή κλήκε ηνχ 



ζείνπ Μάξηπξνο, ςάιισκελ Θεψ ελ αηλέζεη, ηψ ζαπκαζηψ, φληη ελ Αγίνηο, θαί 
θαζαγηάδνληη, ηνχο ελ πίζηεη ηνχηνλ ζέβνληαο. 
 
Ζζήθε ζνπ βξχνπζα, απαχζησο ηά Ηάκαηα, ηνχο πηζηνχο πξνζθαιείηαη πφζσ 
αξχζαζζαη, εηο ζσκαηηθήλ επξσζηίαλ, εηο ςπρηθήλ, φλησο ζσηεξίαλ, 
Πακκάθαξ, Αξηέκηε, πξεζβεπηά ηψλ επθεκνχλησλ ζε. 

Θενηνθίνλ 
Φσηί κε θαηαχγαζνλ, ηνχ ζνχ πξνζψπνπ Κχξηε, ξαζπκίαο ηψ ζθφηεη 
ζπγθαιππηφκελνλ, έρσλ δπζσπνχζάλ ζε Λφγε, ηήλ αιεζή, αγλήλ ζνπ 
Μεηέξα, Αγγέισλ ιακπξφηεηαο, θαί ηφλ Έλδνμνλ, Αξηέκηνλ. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Παξεζηεθσο Αξηέκηε, ηή Αγία Σξηάδη, θαί αζηξαπαίο ιακπφκελνο, ηνίο εθείζελ 
πινπζίσο, εμ νχξαλνχ επνπηεχνηο, ηνχο ηηκψληάο ζε πφζσ, κεγαινκάξηπο 
Έλδνμε, ζπκκαρψλ ζείνηο φπινηο, σο ηνχ Υξηζηνχ, ζηξαηηψηεο άξηζηνο 
αζινθφξε, ηψ ζηαπξνθφξσ Άλαθηη, θαη' ερζξψλ πνιεκίσλ. 

Θενηνθίνλ 
Δπινγεκέλε πάλαγλε, Θενηφθε Παξζέλε, Υξηζηηαλψλ ηφ θαχρεκα, ηψλ 
Αγγέισλ ε δφμα, θαί Αζινθφξσλ ηφ θιένο, θξάηνο ηείρνο θαί ζθέπε, θαί 
νρπξφλ πξνπχξγηνλ, θχιαηηε θαί πξνζηάηηο, θαί βνεζφο, ελ θηλδχλνηο θάλεζη 
ηνίο ζνίο δνχινηο, θαί γάξ ελ ζνί θαπρψκεζα, πξνζηαζία ηνχ Κφζκνπ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο 
ζπλήζσο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΑ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηιαξίσλνο ηνχ Μεγάινπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ' 

Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 
Ο ηιαξφο ηήλ ςπρήλ θαί ηήλ θαξδίαλ, φηε ζε ν έλζενο έξσο θαηέηξσζε, θαί 
ηεξαίο αλαβάζεζηλ, επαλαζηήλαη, ηψλ θνζκηθψλ ζε ζνξχβσλ έπεηζε, ηφηε 
νπιηζάκελνο ηαπξνχ ηήλ δχλακηλ, πξφο ηήλ δαηκφλσλ ερψξεζαο, 
Πακκάθαξ πάιελ, θαί αλεπιέμσ λίθεο δηάδεκα, θαί λχλ απιίδε, ηαηο 
ιακπξφηεζη, ηψλ Αγίσλ, κεζ' ψλ εκίλ αίηεζαη, θσηηζκφλ θαί εηξήλελ, θαί 



πηαηζκάησλ απνιχηξσζηλ. 
 
Σαίο θσηνβφινηο αθηίζη παξαδφμσο, Πάηεξ αμηάγαζηε ηψλ ηακάησλ ζνπ, 
θσηαγσγείο ηήλ πθήιηνλ, ηψλ λνζεκάησλ, δηαζθεδάδσλ ζθφηνο βαζχηαηνλ, 
εληεχζέλ ζε ήιηνλ άιινλ γλσξίδνκελ, θαί κνλαδφλησλ εδξαίσκα, θαί 
πνδεγέηελ, ηψλ ζσδνκέλσλ ζείσ ελ Πλεχκαηη, θαί λχλ ηήλ κλήηκελ 
εθηεινχκέλ ζνπ, ηήλ θσηαπγή θαί ζσηήξηνλ ζηε, Ηιαξίσλ πηαηζκάησλ, δηά 
ζνχ ιχζηλ ιακβάλνληεο. 
 
Γη' εγθξαηείαο ηνχ ζψκαηνο ηά πάζε, Πάηεξ θαζππέηαμαο, ηψ λνεξψ ηήο 
ςπρήο, θαί απαζείαο ηαίο πηέξπμη, θεθνζκεκέλνο, ράξηλ εδέμσ ηάζζαη ζηε, 
αλζξψπσλ ελ Πλεχκαηη, ηά αξξσζηήκαηα, θαί απειαχλεηλ ηά Πλεπκαηα, ηήο 
πνλεξίαο, θαί δηαζψδεηλ ηνχο πξνζηφληαο ζνη, φζελ ρνξνί ζε καθαξίδνπζηλ, 
Μνλαδφλησλ νθέ αμηάγαζηε, θαί Σηκά πάζα θηίζηο, Ηιαξίσλ ηνχο αγψλάο 
ζνπ. 

Γφμα... Ήρνο β’  Αλαηνιίνπ 
Δθ λεφηεηφο ζνπ θέξσλ ηειεηφηεηνο θξφλεκα, ππέζνπ ζεαπηφλ Ηιαξίσλ ηψ 
δπγψ ηνχ Υξηζηνχ, θαί ηφλ βίνλ δειψζαο ηνχ ζείνπ Αλησλίνπ, ηνίο ίζνηο 
κέηξνηο ηήο αξεηήο αθνκνηνχκελνο, θαηέηεμαο ηήλ ζάξθα, ζθηξηψζαλ ψο πεξ 
πψινλ, σο ψθεηιε ηή ςπρή θαζππνηάζζεζζαη, θαί ηήο αζθήζεσο δξφκνλ 
εμεηέιεζαο. Αιι’ ψ καθαξηψηαηε Πάηεξ, θαί ζαπκαηνπξγέ ζενθφξε, ηνίο ηήλ 
κλήκελ ζνπ εθ πφζνπ ηεινχζηλ, αίηεζαη Ηιαζκφλ θαί ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 

ιελ, ηήλ δσήλ κνπ ελ θαθνίο, θαηαδαπαλήζαο ν ηάιαο, λχλ θαηειείθζελ 
αγλή, πάζεο φλησο έξεκνο, αγαζήο πξάμεσο, πξνζεγγίδνληα βιέπσλ δέ, ηφλ 
ζάλαηνλ νίκνη! ηξέκσ ηφ θξηηήξηνλ ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ, νχπεξ, εμεινχ κε 
Παξζέλε, θαί πξφ ηήο αλάγθεο εθείλεο, Γέζπνηλα επίζηξεςνλ θαί ζψζφλ κε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Άλζξαμ, φλ πξνείδελ ν θιεηλφο, πξψελ Ζζαταο ζαξθνχηαη, εμ απεηξάλδξνπ 
Μεηξφο, λεχκαηη ηνχ θχζαληνο απηφλ Γελλήηνξνο, θαί ηερζείο ζθαγηάδεηαη, 
εθψλ ν ηνχ θφζκνπ, αίξσλ ακαξηήκαηα, ακλφο σο άκσκνο, φζελ, ε ακλάο θαί 
Παξζέλνο, ηνχηνλ ελ ηαπξψ θαζνξψζα, ιππεο ηή ξνκθαία εηηηξψζθεην. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ’ 
Πλεχκαηνο Αγίνπ πιήξεο γελφκελνο, ν ζηνο Ηιαξίσλ, ηάο ηψλ δαηκφλσλ 
επηλνίαο θαηήξγεζε, ηψ ηαπξψ γάξ νπιηζάκελνο, θαί ελ ηνχησ ζαξξψλ, 
παζαο ηάο λφζνπο ιφγσ εζεξάπεπζε, ςπρψλ κέλ ηά πάζε, ζσκάησλ δέ 
πάζαλ καιαθίαλ. Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ, θαηάπεκςνλ θαί εκίλ ηήλ εηξήλελ 
ζνπ, σο θηιάλζξσπνο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οη Μάξηπξέο ζνπ 

Δγψ εηκη Παλάκσκε, δέλδξνλ ηφ άθαξπνλ ηνχ ζείνπ ιφγνπ, θαξπφλ ζσηήξηνλ 



κεδφισο θέξνλ, θαί δεηιηψ ηήλ εθθνπήλ, κήπσο εηο ηφ πχξ βιεζψ ηφ 
άζβεζηνλ, φζελ δπζσπψ ζε. Σνχηνπ ξχζαί κε, δείμαζα θαξπνθφξνλ, 
άρξαληε ηψ Τηψ ζνπ, ηή κεζηηεία ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οπ θέξσ Σέθλνλ βιέπεηλ ζε, ηφλ ηήλ εγξήγνξζηλ πάζη δηδφληα, μχισ 
ππλψζαληα, φπσο ηνίο πάιαη, εθ παξαβάζεσο θαξπνχ χπλσ, Οιεζξίσ 
αθππλψζαζη, ζείαλ θαί ζσηήξηνλ εγξήγνξζηλ, παξάζρεο, ε Παξζέλνο, έιεγε 
ζξελσδνχζα, ήλ κεγαιχλνκελ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ’ 
Σαίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ ξναίο, ηήο εξήκνπ ηφ άγνλνλ εγεψξγεζαο, θαί ηήο εθ 
βάζνπο ζηελαγκνίο, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο εθαξπνθφξεζαο, θαί γέγνλαο 
θσζηήξ, ηή νηθνπκέλε ιάκπσλ ηνίο ζαχκαζη. Θεφθηηζηε Παηήξ εκψλ ζηε, 
πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

Σφ θαηδξφλ πκλψ, πακκάθαξ, ζψλ ζαπκάησλ. 
 

Πνίεκα Θενθάλνπο 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
Δλ βπζψ θαηέζηξσζε 

Σφλ θσζθφξνλ θαί θσηνεηδή, βίνλ ζνπ Μαθάξηε, πεξηραξψο επθεκείλ 
πξνζπκνχκελνο, ηή ηήο ζήο ιακπξφηεηνο, ηιαξφηεηη θαηδξπλζήλαί κε 
πξέζβεπε, θαί ηήο ακαξηίαο, Πάηεξ ηήλ θαηήθεηαλ απέιαζνλ. 
 
Οινηξφπσο Μάθαξ ηψ Θεψ, ραίξσλ πξνζερψξεζαο, έμσ ζαξθφο θαί ηνχ 
θφζκνπ γελφκελνο, θαί ηφλ λνχλ αζφισηνλ, ηεηακέλεο δη' εγθξαηείαο 
εηήξεζαο, ηφ ηήο απαζείαο, έλζενλ εληεχζελ κλεζηεπζάκελνο. 
 
Φαλνηάηαηο ζχ καξκαξπγαίο, πεξηαπγαδφκελνο, ηήο αξρηθήο θαί αθηίζηνπ 
ζεφηεηνο, παηξηθήο ειφγεζαο, αζεταο θαί πνιπηάξαρνλ άγλνηαλ, ηαχηεο 
απεζηξάθεο, κφλε ηή Σξηάδη ζπληαζζφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Αλαηείιαο Ήιηνο εθ ζνχ, Μήηεξ αεηπάξζελε, ν εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ 
λννχκελνο, θαί ηψ νξσκέλσ δέ, παξαδφμσο πεξηγξαθφκελνο ζψκαηη, ηψ ηήο 
επζεβείαο, θέγγεη ηνχο αλζξψπνπο θαηεθψηηζελ. 
 

Χδή γ’ 



Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο 
Ηψκελνο παζψλ ηάο επαλαζηάζεηο, ζπληφλνηο ηαίο αζθήζεζηλ, Ηιαξίσλ, 
εκάξαλαο ανίδηκε αλαθξάδσλ, νπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη 
δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
Γεξκαηίλνπο λεθξψζεσο ηνχο ρηηψλαο, απέμεζαο ηψ μίθεη ηήο εγθξαηείαο, θαί 
χθαλαο ηκάηηνλ ζσηεξίνπ, βνψλ ηψ Κηίζηε ζνπ. χ εί Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη 
δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
Ρσλλχκελνο ειπίδη ηψλ αησλίσλ, θαί Θεψ πξνζαγφκελνο ζενθφξε, παιάκαηο 
ηνχ ζεφθξνλνο Αλησλίνπ, φλ θαί κηκνχκελνο, θσζηήξ γεγέλεζαη, Ηιαξίσλ 
ζαχκαζη, ιάκπσλ ζηε. 

Θενηνθίνλ 
Ο πάληα ηή βνπιήζεη κφλε κνξθψζαο, ηφλ άλζξσπνλ εμίσζε κνξθσζήλαη, 
πιαηηφκελνο ελ κήηξα ζνπ Θενκήηνξ, ψ λχλ θξαπγάδνκελ. χ εί ν Θεφο 
εκψλ, θαί νπθ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 

Ο Δηξκφο 
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο 
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ. Οχθ έζηηλ Άγηνο, σο ν 
Θεφο εκψλ, θαί νχθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ θπξηε». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Αλησλίνπ ηνχ ζείνπ εδεισθψο, ηφλ ελάξεηνλ βίνλ πλεπκαηηθψο, επ' ψκσλ 
ζνπ έιαβεο,ηφλ ζηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ, θαηαιηπψλ ηνχ βίνπ, ηήλ άπαζαλ 
κέξηκλαλ, ηή ηψλ παζψλ λεθξψζεη, ηψ πλεχκαηη έδεζαο, φζελ θαί ηήλ θηίζηλ, 
παξαδφμσλ ζαπκάησλ, επιήξσζαο ζηε, ηή ηνχ πλεχκαηνο ράξηηη, Ηιαξίσλ 
Παηήξ εκψλ, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα… θαί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σήλ νπξάληνλ πχιελ θαί θηβσηφλ, ηφ παλάγηνλ φξνο ηήλ θσηεηλήλ, λεθέιελ 
πκλήζσκελ, βάηνλ ηήλ αθαηάθιεθηνλ, ηφλ ινγηθφλ Παξάδεηζνλ, ηήο Δχαο ηήλ 
ιχηξσζηλ, ηήο νηθνπκέλεο πάζεο, ηφ κέγα θεηκήιηνλ, φηη ζσηεξία, ελ απηή 
δηεπξάρζε, ηψ θφζκσ θαί άθεζηο, ηψλ αξραίσλ εγθιεκάησλ, δηφ θαί βνψκελ 
απηή, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο επζεβψο πξνζθπλνχζη, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηψ μχισ νξψζα ηψ ζηαπξηθψ, ε παλάκσκνο κήηεξ ηφλ Λπηξσηήλ, εζξήλεη 
δαθξχνπζα, θαί πηθξψο απεθζέγγεην, ζπλνρή θαξδίαο ηάο θφκαο εζπάξαηηε, 
θαί πξφο απηφλ εβφα. Τηέ κνπ θαί Κχξηε, πψο ζε ηψλ Δβξαίσλ, αλνκψηαηνο 
δήκνο, αδίθσο πξνζπήγλπζη, ηψ ηαπξψ αλακάξηεηε; πψο θαί ζέισλ 
πθίζηαζαη, φμνο θαί ηήλ ηξήζηλ πιεπξάο, ρνιήλ ηε νίκνη! θαί ήινπο 
καθξφζπκε; αιιά δφμα ζνπ ψηεξ, ηνίο ζείνηο παζήκαζη. 
 

Χδή δ' 



Τκλψ ζε, αθνή γάξ Κχξηε 
Νεθξψζαο, ηήο ζαξθφο ηφ θξφλεκα, ηφλ ρεηκάξξνπλ ηήο αλνκίαο, ηιαξίσλ 
ζηε δαηκφλσλ ηε ηάο κεζνδείαο θπγψλ, ελ γαιήλε ζείνπ Πλεχκαηνο, κεηά 
δηθαίσλ Πάηεξ αλαπέπαπζαη. 
 
Τδάησλ, επηξξνίαηο ζηε, αξδεπφκελνο ηψλ δαθξχσλ, ηήλ ηήο ςπρήο 
άξνπξαλ, πνιχθαξπνλ ηή γεσξγία ζαθψο, ηνχ σηήξνο πάζηλ έδεημαο, ηψλ 
Αζθεηψλ πιεζχλαο ηά ζπζηήκαηα. 
 
Μεζέμεη, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο θξαηπλφκελνο, Ηιαξίσλ, πνλεξίαο πλεχκαηα 
θαηέξξαμαο, θαί ηή δπλάκεη Υξηζηνχ, αζζελνχληαο εζεξάπεπζαο, πξνθεηηθήλ 
πινπηήζαο θαζαξφηεηα. 

Θενηνθίνλ 
Ναφλ ζε, θαί παζηάδα έκςπρνλ, Θενκήηνξ επινγεκέλε, θαί λνεηήλ ηξάπεδαλ, 
θαί ιπρλίαλ θαηαλννχκελ, εμ ήο ηνίο ελ ζθφηεη εμαλέηεηιε, ηήο παηξηθήο νπζίαο 
ηφ απαχγαζκα. 
 

Χδή ε’ 
Ο θσηηζκφο 

Χο αζηξαπή, θαζαξφηεηη βίνπ θαί πνιηηεία, ηή ηψλ Αζσκάησλ νκνηνπκέλε, 
ιάκςαο ελ θφζκσ, ηφλ ηνχ ζθφηνπο πξνζηάηελ, απειαχλεηο Θενκαθάξηζηε, 
ηψ ηήο επζεβείαο θσηί ιακπξπλφκελνο. 
 
Παληνδαπαίο, δηαιάκπσλ ζεφθξνλ ζαπκαηνπξγίαηο, θαί ράξηηη ζεία 
πεθσηηζκέλνο, πάζηλ εγλψζζεο, ζεζαπξφο ηιαξίσλ, ηακάησλ Πάηεξ 
ζεφιεπηε, άιινο ηηο Πξνθήηεο Θενχ γλσξηδφκελνο. 
 
Αίγιε ηψλ ζψλ, Ηιαξψηαηε Πάηεξ θαηνξζσκάησλ, ηάο εζθνηηζκέλαο ερζξνχ 
δπλάκεηο θαηαδηψμαο, θαί ηήο ηνχησλ καλίαο, αθαξπάζαο ηνχο ζνί 
πξνζηξέρνληαο, ζείαηο δα δνπρίαηο, πξφο πίζηηλ εθψηηζαο. 

Θενηνθίνλ 
Μίαλ εκίλ, ελ δπζί ηαίο νπζίαηο θαζνξσκέλελ, ππφζηαζηλ κφλε επινγεκέλε, 
ηίθηεηο αθξάζησο ηφλ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ζαξθσζέληα δη' νίθηνλ άθαηνλ. 
Σνχηνλ νχλ δπζψπεη, θξνπξήζαη ηνχο δνχινπο ζνπ. 
 

Χδή ο' 
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 

Μνλαξρία ιαηξεπσλ ζεφηεηνο, ηφ ηήο αλαξρίαο πνιχαξρνλ ήιεγμαο, 
εηδσιηθήλ δπζζέβεηαλ, θαηαξγήζαο ζεφθξνλ ηή ράξηηη. 
 
Αλαηείιαο σο θνίλημ εμήλζεζαο, ελ ηή Δθθιεζία Παηήξ εκψλ ζηε, ηή ηψλ 
θαξπψλ γιπθχηεηη, θαηεπθξαίλσλ πηζηψλ ηά πιεξψκαηα. 
 
Καζαηξέηεο εδείρζεο αήηηεηνο, ηψλ ηήο πνλεξίαο πλεπκάησλ ανίδηκε, 
πινπηνπνηά ραξίζκαηα, πξφο Θενχ Ηιαξίσλ δεμάκελνο. 



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

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο γ’ 
Ζ Παξζέλνο 

Χο θσζηήξα άδπηνλ, ηνχ λνεηνχ ζε Ζιίνπ, ζπλειζφληεο ζήκεξνλ, 
αλεπθεκνχκελ ελ χκλνηο. Έιακςαο ηνίο ελ ηψ ζθφηεη ηήο αγλσζίαο, άπαληαο 
άλαβηβάδσλ πξφο ζείνλ χςνο, Ηιαξίσλ ηνχο βνψληαο. Υαίξνηο ψ Πάηεξ, ηψλ 
Αζθεηψλ ε θξεπίο. 

Ο Οίθνο 
Δξαζζείο ηψλ ηνχ Υξηζηνχ ζείσλ παξαγγεικάησλ, θαί κηζήζαο ζαξθφο θαί 
θφζκνπ ηήλ απφιαπζηλ, πξνζήιζεο πξνζχκσο απηψ, θαί εγέλνπ αζηήξ, 
θσηίδσλ ηά πέξαηα πάληα, ηή αίγιε ηνχ Πλεχκαηνο, δηφ πξνζπίπησλ 
θαζηθεηεχσ ζε. Φψηηζνλ θακνχ ηνχο φθζαικνχο ηήο ςπρήο, ηνχ αλπκλήζαη 
ηνχο ζνχο αγψλαο, νχο επεδείμσ επί γήο δηά ηήλ κέιινπζαλ δσήλ, ήο πεξ 
λχλ απνιαχσλ, κλήζζεηη ηψλ εθβνψλησλ. Υαίξνηο ψ Πάηεξ, ηψλ Αζθεηψλ ε 
θξεπίο. 
 

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

κεγάινπ. 
ηίρνη 

Δλ δάθξπζη πξίλ θαί πφλνηο ζπείξαο θάησ, 
Ηιαξίσλ ζέξηδε λχλ ραίξσλ άλσ. 
Τζηαηα Ηιαξίσλ θνηκήζαην εηθάδη πξψηε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Γατνπ, Γαζίνπ θαί Εσηηθνχ. 
ηίρνη 

Δηο αικπξφλ ζαλφληεο άλδξεο ηξείο χδσξ, 
Γιπθχλ ηξπθήο πίλνπζη ρεηκάξξνπλ άλσ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ λενθαλψλ Μαξηχξσλ, Αλδξένπ, 
ηεθάλνπ, Παχινπ, θαί Πέηξνπ. 

ηίρνη 
Σξείο ν ηέθαλνο ζχ ζηεθαλίηαο έρεηο, 
Σνχο ζνί ζπλαζιήζαληαο εμ ελφο μίθνπο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο ζενδφηεο, θαί σθξάηνπο 
Πξεζβπηέξνπ. 

ηίρνη 
Σήλ ζενδφηελ, εθ μίθνπο ηεηκεκέλελ,  



Θεψ δνηήλ έγλσκελ αγλήλ ζπζίαλ. 
Ο σθξάηεο έζπεπδελ νθζήλαη, Λφγε,  
Σεηκεκέλνο ζνη σθξάηεο ζηεθνθξάηεο. 
 

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

Αίκα ηξαρήινπ ηνίο πξίλ φκβξνηο δαθξχσλ, 
Κηξλψλ, ζπληζηάο εχθξαηνλ θξάζηλ Μάθαξ. 
 

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

Χδή δ' 
Αληίζενλ πξφζηαγκα 

Ρεκάησλ ν θζφγγνο ζνπ, θαί ηψλ ζαπκάησλ ε ράξηο ε έλζενο, εηο πάζαλ 
εμειήιπζε, ηήλ γήλ Πάηεξ ζηε, ζενζεβείαο ππξζψ, πάζηλ Δπηιάκπνπζα 
Πηζηνίο, ηψλ ηακάησλ ηήλ ηιαξφηεηα. 
 
ηαπξψ ηεηρηδφκελνο, ηψ ηνχ σηήξνο, αιψβεηνο έκεηλαο, αιφγσο 
Δθνξκήζαληνο, δαηκφλσλ θξπάγκαηνο επί ζέ πάλζνθε, νίδε γάξ φ χςηζηνο 
Θεφο, πεξηθξνπξείλ ηνχο απηνχ ζεξάπνληαο. 
 
Χο ζηχινο αθξάδαληνο, νπξαλνκήθεο, σο πχξγνο αζάιεπηνο, σξάζεο δη' 
αζθήζεσο, ππξζεχσλ ηά ζαχκαηα, δηδνχο ηάκαηα, βξχσλ ζεία δφγκαηα 
πεγήο, εμ αελάνπ ηψλ ζενπλεχζησλ Γξαθψλ. 

Θενηνθίνλ 
Νεθέιε Παξζέλνο ζε, δηθαηνζπλεο, ηφλ Ήιηνλ έηεθε, παξζέλνο δηακείλαζα, 
ηψ πάζεη ηνχ ζψκαηνο πξνζνκηιήζαληα, άλζξσπνλ γελφκελνλ Υξηζηέ, δη' 
επζπιαγρλίαλ θαί ζπγθαηάβαζηλ. 
 

Χδή ε’ 
Κάκηλνο πνηέ 

Θξφλνο αιεζψο, αηζζήζεσο εγέλνπ, ζεία ζπλέζεη ιακπξπλφκελνο, θαί ζείνηο 
πξνζηάγκαζη, ζενθξφλσο νδεγνχκελνο, θαί αξεηή ιακπφκελνο, ζηε 
Ηιαξίσλ, ηψλ Αζθεηψλ εγθαιιψπηζκα. 
 
Άξκα κπζηηθφλ, ηφ φλνκα βαζηάδσλ, ηφ ηνχ Κπξίνπ ψθζεο ζηε, δη' έξγσλ 
ιακπξφηεηνο, θαί ζαπκάησλ επηδείμεσο, θαί θαζαξάο βηψζεσο, ζηε Ηιαξίσλ, 
ηψλ Αζσκάησλ νκφζθελε. 
 
Τηνζεηεζείο, ηή ράξηηη ηή ζεία ζπγθιεξνλφκνο Θενχ γέγνλαο, θαί πινχηνλ 
νχξάληνλ, βαζηιείαλ αδηάδνρνλ απείιεθαο ζεζπέζηε, θξάδσλ. Τπεξπςνχηε, 
πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Μχξνλ λνεηφλ, εθθελσζέλ Παξζέλε, σλνκαζκέλνλ Τηφλ ηέηνθαο, αηκνίο ηήο 
ζεφηεηνο, ηνχο βξνηνχο επσδηάδνληα, θαί ηήο θζνξάο ξπφκελνλ, θξάδνληαο. 



Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ θπξηνλ. 
Ο Δηξκφο 

«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ ΒαΒπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ Πηζηνχο δξνζίδνπζα 
ςάιινληαο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ». 
 

Χδή ζ’ 
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 

Αγίσλ ζθελψκαηα, ρνξνβαηείλ εμίσζε, ηήλ δσήλ δηαλχζαο αγίσο ζηε, θαί σο 
πεθελφηη δηθαίσ, ζνί ηξηιακπέο, αλέηεηιε θέγγνο, θαί ε ηνχηνπ ζχδπγνο, 
εχθξνζχλε ζε εδέμαην. 
 
Σψλ άζισλ ηά έπαζια, παξά Θενχ δεμακελνο, θαί δσήο αησλίνπ ζαθψο 
ιαβφκελνο, θαί ηήο θαιινλήο Ηιαξίσλ, ηήο ππέξ λνχλ, Πάηεξ επκνηξήζαο, 
ππέξ ηψλ πκλνχλησλ ζε, ηφλ Γεζπφηελ θαζηθέηεπε. 
 
Χο θέδξνο πςίθνκνο, δη' αξεηήο πςνχκελνο, ελ απιαίο Ηιαξίσλ, Θενχ 
πεθχηεπζαη, θαί σο θεθιεηζκέλνο δέ θήπνο, σο επζαιήο, Παξάδεηζνο ψθζεο, 
σο πεγή ηάκαηα, Ηιαξίσλ αλαβιχδνπζα. 

Θενηνθίνλ 
Νπκθψλ ερξεκάηηζαο, ηήο ππέξ λνχλ ζαξθψζεσο, ηήο ηνχ Λφγνπ Παξζέλε 
ζενγελλήηξηα, πεξηβεβιεκέλε ελ δφμε, ηψλ αξεηψλ, θαί πεπνηθηικέλε, δηφ ζε 
παλάκσκε, Θενηφθνλ θαηαγγέιινκελ. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Σφ ηιαξφλ ζνπ Πάηεξ, θαί θαζαξψηαηνλ νξψλ, ηήο δηαλνίαο ν πάλησλ, 
γηλψζθσλ ηάο ελζπκήζεηο, θσζηήξα θφζκσ δεηθλχεη, ζέ Μνλαδφλησλ ηφ 
θιένο. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ Πνηεηήλ ηψλ αηψλσλ, θαί ηψλ Αγγέισλ Γεζπφηελ, απνηεθνχζα Παξζέλε, 
ηνχηνλ ηθέηεπε δείμαη, ηήο δεμηάο παξαζηάηαο, κεξίδνο ηνχο ζνχο ηθέηαο. 
 

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

 
Ήρνο πι. β' 

ιελ απνζέκελνη 
ινο αλαθείκελνο, δηά παληφο ηψ Κπξίσ, ζάξθα κέλ ελέθξσζαο, αξεηψλ 
αζθήζεζηλ εθ λεφηεηνο, ηήο ςπρήο δκκα δέ, ζεσξίαηο Πάηεξ, θσηνβφινηο 
αλεπηέξσζαο, δηφ γελφκελνο, ζείσλ δεθηηθφο δηαδφζεσλ, ηάζεσλ ραξίζκαηα, 



θαί ζενζεκίαο επινχηεζαο, πάζη δηαλέκσλ, ηνίο ρξήδνπζη πινπζίαο δσξεάο, 
θαί παξξεζία δεφκελνο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Αίγιελ ηελ ηξηζήιηνλ, θσηηζηηθψο δεδεγκέλνο, Ηιαξίσλ ζηε, αηζζεηφο σο 
ήιηνο δηειήιπζαο, ηά ηήο γήο πέξαηα, δηαζπείξσλ πάζη, ηάο αθηίλαο ηψλ 
ζαπκάησλ ζνπ, δην Πξνθήηελ ζε, θαί ζαπκαηνπξγφλ αλεθήξπηηνλ, θαί ζείνλ 
θαί ζεφιεπηνλ, νη ηήο εππνηίαο κεηέρνληεο, θαί ηψλ ηακάησλ, ζεφθξνλ 
απνιαχνληεο ηψλ ζψλ, θαί ζσηεξίαλ θαξπνπκελνη, ηαίο δηδαζθαιίαηο ζνπ. 
 
Βίνπ ηήλ ηεξπλφηεηα, θαί ηά νξψκελα πάληα, ππεξβάο ηή ράξηηη, θαί πξφο ηά 
λννχκελα θαί αζάιεπηα, κεηαβάο ζηε, θαζαξψο ηψ κφλσ, θαζαξψ ηε 
πξνζσκίιεζαο, λνφο νμχηεηη, θαί ηή ηήο ςπρήο θαζαξφηεηη, σο Άγγεινο 
εβίσζαο, θαί κεηά ηήο χιεο νξψκελνο. θαί λχλ ηψ Γεζπφηε, ησλ φισλ 
παξηζηάκελνο Υξηζηψ, ελ παξξεζία, ηθέηεπε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Γφμα… Ήρνο β' 
Σφ ηιαξφλ ζνπ Πάηεξ, θαί θαζαξφλ ηνχ βίνπ, ηδψλ ν Υξηζηφο, ηφ πξάνλ θαί 
εζχρηνλ, κνλήλ πεπνίεηαη ελ ζνί, θαί γέγνλαο νηθεηήξηνλ ζείνλ, θαί δηά ηνχην 
ζχλ Αγγέινηο ελ νπξαλνίο, απιίδε καθάξηε. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
ηε εθ ηνχ μπινπ ζε 

ινο, εδνλψλ θζνξνπνηψλ, φινο πεπιεζκέλνο παληνίσλ, θαθψλ γεγέλεκαη, 
φινο ν ηαιαίπσξνο, εθ παίδσλ βέβεινο, έσο γήξσο κεζηφο εηκη, θαθψλ ηψλ 
ζπλήζσλ, αιιά ε ηφλ αίξνληα ηά ακαξηήκαηα, θφζκνπ απνξξήησο ηεθνχζα, 
ηνχηνλ θαζηθέηεπε δνχλαη, ηψλ πιεκκειεκάησλ κνη ηήλ άθεζηλ. 

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

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

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οη Μάξηπξέο ζνπ 

Οη ιφγνη κνπ 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 θαη Κχξηνλ, φ πσο ελ κεηαλνία, δέμεηαί κνπ ηφ πλεχκα, σο 
κφλνο εχζπιαγρλνο. 



Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ Πάλαγλνο σο είδέ ζε, ηαπξψ θξεκάκελνλ εζεινπζίσο, θαηαλννχληά ζνπ 
ηήλ δπλαζηείαλ, ιχπε ζπλείρεην Υξηζηέ, θαί νδπξνκέλε αλεβφα ζνη. Σέθλνλ, 
κή κε ιίπεο ηήλ ηεθνχζάλ ζε, δφο κνη ιφγνλ Τηέ κνπ, κή κε ζηγψλ παξέιζεο, 
Λφγε Θενχ ηήλ δνχιελ ζνπ. 
 

Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί Ηζαπνζηφινπ Αβεξθίνπ, Δπηζθφπνπ Ηεξαπφιεσο 

ηνχ ζαπκαηνπξγνχ, θαί ηψλ Αγίσλ επηά Παίδσλ ηψλ ελ Δθέζσ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο β' 

ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 
ινο, αλαθείκελνο Θεψ, ζείσλ πιεξσηήο πξνζηαγκάησλ, ψθζεο Αβέξθηε, 
ράξηλ δέ δεμάκελνο, εμ χςνπο Άγηε, λνζεκάησλ απήιιαμαο, πνηθίισλ 
αλζξψπνπο, δαίκνλαο απήιαζαο, βσκνχο θαηέξξαμαο. γλψζηλ ελεθχηεπζαο 
ζείαλ, ηνίο ηή αγλσζία αζιίσο, πξψελ θηλδπλεχνπζη καθάξηε. 
 
Θείσλ, δηδαγκάησλ αζηξαπαίο, έιπζαο πνιχζενλ λχθηα, Πάηεξ Αβέξθηε, 
φξζξνο δέ αλέηεηιαο, πηνχο εκέξαο ηειψλ, ηνχο ελ δφθσ ππάξρνληαο, ηφ πξίλ 
ηεξάξρα, ζαχκαηα παξάδνμα επηδεηθλχκελνο, φζελ ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, 
πίζηεη ενξηάδνκελ πάληεο, αλπκλνινγνχληέο ζε ζεφπλεπζηε. 
 
θεχεη, ελ ελί ζαπκαηνπξγψλ, νηλφλ ηε θαί έιαηνλ Πάηεξ, θαί είδνο έηεξνλ, 
ήλσζαο ηεξνχκελα ελ ηψ πξνρέεζζαη, ακηγή ζεία ράξηηη, ζεξκψλ δε πδάησλ, 
ράξηλ δη' εληεχμεσο, βιχζαη πεπνίεθαο, λφζνπο ζεξαπεχνπζαλ πάζαο, ηψλ 
πξνζεξρνκέλσλ ελ πίζηεη, θαί καθαξηδφλησλ ζε Αβέξθηε. 
 

Καί ηξία ηψλ Μαξηχξσλ 
 

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 γπκλάδνληεο 



θαηεθξχπηεζζε, ελ ηψ ζπειαίσ δεήζεζηλ, απαχζηνηο ηφλ Κχξηνλ, ηθεηεχνληεο 
ηζρχλ, ρνξεγήζαη θαί δχλακηλ, νίο δέ θξίκαζηλ, ν θηιάλζξσπνο νηδελ 
αθππλψζαη, ελ εηξήλε πκάο πάληαο, ζεαξρηθψο εγθειεχεηαη. 
 
Μπζηεξίσ κπζηήξηνλ, ηνίο Αγίνηο πξνζηίζεηαη, σο γάξ ηειεπηήζαληεο, νπθ 
εζζάλνλην, νχησ θαί λχλ εγεηξφκελνη, ζαθψο θαηεπιήηηνλην, εηο γάξ 
πίζησζηλ λεθξψλ, αλαζηάζεσο γέγνλε, ηφ ηεινχκελνλ, φπεξ γλφληεο νη 
ηαχηελ αζεηνχληεο, ζηεξενχληαη ελ ηή πίζηεη, δνμνινγνχληεο ηνχο Μάξηπξαο. 

Γφμα... Ήρνο γ’ 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Αξρηεξεχ ζηε, πακκαθάξηζηε Πάηεξ, Θαπκαηνπξγέ ζεξάπνλ Υξηζηνχ 
Αβέξθηε, πξνθεηηθψ εθιάκςαο βίσ, θαί απνζηνιηθψλ αμησζείο ραξηζκάησλ, 
ηψ σηήξη ιεηηνπξγψλ, ζχλ Αγγέινηο απαχζησο, πξέζβεπε ξπζζήλαη απφ 
πάζεο απεηιήο ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ 

Αγγέισλ ραξκνλή ηψλ ζείσλ Κφξε πέθπθαο, ηψλ Απνζηφισλ δφμα, θαί 
Πξνθεηψλ εθζθξάγηζκα, ηψλ αλζξψπσλ ηε πηζηψλ ε πξνζηαζία, θαί νδεγφο 
ζσηήξηνο, δηά ηνχηφ ζε πξνζθπλνχκελ Παξζέλε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οξψζα ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα Παλακψκεηε θξεκάκελνλ ελ μχισ, σιφιπδεο 
βνψζα, Πνζεηλφηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πνχ ζνπ έδπ ηφ θάιινο ηφ θσζθνξνλ, ηνχ 
θαιισπίζαληνο, ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο; 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηεο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Γεχηε πάζα θηίζηο, ελ θπκβάινηο ςαικηθνίο, θαί ελ θσλαίο αιαιαγκνχ, αίλνλ 
Θεψ αλαπέκςσκελ, ηψ πξφ ηήο θνηλήο αλαζηάζεσο, ηήλ αλάζηαζηλ εκίλ 
εκθαλίζαληη, θαί ηνχο πξφ ηξηαθνζίσλ δχν θαί εβδνκήθνληα ηεηειεπηεθφηαο 
ρξφλσλ Αγίνπο Παίδαο επηά, δη' ηθεζίαο επζεβνχο Βαζηιέσο αλαζηήζαληη εθ 
ρνφο, εηο πηψζηλ απίζησλ ερζξψλ, θαί αηζρχλελ αηψληνλ, δφμαλ δέ θαί 
έπαηλνλ ηψλ θνβνπκέλσλ απηφλ, νίδε γάξ Κχξηνο, δνμάδεηλ ηνχο αχηφλ 
αληηδνμάδνληαο, ζέιεκα γάξ πνηεί ηψλ θνβνπκέλσλ απηφλ ελ αιεζεία, ν 
κνλνο εχζπιαγρλνο θαί θηιάλζξσπνο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ 

Υαίξε Θενηφθε Γέζπνηλα, ραίξε Θενχ θαζαξνλ, νηθεηήξηνλ άρξαληε. ραίξε 
ζείνλ φρεκα, ηνχ Λφγνπ Θενρψξεηε, ηφ ζεφηεπθηνλ ραίξε παιάηηνλ, 
ζενπάξνρνλ ραίξε ζεζαχξηζκα, ζάιακνο έκςπρνο, Θενχ ζεία ηξάπεδα, θαί 
θηβσηέ, θαί δνρείνλ άκσκνλ, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θαηλνχ! ψ θξηθηήο εγρεηξήζεσο! ε 
Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ ζεσξνχζά ζε, ελ κέζσ δχν ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, φλ αλσδίλσο θξηθηψο εθχεζε. Έθιαηε θξάδνπζα. Οίκνη ηέθλνλ 



θίιηαηνλ! πψο ζε δεη λφο, δή κνο θαί αράξηζηνο, ηαπξψ πξνζήισζελ;



 
Απνιπηίθηνλ ηνχ Ηεξάξρνπ 

Ήρνο δ’ 
Καλφλα πίζηεσο, θαί εηθφλα πξαφηεηνο, εγθπαηείαο δηδάζθαινλ, αλεδείμέ ζε 
ηή πνίκλε ζνπ, ε ηψλ πξαγκάησλ αιήζεηα, δηά ηνχην εθηήζσ, ηή ηαπεηλψζεη 
ηά πςειά, ηή πηορεία ηά πινχζηα. Πάηεξ Αβέξθηε ζηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, αλαγηλψζθνληαη νη Καλφλεο, είο ηήο 
Οθησήρνπ, θαί νη δχν παξφληεο ηψλ Αγίσλ. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Ηεξάξρνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Αβεξθίνπ κέγηζηνλ εμάδσ θιένο. 
Ησζήθ. 

 
Χδή α’  Ήρνο β’ 

Γεχηε ιανί 
Αίγιε θαηδξά, ηήο Σξηζειίνπ ζεφηεηνο, θαηαπγαζζείο Αβέξθηε, θψο 
ερξεκάηηζαο, ηνχο ελ ζθφηεη θσηίδσλ, θαί πάζαλ ηψλ δαηκνλσλ, ιχσλ 
ζθνηφκαηλαλ. 
 
Βίνλ ελ γή, έζρεο Πακκάθαξ νπξάληνλ, κεηά ζαξθφο σο άζαξθνο, 
πνιηηεπζάκελνο, θαί ηά πάζε λεθξψζαο, θαί ηήο Ηεξσζχλεο, ραξηλ δεμάκελνο. 
 
Έρσλ ελ ζνί, Πάηεξ ηφλ ιφγνλ θζεγγφκελνλ, ηήο αινγίαο έιπζαο, ηνχο 
καηαηφθξνλαο, ηψλ δαηκφλσλ ηεκέλε, θαί μφαλα ηήο πιάλεο, 
θαηαζηξεςάκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ρεηνξηθαί, γιψζζαη ζνχ ιέγεηλ νχ ζζέλνπζη, ηήλ ππέξ ιφγνλ ζχιιεςηλ, Θεφλ 
γάξ ηέηνθαο, ελ ζαξθί Παλαγία, εκίλ νκνησζέληα, δη' αγαζφηεηα. 
 

Καλψλ ηψλ Μαξηχξσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σήλ επηάθσηνλ Μαξηχξσλ ζέβσ ράξηλ. 
Ησζήθ. 

 



Χδή α'   Ήρνο δ' 
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 

Σήλ ζείαλ, θαί θσηαπγή παλήγπξηλ, πκψλ ηνχο ζέβνληαο, σο ηψ κεγάισ 
Μάξηπξεο θσηί, παξεζηψηεο δεφκεζα, πεξηθαλψο πξεζβεπζαηε, παζψλ 
αριχνο εθιπηξψζαζζαη. 
 
Ζ λίθα, ηφ δπζζεβέο θαί άινγνλ, έγλσηε πξφζηαγκα, παξαθειεχνλ ζχζαη 
βδειπθηνίο, ηνχ Θενχ ηνίο πξνζηάγκαζηλ, σρπξσκέλνη Μάξηπξεο, 
απαξαζάιεπηνη γεγφλαηε. 
 
Νεζηείαηο, θαί πξνζεπραίο πξνζείρεηε, θαηαθξππηφκελνη, θαί εαπηνχο πξφο 
πάιελ δπζκελψλ, εηνηκάδνληεο Άγηνη, φζελ πκάο ν Κχξηνο, απαξαηξψηνπο 
δηεθχιαμελ. 

Θενηνθίνλ 
Δπξψλ ζε,θαζαξσηέξαλ Πάλαγλε, πάζεο ηήο θηίζεσο, ν θαζαξφο ελψθεζελ 
ελ ζνί, εμνηθίζαη βνπιφκελνο, ηήλ ελ’ Αδάκ νΗθήζαζαλ, παξαλνκίαλ σο 
θηιάλζξσπνο. 
 

Σνχ Ηεξάξρνπ   
 

Χδή γ’ 
ηεξέσζνλ εκάο 

Καί ινγνηο ηεξνίο θαί επηδείμεζη, ζαπκάησλ Αβέξθηε παξαδφμσλ, ηνχο ηή 
πιάλε ζαιαηηεχνληαο, ζσηεξίαο πξφο φξκνλ θαζσδήγε ζαο.



 
Ηάζεηο ελεξγψλ, ηειψλ εμαίζηα, δαηκφλσλ απείξγσλ ηάο θαληαζίαο, ζσηεξίαο 
πάζηλ αίηηνο, ηνίο πινπηνχζη πξνζηάηεο ζχ γεγέλλεζαη. 
 
Ο ιφγνο ηεξφο ν βίνο έλζενο, ν ηξφπνο ηνίο ζαχκαζη δηαιάκπσλ, ε δσή ζνπ 
Πάηεξ έλδνμνο, θαί ν ζάλαηνο ηίκηνο γεγέλεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Τπάξρσλ ν Θεφο ηφ πξίλ αφξαηνο, σξάζε Παξζέλε δη' επζπιαγρλίαλ, εθ 
γαζηξφο ζνπ ζσκαηνχκελνο, δηά ηνχην ζε πίζηεη καθαξίδνκελ. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Δπθξαίλεηαη επί ζνί 
Πξνζήρζεηε Βαζηιεί, νκνινγήζαη δπζζεβεί Μάξηπξεο, ηφ ηνχ Θενχ φλνκα, 
ηνχ ελ νχξαλνίο βαζηιεχνληνο. 
 
Σήλ πίζηηλ πεξηθαλψο, ελδεδπκέλνη σο θαηδξφλ ζψξαθα, ηνίο ηνχ ερζξνχ 
βέιεζηλ, άηξσηνη εκείλαηε Μάξηπξεο. 
 
Αληέζηεηε αλδξηθψο, ηψ παξαλφκσ Βαζηιεί Άγηνη, ζέβαο πκίλ άινγνλ, θέξεηλ 
ηνίο εηδψινηο πξνζηάηηνληη. 

Θενηνθίνλ 
Φνξέζαο κε εθ ηψλ ζψλ, ζείσλ αηκάησλ ν Υξηζηφο Άρξαληε, θαηαζηνιήλ 
ράξηηνο, πάιαη γπκλσζέληα ελέδπζελ. 

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

Κάζηζκα ηνχ Ηεξάξρνπ 
 

Ήρνο πι. δ’ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Ηεξάξρεο εδείρζεο ρξίζκα ζεπηφλ, πεξηθείκελνο Πάηεξ ζενπξγηθψο, θαί 
πάληαο ελ ράξηηη, ηειεηψλ ηεξψηαηε, δσξεαίο δέ ζείσλ, ζαπκάησλ 
θνζκνπκελνο, ελεξγείο ζεκεία, θαί ζαπκαηα άπεηξα, λφζνπο ζεξαπεχσλ, θαί 
ηνχο δαίκνλαο θιέγσλ, θαί πιήζε πιαλψκελα, επηζηξέθσλ Αβέξθηε, δηά 
ηνχην βνψκέλ ζνη. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ Αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα… ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο δ’ 

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Χο ζηχινη ππάξρνληεο, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, ηά ηείρε εξξήμαηε, ηήο 
απηζηίαο ζνθνί, επηάθσηνη Μάξηπξεο, φζελ πξφ ηνχ ζαλάηνπ, ηήλ Διιήλσλ 
καλίαλ, πάιηλ δέ κεηά πφηκνλ, ηήο αηξέζεσο δάιελ, ειάζαληεο πξεζβεχζαηε, 
ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 



Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Δθαίληζαο Άρξαληε, ηψ ζείσ ηφθσ ννπ, θζαξείζαλ ελ πάζεζη, ηψλ γεγελψλ 
ηήλ ζλεηήλ, νπζίαλ θαί ήγεηξαο, πάληαο εθ ηνχ ζαλάηνπ, πξφο δσήλ 
αθζαξζίαο, φζελ ζε θαηά ρξένο, καθαξίδνκελ πάληεο, Παξζέλε δεδνμαζκέλε, 
σο πξνεθήηεπζαο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ, ηήλ 
Παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ 
ζνπ, φλ πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ 
εκίλ δσξήζαζζαη. 
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ' 
Τκλψ ζε, αθνή 

Μεγάισο, ζήλ θαζέδξαλ ζηε, θαηεθφζκεζαο Ηεξάξρα, κεγάινηο γάξ ζαχκαζη 
δηέπξεςαο, θαί πνιηηεία ιακπξά, δηά ηνχηφ ζε Αβέξθηε, ν Θεφο εκψλ κεγάισο 
εδφμαζελ. 
 
Διένπο, ζειεηήλ ηφλ Κχξηνλ, επηζηάκελνο ζενθφξε, ζεξκψο απηφλ ήηεζαο, 
εηο ίαζηλ θαί ζσηεξίαλ πνιιψλ, ηψλ ζεξκψλ πδάησλ έθβιπζηλ, ηήλ ζαπκαζηήλ 
πνηήζαζζαη Αβέξθηε. 
 
Γνλίκνπο, ηάο αγφλνπο ράξηηη, απεηέιεζαο δηαλνίαο, ελζέκελνο ηαχηαηο γάξ, 
Αβέξθηε ηνχ ιφγνπ ζπφξνλ ζαθψο, σο θαιψλ ζπνξεχο εζέξηζαο, ζηάρπλ 
εθαηνζηεχνληα ζεφπλεπζηε. 

Θενηνθίνλ 
Ηάζσ, ζπληξηβήλ Παλάκσκε, θαί ηήλ πάιαη ηαιαηπσξίαλ, ηψλ γεγελψλ 
ηέμαζα, ηφλ βαζηάζαληα ηάο λφζνπο εκψλ, δη' επζπιαγρλίαλ άθαηνλ 
Θεφλπκθε. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ 
Χξαηψζεζαλ νη Παίδεο σξαηνηάησο, ηψ ηνχ Παληφο Γεζπφηε, νηθεηνχκελνη, 
φζελ, πάζαλ απεθξνχζαλην, θαθίαλ ηνχ φθεσο. 
 
