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Αξρή 

ΣΖ Α’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 
 

Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Νανχκ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

Ήρνο γ’  
Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ 

Ζ ράξηο ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο εζθήλσζελ, ελ ζνί Θενχ Πξνθήηα, θαί ηήο 
ηδίαοαίγιεο απεηξγάζαην, ιακπάδα πεξηθαλεζηάηελ, θαί δηά ζνχ ζεζπίδεη, ηά 
κέιινληα, Νηλεπτ ηή κεγάιε.  
 
Νεθέιε θσηνβφινο ψθζεο απνζηάδνπζα, Νανχκ Θενχ Πξνθήηα, 
ζενγλσζίαο φκβξνλ, θαί επφηηζαο ηφ πφκα ηήο ζενθξηζηαο Νηλεπτηψλ ηήλ 
πφιηλ, αζέβεηαλ, σδηλήζαζαλ αχζηο.  
 
Δπθιείαο αθεξάηνπ κέηνρνο γελφκελνο, Νανχκ Θενχ Πξνθήηα, θαί 
απνξξήηνπ δφμεο, θαί ραξάο ηήο αλεθθξάζηνπ, θαί ηξπθήο ελζένπ, ππέξ 
εκψλ δπζψπεη, ζεφπλεπζηε, ηφλ ηψλ φισλ Γεζπφηελ.  

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεγάιεο δηά ζνχ επεξγεζίαο Άρξαληε, ηπρφληεο ζχλ Πξνθήηαηο, γεξαίξνκελ 
ηφλ ηφθνλ ζνπ, ηφλ θαί θαηαμηψζαληα, εθ κήηξαο ζνπ ηερζήλαη, δη’ άθξαλ 
επζπιαγρλίαλ, θαί αλαπιάζαληα ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οξψζα ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα Παλακψκεηε, θξεκάκελνλ ελ μχισ, άπλνπλ 
πηθξψο εβφαο, Πνζεηλφηαηφλ κνπ Σέθλνλ, πψο έδπ ηφ ηήο κνξθήο ζνπ 
θάιινο, εθφλ θξπβέλ, ηή ζθηά ηνχ ζαλάηνπ; 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ 
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ 

 



Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β’  
Σνχ Πξνθήηνπ ζνπ Νανχκ ηήλ κλήκελ, Κχξηε ενξηάδνληεο, δη’ απηνχ ζε 
δπζσπνχκελ, ψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί 
ηνχ Πξνθήηνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Νανχκ ηφ ιήκκα ζπληφλσο επαηλέζσ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’  Ήρνο πι. α’  
«Ίππνλ θαί αλαβάηελ, εηο ζάιαζζαλ Δξπζξάλ, ν ζπληξίβσλ πνιέκνπο, ελ 
πςειψ βξαρίνλη, Υξηζηφο εμεηίλαμελ, Ηζξαήι δέ έζσζελ, επηλίθηνλ χκλνλ 
άδνληα».  
 
Νανχκ ηφ ζείνλ ιήκκα, ηήο δίαλνίαο ζνπ, ηήο ελζέσο ιεθζείζεο, ππφ Θενχ 
ζεφιεπηε, θαί ηνχηνπ ηή ράξηηη, ιακπνκέλεο βιέπνληεο, καθαξίδνκέλ ζε 
Παλάξηζηε.  
 
Άλσζελ ελερνχζα, Πξνθήηά ζνπ ηή ςπρή, ε ηνχ Πλεχκαηνο ράξηο, 
πξνθεηηθήλ ελέξγεηαλ, αμίσο ελέπλεπζε, θαί ζεφπλνπλ γιψζζάλ ζνη, 
θαηεζθεχαζελ αμηάγαζηε.  
 
ξγαλνλ αλεδείρζεο, αλαθξνπφκελνλ, ηψ ηνχ Πλεχκαηνο πιήθηξσ, ηφλ 
δεισηήλ Θεφλ αλπκλψλ, θαί πάζη θζεγγφκελνλ, ηήο ελζένπ θξίζεσο, ην 
αδέθαζηνλ Παλανίδηκε.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξεπινγεκέλε, Παξζέλε πάλαγλε, ηνχο ζέ πίζηεη θαί πφζσ, νία Θενχ 
Μεηέξα ζεπηήλ, πκλνχληαο δηάζσζνλ, ηψλ θηλδχλσλ ιχνπζα, ηήλ αηίζαζνλ 
αγξηφηεηα.  
 

Χδή γ’  
«Ο πήμαο επ’ νπδελφο ηήλ γήλ ηή πξνζηάμεη ζνπ, θαί κεηεσξήζαο αζρέησο 
βξίζνπζαλ, επί ηελ αζάιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηήλ 
Δθθιεζίαλ ζνπ ζηεξέσζνλ, κφλε αγαζέ θαί θηιάλζξσπε».  
 
Μεζέμεη ζενπνηνχ ηε θαί ζείνπ Πλεχκαηνο, ηήλ ςπρήλ εγέλνπ θσηνεηδέζηαηνο, 
φζελ θαί ηά πφξξσ θαλεξψο, πάζη πξνθαηαγγέιιεηλ, εθ ζεηνηέξαο 
επηπλεχζεσο, ζχ πξνερεηξίζζεο ζεφπλεπζηε.  
 
Σφ θξίκα ηήο θαηά ηψλ ερζξψλ εθδηθήζεσο, πξνεψξαο Μάθαξ ζενπηηθψηαηα, 
ηψλ θαηαθξνλνχλησλ δπζζεβψο, ζείαο καθξνζπκίαο, θαί αλνρήο ηε θαί 



ρξεζηφηεηνο, εμ αζεξαπεχηνπ θαθφηεηνο.  
Θενηνθίνλ 

Ο πάιαη εμ νπδελφο πνηήζαο ηά ζχκπαληα, εθ ηήο ζήο αγίαο γαζηξφο 
πξνέξρεηαη, άλζξσπνο γελφκελνο Αγλή, ππφ θηιαλζξσπίαο, δηαθεξφλησο ν 
Φηιάλζξσπνο, ίλα ηνχο αλζξψπνπο ιπηξψζεηαη.  

Ο Δηξκφο 
«Ο πήμαο επ’ νπδελφο ηήλ γήλ ηή πξνζηάμεη ζνπ, θαί κεηεσξήζαο αζρέησο 
βξίζνπζαλ, επί ηελ αζάιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηήλ 
Δθθιεζίαλ ζνπ ζηεξέσζνλ, κφλε αγαζέ θαί θηιάλζξσπε».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α’  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Ακηγή ραξαθηήξσλ ηψλ θάησ έλδνμε, ζχ ηφλ λνχλ θεθηεκέλνο, ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο, θαζαξψηαηνλ Νανχκ δνρείνλ γέγνλαο, ηάο ειιάκςεηο ηάο απηνχ, 
εηζδερφκελνο ιακπξψο, θαί πάζη δηαπνξζκεχσλ, δίφ ζε εθδπζσπνχκελ, 
ππέξ εηξήλεο ηνχ θφζκνπ πξέζβεπε.  

Θενηνθίνλ 
Σφ εμαίζηνλ ζαχκα ηφ ηήο ζπιιήςεσο, θαί ν άθξαζηνο ηξφπνο φ ηήο 
θπήζεσο, ελ ζνί εγλψξηζηαη Αγλή αεηπάξζελε, θαηαπιήηηεη κνπ ηφλ λνχλ, θαί 
εμηζηά ηφλ ινγηζκφλ, ε δφμα ζνπ Θενηφθε, ηνίο πάζηλ εθαπινπκέλε, πξφο 
ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σψ ηαπξψ ηνχ Τηνχ ζνπ ζενραξίησηε, ηψλ εηδψισλ ε πιάλε πάζα 
θαηήξγεηαη, θαί ηψλ δαηκφλσλ ε ηζρχο θαηαπεπάηεηαη, δηά ηνχην νη πηζηνί, 
θαηά ρξένο ζε αεί, πκλνχκελ θαί επινγνχκελ, θαί Θενηφθνλ θπξίσο 
νκνινγνχληεο, ζέ κεγαιχλνκελ.  
 

Χδή δ’  
«Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ζνπ θέλσζηλ, πξνβιεπηηθψο ν Αββαθνχκ, Υξηζηέ ελ 
ηξφκσ εβφα ζνη, Δηο ζσηεξίαλ ιανχ ζνπ, ηνχ ζψζαη ηνχο ρξηζηνχο ζνπ 
ειήιπζαο».  
 
Λακπφκελνο ηή αίγιε, ηνχ Πλεχκαηνο, Νηλεπτηψλ ηήλ απεηιήλ, ηήο εξεκίαο 
πξνήγγεηιαο, ηήο ηνχ Θενχ δπλαζηείαο, πξνθαίλσλ ζενθάληνξ ηφ άθπθηνλ.  
 
Ζ θξίζηο ε δηθαία ηνχ θηίζαληνο, θαηαςεθίδεηαη δεηλήλ, παλσιεζξίαλ ιανχ 
δπζκελνχο, σο πξνθεηεχσλ εθζέγμσ, Νανχκ Θενχ Πξνθήηα παλφιβηε.  
 
Μεηνίσ θνζκνπκέλε θξνλήκαηη, ε ηνχ Πξνθήηνπ ζνπ ςπρή, πξφο ζενπηίαλ 
ηήλ ζήλ Αγαζέ, ππεξθπψο αλελέρζε, θαί ζείαο ζεσξίαο ιακπξφηεηα.  

Θενηνθίνλ 
Μαξία ε Κπξία ηήο θηίζεσο, σο Βαζηιέα ηνχ παληφο, ηεθνχζα κφλε 
παλχκλεηε, ηήο ηψλ παζψλ ηπξαλλίδνο, ειεχζεξφλ κε δείμνλ πξεζβείαηο ζνπ.  
 