Σάο πινπζίαο εθδερφκελνη αληηδφζεηο, πάληα ηφλ πινχηνλ πάζη, πελνκέλνηο 
θελνχζηλ, φιβνλ αληηθηψκελνη, νη Άγηνη άθζαξηνλ. 
 
Οη επγέλεηαλ ηήλ άλσ εγαπεθφηεο, εμ επγελψλ γνλέσλ, γελλεζέληεο νπδφισο, 
είινλην δπζγέλεηαλ, θαθψλ επηζχξεζζαη. 

Θενηνθίνλ 
Νένλ βξέθνο απεθχεζαο ηφλ πξνφληα, γεγεξαθφηα θφζκνλ, λενπξγνχληα 
Παξζέλε, ζείαηο επηγλψζεζη, δηφ ζε δνμάδνκελ. 



 
Σνχ Ηεξάξρνπ 

 
Χδή ε’ 

Ο θσηηζκφο 
ηήζαο ηνχο ζνχο, επί πέηξαλ θαξδίαο ζεφθξνλ πφδαο, ηνχο ππνπεζφληαο 
ηή απσιεία, θαί ζέβαο ιίζνηο απνλέκνληαο κάθαξ, ζείνηο ιφγνηο ζέβεηλ 
εδίδαμαο, πέηξαλ Ηεζνχλ, ηφλ Υξηζηφλ θαί Θεφλ εκψλ. 
 
Σφλ ηαηξφλ, ηψλ πνηθίισο λνζνχλησλ θαί ζσηεξίαλ, πάλησλ πιαλσκέλσλ ηήλ 
νδεγίαλ, ηήλ κπξνζήθελ, ηψλ ζεπηψλ ραξηζκάησλ, ηφ δνρείνλ ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο, ηφλ ηεξνκχζηελ, ηηκψκελ Αβέξθηνλ.



 
Οίλνο ελί, ηή πξνζηάμεη ζνπ ζθεχεη κεηά ειαίνπ, έηεξφλ ηε είδνο εκβεβιεκέλα, 
θαηξψ ηδίσ, ακηγή παξαδφμσο εθθελνχηαη ηήλ ππεξβάιινπζαλ, ράξηλ ζνπ 
δεινχληα ζεφθξνλ Αβέξθηε. 

Θενηνθίνλ 
Νφκνη ελ ζνί, παξαδφμσο Παξζέλε θαηλνηνκνχληαη, ηίθηεηο γάξ αζπφξσο 
Θεφλ σηήξα, θαί δηακέλεηο παξζελεχνπζα πάιηλ, μέλνλ ζαχκα! φζελ Μεηέξα 
ζε, ηνχ Δκκαλνπήι επζεβψο θαηαγγέιινκελ. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

χ Κχξηέ κνπ θψο 
Μαμηκηιηαλφλ, Ησάλλελ, Ηάκβιηρνλ, Μαξηίλφλ ηε ηνχο θσζηήξαο, ηνχο ηά 
πέξαηα πάληα, θσηίδνληαο ηηκήζσκελ. 
 
Αηλέζσκελ πηζηνί, Αλησλίλνλ ηφλ Έλδνμνλ, Δμαθνπζησδηαλφλ ηε, Γηνλχζηνλ 
πφζσ, ηφλ πάλζνθνλ δνμάδνληεο. 
 
Ρεφλησλ θαί θζαξηψλ, αληειιάμαζζε Άγηνη, ηά άθζαξηα θαί κεδφισο 
παιαηνχκεζα, φζελ αμίσο καθαξίδεζζε. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ πψξσζηλ Αγλή, ηήο ςπρήο κνπ δηάιπζνλ, θαί δίδνπ κνη εχαηζζήησο, ηνχ 
Τηνχ ζνπ πξνζέρεηλ, ηνίο ζείνηο επηηάγκαζηλ. 
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ο' 
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 

Δμ Δψαο εηο Γχζηλ επέδξακεο, ηήο δαηκνληθήο θαί δεηλήο ελνριήζεσο, ηήλ 
Βαζηιίδα ζηε, απνιχσλ δπλάκεη ηνχ Πλεπκαηνο. 
 
Ξέλνο θφζκνπ νθζείο Ηεξψηαηε, μέλα θαί θξηθηά επεηέιεζαο ζαχκαηα, θαί 
πεξησλ ελ ζψκαηη, θαί ηψλ ηή δε απάξαο Αβέξθηε. 
 
Αζηξαπφκνξθνο Πάηεξ νξψκελνο, ηάο δαηκνληθάο θαζππέηαμαο θάιαγγαο, 
ζηέγεηλ ηήλ ζήλ Αβέξθηε, απεηιήλ κή ζζελνχζαο ζεφπλεπζηε. 

Θενηνθίνλ 
Γηά ζνχ Παλαγία Θεφλπκθε, νη λελεθξσκέλνη δσήο εμηψζεκελ, θαί ηή θζνξά 
δνπιεχνληεο, αθζαξζίαλ ζαθψο επινπηήζακελ. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 
Όπεξζελ, εηδσιηθνχ πειάγνπο εθπιένληεο, νηαθηδφκελνη φπισ, ηνχ ηαπξνχ 
ιηκέλαο ηνχο αησλίνπο, Αζινθφξνη, λχλ εθζάζαηε Θέζεη ζενχκελνη. 



 
Ραίλνληεο, ζηαιαγκνίο ηψλ δαθξχσλ ηφ έδαθνο, ηή πξφο Θεφλ ηθεζία, 
εθνηκήζεηε ρξφλνηο πιείνζη, θαί ηήλ πάλησλ, αλαζηάληεο δεινχηε αλάζηαζηλ. 
 
Χ ζαχκα! πψο νη πιείνζη ρξφλνηο ππλψζαληεο, ηήλ εζνκέλελ ηψλ πάλησλ, 
αβεβαίαλ πιείζηνηο αλάζηαζηλ, βεβαηνχληαη, αηξεηηθψλ εκθξάηηνληεο ζηφκαηα. 

Θενηνθίνλ 
Νέθξσζνλ, ηήο ζαξθφο κνπ Παξζέλε ηφ θξφλεκα, ε ηήλ Εσήλ ηεηνθπία, ηήλ 
ζαλάησ ζάλαηνλ θαζεινχζαλ, θαί ηνχο Παίδαο παξαδφμσ εγέξζεη 
δνμάζαζαλ. 

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

Κνληάθηνλ ηνχ Ηεξάξρνπ 
 

Ήρνο πι. δ’ 
Χο απαξράο 

Χο Ηεξέα κεγηζηνλ, θαί Απνζηφισλ ζχζθελνλ, ε Δθθιεζία γεξαίξεη ζε άπαζα, 
ε ηψλ πηζηψλ Αβέξθηε, ήλ ηαίο ζαίο ηθεζίαηο πεξηθχιαηηε κάθαξ, 
αθαηαγψληνηνλ, εμ αηξέζεσο πάζεο, θαί άζεηζηνλ πνιπζαχκαζηε. 

Ο Οίθνο 
Χο πνιχο ζνπ ν πινχηνο ηήο ράξηηνο! αξηζκφο δέ νπθ έζηη ηήο δφμεο ζνπ, εθ 
κή φλησλ γάξ πάληα παξήγαγεο,νξαηά θαί αφξαηα Κχξηε. Απηφο νχλ 
θηιάλζξσπε, δψξεζαη ηή βεβήισ θαξδία κνπ αίλεζηλ ζείαλ, ν ππ' Αγγέισλ 
απαπζησο πκλνχκελνο, ίλα ηφλ Ηεξάξρελ ηηκήζσ, ηφλ σο αιεζψο 
πνιπζαχκαζηνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΒ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ θαί 

Ηζαπνζηφινπ Αβεξθίνπ, Δπηζθφπνπ, Ηεξαπφιεσο, ηνχ Θαπκαηνπξγνχ. 
ηίρνη 

Γνχο Αβέξθηνο ρνχλ ρνί ζλεηψλ λφκσ,  
Θεφο Θεψ πξφζεηζη, ηψ θχζεη,ζέζεη. 
Δηθάδη δεπηεξίε’ Αβέξθηνο ψ ρεην γαίεο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ επηά Παίδσλ ηψλ ελ Δθέζσ 
Μαμηκηιηαλνχ, Ηακβιίρνπ, Μαξηηληαλνχ, Γηνλπζίνπ, Αλησλίνπ, 
Δμαθνπζησδηαλνχ, θαί Ησάλλνπ. 

ηίρνη 
Παίδεο ιηπφληεο πξφο κηθξφλ καθξνχο χπλνπο, 
Όπλσζαλ αχζηο ηφλ κεη' εηξήλεο χπλνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αιεμάλδξνπ, Δπηζθφπνπ, θαί 
Ζξαθιείνπ, Θενδφηεο θαί Γιπθεξίαο, Άλλεο θαί Διηζάβεη. 



ηίρνη 
Σκεζείο ν ζεπηφο, Αιέμαλδξνο απρέλα, 
Καί Μάξηπο εζηίλ, νπ ζχηεο Υξηζηνχ κφλνλ. 
Θενδφηελ άγρνπζη θαί Γιπθεξίαλ, 
Θενχ γιπθείαο εγαπεθπίαο δφζεηο. 
«ηψκελ θαιψο, θαί ζψκελ απρέλαο μίθεη», 
Αζιεθφξνη ιέγνπζηλ αιιήιαηο δχν. 
 

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

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ' 
Δηθφλνο ρξπζήο 

Χο ζείνο πνηκήλ, σο ζαπκάησλ απηνπξγφο ηπθινίο ηφ βιέπεηλ, εληεχμεη Πάηεξ 
ερνξήγεζαο, ηήλ αθνελ ηνίο θσθεχνπζη, θάζαξζηλ ιεπξνίο, επδξνκίαλ ηνίο 
ρσινίο αλακέιπνπζηλ. Δπινγεηφο εί φ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Κεξχηηεη ηφ ζφλ, ηεξαηνχξγεκα νθέ εηο ηφλ αηψλα, ζεξκψλ πδάησλ ε 
αλάβιπζηο, βσκφο ηψ ηάθσ ζνπ θείκελνο, φλ εθ ηήο Ρσκαίσλ κεγίζηεο, 
κεηελέγθαην πφιεσο, ηφ πνλεξφλ εμειαζέλ, πλεχκα Αβέξθηε. 
 
Λανχ ηαπεηλνχ, πξνεγήζσ πςειφο ελ ζεσξίαηο, θαί ελεξγείαηο θαί δπλάκεζηλ, 
απνδεηρζείο Ηεξψηαηε, θαί ηνχ πςεινχ Βαζηιέσο, ζεξαπεπηήο, ψ 
θξαπγάδνκελ. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Δηέρζε εθ ζνχ, φλ εγέλλεζε Παηήξ πξφ ηψλ αηψλσλ, δηηηαίο νπζίαηο θαί 
ζειήζεζηλ, νία Θεφο ηε θαί άλζξσπνο, Κφξε γλσξηδφκελνο πάζη, ηνίο ελ 
πίζηεη θξαπγάδνπζηλ. Δχινγεηφο εί φ Θεφο, φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Δλ ηή θακίλσ 
χλ Ηακβιίρσ, Δμαθνπζησδηαλφλ, Μαξηηληαλφλ, άκα Αλησλίλσ θαί ηφλ επθιεή, 
Ησάλλελ, Γηνλχζηνλ Μαμηκηιηαλφλ, ηνχο ηνχ Υξηζηνχ ηηκήζσκελ Μάξηπξαο. 
 
Δγθεθξπκκέλνη, ηψ ηά θξππηά εηδφηη εχρεζζε, παχζαη θαλεξφλ ηφλ θζφλνλ 
ηνχ δπζζεβνχο, θεθξπκκέλσο.θαί ζαλφληεο δέ, ηήλ θνβεξάλ ηππνχηε 
αλάζηαζηλ.



 
Βίαηο νπδφισο, παξαλνκνχλησλ θαηεθάκθζεηε, ζέβαο ηνίο εηδψινηο λείκαη 
ζενζηπγέο, δηά ηνχην πίζηεη ζέβνκελ, πκψλ ηά ιείςαλα, αγηαζκφλ 
ιακβάλνληεο Άγηνη. 

Θενηνθίνλ 
θζεο Αγγέισλ, ζενθπήηνξ ππεξέρνπζα, ψθζεο, Αζιεηψλ θξαηαίσκα 
αιεζψο, ψθζεο πάλαγλε δηάζσζκα, ηψλ γηλσζθφλησλ ζε, παλαιεζή ηνχ 
Λφγνπ ινρεχηξηαλ. 
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ε’ 
Σφλ ελ θακίλσ 

Ο πεξηδέμηνο Πνηκήλ, ε αθέλσηνο πεγή ηψλ ηακάησλ, Δθθιεζίαο ν ζηχινο, ν 
ηψλ Πηζηψλ ζηεξηγκφο, ν κέγαο αζηήξ ν πνιχθσηνο, ν ηεξνκχζηεο, Αβέξθηνο 
ηηκάζζσ. 
 
χ ψζπεξ θνίλημ ςαικηθψο, εμαλζήζαο ελ αχιαίο Θενχ ηνχ δψληνο, 
επιεζχλζεο σο θέδξνο, θαί σο ειαία νθέ, εθάλεο ειαίσ ηψλ έξγσλ ζνπ, 
πάλησλ ηιαξχλσλ, ηά πξφζσπα ελ πίζηεη. 
 
ξνπο επάλσ πξαθηηθήο, πνιηηείαο εκθαλψο θαζάπεξ πφιηο, εγλσξίζζεο 
θεηκέλε, θαί βπζηζζείζαλ ηφ πξίλ, ηή πιάλε ζηε ηήλ πφιηλ ζνπ, πφιεσο ηήο 
άλσ, δεηθλχεηο θιεξνλφκνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ ε θιίλε νινκψλ, ήλ θπθινχζη δπλαηνί, σο αη πξνξξήζεηο, λχλ Γξαθήο 
ηήο αγίαο, ελ ή Υξηζηφο ν Θεφο, ζαξθψζεη ζεία αλεπαχζαην, ε επινγεκέλε 
θαη θεραξηησκέλε. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 
Υαίξεη Δθεζίσλ ε ιακπξά, ζαθψο Μεηξφπνιηο, πκάο πινπηήζαζα, πξφο ηφλ 
Παλάγαζνλ Άγηνη, πξεζβεπηάο θαί αληηιήπηνξαο, μέλνλ φθζέληαο επί γήο, ηνίο 
πάζη ζέακα, ηή εγέξζεη ηή παξαδφμσ, δη' ήο εδνμάζζεηε. 
 
Άγξππλνη σξάζεηε εκψλ, κεηά ηήλ θνίκεζηλ, Πάλζνθνη θχιαθεο, 
θαηαθνηκήζαληεο θχκαηα, απηζηίαο θαί εκθξάηηνληεο, αηξεηηδφλησλ εκθαλψο, 
άζεα ζηφκαηα, παξαδφμσο λεχζεη Θενχ, εθηεινχληεο ζαπκάζηα. 
 
Ρήγλπηαη πκψλ πξφ ηψλ πνδψλ, ν πιάλνο θείκελνο, λεθξφο αλαίζζεηνο, ν 
πξίλ θαπρψκελνο άκεηξα, θαί νηήζεη ζθνηηδφκελνο, θαί κεγαιχλεηαη Υξηζηφο, ν 
κεγαιχλαο πκάο, ψ βνψκελ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ηεξνινγίαηο Ηεξαίο, πκλνινγήζσκελ ηνχο Παίδαο ζήκεξνλ, νχο πεξ θαηέζηεςε 



Κχξηνο, ακαξάληνηο δηαδήκαζη, θαί εκεγάιπλε, πνιιψλ ζαπκάησλ ιάκςεζη, 
κεισ δνχληαο. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ννζνχζαλ Παξζέλε ηήλ εκήλ, ςπρελ ζεξάπεπζνλ, θαί ηφλ ελφληα κνη, παζψλ 
απφπιπλνλ βφξβνξνλ, θαί ηψ βήκαηη παξάζηεζνλ, ηνχ Παληνθξάηνξνο 
Θενχ, φινλ ζσδφκελνλ, ίλα κέιπσ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

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

Σνπ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ζ’ 
Σφλ έθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ 

Χο θσηαπγήο ζνπ ν βίνο, σο σξαίνη νη πφδεο, σο ιίαλ ζαπκαζηή ε πξφο 
Θεφλ, λεχζηο νκνχ θαί νηθείσζηο, σο κεγίζηε ε ράξηο, ε άλσζελ δνζείζά ζνη 
νθέ, δηά ηνχην ελ πίζηεη, ηηκψκέλ ζε Αβέξθηε. 
 
έ ηφλ νκφζθελνλ πάλησλ, ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, ηφλ ζχλζξνλνλ ηψλ ζείσλ 
Μαζεηψλ, Παηξηαξρψλ ηφλ Οκφηηκνλ, Πξνθεηψλ θαί Οζίσλ, θαί ηψλ 
επνπξαλίσλ Λεηηνπξγψλ, ηφλ ζπλφκηινλ πίζηεη, γεξαίξνκελ Αβέξθηνλ. 
 
Ζ παλαγία ζνπ κλήκε, απινπκέλε ελ θφζκσ, θσηίδεη ηψλ αλζξψπσλ ηάο 
ςπράο, θέγγεη πινπζίσ ελ ράξηηη, ήλ ηεινχληεο εθ πφζνπ, παζψλ εκάο θαί 
ζθφηνπο πεηξαζκψλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ ξχζαη, δεφκεζα Αβέξθηε. 

Θενηνθίνλ 
Φσηηζηηθήλ ζε ιπρλίαλ, ν Πξνθήηεο πξνβιέπεη, ιακπάδηνλ ηφ ζείνλ 
αιεζψο,ελ εαπηή επηθέξνπζαλ, Παλαγία Παξζέλε, ηφλ κφλνλ ππεξνχζηνλ 
Θεφλ, δηά ζπιάγρλα ειένπο, εθ ζνχ ελαλζξσπήζαληα. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο 
Ηδνχ δή ηί θαιφλ, ή ηί ηεξπλφλ, Γαπτδ φ ζείνο αλεβφα, αιι' ή νηθείλ ελ νκνλνία, 
Αγίνπο Παίδαο ζεπηά ζθελψκαηα, ηήλ πξφο ηφλ Κηίζηελ έλσζηλ, ηεηεξεθφηαο 
αδηάζπαζηνλ. 
 
θζεηε επηψξνθνο νίθνο, Μάξηπξεο ζείνη ηήο Σξηάδνο, έλδνλ ελ ζπειαίσ 
ζαλφληεο, θαί ηψλ εηδψισλ νίθνπο ζπληξίςαληεο, θαί πξφο λαφλ νπξάληνλ, 
επζεβνθξφλσο κεηνηθήζαληεο. 
 
θίξηεζνλ Υξηζηνχ Δθθιεζία, ζηχινπο επηά βαζηάδνληάο ζε, έρνπζα Κπξίνπ 
ηνχο Παίδαο, δη' ψλ πεπηψθεη ηείρε αλίδξπηα, θαθνπηζηίαο ράξηηη, ηνχ ηήλ 
δσήλ λεθξνίο εκπλένληνο. 



 
Ζκεξνθαείο σο αζηέξεο, πάζαλ ηήλ γήλ θσηαγσγείηε, ζείσλ αξεηψλ θαί 
ζαπκάησλ, θαηδξαίο αθηίζη Παίδεο καθάξηνη, δηφ εκψλ θσηίζαηε, ηά ηήο 
θαξδίαο αηζζεηήξηα. 

Θενηνθίνλ 
Φέξεηο ελ αγθάιαηο ηφλ πάληα, ζεία θαηέρνληα παιάκε, φλ πεξ εθδπζψπεη 
Παξζέλε, εκέ ηφλ κφλνλ φληα θαηάθξηηνλ, δη' επζπιαγρλίαλ άθαηνλ, 
ελαγθαιίζαζζαη θαί ζψζαί κε. 

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



 
Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Ηεξάξρνπ 
Σνίο Μααζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Δπηηειψλ Αβέξθηε, ηέξαηα θαί ζεκεία, ζεξκψλ πδάησλ έθβιπζηλ, ζαίο επραίο 
απεηξγάζσ, θαί ηή πξνζηάμεη ζνπ Πάηεξ, ελ ελί ζθεχεη νίλνο, κεηά ειαίνπ 
εηδφο ηε, έηεξνλ βεβιεκέλα, ζεία ξνπή, ακηγή πξνήξρνλην παξαδφμσο, θαηξψ 
ηδίσ έθαζηνλ, εηο Υξηζηνχ δφμαλ ζείαλ. 

Έηεξνλ ηψλ Μαξηχξσλ θαί  
Θενηνθίνλ   νκνχ 

χλ Ηακβιίρσ κέιςσκελ, Ησάλλελ, Μαξηίλνλ, θαί Αλησλίλνλ άζκαζη, 
Μαμηκηιηαλφλ ηε, θαί Γηνλχζηνλ άκα, ηψ θιεηλψ Δμαθνχζησ, θαηδξψο 
παλεγπξίδνληεο, ηήλ ιακπξάλ απηψλ κλήκελ, φπσο επραίο, ηνχησλ θαί 
πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, πηαηζκάησλ ιχζηλ εχξσκελ, πξφο Υξηζηνχ ηνχ 
σηήξνο. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Ηεξάξρνπ ηξία, 
δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ. 

 
Ήρνο πι. δ' 

Κχξηε, εί θαί θξηηεξίσ 
Έρξηζε, ζέ Αξρηεξέα ε ράξηο, ηνχ Παξαθιήηνπ, Αβέξθηε, πιάλεο θαζαηξνχληα 
ηεκέλε, θαί αληζηψληα ηή ράξηηη, λανχο Θενχ Ηεξνχο, εηο δφμαλ ηε θαί 
αίλεζηλ,ηνχ ηερζέληνο εθ Παξζέλνπ, θαί ηά πάληα αγηάζαληνο. 
 
Θαχκαζη, Πάηεξ εβεβαίσζαο πάληαο, ιφγνπο ηνχ ζείνπ θεξχγκαηνο, θαί ηνχο 
πιαλσκέλνπο αλζξψπνπο, πξφο ζείαλ γλψζηλ επέζηξεςαο, θσηαγσγφο 
απιαλήο, Αβέξθηε δεηθλχκελνο, θαί δαηκφλσλ θαζαηξέηεο, δηά ηνχην 
επθεκνχκέλ ζε. 
 
Μέγηζηνο, πάζηλ ψζπεξ ήιηνο Πάηεξ, ηή νηθνπκέλε αλέηεηιαο, ιάκςεζη 
παλζφθσλ ζνπ ιφγσλ, θαί ηακάησλ ιακπξφηεζη, θσηαγσγψλ ηνχο πηζηνχο, 
θαί ζθφηνο παζψλ πάληνηε, εθδηψθσλ ζπλεξγεία, ηνχ Αγίνπ κάθαξ 
Πλεχκαηνο.  

Γφμα... Ήρνο γ’ 
Αξρηεξεχ ζηε, πακκαθάξηζηε Πάηεξ, ζαπκαηνπξγέ ζεξάπνλ Υξηζηνχ 
Αβέξθηε, πξνθεηηθψ εθιάκςαο βίσ, θαί απνζηνιηθψλ αμησζείο ραξηζκάησλ, 
ηψ σηήξη ιεηηνπξγψλ, ζχλ Αγγέινηο απαχζησο, πξέζβεπε ξπζζήλαη απφ 
πάζεο απεηιήο ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ 

Αγγέισλ ραξκνλή ηψλ ζείσλ Κφξε πέθπθαο, ηψλ Απνζηφισλ δφμα, θαί 
Πξνθεηψλ εθζθξάγηζκα, ηψλ αλζξψπσλ ηε πηζηψλ ε πξνζηαζία, θαί νδεγφο 
ζσηήξηνο, δηά ηνχηφ ζε πξνζθπλνχκελ Παξζέλε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οξψζα ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα Παλακψκεηε, θξεκάκελνλ ελ μχισ, σιφιπδεο 



βνψζα. Πνζεηλφηαηφλ κνπ Σέθλνλ, πνχ ζνπ έδπ ηφ θάιινο ηφ θσζθφξνλ, ηνχ 
θαιισπίζαληνο ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο; 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΓ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο θαί Απνζηφινπ Ηαθψβνπ ηνχ 

Αδειθνζένπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο δ’ 

Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Γεχηε ηφ κλεκφζπλνλ, ηνχ ζεαδέιθνπ ηηκήζσκελ, ηεξψο νη ζεφθξνλεο, δπγφλ 
γάξ δεμάκελνο, ηνχ Υξηζηνχ πξνζχκσο, ηνχ Δπαγγειίνπ, ηήο αγαζφηεηνο 
απηνχ, θαί βαζηιείαο θήξπμ γεγέλεηαη, θαί ηνχηνπ ηήλ αλέθθξαζηνλ, 
νηθνλνκίαλ πηζηεχεηαη. Γη' απηνχ Παληνδχλακε, ηιαζκφλ εκίλ δψξεζαη. 
 
Πάληα πεξηήρεζε, ηήο νηθνπκέλεο ηά πέξαηα, ηψλ ξεκάησλ ν θζφγγνο ζνπ, 
δη' ψλ θσηηδφκεζα, αξεηήο ελζένπ, πξφο πάζαλ ηδέαλ, θαί νδεγνχκεζα 
πηζηψο, πξφο ηήο Σξηάδνο ζείαλ επίγλσζηλ, δηφ εθδπζσπνχκέλ ζε, σο 
Ηεξάξρεο ηθέηεπε, Ηεζνχλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 
Πφξξσζελ πξνβιέπσλ ζνπ, ηήλ πνιηηείαλ Ηάθσβε, αδειθφλ ζε πξνζήθαην, 
Υξηζηφο φ θηιάλζξσπνο, ν ζνθφο πξνγλψζηεο, Ηεξνζνιχκσλ, ηεξνθάληνξα 
πηζηνλ, θαί πνηκελάξρελ πξνρεηξηζάκελνο, θαί κχζηελ ηά απφξξεηα, 
ηεξνπξγνχληα κπζηήξηα. λ θαί λχλ θαζηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 

Γφμα… Ήρνο πι. β’ 
Αίκαηη ηνχ καξηπξίνπ, ηήλ ηεξσζχλελ θαηεπνίθηιαο, Ηεξνκάξηπο, Απφζηνιε, 
ηψ γάξ πηεξπγίσ ηνπ Ηεξνχ παξεζηψο, Θεφλ Λφγνλ εθήξπμαο, Γεκηνπξγφλ 
φληα ηνχ παληφο, φζελ ππφ Ηνπδαίσλ ξηθείο, νπξαλίσλ ζαιάκσλ εμίσζαη, 
Αδειθφζεε Ηάθσβε, Υξηζηφλ ηφλ ζεφλ ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Σήλ πάζάλ κνπ ειπίδα εηο ζέ, Παξζέλε αλαηίζεκη, κή παξίδεο, αιιά ζπεχζνλ 
αγαζή, ξπζζήλαί κε ελ ηάρεη, παζψλ ηψλ ελνρινχλησλ, θαί θαζ' εθάζηελ 
πνιεκνχλησλ κε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 



Ήρνο πι. δ' 
Κχξηε, εη θαί θξηηεξίσ 

Κχξηε, εη θαί πηεξπγίσ παξέζηε, ηνχ ηεξνχ ν Ηάθσβνο, αιιά παξξεζία 
ιαιήζαο, Θεφλ Λφγνλ ζε εθήξπμε, Γεκηνπξγφλ ηνχ παληφο, θφζκσ 
επηδεκήζαληα, νχ ηαίο πξεζβείαηο θαί λχλ παξάζρνπ, ηφλ θσηηζκφλ ηαίο 
ςπραίο εκσλ. 
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Κχξηε, εη θαί ελ ηψ μχισ ε θάξα, ηνχ Απνζηφινπ ζπληέηξηπηαη, αιι’ ελ 
Παξαδείζσ ηψ μχισ, ηψ ηήο δσήο ζνη πξνζήλεθηαη, ηψλ γάξ πξνζθαίξσλ 
ιπζείο, αησλίσο αγάιιεηαη, νχ ηαίο πξεζβείαηο ηαίο Δθθιεζίαηο, ηήλ εηξήλελ 
ζνπ θαηάπεκςνλ. 
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 
Κχξηε, ζέ νκνινγήζαο γελλαίσο, ν Αδειθφζενο γέγεζελ, Τηφλ ηνχ Θενχ ηνχ 
πςίζηνπ, εηιηθξηλψο ν ανίδηκνο, ηνχο δέ δπζθήκνπο ερζξνχο, θαηήζρπλε θαί 
έπαπζε, δηά ηνχην θαί ελαζιήζαο, ζνί παξέζηε αγαιιφκελνο. 

Γφμα… Ήρνο πι. δ’ 
Σνχ αξρηπνίκελνο Υξηζηνχ, Αδειθφο ρξεκαηίζαο θαί δηάδνρνο, θαί ελ 
Απνζηφινηο επίζεκνο, ηφλ ππέξ απηνχ ζάλαηνλ εγάπεζαο, θαί ηφ καξηχξηνλ 
νπθ επεζρχλζεο, Ηάθσβε έλδνμε. Απηφλ ηθέηεπε αδηαιείπησο, ηνχ ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Κχξηε, εη θαί θξηηεξίσ 

Ίδε κνπ, ηήο ζπληεηξηκκέλεο θαξδίαο, ηνχο ζηελαγκνχο ζενλχκθεπηε, 
πξνζδεμαη Παξζέλε Μαξία, θαί κή απψζε παλάκσκε, ηάο ηψλ ρεηξψλ κνπ 
αγλή, επάξζεηο σο θηιάγαζνο, ίλα πκλψ θαί κεγαιχλσ, ηφλ κεγαιχλνληα ηφ 
γέλνο εκψλ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ’ 
Χο ηνχ Κπξίνπ καζεηήο, αλεδέμσ Γίθαηε ηφ Δπαγγέιηνλ, σο Μάξηπο έρεηο ηφ 
απαξάηξεπηνλ, ηήλ παξξεζίαλ σο Αδειθφζενο, ηφ πξεζβεχεηλ σο ηεξάξρεο. 
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ 
Απνζηφινπ ν παξσλ εηο ο’. 

 
Πνίεκα ζενθάλνπο 

 



Χδή α'  Ήρνο δ' 
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ 

Σελ δφζηλ, ηήλ αγαζήλ Ηάθσβε, θαί δψξνλ ηέιεηνλ, εθ ηνχ Παηξφο ηψλ θψησλ 
ηνίο βξνηνίο, ρνξεγείζζαη δηδάζθεηο ζαθψο, ήο κεηαζρείλ Απφζηνιε, ηνχο ζέ 
πκλνχληαο θαζηθέηεπε. 
 
Σή αίγιε, ζχ θσηηζζείο Ηάθσβε, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί ζχλ απηψ ηνχο 
λφκνπο εθηηζείο, Δθθιεζίαο ξπζκίδεηο εζλψλ, σο ηνχ Υξηζηνχ Απφζηνινο, 
ηεξνθάληνξ πακκαθάξηζηε. 
 
Υνξείαλ, ηψλ Απνζηφισλ πάλζνθε, ζαθψο εθφζκεζαο, Αξρηεξεχο σο 
πξψηνο γεγνλψο, απηνπξγία ηνχ Λφγνπ ρξηζζείο, σο καζεηήο ζεάδειθνο, 
ηεξνθήξπμ κπζηηθψηαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Πεγήλ ζε, ηψλ ηακάησλ έρνληεο, απαξπφκεζα, σο ηήλ πεγήλ ηεθνχζαλ ηήο 
δσήο, Θενηφθε παλχκλεηε, θαί ηψλ ςπρψλ ηελ ίαζηλ, θαί ηψλ ζσκάησλ ηήλ 
αλάθηεζηλ. 
 

Χδή γ’ 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

Δπθξαίλεηαη ε θπιή, ε ηνχ Ηνχδα επί ζνί ζήκεξνλ, ηαίο ηνχ Υξηζηνχ 
βιέπνπζα, ζέ καξκαξπγαίο απαζηξάπηνληα. 
 
Αζηέξα ζενιακπή, ζέ ε Δθθιεζία ηψλ εζλψλ έρνπζα, ηφλ επθιεή θήξπθα, 
ζείαηο δαδνπρίαηο ιακπξχλεηαη. 
 
Σφλ λφκνλ ηφλ ηήο δσήο, ηή Δθθιεζία ηνχ Υξηζηνχ ηέζεηθαο, δσνπνηψ 
Πλεχκαηη, ζχ λνκνζεηψλ θαί θζεγγφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ολ έηεθεο ελ ζαξθί, Παξζελνκήηνξ εθ Παηξφο ιάκςαληα, ηνχηνλ Αγλή, 
Ηάθσβνο, σο Θεφλ ηψλ φισλ εθήξπηηε. 

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

Κάζηζκα  Ήρνο α’ 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Απφζηνιε Υξηζηνχ, θαί απηφπηα θαί Μάξηπο, Ηάθσβε ζνθέ, Αδειθφζεε κάθαξ, 
ηνχο πίζηεη ενξηάδνληαο, ηφ ζεπηφλ ζνπ κλεκφζπλνλ, ειεπζέξσζνλ, ηψλ 
ζπλερφλησλ πηαηζκάησλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηνχο νπξαλνχο εκβαηεπσλ, 
δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο. 

Γφμα… Ήρνο πι. δ’ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

πγγελήο θαηά ζάξθα ηνχ Ηεζνχ, ρξεκαηίζαο πξφο ηνχηνπ ράξηλ πνιιήλ, 
Απφζηνιε είιεθαο, θαί ηνίο πάζη κεηέδσθαο, θσηηζκνχ θαί γλψζεσο, 



παλζφθνπ, Ηάθσβε, θαί εηδψισλ πιάλελ, ξηδφζελ αλέζπαζαο, φζελ νη ηνχ 
ζθφηνπο, πξντζηάκελνη πιάλνη, αδίθσο ζε θηείλνπζη, ηφλ σηήξα θεξχηηνληα, 
δηά ηνχην βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Χο παλάκσκνο Νχκθε ηνχ Πνηεηνχ, σο απείξαλδξνο Μήηεξ ηνχ Λπηξσηνχ, 
δνρείνλ σο ππάξρνπζα, ηνχ Παξαθιήηνπ παλχκλεηε, αλνκίαο κε φληα, 
αηζρξφλ θαηαγψγηνλ, θαί δαηκνλσλ παίγληνλ, ελ γλψζεη γελφκελνλ, ζπεχζνλ 
θαί ηήο ηνχησλ, θαθνπξγίαο κε ξχζαη, ιακπξφλ νηθεηήξηνλ, αξεηήο 
απαξηίζαζα, θσηνδφρε άθήξαηε, δίσμνλ ηφ λέθνο ηψλ παζψλ, θαί ηήο άλσ 
κεζέμεσο αμίσζνλ, θαί θσηφο αλεζπέξνπ, πξεζβείαηο ζνπ Άρξαληε. 
 

Χδή δ' 
Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ 

Δπεβίβαζαο είο ζάιαζζαλ ζνχ ηνχο ίππνπο, ηνχο Απνζηφινπο ψηεξ, θαί 
εθψηηζαλ ηά έζλε, πξφο ηήλ ζήλ επίγλσζηλ, ειθχζαληεο Κχξηε. 
 
Αθειίδσηνλ σο έζνπηξνλ δεδεηγκέλνο, θαί πξσηνπξγνχο αθηίλαο, ηήο 
αθηίζηνπ Σξηάδνο, αθξηβψο δεμάκελνο, ηνίο πάζηλ εμέιακςαο. 
 
Κπιηφκελφλ ζε ιίζνλ ε πξνθεηεία, εγηαζκέλνλ βιέπεη, θαί ζπληξίβνληα 
πιάλεο, ζαζξάλ καηαηφηεηα, ηζρχτ ηνχ Πλεχκαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Τπνδχο Παξζελνκήηνξ ηήλ ζήλ γαζηέξα, ν πξφ αηψλσλ Λφγνο, γελλεζείο 
απνξξήησο, εθ Παηξφο, Ηάθσβνλ, Απφζηνινλ δείθλπζη. 
 

Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

χ Κχξηε θσηφο, αζηξαπήλ ηφλ Ηάθσβνλ, αλέδεημαο θξπθησξνχζαλ, θαί 
βξνηνχο ηήο αγλνίαο, θαί πιαλεο απαιιάηηνπζαλ. 
 
έ Κχξηε θσλή, ειεπζέξα εθήξπμελ, ν δίθαηνο αδειθφο ζνπ, κηκεηήο ηε ηνχ 
πάζνπο, εγέλεην θηεηλφκελνο. 
 
Σίο βξφηεηφο ζνη λνχο, εγθσκίσλ εθχκληνλ, δπλήζεηαη πξνζθνκίδεηλ, αξεηήο 
ιακπξπλζέληη, ηαίο ράξηζηλ Ηάθσβε; 

Θενηνθίνλ 
έ ζείνλ αιεζψο, επξεθψο ελδηαίηεκα, θαηψθεζελ ψ Παξζέλε, ηήλ εκψλ 
ζσηεξίαλ, ν Λφγνο πξνκεζνχκελνο. 
 

Χδή ο’ 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

ηνιήλ ζε, ηήο λνκηθήο ελέδπζε θξείηηνλα, θαί.Ηεξάξρελ δεηθλχεη, Ααξψλ ηνχ 
πάιαη ηηκησηέξαλ, φ δη' νίθηνλ, εηο αδειθφηεηά ζε δεμάκελνο. 
 



ξγαλνλ, ελεξγείαηο θξνπφκελνλ Πλεχκαηνο, πάζαλ δηάλνηαλ ζέιγνλ, θαί 
Θεψ πξνζάγνλ ηνχο ζσδνκέλνπο, εθ δνπιείαο, ραιεπσηάηεο γέγνλαο 
άξηζηνλ. 
 
Γηςήζαο, ηνχ ηήο δσήο εμέπηεο λάκαηνο, θαί πνηακνχο αλαβιχδεηο, 
ζενξξεκνζχλεο ηήο ζήο θνηιίαο, αιινκέλνπο, ηή νηθνπκέλε ηψ ζείσ Πλεχκαηη. 

Θενηνθίνλ 
Δχα κέλ, παξαθνή ηφλ ζάλαηνλ έηεθελ, ε Θενηφθνο δσήλ δέ, ζπιιαβνχζα 
ηέηνθε ηήλ αγήξσ, θαί ηφ πάιαη, ππέξ πάλησλ απέηηζελ φθιεκα. 

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ’ 
Ο πςσζείο 

Ο ηνχ Παηξφο κνλνγελήο Θεφο Λφγνο, επηδεκήζαο πξφο εκάο επ' εζράησλ, 
ηψλ εκεξψλ Ηάθσβε ζεζπέζηε, πξψηφλ ζε αλέδεημε ηψλ Ηεξνζνιχκσλ, 
Πνηκέλα θαί Γηδάζθαινλ, θαί πηζηφλ νηθνλφκνλ, ηψλ κπζηεξίσλ ηψλ 
πλεπκαηηθψλ, φζελ ζε πάληεο ηηκψκελ Απφζηνιε. 

Ο Οίθνο 
Σφλ γφλνλ ζε ηνχ’ Ησζήθ, θαη Ηεξνζνιχκσλ ηφλ πξψηνλ ηεξάξρελ, Ηάθσβε 
ζεφπηα, θαί ηνχ Κπξίνπ αδειθφλ χκλνηο εγθσκίσλ αλπκλνχκελ εχζεβψο, θαί 
πίζηεη αλαθξάδνκελ. Γψξεζαη εκίλ δψξεκα ηέιεηνλ εθ ηνχ Παηξφο ηψλ 
θψησλ, θαί απέιαζνλ ηήλ ζιίςηλ ηήλ επεξρνκέλελ θαί ελεζηψζαλ εθ πιήζνπο 
πηαηζκάησλ, επήξαλ γάξ νη ερζξνί θαζ' εκψλ ηήλ πηέξλαλ, θαί εθχθισζαλ 
εκάο Ηζκαειίηαη, ψλ ζξαχζνλ ηαρχ ηά ηφμα ηεξνθάληνξ, ίλα ζε πάληεο 
ηηκψκελ Απφζηνιε. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ ηεξνκάξηπξνο θαί 

Απνζηφινπ Ηαθψβνπ ηνχ Αδειθνζένπ. 
ηίρνη 

Κιεζείο αδειθφο ηνχ Καηαθξίηνπ μχισ  
Θλήζθεηο δη' απηφλ, πακκάθαξ, θξνπζζείο μπισ. 
Δζζιφλ Αδειθφζενλ ηξηηάηε μχισ εηθάδη πιήμαλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνπ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηγλαηίνπ, Παηξηάξρνπ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο. 

ηίρνη 
Δχξεο κεηαζηάο ηήλ παιαηάλ αμίαλ,  
Ηγλάηηε Πξφδξνκε Ρψκεο ηήο Νέαο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαθαξίνπ ηνχ Ρσκαίνπ. 
ηίρνη 

Έξεκνλ εγάπεζαο νηθείλ πακκάθαξ, 



Θεψ νκηιείλ θαηακφλαο ηψ κφλσ. 
 

Ο ζηνο παηήξ εκψλ Νηθεθφξνο ν ηδξπηήο ηήλ ελ Υαξζηαλψ Μνλήο θαί ν 
ζηνο Πεηξψληνο ελ εηξήλε ηειεηνχληαη. 

 
Οη Άγηνη δχν Παίδεο εηο πχξ θαηά γήο ζηξσζέλ, ηξέρεηλ αλαγθαζζέληεο, 

ηειεηνχληαη. 
 

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

Χδή δ' 
Δλ ηή θακίλσ 

Χο ελ θακίλσ’ ηψ ππεξψσ ππξζεπφκελνο, ζείνπ παξνπζία Πλεχκαηνο 
κπζηηθψο, ν Ηάθσβνο εβφεζελ. Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ 
Κχξηε. 
 
Ζ εθ ηνχ χςνπο, πλνή βηαία ηφλ Ηάθσβνλ, γιψζζn ππξηκφξθσ θζέγγεζζαη 
ηνχ Θενχ, κεγαιεία παξεζθεχαζελ. Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ 
Κχξηε. 
 
Σήο ζεσξίαο, ηήο πξαθηηθήο ζχ εθηηζέκελνο, δέιηνλ εθ ππμίδνο ψζπεξ 
πλεπκαηηθήο, ηνχο αλζξψπνπο εβειηίσζαο. Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ 
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο. 

Θενηνθίνλ 
Ο αλαπιάζαο, θφζκνλ ελ κήηξα ζνπ ζεφλπκθε, ζείαο ιεηηνπξγίαο δείθλπζη 
ηειεζηήλ, ηφλ Ηάθσβνλ θξαπγάδνληα. Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημίλ ππάξρεηο 
παλάκσκε. 
 

Χδή ε’ 
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 

Υείξαο εθπεηάζαο θξαηαηάο, ηνχο Απνζηφινπο ζνπ ψηεξ επιφγεζαο, 
επαλεξρφκελνο Γέζπνηα, πξφο ηφλ άλαξρνλ Παηέξα ζνπ, θαί παξεζθεχαζαο 
απηνχο κεη' επθξνζχλεο βνάλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
ζπεξ επεγγείισ αςεπδψο, ηνίο, Απνζηφινηο ζνπ Πλεχκα απέζηεηιαο, 
ηνχηνπ, Ηάθσβνο Γέζπνηα, ηή ιακπξφηεηη ιακπφκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ 
αζηξαπαίο, θαηαγιατδεη θαηδξψο, θαί θξαπγάδεη. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ 
Κχξηνλ. 
 
νθίαλ Ηάθσβε ζνθέ, ηήλ ελππφζηαηνλ έζρεο δηδάζθαινλ, κπζηαγσγνχζάλ 
ζε άξξεηα, θαί αλέθθξαζηα κπζηήξηα, θαί πξφο επζέβεηαλ ιανχο, κέιπσλ 
δηήγεηξαο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
ξνο εθθαλζείζαλ λνεηφλ, Παξζέλε άρξαληε, Πξνθήηεο βιέπεη ζε, εθ ζνχ 
ππέξηηκνο ιίζνο γάξ, εθηκεζείο πεξηεζψζαην, ηήλ νηθνπκέλελ αιεζψο, 



ελζέσο ςάιινπζαλ. Δχινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
Ο Δηξκφο 

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

Χδή ζ’ 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο 

Γεχηε ηφλ πξσηφζξνλνλ πάληεο, ηήο Δθθιεζίαο ηφλ θσζηήξα, ηεξνίο Ηάθσβνλ 
χκλνηο, σο ηεξάξρελ θαί ζείνλ θήξπθα, ηφλ θεξσλχκσο Γίθαηνλ, νλνκαζζέληα 
κεγαιχλσκελ. 
 
Θείαο θνηλσλφλ σο θαλέληα, αηειεπηήηνπ βαζηιείαο, θαί Θενχ θιεξσζέληα 
αδειθφλ, θαί πνιηηείαλ επαιεζεχνπζαλ, πξνζεγνξία δείμαληα, ζέ 
κεγαιχλνκελ’ Ηάθσβε. 
 
Θξφλσ παξηζηάκελνο Μάθαξ, ζηεθαλεθφξνο ηήο Σξηάδνο, πίζηεη ηνχο 
ηηκψληάο ζε πφζσ, ηψλ αθεξάησλ θαηαηξπθήζαη γεξψλ, Αξρηεξεχ Ηάθσβε, 
ηφλ ζφλ Γεζπφηελ θαζηθέηεπε. 

Θενηνθίνλ 
χ ηφλ εθ Παξζέλνπ ηερζέληα, απεηξνγάκσο ζενθάληνξ, ηαίο κπζηαγσγίαηο 
ζνπ ζαθψο ζεφλ, δηδάζθεηο ζεζαξθσκέλνλ Λφγνλ, εηο φλ πεξ θαί 
πηζηεχνληεο, λχλ επαμίσο κεγαιχλνκελ. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Χο Ηεξάξρεο πξψηηζηνο, ηήο θαηλήο Γηαζήθεο, σο κέγηζηνο Απφζηνινο, σο 
ζνθφο Τπνθήηεο, θαί Μάξηπο σλ αιεζείαο, παξά πάληαο πινπηήζαο, 
εμαίξεηνλ αμίσκα, αδειθφο ηνχ Κπξίνπ, λχλ πξφο απηφλ, ιίζνηο αλαηξνχκελνο 
κεηεηέζεο, παξ' νχ εκίλ Ηάθσβε, ιχζηλ αίηεη πηαηζκάησλ. 

Θενηνθίνλ 
Ζ θνβεξά ηήο θξίζεσο, θαί κεγάιε εκέξα, λχλ επί ζχξαηο έζηεθελ, φξα 
πξφζερε λήθε, ςπρή κνπ θαί εθ θαξδίαο, πξφζπεζνλ ηή Παξζέλσ, θαί κφλε 
ζενκήηνξη, δάθξπζηλ εθβνψζα. Πάζεο Αγλή, ηηκσξίαο ξχζαί κε δπζσπψ ζε, 
θαί δεμηνίο πξνβάηνηο κε, ζχληαμνλ ηνχ Τηνχ ζνπ. 
 

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

 
Ήρνο α' 

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 



Σψλ επζεβνχλησλ ηά πιήζε, λχλ ηεξά ενξηήλ, ραξκνληθψο ηεινχληεο, 
αιαιάμσκελ πάληεο, πηζηψο αλεπθεκνχληεο, ςαικνίο θαί σδαίο, ηφλ 
ζεάδειθνλ ζήκεξνλ, θαί καζεηήλ ηνχ Κπξίνπ, φζηηο αεί, ηθεηεχεη ηνχ ζσζήλαη 
εκάο. 
 
Σήο θαηά ζάξθα Κπξίνπ, επηδεκίαο νθέ, αδειθφο αλεδείρζεο, καζεηήο θαί 
απηφπηεο, ηψλ ζείσλ κπζηεξίσλ, θπγάο ζχλ αχηψ, ελ Αηγχπησ γελφκελνο, 
ζχλ Ησζήθ ηή Μεηξί ηε ηνχ Ηεζνχ, κεζ' ψλ πξέζβεπε ζσζήλαη εκάο. 
 
Σψλ Απνζηφισλ ν δήκνο, ζέ εμειέμαην, ηεξαηεχεηλ πξψηνλ, ελ ησλ ηή αγία, 
Υξηζηψ ηψ επεξγέηε, σο φληα απηνχ, ηήο θαηά ζάξθα γελλήζεσο, θαί αδειθφλ 
ζπλνδίηελ θαί νπαδφλ, ηψλ ηρλψλ απηνχ, Ηάθσβε. 

Γφμα... Ήρνο α' 
Βπδαληίνπ 

Δλ ηή ππξίλε αίγιε ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο θσηηζζείο, ηήο επζεβείαο ψθζεο 
ζείνο δεισηήο, Αδειθφζεε Ηάθσβε, φζελ θαί ζηνιήλ ζε λνκηθήο ηεξσζχλεο, 
σο Ααξψλ ηνχ πάιαη, ηηκησηέξαλ ελέδπζελ ν δη' νίθηνλ εηο αδειθφηεηα 
δεμάκελνο. Απηφλ ηθέηεπε, Απνζηφισλ Έλδνμε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 

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

Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο. 
 

Δηο ηήλ ιεηηνπξγίαλ, ηά Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηνχ Απνζηφινπ Χδή γ' 
θαί ο'. 

 
Απφζηνινο 

Αδειθνί, γλσξίδσ πκίλ... 
Εήηεη Κπξηαθή θ' 

 
Δπαγγέιηνλ θαηά Μάξθνλ 

Σψ θαηξψ εθείλσ, ήιζελ ν Ηεζνχο εηο ηήλ παηξίδα απηνχ... 
Εήηεη ηή γ’ ηήο ηε’ Δβδνκάδνο ηνχ Μαηζαίνπ 

 
Κνηλσληθφλ 

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

Αξρή 
ΤΖ ΚΓ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Αξέζα, θαί ηήο ζπλνδίαο απηνχ. 