Χδή ε’ 



«Ο αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ, πξφο ζέ νξζξίδσ, θαί ζνί θξαπγάδσ, Σήλ 
ςπρήλ κνπ θψηηζνλ, ηήλ εζθνηηζκέλελ, Υξηζηέ σο κφλνο εχζπιαγρλνο».  
 
Άκσκνλ θαί άιεπηνλ, βίνλ θηεζάκελνο, ηήο ελεξγείαο θαί θσηαπγίαο, ηνχ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο, Νανχκ εμηψζεο, Πξνθήηα ζαπκαζηφηαηε.  
 
άξθα θαζππέηαμαο, ηψ απηνθξάηνξη λντ πξνζχκσο, ηάο αλαβάζεηο ελ θαξδία 
ζέκελνο, φζελ εκθαλείαο, ζενπξεπνχο επέηπρεο.  
 
Τπέξ ηά νξψκελα, ηά πξνηεξήκαηα, ηψλ πξνθεηεία ηεηηκεκέλσλ, δη’ απηψλ 
γάξ θζέγγεηαη, ηφ Άγηνλ Πλεχκα, ηφ αγαζφλ θαί Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ννχο νπδέ νπξάληνο, φλησο δπλήζεηαη, ζέ Θενηφθε πκλείλ αμίσο, ηφλ γάξ 
Κηίζηελ ηέηνθαο, ηφλ ηαίο νπξαλίαηο, πκλνχκελνλ δπλάκεζηλ.  
 

Χδή ο’  
«Μαηλνκέλελ θιχδσλη, ςπρνθζφξσ Γέζπνηα Υξηζηέ, ηψλ παζψλ ηήλ 
ζάιαζζαλ θαηεχλαζνλ, θαί εθ θζνξάο, αλάγαγέ κε σο εχζπιαγρλνο».  
 
Σφλ ηήο ζείαο ράξηηνο, πεθελφηα, ηέκελνο πηζηνί, θαί δνρείνλ άρξαληνλ 
γελφκελνλ, ηήο ππέξ λνχλ, ζενθαλείαο πκλήζσκελ.  
 
Ο ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, δεδεγκέλνο, άδπηνλ απγήλ, θαί ηφλ λνχλ ζεηφηεξνλ 
θηεζάκελνο, ηνχο επζεβείο, πξφο πκλσ δίαλ πξνηξέπεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Ννεξαί δπλάκεηο ζε, θαί αλζξψπσλ, πάζαη γελεαί, σο Θεφλ γελλήζαζαλ 
δνμάδνπζη, δηαπαληφο, επινγεκέλε Παλάκσκε.  

Ο Δηξκφο 
«Μαηλνκέλελ θιχδσλη, ςπρνθζφξσ Γέζπνηα Υξηζηέ, ηψλ παζψλ ηήλ 
ζάιαζζαλ θαηεχλαζνλ, θαί εθ θζνξάο, αλάγαγέ κε σο εχζπιαγρλνο». 
 

πλαμάξηνλ 
Σή Α’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Νανχκ.  

ηίρνη 

 Νανχκ, ηφλ Διθεζαίνλ εθπεπλεπθφηα,  

 Έιθεη πφζνο κε ζκπξλίζαη ζκπξλή ιφγνπ.  

 Πξψηε εθ βηφηνην Γεθεκβξίνπ ψρεην Νανχκ.  
 

Σή αχηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Φηιαξέηνπ ηνχ Διεήκνλνο.  
ηίρνη 

 ζλήζθεη φ πάζαλ αξεηήλ θεξσλχκσο,  

 Πάηεξ θηιήζαο, ηνλ γε κήλ νίθηνλ πιένλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ αγίνπ κάξηπξνο Αλαλίνπ ηνχ Πέξζνπ.  



ηίρνη 

 Αλαλίαο ζάξμ, πξφο δέ ζαξθφο αηθίαο,  

 Αίζζεζηλ σο ζάξμ νπδέ κηθξάλ ιακβάλεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ αγίνπ Αλησλίνπ ηνχ λένπ.  
 

Ο Άγηνο Ολήζηκνο, φ αξρηεπίζθνπνο Δθέζνπ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

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

Χδή δ’  
«Ο ππεξπςνχκελνο ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, ηήλ θιφγα θαηέζβεζε, ηνχο Παίδαο 
εδξφζηζε, ζπκθψλσο κεισδνχληαο, ν Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Χο ζενπηηθψηαηνλ, ηφλ Πξνθήηελ έρνληεο, ρνξείαο εμάξρνληα, ζεπηψο 
ενξηάδνκελ, ελζέσο κεισδνχληεο, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
έ πλεπκαηνθίλεηνλ, επηγλφληεο φξγαλνλ, θαί ιχξαλ ζεφπλεπζηνλ, θαινχκελ 
ζπιιήπηνξα, ηψλ υκλσλ κεισδνχληεο, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Δζηεςέ ζε Κχξηνο, σο Πξνθήηελ έλζενλ, θαί ράξηλ ζνη δέδσθε, πξνιέγεηλ ηά 
κέιινληα, ψ πάληεο κεισ δνχκελ, ν Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Πχιελ αδηφδεπηνλ, ν Πξνθήηεο βιέπεη ζε, Παξζέλε παλάρξαληε, ήλ κφλνο 
δηψδεπζελ, ψ πάληεο κεισδνχκελ, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε’  
«νί ηψ Παληνπξγψ, ελ ηή θακίλσ Παίδεο, παγθφζκηνλ πιέμαληεο, ρνξείαλ 
έκειπνλ, Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, είο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Αυινλ απγήλ, ηήο αξρηθήο Σξηάδνο, Πξνθήηα Θεψκελνο, κέιπεηο γεζφκελνο, 
Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ηεξνπξεπψο, ηήλ ηεξάλ ζνπ κλήκελ, Πξνθήηα ζεζπέζηε, ηηκψληεο ςάιινκελ, 
Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Νεχξσζνλ Αγλή, ηφλ ηήο ςπρήο κνπ ηφλνλ, ιπζέληα ηνίο πηαίζκαζη, θαί ηνίο 
παζήκαζηλ, φπσο πκλήζσ, Παξζέλε ηφλ ζφλ ηφθνλ, θαί ππεξπςψ ζε, ηήλ 
θεραξηησκέλελ.  

Ο Δηξκφο 
«νί ηψ Παληνπξγψ, ελ ηή θακίλσ Παίδεο, παγθφζκηνλ πιέμαληεο, ρνξείαλ 
έκειπνλ, Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, είο πάληαο 
ηνχο αηψλαο». 
 



Χδή ζ’ 
«Ζζαία ρφξεπε, ε Παξζέλνο έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ πηφλ ηφλ Δκκαλνπήι, 
Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, Αλαηνιή φλνκα απηψ, φλ κεγαιχλνληεο, ηήλ 
Παξζέλνλ  καθαξίδνκελ».  
 
Δπί γήο ηζάγγεινλ, πνιηηείαλ έζρεο αιεζψο, θαί λχλ ελ ηνίο νπξαλνίο, ζχλ 
Αγγειηθαίο, ρνξείαηο εζθήλσζαο, πεξί ηφ θψο ηφ ηξηζζνθεγγέο, νχ 
εκθνξνχκελνο, επνπηεχεηο ηνχο πκλνχληάο ζε.  
 
έ Θεψ πξνζάγνκελ, ππέξ θφζκνπ, Μάθαξ πξεζβεπηήλ, δπζψπεζνλ 
εθηελψο ηή πξνθεηηθή, παξξεζία ρξψκελνο, δνχλαη πηζηνίο αγαζνπξεπψο, 
ηήλ δηακέλνπζαλ, αησλίαλ απνιχηξσζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο Θεφλ γελλήζαζαλ, θαηαιιήισο ηε θαί πξνζθπψο, θαινχκέλ ζε νη πηζηνί, 
ζεεγνξηθψο, Θενηφθνλ άρξαληνλ, παλαιεζεί θιήζεη ηφλ ζεπηφλ, ηφθνλ ζνπ 
ζέβνληεο, Παλαγία Μεηξνπάξζελε.  

Ο Δηξκφο 
«Ζζαία ρφξεπε, ε Παξζέλνο έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ πηφλ ηφλ Δκκαλνπήι, 
Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, Αλαηνιή φλνκα απηψ, φλ κεγαιχλνληεο, ηήλ 
Παξζέλνλ  καθαξίδνκελ». 
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ Β’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Αββαθνχκ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ’  
Χο γελλαίνλ έλ Μάξηπζηλ 

Αββαθνχκ ν ζαπκάζηνο, ηήλ Αθηίλα ηνχ Πλεχκαηνο, δεδεγκέλνο γέγνλελ, φινο 
έλζενο, θαί ηψλ θξηηψλ ηελ αζέβεηαλ, θαί θξίζηλ ηήλ άδηθνλ, ζεσξψλ 
αγαλαθηεί, ηήλ ηήο γλψκεο επζχηεηα, ελδεηθλχκελνο, ηνχ Θενχ θαί Γεζπφηνπ 
θηινζέσο, θαί ζεξκή ηή δηαλνία, σο δπζρεξαίλσλ θαζάπηεηαη.  
 
Δπί ζείαο ηζηάκελνο, θπιαθήο ν ζεβάζκηνο, Αββαθνχκ αθήθνε ηφ κπζηήξηνλ, 
ηήο πξφο εκάο παξνπζίαο ζνπ, Υξηζηέ ηφ απφξξεηνλ, θαί ηφ θήξπγκα ηφ ζφλ, 
πξνθεηεχεη ζαθέζηαηα, πξννξψκελνο, ηνχο ζνθνχο Απνζηφινπο ψζπεξ 
ίππνπο, ηψλ Δζλψλ ηψλ πνιπζπφξσλ, δηαηαξάζζνληαο ζάιαζζαλ.  
 
Δλ Κπξίσ γεζφκελνο, ελ Θεψ ηψ σηήξί ζνπ, ζενξξήκνλ έλδνμε 



αγαιιφκελνο, θαί ηήο εθείζελ ιακπξφηεηνο, ηήλ αίγιελ δερφκελνο, θαί θσηί 
ζενπξγηθψ, λνεξψο θσηηδφκελνο, ηνχο ηήλ κλήκελ ζνπ, ηήλ παλίεξνλ πίζηεη 
εθηεινχληαο, πεηξαζκψλ ηε θαί θηλδχλσλ, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο εμάξπαζνλ.  

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ, 
εμεπιήηηεην, θαί κεηά ζξήλσλ ζνη έιεγε, Βαβαί ηήο απείξνπ ζνπ, Πιαζηνπξγέ 
κνπ αλνρήο! πψο εθσλ σο θαηάθξηηνο, θξίζηλ άδηθνλ, θαηαθξίλε ζαλάηνπ 
παξά δήκνπ, θαηαθξίηνπ θαί θξηθψδε, θαζππνθέξεηο παζήκαηα; 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β’  
Σνχ Πξνθήηνπ ζνπ Αββαθνχκ ηήλ κλήκελ, Κχξηε ενξηάδνληεο, δη’ απηνχ ζε 
δπζσπνχκελ, ψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ, θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ 
Πξνθήηνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

έ ηφλ Πξνθήηελ Αββαθνχκ κέιπσ Μάθαξ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’  Ήρνο δ’ 
«Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη εμήγαγεο ιαφλ δνπιείαο Αηγχπηνπ, 
εθάιπςαο δέ άξκαηα Φαξαψ θαί ηήλ δχλακηλ».  
 
φθηζφλ κε Κχξηε φ Θεφο κνπ, ηφλ ζφλ Πξνθήηελ Αββαθνχκ, πκλήζαη ηφλ 
ζείνλ, θαί ράξηηί ζνπ ιάκπξπλνλ, αγαζέ ηήλ θαξδίαλ κνπ.  
 
Έσο ηίλνο Κχξηε ν Πξνθήηεο, ιέγεη βνήζνκαη πξφο ζέ, θαί νχθ εηζαθνχζε; ίλα 
ηί δέ κνη έδεημαο, ηψλ θξηηψλ ηήλ αζέβεηαλ. 
 
Σφ ζεπηφλ κλεκφζπλφλ ζνπ Πξνθήηα, ηνχο εθηεινχληαο επιαβψο, ηαίο ζαίο 
ηθεζίαηο, θηλδχλσλ απνιχηξσζαη, θαί δεηλψλ πεξηζηάζεσλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο Θεφο ν Άγηνο επεθάλε, ελ ηψ εγγίδεηλ ηφλ θαηξφλ, εθ ζνχ Θενηφθε, 
γελφκελνο άλζξσπνο, ίλα ζψζε ηφλ άλζξσπνλ.  
 



Χδή γ’  
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».  
 
Νεχζεη πξφο Θεφλ πςνχκελνο, θαί θσηνδνζίαηο, ηαίο παξ’ απηνχ 
θσηηδφκελνο, ηψλ κειιφλησλ πξνεΘεψξεηο, ζενθάληνξ ηήλ πξνηχπσζηλ.  
 
Πάζαλ αξεηήλ εμήζθεζαο, πάζαλ δέ θαθίαλ, εθ δηαλνίαο εκίζεζαο, θαί 
δηθαίσο ηνχο αδηθνχληαο, εβδειχμσ Πακκαθάξηζηε.  
 
Ρήζεηο ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ζχ σο θαζαξφο, επηζηεχζεο ηξαλφηαηα, 
πξνζεζπίδσλ ηψλ εζνκέλσλ, ηάο εθβάζεηο Αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
ξνο αξεηαίο θαηάζθηνλ, εμ νχ ν Γεζπφηεο, δνπινπξεπψο επεδήκεζε, ηήο 
δνπιείαο ειεπζεξψζαη, ηνχο αλζξψπνπο ψθζεο Πάλαγλε.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο δ’  
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  

Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο έζηεο κάθαξ, θαί θαηελφεζαο Θενχ παξνπζίαλ, 
πξνθεηηθνίο ελ φκκαζη ζεφπλεπζηε, φζελ θαί εβφεζαο, Αββαθνχκ κεηά 
θφβνπ, Κχξηε αθήθνα, ηήλ θξηθηήλ έιεπζίλ ζνπ, θαί αλπκλψ ζε ζάξθα ρντθήλ, 
εθ ηήο Παξζέλνπ, θνξέζαη ζειήζαληα.  

Θενηνθίνλ 
Καηαθπγή ηψλ ελ δεηλνίο ππαξρφλησλ, θαηαιιαγή πξφο ηφλ Θεφλ ηψλ 
πηαηφλησλ, ππεξαλία Γέζπνηλα πεξίζσδε εκάο, πάζεο πεξηζηάζεσο, θαί 
θαθίαο αλζξψπσλ, θαί θξηθηήο θνιάζεσο, θαί παζψλ αηηκίαο, ηνχο αδηζηάθησ 
πίζηεη ζε αεί, πξνζθαινπκέλνπο, Παξζέλε παλχκλεηε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηψ ηαπξψ ζε θαζνξψζα Υξηζηέ κνπ, ε απεηξάλδξσο ζέ ηεθνχζα εβφα, 
ζπαξαζζνκέλε φςηλ ηε θαί ζπιάγρλα κεηξηθψο, Οίκνη ψ πακθίιηαηε! πψο 
ελέγθσ ηφ πάζνο; θιέγνληαη ηά ζπιάγρλα κνπ, θαί δεηλήο κνη ξνκθαίαο, 
ηξαχκα πηθξφλ δηέδξακε ζαθψο, αιι’ αλπκλψ ζνπ, Σφ εχζπιαγρλνλ Κχξηε.  
 

Χδή δ’  
«Σνχο νπξαλνχο ε αξεηή ζνπ θαηεθάιπςε, θαί ε γή επιεξψζε ηήο δφμεο ζνπ 
Υξηζηέ, δηφ απαχζησο θξαπγάδνκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Φσηνεηδήο δη’ αξεηήο ψθζεο ζεφπλεπζηε, θαί ηφ θψο ηφ αλέζπεξνλ 
εκήλπζαο, ψ λχλ ελ πίζηεη θξάδνκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Ζ ηνχ παληφο θσηηζηηθή ράξηο ηνχ Πλεχκαηνο, δαςηιψο ελνηθήζαζά ζνη 
Πάλζνθε, Πξνθήηελ απεηέιεζε, πάζη ηφλ σηήξα κελχνληα.  



 
Σήλ αθνήλ ελερεζείο ηνχ Παληνθξάηνξνο, επιαβψο εθνβήζεο ζαπκάζηε, 
θαηαλφεζαο έξγα δέ ηνχηνπ, ελ εθζηάζεη γεγέλεζαη.  

Θενηνθίνλ 
Ζ Κηβσηφο ηνχ καξηπξίνπ ζε Παλάκσκε, δηαγξάθεη ηφλ άξηνλ ηήο φλησο 
δσήο, ηήλ δεμακέλελ, Άρξαληε, Λφγνλ ηψ Παηξί ζπλαίδηνλ.  
 

Χδή ε’  
«Ο αλαηείιαο ηφ θψο, θαί θσηίζαο ηφλ φξζξνλ, θαί δείμαο ηήλ εκέξαλ, δφμα 
ζνη, Ηεζνχ Τηέ ηνχ Θενχ».  
 
Νχλ επαξζέληα νξά, ε ζεπηή Δθθιεζία, ηφλ Ήιηνλ ελ μχισ, σο 
πξνεζέζπηζαο, Αββαθνχκ Ηεξψηαηε.  
 
Αλαπηεξψζαο ηφλ λνχλ, επί ηήο θπιαθήο ζνπ, Παλφιβηε παξέζηεο, θαί 
απεζθφπεπζαο, ηνχ Κπξίνπ ηήλ έιεπζηλ.  
 
Μεγαινθψλσο ζνθέ, επί Θεψ σηήξη, ραξήζνκαη εβφαο, θαί επθξαλζήζνκαη, 
Αββαθνχκ πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Βεβαξπκκέλνο ζεηξαίο, ηψλ πνιιψλ κνπ πηαηζκάησλ, επί ζέ θαηαθεχγσ, 
ζψζφλ κε Γέζπνηλα, ηψλ πηζηψλ ηφ θξαηαίσκα.  
 

Χδή ο’ 
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο Ησλάο, ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ Γπλάκεσλ».  
 
Απφ ζαηκάλ, φ Θεφο ζαξθσζείο επεδήκεζελ, ψο πξνέθεο, παξ’ απηνχ 
ηειαπγψο θσηηδφκελνο, Αββαθνχκ ηξηζκάθαξ, θαί ηφλ θφζκνλ θσηί 
θαηειάκπξπλελ.  
 
Καηαχγαζνλ, ν Θεφο ηάο ςπράο ηψλ πκλνχλησλ ζε, ηαίο πξεζβείαηο, , 
Αββαθνχκ ηνχ ζεπηνχ θαί ζεφθξνλνο, ν εκπλεχζεη ζεία, θαηαιάκςαο απηνχ 
ηήλ δηάλνηαλ.  
 
Ο θζφγγνο ζνπ, θαί ξεκάησλ ηψλ ζείσλ ε δχλακηο, ζεεγφξε, δηειήιπζε πάληα 
ηά πέξαηα, ηήλ ηνχ Λφγνπ ζείαλ, παξνπζίαλ εκίλ πξνζεζπίδνληα.  