 



ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο α’ 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Δβξαίσλ σκφηεηη ηήλ ζήλ, αλδξείαλ αληέζεθαο, Μάξηπο Αξέζα παλεχθεκε. 
θαί ζεία ράξηηη, ληθεθφξνο ψθζεο, θαί ρνξφλ πξνζήγαγεο, Μαξηχξσλ ηψ 
Υξηζηψ ζηξαηεπφκελνλ, εθ πάζεο έλδνμε, ειηθίαο ζπγθξνηνχκελνλ, θαί εθ 
γέλνπο, παληφο ζπληζηάκελνλ. 
 
Αξέζα παλέλδνμε ηεξπλήλ, ρνξείαλ ζηεζάκελνο, ηψλ ηεξψλ ζπκκαξηχξσλ 
ζνπ, κεζ' ψλ εγψληζαη, ηφλ θαιφλ αγψλα, θαί ηφλ δξφκνλ ήλπζαο, ηήο ζήο 
αλδξεηνηάηεο αζιήζεσο, Υξηζηφλ δπζψπεζνλ, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, 
ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
Παξζέλνη λεάληδεο Υξηζηνχ, έξσηη ππξνχκελαη, ηήο αζζελείαο ηήο θχζεσο, 
επηιαζφκελαη, θαί δπλάκεη ζεία, πξνθαλψο ξσλλχκελαη, ηήλ πιάλελ ηνχ 
ερζξνχ θαηεπάηεζαλ, κή δεηιηάζαζαη, ηψλ βαζάλσλ ηφ επίπνλνλ, θαί 
θακίλνπ, ηφ πχξ κή πηννχκελαη. 

Γφμα... Ήρνο δ’ 
Αλαηνιίνπ 

Αζκαηηθψο ηφλ πνηκελάξρελ, ζήκεξνλ πηζηνί, νκνθξφλσο ηηκήζσκελ, 
Αξέζαλ ηφλ ελδνμφηαηνλ, κεηά ηήο ζπλνδίαο απηνχ, φηη ήιεγμε βαζηιέα 
παξαλνκήζαληα, θαί ηφ αίκα εμέρεελ ππέξ Υξηζηνχ ηήο νκνινγίαο, φζελ θαί 
πχξηλνλ λέθνο θαηέθιεγελ απφ πξνζψπνπ ηήο γήο, δηειέγρνλ ηψλ 
παξαλφκσλ ηήλ αζέβεηαλ. Γηφ Υξηζηέ ν Θεφο, ν ηνχο ζνχο, Αζινθφξνπο 
εληζρχζαο πξφο ζήλ δνμνινγίαλ, θαί εκάο δηάζσζνλ σο ηψλ δισλ Γεζπφηεο, 
εθ πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, ηαίο πξεζβείαηο ηψλ Αγίσλ ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δδσθαο ζεκείσζηλ 

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ηδψλ ζε ν ήιηνο, θαί ε ζειήλε θηιάλζξσπε, επί μχινπ θξεκάκελνλ, αθηίλαο 
απέθξπςε, ηήο δηθαηνζχλεο, Ήιηε Υξηζηέ κνπ, θαί ηά ζεκέιηα ηήο γήο, 
δηεδνλήζε θφβσ ηνχ θξάηνπο ζνπ, ε Μήηεξ ζνπ ηά ζπιάγρλα δέ, 
ηηηξσζθνκέλε εβφα ζνη. Ηεζνχ ππεξάγαζε, δφμα ηή Δπζπιαγρλία ζνπ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηεο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα… Ήρνο πι. δ’ 
Σήλ πνλεξάλ θαί άπηζηνλ, θαθνβνπιίαλ Δβξαίσλ πξνδηαγλνληεο, ελ ηή ηνχ 



πλεχκαηνο ηφικε, ππέξ Υξηζηνχ καξηπξήζαη εγσλίζαζζε, σο γάξ έθπαιαη ελ 
λφκσ, ηφλ εμ Αηγχπηνπ ζψζαληα, ελ εξήκσ παξψξγηζαλ, θαί ηνχηνλ ζηαπξψ 
θαηεδίθαζαλ, νχησ λχλ θαί πκίλ, έξγσ ηφλ ιφγνλ παξήιζνλ, θαί απηζηίαλ 
δειψζαληεο πκάο ηψ ππξί θαηεδίθαζαλ. Τκείο δέ νκνθξφλσο, αλδξείσο ηή 
θαξηεξία ελαζιήζαληεο, θνβεξνί ελ Μάξηπζηλ αλεδείρζεηε. Παξξεζίαλ 
έρνληεο πξφο Θεφλ, αηηήζαζζε ξπζζήλαη, εθ πηαηζκάησλ πνιιψλ ηάο ςπράο 
εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Οη Μάξηπξέο ζνπ 

Δμάξπαζφλ κε Γέζπνηλα, ρεηξφο ηνχ δξάθνληνο ηνχ βξνηνθηφλνπ, ηνχ 
πνιεκνχληφο κε ελ ππνθξίζεη, θαηαπηείλ νινηειψο, ζχληξηςνλ ηάο κχιαο 
ηνχηνπ δένκαη, θαί ηά κεραλήκαηα δηάιπζνλ, φπσο ξπζζείο ηψλ ηνχηνπ 
νλπρσλ, κεγαιχλσ ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οξψζά ζε ζηαπξνχκελνλ, θαί ζαλαηνχκελνλ ε Θενηφθνο, νίκνη! εθξαχγαδε, 
πψο ηάο νδχλαο, θέξεηο γιπθχηαηε Τηέ; βάιιεη ηήλ θαξδίαλ κνπ ε ιφγρε ζνπ, 
θιέγεη δέ ηά ζπιάγρλα κνπ ηφ πάζνο ζνπ, φκσο πκλνινγψ ζε, ζέισλ γάξ 
ηαχηα πάζρεηο, ζψζαη ηφλ άλζξσπνλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Αλαγηλψζθεηαη ε ζπλήζεο ηηρνινγία, είηα νη Καλφλεο ηεο Οθησήρνπ, θαί 
ηψλ Αγίσλ νχηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Μαξηπξηθήλ ζχλνδνλ Θενηεξπέα κέιςνκελ χκλνηο. 

 
Θενθαλνπο 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Άζκα αλαπέκςσκελ 

Μάξηπο αζινθφξε ηνχ Υξηζηνχ, Αξέζα πακκαθάξηζηε ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, θαί 
ηψλ ζχλ ζνί Μαξηχξσλ, ηφλ λνχλ κνπ θαηαχγαζνλ, φπσο πκψλ πκλήζσ, ηήλ 
θσζθφξνλ θαί έλζενλ κλήκελ. 
 
Άλσ ηφ πνιί ηεπκα ζαθψο, ελ νπξαλνίο θηεζάκελνο, Θενκαθάξηζηε, Υξηζηνχ 
ηή εθκηκήζεη, ζαπηφλ παξαδέδσθαο, πφζσ ηνχ Μαξηπξίνπ, ηνίο αλφκνηο 
Δβξαίνηο ζεφθξνλ. 
 
Ρήκα παξαβάο ηφ ηνχ Θενχ, Δβξαίνο ν παξάλνκνο, θαί αδηθψηαηνο ηήλ 
ζεφιεθηνλ πνίκλελ, Υξηζηνχ ειπκήλαην, φκσο εηζπξάηηεη δίθελ, ηή δηθαία θαί 
ζεία πξνλνία. 
 
Σξίβνλ δηνδεχσλ αιεζψο, πξφο νπξαλφλ ηήλ θέξνπζαλ, Υξηζηψ 
πξνζήγαγεο, Μαξηχξσλ Δθθιεζίαλ, Αξέζα παλεχθεκε, πάζεο εμ ειηθίαο, θαί 
εθ γέλνπο παληφο εζξνηζκέλελ. 



Θενηνθίνλ 
Όκλνηο ηήλ παλάρξαληνλ πηζηνί, Παξζέλνλ επθεκήζσκελ, ηήλ Θενκήηνξα, 
ηήλ θεραξηησκέλελ, ηήλ ζθέπελ ηήλ έλζενλ, ηφλ εχδηνλ ιηκέλα, ηήλ απάλησλ 
πηζηψλ ζσηεξίαλ. 
 

Χδή γ’ 
Οπξαλίαο αςίδνο 

Ρσλλπκέλελ νξψληεο, ηή ηνχ ηαπξνχ ράξηηη, ζνχ ηήλ Δθθιεζίαλ, Δβξαίσλ 
παίδεο παξάλνκνη, θζφλσ ηεθφκελνη, ελ αηθηζκνίο πνιπηξφπνηο, αθεηδψο 
εθίδνλην, κφλε Φηιαλζξσπε. 
 
Ηνβφινλ ηήλ γιψζζαλ, νη δπζζεβείο έρνληεο, θαί ζέ βιαζθεκνχληεο ηφλ 
ηνχησλ, ηνχο πξνγελλήηνξαο, ειεπζεξψζαληα, ηήο παιαηάο ηπξαλλίδνο, ηνχο 
εηο ζέ πηζηεχνληαο, ψηεξ θαηέζθαμαλ. 
 
Καηά κφλαο φ πιάζαο, ζενπξγηθψ λεχκαηη, ζχ ηάο ηψλ αλζξψπσλ θαξδίαο, 
ηίο ηήο πξνλνίαο ζνπ, βάζνο δπλήζεηαη, θαηαιαβείλ φπσο πνίκλελ, ήλ Υξηζηέ 
ζπλήγαγεο, ιχθνηο παξέδσθαο; 
 
Ζ ζεφθξσλ ζνπ πνίκλε, βαξβαξηθνίο μίθεζη, θαηαηεκλνκέλε πξνζχκσο, 
επεθαιείηφ ζε. Γέμαη ηα πλεχκαηα, θαί ηάο ςπράο εκψλ ψηεξ, θαί πξφο θψο 
νδήγεζνλ, ηήο βαζηιείαο ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Νεθξσζέληα κε πάιαη, πξφο ηήλ δσήλ Πάλαγλε, πάιηλ επαλήγαγεο, κφλε ηήλ 
ελππφζηαηνλ, δσήλ γελλήζαζα, ή πξνζβαισλ δηεξξάγε, πξνθαλψο ν 
ζάλαηνο, ν δπζκελέζηαηνο. 

Ο Δηξκφο 
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ κε 
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ 
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Σνχ ηαπξνχ ηή δπλάκεη θαζνπιηζζείο, θαί ηή πίζηεη ηεηρίζαο πφιηλ ηήλ ζήλ, 
ηνίο έξγνηο θαηήζρπλαο, ηνχ ηπξάλλνπ ηφ θξχαγκα, ππνκνλήο δέ ηχπνο, 
ελζένπ γελφκελνο, ηψ Υξηζηψ πξνζήγαγεο, ελ ηαχηε ηνχο Μάξηπξαο, φζελ 
ζπλειζφληεο, θαηά ρξένο ηηκψκελ, Αξέζα αείκλεζηε, ηήλ παλένξηνλ κλήκελ 
ζνπ. Αζινθφξε καθάξηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
ιχηξσζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Χο παλάκσκνο Νχκθε ηνχ Πνηεηνχ, σο απείξαλδξνο Μήηεξ ηνχ Λπηξσηνχ, 
δνρείνλ σο ππάξρνπζα, ηνχ Παξαθιήηνπ παλάκσκε, αλνκηψλ κε φληα, 
αηζρξφλ θαηαγψγηνλ, θαί δαηκφλσλ παίγληνλ, ελ γλψζεη γελφκελνλ, ζπεχζνλ 
θαί ηήο ηνχησλ, θαθνπξγίαο κε ξχζαη, ιακπξφλ νηθεηήξηνλ, αξεηήο 
απαξηίζαζα, θσηνδφρε αθήξαηε, δίσμνλ ηφ λέθνο ηψλ παζψλ, θαί ηήο άλσ 



κεζέμεσο αμίσζνλ, θαί θσηφο αλεζπέξνπ, πξεζβείαηο ζνπ Άρξαληε. 
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 

Αλειθφκελνλ ψηεξ ελ ηψ ηαπξψ, αγαζφηεηνο πινχησ θχζεη Θεφλ, νξψζα 
ε θηίζηο ζε, αθαηάιεπηε έηξεκε, θαί θινλνπκέλε πάζα, ηψ θφβσ ζπλείρεην, 
αιι' ηνπδαίσλ δήκνο, Πηιάησ εθξαχγαδελ. Άξνλ σο θαθνχξγνλ, θαί ζηαπ 
αλαξηήζαο, ηνίο ήινηο θαζήισζνλ, θαί ηή ιφγρε εθθέληεζνλ, θαί ζαλάησ 
θαηάγαγε  θαί ηαχηα πάζρνληά ζε δεηλψο, θαζνξψζα έιεγελ ε Μήηεξ ζνπ. 
Τκλνινγψ ζνπ ηήλ άθξαλ, Τηέ ζπγθαηάβαζηλ. 
 

Χδή δ’ 
χ κνπ ηζρχο Κχξηε 

πλαγσγή, θξαηαηνπκέλε ηψ Πλεχκαηη, θαί ρνξεία, ζεία θαί ππέξιακπξνο, 
καξηπξηθφο δήκνο θαί ζηξαηφο, ν ηξνπαηνθφξνο, Αξέζαλ έρσλ ηαμίαξρνλ, 
πκλείζζσ θηινηίκσο, ππφ ηψλ κεισδνχλησλ. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε. 
 
Τπφ ηήο ζήο, ζπγθξνηνπκέλε ζπλέζεσο, ε ζεφθξσλ, πφιηο ζνπ Παλφιβηε, 
ηνχ πνιηά, ιάκπνληνο ζεκλή, πξφο ηνχο παξαλφκνπο, αλδξείσο 
δηεγσλίζαην, θαί λίθελ αξακέλε, κεισδεί ηψ σηήξη. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε. 
 
Νφκσ θαηλψ, δσνπνηνχληη ηψ Πλεχκαηη, πεθξαγκέλε, λφκνλ ηφλ ηνχ 
γξάκκαηνο, ηφλ αλαηξνχληα ε επζεβήο, πφιηο ππεξέζρε, ηή ηήο ςπρήο 
θαζαξφηεηη, θαί ηξφπσλ επγελεία, ηψ Υξηζηψ κεισδνχζα, ηή δπλάκεη ζνπ 
δφμα Φηιάλζξσπε. 
 
λησο Θενχ, πφιηο εδείρζεο Τπέξηηκε, θαί Μαξηχξσλ, ζείνλ ελδηαίηεκα, θαί 
πεξί ζνχ άδεηαη θαηδξψο, λχλ δεδνμαζκέλα, κεγάια θαί αμηάθνπζηα, ρνξφλ 
γάξ κεισδνχληα, ηψ Γεζπφηε πξνζήγεο. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε. 

Θενηνθίνλ 
Γαπτηηθήο, εθ βαζηιίδνο βιαζηήζαζα, ζπγγελείαο, ηφλ πακβαζηιεχνληα, ηφλ 
πξφ αηψλσλ εθ ηνχ Παηξφο, Λφγνλ απνξξήησο, θαί ππ έξ λνχλ 
αλαιάκςαληα, εγέλλεζαο Παξζέλε, Θενηφθνλ δηφ ζε, ζενθξφλσο πηζηνί 
καθαξίδνκελ. 
 

Χδή ε’ 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Ο ζεφιεθηνο δήκνο, θαί ζενκαθάξηζηνο αγσληδφκελνο, θαί ζεξκψο αιιήινπο, 
εληζρχνληεο θαί ζπλαζπίδνληεο, ππφ ηψλ αλφκσλ, ππέξ Υξηζηνχ 
ζθαγηαζζήλαη, επθιεψο νη θαιιίληθνη είινλην. 
 
Νεπξσζέληεο ηή πίζηεη, θαί ηήο επζεβείαο ηψ δήισ ψηεξ ππξνχκελνη, νη 
ζεξάπνληέο ζνπ, παξαλφκσλ ηφλ θφβνλ νπθ έπηεμαλ, θαί ηή ζή αγάπε, 
εηιηθξηλψο ζπλδεδεκέλνη, εαπηνχο εθνπζίσο παξέδσθαλ. 
 



Θενχ ζεία πξνλνία, θαί ηνίο αλεθίθηνηο ηεο ζνθίαο θξίκαζηλ, αλαζέληεο 
πάζαλ, ηήλ δσήλ απηψλ δήκνο ν έλζενο, πξφο ηάο παξαλφκνπο, Δβξατθάο 
κηαηθνλίαο, επζαξζψο νη γελλαίνη ερψξεζαλ. 
 
Δπί ζνί πεπνηζφηεο, θαί πεπηζηεπθφηεο ελ ηή Αλαζηάζεη ζνπ, νη ζνί ψηεξ 
κχζηαη, νχθ εξίδνληεο νπδέ θξαπγάδνληεο, ππφ ηψλ αλφκσλ, ππέξ ηήο ζήο 
νκνινγίαο, αλεξέζεζαλ νη γελλαηφηαηνη. 

Θενηνθίνλ 
Ο Θενχ Θεφο Λφγνο, ν πξφ ηψλ αηψλσλ Παηξί ζπλατδηνο, επζπιαγρλίαο 
πινχησ, ελ γαζηξί ζνπ ζθελψζαο επηψρεπζε, θαί βξνηφο εθάλε, επί ηήο γήο 
ζάξμ ρξεκαηίζαο, Θενηφθε Παξζέλε παλχκλεηε. 
 

Χδή ο’ 
Ηιάζζεηί κνη σηήξ 

Σψ αίκαηη ηνχ Υξηζηνχ, ζεκεησζέληεο νη Άγηνη, ηά αίκαηα εαπηψλ, πξνζχκσο 
εμέρενλ, νη έλδνμνη Μάξηπξεο, θαί λχλ βαζηιεχεηλ, ζχλ απηψ θαηε μηψζε ζαλ. 
 
Δηξήλελ πξνθεηηθψο, ειάινπλ γιψζζαη ςειιίδνπζαη, εθήξπηηνλ ηφλ Υξηζηφλ, 
λεπίσλ ςειιίζκαηα, παξζέλνη ζεφθξνλεο, ππέξ επζεβείαο, εαπηάο Θεψ 
πξνζήλεγθαλ. 
 
Ραγήζεηαί ζνη ηφ θψο, αλαηειεί ηά ηκάηηα, πινπζίσο παξά Θενχ, Αξέζα 
ζεζπέζηε, πξφο φλ εμεδήκεζαο, απνζηάδσλ έηη, ηνχο ηδξψηαο ηήο αζιήζεσο. 
 
Πιεζχο ζνη Μαξηπξηθή, ελζέσο ψηεξ πξνζήλεθηαη,ηά αίκαηα δηά ζέ, 
πξνζπκσο θελψζαζα, θαί αηηεί ηήλ άθεζηλ, ηψλ ακαξηεκάησλ, ηνίο απηήλ αεί 
δνμάδνπζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Δμέιακςελ εθ ηψλ, ε ηνχ Τςίζηνπ εππξέπεηα, ηφ πξφβιεκα ηήο ζαξθφο, θαζ' 
έλσζηλ άξξεηνλ, εθ ζνχ Απεηξφγακε, πεξηβεβιεκέλε, θαί ηφλ θφζκνλ 
θαηεθψηηζελ. 

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 
ζσηεξηαο κνπ». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ’ 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δπθξνζχλεο πξφμελνο εκίλ επέζηε, ε θσζθφξνο ζήκεξνλ, ηψλ Αζινθφξσλ 
ενξηή, ήλ αλπκλνχληεο δνμάδνκελ, ηφλ ελ πςίζηνηο ππάξρνληα Κχξηνλ. 

Ο Οίθνο 
Σφλ λνχλ κνπ θψηηζνλ Υξηζηέ, ηή αίγιε ηψλ αγψλσλ, Αξέζα ηνχ γελλαίνπ, θαί 
πάλησλ ηψλ αγίσλ ηψλ αζιεζάλησλ ζχλ απηψ, πξψηνο γάξ απάλησλ 
αλεδείρζε ν ζηεξξφο, θαηδξψο παξαηαμάκελνο θαηά ηψλ αζεηνχλησλ ηήλ 
ζάξθσζηλ ζνχ, ηνχ ππέξ θχζηλ ζαξθσζέληνο θαί ηερζέληνο, ίλα εκάο 



ιπηξψζεο ηήο πιάλεο, θαί δείμεο απιαλψο ηνίο βνπινκέλνηο δηνδεχεηλ ηήλ 
νδφλ ηνχ καξηπξίνπ, ήλ νη Αζιεηαί εβάδηζαλ, ζέ αλπκλνχληεο ηφλ ελ πςίζηνηο 
ππάξρνληα θπξηνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΓ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Αξέζα, θαί 

ηήο ζπλνδίαο απηνχ. 
ηίρνη 

Σκεζείο, Θεψ πξνζήμε Μάξηπο Αξεζαο, 
Πνιινχο νκνίσο Μάξηπξαο ηεηκεκέλνπο. 
Αξέζα εηθάδη ζχλ γλσζηνίζη ηεηάξηε ηκήζεο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε κηάο γπλαηθφο θαί ηνχ βξέθνπο απηήο, ήλ ηδφλ ηφ 
βξέθνο ελ ηψ ππξί, επηξξίςαλ ελ ηή θινγί εαπηφ ηειεηνχηα. 

ηίρνη 
Σή κεηξί πξφο πχξ εζχρσο ηεθξνπκέλε, 
Φσλαίο ππνςειιίδνλ είπεην βξέθνο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο εβαζηηαλήο. 
ηίρνη 

εβαζηηαλή ηή ηνκή βιχδεη γάια,  
Οχρ αίκα θαί ζάξμ ψο πεξ νχζα πξφο μίθνο. 
 

Οη άγηνη Μάξθνο, σηήξηρνο, Οπαιεληίλνο θαηά γήο ζπξφκελνη, θαί νη άγηνη 
Αθάθηνο ν πξεζβχηεξνο θαί Νέξδσλ μίθεη θαί ππξί ηειεηνχληαη. 
 

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

Χδή δ’ 
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ 

Αηκάησλ νη ρείκαξξνη, ηψλ αζιεηψλ ζνπ αλαπεγάδνπζη, ηάο ηάζεηο ηνίο πίζηεη, 
ηήλ ηνχησλ Μλήκελ θαηαγεξαίξνπζη, θαί ζνί ηψ Κηίζηε πξνζχκσο 
θξαπγάδνπζηλ. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Μεηέξεο νηθηίξκνλεο, σο ηεηξσκέλαη ηήο ζήο αγάπεο Υξηζηέ, νπθ εθείζαλην 
παίδσλ, αιι' ελ θακίλσ θαηαθιεγφκελαη, ζνί ηψ Γεζπφηε εθξαχγαδνλ 
ιέγνπζαη. Δπινγεηφο φ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Δκψξαλαλ άπαζαλ, νη Αζινθφξνη ηήλ ηψλ αλφκσλ βνπιήλ, σο ηή ζεία 
ζπλέζεη, θαί αγρηλνία θαηαθνζκνχκελνη, θαί γεγεζφηεο εζθάηηνλην ςάιινληεο. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Λακπάδα αζιήζεσο, θαί παξζελίαο θαηδξψο αλάςαζαη, εηο ηφλ ζείνλ 
λπκθψλα, αη ληθεθφξνη αγαιιηψκελαη, ζχλ ηαίο θξνλίκνηο Παξζέλνηο 
θξαπγάδνπζηλ. Δπινγεηφο φ Θεφο, φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 



Θενηνθίνλ 
Φπρψλ θαζαξηήξηνλ, θαί ζσηεξίαο ππάξρεηο πξφμελνο, ηνίο ελ πίζηεη θαί 
πφζσ, Θενχ Μεηέξα ζε θαηαγγέιινπζη, θαί ηψ Τηψ ζνπ ζπκθψλσο 
θξαπγάδνπζηλ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 

Χδή ε’ 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Οπθ ελ ηψ λφκσ πέθπθε, πξνθαλψο ε ηειείσζηο, αιι' έλ ηψ Υξηζηψ, ε 
ζσηεξία δέδνηαη, εβφσλ νη Μάξηπξεο, ηνίο ζενθηφλνηο ιέγνληεο, φζελ 
γεγεζφηεο αλαηξνχκελνη πάληεο, θαί ζλήζθνκελ πξνζχκσο, θαί απηψ κεισ 
δνχκελ. Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ είο ηνχο αηψλαο. 
 
Μπζηαγσγεί ηφ λήπηνλ, θαί δηδάζθεη ηνχο άθξνλαο, πξφο ηήλ ζήλ εηθφλα, 
θαζνξάλ ηήλ άρξαληνλ, θαί πίζηηλ εηζδέμαζζαη, ηήο ελ γή παξνπζίαο ζνπ, θαί 
δηαιαζφλ ηψλ παξαλφκσλ ηάο ρείξαο, ηήλ θιφγα ππεηζήιζε, ηή ηεθνχζε 
ζπκςάιινλ. Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Δπί ηήο γήο νη Μάξηπξεο, επζεβψο εγσλίζαλην, θαί ελ νπξαλνίο, παξά 
Υξηζηνχ ηφλ ζηέθαλνλ αμίσο εδέμαλην, ραξκνληθψο απάξαληεο, ηψλ 
επθξαηλνκέλσλ, έλζα ε θαηνηθία, ηψλ πίζηεη κεισδνχλησλ, θαί βνψλησλ 
απαχζησο. Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Νεληθεθφηεο Άγηνη, ηφλ δεηλφλ θνζκνθξάηνξα, θαί ηνχο ππνπξγνχληαο, ηνίο 
απηνχ ζειήκαζη πξφο ηφλ Παληνθξάηνξα, θαί ηφλ ηψλ φισλ Κχξηνλ, κεηά 
παξξεζίαο θαί ραξάο αλεθθξάζηνπ, κεηέζηεζε βνψληεο. Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Τπέξ εκψλ δπζψπεζνλ, ηφλ Τηφλ ζνπ Παλάρξαληε, ηψλ εηιηθξηλψο θαί 
θαζαξψο βνψλησλ ζνη, θαί ζέ ζενκήηνξα νκνινγνχλησλ Πάλαγλε, ηψλ 
ακαξηεκάησλ, αηηνπκέλε ηήλ ιχζηλ, ηπρείλ ηε ζσηεξίαο, ηνχο πηζηψο 
κεισδνχληαο. Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

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

Χδή ζ’ 
Έθξημε πάζα αθνή 

Μέηνρνη δφμεο ηνχ Υξηζηνχ, θνηλσλήζαληεο ζαλάηνπ γεγφλαηε, Άγηνη 
Μάξηπξεο, θαί βαζηιείαο ηψ δηαδήκαηη, θαηεθνζκήζεηε θαηδξψο. Θεψ δέ 
παξίζηαζζε, εκίλ αηηνχκελνη, ζσηεξίαλ ςπρηθήλ αμηάγαζηνη. 
 
Νφκηκνη ψθζεηε Υξηζηνχ, ζηξαηηψηαη θαί αήηηεηνη Μάξηπξεο, Αξέζα πάλζνθε, 
θαί ζνί πξνζχκσο νη ζπλαζιήζαληεο, ζχλ Αζινθφξνηο γπλαημί, παξζέλνη 



λεάληδεο, δηφ δεφκεζα, εθηελψο ππέξ εκψλ ηθεηεχζαηε. 
 
κηινο πξφθεηηαη εκίλ, εθθιεζία ηε Μαξηχξσλ ζεφιεθηνο, δεχηε θηιφζενη, κεη' 
εγθσκίσλ ηνχηνπο πκλήζσκελ, σο ληθεθφξνπο Αζιεηάο, σο ζείνπο 
ζεξάπνληαο, σο ηθεηεχνληαο, εθηελψο ππέξ εκψλ ηφλ θηιάλζξσπνλ. 
 
Ίζπλνλ Λφγε ηνχ Θενχ, ηήλ δσήλ κνπ θαί θπβέξλεζνλ Γέζπνηα, ηψλ 
ζεξαπφλησλ ζνπ, ηαίο ηθεζίαηο ηψλ αγαπψλησλ ζε, θαί θαηαμίσζνλ απηψλ, 
γελέζζαη ζπκκέηνρνλ, ηάο ακαξηίαο κνπ, παξνξψλ σο αγαζφο θαί 
θηιάλζξσπνο. 

Θενηνθίνλ 
θήλσκα γέγνλαο Θενχ, ηφλ αρψξεηνλ ελ κήηξα ρσξήζαζα, θαί ηφλ πξίλ 
άζαξθνλ, ζεζαξθσκέλνλ εκίλ γεγέλλεθαο, φλ λχλ δπζψπεζνλ Αγή, 
πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ, πάζη δσξήζαζζαη, ηνίο ελ πίζηεη ζε αεί 
κεγαιχλνπζηλ. 

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 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αξέζα παλανίδηκε, ζχλ ηνίο ζπλάζινηο πξέζβεπε, Υξηζηψ βξαβεχζαη ηψ 
θφζκσ, νκφλνηαλ θαί εηξήλελ, ηψ επζεβείαο θξάηνξη, θαί Βαζηιεί ζεφθξνλη, 
Μεγαινκάξηπο έλδνμε, θαί ηιαζκφλ ηνίο ηεινχζη, ηήλ ηεξάλ εκψλ κλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
Φζαξείζαλ αλεθαίληζαο, ηήλ θχζηλ ηνχ Πξνπάηνξνο, ππεξθπψο ζπιιαβνχζα, 
θαί απεηξάλδξσο ηεθνχζα, ηφλ Πνηεηήλ ηήο θηίζεσο, πθ' νχ ξσζζέληεο 
ήζιεζαλ, ρνξνί Μαξηχξσλ κέιπνληεο, ζέ ηήο εκψλ ζσηεξίαο, ηήλ απαξρήλ 
Θενηφθε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 
Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο ζπλήζσο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ θαί Ννηαξίσλ, Μαξθηαλνχ θαί Μαξηπξίνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ’ 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 



Οη ηφλ δξφκνλ ηειέζαληεο, θαί ηήλ πίζηηλ ηεξήζαληεο, καξηπξίνπ ζηέθαλνλ 
αλεδήζαλην, Μαξθηαλφο θαί Μαξηχξηνο, νη πχξγνη νη άζεηζηνη, Δθθιεζίαο νη 
καδνί, νη ηφ γάια ηφ άδνινλ, αλαβιχδνληεο, νη θαηδξνί καξγαξίηαη, νη 
θσζηήξεο, νη ηήλ θηίζηλ ηαίο αθηίζη, ηήο επζεβείαο ππξζεχνληεο. 
 
Μίαλ γλψκελ πξνθέξνπζα, θαί ηφ έλ ζπκθξνλήζαζα, ε δπάο ε έλζενο, ηήλ 
δηαίξεζηλ, ηήλ ηνχ Αξείνπ δηέιπζε, δηδάζθνπζα ζέβεζζαη, ζπλατδηνλ Παηξί, 
ηφλ Τηφλ θαί ζπλάλαξρνλ, θαί ηψ Πλεχκαηη, ελ κνλάδη Σξηάδα, θαί Μνλάδα, ελ 
Σξηάδη κίαλ θχζηλ, ηξηζί πξνζψπνηο ακέξηζηνλ. 
 
Ο παδνί θαί νκφηξνπνη, κηκεηαί, θαί νκφδεινη, ηνχ Ηεξνθήξπθνο Παχινπ 
ψθζεηε, θαί ηή εθρχζεη ηνχ αίκαηνο, ερζξνχο εβπζίζαηε.θαί αηξέζεσλ δεηλψλ, 
εμεξάλαηε ρείκαξξνλ, θαί εδείρζεηε, πνηακφο επζεβείαο θαηαξδεχσλ, ηνχ 
Υξηζηνχ ηελ Δθθιεζίαλ, Μαξθηαλέ θαί Μαξηχξηε. 

Γφμα… Ήρνο α’  Γεξκαλνχ 
Μαζεηαί θαί νπαδνί γεγνλφηεο, ηνχ ηήο νκννπζίνπ Σξηάδνο νκνινγεηνχ θαί 
θήξπθνο, θαί ζχλ απηψ ππέξ απηήο δησθφκελνη Μαθάξηνη, ηφλ δηά μίθνπο 
ζάλαηνλ, ηψλ αηξεηηθψλ γισζζαιγηψλ πξνεθξίλαηε, φζελ θαί καξηπξηθνίο 
ζηεθάλνηο θνζκεζέληεο παξά Θενχ, θαί παξξεζίαλ ιαβφληεο, πξεζβεχζαηε 
ηνχ ξπζζήλαη εθ θηλδχλσλ, ηνχο ηηκψληαο ηήλ κλήκελ πκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Γλψκε ζαζξά νιηζζήζαο, γπκλφο θαηάθεηκαη,θαί πξφο ηήλ ζήλ Παξζέλε, 
θαηαθεχγσ γαιήλελ, εθ δάιεο ελαληίαο θαί πεηξαζκψλ, πνιπηξφπσλ κε 
ιχηξσζαη, ίλα πκλψ ζνπ ηήλ ράξηλ ζενπξεπψο, Θενηφθε αεηπάξζελε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Τπέξ εκψλ φ Τηφο ζνπ,παζείλ ελέζρεην, ίλα ηψ ηνχηνπ πάζεη, ηήλ απάζεηαλ 
πάζη, παξάζρε Θενηφθε, φζελ απηφλ, θαζηθέηεπε πάληνηε, παζψλ παληνίσλ 
κε ξχζαζζαη, θαί ςπρήο, θαί ηνχ ζψκαηνο πξεζβείαηο ζνπ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο γ’ 
Οη λνεξνί ηήο Δθθιεζίαο θσζηήξεο, θαί Σξηάδνο ππέξκαρνη, Μαξθηαλφο θαί 
Μαξηχξηνο, ηψ ζπξεψ ηήο πίζηεσο ηάο αηξέζεηο ηξεςάκελνη, νξζνδνμίαο θσηί 
ηφλ θφζκνλ θαηεθαίδξπλαλ. Παχισ δέ πεηζαξρνχληεο ηζαπνζηφισ. πνηκέλη 
θαί δηδαζθάισ ηψλ αιεζψλ δνγκάησλ, Αξείνπ θαί Νεζηνξίνπ θαζείινλ ηήλ 
δηαίξεζηλ, αβειιίνπ θαί εβήξνπ ηήλ ζχγρπζηλ εθηξεπφκελνη, θαί ηξηαδηθψο 
ζενινγνχληεο κνλάδα, θαί ηφλ εθ Παξζέλνπ ζαξθσζέληα Θεφλ, ελ δπζί ηαίο 
νπζίαηο ελα Τηφλ, επζεβψο πάζηλ αλπκλείλ νη παλεχθεκνη εθήξπμαλ. Γηφ 
ζηεθάλνπο ηήο λίθεο νπξαλφζελ θνκηζάκελνη νη ζεζπέζηνη, αηηνχληαη εκίλ ηφ 
κέγα έιενο. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Δλ γπλαημίλ αγία, Θενηφθε Μήηεξ αλχκθεπηε, πξέζβεπε φλ έηεθεο Βαζηιέα θαί 
Θεφλ, ίλα ζψζε εκάο σο θηιάλζξσπνο. 



Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ, Κχξηε ε δχλακηο. 

Οξψζα ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα Παλακψκεηε, θξεκάκελνλ ελ μχισ, σιφιπδεο 
βνψζα, Πνζεηλφηαηφλ κνπ Σέθλνλ, πνχ ζνπ έδπ ηφ θάιινο, ηφ θαιισπίζαλ 
ηψλ αλζξψπσλ ηήλ θχζηλ. 
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

 
Γηηηνίο πξνζνίζσ Μάξηπζηλ κεισδίαλ. Ησζήθ. 

 
Σξηζηάηαο θξαηαηνχο 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Γηφινπ ηψ θσηί, ηήο Αγίαο Σξηάδνο, ειιακπφκελνη αεί, θσζηήξεο απιαλείο, 
ρξεκαηίδεηε Άγηνη, φζελ πίζηεη ηήλ θσζθφξνλ, ενξηήλ πκψλ ζήκεξνλ, 
εθηεινχληεο θαηδξψο αγαιιφκεζα. 
 
Ηδείλ ηφλ επί γήο, αλαιάκςαληα Λφγνλ, εθ Παξζέλνπ δη' εκάο, πνζνχληεο 
Αζιεηαί, ηψ Παηξί νκννχζηνλ, ηνχηνλ θαζνκνινγνχληεο, βηαηφηαηνλ ζάλαηνλ, 
ινγηζκψ ζηεξξνηάησ ππέζηεηε. 
 
Σνχ Παπινπ ηνχ ζνθνχ, ζεεγφξνη δεηρζέληεο, νπαδνί θαί θνηηεηαί, νκφηηκνλ 
Παηξί, ηφλ Τηφλ εθεξχμαηε, φζελ μίθεζη ηκεζέληεο, ηή πιεκκχξα ηνχ αίκαηνο, 
Αζινθφξνη ηήλ γήλ εγηάζαηε. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ άλαξρνλ Τηφλ, ηνχ Θενχ ζπιιαβνχζα, εζσκάησζαο Αγλή, γελφκελνλ 
βξνηφλ, δηά έιενο άθαηνλ, φζελ ηνχηνλ πξνζθπλνχληεο, επζεβψο ζε 
δνμάδνκελ, ηήλ αηηίαλ ηήο πάλησλ Θεψζεσο. 
 

Χδή γ' 
Οπθ ελ ζνθία 

Οξζνδνμία, ιακπξπλφκελνη ζείσ ελ Πλεχκαηη, ηφλ Αξείνπ ζθνηαζκφλ, 
νινζρεξψο δηεθχγεηε, Μάξηπξεο γελφκελνη ηνχ Παληνθξάηνξνο. 
 
Ίζνλ ηφλ Λφγνλ, ηψ Παηξί δνγκαηίζαληεο Άγηνη, θαηεθξίζεηε ζαλείλ, Μαξθηαλέ 



θαί Μαξηχξηε, θαί πξφο αηειεχηεηνλ, δσήλ κεηέβεηε. 
 
ηξαηνινγία, ηεξά ηψλ Αγγέισλ ζπλήθζεηε, θαί Μαξηχξσλ ηνίο ρνξνίο, 
πεξηθαλψο εξηζκήζεηε, φζελ ηήλ ζεπηήλ πκψλ, κλήκελ γεξαίξνκελ. 

Θενηνθίνλ 
Πεπνηθηικέλε, θξνζζσηνίο ελ ρξπζνίο σο Βαζίιηζζα, ηνχ Γεζπφηνπ θαί 
Θενχ, εθ δεμηψλ λχλ παξίζηαηαη, Γέζπνηλα πξεζβεχνπζα, ππέξ ηψλ δνπισλ 
ζνπ. 

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

Κάζηζκα   Ήρνο γ’ 
Σήλ σξαηφηεηα 

Σφλ νκννχζηνλ, ηνχ πξφ αηψλσλ Παηξφο, Τηφλ θαί θχξηνλ, έλζαξθνλ Λφγνλ 
Υξηζηφλ, αλεθεξχμαηε ζαθψο, αδηαηξέησο Άγηνη, φζελ κέρξηο αίκαηνο, ππέξ 
ηνχηνπ αλέζηεζε, πάζαλ ζηειηηεχζαληεο, ηνχ Αξείνπ δπζζέβεηαλ, δηφ ελ 
παξξεζία ππάξρνληεο, πξεζβεχζαηε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ απεηξφγακνο, Αγλή θαί Μήηεξ ζνπ, Υξηζηέ νξψζά ζε, λεθξφλ θξεκάκελνλ, 
επί ηνχ μχινπ κεηξηθψο, ζξελνινγνχζα έιεγε. Σί ζνη αληαπέδσθε, ηψλ 
Δβξαίσλ ν άλνκνο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ν πνιιψλ θαί κεγάισλ ζνπ, 
Οηθηίξκνλ δσξεψλ απνιαχζαο; Τκλψ ζνπ ηήλ ζείαλ ζπγθαηάβαζηλ. 
 

Χδή δ' 
Ο θαζήκελνο ελ δφμε 

Ρσκαιέα δηαλνία, θαί ηειείσ θξνλήκαηη, ηήλ νξζνδνμίαλ, Μάξηπξεο Κπξίνπ 
θξαηχλαληεο, καξηπξηθψο ηφλ αγψλα εηειέζαηε, ηήο αηξέζεσο, ηφλ ζθνηαζκφλ 
απειάζαληεο. 
 
Ο ηφλ Λφγνλ κή θεξχμαο, ηψ Παηξί φκννχζηνλ, σο καλείο αθξφλσο, 
Μάξηπξεο λεπξαίο απεγρφληζηαη, ηψλ ηεξψλ πκψλ πφλσλ θαί βεβχζηζηαη, ηψλ 
αηκάησλ, ηαίο επηξξναίο ζεία ράξηηη. 
 
ηξαηεπζέληεο ηψ Κπξίσ, δηά πίζηεσο Άγηνη, θαί ελεζιεθφηεο, ηνίο 
επνπξαλίνηο ζηξαηεχκαζη, ζπλεξηζκήζεηε, φζελ καθαξίδεζζε, ζηεξηγκφο 
εκψλ, θαί θσηηζκφο ρξεκαηίζαληεο. 
 
Οη καδνί ηήο Δθθιεζίαο, νη ηφ γάια πξνρένληεο, ηήο νξζνδνμίαο, θαί ηνχο 



επζεβείο δηαηξέθνληεο, Μαξθηαλφο ν γελλαίνο θαί Μαξηχξηνο, 
επθεκείζζσζαλ, ραξκνληθνίο κεισδήκαζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Ηεξφο πάιαη Πξνθήηεο, φξνο ζείνλ εθάιεζελ, αξεηαίο Παξζέλε, πάλαγλε 
δηφινπ θαηάζθηνλ, εμ νχ ζσηήξηνο Λφγνο πεθαλέξσηαη, είο αλάπιαζηλ, θαί 
θσηηζκφλ ηψλ Φπρψλ εκψλ. 
 

Χδή ε’ 
Αζεβείο νπθ φςνληαη 

νθσηάησλ ψθζεηε, δνγκάησλ νπαδνί, Παχινπ ζείνπ ηεξνπξγνχ, νχ ηνχο 
ηξφπνπο Μάξηπξεο εθκηκεζάκελνη, θαξηεξψο εζιήζαηε, θαί λνκίκσο 
θαηεζηέθζεηε. 
 
Χο αζηέξεο ιάκπεηε, ελ χςεη ηήο ζεπηήο, Δθθιεζίαο πεξηθαλψο, ζθφηνο ηφ 
βαζχηαηνλ απνδηψθνληεο, ηήο Αξείνπ Άγηνη, γελλαηφηαηνη αηξέζεσο. 
 
Μαθξπλζέληεο Αγηνη, ηνχ βίνπ ηψλ ηεξπλψλ, σθεηψζεηε ηψ Υξηζηψ, 
βξαρπηάησ αίκαηη, θαί ηήλ αζάιεπηνλ, βαζηιείαλ έλδνμνη, Αζινθφξνη 
εθιεξψζαζζε. 

Θενηνθίνλ 
Αιεζψο Θενχ Τηφλ, εθχεζαο Αγλή, νκννχζηνλ ηψ Παηξί, θαί ηψ ζείσ 
Πλεχκαηη ζενγελλήηξηα, φλ απαχζησο αίηεζαη, νηθηεηξήζαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Χδή ο’ 
Ήιζνλ είο ηά βάζε 

Ρήκαζη πνηκελνο ζενζφθνπ, ζνθνί αθνινπζνχληεο, ηήλ νξζφδνμνλ πίζηηλ 
ηεξείηε, Μαξθηαλέ, θαί ζείε Μαξηχξηε, ππέξ ήο εζθαγηάζζεηε. 
 
Σίκηνο ελψπηνλ Κπξίνπ, ν ζάλαηνο σξάζε, πκψλ Άγηνη, ζνθνί νπιίηαη, φζελ 
ηηκαίο, εηεζίνηο έλδνμνη, ππφ πάλησλ καθαξίδεζζε. 
 
Τκάο ηνχο γελλαίνπο Αζινθφξνπο, Μαξθηαλέ πακκάθαξ, θαί Μαξηχξηε πεγήλ 
ζαπκάησλ, ε ηνχ Υξηζηνχ, Δθιεζία έρνπζα, αησλίσο επαγάιιεηαη. 

Θενηνθίνλ 
ηφκαηη θαί γιψζζε ζε Μεηέξα, παλαιεζψο Παξζέλε, ηνχ Θενχ εκψλ 
νκνινγνχκελ, απηφλ Αγλή, εθηελψο ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

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 δ’ 
Ο πςσζείο 

Αγσληζάκελνη θαιψο απφ βξέθνπο, Μαξθηαλέ ζχλ ηψ ζνθψ Μαξηπξίσ, ηφλ 
απνζηάηελ Άξεηνλ θαζείιεηε, άηξσηνλ ηεξήζαληεο, ηήλ νξζφδνμνλ πίζηηλ, 
Παχισ εθεπφκελνη, ηψ ζνθψ δηδαζθάισ, φζελ ζχλ ηνχησ εχξαηε δσήλ, σο 



ηήο Σξηάδνο ππέξκαρνη άξηζηνη. 
Ο Οίθνο 

Χο ππεξέηαη επζεβψο Θενχ ηνχ θηιαλζξψπνπ, Γπάο επινγεκέλε, 
πξνθζάζαηέ κε ηάρνο, ιπηξνχκελνί κε ηψλ δεηλψλ, ιφγνλ κνη ζνθίαο 
ρνξεγνχληεο, ηήλ πκψλ αλεπθεκνχληη άζιεζηλ, ήλ ππέξ ηήο πίζηεσο Άγηνη, 
γλψκ! lαδηζηάθησ ππνζηάληεο, ηψλ ζηεθάλσλ εηχρεηε ηψλ επνπξαλίσλ, 
ρνξνίο ηε ηψλ Αζιεηψλ θαί Απνζηφισλ, Γηδαζθάισλ θαί ζεπηψλ Αξρηεξέσλ 
ζπγραίξεηε αεί, σο θήξπθεο Θενχ Λφγνπ, σο ηήο Σξηάδνο ππέξκαρνη άξηζηνη. 
 

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

Μαξθηαλνχ θαί Μαξηπξίνπ. 
ηίρνη 

Υξηζηνχ θαιάκνπο ηνχο Ννηαξίνπο λφεη, 
Δηο αηκα ηφ ζθψλ εθ μίθνπο βεβακκέλνπο. 
Πέκπηε Μαξθηαλφλ ηάκνλ εηθάδη Μαξηχξηφλ ηε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αλαζηαζίνπ. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Οπαιιεξίλνπ. 

ηίρνη 
Οπαιιεξίλνο ηήλ θάξαλ ηκεζείο μίθεη,  
Σνκήο βξαρείαο ψ πφζα ζηέθε ιάβνη! 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο αβίλνπ. 
ηίρνη 

Δίζδχο ηφ πχξ ρνξεπε, Μάξηπο αβίλε, 
ζείαλ ρνξείαλ, πξφμελνλ ζείνπ ζηέθνπο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Οπαιιεξίνπ θαί Υξπζάθνπ. 
ηίρνη 

Γηηηνίο Αζιεηαίο ε ηηκσξία μίθνο,  
Ζγνπκέλνηο ηξχθεκα ηήλ Σηκσξίαλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Σαβηζάο, ήλ αλέζηεζελ εθ λεθξψλ ν 
Άγηνο Πέηξνο. 

ηίρνη 
Πνχ ζνη, Σαβηζά, Πέηξνο; εη γάξ ήλ πάιηλ, 
Ήγεηξελ άλ ζε θαί ζαλνχζαλ σο πάιαη. 
 

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

Χδή δ' 
Αβξακηαίνη πνηέ 

Ηρλειαηνχληεο θαιψο, ηφλ ηεξφλ Πνηκέλα, νξζνδνμία θαιιπλφκελνη, ρεξζίλ 



αλεξέζεηε, θαθνδνμνχλησλ κάηελ, παλεπθιεείο νπιίηαη. 
 
Ννκνζεζίαο Θενχ, απαξαηξψηνπο πίζηεη, δηαηεξνχληεο ζείνη Μαξηπξεο, 
λνκίκσο εζιήζαηε, ππφ ρεηξψλ αλφκσλ, αλαηξεζέληεο μίθεη. 
 
Μεηά ηαθήλ ηεξάλ, ηψλ πξνζηφλησλ πίζηεη, πκψλ ηψ ηάθσ ηά λνζήκαηα, 
ελζάπηεηε Άγηνη, ηαίο πξφο ηφλ Εσνδφηελ, αγίαηο κεζηηείαηο. 
 
Δθ ηψλ πεγψλ κπζηηθψο, ηψλ ηεξψλ πινπηνχληεο, ηήλ ζείαλ ράξηλ ηψλ 
ηάζεσλ, πηζηνχο θαηαξδεχεηε, ηψλ λνζεκάησλ πάζαλ, μεξαίλνληεο 
πιεκκχξαλ. 

Θενηνθίνλ 
Λειπηξσκέλνη ηψ ζψ, Θενγελλήηνξ ηφθσ, ηήο αησλίνπ θαηαθξίζεσο, ηφ Υαίξέ 
ζνη θξάδνκελ αεί, επινγεκέλε θαί θεραξηησκέλε. 
 

Χδή ε’ 
Λπηξσηά ηνχ παληφο 

ζπεξ δχν ακλνί ζθαγηάδεζζε, ηφλ Ακλφλ ηνχ Θενχ νκννχζηνλ, Παηξφο 
αλαθεξχηηνληεο, θαί ηξαπέδε ηή άλσ πξνζελερζέληεο, αζιεηψλ νκεγχξεη 
ζπληάηηεζζε. 
 
Γπλακνχκελνη ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο, εμελεπξηζαλ πιάλεο ηφ θξχαγκα, θαί 
θαξηεξψο αζιήζαληεο, ηνχο δεηλψο παξεζέληαο ηαίο αζζελείαηο, νη πηζηνί 
ζεξαπεχνπζη Μάξηπξεο. 
 