Θενηνθίνλ 
Τπάξρνληα, ηψ Παηξί ηφλ Τηφλ νκννχζηνλ, θαί αλάξρσο, ηψ Σεθφληη ζαθψο 
ζπλλννχκελνλ, επ’ εζράησλ ζάξθα, γεγνλφηα Παξζέλε γεγέλλεθαο.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ’  



Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Χο ίππνπο εψξαθαο ηνχο ηεξνχο Μαζεηάο, ζαιάζζαο ηαξάζζνληαο, ηήο 
αγλσζίαο ζαθψο, θαί πιάλελ βπζίδνληαο, δφγκαζηλ εχζεβείαο, Αββαθνχκ 
ζεεγφξε, φζελ ζε σο Πξνθήηελ, αιεζή επθεκνχκελ, αηηνχκελνη ηνχ 
πξεζβεχεηλ ειεεζήλαη εκάο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Β’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Αββαθνχκ.  

ηίρνη 

 Σάηηεη Θεφο ζνη ηνχο πφδαο ηεζλεθφηη,  

 Δίο ζπληέιεηαλ Αββαθνχκ, θαζψο έθεο.  

 Γεπηεξίε Αββαθνχκ αλεβήζαην είο Θενχ άζηπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Οζίσλ Παηέξσλ εκψλ θαί εξεκηηψλ, 
Ησάλλνπ, Ζξαθιαίκνλνο, Αλδξένπ θαί Θενθίινπ.  

ηίρνη 

 Αλδξψλ ηεηξαθηχο εηο άιππνλ ρσξίνλ,  

 Δθ ζιίςεσο γέκνληνο ήιζε ρσξίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Μπξφπεο.  
ηίρνη 

 λησο κχξνλ πέθελε Υξηζηψ Μπξφπε,  

 ψκα πξνζδνχζα δηά ηνχηνλ βαζάλνηο.  
 

Μλήκε ηνχ νζίνπ παηξφο εκψλ Κπξίιινπ Φηιεψηνπ αζθήζαληνο ελ έηεη 
1060. 

 
Ζ αγία Μπξφπε ελ ηή θπιαθή ηειεηνχηαη.  

 
Ο άγηνο Άβηβνο φ λένο ελ ππξί ηειεηνχηαη.  

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

 
Χδή δ’  

«Αβξακηαίνη πνηέ, ελ Βαβπιψλη Παίδεο, θακίλνπ θιφγα θαηεπάηεζαλ, ελ 
χκλνηο θξαπγάδνληεο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Μεκπεκέλνο ζνθέ, ηήλ ππέξ ιφγνλ γλψζηλ, θαί πξνθεηείαο ηήλ πνιχθσηνλ, 
ιακπάδα θξαπγάδεηο λχλ, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Μαξκαξπγήο ηξηιακπνχο, θαί αλεθθξάζηνπ δφμεο, ηήλ κεηνπζίαλ ζνη 
δεδψξεηαη, Θεφο φλ εδφμαζαο, ν ηψλ Παηέξσλ βνψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Δλ γελεαίο γελεψλ, Μήηεξ Παξζέλνο ψθζεο, επινγεκέλε ππέξ έλλνηαλ, ηφλ 



Λφγνλ θπήζαζα, ζεζαξθσκέλνλ Θεφλ, ππεξθπψο Παξζέλε.  
 

Χδή ε’  
«Πάληα ηά έξγα ηνχ Θενχ, θαί πάζα θηίζηο, επινγείηε ηφλ Κχξηνλ, φηη ηνίο 
αλζξψπνηο εθ ηήο γήο αλέηεηιε ηφ θψο, θαί ηήλ νηθνπκέλελ πάζαλ εθψηηζε, 
θαί δσήλ αηψληνλ ηψ θφζκσ εδσξήζαην, πκλείηε ιανί, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ 
εηο ηνχο αηψλαο».  
 
Λειακπξπζκέλνο ηψ θσηί, ηψ ηξηζειίσ εμηψζεο Παλφιβηε, ζείσλ θαί 
ππεξθπψλ ζαπκάησλ, θναπγάδσλ, Τκλείηε ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Πίλσλ ρεηκάξξνπλ ηήο ηξπθήο, θαί ηήο αυινπ ζεσξίαο πιεξνχκελνο, δφμεο ηε 
πξνθεηηθήο, θαί πξνεδξίαο κεηέρσλ, ραίξσλ αλπκλείο, ηφλ Θεφλ εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Χ ηήο ελζένπ θαί ζεπηήο, ηήο ηνχ Πξνθήηνπ Αββαθνχκ σξαηφηεηνο! νχηνο 
γάξ, Αγγειηθαίο, ζπγρνξεχσλ δπλάκεζη, ραίξσλ αλπκλεί, ηφλ Θεφλ εηο ηνπο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μήηεξ εδείρζεο αιεζψο, ηνχ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο αλαηείιαληνο, κφλε γάξ 
αμησηέξα, γεγέλεζαη ηψλ αζσκάησλ Ννψλ, επινγεκέλε αγλή Παξζέλε.  

Ο Δηξκφο 
«Πάληα ηά έξγα ηνχ Θενχ, θαί πάζα θηίζηο επινγείηε ηφλ Κχξηνλ, φηη ηνίο 
αλζξψπνηο εθ ηήο γήο αλέηεηιε ηφ θψο, θαί ηήλ νηθνπκέλελ πάζαλ εθψηηζε, 
θαί δσήλ αηψληνλ ηψ θφζκσ εδσξήζαην, πκλείηε ιανί, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ 
εηο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ’  
«Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε, Θεφο εθ ιαγφλσλ ζνπ πξνήιζε, 
ζαξθνθφξνο σο ψθζε επί γήο, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, ζέ 
Θενηφθε, δηφ πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Αζηξάπηεη ε κλήκε ζνπ Πξνθήηα, ιακπξάλ απνπέκπνπζα ηήλ ατγιελ, ηήο 
ζήο ζεεγνξίαο, θαί ηήο ζήο κπζηαγσγίαο θαί πξνθεηείαο, ηνίο ζέ ηηκψζηλ, 
Αββαθνχκ καθαξηψηαηε.  
 
Κεξχμαο ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο, θαί ηνχηνπ πξνεηπψλ ηήλ παξνπζίαλ, εμ αγίαο 
Παξζέλνπ, πξνθαλψο γεγελεκέλελ θαί δεδεηγκέλελ, βιέπσλ επθξαίλνπ, 
Αββαθνχκ καθαξηψηαηε.  
 
Αγάιινληαη πάληεο νη Πξνθήηαη, επί ηή ζή ραξκνζχλσ εκέξα, γεγεζφηεο 
ζεφθξνλ, ηήο ραξάο ζνη θνηλσλνχληεο θαί ζείαο δφμεο, νηο ζπκπξεζβεχσλ, 
ηνχο πκλνχληάο ζε πεξίζσδε.  

Θενηνθίνλ 



Ραλίζηλ Αγλή ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ, ςπρήο κνπ απφπιπλνλ ηφλ ξχπνλ, θαί 
θξνπλνχο κνη δαθξχσλ αλαβιχδεηλ, αελάσο πνίεζνλ Κφξε, ηάο ηψλ παζψλ 
κνπ, αλαβιχζεηο αλαζηέιινπζα.  

Ο Δηξκφο 
«Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε, Θεφο εθ ιαγφλσλ ζνπ πξνήιζε, 
ζαξθνθφξνο σο ψθζε επί γήο, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, ζέ 
Θενηφθε, δηφ πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ Γ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ νθνλίνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ’  Ο έμ πςίζηνπ 
Σφλ ζφλ Πξνθήηελ σο έκςπρνλ λεθέιελ, έδεημαο αζάλαηε, χδσξ αιιφκελνλ, 
εηο δσήλ φλησο αηψληνλ, εμαπνζηείιαο, ηνχηνλ πινπζίσο, θαί ραξηζάκελνο, 
Πλεχκα ηφ Παλάγηνλ θαί Οκννχζηνλ, ζνί ηψ Παηξί παληνθξάηνξη, θαί ηψ Τηψ 
ζνπ, ηψ εθ ηήο ζήο νπζίαο εθιάκςαληη, δη’ νχ πξνείπε ηήλ ζσηήξηνλ, 
παξνπζίαλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, θαί ηνίο Έζλεζη πάζη, ζσηεξίαλ 
πξνεζέζπηζελ.  
 
Ο ηήλ αθηίλα ηήο ζεαξρηθσηάηεο, ατγιεο εηζδεμάκελνο, λνχ θαζαξφηεηη, θαί 
ζείσλ ιφγσλ πξνήγνξνο, θαί πξνζεκάλησξ, θαί ππνθήηεο ζείνο γελφκελνο, 
ζηφκα ζενθίλεηνλ, ψθζεο ηνχ Πλεχκαηνο, ηά παξ’ απηνχ ζνη δεηθλχκελα, 
δηαβηβάδσλ, θαί ζαθελίδσλ ηνίο πάζηλ Έζλεζη, δνζεζνκέλελ ζσηεξίαλ, θαί 
βαζηιείαλ Υξηζηνχ παλζεβάζκηε, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 
Ο ζενπηία ιακπφκελνο αμίσο, θαί πξνθεηηθή ζεσξία θαί ράξηηη, ηεηηκεκέλνο 
ζεφπλεπζηε, θαί ηήο ελζένπ, εμησκέλνο καθαξηφηεηνο, ηή πξφο ηφλ 
Παλάγαζνλ, λχλ παξξεζία ζνπ, θαί ζπκπαζεία ρξεζάκελνο, θαζηθεηεχσλ, κή 
δηαιίπεο ππέξ ηψλ πίζηεη ζε, αλεπθεκνπλησλ θαί ηηκψλησλ ζε, σο ζεεγφξνλ 
ζεπηφλ θαί ζεφιεπηνλ, εθ θηλδχλσλ ξπζζήλαη, θαί ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Ίλα ζνπ πάζη ηφ πιήζνο ηνχ ειένπο, θαί ηήο αγαζφηεηνο, αλαθαιχςεο Αγλή, 
ηφ αδηφξηζηνλ πέιαγνο, ηάο ακαξηίαο, ηψλ νηθεηψλ ζνπ πάζαο εμάιεηςνλ, 
έρεηο γάξ Παλάκσκε, σο Μήηεξ νχζα Θενχ, ηήλ εμνπζίαλ ηήο θηίζεσο, θαί 
δηεμάγεηο, πάληα σο ζέιεηο ηή δπλαζηεία ζνπ, θαί γάξ ε ράξηο ε ηνχ 
Πλεχκαηνο, ηνχ Αγίνπ ζαθψο θαηνηθνχζα ελ ζνί, ζπλεξγεί ζνη ελ πάζηλ, 



αελάσο Πακκαθάξηζηε.  
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 

Μή επνδχξνπ Μήηεξ θαζνξψζα, αθζφξσο φλ έηεθεο μχισ θξεκάκελνλ, ηφλ 
εθ’ πδάησλ θξεκάζαληα, ηήλ γήλ αζρέησο, θαί πφινπ πιάηνο ιφγσ 
ηαλχζαληα, θαί γάξ αλαζηήζνκαη θαί δνμαζζήζνκαη, θαί ηά ηνχ Άδνπ 
βαζίιεηα, ζπληξίςσ ζζέλεη, θαί αθαλίζσ ηνχηνπ ηήλ δχλακηλ, θαί ηήο δνπιείαο 
έθιπηξψζνκαη, ηήο απηνχ ηνχο βξνηνχο σο θηιεχζπιαγρλνο, θαί Παηξί ηψ 
ηδίσ, πξνζαγάγσ σο θηιάλζξσπνο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β’  
Σνχ Πξνθήηνπ ζνπ νθνλίνπ ηήλ κλήκελ, Κχξηε ενξηάδνληεο, δη’ απηνχ ζε 
δπζσπνχκελ, ψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ, θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ηηρνινγίαλ νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Πξνθήηνπ, νχ 
ε αθξνζηηρίο.  
 

νθνλίνπ κε θχδνο αγιατδέησ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’  Ήρνο πι. β’  
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ εβφα άζνκελ».  
 
έ δπζσπνχκελ Πξνθήηα ηψ ηνχ Θενχ, παξεζηψηα βήκαηη, ηθεηεχεηλ 
εθηελψο, θσηηζκφλ δσξήζαζζαη εκίλ, ηνίο ελ πίζηεη ηήλ ζεπηήλ, πκλνχζη 
κλήκελ ζνπ.  
 
ξγαλνλ ζείνλ εδείρζεο ρσξεηηθφλ, ηψλ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, θσηηζκψλ θαί 
δσξεψλ, νθνλία πάλζνθε, δηφ, γεγεζφηεο νη πηζηνί, ζέ καθαξίδνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Φαεηλνηάηαηο αθηίζη πάζαλ ηήλ γήλ, ν εθιάκςαο Ήιηνο, εμ αγίαο ζνπ γαζηξφο, 
θαηαπγάδεη Γέζπνηλα, δη’ ψλ, θσηηζζέληεο, ζέ Θενχ Μεηέξα ζέβνκελ.  
 

Χδή γ’  
«Οπθ έζηηλ άγηνο σο ζχ, Κχξηε φ Θεφο κνπ, φ πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο έλ ηή πέηξα, ηήο νκνινγίαο ζνπ».  
 
Ο πάληα βιέπσλ σο Θεφο, ηψλ κειιφλησλ ηήλ γλψζηλ, θαί ηψλ γελεζνκέλσλ, 
ηήλ είδεζίλ ζνη ζαθή, πξνθαίλεη ζενπξεπψο, θαί δεηθλχεη, Μάθαξ αμηάγαζηε.  
 



Νεπξψζαο Μάθαξ ζνχ ηφλ λνχλ, επζεβεί παξξεζία, ηψ Πλεχκαηη ηψ ζείσ, 
ππέθιηλαο ζεαπηφλ, θαί γέγνλαο δεθηηθφο, ηψλ εθείζελ, ζείσλ επηιάκςεσλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ ζε πάζαη γελεαί, καθαξίδνπζη πίζηεη, ηήλ ηφλ άρξαληνλ Λφγνλ, ελ ζψκαηη 
ρξνληθψο, ηεθνχζαλ ππεξθπψο, θαί Παξζέλνλ, πάιηλ δηακείλαζαλ.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο δ’  Θείαο πίζηεσο 
Θείαλ έιιακςηλ εθ ηνχ Κπξίνπ, εηζδεμάκελνο, ηξαλψο θεξχηηεηο, ηφλ Βαζηιέα 
ηήο δφμεο ειεχζεζζαη, εθ ηήο ηψλ αλαηέιινληα ιχηξσζηλ, θαί θαηαπγάδνληα 
θφζκνπ ηνίο πέξαζη, θψο αείδσνλ, απηφλ εθηελψο ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ 
ηφ κέγα έιενο.  

Θενηνθίνλ 
Θεία γέγνλαο ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε Θενθπήηνξ, ηή θαζαξφηεηη 
Αγγέινπο ππεξάξαζα, ηφλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ, ξεξππσκέλνλ 
ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ, πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο λάκαζη, 
παξέρνπζα ζεπηή 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 Σέθλνλ κνπ!  πψο πάζρεηο ζέισλ ξχζαζζαη, 
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ; 
 

Χδή δ’  
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Ο πάλησλ Κχξηνο, εκίλ επέθαλε, θαηά ηήλ πξνθεηείαλ Μάθαξ ηήλ ζήλ, 
πάληαο πξνζθαινχκελνο, πξφο ηήλ επίγλσζηλ απηνχ, θαί δνπιείαο 
ειεπζέξσζελ.  
 
Τπφ ηήο ράξηηνο, θαηαπγαδφκελνο, πξνεγφξεπζαο ιέγσλ ππφ δπγφλ, έλα 
πξνζθπλνχληαο ηειείλ, ηνχο εινκέλνπο ηήλ πίζηηλ, θαί Κπξίσ ηνχο 
ιαηξεχνληαο.  

Θενηνθίνλ 
Μαξία Πάλαγλε, παζψλ ηήλ ζχγρπζηλ, ηήο εκήο δηαλνίαο θαί πεηξαζκψλ, 
δάιελ δηαζθέδαζνλ, ηήο απαζείαο ηήλ πεγήλ, σο ηεθνχζα Μεηξνπάξζελε.  
 

Χδή ε’  
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ πηαηζκάησλ 
αλαθαινχκελνλ».  
 



Δμ αδηθίαο πξφο αξεηήλ, εθ ηήο ηψλ παζψλ αηρκαισζίαο κε, Μάθαξ 
επίζηξεςνλ, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, Πξνθήηα έλδνμε, θαί πξφο θψο επζεβείαο, 
έξγα θαηεχζπλνλ.  
 
Καηαιακπξχλαο ζνπ ηήλ ςπρήλ, ηαίο ηψλ αξεηψλ καξκαξπγαίο, επηηεδείαλ 
αλέδεημαο, πξφο ηάο ιακπεδφλαο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, εμ ψλ θαί 
πξνθεηείαο, ράξηλ επινχηεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Τπνθσλνχζη πξνθεηηθαί, ξήζεηο Παλαγία Παξζέλε, δηά ζπκβφισλ ηφλ ηφθνλ 
ζνπ, ψλ λχλ ηάο εθβάζεηο, εκείο Θεψκελνη, θπξίσο Θενηφθνλ, ζέ 
θαηαγγέιινκελ.  

Χδή ο’  
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ πνιπέιεε».  
 
Γερφκελνο Έλδνμε, ηάο ηνχ Πλεχκαηνο απγάο, δηαθαλέο σο έζνπηξνλ, 
πξνθεηείαο ελζένπ καξκαξπγάο, ηψ θφζκσ εμήζηξαςαο, σο παξφληα 
ζεζπίδσλ ηά εζφκελα.  
 
Ο ζφο επεδήκεζε, Βαζηιεχο ραίξε ηψλ, θαί θαηαηέξπνπ βιέπνπζα, θαί ηφλ 
θφζκνλ εθψηηζελ αζηξαπαίο, ηδίαο ζεφηεηνο, θαί δαηκφλσλ ηήλ πιάλελ 
εζξηάκβεπζε.  

Θενηνθίνλ 
αξθφο ηή παρχηεηη, ελσζείο ν εθ Παηξφο, κνλνγελήο ελ κήηξα ζνπ, εηο εθ 
δχσ πξνήιζε δίρα θζνξάο, ηεξήζαο αιψβεηνλ, ηήλ ζεκλήλ παξζελίαλ ζνπ 
Παλχκλεηε.  

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». 
 

πλαμάξηνλ 
Σή Γ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ νθνλίνπ.  

ηίρνη 

 Ο πξίλ βνήζαο ηή ηψλ, Υαίξε ζθφδξα,  

 Υαίξεη, παξαζηάο ηψ Θεψ, νθνλίαο.  

 Φαίδηκνο ελ ηξηηάηε νθνλίαο ήηνξ αθήθελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Θενδψξνπ, 
Αξρηεπηζθφπνπ Αιεμαλδξείαο.  

ηίρνη 

 Δλ Παηξηάξραηο θαί Θεφδσξνο κέγαο,  

 Κάλ ηνίο αζιεηαίο ηνίο δηά μίθνπο κέγαο.  



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδνχινπ, ηνχ απφ 

Δπάξρσλ.  
ηίρνη 

 Δπαξρίαλ γήο νπξαλψλ επαξρίαο,  

 Ο Θεφδνπινο αληέδσθελ εκθξφλσο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ, Δπηζθφπνπ 
Κνισλίαο, ηνχ Ζζπραζηνχ.  

ηίρνη 

 Οχρ εζπράδσ, θαί ζαλφληα γάξ ζηέθσ,  

 Σφλ εζπραζηήλ Ησάλλελ ηνίο ιφγνηο.  
 