Ηαηξνί ηψλ πηζηψλ ρξεκαηίδνληεο, ηψλ παζψλ εκψλ Άγηνη Μάξηπξεο, ηά 
ραιεπά λνζήκαηα, θαί ηάο επαλαζηάζεηο ηάο ελαληίαο, ζεξαπεχζαηε ζείαηο 
δεήζεζηλ. 

Σξηαδηθφλ 
Αλπκλνχκελ Παηέξα αγέλλεηνλ, ηφλ Τηφλ θαί ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ, κίαλ νπζίαλ 
άθηηζηνλ, θαί ζεφηεηα κίαλ. Πάληα ηά έξγα, επινγείηε βνψληεο ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Νεθξσζέληαο εκάο αλεδψσζαο, ηήλ δσήλ ηψλ απάλησλ θπήζαζα, 
Θενθπήηνξ Γέζπνηλα, ηψλ Μαξηχξσλ ε δφμα, θαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ 
δηάζσζκα θαί πεξηηείρηζκα 

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

Χδή ζ' 
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 

Ηζρχτ λεπξνχκελνη Υξηζηνχ, ηφλ ζάλαηνλ αζινθφξνη νπθ επηήμαηε, αιιά 
πξνζχκσο ππνζέληεο, ηνίο μίθεζηλ απρέλαο ελχζαηε, γελλαίσο ηφλ αγψλα ηφλ 
έλζενλ, φζελ αμίσο καθαξίδεζζε. 



 
Χο δχν αζηέξεο θαεηλνί, θσηίδεηε νηθνπκέλεο ηά πιεξψκαηα, ζείαηο ηψλ 
άζισλ ιακπεδφζη, Μαξθηαλέ ζνθέ θαί Μαξηχξηε, ηφ ζθφηνο ηήο δνθψδνπο 
αηξέζεσο, ηήο ηνχ Αξείνπ απειαχλνληεο. 
 
ηεθάλνπο ηήο δφμεο εθ Θενχ, ληθήζαληεο ηφλ ηπθιφλνπλ Μαθεδφληνλ, ήδε 
εηιήθαηε αμίσο, θαί ζξφλσ ηνχ Γεζπφηνπ παξίζηαζζε, εκίλ ακαξηηψλ 
εμαηηνχκελνη, ιχζηλ ηειείαλ Αμηάγαζηνη. 
 
Ζ κλήκε ε έλζενο πκψλ, αλέηεηιε ηνχ ειίνπ ηειαπγέζηεξνλ, πάλησλ 
θσηίδνπζα θαξδίαο, ηψλ ηαχηελ εθηεινχλησλ Μαθάξηνη, ελ ή εθδπζσπείηε ηφλ 
Κχξηνλ, ζθφηνπο πηαηζκάησλ εκάο ξχζαζζαη. 

Θενηνθίνλ 
Φσηφο νηθεηήξηνλ Αγλή ππάξρνπζα, ηήο ςπρήο κνπ θφξαο θψηηζνλ, 
ακαπξσζείζαο ακειεία, θαί ζθφηνο ξαζπκίαο βαζχηαηνλ, αεί πεξηθεηκέλαο 
παλάκσκε, φπσο ελ πίζηεη καθαξίδσ ζε. 

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 
Σαίο καζεηαίο 

Μαξθηαλφο ν πάλζνθνο, θαί Μαξηχξηνο άκα, ηφ ηνχ Αξείνπ έθθπινλ, δφγκα 
θαί καληψδεο, θαζείινλ ράξηηη ζεία ηήο Αγίαο Σξηάδνο, ππέξ ήο θαί ελήζιεζαλ, 
θαί σο Μάξηπξεο ζείνη, ζηέθνο ιακπξφλ, πξφο Υξηζηνχ δεμάκελνη ηνχ 
σηήξνο, ππέξ εκψλ πξεζβεχνπζη, ηψλ απηνχο επθεκνχλησλ. 

Θενηνθίνλ 
έ θηβσηφλ θαί ηξάπεδαλ, θαί ιπρλίαλ θαί ζηάκλνλ, θαί φξνο θαί παιάηηνλ, 
ζξφλνλ θιίλελ θαί πχιελ, ηνχ Βαζηιέσο ηήο δφμεο, ηήλ Αγίαλ Παξζέλνλ, θαί 
Θενηφθνλ άπαληεο, αλπκλνχκελ εθ πφζνπ. Υξηζηηαλψλ, ζθέπε γάξ ππάξρεηο 
θαί ζσηεξία, θαί αξξαγήο ππέξκαρνο, θαί πξνζηάηηο θαί θχιαμ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Γεκεηξίνπ ηνχ Μπξνβιχηνπ, θαί ε 

Αλάκλεζηο ηνχ γεγνλφηνο ζεηζκνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ιέγνκελ ηήλ α' ηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ. 



 
 

Δηο ηφ, θπξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα 
Πξνζφκνηα ηηρεξά ηνχ Αγίνπ. 

 
Ήρνο πι. δ’ 

Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ελ νπξαλψ θαί ελ γή, αγαιιίακα ζήκεξνλ, ελ ηή 
κλήκε εχγαζηαη, Γεκεηξίνπ ηνχ Μάξηπξνο, εθ ηψλ Αγγέισλ επαίλνηο 
ζηέθεηαη, θαί εμ αλζξψπσλ άζκαηα δέρεηαη. νηνλ ήζιεζε! πψο θαιψο 
εγψληζηαη! δη' νχ ερζξφο, πέπησθελ ν δφιηνο, Υξηζηνχ ληθήζαληνο. 
 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ηαίο ηψλ ζαπκάησλ βνιαίο, ηνχ ειίνπ 
θαλφηεξνλ, εηο αεί Γεκήηξηνο, δηαιάκπεη ηνίο πέξαζηλ, εμ αλεζπέξνπ θσηφο 
ιακπφκελνο, θαί ηψ αδχησ θσηί ηεξπφκελνο, νχ ηαίο ειιάκςεζη, λέθε 
απειάζεζαλ βαξβαξηθά, λφζνη εδηψρζεζαλ, δαίκνλεο ήηηεληαη. 
 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ππέξ Υξηζηνχ ινγρεπζείο, ν ηξηζκάθαξ 
Γεκήηξηνο,πξφο ερζξνχο εθάζηνηε, ξνκθαία ψθζε δίζηνκνο, απνζεξίδσλ 
ερζξψλ γαπξίακα, θαί θαηαξάζζσλ δαηκφλσλ θξχαγκα.  εθβνήζσκελ, Άγηε 
Γεκήηξηε, ζθέπε εκάο, ζνχ ηήλ αεηζέβαζηνλ, κλήκελ γεξαίξνληαο. 
 
Πχξγνο επζεβείαο πέθελαο, εξεξεηζκέλνο ζηεξξψο, επί πέηξαλ ηήο πίζηεσο, 
πεηξαζκνίο αλάισηνο, θαί θηλδχλνηο αθιφλεηνο, κεηά ζθνδξνχ γάξ ζάινπ θαί 
θιχδσλνο, ζνί πξνζξαγέληα αζέσλ θχκαηα, ζήλ νχ θαηέβαινλ, αθιηλή 
ζηεξξφηεηα, καξηπξηθψ ζηέθεη γάξ επφζεζαο, εγθαιισπίδεζζαη. 
 
Πάζεη ηφ πάζνο κηκνχκελνο, ηφ δσεθφξνλ Υξηζηνχ, παξ' απηνχ ηήλ 
ελέξγεηαλ, ηψλ ζαπκάησλ ετιεθαο, Αζινθφξε Γεκήηξηε, θαί δηαζψδεηο ηνχο 
ζνί πξνζηξέρνληαο, πνιιψλ θηλδχλσλ απηνχο ξπφκελνο, έρσλ επάξεζηνλ, 
παξξεζίαλ έλδνμε πξφο ηφλ Υξηζηφλ, ψ θαί λχλ παξίζηαζαη, δφμεο 
πιεξνχκελνο. 
 
Αίκαηη ηψ ζψ ζηαδφκελνο, ηψ δσνδφηε Υξηζηψ, ηψ ηφ αίκα ηφ ηίκηνλ, δηά ζέ 
θελψζαληη, πξνζελέρζεο Γεκήηξηε, θαί θνηλσλφλ ζε δφμεο εηξγάζαην, θαί 
βαζηιείαο απηνχ ζπκκέηνρνλ, σο αξηζηεχζαληα, θαηά ηνχ αιάζηνξνο, θαί ηά 
δεηλά, ηνχηνπ κεραλήκαηα, ηειείσο ζβέζαληα. 

Γφμα… Ήρνο πι. β’ 
Βπδαληίνπ 

ήκεξνλ ζπγθαιείηαη εκάο, ηνχ Αζινθφξνπ ε παγθφζκηνο παλήγπξηο. Γεχηε 
νχλ θηιένξηνη, θαηδξψο εθηειέζσκελ, ηήλ κλήκελ απηνχ ιέγνληεο. Υαίξνηο φ 
ηφλ ρηηψλα ηήο αζεβείαο δηαξξήμαο, δηά ηήο πίζηεσο, ηήλ δέ αλδξείαλ ηνχ 
Πλεχκαηνο ζεαπηψ πεξηζέκελνο. Υαίξνηο, ν θαηαξγήζαο ηάο επηλνίαο ηψλ 
παξαλφκσλ, ηή ηζρχτ ηή δνζείζε ζνη, παξά ηνχ Θενχ. Υαίξνηο, ν 
ινγρεπζέλησλ ηψλ κειψλ, ηφ καθάξηνλ πάζνο πλεπκαηηθψο εκίλ 



αλαδσγξαθήζαο ηνχ Υξηζηνχ. λ θαζηθέηεπε, Αζιεηψλ εγθαιιψπηζκα 
Γεκήηξηε, ιπηξσζήλαη εκάο νξαηψλ θαί ανξάησλ ερζξψλ, θαί ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ, πξφο ηφ, Φνβεξφο εί Κχξηε 
Παλαγία Γέζπνηλα, ηνχ θφζκνπ βνήζεηα, θαί ειπίο Υξηζηηαλψλ, ζέ λχλ 
εθδπζσπνχκελ, θαί ζέ παξαθαινχκελ αγαζή, ππέξ εκψλ εκαξηεθφησλ θαί 
απεγλσζκέλσλ, ηφλ Τηφλ ζνπ θαί Κχξηνλ, ίιεσλ πνηήζαη Θενηφθε, έρεηο γάξ 
ηφ δχλαζζαη, ηή κεηξηθή ζνπ πξφο απηφλ ρξσκέλε παξξεζία. Πξφθζαζνλ 
Άρξαληε, πξφθζαζνλ κεζίηεπζνλ, θαί ξχζαη ηφλ ιαφλ ζνπ ηήο ελεζηψζεο 
απεηιήο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, κή παξίδεο ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 

Δίζνδνο. Φψο ηιαξφλ. Σφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά 
αλαγλψζκαηα. 
 

Πξνθεηείαο Ζζαίνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 63, 15-19 & 64, 15 θαί εθινγή) 

Δπίβιεςνλ εθ ηνχ νπξαλνχ Κχξηε, θαί ίδε εθ ηνχ νίθνπ ηνχ Αγίνπ ζνπ θαί 
δφμεο ζνπ. Πνχ εζηη ηφ πιήζνο ηνχ ειένπο ζνπ θαί ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, φηη 
ελέζρνπ εκψλ Κχξηε; χ γάξ εί Παηήξ εκψλ, φηη Αβξαάκ νπθ εγλσ εκάο, θαί, 
Ηζξαήι νπθ επέγλσ εκάο, αιιά ζχ Κχξηε, Παηήξ εκψλ, ξχζαη εκάο, απ' 
αξρήο ηφ φλνκά ζνπ εθ' εκάο εζηη. Σί επιάλεζαο εκάο, Κχξηε, απφ ηήο νδνχ 
ζνπ; εζθιήξπλαο ηάο θαξδίαο εκψλ, ηνχ κή θνβείζζαί ζε; Δπίζηξεςνλ δηά 
ηνχο δνχινπο ζνπ, δηά ηάο θπιάο ηήο θιεξνλνκίαο ζνπ, ίλα κηθξφλ 
θιεξνλνκήζσκελ ηνχ φξνπο ηνχ αγίνπ ζνπ, νη ππελαληίνη εκψλ θαηεπάηεζαλ 
ηφ αγίαζκά ζνπ, εγελφκεζα σο ηφ απαξρήο, φηε νπθ ήξμαο εκψλ, νπδέ 
επεθιήζε ηφ φλνκά ζνπ εθ' εκάο. Δάλ αλνίμεο ηφλ νπξαλφλ, ηξφκνο ιήςεηαη 
απφ ζνχ φξε, θαί ηαθήζνληαη, σζεί θεξφο ηήθεηαη απφ ππξφο, θαί θαηαθαχζεη 
πχξ ηνχο ππελαληίνπο ζνπ, θαί θαλεξφλ έζηαη ηφ φλνκά ζνπ ηνίο ππελαληίνηο 
ζνπ, απφ πξνζψπνπ ζνπ έζλε ηαξαρζήζνληαη. ηαλ πνηήο ηά έλδνμα, 
ηξφκνο ιήςεηαη απφ ζνχ φξε. Απφ ηνχ αηψλνο νπθ εθνχζακελ νπδέ νη 
νθζαικνί εκψλ είδνλ Θεφλ πιήλ ζνπ, θαί ηά έξγα ζνπ αιεζηλά, θαί πνηήζεηο 
ηνίο ππνκέλνπζί ζε έιενο. πλαληήζεηαη γάξ έιενο ηνίο πνηνχζη ηφ δίθαηνλ, 
θαί ηψλ νδψλ ζνπ κλεζζήζνληαη. Καί λχλ, Κχξηε, Παηήξ εκψλ ζχ εί, εκείο δέ 
πειφο θαί ζχ ν Πιάζηεο εκψλ. έξγα ρεηξψλ ζνπ πάληεο εκείο. Μή νξγίδνπ 
εκίλ, Κχξηε, έσο ζθφδξα, θαί κή ελ θαηξψ κλεζζήο ακαξηηψλ εκψλ. Καί λχλ 
επίβιεςνλ, Κχξηε, φηη ιαφο ζνπ πάσηεο εκείο. 

Πξνθεηείαο Ηεξεκίνπ ηφ Αλάγλσζκα 
( Κεθ. 2, 1-12)  

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Δκλήζζελ ειένπο λεφηεηφο ζνπ, θαί αγάπεο ηειεηψζεψο 
ζνπ, ηνχ εμαθνινπζήζαί ζε ηψ αγίσ Ηζξαήι, ιέγεη Κχξηνο, ν άγηνο ηνχ Ηζξαήι. 
Σψ Κπξίσ αξρή γελλεκάησλ απηνχ. Πάληεο νη εζζίνσηεο απηφλ πιεκκειή 
ζνπζη, θαθά ήμεη επ' απηνχο, ιέγεη Κχξηνο. Αθνχζαηε ιφγνλ Κπξίνπ, νίθνο 
Ηαθψβ, θαί πάζα παηξηά νίθνπ Ηζξαήι. Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Σί εχξνζαλ νη 
παηέξεο πκψλ ελ εκνί πιεκκέιεκα, φηη απέζηεζαλ καθξάλ απ' εκνχ, θαί 
επνξεχζεζαλ νπίζσ ηψλ καηαίσλ, θαί εκαηαηψζεζαλ, θαί νπθ είπνλ. Πνχ εζηη 



Κχξηνο, ν αλαγαγψλ εκάο εθ γήο Αηγχπηνπ, ν θαζνδεγή ζαο εκάο ελ ηή 
εξήκσ, ελ γή απείξσ θαί αβάησ, ελ γή αλχδξσ, θαί αθάξπσ, θαί ζθηά 
ζαλάηνπ, ελ γή, ελ ή νπ δηψδεπζελ ελ απηή αλήξ, νπδέ θαηψθεζελ πηφο 
αλζξψπνπ εθεί; Καί εηζήγαγνλ πκάο εηο ηφλ Κάξκεινλ, ηνχ θαγείλ ηνχο 
θαξπνχο απηνχ, θαί ηά αγαζά απηνχ, θαί εηζήιζεηε θαί εκηάλαηε ηήλ γήλ κνπ, 
θαί ηήλ θιεξνλνκίαλ κνπ έζεζζε εηο βδέιπγκα. Οη ηεξείο νπθ είπνλ. Πνχ εζηη 
Κχξηνο, θαί νη αληερφκελνη ηνχ λφκνπ νπθ επίζηαληφ κε, θαί νη πνηκέλεο 
εζέβνπλ εηο εκέ, θαί νη πξνθήηαη πξνεθήηεπνλ ηή Βάαι, θαί νπίζσ 
αλσθεινχο επνξεχζεζαλ. Γηά ηνχην έηη θξηζήζνκαη πξφο πκάο ιέγεη Κχξηνο, 
θαί πξφο ηνχο πηνχο ηψλ πηψλ πκψλ θξηζήζνκαη. Γηέιζεηε εηο λήζνπο Υεηηηείκ 
θαί ίδεηε, θαί εηο Κεδάξ θαί απνζηείιαηε, θαί λνήζαηε ζθφδξα, θαί ίδεηε, εη 
γέγνλε ηνηαχηα, εη αιιάμνληαη έζλε ζενχο απηψλ, θαί απηνί νπθ εηζί ζενί, ν δέ 
ιαφο κνπ ειιάμαην ηήλ δφμαλ απηνχ, εμ ήο νπθ ψθειεζήζνληαη. Δμμέζηε ν 
νπξαλφο επί ηνχησ θαί έθξημελ επί πιείνλ ζθφδξα, ιέγεη Κχξηνο.  

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 3,1-9) 

Γηθαίσλ ςπραί ελ ρεηξί Θενχ, θαί νπ κή άςεηαη απηψλ βάζαλνο. Έδνμαλ ελ 
νθζαικνίο αθξφλσλ ηεζλάλαη, θαί εινγίζζε θάθσζηο ε έμνδνο απηψλ, θαί ε 
αθ' εκψλ πνξεία ζχληξηκκα, νη δέ εηζηλ ελ εηξήλε. Καί γάξ ελ φςεη αλζξψπσλ 
εάλ θνιαζζψζηλ, ε ειπίο απηψλ αζαλαζίαο πιήξεο. Καί νιίγα παηδεπζέληεο, 
κεγάια επεξγεηεζήζνληαη, φηη ν Θεφο επείξαζελ απηνπο, θαί εχξελ απηνχο 
αμίνπο εαπηνχ. Χο ρξπζφλ ελ ρσλεπηεξίσ εδνθίκαζελ, απηνχο, θαί σο 
νινθαξπσκα ζπζίαο πξνζεδέμαην απηνχο. Καί ελ θαηξψ επηζθνπήο απηψλ 
αλαιάκςνπζη, θαί σο ζπηλζήξεο ελ θαιάκε δηαδξακνχληαη. Κξηλνχζηλ έζλε, 
θαί θξαηήζνπζη ιαψλ, θαί βαζηιεχζεη απηψλ Κχξηνο εηο ηνχο αηψλαο. Οη 
πεπνηζφηεο επ' απηφλ ζπλήζνπζηλ αιήζεηαλ, θαί νη πηζηνί ελ αγάπε 
πξνζκελνχζηλ απηψ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ 
ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.  
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά ηδηφκεια. 
 

Ήρνο α’ 
Γεσξγίνπ ηθειηψηνπ 

Δπθξαίλνπ ελ Κπξίσ πφιηο Θεζζαινλίθε, αγάιινπ θαί ρφξεπε, πίζηεη 
ιακπξνθνξνχζα, Γεκήηξηνλ ηφλ παλέλδνμνλ αζιεηήλ, θαί Μάξηπξα ηήο 
αιεζείαο, ελ θφιπνηο θαηέρνπζα σο ζεζαπξφλ, απφιαβε ηψλ ζαπκάησλ ηάο 
ηάζεηο θαζνξψζα, θαί βιέπε θαηαξάζζνληα ηψλ Βαξβάξσλ ηά ζξάζε, θαί 
επραξίζησο ηψ σηήξη αλάθξαμνλ. Κχξηε δφμα ζνη. 

Ο απηφο. Αλαηνιίνπ 
Σή ηψλ αζκάησλ ηεξπλφηεηη, ηήλ παξνχζαλ θαηδξχλσκελ εκέξαλ, θαί 
ερήζσκελ ηά ηνχ Μάξηπξνο αγσλίζκαηα, πξφθεηηαη γάξ εκίλ είο επθεκίαλ ν 
κέγαο Γεκήηξηνο. Καί γάξ ηάο ηψλ ηπξάλλσλ επηθνξάο αλδξείσο ειψλ, πξφο 
ηφ ζηάδηνλ πξνζχκσο ήιαην, θαί ηά ληθεηήξηα ελδφμσο απελεγθάκελνο, ηφλ 
σηήξα δπζσπεί, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο β’ 



Γεξκαλνχ 
Δηο ηά ππεξθφζκηα ζθελψκαηα, ηφ πλεχκά ζνπ Γεκήηξηε Μάξηπο ζνθέ, 
Υξηζηφο ν Θεφο πξνζήθαην ακψκεηνλ, ζχ γάξ ηήο Σξηάδνο γέγνλαο 
ππέξκαρνο, ελ ηψ ζηαδίσ αλδξείσο ελαζιήζαο σο άδάκαο ζηεξξφο, 
ινγρεπζείο δέ ηήλ πιεπξάλ, ηήλ αθήξαηφλ ζνπ παλζεβάζκηε, κηκνχκελνο ηφλ 
επί μχινπ ηαλπζζέληα, εηο ζσηεξίαλ παληφο ηνχ θφζκνπ, ηψλ ζαπκάησλ 
είιεθαο ηήλ ελέξγεηαλ, αλζξψπνηο παξέρσλ ηάο ηάζεηο αθζφλσο. Γηφ ζνπ 
ζήκεξνλ ηήλ θνίκεζηλ ενξηάδνληεο, επαμίσο δνμάδνκελ, ηφλ ζέ δνμάζαληα 
θχξηνλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Χ ηνχ κεγίζηνπ κπζηεξίνπ! βιέπσλ ηά ζαχκαηα, αλαθεξχηησ ηήλ ζεφηεηα, 
νχθ αξλνχκαη ηήλ αλζξσπφηεηα, ν γάξ Δκκαλνπήι, θχζεσο κέλ πχιαο 
ήλνημελ σο άλζξσπνο, παξζελίαο δέ θιείζξα νχ δηέξξεμελ σο Θεφο, αιι’ 
νχησο εθ κήηξαο πξνήιζελ, σο δη' αθνήο εηζήιζελ, νχησο εζαξθψζε, σο 
ζπλειήθζε. Απαζψο εηζήιζελ, αθξάζησο εμήιζε, θαηά ηφλ Πξνθήηελ ηφλ 
ιέγνληα. Αχηε ε πχιε θεθιεηζκέλε έζηαη, νπδείο νχ κή δηέιζε δη' απηήο, εί κή 
Κχξηνο ν Θεφο Ηζξαήι, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηδηφκεια ηνχ ζεηζκνχ. 
 

Πνίεκα πκεσλ ηνχ ζαπκαζηνξείηνπ. 
Ήρνο β' 

Σήο γήο ζπληαξαζζνκέλεο ηψ ηήο νξγήο ζνπ θφβσ, βνπλνί θαί ηά φξε 
ζπζζείνληαη Κχξηε, αιι' επζπιαγρλίαο φκκαηη εθ' εκάο επηβιέςαο, κή ηψ 
ζπκψ ζνπ νξγηζζήο εκίλ, αιιά ζπιαγρληζζείο επί ηφ πιάζκα ηψλ ρεηξψλ 
ζνπ, ηήο θνβεξάο εκάο ηνχ ζεηζκνχ απεηιήο ειεπζέξσζνλ, ψο αγαζφο θαί 
θηιάλζξσπνο. 
 

Ήρνο πι. β’ 
ηίρ. πλέζεηζαο ηήλ γήλ, θαί ζπλεηάξαμαο απηήλ. 
 
Φνβεξφο εί Κχξηε, θαί ηίο ππνζηήζεηαη ηήλ δηθαίαλ ζνπ νξγήλ, ή ηίο ζε 
δπζσπήζεη, ή ηίο παξαθαιέζεη αγαζέ, ππέξ ιανχ εκαξηεθφηνο θαί 
απεγλσζκέλνπ; ηά νπξάληα ηάγκαηα Άγγεινη, Αξραί θαί Δμνπζίαη, ζξφλνη, 
Κπξηφηεηεο, ηά Υεξνπβίκ θαί ηά εξαθίκ, ππέξ εκψλ ζνί βνψζηλ. Άγηνο, 
Άγηνο, Άγηνο, εί Κχξηε, ηά έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνπ κή παξίδεο αγαζέ, δηά 
ζπιάγρλα ειένπο, ζψδε πνιηλ θηλδπλεχνπζαλ. 
 
ηίρ. Ο επηβιέπσλ επί ηήλ γήλ. 
 
Νηλεπίηαη ηνίο παξαπηψκαζη, ηήλ δηά ηήο ηνχ ζεηζκνχ απεηιήο θαηάρσζηλ 
ήθνπνλ, ελ δέ ηψ κεζηηεχνληη ζεκείσ ηνχ θήηνπο, ηήλ δηά ηνπ Ησλά αλάζηαζηλ, 
ε κεηάλνηα παξαθαιεί, αιι’ σο εθείλνπο, βνή ιανχ ζνπ κεηά λεπίσλ θαί 
θηελψλ, νηθηείξαο πξνζεδέμσ, θαί εκάο παηδεπνκέλνπο, δηά ηήο ηξηεκέξνπ 
Αλαζηάζεσο, θείζαη θαί ειέεζνλ. 



Γφμα... Σνχ Αγίνπ 
Ήρνο πι. δ’  Αλαηνιίνπ 

Έρεη κέλ ε ζεηνηάηε ζνπ ςπρή θαί άκσκνο, ανίδηκε Γεκήηξηε, ηήλ νπξάληνλ 
ηεξνπζαιήκ θαηνηθεηήξηνλ, ήο ηά ηείρε, ελ ηαίο αρξάληνηο ρεξζί ηνχ ανξάηνπ 
Θενχ εδσγξάθεληαη. Έρεη δέ θαί ηφ παλέληηκνλ, θαί αζιεηηθψηαηφλ ζνπ 
ζψκα, ηφλ πεξίθιπηνλ ηνχηνλ λαφλ επί γήο, ηακείνλ άζπινλ ζαπκάησλ, 
λνζεκάησλ αιεμεηήξηνλ, έλζα πξνζηξέρνληεο, ηάο ηάζεηο αξπφκεζα. 
Φξνχξεζνλ παλεχθεκε, ηήλ ζέ κεγαιχλνπζαλ πφιηλ, απφ ηψλ ελαληίσλ 
πξνζβνιψλ, παξξεζίαλ σο έρσλ, πξφο Υξηζηφλ ηφλ ζέ δνμάζαληα. 

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 γ’ 
Μέγαλ εχξαην ελ ηνίο θηλδχλνηο, ζέ ππέξκαρνλ ε νηθνπκέλε, Αζινθφξε ηά 
έζλε ηξνπνχκελνλ. Χο νχλ Λπαίνπ θαζείιεο ηήλ έπαξζηλ, ελ ηψ ζηαδίσ 
ζαξξχλαο ηφλ Νέζηνξα, νχησο Άγηε, Μεγαινκάξηπο Γεκήηξηε, Υξηζηφλ ηφλ 
Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Δηεξνλ ηνχ ζεηζκνχ 
Ήρνο πι. δ’ 

Ο επηβιέπσλ επί ηήλ γήλ, θαί πνηψλ απηήλ ηξέκεηλ, ξχζαη εκάο ηήο θνβεξάο 
ηνχ ζεηζκνχ απεηιήο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, θαί θαηάπεκςνλ εκίλ, πινχζηα ηά 
ειέε ζνπ, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, κφλε Φηιάλζξσπε. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα. 
 

Ήρνο δ'. 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ζ κλήκε ζνπ έλδνμε, Μάξηπο Γεκήηξηε, εθαίδξπλε ζήκεξνλ, ηήλ Δθθιεζίαλ 
Υξηζηνχ, θαί πάληαο ζπλήγαγελ, άζκαζηλ επαμίσο, επθεκείλ ζε ζεφθξνλ, σο 
φλησο ζηξαηηψηελ, θαί ερζξψλ θαζαηξέηελ, δηφ ηαίο ηθεζίαηο ηαίο ζαίο, ξχζαη 
εκάο πεηξαζκψλ. 

Γφμα...  κνηνλ 
Αζιήζεσο θαχρεκα, Μάξηπο Γεκήηξηε, Υξηζηφλ ελδπζάκελνο, 
θαηεπνιέκεζαο, ερζξφλ ηφλ αλίζρπξνλ, πιάλελ γάξ ηψλ αλφκσλ, ελ απηψ 
θαηαξγήζαο, γέγνλαο ηνίο ελ πίζηεη, επζεβείαο αιείπηεο, δηφ ζνπ θαί ηήλ 
κλήκελ, ζεπηψο παλεγπξίδνκελ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Διπίο αθαηαίζρπληε, ηψλ πεπνηζφησλ εηο ζέ, ε κφλε θπήζαζα, ππεξθπψο ελ 
ζαξθί, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ηνχηνλ ζχλ ηνίο Αγίνηο, Απνζηφινηο δπζψπεη, 
δνχλαη ηή νηθνπκέλε, ηιαζκφλ θαί εηξήλελ, θαί πάζηλ εκίλ πξφ ηέινπο, βίνπ 



δηφξζσζηλ. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα. 
 

Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ 

Αδηζηάθησ ηή πίζηεη ν Αζινθφξνο Υξηζηνχ, ηψλ ηπξάλλσλ ηά ζξάζε 
θαηαβαισλ άλδξηθψο, αζιεηηθψο ηφλ πνλεξφλ θαηεπάιαηζε, θαί ηψλ 
βαζάλσλ ακνηβήλ, ηήλ ηψλ ζαπκάησλ παξνρήλ, εδέμαην εθ ηνχ κφλνπ, Θενχ 
ηνχ αγσλνζέηνπ, ψ θαί πξεζβεχεη ειεεζήλαη εκάο. 
 

Γφμα…  Σφ απην 
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε πχιε Κπξίνπ ε αδηφδεπηνο, ραίξε ηείρνο θαί ζθέπε ηψλ πξνζηξερφλησλ 
εηο ζε, ραίξε αρείκαζηε ιηκήλ θαί απεηξφγακε, ε ηεθνχζα ελ ζαξθί, ηφλ 
Πνηεηήλ ζνπ θαί Θεφλ, πξεζβεχνπζα κή ειιίπεο, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ, θαί 
πξνζθπλνχλησλ ηφλ ηνθνλ ζνπ. 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ, Κάζηζκα 
 

Ήρνο γ’ 
Σήλ σξαηφηεηα 

Σφλ ζπκπαζέζηαηνλ, Κπξίνπ Μάξηπξα, εθδπζσπνχκέλ ζε πηζηψο Γεκήηξηε, 
ξχζαη εκάο παληνδαπψλ, θηλδχλσλ επεξρνκέλσλ, ίαζαη ςπρψλ εκψλ, θαί 
ζσκάησλ ηά ηξαχκαηα, ζξαχζνλ ηά θξπάγκαηα, ηψλ ερζξψλ εκψλ Άγηε, 
εηξήλεπζνλ εκψλ ηήλ δσήλ, φπσο αεί ζε δνμάδσκελ. 

Γφμα...  Σφ απηφ 
 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Θενκαθάξηζηε, Μήηεξ αλχκθεπηε, ηήλ αζζελνχζαλ κνπ, ςπρήλ ζεξάπεπζνλ, 
φηη ζπλέρνκαη πνιινίο, ελ πηαίζκαζη Θενηφθε, φζελ θαί θξαπγάδσ ζνη, 
ζηελαγκψ ηήο θαξδίαο κνπ. Γέμαη κε παλάρξαληε, ηφλ πνιιά ακαξηήζαληα, 
ίλα ελ παξξεζία θξαπγάδσ ζνη. Υαίξε ε Κεραξηησκέλε. 
 

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

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  
Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί ζψζνλ 

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

απεμεξακκέλνη.  
Γφμα... Καί λχλ...  

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



 
Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ’ 

Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο δψζεη δχλακηλ 
θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα απηνχ 
ελ απηνίο. 
 

Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ. Ο Ν' 
 

Γφμα… Σαίο ηνχ Αζινθφξνπ 
 

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

Καί ηφ ηδηφκεινλ 
Ήρνο β' 

Δηο ηά ππεξθφζκηα ζθελψκαηα, ηφ πλεχκά ζνπ Γεκήηξηε Μάξηπο ζνθέ, 
Υξηζηφο ν Θεφο πξνζήθαην ακψκεηνλ, ζχ γάξ ηήο Σξηάδνο γέγνλαο 
ππέξκαρνο, ελ ηψ ζηαδίσ αλδξείσο ελαζιήζαο σο αδάκαο ζηεξξφο, 
ινγρεπζείο δέ ηήλ πιεπξάλ, ηήλ αθήξαηφλ ζνπ παλζεβάζκηε, κηκνχκελνο ηφλ 
επί μχινπ ηαλπζζέληα, εηο ζσηεξίαλ παληφο ηνχ θφζκνπ, ηψλ ζαπκάησλ 
είιεθαο ηήλ ελέξγεηαλ, αλζξψπνηο παξέρσλ ηάο ηάζεηο αθζφλσο. Γηφ ζνπ 
ζήκεξνλ, ηήλ θνίκεζηλ ενξηάδνληεο, επαμίσο δνμάδνκελ, ηφλ ζέ δνμάζαληα 
Κχξηνλ. 
 

Δίηα νη Καλφλεο, ν κέλ ηνχ ζεηζκνχ κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ο’ νη δέ δχν ηνχ 
Αγίνπ εηο ε’. Ο Καλψλ ηνχ ζεηζκνχ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
 Υξηζηέ, ηήο γήο ηφλ θιφλνλ παχζνλ ηάρνο. Ησζήθ. 

 
Χδή α'   Ήρνο πι. β’   Ο Δηξκφο 

«Χο ελ επείξσ πεδεπζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ εβφα άζσκελ». 
 
Χο θνβεξά ε νξγή ζνπ, εμ ήο εκάο, ειπηξψζσ Κχξηε, κή ζπγρψζαο ελ ηή γή, 
άπαλ ηφ αλάζηεκα εκψλ, επραξίζησο ζε δηφ αεί δνμάδνκελ. 
 
Υαίξσλ αεί θαζ' εθάζηελ ηή παληειεί, δηνξζψζεη Γέζπνηα, ψο πεξ θχιινλ 
επηειέο, δηαζείεηο άπαζαλ ηήλ γήλ, εηο ηφλ θφβνλ ζνπ πηζηνχο ζηεξίδσλ 
εκάο. 
 
Ρχζαη ζεηζκνχ βαξπηάηνπ πάληαο εκάο, θαί κή δψεο Κχξηε, απνιέζζαη 
παληειψο, ηήλ. θιεξνλνκίαλ ζνπ πνιινίο, παξνξγίδνπζαλ θαθνίο ζέ ηφλ 
καθξφζπκνλ. 



Θενηνθίνλ 
Ηθεηεπηηθψο ζνη βνψκελ Μήηεξ Θενχ, ηά ζπλήζε ζπιάγρλα ζνπ, επί πφιηλ θαη 
ιαφλ, ζπκπαζψο δεηθλχνπζα ζεηζκνχ, βαξπηάηνπ θαί θζνξάο εκάο 
απάιιαμνλ. 
 

Σνχ Αγίνπ πξψηνο Καλψλ, έρσλ Αθξνζηηρίδα. 
 

Σψ θαιιηλίθσ πξνζιαιψ Γεκεηξίσ. 
 

Θενθάλνπο 
 

Χδή α’  Ήρνο δ’ 
Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ 

Σφλ ζείνλ, ηνχ καξηπξίνπ ζηέθαλνλ, αλαδεζάκελνο, πεξί Θεφλ ρνξεχεηο 
αζηξαπαίο, ηαίο εθείζελ ιακπφκελνο, θαί θσηηζκνχ πιεξνχκελνο, Μάξηπο 
ανίδηκε Γεκήηξηε. 
 
Χο φληα, ηήο αιεζείαο Μάξηπξα, θαί κέρξηο αίκαηνο, εγσληζκέλνλ Μάθαξ 
θαξηεξψο, ζηαζεξάλ ηε ηήλ έλζηαζηλ, πξφο ηνχο αγψλαο δείμαληα, ζέ ν 
Γεζπφηεο πξνζεδέμαην. 
 
Καθίαο, ηφλ επξεηήλ θαηέξξαμαο, πξφο γήλ Γεκήηξηε, καξηπξηθή ζνπ ιφγρε 
θαζειψλ, ζετθήο αγαζφηεηνο, ηαίο ππέξ λνχλ δπλάκεζηλ, εηο ηνχην Μάθαξ 
δπλακνχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ακήησξ, θαζ' φ Θεφο ηφ πξφηεξνλ, ππάξρσλ γέγνλε, ηφ θαζ' εκάο απάησξ ν 
εθ ζνχ, Θενηφθε παλχκλεηε, ζάξθα ιαβσλ θαζ' έλσζηλ, ηήλ ππέξ ιφγνλ θαί 
δηάλνηαλ. 
 

Γεχηεξνο Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Μχξσ λνεηψ πξνζπιαθείο, κχξνλ γίλε. 
 

Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο 
 

Φηινζένπ 
 

Πνίεκά εζηηλ νχηνο ηνχ Αγησηάηνπ θαί νηθνπκεληθνχ Παηξηάξρνπ θπξίνπ 
Φηινζένπ, ππφζεζηλ έρσλ εγθσκίσλ νκνχ θαί δεήζεσο ηφ ηεξφλ απηνχ κχξνλ. 

 
'Χδή α'   Ήρνο ν απηφο 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 

Μεξίο κνπ Γεκήηξηε, θαί δφμα ζεία γεγέλεζαη, ηήο κάλδξαο γάξ πξφβαηνλ, 
θαγσ ηήο θίιεο ζνπ, δηφ δέμαη κνπ, ηφλ χκλνλ ζηεθεθφξε, θξνηνχληα ηνχ 
κχξνπ ζνπ, ηήλ ράξηλ ζήκεξνλ. 



 
Τπήιζεο Γεκήηξηε, ιακπξψο Μαξηχξσλ ηφ ζηάδηνλ, ειαίσ αιείςαο ζνπ, ηψλ 
αξεηψλ ηήλ ςπρήλ, θαηλψ ηξφπσ δέ, πεζψλ ληθάο γελλαίε, θαί κχξνπ ηφ ζσκά 
ζνπ, θξήλελ αλέδεημαο. 
 
Ρεπκάησλ βνξβφξνπ κε, θαί δπζσδίαο Γεκήηξηε, απφζκεμνλ δένκαη, ηψλ 
αθαζάξησλ παζψλ, θαί ηψ κχξσ ζνπ, ιακπξψο επσδηάζαο, Υξηζηνχ κχξνπ 
πνίεζνλ, άμηνλ ζθήλσκα. 
 
Χο κχξνλ κέλ έθεζε, Γαπτδ ν ζείνο ελ Πλεπκαηη, ηήλ έλσζηλ Έλδνμε, ηψλ 
αδειθψλ ηήλ ηεεπλήλ, ηά δέ κχξα ζνπ, ζνθέ ηήλ λέαλ θηίζηλ, ζπλάγεη πξφο 
έλσζηλ, κχξνπ ηνχ θξείηηνλνο.  

Θενηνθίνλ 
Φαλείζαλ Παλάκσκε, κχξνπ ηνχ ζείνπ αιάβαζηξνλ, θαί ζθεχνο εμαίξεηνλ, 
ηήο εχσδίαο Υξηζηνχ, ηθεηεχσ ζε, παζψλ ηήο δπζσδίαο, βνξβφξνπ ηε 
ιχηξσζαη, ηήο ακαξηίαο κε. 

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

Σνχ ζεηζκνχ 
 

Χδή γ’  Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε Ο Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα, ηήο φκνινγίαο ζνπ». 
 
Ζ γή καζηίδεηαη εκψλ, θαθψο δηαθεηκέλσλ, θαί αεί ηήλ νξγήλ ζνπ, 
ζπγθηλνχλησλ θαζ' εκψλ, νηθηίξκνλ Πακβαζηιεχ, αιιά θείζαη, Γέζπνηα ηψλ 
δνχισλ ζνπ. 
 
πζζείζαο Κχξηε ηήλ γήλ, εζηεξέσζαο πάιηλ, λνπζεηψλ επηζηξέθσλ, ηήλ 
αζζέλεηαλ εκψλ, ζηεξίδεζζαη ελ ηψ ζψ, ζείσ θφβσ, ζέισλ ππεξάγαζε. 
 
Γελλψζαο ζάλαηνλ πηθξφλ, θαί ζεηζκνχο βαξπηάηνπο, θαί πιεγάο 
αλεθέζηνπο, ακαξηίαο αδειθνί, εθθχγσκελ θαί Θεφλ, κεηαλνίαο, ηξφπνηο 
εθκεηιίμσκελ. 

Θενηνθίνλ 
Ζ κφλε νχζα αγαζή, ηφλ παλάγαζνλ Λφγνλ, εθηελψο εθδπζψπεη, ηήο 
παξνχζεο ηνχ ζεηζκνχ, ξπζζήλαη πάληαο νξγήο, Θενηφθε, άρξαληε δεφκεζα. 
 

Σνχ Αγίνπ πξψηνο Καλψλ. Δπθξαίλεηαη επί ζνί. 
 

Λειφγηζηαη παξ' νπδέλ, ηφ ηψλ ηπξάλλσλ παξά ζνί πξφζηαγκα, ηφλ ηνχ Θενχ 
Λφγνλ γάξ, πάλησλ Αζινθφξε πξνέθξηλαο. 



 
Λπρλία θσηνεηδήο, ηνχ Μαξηπξίνπ ελ ζθελή γέγνλαο, ζείσ θσηί ιάκπνπζα. 
Μάξηπο Αζινθφξε Γεκήηξηε. 

Θενηνθίνλ 
Ηψκελνο ηήλ κνξθήλ, ηήλ ζαζξσζείζαλ ηψλ βξνηψλ Πάλαγλε, ηαχηελ εθ ζνχ 
ελδχεηαη, κείλαο φπεξ ήλ ν θηιάλζξσπνο. 
 

Γεχηεξνο Καλψλ 
 

Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 
Νακάησλ επέβεο δσεξχησλ, Βαπηίζκαηη ζείσ θαζαξζείο αίκαηη, δέ 
ινπζάκελνο, καξηπξηθψ Γεκήηξηε, θξάζηλ θαηλήλ ηεηέιεθαο, πεγή ηψλ κχξσλ 
γελφκελνο. 
 
Ο κέγαο θξνπξφο Θεζζαινλίθεο, σο κέγαο Κπξίνπ πνηακφο, ηέξπεηο 
ιακπξψο ηήλ πφιηλ ζνπ, ηνχ κχξνπ ηνίο νξκήκαζηλ, σο ζεία δέ ζθελψκαηα, 
θαζαγηάδεηο ηά ζχκπαληα. 
 
Ζ πφιηο ζνπ Μάξηπο ψο πεξ θξήλε, λακάησλ νξάηαη δσηηθψλ, σο ξεχκαηα ηά 
κχξα ζνπ, πνηακεδφλ πξνρένπζα, ζαιάζζαο ηψλ αηξέζεσλ, θαί ηψλ παζψλ 
θαηαθιχδνληα. 
 
Σφ κχξνλ Υξηζηφο ελ ηή ςπρή ζνπ, Γεκήηξηε ξεχζαλ λνεηψο, σο ρείιεζη ζνίο 
κέιεζη, κχξνπ πεγήλ εμέρεε, ηήο ράξηηνο ηνχ Πλεχκαηνο, ζεπηφλ δεηθλχσλ ζε 
ζθήλσκα. 

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ ε Παξζέλνο αλαθξάδεη, ηψ πάλησλ Γεζπφηε θαί Τηψ. Καιφο εί ν 
Νπκθίνο κνπ, ηδνχ θαιφο σξαίφο ηε, εηο ηήλ νζκήλ ηνχ κχξνπ ζνπ, ζπνπδή 
δξακνχκαη νπίζσ ζνπ. 

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

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λνγνλ 

Δπζεβείαο ηνίο ηξφπνηο θαηά, πινπηψλ, αζεβείαο ηήλ πιάλελ θαηαβαιψλ, 
Μάξηπο θαηεπάηεζαο, ηψλ ηπξάλλσλ ηά ζξάζε, θαί ηψ ζείσ πφζσ, ηφλ λνχλ 
ππξπνινχκελνο, ηψλ εηδψισλ ηήλ πιάλελ, εηο ράνο εβχζηζαο. φζελ επαμίσο, 
ακνηβήλ ηψλ αγψλσλ, εδέμσ ηά ζαχκαηα, θαί πεγάδεηο ηάκαηα, Αζινθφξε 
Γεκήηξηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 



Γφμα...  Έηεξνλ ηνχ Αγίνπ 
Βαζηιεί ηψλ αηψλσλ επαξεζηψλ, βαζηιέσο αλφκνπ πάζαλ βνπιήλ, εμέθιηλαο 
Έλδνμε, θαί γιππηνίο νχθ επέζπζαο, δηά ηνχην ζχκα, ζαπηφλ πξνζελήλνραο, 
ηψ ηπζέληη Λφγσ αζιήζαο ζηεξξφηαηα, φζελ θαί ηή ιφγρε, ηήλ πιεπξάλ 
εμσξχρζεο, ηά πάζε ηψκελνο, ηψλ πηζηψο πξνζηφλησλ ζνη, Αζινθφξε 
Γεκήηξηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Καί λχλ... Σνχ εηζκνχ 
Ήρνο δ’ 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Σήο επειζνχζεο ζνπ νξγήο αθνξήηνπ, φηη ήιέεζαο εκάο θαί εξξχζσ, 
θηιαλζξσπίαο πέιαγνο δεηθλχσλ Υξηζηέ, λχλ επραξηζηνχκέλ ζνη, 
παηδεπζέληεο εθθιίλαη, απφ ηψλ θαθψλ εκψλ, ηψλ εκάο ζαλαηνχλησλ. Αιι' 
επηβιέςαο νηθηεηξνλ εκάο, ηαίο ηθεζίαηο σηήξ ηήο ηεθνχζεο ζε. 
 

Σνχ ζεηζκνχ 
 

Χδή δ’  Ο Δηξκφο 
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ένξηάδνπζα». 
 
αιεχεηο Κχξηε, ηήλ γήλ βνπιφκελνο, εδξαζκψ αιεζείαο πάληαο εκάο, 
Γέζπνηα ζηεξίδεζζαη, ζαιεπνκέλνπο πξνζβνιαίο, ηνχ δνιίνπ πνιεκήηνξνο. 
 
Σή ζεία λεχζεη ζνπ, θινλείο ηά ζχκπαληα, θαί δνλείο ηάο θαξδίαο ηψλ επί γήο, 
θαηνηθνχλησλ Γέζπνηα, ηήο νχλ δηθαίαο ζνπ νξγήο, άλεο Κχξηε ηά θχκαηα. 
 
Οπδφισο έρνληαο, εηο λνχλ ηφλ θφβνλ ζνπ, εθθνβείο ηή Κηλήζεη πάζεο ηήο 
γήο, κφλε επζπκπάζεηε, αιιά ζπλήζσο εθ' εκάο, ηά ειέε ζνπ ζαπκάζησζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ναφλ ζε Γέζπνηλα, Θενχ γηλψζθνληεο, ελ αγίσ λαψ ζνπ ρείξαο νηθηξάο, 
αίξνκελ εηο δέεζηλ, ίδε ηήλ θάθσζηλ εκψλ, θαί παξάζρνπ ζήλ βνήζεηαλ. 
 

Σνχ Αγίνπ πξψηνο Καλψλ 
 

Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 
Νεληθεθνηα ηφ ςεχδνο ηήο αζεβείαο, ν ηνχ Θενχ παλχςηζηνο, Θεψκελνο 
Λφγνο, δφμε, εζηεθάλσζε, Γεκήηξηε ςάιινληα. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Ηζπλφκελνο παιάκε ηή δσεθφξσ, πξφο ηνχο ιεηκψλαο έθζαζαο, ηνχο 
γαιελνηάηνπο, έλζα λχλ γεζφκελνο, θξαπγάδεηο Γεκήηξηε. Γνμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε. 
 
Καηά ηήο πιάλεο ηφ ηξφπαηνλ αλαζηήζαο, ληθεηηθφλ δηάδεκα, ηήο 
δηθαηνζχλεο, είιεθαο Γεκήηξηε, θξαπγάδσλ ηψ Κηίζηε ζνπ. Γφμα ηή δπλάκεη 



ζνπ Κχξηε. 
Θενηνθίνλ 

Χο ηψλ θηηζκάησλ απάλησλ ηεξσηέξα, Μήηεξ Θενχ γελέζζαη, κφλε εμηψζεο, 
ηνχηνλ γάξ γελλήζαζα, ηφλ θνζκνλ εθψηηζαο, ηήο ζενγλσζίαο ηή ράξηηη. 
 

Γεχηεξνο Καλψλ 
 

Σήλ άλεμηρλίαζηνλ 
ξηκνλ σο βφηξπλ ζε κάθαξ Υξηζηφο, ζείαο εμ ακπέινπ δξεςάκελνο, 
ελαπνζιίβεη, Μαξηπξίνπ ηνίο ιελνίο, ηφ θαηαξξεχζαλ γιεχθνο δέ, κχξνπ ζείαλ 
βξχζηλ εηξγάζαην. 
 