Σή απηή εκέξα, νη άγηνη Αγάπηνο, έιεπθνο, θαί Μάκαο, μίθεη ηειεηνχληαη 
ηίρνη 

 Σξείο άλδξεο, Αγάπηνο, έιεπθνο, Μάκαο,  

 Πφζσ Πιάζαληνο εγάπεζαλ θαί μίθνο.  
 

Ο ζηνο Παηήξ εκψλ Θεφδνπινο ν Κχπξηνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

Μλήκε ηνχ αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Γαβξηήι, ηνχ Γάλνπ κέλ φληνο 
πξφηεξνλ Δπηζθφπνπ, χζηεξνλ δ’ ελ Πξνχζε καξηπξήζαληνο θαηά ηφ 1659 
έηνο.  
 

Ο άγηνο Νενκάξηπο Αγγειήο, ν ελ Υίσ αζιήζαο ελ έηεη 1813, μίθεη 
ηειεηνχηαη.  
 

Σαίο ηψλ αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, φ Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. 
Ακήλ.  
 

Χδή δ’  
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο νζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Αλαηέηαιθελ ε κλήκε ζνπ ζεζπέζηε, θφζκσ θαζάπεξ ήιηνο, θαηαπγάδνπζα 
Πξνθεηείαο ράξηηη ηήο ζήο, ζπκθψλσο ηνχο ςάιινληαο πηζηνχο, Δπινγεηφο 
εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Γνληκψηεξνο λεθέιεο ζχ δεηθλχκελνο, φκβξνλ ζενγλσζίαο εκίλ, 
εμαπέζηεηιαο, ζσηεξίνπ Μάθαξ εθ πεγψλ, δη’ ψλ θσηηδφκεζα βνάλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Λφγνο πάιαη ν ηφ είλαη παξαζρφκελνο, πάζη ζείσ βνπιήκαηη, αλαθαιέζαζζαη 



βνπιεζείο ηφλ άλζξσπνλ Αγλή, ηή ζή θαηεζθήλσζε γαζηξί, Δπινγεκέλε ε 
Θεφλ θπήζαζα.  
 

Χδή ε’  
«Δθ θινγφο ηνίο νζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ κφλσ ηψ βνχιεζζαη, έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Αλαθείκελνο φινο ηψ Παληνθξάηνξη, ηήο πξνλνίαο ηνχο ηξφπνπο 
κεκπζηαγψγεζαη, νηθνλνκηθψο, Έζλε λφκσ παηδεχνληαο, φζελ ζε πκλνχκελ, 
Πξνθήηα ζεεγφξε.  
 
Ηθεηήξηνλ χκλνλ Θεψ πξνζάγαγε, ππέξ ηψλ ζέ πκλνχλησλ ζενκαθάξηζηε, θαί 
ηψλ πεηξαζκψλ, ιχζνλ άξηη ηφλ ηάξαρνλ, ίλα ζε πκλψκελ, Πξνθήηα 
ζενξξήκνλ.  

Θενηνθίνλ 
Εσνδφηελ ηεθνχζα Θεφλ θαί Κχξηνλ, ηνχ ζαλάηνπ ηήλ ξχκελ ηήλ 
αθαηάζρεηνλ, έζηεζαο Αγλή, ηαχηελ απνλεθξψζαζα, φζελ ζε πκλνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Χδή ζ’  
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νχ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο ζε καθαξίδνκελ».  
 
Δλ γή πξαέσλ ζχ θαηεζθήλσζαο, έλζα ηειψλ, Αγγέισλ επνπηεχεηο 
ιακπξφηεηαο, νθνλία πάλζνθε, Πξνθήηα Θενχ, πξάνο γεγελεκέλνο, 
ιάκπσλ ηή ράξηηη, φζελ γεγεζφηεο νη πηζηνί, ζέ καθαξίδνκελ.  
 
Σψλ ζψλ πξνξξήζεσλ Παλανίδηκε, πεξηθαλψο νξψληεο γελνκέλελ ηήλ 
έθβαζηλ, ηήλ δνζείζαλ ράξηλ ζνη ζαπκάδνκελ, θαί ηήλ ηήο δηαλνίαο ζνπ 
θαζαξφηεηα, θαί ηφ ηήο ςπρήο ζενεηδέο θαηαπιεηηφκεζα.  

Θενηνθίνλ 
Χο ζχ νπδείο πνηε θεραξίησηαη, εθ γελεψλ αξραίσλ Θενκήηνξ παλάρξαληε, 
ζχ γάξ κφλε ηήλ παζψλ αζχγθξηηνλ, έζρεο αγησζχλελ, θαί θαζαξφηεηα, φζελ 
ππεδέμσ ηφλ Θεφλ, ελ ζνί ζαξθνχκελνλ.  

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



Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

χλ αζσκάηνηο ηάμεζη, παξεζηψο ελ πςίζηνηο, ηή απξνζίησ Πάλζνθε, έλ 
Σξηάδη ακέζσο, θαί αζηξαπαίο ηαίο εθείζελ, ειιακπφκελνο λέκνηο, θψο 
λνεηφλ πξεζβείαηο ζνπ, ηνίο εθ πφζνπ ηεινχζη, ζνχ ηήλ ζεπηήλ, θαί θαηδξάλ 
παλήγπξηλ, θαί ζέ κάθαξ, ηνίο χκλνηο θαηαζηέθνπζη, νθνλία Πξνθήηα.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Ο άλσ δνμαδφκελνο, σο Θεφο ππ’ Αγγέισλ, θφιπσλ παηξψσλ Άρξαληε, κή 
εθζηάο απνξξήησο, ηνίο θάησ ζπλαλεζηξάθε, ζχ δέ ηαχηεο ππήξμαο, ηήο 
ζσηεξίαο πξφμελνο, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ, ηνχησ Αγλή, ππέξ ιφγνλ ζάξθα 
δαλεηζακέλε, φλ αίηεζαη ηνίο δνχινηο ζνπ, ιχζηλ δνχλαη πηαηζκάησλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, 
σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ Γ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο Βαξβάξαο, θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο 

εκψλ Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

Ήρνο β’  ηε εθ ηνχ μχινπ ζε 
ηε ελ ζηαδίσ ηψ θξηθηψ, Ηνπιηαλή δηεζθφπεη ε πακκαθάξηζηνο, Μάξηπξα ηήλ 
έλδνμνλ, Βαξβάξαλ κάζηημηλ, ελαζινχζαλ βαζάλνηο ηε, πνηθίινηο ηφ ζψκα, 
άπαλ ζπγθνπηφκελνλ, ζεξκνίο ηνίο δάθξπζη, Λφγε ηνχ Θενχ αλεβφα, Σαχηεο 
θνηλσλφλ κε γελέζζαη, άξηη θαηαμίσζνλ θηιάλζξσπε.  
 
Μίαλ ε Βαξβάξα αιεζψο, Ηνπιηαλή ηε ηήλ γλψκελ, πξφο ηήλ επζέβεηαλ, 
έρνπζαη αη άγηαη θαηεγσλίζαλην, ηνχ ερζξνχ, θαί ληθήζαζαη, απηφλ θαηά 
θξάηνο, δφμεο εμηψζεζαλ, παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, φζελ ινηκηθψλ 
παζεκάησλ, ιψβελ αθαλίδνπζαη πάζη, ηνίο πηζηνίο παξέρνπζηλ ηάκαηα.  
 
ηε απεθάλζε θαηά ζνχ, Μάξηπο ζεκλνηάηε Βαξβάξα, ν γιπθχο ζάλαηνο, 
ραίξνπζα θαί ζπεχδνπζα, ηφλ δξφκνλ ήλπζαο, αζεβνχο δέ γελλήηνξνο, ρεξζί 
παξαλφκνηο, ηέζπζαη θαί θάξπσκα, Θεψ πξνζήλεμαη, φζελ, ηαίο θξνλίκνηο 
Παξζέλνηο, φλησο ζπγρνξεχνπζα βιέπεηο, Υξηζηνχ ηνχ λπκθίνπ ζνπ ηήλ 
έιιακςηλ.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. δ’  

Σί πκάο θαιέζσκελ άγηνη 



Σί ζε νλνκάζσκελ Άγηε; ζενιφγνλ Ησάλλελ, ή Γαπτδ ηφλ κεισδφλ, 
πλεπκαηέκθνξνλ Κηλχξαλ, ή Απιφλ πνηκεληθφλ; γιπθαίλεηο αθνήλ γάξ θαί 
δηάλνηαλ, επθξαίλεηο Δθθιεζίαο ηά ζπζηήκαηα, θαί κειηξξχηνηο ζνίο θζέγκαζη, 
θαηαγιατδεηο ηά πέξαηα, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σί ζε νλνκάζσ ζεζπέζηε; Ησάλλε γιπθνξξήκνλ, θαεηλφηαηε αζηήξ, ν ηή αίγιε 
ηήο Σξηάδνο, ειιακθζείο ηφ Οπηηθφλ, εηζέδπο εηο ηφλ γλφθνλ ηφλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ηνχ ζείνπ εκπήζεο ηά απφξξεηα, σο Μσυζήο δηεζάθεζαο, ηήλ 
κνπζηθήλ θαιιηέπεηαλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σί ζε νλνκάζσ Ανίδηκε; ιακπαδνχρνλ θαεζθφξνλ, επθιεή πθεγεηήλ; 
ιεηηνπξγφλ ή ζεσξφλ, ηψλ Μπζηεξίσλ ηνχ Θενχ; αζηέξα Δθθιεζίαο 
αγιατδνληα; Λπρλίαλ ηνχο ελ ζθφηεη θαηαιάκπνπζαλ, ή φξγαλνλ επερέζηαηνλ, 
ζάιπηγγα θαιιηθέιαδνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα… Ήρνο πι. β’  
Παηξίδα, γέλνο, χπαξμηλ, θαηαιηπνχζα Βαξβάξα, θαί ηφλ αζεβή παηέξα 
κηζήζαζα, Θεφλ εγάπεζαο, ψ ελπκθεχζεο, θαί γέγνλαο κεγαιέκπνξνο 
θιεζείζα, Απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Σφ φκκα ηήο θαξδίαο κνπ, εθηείλσ πξφο ζέ Γέζπνηλα, κή παξίδεο, ηφλ πηθξφλ 
κνπ ζηελαγκφλ, ελ ψξα φηαλ θξίλε, ν ζφο Τηφο ηφλ θφζκνλ, γελνχ κνη ζθέπε 
θαί βνήζεηα.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. δ’  
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Πάηεξ Ησάλλε πάλζνθε, ηήλ Δθθιεζίαλ Υξηζηνχ, θαηεθαίδξπλαο άζκαζηλ, 
ελζεαζηηθψηαηα, κεισδψλ παλανίδηκε, ηή ελεξγεία Πάηεξ ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ 
ζήλ Κηλχξαλ, αλαθξνπφκελνο, λχλ παλαξκφληνλ, ηνχ Γαπίδ κηκνχκελνο, ήλ 
ελερψλ, ζείνηο κεισδήκαζη, πάληαο θαηέζειμαο.  
 