Πνχ κέλεηο Νπκθίε κνπ; πνχ ηήλ ζθελήλ, ζνχ ελ κεζεκβξία θαηέπεμαο; ν 
ζηεθαλίηεο, αλεβφα ηψ Υξηζηψ, εηο ηήλ νζκήλ ηψλ κχξσλ ζνπ, κπξνλ 
εθδξακνχκαη ιεςφκελνο. 
 
Ρεχκαηα Γεκήηξηε πιάλεο δεηλήο, θιχζαο ηψλ ηακάησλ ζνπ ξεχκαζηλ, 
ακαξηηψλ κνπ, θαί παζψλ ηνχο πνηακνχο, εηο ηέινο απνμήξαλνλ, κχξσλ ζνπ 
ηνίο ξεπκαζη δένκαη. 

Θενηνθίνλ 
Λέγε κνη Νπκθίε κνπ, ιέγε ηξαλψο. Πνχ πνηε πνηκαίλεηο ηά πξνβαηα; ε 
Νχκθε θξάδεη, ηψ Νπκθίσ θαί πηψ, ε νζκή γάξ ηψλ κχξσλ ζνπ, πάληαο ηνχο 
θηινχληάο ζε είιθπζελ. 

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

Σνχ ζεηζκνχ 
 

Χδή ε’  Ο Δηξκφο 
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ άλαθαινχκελνο». 
 
Καί ζχ θαξδία ζείζζεηη λχλ, βιέπνπζα Θενχ ηήλ απεηιήλ, επηθεηκέλελ θαί 
βφεζνλ. Φείζαη ηνχ ιανχ ζνπ Γέζπνηα Κχξηε, θαί παχζνλ ηήλ δηθαίαλ νξγήλ 
ζνπ εχζπιαγρλε. 
 
Λαφλ θαί πφιηλ ήλ πεξ ηψ ζψ, αίκαηη εθηήζσ Ηεζνχ, κή παξαδψο εηο 
απψιεηαλ, ελ ηψ ζπληαξάζζεηλ ηήλ γήλ ζεηζκψ θνβεξψ, ρνξφο ηψλ 
Απνζηφισλ θαζηθεηεχεη ζε. 
 
Οδνχο ζνπ Γέζπνηα ηάο νξζάο, γλψκε ππεθθιίλνληεο ζηξεβιή, εηο 
αγαλάθηεζηλ ηξέπνκελ, ζέ ηφλ ζπκπαζή ηε θαί ακλεζίθαθνλ, αιι' ίιεσο 



νηθηίξκνλ γελνχ ηνίο δνχινηο ζνπ. 
Θενηνθίνλ 

Νχλ βνεζείαο ήιζελ θαηξφο, λχλ θαηαιιαγήο ρξεία Αγλή, πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ 
θαί Κχξηνλ, φπσο νηθηεηξήζε πξνζθεθξνπθφηαο εκάο, θαί ηήο επηθεηκέλεο 
νξγήο ιπηξψζεηαη. 
 

Σνχ Αγίνπ πξψηνο Καλψλ 
 

χ Κχξηέ κνπ θψο 
Πχξ πφζνπ ζετθνχ, ελ θαξδία δεμάκελνο, πχξ έζβεζαο ηήο αζένπ, ηψλ 
εηδψισλ καλίαο, ανίδηκε Γεκήηξηε. 
 
Ρπφκελνο εκάο, εθ θηλδχλσλ επίθαλνλ, Γεκήηξηε ηαίο επραίο ζνπ, 
πεξηζθέπσλ ηνχο πίζηεη, θαί πφζσ επθεκνχληάο ζε. 
 
Οη πίζηεη πξφο ηφ ζφλ, επεηγφκελνη ηέκελνο, Γεκήηξηε λνζεκάησλ, θαί παζψλ 
ςπρνθζφξσλ, ζπληφκσο απαιιάηηνληαη. 

Θενηνθίνλ 
Ο Λφγνο ηνχ Θενχ, φ Παηξί νκννχζηνο, ζφο γίλεηαη ζενκήηνξ, ππέξ λνχλ ηε 
θαί ιφγνλ, Τηφο ζνη νκννχζηνο. 
 

Γεχηεξνο Καλψλ 
 

Δμέζηε ηά ζχκπαληα 
Ο κέγαο ελ Μάξηπζη, Γεκήηξηνο ηνίο αίκαζηλ, ηδξψηαο θεξάζαο ηψλ αγψλσλ, 
κχξνλ ηφ ζείνλ εκίλ εζθεχαζε, ππξί ηψ ηνχ Πλεχκαηνο θαιψο, εςήζαο ηφ 
θάξκαθνλ, εηο ςπρψλ θαηλήλ θάζαξζηλ. 
 
σκάησλ ηά ηξαχκαηα, θαί ηψλ ςπρψλ Γεκήηξηε, ψο πεξ αληηδφησ 
δξαζηεξίσ, κχξσ θαζαίξεηο ηψ εθ ηνχ ηάθνπ ζνπ, ηφλ απνπιχλσλ λνεηφλ, 
δήισ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, ζηαιαγκνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ. 
 
Ππξφο ελεξγέζηεξνλ, ηφ κπξνλ ζνπ Γεκήηξηε, πάζαλ δηαηξέρνλ Δθθιεζίαλ, 
βιπδεη πεγάδεη, δεί ηε θαί δξά κπζηηθψο, ηνίο πίζηεη πξνζηξέρνπζηλ απηψ, 
θιέγνλ ηά λνζήκαηα, θαί δηψθνλ ηνχο δαίκνλαο. 

Θενηνθίνλ 
Ο Λφγνο ελ κήηξα ζνπ, Κφξε ζθελψζαο είξγαζηαη, ηαχηελ κπξνζήθελ θαηλνχ 
κχξνπ, φζελ Παξζέλε Αγίσλ ζείσλ ςπραί, νπίζσ ζνπ έδξακνλ ζεξκψο. Δί 
θαιή βνψζαί ζνη, εί θαιή Κφξε Γέζπνηλα. 

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. 

 



Σνχ ζεηζκνχ 
Χδή ο’  Ο Δηξκνο 

«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη. Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε». 
 
Οπθ έρνληεο Γέζπνηα, παξξεζίαλ δπζσπείλ, νη ηαπεηλνί ηφ χςνο ζνπ, ηνχο 
εθιεθηνχο Αγγέινπο ζνπ εηο ζεξκήλ, θηλνχκελ παξάθιεζηλ, δη' απηψλ ηήο 
νξγήο ζνπ εμεινχ εκάο. 
 
Νχλ έγλσκελ Κχξηε, σο εζέιεζαο εκάο, θαί νπδακψο ζπλέρσζαο, ππφ ηήλ 
γήλ ζπκπηψκαζηλ ραιεπνίο, πνιιά πιεκκειήζαληαο, επραξίζησο δηφ ζε 
κεγαιχλνκελ. 
 
Πξνζηάηηεηο ζαιεχεζζαη, ηά ζεκέιηα ηήο γήο, φπσο εκείο παπζψκεζα, νη 
ηαπεηλνί ζαιεχεζζαη αξεηψλ, ηήο θξείηηνλνο ζηάζεσο, θαί ηψ θφβσ ζνπ Λφγε 
ζηεξηδψκεζα. 

Θενηνθίνλ 
Αγία Θεφλπκθε, απνξνχκελνλ λπλί, ηφλ ζφλ ιαφλ νηθηείξεζνλ, θαί κεηξηθαίο 
πξεζβείαηο ηήλ θαζ' εκψλ, Θενχ αγαλάθηεζηλ, κεηαπνίεζνλ ηάρνο 
δπζσπνχκέλ ζε. 
 

Σνχ Αγίνπ πξψηνο Καλψλ 
 

Θχζσ ζνη, κεηα θσλήο 
πκθψλσο, ζπλειζφληεο πκλνχκελ Γεκήηξηε, ηήλ θσηνθφξνλ ζνπ κλήκελ, 
θαί ζαπκάησλ πιήξε θαί ραξηζκάησλ, ηνχ Αγίνπ, θαί ζεπηνχ πακκαθάξηζηε 
Πλεχκαηνο. 
 
Λχζφλ κνπ, ηάο ζεηξάο ηψλ πηαηζκάησλ πξεζβείαηο ζνπ, σο γάξ αήηηεηνο 
Μάξηπο, παξξεζίαλ έρεηο πξφο ηφλ Γεζπφηελ, θαί γελνχ κνη, θαηαθπγή θαί 
ζθέπε Γεκήηξηε. 

Θενηνθίνλ 
Άζπηινλ, ηψλ αθαλζψλ ελ κέζσ επξάκελνο, σο θαζαξψηαηνλ θξίλνλ, θαί 
θνηιάδσλ άλζνο ψ ζενκήηνξ, ν λπκθίνο, ελ ηή γαζηξί ζνπ Λφγνλ εζθήλσζελ. 
 

Γεχηεξνο Καλψλ 
 

Σήλ ζείαλ ηαχηελ 
Λνπηξφλ ηνχ ζείνπ Βαπηίζκαηνο, ινπζάκελνο ερξίζζεο Ανίδηκε, κχξσ ηνχ 
Πλεχκαηνο. φ ηεξεζέλ ζνη ακφιπληνλ, ηήο ζήο πιεπξάο ηφ αίκα, κχξνλ 
εηξγάζαην. 
 
Αλάζηα δεχξν πιεζίνλ κνπ, ςπρή ηνχ Γεκεηξίνπ πξνζθζέγγεηαη, λπκθίνο 
Κχξηνο, νίθνλ ηνχ λάξδνπ εηζέιζσκελ, θαί ηήο νζκήο ηνχ κχξνπ κνπ 



κεηαιάβσκελ. 
 
Καηλά Γεκήηξηε θξάδεη ζνη, λπκθίνο ν Υξηζηφο ηά ηεινχκελα, ν ρεηκψλ 
ιέιπηαη, δεχξν, ηφ ξφδνλ εμήλζεζελ, εηο ηήλ νζκήλ σο θίινο, δξάκε ηψλ 
κχξσλ κνπ. 
 
Δγψ θεζίλ ν εξψκελνο, εγσ Νπκθίε ζπεχδσ νπίζσ ζνπ, νζκή γάξ κχξσλ 
ζνπ, πάλησλ ηψλ κχξσλ ππέξθεηηαη, ήηηο εκψλ ηφ αίκα κχξνλ εηξγάζαην. 

Θενηνθίνλ 
Θαλάησ ζάλαηνο ιέιπηαη, δσή απφ ηνχ ηάθνπ αλέηεηιε, ηψ μέλσ ηφθσ ζνπ, 
λφκσλ ιπζέλησλ ησλ θχζεσλ. Μαξηχξσλ δέ ηφ αίκα, κχξνλ γεγέλεηαη. 

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

 
Κνληάθηνλ απηφκεινλ 

Ήρνο β' 
Σνίο ηψλ ηακάησλ ζνπ ξείζξνηο Γεκήηξηε, ηήλ Δθιεζίαλ Θεφο επνξθχξσζελ, 
ν δνχο ζνη ηφ θξάηνο αήηηεηνλ, θαί πεξηέπσλ ηήλ πφιηλ ζνπ άηξσηνλ, απήο 
γάξ ππάξρεηο ηφ ζηήξηγκα. 

Ο Οίθνο 
Σχηνλ ηφλ κέγαλ, πάληεο ζπκθψλσο νη πηζηνί ζπλειζφληεο, σο νπιίηελ 
Υξηζηνχ θαί Μάξηπξα ηηκήζσκελ, ελ σδαίο θαί χκλνηο αλαβνψληεο ηψ 
Γεζπφηε θαί Κηίζηε ηήο νηθνπκέλεο. Ρχζαη εκάο ηνχ ζεηζκνχ ηήο αλάγθεο 
θηιάλζξσπε, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ. εηο 
ζέ γάξ ειπίδνκελ, ηνχ ξπζζήλαη θηλδπλσλ θαί ζιίςεσλ, φηη ζχ ππάξρεηο εκψλ 
ηφ ζηήξηγκα. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΣ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί Δλδφμνπ 

Μεγαινκάξηπξνο Γεκεηξίνπ ηνχ Μπξνβιχηνπ, θαί ζαπκαηνπξγνχ. 
ηίρνη 

Γεκήηξηνλ λχηηνπζη ιφγραη Υξηζηέ κνπ, 
Εεινχληα πιεπξάο ινγρνλχθηνπ ζήο πάζνο. 
Δηθνζηή κειίαη Γεκήηξηνλ έθηε αλείινλ. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μάξηπξεο Αξηεκίδσξνο θαί Βαζίιεηνο, μίθεη 
ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 
Αξηεκίδσξνο, ψ ηέινπο ςήθνο μίθνο, 
χλαζινλ εηρε Βαζίιεηνλ πξφο μίθνο. 
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Μάξηπο Λεπηίλα θαηά γήο ζπξνκέλε, ηειεηνχηαη. 



ηίρνη 
Δλ γή ζπξείζα ρεξζί δπζζεβνθξφλσλ, 
Αθήθελ εηο γήλ Λεπηίλα ζαξθφο πάρνο. 
 

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

Ξίθεη πξνηείλαο Μάξηπο απρέλα Γιχθσλ, 
πνλδήλ γιπθείαλ αίκά ζνπ Υξηζηψ ρέεηο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ κεγάινπ θαί θξηθψδνπο ζεηζκνχ. 
ηίρνη 

Έζεηζαο, αιι' έζσζαο αχζηο γήλ Λφγε. 
Σήο ζήο γάξ νξγήο νηθηφο εζηη ηφ πιένλ. 
 

Σνχ ζεηζκνχ 
 

Χδή δ’  Ο Δηξκφο 
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο Οζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ». 
 
Τπεξχκλεηνο εί Κχξηε καθξφζπκε, φηη νπθ εζαλάησζαο, ηνχο νηθέηαο ζνπ, 
ζπαξαγκψ θαί θιφλσ θνβεξψ, ηήο γήο, αιι’ εθφβεζαο δεηψλ, ηφ επηζηξέςαη 
ηψλ θαθψλ, θαί δήζαη πάληαο εκάο. 
 
ηελαγκφλ απφ θαξδίαο αλαπέκςσκελ, θαί δάθξπα πξνρέσκελ, φπσο ίιεσλ 
ηφλ Γεζπφηελ, εχξσκελ Υξηζηφλ, εθηξίςαη ζεηζκψ πάληαο εκάο, δηά πιεζχλ 
ακαξηηψλ, επαπεηινχληα δεηλψο. 
 
Οίκνη! θξάμσκελ, θαί ρείξαο εθπεηάζσκελ, πξφο ηφλ Θεφλ ηφλ χςηζηνλ, θαί 
παπζψκεζα ηνχ ινηπνχ, πνηείλ ηφ πνλεξφλ, ηδνχ ν σηήξ αγαλαθηψλ, 
ζαιεχεη άπαζαλ ηήλ γήλ, ζηεξίμαη ζέισλ εκάο. 

Θενηνθίνλ 
Νεχζνλ άρξαληε, ζσζήλαη ηνχο νηθέηαο ζνπ, απνιεζζήλαη κέιινληαο, ελ 
νξγή Θενχ, θαί ζπκψ κεγάισ θαί θξηθηψ, ηήο λχλ επειζνχζεο απεηιήο, δηά ηφ 
πιήζνο ηψλ πνιιψλ, ακαξηεκάησλ εκψλ. 
 

Σνχ Αγίνπ Καλψλ πξψηνο 
 

Δλ ηή θακίλσ 
Λειακπξπζκέλνο, ηή ζεία δφμε θαί ηή ράξηηη, Μάξηπο αζινθφξε, ιάκπεηο 
θσηνεηδψο, θαί θσηίδεηο ηνχο θξαπγάδνληαο. Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε. 
 
Χο πνξθπξίδη, θεθνζκεκέλνο ηψ ζψ αίκαηη, έρσλ αληί ζθήπηξνπ Έλδνμε ηφλ 



ηαπξφλ, ηψ Υξηζηψ ζπκβαζηιεχεηο λχλ, Δπινγεκέλνο εί ν Θεφο κνπ, 
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο. 

Θενηνθίνλ 
Γεδνμαζκέλε, πεθσηηζκέλε Μεηξνπάξζελε, πάληαο ηνχο ηηκψληάο ζε ηήλ 
παλαιεζή, Θενηφθνλ πεξηθξνχξεζνλ, επινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ, 
ππάξρνπζα Γέζπνηλα. 
 

Καλσλ δεχηεξνο 
 

Οπθ ειάηξεπζαλ 
Ηεξνπξγήζαο ηφ αίκά ζνπ Γεκήηξηε, ζπείζαο παλάξηζηε, ηψ Βαζηιεί ηνχ 
παληφο, πιεπξάλ δέ ιειφγρεπζαη, ηνχηνλ κηκνχκελνο, φζελ δίδσζη, ηήλ 
ακνηβήλ θαηάιιεινλ, κχξνλ άιινηο δεδεηρψο ζε. 
 
εζσκάησηαη ηφ κχξνλ ηφ νπξάληνλ, Υξηζηφο ν θπξηνο, δηά θηιίαλ βξνηψλ, 
απηφλ δέ Γεκήηξηνο, θηιήζαο άξηζηα, ρξηζηφο γίλεηαη, κχξσ θαηλψ 
ρξηζάκελνο, θαί ζαξθφο εθβιχδεη κπξα. 
 
Μχξσ ρξίζαο κε Υξηζηφο αγαιιηάζεσο, δνπιείαο έιπζε, θαί ηπξαλλίδνο 
πηθξάο, αιι' αχζηο δεδνχισκαη, αηζρίζηαηο πξάμεζηλ, ειεπζέξσζνλ, αηζρξάο 
δνπιείαο Άγηε, ζνχ ηψ κχξσ θαηαρξίζαο. 

Θενηνθίνλ 
Δθιεμάκελνο λπκθίνο ν σξαίνο ζε, Παξζέλε Γέζπνηλα, ηψλ γεγελψλ εθ 
θπιήο, ιακπξψο παξεζηήζαην, εθ δεμηψλ απηνχ, Γεχξν Νχκθε κνπ, απφ 
Ληβάλνπ ιέγσλ ζνη, δεχξν Νχκθε κνπ θαί Μήηεξ. 

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.  

 
Σνχ ζεηζκνχ 

Χδή ε'  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». 
 
Σήο δηθαίαο ζνπ ηαχηεο νξγήο θηιάλζξσπε, επειζνχζεο αζξφσο 
ζπλεηαξάρζεκελ, θαί απειπηζκψ παληειεί ζπλεζρέζεκελ, 
πξνζαγαλαθηνχληα, νξψληεο θαζ' εκψλ ζε. 
 
Αλαηείλσκελ ρείξαο πηζηνί θαί φκκαηα, πξφο ηφλ κφλνλ Γεζπφηελ ζψδεηλ 
δπλάκελνλ, θξάδνληεο. Υξηζηέ, ηφλ ζπκφλ ζνπ απφζηξεςνλ, αθ' εκψλ 
ηαρέσο, θηιάλζξσπνο ππάξρσλ. 
 
Υηιηάδεο Αγγέισλ, Μαξηχξσλ ζχιινγνο, Πξνθεηψλ Απνζηφισλ, Οζίσλ. 



Ηεξαξρψλ, άγηνο ρνξφο, ηθεηεχεη ζε Γέζπνηα. Φείζαη ηνχ ιανχ ζνπ, ηνχ 
ηεηαπεηλσκέλνπ. 
 
Ο γηλψζθσλ Οηθηίξκνλ ηφ αζζελέο εκψλ, θαί επφιηζζνλ πάληε θαί 
αδηφξζσηνλ, άλεο ηήλ νξγήλ, θαί ηφλ ηάξαρνλ θφπαζνλ, θαί ηψ ζψ ειέεη, 
νηθηείξεζνλ ηφλ θνζκνλ. 

Θενηνθίνλ 
πκπαζήο Θενηφθε ηφλ επζπκπάζεηνλ, ε ηεθνχζα σηήξα, ίδε ηήλ θάθσζηλ, 
θαί ηφλ ζηελαγκφλ ηνχ ιανχ ζνπ, θαί ηάρπλνλ, ηνχ παξαθαιέζαη, εκάο 
νηθηεηξεζήλαη. 
 

Σνχ Αγίνπ Καλψλ πξψηνο 
 

Υείξαο εθπεηάζαο 
Ζκαχξσζαο πάζαλ ηνχ ερζξνχ, καλίαλ έλδνμε, θαί ηά παιαίζκαηα, ηήλ 
αθαζαίξεηνλ δχλακηλ, ηνχ Υξηζηνχ πεξηδσζάκελνο, θαί ληθεθφξνο γεγνλψο, 
Μάξηπο Γεκήηξηε, αλεβφαο. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Μαξηχξσλ επζηάζεηαλ δεηθλχο, Μαξηχξσλ εχθιεηαλ έζρεο Γεκήηξηε, ινπηξφλ 
ινπζάκελνο άγηνλ, φ δεπηέξαηο νπ κνιχλεηαη, ακαξηεκάησλ πξνζβνιαίο, 
ιφγρε λπηηφκελνο, θαί θξαπγάδσλ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ζ ηψλ ζαπκαζίσλ πιεζχο, ηήλ ππέξ λνχλ δσξεάλ, ήλ ζνπ παξέζρε. Υξηζηφο 
ηνίο πάζηλ Έλδνμε δείθλπζη, θαί ε ράξηο ηψλ ηάζεσλ, ηήλ ππέξ ιφγνλ ζνη 
ζαθψο, ράξηλ θεξχηηεη εκίλ, ηνίο βνψζη. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ κφλελ ελ πάζαηο ηαίο γελεαίο, Παξζελνκήηνξα, θαί Θενηφθνλ Αγλήλ 
πκλνινγήζσκελ, απηή γάξ, ζσηεξίαο εκίλ πξφμελνο, ψο ηφλ ηνχ θφζκνπ 
Λπηξσηήλ, Λφγνλ γελλήζαληα, ψ βνψκελ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ θπξηνλ. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ 
Τςψζαο Υξηζηφλ ελ Δθθιεζία, αιήζεηαλ ζνχ ν ιάξπγμ εκειέηεζε, ζηφκα ζφλ 
ιειάιεθε, ζνθίαο ηά ξήκαηα, ηψλ αξσκάησλ ψθζεζαλ αη ζηαγφλεο ζνπ, 
θηάιαη, δηά ηνχην Υξηζηφο ζε, κχξνπ ζείνπ θξήλελ, αλέδεημε ηψ θφζκσ. 
 
Ρεκάησλ ηζρχλ ζνπ ηεθεθφξε, σο βέιε ηνχ δπλαηνχ ν ζφο αληίπαινο, 
θξίηησλ αλά ρείξάο ζνπ, πνξξσζελ ζηξεθφκελα, ζνχ ηήλ πιεπξάλ αλψξπμελ, 
κπξίσ δφξαηη, ή κχξσλ αλαδνχζα ζαιάζζαο, σο ηνχο Αηγππηίνπο απηφλ 
θαηαβαπηίδεη. 
 
Ο κέγαο θξνπξφο ζεζζαινλίθεο, ν ξχζηεο ελ ηνίο θηλδχλνηο ν εμαίξεηνο, 
πξφκαρνο ν θξάηηζηνο, πάζεο Δθθιεζίαο ηε, νία παηήξ θηιφζηνξγνο, ηνίο 
ηέθλνηο δίδσζη, ζειήλ απμεηηθήλ ςπρνηξφθνλ, ηήλ πιεπξάλ σο γάια, ηφ 



κχξνλ ρνξεγνχζαλ. 
 
Νφζσλ θαί δεηλψλ αξξσζηεκάησλ, δαηκφλσλ επηβνπιήο ηε ζχ δηέζσζαο, 
κέγηζηε Γεκήηξηε, κχξνπ ηαίο αξδείαηο ζνπ, ηήλ παηξηθήλ νηθίαλ κνη, ήλ πεξ 
εθίιεζαο, ηηκψλ ηήλ αξεηήλ ηψλ ηεθφλησλ, νίο εκάο ζπλάπηνηο, πκλνχληάο 
ζνπ ηήλ ράξηλ. 
 

Θενηνθίνλ 
ιβνλ ζε θνηλφλ, ψ Θενηφθε, θαί δφμαλ νη ζέ ηηκψληεο πάληεο έρνληεο, πίζηεη 
ζνη πξνζηξέρνκελ, πφζσ ζνπ δεφκελνη, ηήο αδνμίαο ιχηξσζαη, ηήο ελ ηψ 
κέιινληη, ηξπθήο ηήο αησλίνπ θαί δφμεο, ελ ζθελαίο Γηθαίσλ, εκάο 
θαηαμηνχζα. 

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. 

 
Σνχ ζεηζκνχ 

Χδή ζ’  Ο Δηξκνο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε, σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο, ηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ». 
 
Ηδνχ νη πάληεο εκείο επηαίζακελ, θαί θνβεξψο ε γή κεδέλ ζθαιείζα 
θνιάδεηαη, λνπζεηψλ γάξ εκάο ν θηιάλζξσπνο, φιελ απηήλ ζαιεχεη, ιάβσκελ 
αίζζεζηλ, θαί ηήο ζσηεξίαο εαπηψλ επηκειψκεζα. 
 
Χξψλ θαί ρξφλσλ ππάξρσλ Κχξηνο, κηά ξνπή εζέιεζαο εθηξίςαη ηνχο 
δνχινπο ζνπ, ππφ δέ ηήο πνιιήο εχζπιαγρλίαο ζνπ, Γέζπνηα εθσιχζεο, 
επραξηζηνχκέλ ζνη, νη αλαπνιφγεηνη εκείο, κφλε θηιάζξσπε. 
 
εηζκνχ καραίξαο, πηθξάο αιψζεσο, θαί έζληθήο Υξηζηέ επηδξνκήο θαί 
ζπκπηψζεσο, θαί ιηκνχ θαί ινηκνχ θαί θαθψζεσο, πάζεο άιιεο νηθηίξκνλ, 
ξχζαη ηήλ πφιηλ ζνπ, άπαζάλ ηε ρψξαλ, ηψλ πηζηψο πκλνινγνχλησλ ζε. 
 
Ζ γή αγιψζζσο βνά ζηελάδνπζα, ηί κε θαθνίο κηαίλεηε πνιινίο πάληεο 
άλζξσπνη; θαί πκψλ ν Γεζπφηεο θεηδφκελνο, φιελ εκέ καζηίδεη, ιάβεηε 
αίζζεζηλ, θαί ελ κεηαλνία, ηφλ Θεφλ εμηιεψζαζζε. 

Θενηνθίνλ 
Φζνξάλ ηψ ηίθηεηλ κή ππνκείλαζα, πάζεο θζνξάο Παξζέλε εμεινχ εκάο 
άπαληαο, θαί ζεηζκνχ βαξπηάηνπ θαί ζιίςεσο, παχνπζα ηνχ Γεζπφηνπ ηήλ 
αγαλάθηεζηλ, ηαίο ζαίο κεηξηθαίο θαηαιιαγαίο ζενραξίησηε. 
 

Σνχ Αγίνπ Καλψλ πξψηνο 



 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο 

Ρήμνλ ηά δεζκά ηψλ πηαηζκάησλ, ηψλ ζέ πκλνχλησλ Αζινθφξε, παχζνλ ηψλ 
παζψλ ηάο πξνζβνιάο, ηφλ ζάινλ ιχζνλ ηφλ ηψλ αηξέζεσλ, ηψλ πεηξαζκψλ 
θαηεχλαζνλ, ηήλ θαηαηγίδα ηαίο πξεζβείαηο ζνπ. 
 
Ίζπλνλ πξφο ηξίβνπο επζείαο, ηήο νπξαλίνπ βαζηιείαο, ηήλ ηεξσηάηελ ζνπ 
πνίκλελ, ζηεθαλεθφξε Μάξηπο Γεκήηξηε, επί λνκήλ ζσηήξηνλ, επί ηφλ ηφπνλ 
ηφλ αηψληνλ. 

Θενηνθίνλ 
Χο ξίδαλ πεγήλ θαί αηηίαλ, ηήο αθζαξζίαο ζε Παξζέλε, πάληεο νη πηζηνί 
πεπεηζκέλνη, ηαίο επθεκίαηο θαηαγεξαίξνκελ, ζχ γάξ ηήλ ελππφζηαηνλ, 
αζαλαζίαλ εκίλ έβιπζαο. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Άπαο γεγελήο 
Γή θαί νπξαλφο, ηφ πξάγκα ζαπκάδνπζη, ηφ ζφλ Γεκήηξηε, ηήλ γάξ ελ ζαξθί 
δσήλ, θαιψλ παληνίσλ θνζκήζαο είδεζη, ηφ θαη' εηθφλα βέιηηζηε, ιακπξψο 
απείιεθαο, ηφ δέ ζψκα, βάςαο ζνπ ηνίο αίκαζη, Βαζηιεχο σο ιακπξφο κχξσ 
θέρξηζαη. 
 
Ίλα ηήλ ζηνιήλ, ελδχζε Γεκήηξηε, ήλ εμεδχζαην, πξίλ ν παιαηφο Αδάκ, Αδάκ 
ηφλ λένλ θαιψο ελδέδπζαη, θαί ηήο ζαξθφο ηφ θψδηνλ ραίξσλ απέξξηςαο, δηά 
ηνχην, κχξνηο ηε θαί ζηέκκαζη, βαζηιεία ιακπξά ζνη κλεζηεχεηαη. 
 
Ννχο νπθ εμαξθεί, θαί ιφγνο αλζξψπηλνο εθδηεγήζαζζαη, ηάο ππεξθπείο 
ηηκάο, θαί δφμαο Μάξηπο, άο πεξ απείιεθαο, ζπκβαζηιεχσλ άιεθηα, Υξηζηψ 
καθάξηε, ηφ δέ κχξνλ, ζχκβνινλ ζαθέζηαηνλ, ππέξ θχζηλ εθβιχδνλ ζήο 
θφλεσο. 
 
Ήλ πεξ Αζιεηά, Υξηζηφο εμεγφξαζε, πνίκλελ ηψ αίκαηη, ιφγνηο ηεξνίο θαί ζχ, 
θαί λφκνηο αίκαζί ηε ζπλέζηεζαο, αιιά θαί λχλ ηνίο κχξνηο ζνπ ηξέθσλ θαί 
ζαχκαζηλ, εηο αηψλαο, άηξσηνλ ζπληήξεζνλ, ραιεπψλ εμ αηξέζεσλ κέγηζηε. 

Θενηνθίνλ 
Όκλνπο επηειείο, δεήζεηο ηε πξνζδεμαη ηάο εκψλ Γέζπνηλα, ιχζνλ 
ζπκθνξψλ πηθξψλ, εκίλ ηφ λέθνο, θνηλψλ ηδίσλ ηε, ηήο Δθθιεζίαο θνίκηζνλ, 
Αγλή ηφλ θιχδσλα ηψλ Βαξβάξσλ, ζθφξπηζνλ ηάο θάιαγγαο, θαί κειινχζεο 
θνιάζεσο ιχηξσζαη. 

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 



Σνίο Μαζεηαίο 
Μάξηπο Υξηζηνχ Γεκήηξηε, σο πνηέ ηνχ Λπαίνπ, ηήλ νθξχλ θαί ηήλ έπαξζηλ, 
θαί ηφ ίππεηνλ ζξάζνο, θαζείιεο ράξηηη ζεία, ηφλ γελλαίνλ θξαηχλαο, ελ ηψ 
ζηαδίσ Νέζηνξα, ηνχ ηαπξνχ ηή δπλάκεη, νχησ θακέ, ηαίο επραίο ζνπ 
θξάηπλνλ Αζινθφξε, Καηά δαηκφλσλ πάληνηε, θαί παζψλ ςπρνθζφξσλ. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ ζαξθσζέληα Κχξηνλ, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ, Παξζελνκήηνξ άρξαληε, 
δπζσπνχζα κή παχζε, ππέξ εκψλ ηψλ ζψλ δνχισλ, φπσο εχξσκελ ράξηλ, 
θαί εχθαηξνλ βνήζεηαλ, ελ εκέξα αλάγθεο, γέλνο βξνηψλ, απεηιήο ζεηζκνχ ηε 
ηνχ βαξπηάηνπ, θηλδχλσλ ηε εμαίξνπζα, κεηξηθαίο ζνπ πξεζβείαηο. 
 

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

 
Ήρνο πι.α' 

Υαίξνηο αζθεηηθψλ 
Γεχξν Μάξηπο Υξηζηνχ πξφο εκάο, ζνχ δενκέλνπο, ζπκπαζνχο επηζθέςεσο. 
θαί ξχζαη θεθαθσκέλνπο, ηπξαλληθαίο απεηιαίο, θαί δεηλή καλία ηήο αηξέζεσο, 
πθ' ήο σο αηρκάισηνη, θαί γπκλνί δησθφκεζα, ηφπνλ εθ ηφπνπ, ζπλερψο 
δηακείβνληεο, θαί πιαλψκελνη, ελ ζπειαίνηο θαί φξεζηλ. Οίθηεηξνλ νχλ 
παλεχθεκε, θαί δφο εκίλ άλεζηλ, παχζνλ ηήλ δάιελ θαί ζβέζνλ, ηήλ θαζ' 
εκψλ αγαλάθηεζηλ, Θεφλ ηθεηεχσλ, ηφλ παξέρνληα ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 
 
Σείρνο σρπξσκέλνλ εκίλ, ηάο ειεπφιεηο ηψλ ερζξψλ κή πηννχκελνλ, εδφζεο 
ηάο ηψλ βαξβάξσλ, επηδξνκάο θαηαξγψλ, θαί παζψλ ηψλ λφζσλ ηά 
ζπκπηψκαηα, θξεπίο αθαηάβιεηνο, θαί ζεκέιηνο άξξεθηνο, θαί πνιηνχρνο, 
νηθηζηήο θαί ππέξκαρνο, ερξεκάηηζαο, ηή ζή πφιεη Γεκήηξηε, ήλ θαί λχλ 
πακκαθάξηζηε, δεηλψο θηλδπλεχνπζαλ, θαί ηξπρνκέλελ αζιίσο, ηαίο ζαίο 
πξεζβείαηο δηάζσζνλ, Υξηζηφλ ηθεηεχσλ, ηφλ παξέρνληα ηψ θφζκσ ηφ κέγα 
έιενο. 
 
Πάζαλ ηήλ αξεηήλ ζπιιαβψλ, ηψλ Αζινθφξσλ ν ρνξφο αλαδείθλπηαη, 
εληεχζελ ηήο αθεξάηνπ, θαί καθαξίαο δσήο, ηήλ ηξπθήλ αμίσο εθιεξψζαλην, 
ελ νηο αμηάγαζηε, δηαπξέπσλ Γεκήηξηε, θαί ηή κηκήζεη, ηνχ Υξηζηνχ 
ζεκλπλφκελνο, θαί θαπρψκελνο, ηή ηήο ιφγρεο ηζφηεηη, αίηεζαη εθηελέζηεξνλ, 
εκάο ηνχο ηηκψληάο ζε, ηψλ παζεκάησλ ξπζζήλαη, θαί ραιεπψλ 
πεξηζηάζεσλ, ζεξκψο ηθεηεχσλ, ηφλ πεξέρνληα ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα…  Ήρνο δ' 
Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 

Σφλ ιφγραηο θιεξσζάκελνλ, ηήο ζσηεξίνπ πιεπξάο ηήλ ράξηλ, ηήο λπγείζεο 
ηή ιφγρε, εμ ήο εκίλ πεγάδεη ν σηήξ, δσήο θαί αθζαξζίαο λάκαηα, 
Γεκήηξηνλ ηηκήζσκελ, ηφλ ζνθψηαηνλ ελ δηδαραίο, θαί ζηεθαλίηελ ελ 
Μάξηπζη, ηφλ δη' αίκαηνο ηειέζαληα, ηφλ ηήο αζιήζεσο δξφκνλ, θαί ζαχκαζηλ 
εθιάκςαληα πάζε ηή νηθνπκέλε, ηφλ δεισηήλ ηνχ Γεζπφηνπ, θαί ζπκπαζή 
θηιφπησρνλ, ηφλ ελ πνιινίο θαί πνιιάθηο θηλδχλνηο ραιεπνίο, ηψλ 



Θεζζαινληθέσλ πξντζηάκελνλ, νχ θαί ηήλ εηήζηνλ κλήκελ γεξαίξνληεο, 
δνμάδνκελ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ηφλ ελεξγνχληα δη' απηνχ πάζη ηά ηάκαηα. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ρχζαη ήκάο εθ ηψλ αλαγθψλ εκψλ, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ε ηεθνχζα ηφλ 
ηψλ φισλ Πνηεηήλ, ίλα πάληεο θξάδσκέλ ζνη. Υαίξε ε κφλε πξνζηαζία ηψλ 
ςπρψλ εκψλ. 
 

Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο. 
 
Γίδνηαη θαί άγηνλ Μχξνλ εθ ηνχ Αγίνπ, ςαιινκέλσλ ηψλ ηδηνκέισλ απηνχ. 
 
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηά Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ ηνχ Αγίνπ ε γ’ θαί ο’ 

Χδή. 
 

Ο Απφζηνινο πξφο Σηκφζενλ β’ 
Σέθλνλ Σηκφζεε, ελδπλακνχ ελ ηή ράξηηη... 

 
Δπαγγέιηα δχν 

 
Δηο κέλ ηήλ ενξηήλ ηνχ Αγίνπ ηφ θαηά Ησάλλελ. 

Δίπελ ν Κχξηνο ηνίο εαπηνχ Μαζεηαίο. Σαχηα εληέιινκαη πκίλ, ίλα αγαπάηε 
αιιήινπο... 

 
Δηο δέ ηήλ αλάκλεζηλ ηνχ ζεηζκνχ ηφ θαηά Μαηζαίνλ. 

Σψ θαηξψ εθείλσ, εκβάληη ηψ, Ηεζνχ είο πινίνλ... 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΕ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Νέζηνξνο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηξία ηνχ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 
 

Ήρνο α’ 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Γεχηε πηζηνί ζπλειζφληεο αλεπθεκήζσκελ, ηφλ Αζιεηήλ ηφλ κέγαλ, θαί 
γελλαίνλ νπιίηελ, Γεκήηξηνλ ηφλ πάζαλ ηήλ ηνχ ερζξνχ, δπλαζηείαλ 
παηήζαληα, ηνχησ βνψληεο ελ πίζηεη. Τπέξ εκψλ, ηφλ Υξηζηφλ Μάξηπο 
ηθέηεπε. 
 



Σφλ αξηζηέα ηφλ ζείνλ θαί κηκεηήλ ηνχ Υξηζηνχ, ηφ ηήο αγλείαο θάιινο, ηήλ 
πεγήλ ηψλ ζαπκάησλ, Γεκήηξηνλ ηφλ κέγαλ πάληεο πηζηνί, ελ σδαίο 
επθεκήζσκελ, αγηαδνκελνη ζψκαηα θαί ςπράο, ελ ηή κλήκε ηή ελδφμσ απηνχ. 
 
Θεζζαινλίθε ρνξεχεη επί ηή κλήκn ζνπ, θαί ζπγθαιείηαη πάζαο, ηψλ πηζηψλ 
ηάο ρνξείαο, Γεκήηξηε ηξηζκάθαξ, ηειέζαη ηήλ ζήλ, θσηνθφξνλ παλήγπξηλ, 
νίο θαί εκείο ζπλειζφληεο αζκαηηθψο, επθεκνχκελ ηνχο αγψλάο ζνπ. 
 

Καί ηξία ηνχ Αγίνπ Νέζηνξνο 
 

Ήρνο πι. δ’ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Νέζηνξ Αζιεηά καθάξηε, ηήλ παλνπιίαλ Υξηζηνχ, ζεαπηψ πεξηζέκελνο, 
αηζζεηψο Λπαίσ κέλ, ζπκπιαθείο ηνχηνλ ψιεζαο, ηαίο ανξάηνηο δέ ηφλ 
αφξαηνλ, ιαβαίο Βειίαξ ζχ ζπλεπφδηζαο, θαί εζαλάησζαο, λίθεο δηαδήκαηη 
φζελ ηήλ ζήλ, θάξαλ εζηεθάλσζελ, ν κεγαιφδσξνο. 
 
Λφγνηο ελζένηο λεπξνχκελνο, Νέζηνξ ζνθέ αιεζψο, Γεκεηξίνπ ηνχ 
Μάξηπξνο, αιαδφλα ηχξαλλνλ, αλδξηθψο εζαλάησζαο, θαί ηφλ ζαλφληα θαί 
Άδελ ιχζαληα, νκνινγήζαο Θεφλ αζάλαηνλ, ζάλαηνλ άδηθνλ, θαζππέζηεο 
έλδνμε, φζελ δσήλ, ραίξσλ αηειεχηεηνλ, εθιεξνλνκεζαο. 
 
Θείνο λεαλίαο πέθπθαο, ζψκαηνο ψξα ζνθέ, δηαπξέπσλ θαί ράξηηη, ζετθή 
θνζκνχκελνο, θαί ξψκε ζεκλπλφκελνο. φζελ Λπαίνπ ιχζαο ηήλ δχλακηλ, ηή 
δπλαζηεία ηνχ, Παληνθξάηνξνο, ραίξσλ ελήζιεζαο, θαί ρνξνίο εξίζκεζαη ηψλ 
αζιεηψλ, νίο ζπλαγαιιφκελνο, εκψλ κλεκφλεπε. 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
ήκεξνλ ε νηθνπκέλε πάζα, ηαίο ηνχ Αζινθφξνπ απγάδεηαη αθηίζη, θαί ε ηνχ 
Υξηζηνχ Δθθιεζία, ηνίο άλζεζηλ σξατδνκέλε, Γεκήηξηε βνά ζνη, ζεξάπνλ 
Υξηζηνχ, θαί πξνζηάηα ζεξκφηαηε, κή ειιίπεο πξεζβεχεηλ ππέξ ηψλ δνχισλ 
ζνπ. 

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. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα, ηνχ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Μχξνλ ηφ λνεηφλ, ζέ Μάξηπο θαηαζέιμαλ, πξφο αξεηψλ ηά κχξα, δηήγεηξε θαί 
κχξα, βιχδεηλ αθζφλσο δέδσθε. 
 
ηίρ. Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαί σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ 
πιεζπλζήζεηαη. 



 
Δχγε ηήο θαιινλήο, ηνχ κχξνπ ηήο ζαξθφο ζνπ. ππέξεπγε ηνχ κχξνπ, ηνχ ηήο 
ςπρήο ζνπ Μάθαξ, νχ πεξ εθείλν γλψξηζκα. 
 
ηίρ. Πεθπηεπκέλνη ελ ηψ νίθσ Κπξίνπ, ελ ηαίο Θενχ εκψλ εμαλζήζνπζη. 
 
Δηο βφζξνλ ηφλ αηάλ, φλ ψξπμέ ζνη Μάθαξ, εκβεβιεθψο γελλαίσο, 
απέπλημαο ηειείσο, ηνίο πνηακνίο ηψλ κχξσλ ζνπ. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μχξνπ ηνχ λνεηνχ, αμία κπξνζήθε, γεγελεκέλε Κφξε, παζψλ κε δπζσδίαο, 
απάιιαμνλ πξεζβείαηο ζνπ. 
 

Απνιπηίθηνλ   Ήρνο γ’ 
Μέγαλ εχξαην ελ ηνίο θηλδχλνηο, ζέ ππέξκαρνλ ε νηθνπκέλε, Αζινθφξε ηά 
έζλε ηξνπνχκελνλ. Χο νχλ Λπαίνπ θαζείιεο ηήλ έπαξζηλ, ελ ηψ ζηαδίσ 
ζαξξχλαο ηφλ Νέζηνξα, νχησο Άγηε, Μεγαινκάξηπο Γεκήηξηε, Υξηζηφλ ηφλ 
Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Γφμα… Ήρνο δ’ 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ο Μάξηπο ζνπ, Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο 
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο ηπξάλλνπο 
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε. Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο, 
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηχξηνλ, δηά ζνχ 
Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη ζαξθνχκελνο, 
θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη’ νχ αλαζηήζαο ηφλ 
Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί 
ηνχ Αγίνπ Νέζηνξνο ν παξψλ. 
 

Χδή α’  Ήρνο δ’ 
Άξκαηα Φαξαψ 

Άξκαηη θινγεξψ, ηψ ζψ αίκαηη νθέ, ραίξσλ επηβέβεθαο, θαί πξφο νπξάληνλ 
χςνο, έλζα Ηεζνχο ηφ άρξνλνλ θψο, κεηά ραξάο αλειήιπζαο. 
 
Θψξαθα λνεηφλ, ηφλ ηήο πίζηεσο ζαπηψ, Νέζηνξ πεξηζέκελνο, θαη ηφλ 
ηαπξφλ σο δφξπ έρσλ ελ ρεξζί, ηάο ηνχ ερζξνχ, ζηεξξψο ζπλέθνςαο 
θάιαγγαο. 
 



Εέζεη ηήο ηνχ Υξηζηνχ, θξαηπλφκελνο ζηνξγήο, έλδνλ εηζεπήδεζαο, ελ ηψ 
ζηαδίσ θαί πάζαο, έιπζαο Λπαίνπ κεραλάο, θαί λίθεο ηξφπαηνλ έζηεζαο. 

Θενηνθίνλ 
πλέιαβεο ελ γαζηξί, ηφλ ζπλάλαξρνλ Παηξί, έηεθεο απείξαλδξε, ππεξθπψο 
θαηά ζάξθα, κείλαζα παξζέλνο φλησο Αγλή, δηφ ζε πάληεο γεξαίξνκελ. 
 

Χδή γ’ 
Ο ζηεξεψλ βξνληήλ 

Γπλακσζείο ηψ θξάηεη ηήο ηζρχνο, ηνχ ηνχο κνρινχο ζπληξίςαληνο, θαί ηάο 
ηνχ Άδνπ πχιαο, ζπνπδή εηο ηφ ζηάδηνλ εηζήιζεο, θαί θξαηαηψο ζπλέηξηςαο, 
ερζξνχ κεραλήκαηα. 
 
Ο παιαηάο απάηεο αξρεγέηεο, πξφ ηψλ πνδψλ ζνπ ήπισηαη, λεαληθψο γάξ 
πξφο εθηνκήλ, πξνζερψξεζαο ηνχ μίθνπο, Νέζηνξ Μαξηχξσλ θαχρεκα, δηφ 
επθεκνχκέλ ζε. 
 
Πξνθαηαιχζαο ζξάζνο παξαλφκσλ, Θεψ ζπζίαλ έζπζαο, Μάξηπο ηφ αίκά 
ζνπ ακνηβήλ, ηεξάλ απηψ παξέρσλ, δηφ ζε αληεκείςαην, πινπζίνηο ραξίζκαζη. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ εμ, Αδάκ ηνχ γέλνπο ακνξθίαλ, επεηζαρζείζαλ βξψκαηη, θπνθνξνχκελνο 
Ηεζνχ, ελ γαζηξί ηήο Θενηφθνπ, ππεξθπψο αλέπιαζαο, ηφ πξψηνλ θάιινο 
δνχο εκίλ. 

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

Κάζηζκα   Ήρνο δ’  Ο πςσζείο 
Οχ θαηεπιάγεο ηψλ ερζξψλ ηήλ καλίαλ, νχθ εδεηιίαζαο ζαξθφο αιγεδφλαο, 
αιι’ απηνήησο έδξακεο πξφο πάιελ νθέ, θέξσλ ηφ ππέξκαρνλ, ηνχ 
ηαπξνχ ζείνλ φπινλ, φζελ ηφλ αιάζηνξα, παξεπζχο ζαλαηψζαο, 
εζαλαηψζεο Νέζηνξ θαί δσήο, θαηεμηψζεο Υξηζηψ παξ ηζηάκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ο επί ζξφλνπ Υεξνπβίκ θαζεδφκελνο, θαί έλ ηνίο θφιπνηο ηνχ Παηξφο 
απιηδφκελνο, σο επί ζξφλνπ θάζεηαη αγίνπ απηνχ, Γέζπνηλα ελ θφιπνηο ζνπ, 
ζαξθηθψο, ν Θεφο γάξ, φλησο εβαζίιεπζελ, επί πάληα ηά έζλε, θαί ζπλεηψο 
λχλ ςάιινκελ απηψ, φλ εθδπζψπεη, ζσζήλαη ηνχο δνχινπο ζνπ. 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα ν Θεφο 

Γεκεηξίνπ θαηαπγαζζείο, ηαίο θσηνβφινηο δηδαζθαιίαηο, ηήο Διιήλσλ 
καηαηφηεηνο, ηήλ αριχλ δηέθπγεο, θαί καξηπξίνπ θέγγνο απήζηξαςαο. 
 
Απηζηίαο ηήλ αικπξάλ, ηαξάμαο ζάιαζζαλ γιπθαζκψ ζνπ, ηήο λνζηίκνπ 
Νέζηνξ πίζηεσο, αζεβψλ ζηξαηεχκαηα, βπζψ ηψλ ζψλ αηκάησλ απέπλημαο. 



 
Φπηεπφκελνλ πξφο δσήλ,εδείρζεο δέλδξνλ ηή επθαξπία, δηαηξέθσλ ηψλ 
αγψλσλ ζνπ, ηψλ πηζηψλ ηφ πιήξσκα, Νέζηνξ Υξηζηνχ Μαξηχξσλ ηφ 
θαχρεκα. 

Θενηνθίνλ 
Καζαξηήξηφλ κνη γελνχ, ακαξηεκάησλ, θαί δφο κνη ρείξα, βνεζείαο 
θηλδπλεχνληη, Παλαγία Γέζπνηλα, Υξηζηηαλψλ βεβαία αληίιεςηο. 
 

Χδή ε' 
Οξζξνλ θαεηλφλ εκίλ 

Άνγνηο ζείαο γλψζεσο, ηήλ δηάλνηαλ θαηαξδεπζείο, καξηπξίνπ ζηάρπλ ψξηκνλ, 
έλδνμε Νέζηνξ εβιάζηεζαο. 
 
Νφκνηο ηνίο ηψλ ινγσλ ζνπ, ψ Γεκήηξηε Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, αζεταο ηφ 
αλνκεκα, ν Νέζησξ ηφ κέγα θαηέπαπζελ. 
 