ηηρ. Μαθάξηνο αλήξ, φ θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ.  
 
Πάηεξ Ησάλλε έλδνμε, ηήο θνζκηθήο απνζηάο, ηαξαρψδνπο ζπγρχζεσο, ηνχ 
Υξηζηνχ πξνζέδξακεο, ηή γαιήλε Παλφζηε, θαί ζεσξίαο, ζείαο θαί πξάμεσο, 
ηάο παλνιβίνπο, ζαθψο ιακπξφηεηαο, φλησο επινχηεζαο, θαί πηζηνίο 
κεηέδσθαο, ζενπξεπεί, βίσ ιακπξπλφκελνο, Μαθαξηψηαηε.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ.  
 
Γεχηε γεγελείο ελ άζκαζη, ηήλ ηεξάλ θαί ζεπηήλ, ηνχ Οζίνπ παλήγπξηλ,, 
Ησάλλνπ ζήκεξνλ, επζεβψο αλπκλήζσκελ, νχηνο γάξ φλησο, ζείαο 
ειιάκςεσο, θαηεμηψζε ηφ θψο εηζδέμαζζαη,  ηήο αθάηνπ ζνπ, 



εχζπιαγρλίαο Κχξηε! δη’ ήο εκείο, έγλσκελ δνμάδεηλ ζε, ηφλ ππεξάγαζνλ.  
Γφμα… Ήρνο πι. β’  

ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ φ θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη’ ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, Σψλ δαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ 
αίηεζαη ηαίο ςπραίο εκψλ.  

Καί λχλ… 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.  
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Αγίαο  Ήρνο δ’  
Βαξβάξαλ ηήλ Αγίαλ ηηκήζσκελ, ερζξνχ γάξ ηάο παγίδαο ζπλέηξηςε, θαί σο 
ζηξνπζίνλ εξξχζζε εμ απηψλ, βνεζεία θαί φπισ ηνχ ηαπξνχ ε Πάλζεκλνο.  

Έηεξνλ ηήο Αγίαο 
Ζ ακλάο ζνπ Ηεζνχ, θξάδεη κεγάιε ηή θσλή, έ λπκθίε κνπ πνζψ, θαί ζέ 
δεηνχζα αζιψ, θαί ζπζηαπξνχκαη, θαί ζπλζάπηνκαη ηψ βαπηηζκψ ζνπ, θαί 
πάζρσ δηά ζέ, σο βαζηιεχζσ ζχλ ζνη, 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.  

Γφμα... Σνχ Οζίνπ  Ήρνο γ’  
Σήλ σξαηφηεηα 

Σήλ θαιιηθέιαδνλ, θαί ιηγπξαίο κνιπαίο, θαηαθεινχζάλ ηε, θαί άγιατδνπζαλ, 
ηήλ Δθθιεζίαλ ηνχ Υξηζηνχ, εχιαινλ αεδφλα, Γεχηε επθεκήζσκελ, Ησάλλελ 
ηφλ πάλζνθνλ, ηφλ Γακαζθελφλ πηζηνί, πκλνγξάθσλ ηφλ πξχηαληλ, ηφλ 
έκπιεσλ, απάζεο γελφκελνλ, ζείαο θαί θνζκηθήο ζνθίαο.  

Έηεξνλ ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. δ’  

Οξζνδνμίαο νδεγέ, επζεβείαο δηδάζθαιε θαί ζεκλφηεηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν 
θσζηήξ, ηψλ κνλαδφλησλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Ησάλλε ζνθέ, ηαίο 
δηδαραίο ζνπ πάληαο εθψηηζαο, ιχξα ηνχ Πλεχκαηνο, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο δη’ εκάο γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ζηαχξσζηλ ππνκείλαο αγαζέ, ν 
ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ ζθπιεχζαο, θαί Έγεξζηλ δείμαο σο Θεφο, κε παξίδεο 
νχο έπιαζαο ηε ρεηξί ζνπ, δείμνλ ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ ειεήκνλ, δέμαη ηήλ 
ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ πξεζβεχνπζαλ ππέξ εκψλ θαί ζψζνλ σηήξ εκψλ, 
ιαφλ απεγλσζκέλνλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ 
 

Καζίζκαηα ηήο Αγίαο 



Ήρνο γ’  Σήλ σξαηφηεηα 
Δλ ηή αζιήζεη ζνπ, πάληαο εμέπιεμαο, φηη ππέκεηλαο, ηάο ηψλ ηπξάλλσλ 
πιεγάο, δεζκά βαζάλνπο θπιαθάο, Βαξβάξα παλανίδηκε, ζελ θαί ηφλ 
ζηέθαλνλ, ν Θεφο ζνη δεδψξεηαη, φλπεξ επεπφζεζαο, ςπρηθψο θαί 
πξνζέδξακεο, απηφο θαί ηάο ηάζεηο παξέρεη, πάζη ηνίο πίζηεη πξνζηνχζί ζνη.  

Γφμα... Ήρνο πι. α’  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σψλ Αγίσλ ηάο κλήκαο επηηεινχληεο πηζηψο, ηψλ Αζιεθφξσλ ηήλ κλήκελ 
παλεγπξίζσκελ, θαί σδαίο πλεπκαηηθαίο αλεζθεκήζσκελ, φηη ελέθξσζαλ 
επρή, ηφλ ηήλ Δχαλ δνιεξψο, ζηεξήζαληα άθζαξζίαο, θαί ηφλ Υξηζηφλ 
δπζσπνχζηλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Υαίξε, Άγηνλ ξνο θαί ζενβάδηζηνλ, ραίξε έκςπρε Βάηε θαί αθαηάθιεθηε, 
Υαίξε ε κφλε πξφο Θεφλ θφζκνπ Γέθπξα, ε κεηάγνπζα ζλεηνχο, πξφο ηήλ 
αηψληνλ δσήλ, Υαίξε αθήξαηε Κφξε, ε απεηξάλδξσο ηεθνχζα, ηήλ ζσηεξίαλ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Μεηά ηελ β’ ηηρνι. 
 

Καζίζκαηα ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο α’  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ζ δχθσλνο Απιφο, κεγαιφθσλνο άιπηγμ, Κηζάξα κεινπξγφο, ιηγπξά ζεία 
Λχξα, Κηλχξα παλαξκφληνο, κνπζηθψηαηνλ ξγαλνλ, εκπλεφκελνλ, ηνχ 
Παξαθιήηνπ ηαίο αχξαηο, αλαδέδεημαη, ψ Ησάλλε θαί ζέιγεηο, εκψλ ηά 
λνήκαηα.  

Γφμα… κνηνλ 
Τκλνχκελ ηνχο ζεπηνχο, θαί αγίνπο αγψλαο, νχο έηιεο αιεζψο, ππέξ ηεο  
Δθθιεζίαο, γεξαίξνληεο ελ άζκαζη, ηά ζεπηά κεισδήκαηα, ά θαηέιηπεο, εηο 
πκλσδίαλ Κπξίνπ, αμηάγαζηε, θαί ηψλ πηζηψλ επθξνζχλελ, Ησάλλε 
παλεχθεκε.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Μεηέξα ηνχ Θενχ, επηζηάκεζα πάληεο, Παξζέλνλ αιεζψο, θαί κεηά ηφθνλ 
θαλείζαλ, νη πφζσ θαηαθεχγνληεο, πξφο ηήλ ζήλ αγαζφηεηα, ζέ γάξ έρνκελ 
ακαξησινί πξνζηαζίαλ, ζέ θεθηήκεζα, ελ πεηξαζκνίο ζσηεξίαλ, ηήλ κφλελ 
Παλάκσκνλ.  
 

Οη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, ή ηήο Θενηφθνπ εηο ο’ θαί ηψλ Αγίσλ εηο ε’.  
 

Πνίεκα ηεθάλνπ αββατηνπ.  
 

Χδή α’  Ήρνο β’  
«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα, παλζηξαηηάλ ε ππέξνπινο 
δχλακηο, ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν 
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 



Χ Σξηάο ππέξζεε ζεπηή, ε ηψλ ππέξ έλλνηαλ, ηήλ δσξεάλ ζνίο νηθέηαηο 
βξαβεχνπζα, θσηνθφξνλ έκπλεπζνλ, ηή δνθψδεη κνπ, δηαλνία ακάξπγκα, 
ηήλ ζήλ επθεκήζαη Μάξηπξα, Βαξβάξαλ ηήλ ανίδηκνλ.  
 