Δρζξφλ πξφο νξψκελνλ, ζπκπιεθφκελνο ηήλ ηνχ Θενχ, ανξάησο ζπκκαρίαλ, 
εθέθηεζν Νέζηνξ ανίδηκε. 

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ε θπήζαζα, ηφλ Θεφλ άλεπ ζπνξάο, ραίξε κφλε Θενκήηνξ παλάρξαληε, 
ραίξε Νχκθε αλχκθεπηε. 
 

Χδή ο' 
Εάιε κε ινγηζκψλ 

θξαγίδη ζεκαλζείο ζνπ ηήλ θαξδίαλ, γελλαίσο θαηέηξσζαο ηψ δφξαηη ηήο 
αλδξείαο, ηήλ θαξδίαλ Λπαίνπ Αζιεηά, θαί ραίξσλ ζαλαηνχζαη, δηά ηήλ 
πάλησλ δσήλ. 
 
Νπκθίνο εθ παζηάδνο ηήο ζαξθφο ζνπ, Νέζηνξ εθπεπφξεπζαη, ζηνιαίο ηαίο 
εμπθαλζείζαηο, εμ αηκάησλ ζνπ Μάξηπο ηεξψλ θαηδξψο σξατζκέλνο, θαί ηψ 
Γεζπφηε παξέζηεο Υξηζηψ. 
 
Τςψζαο επί πέηξαλ ζνχ ηνχο πφδαο, επζεβείαο έζηεζε, Υξηζηφο ηήο δσήο ε 
πέηξα, θαί θαηεχζπλε Νέζηνξ πξφο απηνλ, ηά δηαβήκαηά ζνπ, θαί ηνχο 
ερζξνχο ζνπ θαηήζρπλε. 

Θενηνθίνλ 
Ρήμνλ κνπ ηάο ζεηξάο ηψλ εγθιεκάησλ, ε Θεφλ θπήζαζα, ηφλ αίξνληα ηήλ ηνχ 
θνζκνπ ακαξηίαλ, Παξζέλε Μαξηάκ, ελ ζνί γάξ ηάο ειπίδαο, ηήο ζσηεξίαο 
αλέζεθα. 

Ο Δηξκφο 
«Εάιε κε ινγηζκψλ θαηαιαβνχζα, εηο βπζφλ θαζέιθεη κε, ακέηξσλ 
πιεκκειεκάησλ, αιιά ζχ Κπβεξλήηα αγαζέ, πξνθζάζαο δηάζσζφλ κε». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β’ 
Σά άλσ δεηψλ 



Αζιήζαο θαιψο, αζάλαηνλ ηήλ εχθιεηαλ, θεθιήξσζαη λχλ, θαί ζηξαηηψηεο 
άξηζηνο, ηνχ Γεζπφηνπ γέγνλαο, ηαίο επραίο Γεκεηξίνπ ηνχ Μάξηπξνο, ζχλ 
απηψ νχλ Νέζηνξ ζνθέ, πξεζβεχσλ κή παχζε ππέξ πάλησλ εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Ρψκε Θενχ αζιήζαο, πακκάθαξ, ληθεθφξνο εδείρζεο, ηφλ ερζξφλ ηνίο πνζί 
θαηαπαηήζαο, δεδφμαζαη, ζηεθαλίηεο ζχλ ηαίο ρνξείαηο ηψλ ζεπηψλ 
Αζινθφξσλ Νέζηνξ εθάλεο, θαί Ααξψλ ππεξήξζεο Υξηζηνχ Αζιεηά, ζχλ 
Άβει αίκα ηφ ζείνλ ζνπ πξνζελέγθαο, θαί ζξφλσ ζείσ ηνχ θηίζαληνο 
παξεζηψο, ζχλ Αγγέισλ ηνίο ηάγκαζη, πξεζβεχσλ κή παχζε ππέξ πάλησλ 
εκψλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΕ’ ηνχ απηνχ κελνο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Νέζηνξνο. 

ηίρνη 
Οκνχ Λπαίνλ θαί ιχκελ ηήλ ηήο πιάλεο,  
Κηείλαο ν Νέζησξ, ηέκλεηαη δηά μίθνπο. 
Δηθάδη εβδνκάηε απνθέξζαλ Νέζηνξα θεδλφλ. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Καπηησιίλεο, θαί Δξσηετδνο. 

ηίρνη 
Κηείλνπζη δνχιελ εθ μίθνπο θαί θπξίαλ, 
Γνχιαο Σξηάδνο, ηήο αιεζνχο Κπξίαο. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Κπξηαθνχ, Παηξηάξρνπ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο. 

ηίρνη 
Ο Κπξηαθνο, εθιηπψλ γήλ θαί βίνλ, 
Πξφο απηφλ ήθεη Κχξηνλ ηψλ θπξίσλ. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Πξφθιεο, ζπδχγνπ ηνχ Πηιάηνπ. 

ηίρνη 
Δρεηπαξεζηψζάλ ζε, Πξφθια Γεζπφηεο, 
Ο Πηιάησ πξίλ ζψ παξαζηάο ζπδχγσ. 
 
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ' 
Ο ελ ηψ φξεη ηψ Μσζεί 

Ο θαηαπγάζαο ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο, αθηίζη ηψλ αγψλσλ ηνχ, Αζινθφξνπ, 
επινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σήο αζεβείαο θαηαζβέζαο ηήλ θινγα, ηή δξφζσ ηψλ αηκάησλ ζνπ Μάξηπο 
Νέζηνξ, Δπιφγεηφο εη κέιπεηο λχλ, φ Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Θπζία δψζα εηο νζκήλ επσδίαο, Κπξίσ πξνζαγφκελνο Μάξηπο Νέζηνξ, 



Δπινγεηφο εί έθξαδεο, φ Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
Θενηνθίνλ 

Αγησηέξα Υεξνπβίκ αλεδείρζεο, ηεθνχζα ππεξάγηνλ Θεφλ Λφγνλ, Τπεξαγία 
Γέζπνηλα, ηφλ εκάο αγηάδνληα. 
 

Χδή ε’ 
Γή θαί πάληα ηά ελ απηή 

Γή ηφ αίκά ζνπ ηφ ζεπηφλ, εδέμαην ρπζέλ ππέξ Υξηζηνχ, νη νπξαλνί δέ ηήλ 
ςπρήλ, ψζπεξ λχκθελ σξατζκέλελ, Μαξηχξσλ ρνξείαη, θαί Γηθαίσλ απάλησλ 
ηά πλεπκαηα, ελ αγαιιηάζεη, ππήληεζάλ ζνη Μάξηπο. 
 
Χ ςπρήο ζνπ ζενθηινχο, ηφλ ζάλαηνλ ηφλ πξφζθαηξνλ, νπδέλ εγεζακέλεο, ηφ 
δέ δήλ ελ Κπξίσ εθιεμακέλεο! ψ ζείαο αλδξείαο, ερζξψλ θξαηαηφηεηα, ηψλ κή 
νκνινγνχλησλ Υξηζηφλ ζηειηηεπζάζεο! 
 
Σφλ αγψλά ζνπ ηφλ θαιφλ, εγψληζαη ηφλ δξφκνλ αιεζψο, Νέζηνξ ηεηέιεθαο 
ζνθέ, θαί ηεηήξεθάο ζνπ ηήλ πίζηηλ, ινηπφλ ζνη ηφ ζηέθνο, ηφ ηήο δηθαηνζχλεο 
απφθεηηαη, φπεξ παξέμεη Υξηζηφο εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Οπ πηννχκαη ηνχ δπζκελνχο, ηά ζήξαηξα ζέ έρσλ βνεζφλ, νπ θνβεζήζνκαη 
θαθά, ζνί πξνζηξέρσλ Θενθπήηνξ, ελ ζνί γάξ θαπρψκαη, θαί ελ ζνί 
ππεξβήζνκαη Πάλαγλε, ηείρνο ακαξηίαο ζσζείο ηή ζή πξεζβεία. 

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

Χδή ζ' 
ηη επνίεζέ κνη κεγαιεία 

Πνξθχξαλ εμ αηκάησλ, βεβακκέλελ ζνπ ηεξψλ, θνξέζαο θαί θαηέρσλ δεμηά 
ψζπεξ ζθήπηξνλ ηφλ ηαπξφλ, ζπκβαζηιεχεηο ηψ Υξηζηψ, Νέζηνξ καθάξηε. 
 
Πέπεηξνο βφηξπο ψθζεο, ηήο ακπέινπ ηήο λνεηήο, ιελνίο δέ καξηπξίνπ 
εθζιηβείο, θαηαλπμεσο εκίλ, νίλνλ αλέβιπζαο πηζηνίο, Νέζηνξ πνιχαζιε. 
 
Υνξεχσλ κεη' Αγγέισλ, πξφ πξνζψπνπ ηνχ Ηεζνχ, θαί δφμεο απνιαχλσλ ηήο 
απηνχ, ηψλ ηεινχλησλ ζνπ πηζηψο, Νέζηνξ ηήλ κλήκελ ηήλ ζεπηήλ, αεί 
κλεκφλεπε. 

Θενηνθίνλ 
Φσηφο ψθζεο δνρείνλ, ηνχ ζθεδάζαληνο ηήλ αριχλ, ηήο πάιαη αγλσζίαο 
αιεζψο, αγηάζκαηνο ζθελή, ρξπζή ιπρλία νπξαλψλ, πςεινηέξα Αγλή. 

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



Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Λπαίνπ ηήλ απφλνηαλ, θαί καληψδε έπαξζηλ, ηή ηνχ ηαπξνχ δπλαζηεία, θαί 
ηαίο επραίο Γεκεηξίνπ, ηνχ παλελδφμνπ Μάξηπξνο, θαζείιεο Νέζηνξ 
πξφηεξνλ, ηά πάζε ηξνπσζάκελνο, θαί Μάξηπο άξηζηνο ψθζεο, Υξηζηνχ 
ζνθέ αζινθφξε. 

Θενηνθίνλ 
πλήζσο ηά ειέε ζνπ, θηιάγαζε παλχκλεηε, θαί ηνχο πνιινχο νηθηηξκνχο 
ζνπ, δείμνλ θαί λχλ Θενηφθε, εθ πάζεο πεξηζηάζεσο, θηλδχλσλ ηε θαί 
ζιίςεσλ, πάληαο εκάο εμαίξνπζα, ηήο απεηιήο ηνχ ζεηζκνχ ηε, ηήο θνβεξάο 
ιπηξνπκέλε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα, άπεξ είπνκελ ρζέο ελ ηψ Δζπεξηλψ. 
 
Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Σεξεληίνπ θαί Νενλίιιεο, θαί ηνχ Οζίνπ 

Παηξφο εκψλ ηεθάλνπ ηνχ αββατηνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο δ’ 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 
Πνιπηξνπνηο θνιάζεζηλ, αλδξηθψο νκηιήζαληεο, ηνχ ερζξνχ ηήλ έπαξζηλ 
θαηεβάιεηε, νκνινγνχληεο Μαθάξηνη, ηπξάλλσλ ελψπηνλ, ηφλ νθζέληα δη' 
εκάο, ελ παρχηεηη ζψκαηνο, θαί ηά άρξαληα, ππνκείλαληα πάζε εθνπζίσο, θαί 
πεγάζαληα ηψ θφζκσ, ηφλ ηιαζκφλ θαί ηφ έιενο. 
 
Σεξεληίσ ζπλήζηξαςαλ, Νενλίιια ε έλδνμνο, Νηηάο ηε θαί άξβηινο νη 
ζαπκάζηνη, θαί ν Φσθάο ζχλ ηέξαθη, λνκίκσο αζιήζαληεο, θαί ηφ πχξ ηψλ 
αηθηζκψλ, ζεία δξφζσ ηνχ Πλεχκαηνο, απνζβέζαληεο, θαί γελνκελνη πχξγνη 
επζεβείαο, θαί εππξφζδεθηνη ζπζίαη, θαί πξνζθνξαί θαζαξψηαηαη. 
 
Χο πνιχθσηνο Ήιηνο, ηή ειήλε ελνχκελνο, Νενλίιιε ηέηνθαο ψ Σεξέληηε, 
ρνξφλ αζηέξσλ επηάξηζκνλ, Μαξηχξσλ ελ αίκαηη, θνηληρζέλησλ θαί θαηδξάλ, 
αθηέλησλ ηήλ έιιακςηλ, ζθελσζάλησλ ηε, εηο αλέζπεξνλ ιήμηλ, έλζα πάλησλ, 
Αζινθφξσλ αη αγέιαη, πεξηθαλψο πνιηηεχνληαη. 
 

Καί ηνχ Οζίνπ 
 



Ήρνο πι. δ’ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Πάηεξ ζενθφξε ηέθαλε, ζεία θξνλήζεη ηφλ λνχλ, νρπξψζαο ιακπξφηαηα, 
ηφλ ζπκφλ αλδξεία ηε, ζσθξνζχλε ηήλ έθεζηλ, δηθαηνζχλε πάζαλ ηήλ 
δχλακηλ, ςπρήο ηζχλαο θηινζνθψηαηα, άξκα ηεξπλφηαηνλ, αξεηψλ 
ζπλήξκνζαο, νχ επηβάο, ραίξσλ αλειήιπζαο, πξφο χςνο ζηε. 
 
Πάηεξ ζενξξήκνλ ηέθαλε, ζενινγία ηφλ λνχλ, θαηειάκ πξπλαο ζηε, 
δνξπθφξνλ νίά πεξ, ηφλ ζπκφλ πξνηεηλφκελνο, θαηά βιαζθήκσλ κάθαξ 
αηξέζεσλ, επηζπκία ηξπθήο ηήο άλσζελ, ήο θαηεμίσζαη, κεηαζρείλ ζεζπέζηε, 
πεξεζηεθψο, ζξφλσ ηνχ Παληάλαθηνο, θαί Παληνθξάηνξνο. 
 
Πάηεξ ζενξξήκνλ ηέθαλε, δη' εγθξαηείαο ηφλ λνχλ, πηαηλφκελνο πάληνζελ, 
πξφο ηφ πξψηνλ αίηηνλ, αλαηξέρεηλ επνίεζαο, θαί θαηεπλάζαο, παζψλ ηφλ 
ηάξαρνλ, θαί ηνχο ζνξχβνπο απνζεηζάκελνο, λνχ θαζαξφηεηη, ζπλεθξάζεο 
πάλζνθε, πξφο εθεηψλ, φλησο ηφ αθξφηαηνλ, ζεφθξνλ ζηε. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ψζφλ κε ζψζνλ παλάκσκε, ε ηφλ σηήξα Υξηζηφλ, απνξξήησο θπήζαζα, 
ζέ γάξ κφλελ θέθηεκαη, πξνζηαζίαλ θαί άξξεθηνλ, ηείρνο θαί ζθέπελ θαί 
αγαιιίακα, θαί ηήο ςπρήο κνπ ζείαλ παξάθιεζηλ, ζχ νχλ κε ιχηξσζαη, 
αθνηκήηνπ ζθψιεθνο, θαί ηνχ ππξφο, ηνχ δηαησλίδνληνο, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ 
Θενχ. 

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, αλαγηλψζθεηαη εηο Καλψλ ηήο Οθησήρνπ, 
θαί ηψλ Αγίσλ νη παξφληεο δχν. 

 
Ο Καλψλ ηψλ Μαξηχξσλ 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 
Βπζψ ρεηκαδφκελνο, ηήο ακαξηίαο θηιάλζξσπε, πξφο κφλνλ ηφ πέιαγνο, ηήο 
επζπιαγρλίαο ζνπ, αηελίδσ κνπ, ηφ φκκα ηήο θαξδίαο, θπβέξλεζνλ ζψζφλ 
κε, ηψλ Αζινθφξσλ επραίο. 
 
Ο άδπηνο Ήιηνο, πκάο αζηέξαο αλέδεημελ, ελ ηψ ζηεξεψκαηη, ηήο Δθθιεζίαο 
απηνχ, θαηαπγάδνληαο, ηή ιάκςεη ηψλ αγψλσλ, Μάξηπξεο παλεχθεκνη, 
ηαχηεο ηφ πιήξσκα. 
 



Σήο Πίζηεσο πξφβνινο, ηήο Δθθιεζίαο εδξαίσκα, Σεξέληηνο γέγνλε, Νηηάο ηε 
άξβηινο, θαί Θεφδνπινο, Ηέξαμ Νενλίιια, Βήιεο ν ζαπκάζηνο, Δπλίθε ηε θαί 
Φσθάο. 

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

Ο Καλσλ ηνχ Οζίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

νί ηέθαλε ζηέθαλφλ ζνη νκψλπκνλ νίζνκελ χκλνλ. 
 

Θενθάλνπο 
 

Χδή α'   Ήρνο β' 
Δλ βπζψ θαηέζηξσζε 

νί ηήο ζήο πακκάθαξ δηδαρήο, ρξένο πξνζθνκίδνληεο, ηήλ νθεηιήλ 
απνλέκνκελ ηέθαλε, εγθψκηνλ πιέθνληεο, ζχ δέ ίιεσο δεδεγκέλνο 
παλφιβηε, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, ράξηλ κνη παξάζρνπ ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
Οιεζξίσλ φξκεκα παζψλ, Πάηεξ θαηεκάξαλαο, ινγηζηηθψ θερξεκέλνο 
ζεφθξνλη, επκελήο γάξ γέγνλαο, εππξνζήγνξνο, πξνζελήο ηε θαί κέηξηνο, 
ιφγσ ηήο νθίαο, ηέθαλε θαί γλψζεσο ζηεθφκελνο. 
 
Ηεξψο εθφζκεζαο ζαπηφλ, Πάηεξ δηά γλψζεσο, θαί πξαθηηθήο ελεξγείαο 
ραξίζκαηνο, ζενξξήκνλ ηέθαλε, εθηέκελνο ηψλ ζηεθάλσλ ηήο δφμεο 
Υξηζηνχ, φζελ ηήο ειπίδνο άξηζηα, πακκάθαξ νπ δηήκαξηεο. 

Θενηνθίνλ 
Σψλ θηηζκάησλ πέθελαο Αγλή, πάλησλ ανξάησλ ηε, θαί νξαηψλ ππεξηέξα 
παλάκσκε, ηφλ γάξ Κηίζηελ ηέηνθαο, σο επδφθεζε, ζαξθσζήλαη ελ κήηξα 
ζνπ, ψ ζχλ παξξεζία πξέζβεπε, ζσζήλαη ηάο Φπράο εκψλ. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή γ’ 
Οπθ ελ ζνθία 

Ήιηνο ψζπεξ, πνιπθψησ ζειήλε ελνχκελνο, Νενλίιιε ν θιεηλφο, Σεξέληηνο 
απεγέλλεζελ, αζηέξσλ επηάξηζκνλ, ρνξφλ Μαξηχξσλ Υξηζηνχ. 
 
Ζ ζπληξηβή ζνπ, ηψλ κειψλ Αζινθφξε Σεξέληηε ρνχλ εμειέπηπλε, ζνί δέ 
πξνεμέλεζε, δφμαλ ηήλ άθξαζηνλ. 
 
Κερξπζσκέλαηο, αλαπηάζα Δπλίθε ηαίο πηέξπμη, ηψλ αλφκσλ ημεπηψλ, ηάο 
παλνπξγίαο εμέθπγεο, θαί έλδνλ εζθήλσζαο, παζηάδνο ηήο λνεηήο. 



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

Σνχ Οζίνπ 
 

Δμήλζεζελ ε έξεκνο 
Δμέιακςελ ν βίνο ζνπ, ζενθφξε ηέθαλε, νινιακπήο σο ήιηνο, ελ ηψ θφζκσ 
θαί θαηεθψηηζε, ηνχο ζνί πίζηεη θαί πφζσ πξνζαλέρνληαο. 
 
Φσηίδεηαη ηά πέξαηα, δηδαραίο ζνπ ζηε, σο γάξ θσζηήξ εμέιακςαο, 
ζενθφξε ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία ζνπ. 
 
Αδνχισηνλ εηήξεζαο, ηήλ ςπρήλ ζνπ πάζεζη, θαί εδνλαίο ηνχ ζψκαηνο, 
ζενθφξε ηέθαλε ηίκηε, δηφ λχλ επαμίσο επθεκνχκέλ ζε. 

Θενηνθίνλ 
Δθάλεο θαζαξφηεηη, σζεί θξίλνλ Γέζπνηλα, ηψλ αθαλζψλ εθιάκςαζα, 
ιακπεδφζη ηήο παξζελίαο ζνπ, έλ κέζσ Θενηφθε παλζεβάζκηε. 

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

Κάζηζκα ηψλ Μαξηχξσλ 
 

Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Χο αζηέξεο ειίσ θσηνεηδείο, Σεξεληίσ νη παίδεο νη ηεξνί, ζαθψο 
ζπλαλαηέιινπζη, θαί ηήλ θηίζηλ απγάδνπζηλ, αλδξηθψλ αγψλσλ, γελλαίνηο 
ππξζεχκαζη, πνιπζεταο φλησο, ηήλ λχθηα ζθεδάζαληεο, νχο ελ επθξνζχλε 
καθαξίζσκελ πίζηεη, σο φληαο ζεξάπνληαο, ηνχ Θενχ θαί βνήζσκελ. 
Αζινθφξνη παλεχθεκνη, πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα… Σνχ Οζίνπ 
Ήρνο ν απηφο 

Αλέζηεο εθ λεθξψλ 
Ναφλ θσηνεηδή, Πλεχκαηνο ηνχ Αγίνπ, ηειέζαο ηήλ ςπρήλ, παλανίδηκε Πάηεξ, 
έλδνλ έζρεο αθξάζησο, ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ θαί Κχξηνλ, εχξεο πινχηνλ 
ζαπκάησλ, θαί θφζκσ λέκεηο ράξηλ ηήλ άθζνλνλ, δηφ θηλδχλσλ πάληαο θαί 
θζνξάο, ζπληήξεη ηνχο πκλνχληάο ζε. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Παξζέλε Μαξηάκ, ηψλ Αγγέισλ ε δφμα, σξάτζκα ηεξπλφλ, θαί γεγελψλ ν 
θφζκνο, δίδνπ ηνίο ζέ πκλνχζηλ, ακαξηεκάησλ πάλησλ ζπγρψξεζηλ, ίιαζη 
ηνίο ζνίο δνχινηο, φηη ππάξρεηο Αγλή ε ιχηξσζηο, απεγλσζκέλσλ φλησο 
ηζρπξφλ, πξνζθχγηνλ αλζξψπσλ. 



Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ άζπηινο Ακλάο, ηφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα, θξεκάκελνλ ηαπξψ, θαηηδνχζα 
εβφα, Σέθλνλ κνπ ηί ηφ μέλνλ, θαί παξ' ειπίδα ηνχην λχλ ζέακα; πψο ε δσή 
ζαλάησ, βξνηνίο νκνίσο θαηαδηθάδεηαη; αιιά αλάζηεζη εθ ηψλ λεθξψλ, τλα 
ραίξνπζα δνμάδσ ζε. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή δ' 
Δπαξζέληα ζε 

Ζ επηάδειθνο ρνξεία ηψλ Αζινθφξσλ, ζχλ ηνίο δπζί γελλήηνξζηλ, άκσκνο 
ζπζία, ζνί ηψ δη' εκάο ζαπκαζηψο, ηπζέληη σο πξφβαηνλ, Γέζπνηα Υξηζηέ 
πξνζελέρζεζαλ. 
 
Ζ ηνχ Πλεχκαηφο ζνη ράξηο ψζπεξ ελ είδεη, πεξηζηεξάο νπηάλεηαη, έλδνμε 
Δπλίθε, ηνχ επηθεηκέλνπ ζε, θνπθίδνπζα θιχδσλνο, ηψλ δεηλψλ βαζάλσλ θαί 
ζιίςεσλ. 
 
Δπαηξφκελνλ ηψ θξάηεη ηήο αζεβείαο, ηφλ αιαδφλα ηχξαλλνλ, πίζηεσο ηνίο 
φπινηο, Μάξηπξεο παλεχθεκνη, θαζείιεηε ςάιινληεο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Ο ζειήκαηη ηά πάληα δεκηνπξγήζαο, δεκηνπξγείηαη ζέισλ, εμ αγλψλ ζνπ 
αηκάησλ, ζψδσλ Απεηξφγακε, ηνχο πίζηεη θξαπγάδνληαο. Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κπξηε. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 
χ ηέθαλε, Μνλαδνλησλ εγέλνπ ζηεθάλσκα, νχ ιίζνλ πνιχηηκνλ, αιι' 
αξεηήλ πεξηθείκελνο, ψθζεο γάξ καθάξηε, ζενραξίησηνλ φλησο ελδηαίηεκα. 
 
Σήλ έλζενλ, ζενθφξε ζνθίαλ ηεηίκεθαο, δηφ ηψλ ραξίησλ ζε, αχηε ζηεθάλνηο 
ειάκπξπλε, δφμαλ ηήλ ατδηνλ, ζνί πξνμελήζαζα Πάηεξ παλανίδηκε. 
 
Δπφζεζαο, νινθιήξνηο θαξδίαο θηλήκαζηλ, νξεθηφλ ηφ έζραηνλ, θφζκνπ 
ιηπψλ ηήλ ηεξπλφηεηα, πφζσ δέ θαηάιιεινλ, θαί ηήλ απφιαπζηλ εχξεο 
Πακκαθάξηζηε. 

Θενηνθίνλ 
Νεθξψζεσο, ηφλ θαξπφλ κνη ε Δχα πξνζήγαγε, δσήλ δέ γελλήζαζα, ηήλ 
ελππφζηαηνλ Πάλαγλε, αχζίο κε ελψξζσζαο, δηφ θξαπγάδσ ζνη. Γφμα ηή 
θπήζεη ζνπ Γέζπνηλα. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 



Χδή ε' 
χ Κχξηέ κνπ θψο 

έ Κχξηε ηζρχλ, θεθηεκέλνη νη Μάξηπξεο, ζηξεβιψζεσλ θαί καζηίγσλ, θαί 
ππξφο θαί ζαλάηνπ, αλδξείσο θαηεηφικεζαλ. 
 
Χ παίδεο ηεξνί, ψ ζεφδεθηα ζθάγηα, ψ ζχζηεκα δηαιχζαλ, κεραλάο 
πνιππινθνπο, ερζξνχ ηνχ πνιεκήηνξνο! 
 
Νίθαηο ηήλ θεθαιήλ, αζαλάηνηο θαηέζηεςαη, ληθήζαζα ηφλ ηήλ Δχαλ, 
εθληθήζαληα φθηλ, Δπλίθε θαιιηπάξζελε. 

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

Σνχ Οζίνπ 
 

Μεζίηεο Θενχ 
Οξκήλ ηψλ παζψλ, απαζείαο έξσηη θαηέζβεζαο ζενθφξε ηέθαλε, θαί ηαίο 
ζεσξίαηο θαί ηαίο πξάμεζη, θαηειάκπξπλαο πάζαλ, ηήλ ηήο ςπρήο θαηάζηαζηλ. 
 
Νντ θαζαξψ, ηαίο Γξαθαίο σκηιεζαο ηνχ Πλεχκαηνο, ζενξξήκνλ ηέθαλε, θαί 
ηήο ζεσξίαο θαί ηήο πξάμεσο, ζπλειέμσ ηφλ πινχηνλ, ζεφθξνλ Πάηεξ ζηε. 
 
νθίαο βπζφλ, εξεπλήζαο ηέθαλε θαηέιαβεο, επξείλ φζνλ ρξήζηκνλ, θαί ηφλ 
καξγαξίηελ ηφλ πνιχηηκνλ, δηά πφλσλ εθηήζσ, πακκάθαξ ηφλ ηήο γλψζεσο. 

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ ελ γαζηξί, Θενηφθε πάλαγλε Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ππέξ ιφγνλ έζρεθαο, σο 
πεξ Ζζαταο πξνεγφξεπζελ, ππέξ θχζηλ δέ ηνχηνλ, Θενγελλήηνξ ηέηνθαο. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ο' 
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 

Σείλεζζαη, αλειεψο πξνζηάηηεη φ ηχξαλλνο, θαί ηνίο ηξνρνίο ζπλδεζκείζζαη, 
πνιπηξφπσ βίσ ηνχο Μάξηπξαο, αιι' εζρχλζε, αεηηήηνπο απηνχο 
ζεαζάκελνο. 
 
άξβηινο, Νενλίιια Φσθάο θαί ζεφδνπινο, Βήιεο Ηέξαμ Δπλίθε, θαί Νηηάο φ 
ζείνο ζχλ Σεξεληίσ, σο γελλαίνη, επζεβψο επθεκείζζσζαλ Μάξηπξεο. 
 
Λεηκψλη, ηήο πκψλ εηζηφληεο αζιήζεσο, νζκήο πιεξνχκεζα ζείαο, ηψλ πκψλ 
αγψλσλ Μαθάξηνη, ηφ δπζψδεο, ηψλ παζψλ εθ ςπρήο απνξξίπηνληεο. 

Θενηνθίνλ 
Ζ βάηνο, πξνεηχπνπ ηφ κέγα κπζηήξηνλ, ηήο ππέξ λνχλ ζνπ ινρείαο, ηψ ππξί 
δηφινπ ζπαξγαλνπκέλε, θαί κεδφισο, θαηνκέλε Παξζέλε παλχκλεηε. 



 
Σνχ Οζίνπ 

 
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 

Οηθνπκέλεο θσζηήξ θαεηλφηαηνο, Πάηεξ αλαδέδεημαη ιφγνπ ιακπξφηεζη, 
θαηαθσηίδσλ ηέθαλε, ηνχο ζνί πίζηεη θαί πφζσ πξνζηξέρνληαο. 
 
Μαθαξίσο ηφλ βίνλ δηήλπζαο, κχζαο ηάο αηζζήζεηο γάξ έμσ γεγέλεζαη, ηήο 
θνζκηθήο ζπγρχζεσο, θαί Θεψ πξνζσκίιεζαο ηέθαλε. 
 
Χο θαιφο σο σξαίνο ν ζηέθαλνο, ψ λχλ εζηεθάλσζαη πάλζνθε ηέθαλε, ηαίο 
αξεηαίο ζηεθφκελνο, θαί παζψλ βαζηιεχζαο παλάξηζηε. 

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

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

Κνληάθηνλ ηνχ Οζίνπ 
 

Ήρνο δ’ 
Ο πςσζείο 

Καηαθπηεχζαο αξεηψλ ηφλ παξάδεηζνλ, θαί θαηαξδεχζαο ηαίο ξναίο ηψλ 
δαθξχσλ, σο ηήο δσήο Παλέλδνμε ηνχ μχινπ ηπρψλ, ζψζνλ ηθεζίαηο ζνπ, εθ 
θζνξάο ηήλ ζήλ πνίκλελ, ξχζαη πεξηζηάζεσο ηνχο ζεξκψο ζε ηηκψληαο, ζέ 
γάξ πξνζηάηελ κέγηζηνλ νθέ, πάληεο ελ πίζηεη θαί πφζσ θεθηήκεζα. 

Ο Οίθνο 
Χο θαζαηξέηελ ηψλ παζψλ, θαί ηχπνλ νξζνχ βίνπ, αιείπηελ ηε αδχγσλ, 
θαλφλα Μνλαδνλησλ, θαη αξεηψλ ππνγξακκφλ, πάληεο ζπλειζφληεο ελ ηή 
κλήκε ζνπ νθέ, νη θνηηεηαί ζνπ θξάδνκελ. Γφμα ηψ ζέ αμίσο δνμάζαληη, 
ηέξαζηλ αιήθηνηο θαί ζεκείνηο θνβεξνίο, νπθ ελ βίσ κφλνλ, αιιά θαί κεηά 
ηέινο. Γηφ εθδπζσπείλ Υξηζηψ, κή ειιίπεο, ηνίο ηηκψζί ζε αεί, θαηαπεκθζήλαη 
ιχζηλ ηψλ πνιιψλ θαί ραιεπψλ εγθιεκάησλ, ζέ γάξ πξνζηάηελ κέγηζηνλ 
νθέ, πάληεο ελ πίζηεη θαί πφζσ θεθηήκεζα. 
 

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

Νενλίιιεο, θαί ηψλ ηέθλσλ απηψλ, Νηηά, αξβίινπ, Ηέξαθνο, Θενδνχινπ, 
Φσθά, Βήιεε θαί Δπλίθεο. 

ηίρνη 
χλ επηά ηέθλνηο ε δπάο ηψλ ζπδχγσλ  
Σηκήλ ηνκήλ εγείην ηήλ εθ ηνχ μίθνπο. 
Γεηξήλ νγδνάηε γε Σεξέληηνο εηθάδη θάξζε. 
 



Σή αχηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ παηξφο εκψλ ηεθάλνπ ηνχ 
αββατηνπ, ηνχ θαί Δπηζθφπνπ γελνκέλνπ. 

ηίρνη 
Δπψλπκνο ηέθαλνο νχ θνξεί ζηέθνπο, 
 πξαθηηθή ρείξ αξεηήο πιέθεηλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Σεξεληίνπ, Αθξηθαλνχ, 
Μαμίκνπ, Πακπετνπ, θαί εηέξσλ ηξηάθνληα έμ. 

ηίρνη 
Σέκλνπζη Σεξέληηνλ, δο βιχζαο γάια,  
Δδεημε θαηλφλ θαί ηεηκεκέλνο ηέξαο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Φηξκηιηαλνχ 
Δπηζθφπνπ Καηζαξείαο, θαί Μειρίσλνο ζνθηζηνχ, πξεζβπηέξνπ Αληηνρείαο, 
νίηηλεο θαζείινλ Παχινλ ηφλ ακνζαηέα. 

ηίρνη 
Δηξεληθψο ζλήζθνπζηλ εηξήλεο ηέθλα,  
Φηξκηιηαλφο θαί ζχλ απηψ Μειρίσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Φεβξσλίαο, ζπγαηξνο Ζξαθιείνπ 
Βαζηιέσο θαί ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Κπξηαθνχ, ηνχ θαλεξψζαληνο ηφλ 
ηίκηνλ ηαπξφλ επί ηήο Βαζηιείαο Κσλζηαληίλνπ ηνχ Μεγάινπ θαί Διέλεο, ηήο 
απηνχ κεηξφο. 

ηίρνη 
Μίμαο ειαίσ, Κπξηαθέ πακκάθαξ,  
φλ αίκα ζεπηφλ, κίγκα θαηλφλ εηξγάζσ. 
 

Σή απηή εκέξα, ε κήηεξ ηνχ Αγίνπ Κπξηαθνχ Άλλα, ιακπάζη θιερζείζα 
θαί μεζζείζα, εηειεηψζε. 

ηίρνη 
Φιερζείζα ζάξθα Μάξηπο Άλλα ιακπάζηλ, 
Αεηθαλήο ππήξμε ιακπάο Κπξίνπ. 
 

Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ, Αζαλαζίνπ Παηξηάξρνπ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνχ ελ ηψ Άζσ αζθήζαληνο. 
 

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

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή δ' 
Δλ ηή θακίλσ 

Δλ ηή θακίλσ, ηψλ αηθηζκψλ νη ζείνη Μαξηπξεο, δξφζνλ νπξαλφζελ εχξνλ 
ππνκνλήο, επραξίζησο αλακέιπνληεο. Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε.  



 
Δξεξεηζκέλνλ, ηφ ηήο ςπρήο έρνληεο θξφλεκα, πέηξα ηήο αηξέπηνπ πίζηεσο 
ηνχ Υξηζηνχ, ηψλ αζέσλ ηά θξπάγκαηα, ζεηζκφλ νη Μάξηπξεο, δη' επρήο 
εθηεινχληεο θαηέβαινλ. 
 
Αλαξηεζέληεο, θαί ηάο πιεπξάο επηφλσο μεφκελνη, φμεη δξηκπηάησ ηε θαί 
ππξθατά, ζπκθιεγφκελνη Μαθάξηνη, πάζαλ εθιέμαηε, ηήλ νιψδε απάηελ, 
πκλνχληεο ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ο πεξηβάιισλ, ηφλ νπξαλφλ ελ λεθέιαηο Παλάρξαληε, άιινλ νπξαλφλ ζε 
έδεημε επί γήο, θαί εθ ζνχ πεξηεβάιεην, φινλ ηφλ άλζξσπνλ, θαί ζενί κε δη' 
νίθηνλ ακέηξεηνλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Αληίζενλ πξφζηαγκα 
Μπξίδνπζηλ ζηε ηψλ ζψλ δνγκάησλ, νη ιφγνη ηή ράξηηη, ηνχ Πλεχκαηνο 
ιακπφκελνη, ζεφηεηα κίαλ γάξ ζέβσλ, πξνζψπνηο ηξηζί, Λφγνπ ηε ηήλ 
ζάξθσζηλ πκλψλ, επσδηάδεηο εκάο παλφιβηε. 
 
Ο βίνο ηψ ιφγσ ζνπ ζπλδξακψλ Πάηεξ, δηπινχλ ζνη ηφλ ζηέθαλνλ, 
πακκάθαξ πξνεμέλεζε, ζνθίαο γάξ φξγαλνλ, Πάηεξ παλέληηκε, γέγνλαο ηψ 
Κηίζηε ζνπ βνψλ. Δπινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο. 
 
Ο ιφγνο ζνπ άιαηη δηεξηπκέλνο, ν βίνο ζνπ ράξηηη Πακκάθαξ 
ιακπξπλφκελνο, εθάλε ζεζπέζηε, δηφ ηάο άλσ κνλάο, ψθεζαο γεζφκελνο 
Υξηζηψ, ζχλ παξξεζία λχλ παξηζηάκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ηζχλαζα πάλαγλε ηφλ εκφλ βίνλ, πξφο ηφλ ζφλ παλεχδηνλ ιηκέλα 
θαζνδήγεζνλ, Θεφλ σο θπήζαζα, ηψλ αγαζψλ ηήλ πεγήλ, ηνίο πάζη 
παξέρνληα πηζηνίο, ηήο αθζαξζίαο ηήλ αγαζφηεηα. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ε’ 
Υείξαο εθπεηάζαο 

Ππξφο θαηεηφικεζαλ θσηί, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο θαηαιακπνκελνη, ιεβήησλ 
βξάζκαηα, έδεημαλ αλελέξγεηα, ηήλ έλζενλ αλαςπρήλ εμ νπξαλνχ νη ζείνη 
Μάξηπξεο, δεδεγκέλνη, νχο επαμίσο πηζηνί αλπκλήζσκελ. 
 
Αγγέισλ επέθαλε πιεζχο, ελ ηψ ζηαδίσ θαηδξψο παξαζαξξχλνπζα, πκάο 
παλεχθεκνη Μάξηπξεο, θαί ηψλ πφλσλ ππεμαίξνπζα, κεζ' ψλ ηψλ Παίδσλ ηήλ 
σδήλ αλεθξαπγάδεηε. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Δγξήγνξνλ έρσλ πξφο Θεφλ, ηφ φκκα άξβηιε, ηφ ηήο θαξδίαο ζνπ, 



βιεθάξσλ έθεξεο θέληεζηλ, δηειέγρσλ ηφλ δηθάδνληα, ηήο αζεταο ηή λπθηί 
πεξηθξαηνχκελνλ, φζελ πάληεο, ζέ σο εκέξαο πηφλ καθαξίδνκελ. 

Θενηνθίνλ 
Παηξφο επδνθία ηφλ Τηφλ, ελ κήηξα είιεθαο επηζθηάζαληνο, ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο Άρξαληε, θαί ηεθνχζα σο πξίλ πάλαγλνο, δηακεκέλεθαο. πξφο φλ 
απαχζησο πξέζβεπε, ιπηξσζήλαη, πάληα ηφλ θφζκνλ θζνξάο θαί θνιάζεσο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Κάκηλνο πνηέ 
ηέθνο εππξεπέο, Υξηζηφο ν δσνδφηεο, ηή θνξπθή ζνπ επηηέζεηθε, θεξψλπκε 
ηέθαλε, θαί γάξ πξάμεζη δηέπξεςαο, θαί ζεσξίαηο έθαλαο θξάδσλ. 
Τπεξπςνχηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
ιελ ππεξβάο,ηήλ αίζζεζηλ πακκάθαξ, λντ ηψ πξψησ πξνζσκίιεζαο, 
ςπρήο θαζαξφηεηη πνιηηείαο ηε ζεκλφηεηη, ζηεθαλεθνξε ηέθαλε, θξάδσλ. 
Τπεξπςνχηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Μάξηπξαο Υξηζηνχ, ζεφθξνλ αλπκλήζαο, θαί ηψλ αγίσλ ηά ζπζηήκαηα, ζχλ 
ηνχηνηο εζθήλσζαο, επθξνζχλεο εκθνξνπκελνο, θαί ζείαο απνιαχζεσο, 
θξάδσλ Τπεξπςνχηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ννχο ν απαζήο, ελ κήηξα ζνπ ελνχηαη, ηψ αλζξσπίλσ, λντ Πάλαγλε, ζαξθφο 
ηε παρχηεηη, ππφ ρξφλνλ δέ εγέλεην, αηψλσλ ν ππέξηεξνο, φζελ ζε Θενηφθνλ, 
πίζηεη θαί πφζσ δνμάδνκελ. 

Ο Δηξκφο 
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα 
ςάιινληαο. Δπ»ινγείηε πάληα ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ». 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ζ’ 
Λίζνο αρεηξφηκεηνο 

Παξάδεηζνο ψθζεηε κέζνλ, δσήο ηφ μχινλ θεθηεκέλνη, θξήλε ηε πξνρένπζα 
θξνπλνχο, ηψλ ηακάησλ θαί πνηακφο αιεζψο, πεπιεξσκέλνη Άγηνη, ζείσλ 
λακάησλ ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
Ππξγνη ηήο Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, θαί γαιελφηαηνη ιηκέλεο, ηψλ ελ ηψ πειάγεη 
ηψλ δεηλψλ, ρεηκαδνκέλσλ Μάξηπξεο ψθζεηε, θαί ηήο εηξήλεο ηξφθηκνη, θαί 
ηψλ Αγγέισλ νκνδίαηηνη. 
 
Σψλ ακαξαληίλσλ ζηεθάλσλ, επηηπρφληεο Αζινθφξνη, θαί ηνχ Παξαδείζνπ ηφ 
πιάηνο, ρνξνβαηνχληεο πάζεο ζηελψζεσο, θαί πεηξαζκψλ ιπηξψζαζζε, 
ηνχο επί γήο πκάο γεξαίξνληαο. 



Θενηνθίνλ 
Ζ ηψλ νπξαλψλ πιαηπηέξα, θαί Υεξνπβίκ αγησηέξα, πάζεο ηε ηήο θηίζεσο 
νκνχ, ηηκησηέξα Θεφλ φλ έηεθεο, ππέξ εκψλ ηθέηεπε, Παξζελνκήηνξ ηψλ 
ηηκψλησλ ζε. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 
Τπέξηηκε ηέθαλε, λχλ θαζαξψο εδφκελνο, θαί ηξπθήο απνιαχσλ ηήο ππέξ 
έλλνηαλ, έλζα ηψλ Αγίσλ νη δήκνη, πεξί Θεφλ ρνξεχνπζη Μάθαξ, ηνχο ζνί 
θαηαθεχγνληαο, κεζηηεχσλ πξφο ζέ έιθπζνλ. 
 
Μεηέζηεο γεζφκελνο, πξφο εθεηψλ αθξφηαηνλ, πξφο ηφ κφλνλ ηψ φληη ζαθψο 
καθάξηνλ, πξφο ηφ παλππέξηαηνλ θάιινο, πξφο ηήλ δσήλ, ηήλ φλησο αγήξσ, 
πξφο θψο ηφ αλέζπεξνλ, ζενθφξε Πάηεξ ηέθαλε. 
 
Χο ήιηνο έιακςαο, ελ Μνλαζηψλ ζπζηήκαζηλ, απαιψλ εμ νλχρσλ 
θαζηεξνχκελνο, θαί ψζπεξ αθηίλαο εθπέκπσλ, ηάο αξεηάο, ηήο ζήο πνιηηείαο, 
γιπθχηαηε ηέθαλε, ζενθφξε Πάηεξ ζηε. 

Θενηνθίνλ 
Ννήζαληεο πφξξσζελ, πξνβιεπηηθνίο ηνίο φκκαζηλ, νη Πξνθήηαί ζε πάληεο 
πξναλεθψλεζαλ, σο γελεζνκέλελ Μεηέξα, ηνχ παληνπξγνχ, θαί πάλησλ 
Γεζπφηνπ, δηφ ζε παλχκλεηε, Θενηφθε κεγαιχλνκελ. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Μαξηχξσλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

χλ Σεξεληίσ ήζηξας ελ, ε ζεπηή Νενλίιια, Νηηάο Φσθάο θαί άξβηινο, 
Βήιεο ηε θαί Ηέξαμ, Θεφδνπινο θαί Δπλίθε, ηνχ Υξηζηνχ γάξ πξνζχκσο, 
γελλαίσο ππεξήζιεζαλ, θαί ηπξάλλνπο θαζείινλ, νη επθιεείο, Αζινθφξνη 
Μάξηπξεο νχο ηηκψληεο, θαηδξψο παλεγπξίδνκελ, ηήλ ιακπξάλ απηψλ 
κλήκελ. 

Καί ηνχ Οζίνπ 
ηεθαλεθφξε ηέθαλε, ζχ δεμάκελνο δέζηλ, ηνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, 
απεξξάγεο ηνχ θφζκνπ, ηφλ ζφλ ζηαπξφλ άξαο Πάηεξ, ζπγθξαζείο ηψ Υξηζηψ 
δέ δη' αθξηβνχο αζθήζεσο, θαί αγλήο παξζελίαο, ηψλ ππέξ λνχλ, ραξηζκάησλ 
ζηε ήμηψζεο, έμ ψλ πινπηίδεηο πάλζνθε, ηήλ πθήιηνλ πάζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ ζαξθσζέληα Κχξηνλ, εμ άγλψλ ζνπ αηκάησλ, Παξζελνκήηνξ Άρξαληε, 
δπζσπνχζα κή παχζε, ππέξ αρξείσλ ζψλ δνχισλ, φπσο εχξσκελ ράξηλ, 
θαί εχθαηξνλ βνήζεηαλ, ελ εκέξα ή θξίλε, γέλνο βξνηψλ, σο Θεφο παξέρσλ ηά 
θαη' αμίαλ, ζέ γάξ πξνζηάηηλ άπαληεο, έρνκελ ελ αλάγθαηο. 



 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 
Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΓΟΞΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΔΟΡΣΖ 

 
Ηεξεχο: Δπινγεηφο ν Θεφο εκψλ, πάληνηε, λχλ θαί αεί θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ 
αηψλσλ. 
 

Ήρνο α'  Σήο εξήκνπ πνιίεο 
Σήο θέπεο ζνπ Παξζέλε, αλπκλνχκελ ηάο ράξηηαο, ή σ θσηνθφξνλ λεθέιελ, 
εθαπινίο ππέξ έλλνηαλ, θαη θέπεηο ηφλ ιαφλ ζνπ λνεξψο, εθ πάζεο ηψλ 
ερζξψλ επηβνπιήο, ζε γάξ ζθέπελ, θαί πξνζηάηηλ, θαί Βνεζφλ, θεθήκεζα 
βνψληέο ζνη, Γφμα ηνίο κεγαιείνηο ζνπ  Αγλή, δφμα ηή ζεία ζθέπε ζνπ, δφμα 
ηή πξφο εκάο ζνπ, πξνκεζεία, Άρξαληε. 

 
Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 

Σή ππεξκάρσ ζηξαηεγψ ηά ληθεηήξηα, σο ιπηξσζείζα ηψλ δεηλψλ 
επραξηζηήξηα, αλαγξάθσ ζνη ε Πφιηο ζνπ Θενηφθε, Αιι' σο έρνπζα ηφ θξάηνο 
απξνζκάρεηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ, ίλα θξάδσ ζνη, Υαίξε 
λχκθε αλχκθεπηε.  
 

θαί Γνμνινγία 
Γφμα ζνη ηψ δείμαληη ην Φψο... 

 
- Διέεζνλ εκάο, ν Θεφο, θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ, δεφκεζά ζνπ, επάθνπζνλ 
θαί ειέεζνλ. 
- Έηη δεφκεζα ππέξ ηψλ επζεβψλ θαί Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ. 
- Έηη δεφκεζα ππέξ ηνχ Αξρηεπηζθφπνπ εκψλ __, θαί πάζεο ηήο ελ Υξηζηψ 
εκψλ αδειθφηεηνο. 
- Έηη δεφκεζα ππέξ ηνχ επζεβνχο εκψλ Έζλνπο θαί πάζεο Αξρήο θαί 
εμνπζίαο ελ απηψ, ηνχ θαηά μεξάλ, ζάιαζζαλ θαη αέξα θηινρξίζηνπ εκψλ 
ηξαηνχ, θαη ππέξ ηνχ Κχξηνλ ηνλ Θεφλ εκψλ επί πιένλ ζπλεξγήζαη θαί 
θαηεπνδψζαη απηνχο ελ πάζηλ,  
- Έηη δεφκεζα ππέξ καθαξίαο κλήκεο θαί αησλίνπ αλαπαχζεσο πάλησλ ηψλ 
ππέξ ηήο Πίζηεσο θαί ηήο Παηξίδνο εκψλ εξστθψο αγσληζακέλσλ θαί 
ελδφμσο πεζφλησλ ελ ηνίο ηεξνίο ηνχ Έζλνπο εκψλ αγψζη, πάιαη ηε θαί επ' 
εζράησλ, θαί ππέξ ηνχ ζπγρξσξεζήλαη απηνίο πάλ πιεκκέιεκα εθνχζηφλ ηε 
θαί αθνχζηνλ. 
- Έηη δεφκεζα ππέξ ηνχ δηαθπιαρζήλαη ηήλ αγίαλ Δθθιεζίαλ θαί ηήλ πφιηλ 
ηαχηελ, θαί πάζαλ πφιηλ θαη ρψξαλ απφ νξγήο, ινηκνχ, ιηκνχ, ζεηζκνχ, 
θαηαπνληηζκνχ, ππξφο, καραίξαο, επηδξνκήο αιινθχισλ, εκθηιίνπ πνιέκνπ, 
θαί αηθληδίνπ ζαλάηνπ, ππέξ ηνλ ίιεσλ,   επκελή θαί  επδηάιαθηνλ, γελέζζαη 
ηφλ αγαζφλ θαη θηιάλζξσπνλ Θεφλ εκψλ, ηνχ απνζηξέςαη θαί, δηαζθεδάζαη 



πάζαλ νξγήλ θαη λφζνλ,  ηήλ θαζ' εκψλ θηλνπκέλελ, θαί ξχζαζζαη εκάο εθ 
ηήο επηθεηκέλεο δηθαίαο απηνχ απεηιήο, θαί ειέεζαη εκάο. 
- Έηη δεφκεζα θαί ππέξ ηνχ εηζαθνχζαη Κχξηνλ ηφλ Θεφλ θσλήο ηήο δεήζεσο 
εκψλ ηψλ ακαξησιψλ, θαη ειέεζαη εκάο. 
- Δπάθνπζνλ εκψλ, ν Θεφο, ν σηήξ εκψλ, ε ειπίο πάλησλ ηψλ πεξάησλ 
ηήο γήο θαί ηψλ ελ ζαιάζζε καθξάλ, θαί ίιεσο, ίιεσο γελνχ εκίλ, Γέζπνηα 
επί ηαίο ακαξηίαηο εκψλ, θαί ειέεζνλ εκάο. 
-Σνχ Κπξηαπ δεεζψκελ. 
 
Δπραξηζηνχκέλ ζνη, Κχξηε ν Θεφο εκψλ, φηη θαί αχζηο επί ηήλ εχζεκνλ ηαχηελ 
εκέξαλ ήγαγεο εκάο, επηλίθηνλ σδήλ ζνη αλακέιςαη ηψ επεξγέηε θαί ζσηήξη 
εκψλ, Ηδνχ γάξ νη Άξρνληεο εκψλ θαί πάζα ζπλαγσγή ιανχ επί ηαπηφ 
ζπλαρζέληεο αλάκλεζηλ επηηεινχκελ έξγνπ ζαπκαζηνχ θαί κεγάινπ, φ ε δεμηά 
ζνπ εηξγάζαην ελ ηαίο εκέξαηο εκψλ, εηο έλδεημηλ, φηη εκέξα Κπξίνπ επί πάληα 
πβξηζηήλ θαί ππεξήθαλνλ θαί εκέξα πηψζεσο επί πάληα πςειφλ θαί 
κεηέσξνλ, ηνχο γάξ ελδφμνπο ζπλεηάξαμαο κεηά ηζρχνο θαί ηνχο πςεινχο ηή 
χβξεη ζπλέηξηςαο κεηά δπλάκεσο, Γηά ηνχην, Κχξηε, ζήκεξνλ ηήο αηλέζεψο 
ζνπ πιήξεο εκψλ πάζα ε γή θαί ελ επγλσκνζχλε θαί αγαιιηάζεη βνψκέλ ζνη, 
Σάο νδνχο ζνπ, Κχξηε, γλψξηζνλ εκίλ θαί ηάο ηξίβνπο ζνπ δίδαμνλ εκάο, 
λνκνζέηεζνλ εκάο ελ ηή φδψ ζνπ θαί νδήγεζνλ πάληαο, ηνχο Άξρνληαο θαί 
ηφλ Λαφλ, επί ηήλ αιήζεηάλ ζνπ, φηη πνιινί θπθιφζελ νη ερζξνί εκψλ θαί 
καθάξηνο ν ιαφο, νχ εζηη βνεζφο Κχξηνο ν Θεφο απηνχ, Έηη δέ θαί ππέξ ηψλ 
ςπρψλ ηψλ καξηχξσλ αδειθψλ εκψλ δεφκεζά ζνπ, ηψλ ηε ελ πνιέκσ 
πεζφλησλ, ηψλ ηε αλαηξεζέλησλ θαί ηψλ ελ αηρκαισζία θαί εμνξία 
ηειεησζέλησλ, ίλα απιηζζψζηλ ελ αγαζνίο θαί αλαπαχζσληαη κεηά δηθαίσλ θαί 
ίλα ηά νζηά απηψλ σο βνηάλε αλαηείιε, φπσο άλ νί ηε δψληεο θαί νη επ' ειπίδη 
αλαζηάζεσο θεθνηκεκέλνη επραξηζηήξηνλ αίλνλ θαί δνμνινγίαλ ζνη 
αλαπέκπσκελ ηψ θξαηαηψ Βαζηιεί ηψλ αηψλσλ εηο ηνχο αηψλαο. Ακήλ. 

Απφιπζηο 

Αξρή 
ΤΖ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Οζηνκάξηπξνο Αλαζηαζίαο ηήο Ρσκαίαο, θαί ηνχ Οζίνπ 

Παηξφο εκψλ Αβξακίνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Πξνζφκνηα ηήο Οζηνκάξηπξνο 

 
Ήρνο δ’ 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 
Σάο ζηξεβιψζεηο ηνχ ζψκαηνο, θαί καζηψλ ηήλ αθαίξεζηλ, θαί ρεηξψλ 



ππήλεγθαο θαξηεξψηαηα, ηήλ ηε νδφλησλ εθξίδσζηλ, πιεπξψλ ηήλ θαηάθιεμηλ, 
ηψλ πνδψλ ηήλ εθθνπήλ, θαί ηφλ άδηθνλ ζάλαηνλ, φζελ είιεθαο, ηνχο 
ζηεθάλνπο ηήο λίθεο νπξαλίνηο, ελ ζαιάκνηο θαηνηθνχζα, Αλαζηαζία 
πνιχαζιε. 
 
Παξζελίαο θεηκήιηνλ, θεθιεηζκέλνο Παξάδεηζνο, ηεξφλ αλάζεκα, ζείνλ 
ηέκελνο, λχκθε Υξηζηνχ παλαθήξαηε, θαί έκςπρνλ άγαικα, αζθνπζψλ 
ππνγξακκφο, ηψλ Μαξηχξσλ αγιάτζκα, θξήλε βξχνπζα, πνηακνχο ηακάησλ 
αλεδείρζεο, ηνίο ηεινχζί ζνπ ηήλ κλήκελ, Αλαζηαζία παλεχθεκε. 
 
Σψλ Μαξηχξσλ αγιάτζκα, ηψλ Παξζέλσλ απάλζηζκα, ηψλ Οζίσλ κέγηζηνλ 
εγθαιιψπηζκα, Αλαζηαζίαλ πνιχαζινλ, ηήο Ρψκεο ηφ θαχρεκα, θαί 
ηεξπλφηαηνλ Θενχ, θαί ακψκεηνλ ζθάγηνλ, ηήλ αθξάδαληνλ, επζεβείαο 
θξεπίδα, δεχηε πάληεο, αλπκλήζσκελ πξνζχκσο, πεξηθαλψο ελαζιήζαζαλ. 
 

Πξνζφκνηα ηνχ Οζίνπ 
 

Ήρνο πι. δ’ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Πάηεξ ζεφθξνλ Αβξάκηε, ηνχ Αβξαάκ κηκεηήο, ρξεκαηίζαο ελ πλεπκαηη, 
κεηαλάζηεο γέγνλαο, ηήο παηξίδνο καθάξηε, ζαξθφο Οξέμεηο απαξλεζάκελνο, 
θαί ελ νηθίζθσ ζκηθξψ ηφ ζψκά ζνπ, θιείζαο καθάξηε, ηφλ λνχλ 
αλεπηέξσζαο, πξφο νπξαλφλ, έλζα ηφ πνιίηεπκα, ζαθψο εθέθηεζν. 
 
ζηε Πάηεξ Αβξάκηε, αβξακηαίαλ ςπρήλ, θεξσλχκσο θηεζάκελνο, 
πεηξαζκνχο ππήλεγθαο, ζεία πίζηεη ξσλλχκελνο, θαί δη' αγάπεο Θεψ 
ελνχκελνο, επαγγειίαο ηήλ γήλ θεθιήξσζαη, σξατδφκελνο, αξεηψλ 
ιακπξφηεζηλ, φζελ ηήλ ζήλ, κλήκελ επθξαηλφκελνη, παλεγπξίδνκελ. 
 
ζηε Πάηεξ Αβξάκηε, ηήλ ηαίο απάηαηο δεηλψο, ππαρζείζαλ ηνχ φθεσο, θαί 
θαηνιηζζήζαζαλ, απσιείαο πξφο βάξαζξνλ, δη' επηλνίαο ζείαο αλείιθπζαο, 
θαί ζσδνκέλελ Θεψ παξέζηεζαο, ήο ηελ κεηάλνηαλ, πάληεο θαηεπιάγεζαλ, νη 
επζεβψο, θπξηνλ δνμάδνληεο, ηφλ ππεξάγαζνλ. 

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Πψο ζνπ ηήλ ράξηλ πκλήζαηκη, θαί ηήλ πνιιήλ πξφο εκέ, ηφλ αλάμηνλ δνχιφλ 
ζνπ, θαζ' εθάζηελ πξφλνηαλ, ήλ ζαθψο επηδείθλπζαη; πψο δέ ζνπ θξάζσ ηήλ 
αγαζφηεηα, θαί ηήλ πνηθίιελ φλησο θπβέξλεζηλ; ζχ νχλ θαί έηη λχλ, εηο αεί κνπ 
πξφζηεζη, παληφο θαθνχ, δψληα θαί ζαλφληα κε, εθιπηξνπκέλε εκλή. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θαηλνχ! ψ θξηθηήο εγρεηξήζεσο! ε 
Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ ζεσξνχζά ζε, ελ κέζσ δχν ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, φλ αλσδίλσο θξηθηψο εθχεζελ. Έθιαηε θξάδνπζα. Οίκνη Σέθλνλ 
θίιηαηνλ! πψο ζε δεηλφο, δήκνο θαί αράξηζηνο ηαπξψ πξνζήισζελ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 



 
Απνιπηίθηνλ ηήο Μάξηπξνο 
Ήρνο δ’  Καηεπιάγε Ησζήθ 

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

Καί ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. δ' 

Δλ ζνί Πάηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβψλ γάξ ηφλ ζηαπξφλ, 
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηησλ εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο, 
παξέξρεηαη γάξ επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά 
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, ζηε Αβξάκηε ηφ πλεχκά ζνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, αλαγηλψζθνληαη νη Καλφλεο, είο ηήο 
Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ νη δχν παξφληεο. 

 
Ο Καλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σνχο αλδξηθνχο ζνπ, Μάξηπο, επθεκψ πνλνπο. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι.δ' 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ 

Σαχηελ ηήλ θσηνθνξνλ, κλήκελ ζνπ γεξαίξνληη Θεφλπκθε, θσηηζκφλ κνη 
παξάζρνπ, ηήο ςπρήο κνπ ηφ ζθφηνο δηψθνπζα. 
 
ιελ απφ ζπαξγάλσλ, ζεαπηήλ αλέζεθαο ηψ Κηίζηε ζνπ, θαί ππξί 
εγθξαηείαο, ηά ηνχ ζψκαηνο πάζε θαηέθιεμαο. 
 
Όςνο πξφο καξηπξίνπ, Μάξηπο αλελέρζεο αθεηδήζαζα, ηήο ζαξθφο θαί 
ζαιάκσλ, λνεηψλ σο παξζέλνο εμίσζαη. 

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ νπξαλνκήθε, θιίκαθα ελ ή Θεφο επεζηήξηθην, ηνχο βξνηνχο 
νπξαλίνπο, εξγαδφκελνο Κφξε γεξαίξνκελ. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σφλ ζφλ γεξαίξσ πακθαή βίνλ κάθαξ. Ησζήθ. 
 

Χδή α’  Ήρνο φ απηφο 
Τγξάλ δηνδεχζαο 

Σαίο ζείαηο ιακπφκελνο αζηξαπαίο, ηνχο ηήλ θσηνθφξνλ, εθηεινχληάο ζνπ 



ενξηήλ, παζψλ ακαπξφηεηνο πακκάθαξ, ηαίο πξνζεπραίο ζνπ Αβξάκηε 
ιχηξσζαη. 
 
Ο ζείνο αλάςαο ζνπ ηήλ ςπρήλ, Αβξάκηε πφζνο, ελαπέζβεζε ηήο ζαξθφο, 
ηνχο έξσηαο Πάηεξ θαί αυισο, επί ηήο γήο ζε βηψλαη επνίεζελ. 
 
Νεθξψζαο ηά κέιε ηά επί γήο, λεζηεία θαί πάζαηο, θαθνπρίαηο Πάηεξ ζνθέ, 
δσήο εμηψζεο ηήο ακείλσ, ελ νχξαλνίο ζενθφξε Αβξάκηε. 

Θενηνθίνλ 
αξθφο εμ αηκάησλ ζνπ ηεξψλ, Θενχ Παηξφο Λφγνο, εζαξθψζε ππεξθπψο, 
παξζέλε Μαξία, φλ δπζψπεη, ηά ηήο ζαξθφο κνπ λεθξψζαη θξνλήκαηα. 
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή γ' 
χ εηηφ ζηεξέσκα 

Ηζηαζν πξφ βήκαηνο, ηπξαλληθνχ Υξηζηφλ έλδνμε, ηφλ πνηεηήλ, πάλησλ θαί 
Γεζπφηελ, Θεφλ Λφγνλ θεξχηηνπζα. 
 
Κάιινο ηφ εγθάξδηνλ, ηή νξαηή κνξθή Έλδνμε, δηαδνζέλ, ζέ σξαηνηάηελ, ηνίο 
νξψζηλ ππέθαηλελ. 
 
ιβνλ αλαθαίξεηνλ, ηψλ ηακάησλ ζνη δίδσζη, Κνξε Υξηζηφο, νχ Αλαζηαζία, 
ηήλ πησρείαλ εγάπεζαο. 

Θενηνθίνλ 
Όιελ ηψλ πηαηζκάησλ κνπ, ζψλ πξεζβεηψλ ππξί ζχκθιεμνλ, Μήηεξ Θενχ, 
δξνζνλ κνη ηήλ ζείαλ, ηήο αθέζεσο θέξνπζα. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Οπξαλίαο αςίδνο 
Οινηξφπσο πνζήζαο, ηψλ νξεθηψλ έζραηνλ, θφζκνπ θαί ζαξθφο ζενθφξε, 
έμσ γεγέλεζαη, φζελ απείιεθαο, ηήλ ππεξθφζκηνλ δφμαλ, θαί ζείαλ 
απφιαπζηλ, Πάηεξ Αβξάκηε. 
 
Ναφο δψλ αλεδείρζεο, ηνχ παληνπξγνχ Πλεχκαηνο, πάηεξ ελ νηθίζθσ ηφ 
ζψκα, ζπγθιείζαο ζηε, φζελ απήζηξαςαο, ηψλ αξεηψλ ιακπεδφλαο, ηεξψο 
θνζκνχκελνο, Πάηεξ, Αβξάκηε. 
 
Γεσξγία ηψλ πφλσλ, ηψλ αξεηψλ ψξηκνλ, ζηε εμήλζεζαο ζηάρπλ, Πάηεξ 
Αβξάκηε, ψ δηαηξέθνληαη, κηκεηηθψο νη ηήλ ζείαλ, θαί ζεπηήλ ζνπ θνίκεζηλ 
παλεγπξίδνληεο. 

Θενηνθίνλ 
Δπί ζνί Παλαγία, ν ηνχ παληφο αίηηνο, δη' ππεξβνιήλ επζπιαγρλίαο, ζέισλ 
εζθήλσζε, θαί θαζεγίαζε, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ νπζίαλ, παξαβάζεη πξφηεξνλ 



εμνιηζζήζαζαλ. 
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 ηήο Αγίαο 
Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Δθ βξεθνπο ηψ Θεψ, αλεηέζεο Οζία, λεθξψζαζα ζαξθφο, εγθξαηεία ηά πάζε, 
εηο χςνο δ' αλέδξακεο, καξηπξίνπ πεξίδνμνλ, ελαζιήζαζα, Αλαζηαζία 
λνκίκσο, θαί ηνλ δξάθνληα, θαηαβαινχζα εηο ράνο, δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο. 

Γφμα... Σνχ Οζίνπ 
Σφλ πάιαη Αβξαάκ, εθκηκνχκελνο, Πάηεξ, εκάθξπλαο ζαπηφλ, ζπγγελψλ θαηά 
ζάξθα, πεηζφκελνο Αβξάκηε, ηψ θαινχληη Θεψ εκψλ, φζελ ήζθεζαο, θαί ηήλ 
ςπρήλ ιακπξνηέξαλ, ελαπέδεημαο, ηψλ ηνχ ειίνπ αθηίλσλ, ζεφθξνλ 
παλφιβηε. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ βάηνλ ήλ Μσζήο, αθαηάθιεθηνλ είδε, ηφ φξνο ηνχ Θενχ, ηήλ αγίαλ 
λεθέιελ, ζθελήλ ηήλ ακφιπληνλ, ηήλ ζεφδεθηνλ ηξάπεδαλ, ηφ παιάηηνλ, ηνχ 
πςεινχ Βαζηιέσο, ηήλ νιφθσηνλ, θαί αδηφδεπηνλ πχιελ, Παξζέλνλ πκλνχκέλ 
ζε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Τκλψ ζνπ ηνλ ηαπξφλ, πξνζθπλψ θαί ηά πάζε, δνμάδσ θαί ηήλ ζήλ, 
αγαζνηεηα Σέθλνλ, εθψλ γάξ θαζππέκεηλαο, επνλείδηζηνλ ζάλαηνλ. Σί ηφ 
μέλνλ ζνπ, θαί θξηθσδέζηαηνλ ψηεξ, ηήο αθξάζηνπ ζνπ, νηθνλνκίαο ηφ 
βάζνο; ε Μήηεξ εβφα ζνη. 
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή δ' 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

έ δπγφλ ειαθξφηαηνλ, Μάξηπο ηήλ βαζηάζαζαλ εθ λεφηεηνο, ζηδεξνχλ 
θινηφλ βαζηάδεηλ ζε, νη παξαλνκνχληεο θαηεδίθαζαλ. 
 
ηαιαγκνί ηψλ αηκάησλ ζνπ, ηήο πνιπζεταο έζβεζαλ άλζξαθαο, ν ππξζφο δέ 
ηψλ ζαπκάησλ ζνπ, ηψλ παζψλ ηήλ χιελ απεηέθξσζελ. 
 
Οπθ εγχκλσζε ράξηηνο, ζσκά ζνπ γπκλψζαο ν πνλεξνηαηνο, πθαληφλ δέ 
κάιινλ άλσζελ, αξξαγή ρηηψλα πξνεμέλεη ζνη. 
 
Τπέξ γήλ αηξνκέλεο ζνπ, πχξ επί ηά ζηέξλα Μάξηπο εθήπηεην, ππεμάπηνλ 
ζνπ ηφλ έξσηα, ηφλ πξνο ηφλ Γεζπφηελ θαιιηπάξζελε. 

Θενηνθίνλ 
Μεηά ηφθνλ δηέκεηλαο, άθζνξνο Παξζέλε σο πξφ γελλήζεσο, λένλ βξέθνο 



γάξ εθχεζαο, ηφλ πξφ ηψλ αηψλσλ γλσξηδφκελνλ. 
Σνχ Οζίνπ 

 
Ο απηφο Δηξκφο 

Ρείζξνηο Πάηεξ δαθξχσλ ζνπ, ςπρηθάο θειίδαο απνληςάκελνο, ζείνλ γέγνλαο 
ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ζεπηφλ πακκάθαξ θαηαγψγηνλ. 
 
Αγξππλίαλ παλλχρηνλ, πξνζεπρήλ αέλανλ απξνζπάζεηαλ, θαί αγάπελ 
αλππφθξηηνλ, θαί ηειείαλ πίζηηλ Πάηεξ ήζθεζαο. 
 
Ηαηξεχεηλ λνζήκαηα, θαί απνδηψθεηλ ζηε πλεχκαηα, ράξηλ είιεθαο Αβξάκηε, 
σο Θενχ ζεξάπσλ αιεζέζηαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Ραζπκία θξαηνχκελνλ, θαί ηή ακαξηία κε βπζηδφκελνλ, ηή πξεζβεία ζνπ 
δηάζσζνλ, Θενηφθε Μήηεξ αεηπάξζελε. 
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή ε' 
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 

Αλάισηνο ππξί, ηψ ελχισ εδείρζεο Μάξηπο, πχξ γάξ ζε εγθάξδηνλ, ζείαο 
αγάπεο εδξφζηδε. 
 
Ραπίζκαηη ηφ πξφζσπνλ Μάξηπο σξαησζείζα, ερζξψλ απεξξχπσζαο, 
δπζεηδεζηάησλ ηά πξφζσπα. 
 
Σαζείζα επί μχινπ ζεφθξνλ Αλαζηαζία, πφζσ ηνχ λπκθίνπ ζνπ, ηφ ζείνλ 
πάζνο εηθφληδεο. 

Θενηνθίνλ 
Τκλνχκέλ ζε παλχκλεηε Γέζπνηλα Θενηφθε, Θεφλ ππεξχκλεηνλ, ζαξθί 
αζπφξσο θπήζαζαλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ίλα ηί κε απψζσ 
Χο θαηάθαξπνλ θιήκα, βφηξπαο εμήλζεζαο Πάηεξ Αβξάκηε, αξεηψλ ελζέσλ, 
θαηαλχμεσο νίλνλ πεγάδνληαο, ηψλ παζψλ ηήλ κέζελ, εθ ηψλ ςπρψλ 
απνζνβνχληα, θαί θαξδίαο πηζηψλ θαηεπθξαίλνληα. 
 
Πεηξαζκνχο ζνη πνηθίινπο, φθηο ν πακπφλεξνο Πάηεξ εμήγεηξελ, αιι’ απηφο 
ηψ φπισ, ηνχ ηαπξνχ ζενθφξε ελέθξσζαο, θαί ηήο λίθεο ζηέθνο, παξά 
Θενχ δηθαία ςήθσ, εθνκίζσ ζεφθξνλ Αβξάκηε. 
 
Αγηψηαηνο νίθνο, Πάηεξ ζείνπ Πλεχκαηνο πίζηεη γελφκελνο, εδνκήζσ νίθνλ, 
ηεξφλ θαί παλίεξνλ ζχζηεκα, αληέξνπ πιάλεο, κεηαβαιψλ ηαίο λνπζεζίαηο, ηψ 



ηψλ φισλ Θεψ θαζηέξσζαο. 
Θενηνθίνλ 

Μεηξνπάξζελε Κνξε, ζείσ θσηηδφκελνη Πλεχκαηη πάλαγλε, ηεξνί Πξνθήηαη, 
ηεξαίο ελ θσλαίο ζε πξνήγγεηιαλ, εμ ήο Θεφο Λφγνο, ππέξ αηηίαλ ηε θαί ιφγνλ, 
εζαξθψζε δη' νίθηνλ ακέηξεηνλ. 
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή ο' 
Υηηψλά κνη παξάζρνπ 

ηξεβινχκελνλ ηφ ζψκα αηθηζκνίο, εδήινπ ηφ φξζηνλ, ζήο πξναηξέζεσο, 
πξφο ζεφλ Αλαζηαζία παλεχθεκε. 
 
Δθξέκαζν κεηέσξνο πιεγάο, Μάξηπο νπνθέξνπζα, άπιεγνλ ζψδνπζα, ηήο 
ςπρήο ηφ επγελέο αμηάγαζηε. 
 
Τπήλεγθαο καδψλ ηήλ εθθνπήλ, πηζηνχο δηαηξέθνπζα, γάιαθηη Έλδνμε, ηήο 
κηκήζεσο ηήο ζήο εκθαλέζηαηα. 

Θενηνθίνλ 
Φηιάλζξσπνλ θπήζαζα Θεφλ, θηιάγαζε Γέζπνηλα, απηφλ ηθέηεπε, ηήο γεέλλεο 
ηνχ ππξφο ιπηξσζήλαί κε. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Σήλ δέεζηλ εθρεψ 
Φσζηήξά ζε νη ελ ζθφηεη ηήο πιάλεο, απιαλψο θαζνδεγνχληα επξφληεο, 
πξφο ηάο νδνχο, ηήο δσήο ζενθφξε, ηήο αγλσζίαο ηφ ζθφηνο απέιηπνλ, 
γελφκελνη θσηνεηδείο, δηά πίζηεσο ζείαο Αβξάκηε. 
 
Αγξχπλσο εμεπκελίζαο ηφ ζείνλ, επηπέκςαη θσηηζκφλ ζσηεξίαο, ηνίο ελ 
λπθηί, ηήο εηδσινκαλίαο, θαηαζρεζείζη ζεφθξνλ Αβξάκηε, αλέδεημαο πάληαο 
πηνχο, θαί θσηφο θαί εκέξαο ελ ράξηηη. 
 
Ζ ζπρσο ζνπ ηήλ δσήλ εθηειέζαο, ηάο ελ βίσ ηξηθπκίαο Πακκάθαξ, ηή πξφο 
Θεφλ, πεπνηζήζεη παξήιζεο, θαί γαιελνχο πξφο ιηκέλαο θαηήληεζαο, 
Αβξάκηε ηήο νπξαλψλ, βαζηιείαο θαί ζείαο ιακπξφηεηνο. 

Θενηνθίνλ 
Βαξνχκελνλ λπζηαγκψ ξαζπκίαο, δηαλάζηεζνλ ηή ζή κεζηηεία, Μήηεξ Θενχ, 
θαί κή δψεο ππλψζαη, ηήο ακαξηίαο Παξζέλε εηο ζάλαηνλ, πξνζηάηηλ γάξ θαί 
νδεγφλ, ηήο εκήο ζε δσήο επηγξάθνκαη. 

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



Κνληάθηνλ ηήο Οζηνκάξηπξνο 
 

Ήρνο γ’ 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Παξζελίαο λάκαζη, θαζεγληζκέλε νζία, καξηπξίνπ αίκαζηλ, Αλαζηαζία 
πιπζείζα, παξέρεηο ηνίο ελ αλάγθαηο ηψλ λνζεκάησλ, ίαζηλ θαί ζσηεξίαλ ηνίο 
πξνζηνχζηλ, εθ θαξδίαο, ηζρχλ γάξ λέκεη, Υξηζηφο ν βξχσλ, ράξηλ αέλανλ. 

Σνχ Οζίνπ φκνηνλ 
Δλ ζαξθί σο Άγγεινο, επί ηήο γήο αλεθάλεο, θαί αζθήζαο γέγνλαο, 
πεθπηεπκέλνλ σο μχινλ, χδαηη ηήο εγθξαηείαο θαιψο απμήζαο, ξεχκαηη ηψλ 
ζψλ δαθξχσλ ξχπνλ εθπιχλαο, δηά ηνχην αλεδείρζεο, δνρείνλ ζείνπ, Αβξάκηε 
Πλεχκαηνο. 

Ο Οίθνο 
Σά θζαξηά παξηδψλ, ηήλ αθζαξζίαλ είιεθαο, ηάο ηεξπλάο εδνλάο ηνχ 
ζψκαηνο εκίζεζαο ζνθέ απφ βξέθνπο, πνζήζαο αγλείαλ, φζελ ζαιάκνπ θαί 
θφζκνπ απέδξαζαο, ζπδχγνπ ηε εχθιεηαλ, θαί ηψλ γνλέσλ εμέθιηλαο, κφλνπ 
Θενχ ζνθέ ηφλ έξσηα επηπνζήζαο, θαί άγαπήζαο εμ φιεο, Πάηεξ ηήο ςπρήο, 
θαί δηαλνίαο αιεζψο, δηά ηνχην λεδείρζεο,δνρείνλ ζείνπ, Αβξάκηε Πλεχκαηνο. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΘ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Οζηνκάξηπξνο Αλαζηαζίαο ηήο 

Ρσκαίαο. 
ηίρνη 

Κάξαο ηνκήλ ήλεγθε ξψκε θαξδίαο,  
Βιάζηεκα Ρψκεο, Μάξηπο Αλαζηαζία. 
Σιή δέ Αλαζηαζίε ελάηε μίθνο εηθάδη νμχ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνπ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αβξακίνπ, θαί Μαξίαο ηήο 
αλεςηάο απηνχ. 

ηίρνη 
αξθφο λεθξψζαο Αβξάκηε πάλ κέινο, 
Θαλψλ ζπλνηθείο ηνίο αζάξθνηο Αγγέινηο. 
Αθείζα ζαξθφο ηνχο εξαζηάο Μαξ ία,  
Φπρψλ εξαζηή κπζηηθψο πεξηπιέθε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Κπξίιινπ. 
ηίρνη 

Τπφζρεζηλ κέιινληνο νχζάλ κνη ζηέθνπο, 
Κχξηιινο νίδα ηήλ απεηιήλ ηνχ μίθνπο. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο άββαο ν ηξαηειάηεο έλζελ θαθείζελ θεληεζείο, 
ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 
άββαο θαη' άκθσ θιήζεσο κέξε άββαο, 
ζελ θαη' άκθσ λχηηεηαη ιφγραηο κέξε. 



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο νζίαο Μεηξφο εκψλ Άλλεο, ηήο 

κεηνλνκαζζείζεο Δπθεκηαλφο. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Μειηηελήο. 
 
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Σαίο Αγίαηο 
 

Χδή δ' 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Ήρνο θσλήο ενξηαδφλησλ, έλζα πέθπθε ρνξεχεηο, Αζιεθφξε, ζχλ παξζέλσλ 
ρνξνίο, ηψ Κηίζηε κεισδνχζα. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Μέιε ζπλζιψκελα νξψζα, θαί νλχρσλ ζπαξαγκφλ πξνζθαξηεξνχζα, 
αλελέρζεο Υξηζηψ, ζπζία κεισδνχζα.  Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο. 
 
θζεο σο άκπεινο ζεφθξνλ, ρείξαο πφδαο ηε σο θιάδνπο ηεκλνκέλε, θαί 
εκίλ λνεηψο, ηφλ νίλνλ γεσξγνχζα, θαξδίαο ηφλ επθξαίλνληα, θαί παζψλ 
σζνχληα κέζελ. 
 
Πχξ αηζζεηφλ νπθ επηνήζεο, λεαλίαο ηξείο ηνχο πάιαη κηκνπκέλε, ζείαλ 
δξφζνλ θαί γάξ, εδέμσ κεισ δνχζα. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
ινλ ηφλ άλζξσπνλ θνξέζαο, ν ππέξζενο δίρα ηήο ακαξηίαο, εθ γαζηξφο 
ζνπ Αγλή, πξνήιζε ζαξθνθφξνο φλ εθδπζψπεη πίζηεη ζε, ηνχο ηηκψληαο 
δηαζψζαη. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Ίλα ηήο άλσ βαζηιείαο, επηηχρεο θαί ηήο δφμεο ηήο αξξήηνπ, παηνπκέλεο 
νθέ, θαί θζεηξνκέλεο δφμεο, σο λνπλερήο θαί θξφληκνο, θαηεθξφλεζαο 
εκθξφλσο. 
 
ηε ν ιχθνο ν παλνχξγνο, ηήλ ακλάδα ζνπ εζπάξαμε δνιίσο, ηφηε ηνχηνπ 
νθέ, ηάο κχιαο δηαζιάζαο, ηαχηελ πνηκήλ σο άξηζηνο, πξφο δσήλ 
επαλεγάγνπ. 
 
Νφκνηο ππείθσλ ηνχ Γεζπφηνπ, ηφ πιαλψκελνλ εδήηεζαο θαί εχξεο, θαί ηνίο 
ψκνηο ηνίο ζνίο, αξάκελνο Πακκάθαξ, νία πνηκήλ εηζήγαγεο, κεηαλνίαο ελ ηή 
κάλδξα. 



Θενηνθίνλ 
Μφλε ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, απεγέλλεζαο ελ δχν ηαίο νπζίαηο, ππνζηάζεη κηά, 
νξψκελνλ Παξζέλε, ψ κεισδνχκελ Πάλαγλε, αζηγήησο εηο αηψλαο. 
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή ε’ 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Νεαληθψο εξίζηεπζαο, Αζιεθφξε παλεχθεκε, θαί θαηά ηήο πιάλεο, αλεζηήζσ 
ηξφπαηα, ρεηξψλ ζηεξνπκέλε γάξ, θαί ηψλ πνδψλ ππέθεξεο, θαί ηνκήο 
καζηψλ, θαί εθξηδψζεσο Μάξηπο, ελέζρνπ ηψλ νδφλησλ, ελ ραξά 
κεισδνχζα. Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνπο αηψλαο. 
 
Οινιακπήο σο ήιηνο, παξζελίαο ιακπξφηεζη, θαί ηήο καξηπξίαο, θαιινλαίο 
εμήζηξαςαο, θαί θφζκνλ εθψηηζαο, ηαίο θσηνβφινηο ιάκςεζη, ζνχ 
Αλαζηαζία, ηήο πνιιήο θαξηεξίαο, πξνζχκσο εθβνψζα. Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Τινκαλνχζαλ πάζεζη, ηήλ ςπρήλ κνπ ζεφλπκθε, θαί ακαπξνπκέλελ, 
πξνζβνιαίο ηνχ φθεσο, ηαίο ζαίο παξαθιήζεζηλ, εθ ηψλ δεηλψλ θαζάξηζνλ, 
θαί θσηηζηηθή, επηζθηάζεη ζνπ Μάξηπο, θαηαχγαζνλ βνψληα. Ηεξείο αλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ Αγλήλ θαί άκσκνλ, ε Παξζέλνο πνζήζαζα, άκσκνλ θαί ζψκα, θαί 
ςπρήλ εηήξεζε, παζψλ ππεθθαχκαηα, ππνκνλή ηεθξψζαζα, πείξάλ ηε 
πνιιψλ, ππελεγθνχζα βαζάλσλ, θαί λχλ επνπξαλίνηο, ελ ζαιάκνηο ρνξεχεη, 
ζχλ ζνί επθξαηλνκέλε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Νηθεηαί ηπξάλλνπ 
Απσιείαο βφζξσ, ηήλ αγλήλ ζπλψζεζε πεξηζηεξάλ ζνπ, ν θαθνχξγνο φθηο, 
αιι’ απηήλ αλήγαγεο Πάηεξ παλζφθσο, Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ. 
 
Καί ελ βίσ Πάηεξ, πεξησλ Αβξάκηε θαί κεηά ηέινο, ηαηξφο λνζνχλησλ, 
αλεδείρζεο Πλεχκαηνο ράξηηη ζεία. Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 
 
Αθαθία Πάηεξ, ελ δηθαηνζχλε ηε θαί ζσθξνζχλε, πίζηεη δηαιάκςαο, ηνίο, 
Αγγέινηο ζηε ζπλεξηζκήζεο. Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ρείζξνπ δψληνο ψθζεο, παλάγηνλ ζθήλσκα εμ νχ πηφληεο, νη ζαλαησζέληεο, 
ηήλ δσήλ θιεξνχκεζα αλαβνψληεο. Δπινγείηε πάληα, ηά εξγαηφλ Κχξηνλ. 

Ο Δηξκφο 
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ θαί θινγφο, ηήο ράξηηφο ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ 



ζνπ, ζθφδξα αληερφκελνη, Παίδεο εβφσλ. Δπινγείηε πάληα, ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ». 
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή ζ' 
Δμέζηε επί ηνχησ 

Ηθξίσ αλεξηήζεο Λφγνπ Θενχ, εηθνλίδνπζα πάζνο ζσηήξηνλ, θαί εθθνπήλ, 
ήλεγθαο ρεηξψλ ζνπ θαί ηψλ πνδψλ, νδφλησλ ηήλ εθξίδσζηλ, γιψζζεο ηήλ 
αθαίξεζηλ θαί καζηψλ, αγλή Αλαζηαζία, Μνλαδνπζψλ ηφ θιένο, θαί ηψλ 
Μαξηχξσλ εγθαιιψπηζκα. 
 
Χο λχκθε σξατζζεο θαιινπνηψ, αξκνζζείζα λπκθίσ παζήκαζη, θαιινπνηνίο, 
έλδνλ ηε ζαιάκσλ θσηνεηδψλ, σο εθιεθηή εζθήλσζαο, θέξνπζα ιακπάδα 
πεξζεληθήλ, θαί λχλ ζπκβαζηιεχεηο, ηψ δψληη εηο αηψλαο, Αλαζηαζία 
δηαιάκπνπζα. 
 
ηαιάδνπζηλ νη πφλνη ζνπ γιπθαζκφλ, ακαξηίαο πηθξίαλ εμαίξνληεο, ε δέ 
ζνξφο, βξχεη ηακάησλ ηνχο πνηακνχο, θαί θαηαθιχδεη πάληνηε, πάζε θαί 
λνζήκαηα ραιεπά, εηο δφμαλ ηνχ σηήξνο, ζεκλή Αλαζηαζία, ηνχ επαμίσο ζε 
δνμάζαληνο. 
 
Ζξίζηεπζαλ γπλαίθεο ηψ ζψ ηαπξψ, θξαηπλζείζαη Υξηζηέ παληνδχλακε, θαί 
ηνχ ερζξνχ, θάξαλ πνιπκήραλνλ αλδξηθψο, Λφγε Θενχ ζπλέζιαζαλ, θαί ηνχ 
Παξαδείζνπ ραξκνληθψο, ηήλ νίθεζηλ ιαρνχζαη, Θεψζεσο κεηέζρνλ, 
επηηεδείσο αλπκλνχζαί ζε. 

Θενηνθίνλ 
Φνξέζαληά ζε ζάξθα εθ γπλαηθφο, σο επέγλσ ε Μάξηπο ζνπ Κχξηε, 
παξζεληθαίο, θαηεγιατζκέλε καξκαξπγαίο, θαί καξηπξίνπ αίκαηη, 
πεξηελζηζκέλε ζνη ηψ Υξηζηψ, Οπίζσ ηήο Μεηξφο ζνπ ελδφμσο πξνζελέρζε, 
σο βαζηιεχνληη ηήο θηίζεσο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Κπξίσο Θενηφθνλ 
Ηδείλ θαηεμηψζεο, Πάηεξ ζενθφξε, ηά δη' ειπίδνο ζνη πάιαη πνζνχκελα, ά 
νθζαικφο νχ θαηείδε, θαί νχο νπθ ήθνπζελ. 
 
Χξαίνο απεθάλζεο, ζείαηο αγιαταηο, ηψλ αξεηψλ δηαιάκπσλ Αβξάκηε, θαί ηψ 
ηψλ φισλ Γεζπφηε ραίξσλ παξίζηαζαη. 
 
πλήθζεο ηαίο ρνξείαηο, πάλησλ ηψλ Οζίσλ, θαί ζχλ απηνίο ηήο Θεψζεσο 
ζηε, επηηπρψλ ηθεηεχεηο, εηο ηφ ζσζήλαη εκάο. 
 
Ζκέξαλ επθξνζχλεο, άγεη ραξκνζπλσο, ηήο ηεξάο ζνπ ψ Πάηεξ θνηκήζεσο, ε 



Δθθιεζία, ηηκψζα ηήλ πνιηηείαλ ζνπ. 
Θενηνθίνλ 

Φηιάγαζε Παξζέλε, ηήλ θεθαθσκέλελ, ηή ακαξηία ςπρήλ κνπ αγάζπλνλ, θαί 
αγαζψλ αησλίσλ, κέηνρνλ πνίεζνλ. 

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

Δμαπνζηειάξηνλ 
Σήο Οζηνκάξηπξνο 

Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 
Μνλαδνπζψλ ηφ θιένο, θαί σξαηφηεο Μαξηχξσλ, Αλαζηαζία ζχ ψθζεο, ελ 
παξζελία αζθνχζα, θαί θαξηεξψο ελαζινχζα, ππέξ Υξηζηνχ ηήο αγάπεο. 

Σνχ Οζίνπ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Χο ειπηξψζσ ζηε, ηψ Θεψ θαί σηήξη, εθ πιάλεο θαθνδαίκνλνο, ζχζηεκα 
δπζζεβνχλησλ, Αβξάκηε ζενθφξε, θαί ηήλ πάιαη πεζνχζαλ, εηο απσιείαο 
βάξαζξνλ, θαί εκάο ηαίο επραίο ζνπ, ξχζαη πνιιψλ, πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ 
θαί θηλδχλσλ, ηνχο πφζσ εθηεινχληάο ζνπ, ηήλ ζεβάζκηνλ κλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
Θενθαλήο Παξάδεηζνο, ψθζεο έρνπζα κέζνλ, μχινλ δσήο ηφλ Κχξηνλ, 
άρξαληε Θενηφθε, εμ νχ θαγφληεο νχθ έηη, απνζλήζθνκελ φισο, αιιά δσήλ 
ακείλνλα, δηά ζνχ δψκελ πάληεο, ηφ ηνχ ηαπξνχ, φπινλ πεξηθέξνληεο θαί 
ληθψληεο, ηφλ απνζηάηελ ηχξαλλνλ, ζέ πκλνχληεο Παξζέλε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο 
ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Λ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Εελνβίνπ θαί Εελνβίαο ηήο αδειθήο 

απηνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ’ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Μαξηπξίνπ ελ αίκαηη, ηήλ ζηνιήλ ζνπ Εελφβηε, επηρξψζαο έλδνμε 
απεηέιεζαο, ηεξσηέξαλ ελ ράξηηη, κεζ' ήο εηζειήιπζαο, σο ζνθφο Αξρηεξεχο, 
ηψλ Αγίσλ εηο Αγία, ζχκα άκσκνλ, δηά ζέ ηψ ηπζέληη θαί ηειεία, πξνζθνξά 
θαζαξσηάηε, αλελερζείο Ηεξψηαηε. 
 
Ξενκέλνπ ηνχ ζψκαηνο, ηήο ςπρήο ζνπ ηφ έλδνζελ, θάιινο δηεδείθλπην 



αμηάγαζηε, Ηεξνκάξηπο ιακπξφηεξνλ, ζεφθξνλ Εελφβηε, ηεξέσλ θαιινλή, 
Αζινθφξσλ ηφ θαχρε κα, ηψλ ζαπκάησλ ηε, ε αέλανο βξχζηο ηψλ 
πλεπκάησλ, αθαζάξησλ φ δηψθηεο, θαί βξαβεπηήο ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
πλαζιείλ ζνη πξνήξεηαη, αδειθά ζπκθξνλνχζά ζνη, Εελνβία πάλζνθε ε 
νκαίκσλ ζνπ, ηά ηψλ ιεβήησλ γάξ βξάζκαηα, αλδξείσο ππήλεγθε, ηνχ ππξφο 
ηήλ απεηιήλ, θαί ηφλ βίαηνλ ζάλαηνλ, φζελ έηπρε, κεηά ζνχ ηψλ ζηεθάλσλ ηψλ 
ηήο λίθεο, θαί ηήο άλσ βαζηιείαο, Ηεξνκχζηα Εελφβηε. 

Γφμα… Ήρνο πι. δ’ 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ, νη δέ ηνχ 

ηνπδίηνπ 
Αζκαηηθήλ ρνξείαλ θξνηήζσκελ ζήκεξνλ, ψ θηινκάξηπξεο, επί ηή κλήκε ηψλ 
παλεπζεβψλ Αζιεηψλ, Εελνβίνπ θαί Εελνβίαο, νχηνη γάξ ηήο Σξηάδνο 
γεγφλαζηλ ππέξκαρνη, θαί ελ ζηαδίσ αλδξείσο, ηφλ αφξαηνλ ερζξφλ, ελ ηψ 
ζεπηψ απηψλ αίκαηη απέπλημαλ, θαί ηφλ ηήο λίθεο ζηέθαλνλ ελδφμσο 
εθνκίζαλην, δηφ πξφο απηνχο αλαβνήζσκελ. Εεχγνο άγηνλ Κπξίσ, 
επινγεκέλε δπάο θαί πεθσηηζκέλε, ηφλ σηήξα πξέζβεπε, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Αληίιεςηο θαί ζθέπε κνπ, ππάξρεηο παλζκψκεηε, Θενηνθε, ζέ γάξ έρσ 
βνεζφλ, ελ ζιίςεζη θαί λφζνηο, θαί ηαίο ζηελνρσξίαηο, θαί ζέ δνμάδσ ηήλ 
ακψκεηνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ μχισ ηήλ δσήλ εκψλ, νξψζα ή παλάκσκνο Θενηφθνο, θξεκακέλελ 
κεηξηθψο, ψδχξεην βνψζα. Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, ζψζνλ ηνχο πφζσ 
αλπκλνχληάο ζε. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, έγνληαη νη Καλφλεο ηεο Οθησήρνπ, θαί ηψλ 
Αγίσλ ν παξψλ. 

 
Πνίεκα Ησζήθ 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ’ 
Άζκα αλαπέκςσκελ 

Θξφλσ παξηζηακελνο Θενχ, σο ηεξεχο εππξφζδεθηνο, θαί κάξηπο άξηζηνο, 
Εελφβηε ηξηζκάθαξ, ηνχο πφζσ ηηκψληάο ζνπ, κλήκελ ηήλ θσηνθφξνλ, ηψλ 
ηνχ βίνπ ιχηξσζαη ζθαλδάισλ. 
 
Αίγιε θσηηδφκελνο νθέ, ηήο ηξηζειίνπ ιάκςεσο, ζθφηνο δηέιπζαο, Διιήλσλ 
δπζθεκίαο, θαί θέγγεη ηψλ ινγσλ ζνπ, πάληα θαηαθσηίζαο, λχλ κεηέβεο 
πξφο άδπηνλ θέγγνο. 
 



Άλζξαμ δεδεηγκέλνο λνεηφο, ππξί πξνζαλαπηφκελνο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, 
απάλησλ ηάο θαξδίαο, πθήςαο πξφο έξσηα, ζείνλ Ηεξνκχζηα, θαί ηήλ πιάλελ 
θαηέθιεμαο πάζαλ. 

Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο ν παλάγηνο λαφο, ν πφθνο φ ζεφδξνζνο, εζθξαγηζκέλε πεγή, ηνχ 
αζαλάηνπ ξείζξνπ, ηήλ πνίκλελ ζνπ Γέζπνηλα, θχιαηηε εθ παληνίσλ, 
πνιεκίσλ απνιηνξθήησο. 
 

Χδή γ' 
Σφλ θφβνλ ζνπ Κχξηε 

Σψ κχξσ ηήο ρξίζεσο ηνχ Πλεχκαηνο, θερξηζκέλνο Εελφβηε, ηεξάηεπζαο σο 
Άγγεινο, Μαξηχξσλ επί ηέιεη, θνζκεζείο ζηεθάλσ. 
 
Φπρψλ επηκέιεηαλ δεμάκελνο, γεσξγία ζείνπ Πλεχκαηνο, θαξπνθφξνπο 
ηαχηαο έδεημαο, δηφ ηήο ηνχ Κπξίνπ, ραξάο εμηψζεο. 
 
Οκαίκσλ ζνη ζχκθξσλ αλαδέδεηθηαη, Εελνβία ψ Εελφβηε, ζπλαζιείλ γάξ ζνη 
πξνήξεηαη, θαί ζνί ζπλαπνιαχεηλ, ηήο ελζένπ δφμεο. 

Θενηνθίνλ 
Σξηάδνο ηφλ έλα απεθχεζαο, ηφ αλζξψπηλνλ θνξέζαληα, Παλαγία 
Μεηξνπάξζελε, φλ αίηεζαη ζσζήλαη, ηνχο ζέ αλπκλνχληαο. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ θφβνλ ζνπ Κχξηε εκθχηεπζνλ, ελ ηαίο θαξδίαηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί 
γελνχ εκίλ ζηεξέσκα, ηνίο ζέ ελ αιεζεία, επηθαινπκέλνηο». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ’ 
Σήλ νθίαλ 

Σήλ ζνθήλ μπλσξίδα ηψλ Αζιεηψλ, επθεκήζσκελ πίζηεη καξηπξηθψο, 
Εελφβηνλ άπαληεο, ηφλ αήηηεηνλ Μάξηπξα, Εελνβίαλ σζαχησο, ηφ δεχγνο ηφ 
ηίκηνλ, σο θξαηήξαο ζεία, πξνρένληαο λάκαηα, φζελ αελάσο, θαζ' εθάζηελ 
αληινχκελ, πηζηψο ηά ηάκαηα, επζεβψο αλαθξάδνληεο. Αζινθφξνη 
παλεχθεκνη, πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Αζζελεία βαξεία.. πεξηπεζψλ, θαί δεηλψο ελ ηνίο πφλνηο θαηαθακθζείο, νπ 
θέξσ ηφλ θαχζσλα, ηήο δεηλήο ξαζπκίαο κνπ, αιι’ ν εηδψο εθάζηνπ, σηήξ 
ηήλ αζζέλεηαλ, θαί σο Παηήξ παηδεχσλ, ηνχο γλψκε ζνη πηαίζαληαο, ζχ κε 
αλάζηεζνλ, δπλαηφο γάξ ππάξρεηο, ηάζζαη λνζήκαηα, θαί ςπρήο θαί ηνχ 
ζψκαηνο, ίλα πάληνηε θξάδσ ζνη. Μεγάια ζνπ ηά έξγα σηήξ, θνβεξά ηε 
φλησο ηά ζαπκάζηα, θαί γάξ πηζηνχο ιπηξνχζαη, ιηηαίο ηήο ηεθνχζεο ζε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηψ μχισ νξψζα ηψ ζηαπξηθψ, ε παλάκσκνο Μήηεξ ηφλ Λπηξσηήλ, 
εζξήλεη δαθξχνπζα, θαί πηθξψο απεθζέγγεην θαί ζπλνρή θαξδίαο, ηάο θφκαο 
εζπάξαηηε, θαί πξφο απηφλ εβφα. Τηέ κνπ θαί Κχξηε, πψο ζε ηψλ Δβξαίσλ, 
αλνκψκαηνο δήκνο, αδίθσο πξνζπήγλπζη, ηψ ηαπξψ αλακάξηεηε; πψο θαί 



ζέισλ πθίζηαζαη, φμνο θαί ηήλ ηξήζηλ ηήο πιεπξάο, ρνιήλ ηε, νίκνη! θαί ήινπο 
καθξφζπκε; αιιά δφμα ζνπ ψηεξ, ηνίο ζείνηο παζήκαζη. 
 

Χδή δ’ 
Δπέβεο εθ' ίππνπο 

Τςφζελ εθάλεο, άζινηο ζεπηνίο σξαηφηαηνο, θαί εδέμσ ζηεθάλνπο ηήο λίθεο 
ζνθέ, θαί αησλίνπ έηπρεο αγαιιηάζεσο, δηφ ζε επθεκνχκελ, Μάξηπο ηεξάξρα 
Εελφβηε. 
 
Σφλ μχισ ηαζέληα, εζεινπζίσο κηκνχκελνο, αλεξηήζεο εμέζζεο Εελφβηε, θαί 
ηήο θζνξάο Μαθάξηε θαί ηήο λεθξψζεσο, απεδχζεο ηφ πάρνο, άθζαξηνλ 
ζηνιήλ ελδπζάκελνο. 
 
Δπρή ζνπ εδξαία, ηά ηψλ δαηκφλσλ ηδξχκαηα, θαηεβιήζε λανί δέ εξξάγεζαλ, 
αξξαγεζηάηε πίζηεη ζνπ αθαληδφκελνη, ψ Εελφβηε Μάθαξ, Ηεξνκαξηχξσλ ηφ 
θαπρεκα. 

Θενηνθίνλ 
Σψ μέλσ ζνπ ηφθσ, ηνχο εθ Θενχ μεληηεχζαληαο, ελ απηψ σθείσζαο 
Παλχκλεηε, κεγαινθψλσο φζελ ζε, πίζηεη δνμάδνκελ, θαί θξαπγάδνκελ. 
Υαίξε, πάλησλ γεγελψλ ηφ δηάζσζκα. 
 

Χδή ε' 
Ίλα ηί κε απψζσ 

Ζ ηνχ ζήιενο θχζηο, Πλεχκαηη λελεχξσηαη ζείσ θαί ήζρπλε, ηφλ ηήλ Δχαλ 
πάιαη, ηήλ πξνκήηνξα εμαπαηήζαληα, θαί ηήο ζείαο δφμεο, ελ νπξαλνίο 
θαηεμηψζε, Εελνβία ηνίο άζινηο εθιάκπνπζα. 
 
Οκβξνηφθνο λεθέιε, γέγνλελ ε γιψζζά ζνπ σο πεηίδνπζα, επζεβείαο 
φκβξνπο, θαί πηζηψλ ηάο θαξδίαο αξδεχνπζα, θαί πξφο επθαξπίαλ, ηάο 
δηαλνίαο νδεγνχζα, ελαξέησλ Εελφβηε πξάμεσλ. 
 
Παξζελίαο αθηίζη ηήο θηιεδνλίαο ηφ ζθφηνο εκείσζαο, θαί θσηί ηψλ άζισλ, 
αζεταο ηήλ λχθηα εθάληζαο, Εελνβία Μάξηπο, ηνχ Ηεζνχ σξαία λχκθε, 
θαηαγψγηνλ ζείνλ ηνχ Πλεχκαηνο. 

Θενηνθίνλ 
Ακαξηίαο βαξέα, πάληνηε πεξίθεηκαη θνξηία Άρξαληε, θαί βνψ ζνη. Σνχησλ, 
κεζηηεία, ηή ζή κε ειάθξπλνλ, ζχ γάξ εη πξνζηάηηο, ακαξησιψλ 
δεδνμαζκέλε, Λπηξσηήλ θαί σηήξα θπήζαζα. 
 

Χδή ο' 
Σήλ δέεζηλ εθρεψ 

Ζ δέεζηο ηήο ελζένπ ςπρήο ζνπ, πξνζεδέρζε σο ζπκίακα Πάηεξ, εηο γάξ 
νζκήλ, επσδίαο πακκάθαξ, ηψλ παζεκάησλ Εελφβηε έζπεπζαο, ηνχ 
ιάκςαληνο εθ γπλαηθφο, θαί ηήλ ζπκπαζαλ θηίζηλ θσηίζαληνο. 
 



Σψ αίκαηη ηήο αζιήζεσο Μάξηπο, θαζεγίαζαο ηήλ γήλ, ηφ δέ πλεχκα, ελ 
νπξαλνίο αλειζφλ πξσηνηφθσλ, ηήλ Δθθιεζίαλ ελζέσο εθαίδξπλε, Εελφβηε 
Ηεξαξρψλ, θαί Μαξηχξσλ πεξίβιεπηνλ θαχρεκα. 
 
Δζηέλσζαο ηήλ αζέβεηαλ Μάθαξ, πιαηπζκψ ηήο αιεζνχο επζεβείαο, θαί ηάο 
νδνχο, ηάο εηο ηαχηελ θεξνχζαο, ηνίο πιαλσκέλνηο ιανίο θαζππέδεημαο, θαί 
έζσζαο ηνχο ραιεπψο, ζαιαηηεχνληαο πιάλεο ηνίο χδαζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Χξαίσζνλ ηήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε, ακνξθία ηψλ παζψλ θξαηνπκέλελ, θαί 
ινγηζκνίο, αιεζνχο κεηαλνίαο, ηήλ ηαπεηλήλ κνπ θαξδίαλ νρχξσζνλ, θαί 
ζψζφλ κε ηφλ επί ζνί, αδηζηάθησο Αγλή θαηαθεχγνληα. 

Ο Δηξκφο 
«Σελ 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 θΘνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Χο απαξράο 

Σνχο αιεζείαο Μάξηπξαο, θαί επζεβείαο θήξπθαο, ηψλ αδειθψλ ηήλ δπάδα 
ηηκήζσκελ, ελ ζενπλεχζηνηο άζκαζη, ηφλ Εελφβηνλ άκα ηή ζεπηή Εελνβία, 
νκνχ βηψζαληαο, θαί δηά καξηπξίνπ ηεπμακέλνπο ζηέθνο άθζαξηνλ. 

Ο Οίθνο 
Σφλ γελλαίνλ θαί κέγαλ Εελφβηνλ, ελ αζκάησλ σδαίο επθεκήζσκελ, θαί ζχλ 
απηψ ηήλ παξΘέλνλ θαί άζπηινλ Εελνβίαλ, ππάξρεη γάξ ζχλαζινο. Οχηνη 
θαζείινλ ερζξνχ θξπάγκαηα, ηήλ δέ πίζηηλ Υξηζηνχ θαηεηξάλσζαλ. δηφ 
πεξηθαλψο εθνκίζαλην, νπξαλφζελ αμίσο παξά Θενχ, ζηέθνο άθΘαξηνλ. 
 

 π λ α μ α ξ η ν λ 
Σή Λ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Εελνβίνπ θαί 

Εελνβίαο ηψλ αχηαδέιθσλ. 
ηίρνη 

πγθαξηεξεί ζνη Εελφβηε ηφ μίθνο, 
Ζ θαξηεξφθξσλ, θάλ γπλή, Εελνβία. 
Σκήζε Εελνβίε θαί αδειθεφο ελ ηξηαθνζηή. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Μαξθηαλνχ, Δπηζθφπνπ 
πξαθνχζεο, καζεηνχ ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Πέηξνπ. 

ηίρνη 
Υξηζηνχ ηφλ επλνπλ Μαξθηαλφλ νηθέηελ, 
Γηά βξφρνπ θηείλνπζηλ νη Υξηζηνθηφλνη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αιεμάλδξνπ, Κξνλίσλνο, 
Ηνπιηαλνχ, Μαθαξίνπ, θαί εηέξσλ δέθα θαί ηξηψλ. 

ηίρνη 
χλ Αιεμάλδξσ ηήο ηηηάλνπ ηφ δένλ, 



Φέξεη Κξνλίσλ, πηφλ νπ ζέβσλ Κξφλνπ. 
Ηνπιηαλφο θαί Μαθάξηνο μίθεη, 
Εσήλ εθεχξνλ ηήλ καθαξησηάηελ. 
Οπ πχξ αλαθζέλ, νπ μίθνο ζερζέλ, Λφγε, 
Γίο πέληε θαί ηξείο άλδξαο εθ ζνχ ρσξίζεη. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Δπηξνπίαο. 

ηίρνη 
Σήλ Δπηξνπίαλ νία λχκθελ ιακπάδεο, 
Πξνχπεκπνλ νίθσ ηνχ λνεηνχ Νπκθίνπ. 
 

Σή απηή εκέξα., Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Κιεφπα θαί ηνχ Οζίνπ 
Παηξφο εκψλ Ησζήθ, Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, θαί ηψλ Αγίσλ 
Μαξηχξσλ, Αζηεξίνπ, Κιαπδίνπ, Νέσλνο, θαί ηήο αδειθήο απηψλ Νενλίιιεο. 

ηίρνη 
Κιαχδηνο, Αζηέξηνο, αιιά θαί Νέσλ, Άζισ μίθνπο ψθζεζαλ αζηέξεο λένη. 
Δπί μχινπ ηαζείζα ε Νενλίιια, 
Ξχινπ παιαηάλ εμεξεχγεηαη βιαδελ. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ Δβδνκήθνληα, Σεξηίνπ, 
Μάξθνπ, Ηνχζηνπ θαί Αξηεκά. 

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

Χδή δ’ 
Παίδεο Δβξαίσλ 

Ρείζξνηο αηκάησλ θαηέζβεζαο, παλανίδηκε ηφ πχξ ηήο αζεβείαο, ηψλ 
ζαπκάησλ εκάο, εθάζηνηε δξνζίδεηο, ηψ ληθεηψ Εελφβηε, ηνχο ελ πίζηεη ζε 
πκλνχληαο. 
 
Θείνλ εηο γλφθνλ ππεηζδχζαο, ηφλ αζέαηνλ σο ζέκηο εζεάζσ, ηήλ ςπρήλ θαί 
ηφλ λνχλ, θσηίδνληά ζνπ Μάθαξ, επζεβνθξφλσο κέιπνληα, Ο Θεφο 
επινγεηφο εί. 
 
Μάξηπο νκαίκσλ ζπκθξνλνχζα, θαί ηά φζηα ζπκπξάηηνπζά ζνη πφζσ, ηήο 
εθείζελ ραξάο, ζχλ ζνί θαηαμηνχηαη, Ηεξνπξγέ Εελφβηε, κεζ' ήο πίζηεη ζε 
ηηκψκελ. 

Θενηνθίνλ 
Σφπνο Παξζέλε αλεδείρζεο, αγηάζκαηνο εμ νχ Θεφο εθάλε, αγηάδσλ εκάο, 
ηνχο πίζηεη κεισδνχληαο. Δπινγεκέλνο πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο ζήο θνηιίαο. 
 

Χδή ε' 
Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο 

Οπθ εδεηιίαζαο μίθνο Ηεξάξρα, νχθ επηνήζεο θηλδχλνπο, νχ θαηεπιάγεο ηφλ 
ζάλαηνλ, αζαλάηνπ ζε δφμεο, δεηθλχνληα κέηνρνλ. 



 
Ηεξνπξγφο κπζηεξίσλ αλεδείρζεο, θαί ζεαπηφλ ηεξεχζαο, ζχκα επψδεο 
γεγέλεζαη, θαί ηήο άλσ ηξαπέδεο, Εελφβηε άμηνλ. 
 
Θαπκαηνπξγίαηο εθιάκπσλ Ηεξάξρα, καξηπξηθάο ιακπεδφλαο, πεξηθαλψο 
ελαπήζηξαςαο, θαί ηφλ δφθνλ ηήο πιάλεο, εηο ηέινο εκείσζαο. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ αγεψξγεηνλ βφηξπλ ζπιιαβνχζα, αλαπεγάδνληα νίλνλ, Παξζελνκήηνξ 
αθέζεσο, ηψλ παζψλ κε ηήο κέζεο, απάιιαμνλ δένκαη. 

Ο Δηξκφο 
«Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ θιφγα, 
θαηαπαηνχληεο ππέςαιινλ. Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ». 
 

Χδή ζ’ 
Έθξημε πάζα αθνή 

Ίζηαην πξφ δηθαζηηθψλ, Παλανίδηκε βεκάησλ ηήλ ζάξθσζηλ, δηαπξπζίσ 
θσλή, αλαθεξχηησλ ηνχ Παληνθξάηνξνο, θαί ηά παζήκαηα απηνχ, ζηαπξφλ ηε 
θαί ζάλαηνλ, θαί ηήλ αλάζηαζηλ, δη' ήο έζσζελ εκάο σο θηιάλζξσπνο. 
 
Χ ζαχκα πψο κεηά ζαξθφο, ηνχο αζάξθνπο δπζκελείο εηξνπψζαην! πψο 
θαηαβέβιεθε, νη αζζελείαο ηφλ πνιπκήραλνλ! πψο νπξαλίνηο ιεηηνπξγνίο, 
ζπλήθζε φ γήτλνο, αγσληζάκελνο, ν Εελφβηνο, φλ λχλ καθαξίδνκελ. 
 
ψκαηα Μάξηπξεο ζεπηνί, αηθηζκνίο παληνδαπνίο παξεδψθαηε, 
πξνζαπνβιέπνληεο, ηήλ δη' αηψλνο καθαξηφηεηα, αδειθηθή γάξ ηή ζηνξγή, 
αιιήινηο ζπλδνχκελνη, καξηπξηθαίο θαιινλαίο, ειακπξχλζεηε, δηφ 
καθαξίδεζζε. 
 
Ζ κλήκε ζήκεξνλ πκψλ, θσηαπγία ιακπνκέλε ηνχ Πλεχκαηνο, πάζηλ 
επέιακςε, ζαπκάησλ ράξηλ ελαπαζηξάπηνπζα, θαί ηακάησλ πνηακνχο, 
πεγάδεη εθάζηνηε, ήλ ενξηάδνληεο, καθαξίδνκελ πκάο Υξηζηνκάξηπξεο. 

Θενηνθίνλ 
Φψηηζνλ πχιε ηνχ θσηφο, ηήο θαξδίαο κνπ ηά φκκαηα δένκαη, καθξάλ 
ειαχλνπζα, ηήο ακαξηίαο ζθφηνο βαζχηαηνλ, εθ ηήο αζιίαο κνπ ςπρήο, ίλα 
κεγαιχλσ ζε, τλα δνμάδσ ζε, τλα πφζσ ζε πκλψ ηήλ παλχκλεηνλ. 

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 

Φνηλίμαο εξπζξφηεξνλ, ηήλ ηεξάλ ζνπ αίκαηη, ζηνιήλ Εελφβηε Μάθαξ, Υξηζηψ 
παξίζηαζαη ραίξσλ, σο Ηεξάξρεο έλζενο, ππέξ εκψλ δεφκελνο, κεηά ηήο ζήο 
νκαίκνλνο, ηήο ηεξάο θαί Παξζέλνπ, θαί Μάξηπξνο Εελνβίαο. 



Θενηνθίνλ 
έ θηβσηφλ θαί ηξάπεδαλ, Πξνθήηαη πξνεγφξεπζαλ, ζηάκλνλ θαί ξάβδνλ θαί 
φξνο, θαί ηφκνλ εγγεγξακκέλνλ, παιάηηνλ θαί θιίκαθα, θαί γέθπξαλ 
κεηάγνπζαλ, εηο χςνο ζείαο γλψζεσο, εκείο δέ ζέ Θενηνθνλ, αμίσο 
αλεπθεκνχκελ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 
Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΛΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ ηάρπνο, Απειινχ, Ακπιία, Οπξβαλνχ, 
Αξηζηνβνχινπ θαί Ναξθίζζνπ, θαί ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπηκάρνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

 
Ήρνο α' 

Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο 
Δηο πάζαλ εμέδξακε ηήλ γήλ πκψλ ν ζσηήξηνο, θζφγγνο Κπξίνπ Απφζηνινη 
θέγγεη ηήο ράξηηνο, θαηαπγάδσλ πάλησλ ηάο θαξδίαο έλδνμνη, θαί ιχσλ ηήο 
απάηεο ηήλ δφθσζηλ, δηφ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 
ηάρπο ν παλφιβηνο Υξηζηνχ, θήξπμ θαί Απφζηνινο, θαί Απειιήο ν 
ζαπκάζηνο θαί Αξηζηφβνπινο, Οπξβαλφο, Ακπιίαο θαί ν ζείνο Νάξθηζζνο, 
Σξηάδα παλαγίαλ θεξχμαληεο έζλε εθψηηζαλ θαί δνπιείαο ειπηξψζαλην, νχο 
ελ πίζηεη πάληεο καθαξίζσκελ. 
 
Φσζηήξεο ππέξιακπξνη Υξηζηνχ, ζθεχε θαζαξψηαηα, φιελ ηήλ αίγιελ ηνχ 
Πλεχκαηνο πίζηεη ρσξήζαληεο, Δθθιεζίαο ζηχινη, νπξαλνί πεξίδνμνη, ηήλ 
δφμαλ ηνχ Θενχ δηεγνχκελνη, απηψ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο 
εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. 
 

Καί ηξία ηνχ Μάξηπξνο 
 

Ήρνο ν απηφο 
Σψλ νχξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σψλ νχξαλίσλ ηά θάιιε, πνζήζαο έλδνμε, ηήλ ηψλ πξνζθαίξσλ δφμαλ, εηο 
νπδέλ εινγίζσ, δηφ θαί ηζαγγέισο ελ ηή ζαξθί, βηνηεχσλ σο άζαξθνο ηάο 
πνιζηξφπνπο θνιάζεηο ηψλ δησθηψλ, θαξηεξψο θέξεηο Δπίκαρε. 
 



Δλ νπξαλίαηο παζηάζη, ρνξεχσλ έλδνμε, θαί εληξπθψλ ηή δφμε ηνχ ηψλ φισλ 
Γεζπφηνπ, Δπίκαρε ηξηζκάθαξ δπζψπεη απηφλ, ππέξ εκψλ ηψλ ηηκψλησλ ζε, 
ίλα ηξπθήο αησλίνπ θαί ηήο ραξάο ζχλ Αγγέινηο απνιαχζσκελ. 
 
Φσζηήξ ιακπξφηαηνο ψθζεο Μάξηπο Δπίκαρε ηνίο ελ ηψ ζθφηεη θαίλσλ θαί 
αγλνίαο ηψ δφθσ ηνπο πάιαη Κξαηνπκέλνπο, θσηίζαο ηαίο ζαίο, ηεξαίο 
παξαηλέζεζη, θαί ελαζιήζαο λνκίκσο ππέξ Υξηζηνχ λίθεο ζηέθαλνλ 
απείιεθαο. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεηαβνιήλ κνη ηνχ βίνπ, Παξζέλε ράξηζαη, απφ ηψλ εκπαζψλ κνπ, 
κεηαθέξνπζα ηξφπσλ, πξφο ζείαο απαζείαο λεχζηλ νκνχ θαί νηθείσζηλ 
άξξεηνλ πέλζνο ραξκφζπλνλ βξχεηλ κνπ ηήλ ςπρήλ, αελάσο κνη παξέρνπζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Τπέξ εκψλ ν Τηφο ζνπ, παζείλ ελέζρεην, ίλα ηψ ηνχηνπ πάζεη, ηελ απάζεηαλ 
πάζη, παξάζρε Θενηφθε, φζελ απηφλ, θαζηθέηεπε πάληνηε, παζψλ παληνίσλ 
κε ξχζαζζαη θαί ςπρήο, θαί ηνχ ζψκαηνο πξεζβείαηο ζνπ. 
 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησερνπ. 

 
Απνιπηίθηνλ ηψλ Απνζηνισλ 

Ήρνο γ’ 
Απφζηνινη Άγηνη, πξεζβεχζαηε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ, 
παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ. 
 

Καί ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ο Μάξηπο ζνπ, Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο 
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο ηπξάλλνπο 
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε. Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο, 
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ πλήζε ηηρνινγίαλ, αλαγηλψζθνληαη νη Καλφλεο, εηο ηήο 
Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ νη δχν παξφληεο. 

 
Ο Καλσλ ηψλ Απνζηφισλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Πηζηψο επαηλψ ηνχο Θενχ ππεξέηαο. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο α' 
νχ ε ηξνπαηνχρνο 

Πίζηεη ηνπο γεξαίξνληαο πκψλ, ηφ ηεξφλ ζεεγφξνη κλεκφζπλνλ, θαί 
παλεγπξίδνληαο, ραξκνληθψο παζψλ αριχνο ξχζαζζε, θαί ηήο αησλίνπ, 
ραξάο κεηφρνπο εξγάζαζζε. 



 
Ίρλεζηλ επφκελνη Υξηζηνχ, ηνχ ζαξθσζέληνο δη' νίθηνλ Παλφιβηνη, ηνχηνπ ηε 
πξνζηάμεζη, ζεαξρηθαίο 
θαζππνπξγνχληεο ψθζεηε, πάλησλ πιαλσκέλσλ, θαζεγεηαί πξφο επζέβεηαλ. 
 
ηάρπλ θαί Ακπιίαλ ηφλ ζνθφλ, θαί Οπξβαλφλ Απειιήλ ηε θαί Νάξθηζζνλ, θαί 
ηφλ Αξηζηφβνπινλ, ηνχο ηνχ Υξηζηνχ Μαζεηάο ρξεκαηίζαληαο, πίζηεη 
ζπλειζφληεο, ρξεσζηηθψο καθαξίζσκελ. 

Θενηνθίνλ 
Σφ πεξηθαλέο φξνο Θενχ, ηήλ θηβσηφλ ηήλ Αγίαλ θαί Σξάπεδαλ, ζηάκλνλ ηε 
ηήλ πάγρξπζνλ, ηφ θαζαξφλ ηνχ Κπξίνπ παιάηηνλ, ηήλ επινγεκέλελ, ελ 
γπλαημί καθαξίζσκελ. 
 
Ο Καλσλ ηνχ Μάξηπξνο, πνίεκα θαί νχηνο ηνχ απηνχ Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

Άζνκαί ζνη Κχξηε 
Σαίο ζείαηο ιακπξφηεζηλ Αζινθνξε, ηνχο ηήλ θσζθφξνλ θαί ζεπηήλ, 
ηεινχληάο ζνπ παλήγπξηλ, θσηίδεζζαη ηθέηεπε, Δπίκαρε καθάξηε. 
 
Υαίξσλ πξνζερψξεζαο ηαίο βαζαλνηο, κή πηνεζείο ηψλ δησθηψλ, ηά ζξάζε 
παλφιβηε, αιι έξσηη ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, επθξαίλνπ αλαηξνχκελνο. 
 
Έζηεο επί βήκαηνο Αζινθφξε, ηή παλνπιία ηνχ ηαπξνχ, θξαηηφκελνο φινο, 
γελλαίσ θξνλή καηη. 
κεγαιχλσλ ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη αζπφξσο εθ γαζηξφο, Παξζέλνπ εηέρζεο, 
δη' ήο θαί ζψδεηο άπαληαο, σο κφλνο πνιπέιενο. 
 

ηψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή γ' 
Ο κφλνο εηδψο 

Χο ζηάρπο πνιχθνξνο ζνθέ, σξάζεο ιφγσ γλψζεσο, ηνχο ηψ ιηκψ ηαθέληαο 
ηήο πίζηεσο, εθηξέθσλ ηάρπ ζενκαθάξηζηε, θαί ηξνθήο ηήο θξείηηνλνο, 
θνηλσλνχο ελ ράξηηη, εξγαδφκελνο ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
αγήλε ηή γιψηηε επθπψο, ρξεζάκελνο ειίεπζαο, εθ ηνχ βπζνχ ηήο πιάλεο 
Απφζηνιε, θαί πξνζεγάγνπ ζείνλ νςψληνλ, ηψ ειζφληη Νάξθηζζε, ζψζαη ηφ 
πιαλψκελνλ, Βαζηιεί θαί Γεζπφηε ηήο θηίζεσο. 
 
Δπέδξακεο νηά πεξ αζηήξ, Δψαο εμνξκψκελνο, θαί Βξεηηαλίαο πφιεηο 
επέθζαζαο, Υξηζηνχ θεξχηησλ ηφ Δπαγγέιηνλ, θαί θσηίδσλ ράξηηη, κάθαξ 
Αξηζηφβνπιε, ηνχο πηζηψο δερνκέλνπο ηφλ ιφγνλ ζνπ. 



Θενηνθίνλ 
Παζηάο θσηνθφξνο ηνχ Υξηζηνχ, θαί ζξφλνο πςειφηαηνο, Θενγελλήηνξ 
ψθζεο Παλάκσκε, ελ ζνί γάξ κφλνο αλαπαπζάκελνο, ηνχο εκψλ αθείιεην, 
θφπνπο θαί ηήλ κέιινπζαλ, ηνίο αμίνηο επηξέπηζελ άλεζηλ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Σφμνλ δπλαηψλ 
Θξάζνο αζεβψλ εκαχξσζελ, ελ ηή παληεπρία,ηνχ ηαπξνχ εγθαπρψκελνο, 
ηξνπαηνχρνο θαί ζηεθαλίηεο, ηνχ Υξηζηνχ Μάξηπο Δπίκαρνο. 
 
Γφμαλ παξηδψλ ηήλ πξφζθαηξνλ, θαί πξφο ηνχο αγψλαο, απνδπζάκελνο, 
έραηξεο γελλαηφθξσλ σο ζηξαηηψηεο, ηνχ Υξηζηνχ Μάξηπο Δπίκαρε. 
 
ψκα αηθηζκνίο παξέδσθαο, ηήλ ςπρήλ δέ Μάξηπο, αζθαιψο δηεηήξεζαο, 
ζχκα άκσκνλ ηψ Γεζπφηε, ζεαπηφλ πξνζάμαο πάληηκνλ. 

Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο κήηεξ απεηξφγακε, ε Θεφλ Λφγνλ, ελ γαζηξί ζνπ ρσξήζαζα, θαί 
ηεθνχζα ζεζαξθσκέλνλ, σο Θεφλ νκνχ θαί άλζξσπνλ. 

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

Κάζηζκα ηψλ Απνζηφισλ 
Ήρνο α' 

Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Δηο άπαζαλ ηήλ γήλ, ν ζνθφο νκψλ θζφγγνο, εμήιζελ αιεζψο, ηνχ Κπξίνπ 
απηφπηαη, Απφζηνινη έλδνμνη, νπξβαλέ ζχλ Ακπιία ηε, Αξηζηφβνπιε, θαί 
Απειιή ζχλ Ναξθίζζσ, κεηά ηάρπνο, ππέξ πκψλ ηφλ σηήξα, απαχζησο 
πξεζβεχζαηε. 

Γφμα... Σνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο δ' 

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Σαίο ζείαηο ιακπξφηεζη θαιισπηδφκελνο, ηφ ζθφηνο εκείσζαο, ηήο αζεταο 
ζνθέ, αζιήζαο δη' αίκαηνο, φζελ ηήλ παλαγίαλ, θαί θσζθφξνλ ζνπ κλήκελ, 
πίζηεη επηηεινχληεο, εμαηηνχκεζα πάληεο, ιαβείλ ζείνλ έιενο, Μάξηπο 
Δπίκαρε. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αγλή παλακψκεηε, θαί απεηξφγακε, ε κφλε ηφλ άρξνλνλ, Τηφλ θαί Λφγνλ 
Θενχ, ελ ρξφλσ θπήζαζα, ηνχηνλ ζχλ ηνίο αγίνηο, θαί ζεπηνίο Παηξηάξραηο, 
Μάξηπζη θαί Οζίνηο θαί Πξνθήηαηο δπζψπεη, δσξήζαζζαη εκίλ, ηιαζκφλ θαί 
κέγα έιενο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ, ηήλ 
παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ 



ζνπ, φλ πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ 
εκίλ δσξή ζαζζαη. 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή δ’ 
ξνο ζε ηή ράξηηη 

Αζηξάςαο ελ γή, δηθαηνζχλεο ν Ήιηνο, ψο πεξ αθηίλαο κπζηηθάο, 
πξνζεπαθήθελ εκθαλψο, ηάρπλ ηε θαί Νάξθηζζνλ, θαί Οπξβαλφλ Ακπιίαλ 
θαί Αξηζηφβνπινλ, θαί Απειιήλ ηνχο ελ ζθφηεη θσηίδνληαο. 
 
Ηζρχτ ηνχ ζείνπ, δπλακνχκελνο Πλεπκαηνο, ηνχο θαηνηθνχληαο, Οδεζζφλ, 
πηνχο απέδεημαο θσηφο, Ακπιία Απφζηνιε, επηηειψλ ζαπκάησλ έξγα 
παξάδνμα, θαί θαηαξγψλ ηψλ δαηκφλσλ ηάο θάιαγγαο. 
 
Νακάησλ ελζέσλ, πεπιεζκέλνο εμέδξακεο, θαζάπεξ ξεχκα Οπξβαλέ, 
ζσηεξηψδεο ηά πηθξά, θαί άπνηα λάκαηα, απνζνβψλ θαί θαηαξδεχσλ ελ 
ράξηηη, ηψλ επζεβνχλησλ πακκάθαξ ηφ πιήξσκα. 

Θενηνθίνλ 
Χξάζεο Αγγέισλ, ππεξέρνπζα Γέζπνηλα, ηφλ γάξ εθείλνηο θνβεξφλ, 
αλεξκελεχησο ελ γαζηξί, ρσξήζαη εμίσζαη, θαί ελ ρεηξί βαζηάζαη θαζάπεξ 
λήπηνλ, ηψλ εκεξψλ ηε θαί ρξφλσλ επέθεηλα. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Σνχο νπξαλνχο ε αξεηή ζνπ 
Σήο ηψλ αζέσλ κή θξνληίζαο αζεφηεηνο, πξφο ηνπο αγψλαο ζαξζαιέσο 
παξεηάμαην, ν επθιεήο Δπίκαρνο, Γφμα ζνη θξαπγάδσλ θηιάλζξσπε. 
 
Σή ειπίδη ηψλ κειιφλησλ αγαζψλ λεπξνχκελνο, ηψλ αιγεδφλσλ αλδξείσο 
θαηεθξφλεζελ, αλαβνψλ Δπίκαρνο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. 
 
Σψλ επηγείσλ θαηαπηχζαο ηήλ ιακπξφηεηα, δηά ζαλάηνπ βαζηιείαλ 
εθιεξψζαην, ν ζαπκαζηφο Δπίκαρνο, δφμαλ αλαπέκπσλ ηψ δψληη Θεψ. 

Θενηνθίνλ 
Υεξνπβηθψλ ηαγκάησλ ππεξέρνπζα, θαί ζεφλ ελ αγθάιαηο επνρνχκελνλ, κεηά 
ζαξθφο βαζηάζαζα, ραίξε Θενηφθε αλχκθεπηε. 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ε' 
Ο θσηίζαο 

Σνχ Πνηκέλνο ηνχ θαινχ ηά ακψκεηα πξφβαηα, κέζνλ ιχθσλ ππ' απηνχ 
πξνθαλψο απεζηάιεζαλ, ηνχηνπο ηηζαζεχνληεο, θαί εηζειαχλνληεο πξφο 
κάλδξαλ, ηήλ λνεηήλ δηά πίζηεσο. 



 
Ο κέγαο ζε Βπδαληίνπ Αλδξέαο θαηέζηεζελ, Δπίζθνπνλ ηνχο εθείζε πηζηνχο 
εθδηδάζθνληα, ηάρπ Ηεξψηαηε, θαί θπβεξλψληα πξφο ιηκέλαο, ηνχο γαιελνχο 
ζεία ράξηηη. 
 
Τπέξηηκνλ ψο πεξ ιίζνλ ζε έζρελ αθξφγσλνλ, Ζξαθιείαο ε ζεπηή Δθθιεζία 
ζηεξίδνληα, Απειιή καθάξηε, ηαχηελ ελ ιφγσ αιεζείαο, φζελ αμίσο πκλνχκέλ 
ζε. 

Θενηνθίνλ 
πλέιαβεο ππέξ ιφγνλ ηφλ Λφγνλ θαί έηεθεο, παλχκλεηε, φλ Παηήξ εθ 
γαζηξφο απεγέλλεζε, πξφ αηψλσλ Άρξαληε, φζελ σο ηνχηνπ ζε Μεηέξα, 
ρξεσζηηθψο καθαξίδνκελ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε 
Θσξαθηζζείο ηή ράξηηη, ηψ φπισ ηνχ ηαπξνχ, ηνίο αζεβέζηλ εβφα ν Μάξηπο. 
Ξίθνο ηε θαί πχξ νχ κε ρσξίζεη, ηήο ηνχ Υξηζηνχ αγαπήζεσο. 
 
Ο επθιεήο Δπίκαρνο, βήκαηη παξεζηψο, ηνίο αλνκνχζηλ εβφα επζαξζψο. Γήλ 
θαί νπξαλφλ ζενί κή δξψληεο, δπζζεβψο απνιέζζσζαλ. 
 
Ο αζιεηήο Δπίκαρνο, ζεφζελ εκπλεπζζείο, Παηέξα Λφγνλ, θαί Άγηνλ Πλεχκα, 
θχζεη ελ κηά ηνίο αγλννχζη, ηήλ Σξηάδα εθήξπμε. 

Θενηνθίνλ 
Σίο εμεηπείλ δπλήζεηαη,ηνχ ηφθνπ ζνπ Αγλή, ηφλ ππέξ Λφγνλ παξάδνμνλ 
ηξφπνλ; θχζεη γάξ Θεφλ, ζεζαξθσκέλνλ ππέξ ιφγνλ εθχεζαο. 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ο’ 
Δθχθισζελ εκάο 

Θαιάζζαο ηψλ εζλψλ δηαηαξάμαληεο, ηαίο ζείαηο επηβάζεζη, δηεζψζαηε ηνχο 
πάιαη ηή πηθξά, άικε ζπκπληγέληαο θαί πξνζήμαηε, ηψ Λπηξσηή δηαζσζέληαο 
Θενκαθάξηζηνη. 
 
Διένπο ζειεηήλ Θεφλ εθήξπμαο, θαί πιάλεο ειεπζέξσζαο, ζείε Νάξθηζζε 
ςπράο ηψλ αζεβψλ, κέγαο γεγνλσο Αζελψλ πξφεδξνο, θαί θπηνπξγφο θπηψλ 
σξαίσλ Θενκαθάξηζηε. 
 
Ο ζείνο Οπξβαλφο ιφγνλ δσήξπηνλ, θαί ράξηλ ηψλ ηάζεσλ, αλαβιχζαο 
εθεηιθχζαην ιανχο, πξφο ηφλ θσηηζκφλ ηήο ζείαο ράξηηνο, σο κηκεηήο ηνχ 
ζαξθσζέληνο, θαί θφζκνλ ζψζαληνο. 

Θενηνθίνλ 
Τκλνχκέλ ζε δη' ήο εδηθαηψζεκελ, νη πξφηεξνλ θαηάθξηηνη, θαί ζπλήθζεκελ 



αυινηο Λεηηνπξγνίο, θαί ηνχ Παξαδείζνπ εμηψζεκελ, ελ γπλαημίλ επινγεκέλε 
Θενραξίησηε. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Δβφεζε, πξνηππψλ 
Καηήξγεζε, ηψλ εηδψισλ ηήλ πιάλελ Δπίκαρνο, ηή δπλάκεη, ηνχ ζαξθί 
ζηαπξσζέληνο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, θαί ζηεθάλνπο δφμεο, αιεζψο παξ' 
απηνχ εθνκίζαην. 
 
Καηέιηπε, ηά ελ θφζκσ θαί θφζκνλ Δπίκαρνο, θαί ηφ ζψκα,ηαίο βαζάλνηο 
αλδξείσο παξέδσθελ, ππέξ ηνχ Γεζπφηνπ, θαί ζχλ ηνίο Αζινθφξνηο 
αγάιιεηαη. 
 
Κνηλσλήζαο, ηψλ Υξηζηνχ παζεκάησλ. Δπίκαρνο, ηή δπλάκεη, ηνχ ζαξθί 
ζηαπξσζέληνο Θενχ εκψλ, θαί ηήο ζείαο δφμεο, σο απηνχ κηκεηήο 
θεθνηλψλεθε. 

Θενηνθίνλ 
Γπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ νηθεηψλ ζνπ Θεφλπκθε, Θενηφθε, ηφλ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληα Θεφλ εκψλ, φηη ζέ θαί κφλελ, πξνζηαζίαλ πηζηνί επηζηάκεζα. 

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 β’ 
Σνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ 

Δηο ηά ηνχ θφζκνπ δξακνληεο πιεξψκαηα, ζενγλσζίαο ηφλ ιφγνλ εζπείξαηε, 
θαί ζηάρπλ πνιχρνπλ δξεςάκελνη, Βαζηιεί ηψλ απάλησλ πξνζήμαηε, 
Απφζηνινη Υξηζηνχ παλανίδηκνη. 

Ο Οίθνο 
Σψλ Απνζηφισλ ηήλ κλήκελ πάληεο, σο ζσηεξίαο εκέξαλ επθεκήζσκελ 
λχλ, θαί επζεβψο καθαξίζσκελ. Αχηε γάξ πάζε ηή νηθνπκέλε ψο πεξ ήιηνο 
ιάκπεη, θσηφο αθηίζη πάζαλ αριχλ εθδηψθνπζα, θαί θαηαιάκπνπζα ηνχο 
πφζσ ηαχηελ εθηεινχληαο, θαί πίζηεη γεξαίξνληαο, δηφ πξνζχκσο 
ζπλδξάκσκελ, αλπκλνχληεο απηνχο θαί θξαπγάδνληεο. Δθ ηψλ θηλδχλσλ 
ξχζαζζε εκάο, Απφζηνινη Κπξίνπ παλανίδηκνη. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΛΑ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ 

εβδνκήθνληα, ηάρπνο, Απειινχ, Ακπιία, Οπξβαλνχ, Ναξθίζζνπ θαί 
Αξηζηνβνχινπ. 

ηίρνη 
ηάρπο δξεπάλσ ηήο ηειεηήο, σο ζηάρπο, 
Δθ ηνχ παξφληνο εθζεξίδεηαη βίνπ. 
ηγά ζηεξήζεη πλεπκάησλ ψο θνιιάβσλ. 



Ζ ηεηξάρνξδνο ηψλ Απνζηφισλ ιχξα. 
Φπράο, Αξηζηφβνπινο, αγξεχζαο ιφγσ, 
Θεψ πξφζεηζη, κηζζφλ αηηψλ ηήο άγξαο. 
Πξψηε ελ ηξηαθνζηή Απφζηνινη έμ ηέινο εχξνλ. 
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπηκάρνπ. 

ηίρνη 
Οπ δεηιφο Δπίκαρνο ψθζε πξφο μίθνο, 
Απξνζκάρεηνλ ζχκκαρνλ Θεφλ θέξσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Ηαθψβνπ, Δπηζθφπνπ 
Μπγδνλίαο, ελφο ηψλ ηξηαθνζίσλ δέθα θαί νθηψ Αγίσλ Παηέξσλ ηψλ ελ 
Νηθαία. 

 
Σή απηή εκέξα, Γηήγεζηο Θενδσξήηνπ Δπηζθφπνπ, πεξί βίνπ θαί 

αζιήζεσο Οκνινγεηνχ ηηλνο αλσλχκνπ. 
 
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή δ’ 
έ λνεηήλ, Θενηφθε 

Τπνκνλή, πεηξαζκψλ εξξχζζεηε, ερζξνχ πεηξάδνληνο πκάο, επνκβξίαηο δέ 
ινγηθαίο, έλδνμνη Απφζηνινη, φινλ θαηεπηχζαηε, θινγκφλ ηήο πιάλεο 
θξαπγάδνληεο, Ο αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 
Πεξηθαλψο, άξηζηα βνπιεχεζζαη θαί ηειεηφηαηα ηνχο ζνχο, Αξηζηφβνπιε 
θνηηεηάο, κάθαξ εμεπαίδεπζαο, σο ηήλ ελππφζηαηνλ, νθίαλ ζρψλ ζε 
παηδεχνπζαλ, ηφλ αηλεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ. 
 
Ζ ηψλ πηζηψλ, ηεξά νκήγπξηο, ηεξσηάηαηο ελ θσλαίο, καθαξίδεη ζε Απειιή, 
ηέινο γάξ καθάξηνλ έζρεο πνιηηείαλ ηε, αγγειηθήλ κέιπσλ πάληνηε. Ο αηλεηφο 
ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 

Θενηνθίνλ 
Ρχζαη εκάο, πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, θαί ζπκθνξψλ παληνδαπψλ, θαί 
Βαξβάξσλ επηδξνκήο, Γέζπνηλα παλχκλεηε, φπσο ζε δνμάδσκελ, θαί ηφλ εθ 
ζνχ ηερζέληα Θεφλπκθε, ηφλ αηλεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Αβξακηαίνη πνηέ 
Καηαπαηψλ αλδξηθψο, ζχλ ηψ ππξί ηήλ πιάλελ, ηψ ζηαπξσζέληη ν ανίδηκνο, 
εβφα Δπίκαρνο, Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηνο εί. 
 



Οχ θαηεπιάγε θινγφο, νχηε ζεξψλ αγξίσλ, νχηε βαζάλσλ ηήλ επίζεζηλ, 
θξαπγάδσλ Δπίκαρνο, Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Τπνκνλή πεηξαζκψλ, ζενίο αςχρνηο ζέβαο, ν Μάξηπο φισο νπθ απέλεηκελ, 
αιιά πίζηεη έθξαδελ, Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Δλ ηή άθιέθησ βάησ, θαη δξνζνβφισ θακίλσ, ζχ πξνεγξάθεο 
Μεηξνπάξζελε, αθξάζησο θπήζαζα, ζεζαξθσκέλνλ Θεφλ, αγλή επινγεκέλε. 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ε’ 
Δλ θακίλσ Παίδεο Ηζξαήι 

Δληψ θφζκσ ψζπεξ αζηξαπαί, εθάλεηε ζεφπηαη, θινγίδνληεο κέλ ηήλ 
πιάλελ, ηνχο δέ κέιπνληαο πηνχο, εκέξαο δεηθλχνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά 
έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Σψ λνζηίκσ άιαηη ηψλ ζψλ, Ακπιία δηδαγκάησλ, ηήο πιάλεο ζεπεδφλα, 
απεθάζεξαο δηφ, ηηκψληέο ζε ςάιινκελ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ 
Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Αλπκλείζζσ ηάρπο ν θιεηλφο, Ακπιίαο Απειιήο ηε, θαί Νάξθηζζνο 
Οπξβαλφο ηε, θαί φ πάλζνθνο βνψλ, πηζηψο Αξηζηφβνπινο. Δπινγείηε πάληα 
ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
έ θαί ηείρνο θαί θαηαθπγήλ, θαί θιίκαθα πξφο χςνο, κεηάγνπζαλ ηφ 
αλζξψπηλνλ, παλακψκεηε. Αγλή, εηδφηεο θξαπγάδνκελ. Δπινγείηε πάληα ηά 
έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Σφλ ελ ηψ ηαπξψ πξνζεισζέληα 
Πάζνο ηφ ζεπηφλ εμεηθνλίδσλ, ελ ηνίο ζνίο κέιεζη νθέ, ππέθεξεο αλδξείσο, 
πείξαλ πνιιψλ βαζάλσλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ αλαθεξχηησλ. 
 
ηάδνπζηλ νη ζνί ηδξψηεο Μάξηπο, ζενζεβείαο γιπθαζκφλ, εμαίξνληα πηθξίαλ, 
πιάλεο αζεφηεηνο, δηφ, Δπίκαρε δνμάδεηο, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
Έραηξεο πνηλαίο πξνζνκηιήζαο, παληνδαπαίο παλεπζζελψο, Δπίκαρε 
πακκάθαξ, θξάδσλ. Τπεξπςνχηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ εηο ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
ψζφλ κε Αγλή ε ηφλ σηήξα, απνθπήζαζα Υξηζηφλ εκίλ νκνησζέληα, φπσο 
ελ αηλέζεη ζε αεί, καθαξίδσκελ επινγεκέλε. 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ ηψ ηαπξψ πξνζεισζέληα, θαί απνδείμαληα εκίλ φπινλ εηο 



ζσηεξίαλ, Παίδεο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ εηο ηνχο αηψλαο». 
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ζ’ 
Σχπνλ ηήο αγλήο 

Ίλα ηά ηήο γήο πιεξψκαηα, πεπιεξσκέλα πιάλεο ηνχ πνιεκήηνξνο, θαί 
κεκεζησκέλα, ζθνηαζκνχ αζεφηεηνο, ηψ θσηί θαηαπγάζεο ηήο γλψζεσο, ηάο 
ζάο ζσηεξηψδεηο, απγάο Οηθηίξκνλ ηνχηνηο έπεκςαο. 
 
θζεο θεξσλχκσο έλδνμε, ζσηεξηψδεο ζηάρπο, ζίηνλ ηνίο ρξήδνπζη, θέξσλ 
ζηεξηγκφλ, ζενγλσζίαο παξέρνληα, θαί ιηκνχ λνεηνχ εμαηξνχκελνλ, ηνχο 
πίζηεη ζε θαί πφζσ, Ηεξνθήξπμ καθαξίδνληαο. 
 
ηφκα ηνχ Θενχ γελφκελνο, ηάο ηψλ ξεηφξσλ γιψζζαο αιάινπο έδεημαο, θαί 
εθ θάξπγγνο, ηνχ δπζκελνχο Αξηζηφβνπιε, αληκήζσ ςπράο θαί πξνζήγαγεο, 
Κπξίσ ζεζσζκέλαο, δηά ηειείαο επηγλψζεσο. 
 
Ήδε νπξαλνχο γεζφκελνη, ζενεηδείο νηθνχληεο, Θενχ Απφζηνινη, ηνχο επί ηήο 
γήο, εηιηθξηλψο πκάο ζέβνληαο, θαί γλεζίσο πκάο καθαξίδνληαο, κεηφρνπο 
αησλίνπ,θαηαμηψζαηε ιακπξφηεηνο. 

Θενηνθίνλ 
Φέξεηο ηφλ ηά πάληα θέξνληα, θαί γαινπρείο ηφλ πάζη ηξνθήλ παξέρνληα 
κέγα θαί θξηθηφλ, ηφ ππέξ λνχλ ζνπ κπζηήξηνλ, θηβσηέ ηνχ ζεπηνχ 
αγηάζκαηνο, Παξζέλε Θενηφθε, φζελ πηζηψο ζε καθαξίδνκελ. 
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 
Ηζρχτ ξσλλχκελνο Υξηζηνπ Δπίκαρε, Αζινθφξε εηαπείλσζαο, θξάηνο 
αλίζρπξνλ δαηκφλσλ, θαί λίθεο ηφ ιακπξφλ ήξαο ηξφπαηνλ, ρνξνίο ηψλ 
Αζιεηψλ ζηεθαλνχκελνο, φζελ ζε πίζηεη καθαξίδνκελ. 
 
θζε ψο πεξ θξήλε αιεζψο Δπίκαρε, ε ζή ζήθε αλαβιχδνπζα, ράξηλ 
ζαπκάησλ παξαδφμσλ, θαί λέθνο ηψλ παζψλ εθδηψθνπζα, ηψλ πίζηεη 
πξνζεξρνκέλσλ ζνη πάληνηε, Μάξηπο ζεφθξνλ αμηάγαζηε. 
 
πλέηξηςαο πάζαο ηνχ ερζξνχ παλεχθεκε, ηάο παγίδαο θαί εθάληζαο, ηνχηνπ 
ηφ φλνκα κεη' ήρνπ, Υξηζηφλ νκνινγήζαο ελψπηνλ, ηπξάλλσλ θαί βαζηιέσλ 
Δπίκαρε, φΘελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ. 
 
Ζιίνπ ιακπξφηεξνλ εκίλ εμέιακςε, ζνχ ε Μλήκε παλανίδηκε, πάλησλ 
θσηίδνπζα θαξδίαο, ελ ηαχηε ηψλ πηζηψλ επθεκνχλησλ ζε, πακκάθαξ 
Αζινθφξε Δπίκαρε, φζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ. 



Θενηνθίνλ 
Φσηφο νηθεηήξηνλ αγλή γεγέλεζαη, δηά ηνχην ηθεηεχσ ζε, Φψηηζνλ Γέζπνηλα 
ηάο θφξαο, ηήο ηεηαπεηλσκέλεο θαξδίαο κνπ, παζψλ ηαίο ραιεπαίο 
ακαπξφηεζηλ, φπσο ελ πίζηεη καθαξίδσ ζε. 

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζΘεηε 

ηάρπο, Ακπιίαο, Νάξθηζζνο, θαί Απειιήο ν έλδνμνο, θαί Αξηζηφβνπινο 
ζείνο, θαί Οπξβαλφο νη θσζηήξεο, λχλ παξ' εκψλ θαηά ρξένο, θαηδξψο 
αλεπθεκείζζσζαλ, σο ηνχ Υξηζηνχ Απφζηνινη, ππέξ εκψλ πξεζβεχνληεο, 
ηψλ πφζσ επηηεινχλησλ, ηήλ Ηεξάλ απηψλ 
Μλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
Δπίβιεςνλ Παλχκλεηε, εηο ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, θαί ηή ακάρσ ζνπ ηαχηελ, 
ζπληήξεζνλ δπλαζηεία, ηήο βαζηιείαο ίζπλνλ, ηά ζθήπηξα θαί θξαηαίσζνλ, ηά 
έζλε θαηαπξάυλνλ, θαί έθρενλ ηήλ εηξήλελ, επί ηά πέξαηα θφζκνπ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οησήρνπ. Καί ηά ινηπά ηήο ηνχ ξζξνπ 
Αθνινπζίαο. 
 

Καί Απφιπζηο 

 