Δγθσκίσλ άπαληα ζεζκφλ, φλησο ππεξβέβιεθε, ηψλ ζψλ Μαξηχξσλ ε δφμα 
Φηιάλζξσπε, αιιά ηφ εθ πίζηεσο θαηά δχλακηλ, δεδεγκέλνο εθχκληνλ, 
αληηθαηαπέκπνηο, Γέζπνηα πινπζίσο ηήλ αληίδνζηλ.  
 
Αθαλζψδνπο ξίδεο εθθπέλ, ξφδνλ ηεξψηαηνλ, ηήλ Δθθιεζίαλ Υξηζηνχ 
επσδίαζελ, ε ηψ εξπζήκαηη, ηήο αζιήζεσο, θνηληρζείζα δη’ αίκαηνο, έλδνμνο 
Βαξβάξα, ήλ πεξ επαμίσο καθαξίδνκελ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Σψ ηνίο ζνίο επαίλνηο εγρεηξείλ, κέιινληη παξείλαί ζνπ, έδεη θσλήλ ηήλ 
κειίξξπηνλ ζηε, δη’ ήο ηήλ νξζφδνμνλ, θαηεθαίδξπλαο, Δθθιεζίαλ ηνίο 
άζκαζη, Πάηεξ, Ησάλλε, ήηηο ζνπ γεξαίξεη ηφ κλεκφζπλνλ.  
 
Χο ζνθφο, αγρίλνπο ηε θξηηήο, ηήλ ηψλ φλησλ άξηζηα, θχζηλ ζθνπψλ, ηψλ 
αζηάησλ πξνέθξηλαο ηά δηαησλίδνληα, ηψλ πξνζθαίξσλ γάξ, αληειιάμσ ηά 
θξείηηνλα, Πάηεξ, Ησάλλε, φζελ ζε θαί λχλ Υξηζηφο εδφμαζελ.  

Θενηνθίνλ 
Ηζσζήλαη πφζνλ κνη ελζείο, φθηο ν πακπφλεξνο, ηψ Πιαζηνπξγψ ψο 
αηρκάισηνλ ήξπαζε, δηά ζνχ δέ Πάλαγλε, αλαθέθιεκαη, ζεσζείο αιεζέζηαηα, 
ζχ γάξ Θενκήηνξ, ηφλ εκέ Θεψζαληα γεγέλλεθαο.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή α’  
«Δμήλζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ εζλψλ ζηεηξεχνπζα, 
Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ».  
 
Σεηξσκέλε ηνχ πφζνπ ζνπ, σο λπκθίνπ Γέζπνηα, ηψ γιπθπηάησ βέιεη, ε 
αζιεθφξνο Βαξβάξα, άπαζαλ παηξηθήλ αζεταλ εβδειχμαην.  
 
Οπ ηξπθήο ε ηεξπλφηεο, νπθ άλζνο θάιινπο πινχηφο ηε, νχρ εδνλαί 
λεφηεηνο, εζειμάλ ζε Βαξβάξα έλδνμε, ηψ ρξηζηψ λπκθεπζείζα 
θαιιηπάξζελε.  
 
Πξφο ηειείνπο αγψλαο, νπδέλ εδείρζε θψιπκα, ηφ αζζελέο ηνχ ζήιενο νχ ηφ 
λένλ ηήο ειηθίαο Υξηζηέ, αθεξάησ ζνπ ζζέλεη δπλακνχκελνλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 



Ο απηφο 
Δζθφξπηζαο ηφλ πινχηνλ, Θεψ δαλείδσλ, φζελ ζνη, ηψλ νπξαλψλ 
επηξέπηζηαη, βαζηιεία, αιιά θαί λχλ, ακνηβήλ Ησάλλε, εδέμσ πνιππιάζηνλ.  
 
Σήο ζνθίαο ηφ ηάιαληνλ, δεδεγκέλνο πξάμεζη, θαηαθνζκείο ανίδηκε, Ησάλλε 
ηήλ Δθθιεζίαλ ηνχ Υξηζηνχ, φ πνιππιαζηάδεηο θαί ηφλ βίνλ ιηπψλ.  

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

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

Κνληάθηνλ ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο β’  Σά άλσ δεηψλ 

Γακάζαο πνιινίο, ηδξψζη ηήο αζθήζεσο, ηφ ζψκα ηφ ζφλ, εηο χςνο νπξάληνλ, 
εππεηψο αλέδξακεο, φπνπ κέιε ζείά ζνη δίδνληαη, ά ηξαλψο εκειψδεζαο, ηνίο 
θίινηο Κπξίνπ Πάηεξ ζηε.  
 

Κάζηζκα ηήο Αγίαο 
Ήρνο δ’  

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  
Σφλ λπκθίνλ ζνπ Υξηζηφλ αγαπήζαζα, ηήλ ιακπάδα ζνπ θαηδξψο 
επηξεπίζαζα, ηαίο αξεηαίο δηέιακςαο Παλεχθεκε, φζελ εηζειήιπζαο, ζχλ 
απηψ εηο ηνχο γάκνπο, ηφ ζηέθνο ηήο αζιήζεσο, παξ’ απηνχ δεμακέλε, αιι’ εθ 
θηλδχλσλ ιχηξσζαη εκάο, ηνχο εθηεινχληαο Βαξβάξα ηήλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα… Σνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. α’  

Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
Σήλ ηνχ βίνπ απάηελ απνθξνπζάκελνο, ηφλ ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ 
αλαιαβφκελνο, αζθεηηθψο ηφλ πνλεξφλ θαηεπάιαηζαο, ηήο εξήκνπ πνιηζηήο, 
θσζηήξ ηνχ θφζκνπ λνεηψο, αλαδεηρζείο ζενθφξε, δηφ πξέζβεπε ηψ σηήξη, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί νύν… Θεοτοκίον 
Σφ εμαίζηνλ ζαχκα ηφ ηήο ζπιιήςεσο, θαί ν άθξαζηνο ηξφπνο φ ηήο 
θπήζεσο, ελ ζνί εγλψξηζηαη Αγλή αεηπάξζελε, Καηαπιήηηεη κνπ ηφλ λνχλ, θαί 
εμηζηά ηφλ ινγηζκφλ, ε δφμα ζνπ Θενηφθε, ηνίο πάζηλ εθαπινπκέλε, πξφο 
ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή δ’  
«Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ νπ πξέζβπο νχθ Άγγεινο, αιι’ απηφο ν Κχξηνο, θαί 
έζσζαο φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε».  



 
Δθ Παξζέλνπ, γελλεζείο εδσξήζσ λεάληζη, Παξζέλνηο ηφ θξχαγκα, 
θαηαβαιείλ ηνχ αιάζηνξνο, φζελ ε θαιιίληθνο Βαξβάξα, ηνχηνπ ηφ ζξάζνο 
θαηεπάηεζε.  
 
Σψ ηαπξψ ζνπ, ηνχ ζαλάηνπ ηήλ δχλακηλ έιπζαο, εληεχζελ ηνχ ζψκαηνο, 
Κφξε Υξηζηέ αθεηδήζαζα, θέξεη γελλαηφηαηα, ηνχο αηθηζκνχο ε Βαξβάξα 
ζηεξξνηάηε θξελί.  
 
Ζ πξνκήησξ, κεραλαίο ηνχ δνιίνπ ζειρζείζα ηφ πξίλ, ηξπθήο εμσζηξάθηζηαη, 
ηνχ Παξαδείζνπ, Βαξβάξα δέ, ηνχηνλ εθθαπιίζαζα, ελ νπξαλίσ λπκθψλη λχλ 
αχιίδεηαη.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Γηαηάμεη, ηνχ Υξηζηνχ πεηζαξρήζαο θαηέιηπεο, ηνχ θφζκνπ ηεξπλφηεηα, 
πινχηνλ ηξπθήλ πεξηθάλεηαλ, ψ ηηλη αξάκελνο, ηφλ ζφλ ζηαπξφλ Ησάλλε 
εθνινχζεζαο.  
 
πκπησρεχζαο, εηο βξνηψλ ζσηεξίαλ πησρεχζαληη, Υξηζηψ ζπλδεδφμαζαη, 
ψζπεξ απηφο επεγγείιαην, θαί ζπκβαζηιεχεηο δέ, ηψ εηο αεί Ησάλλε 
βαζηιεχνληη.  

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

Σήο Αγίαο 
 

Χδή ε’  
«Μεζίηεο Θενχ, θαί αλζξψπσλ γέγνλαο, Υξηζηέ ν Θεφο, δηά ζνχ γάξ 
Γέζπνηα, ηήλ πξφο ηφλ αξρίθσηνλ Παηέξα ζνπ, εθ λπθηφο αγλσζίαο, 
πξνζαγσγήλ εζρήθακελ».  
 
Θπξίζη ηξηζί, ηφ ινπηξφλ θσηίδεζζαη θειεχζαζα, κπζηηθψο δηέγξαςαο, 
Βάπηηζκα Βαξβάξα ηήο Σξηάδνο θσηί, ηψλ ςπρψλ ζειαζθφξνλ, ππάξρνλ 
θαζαξηήξηνλ.  
 
Μαλίαλ δεηλήλ, ηνχ παηξφο εθθιίλνπζαλ, Βαξβάξαλ ζρηζζέλ, επζχο 
ππεδέμαην, φξνο, ψζπεξ πάιαη ηήλ ανίδηκνλ, πξσηνκάξηπξα ζέθιαλ, 
Υξηζηνχ ηεξαηνπξγήζαληνο.  
 
Σνχ φλησο Θενχ, ππξσζείζα δήισ ςεπδσλχκσλ Θεψλ, εηο αηζρξά ελέπηπζε, 
πξφζσπα Βαξβάξα ε Παλεχθεκνο, θαηαπαίδνπζα Κφξε, ηνχ δήζελ 



θνζκνθξάηνξνο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Σψ θφβσ Υξηζηνχ, Πάηεξ ζηνηρεηνχκελνο, πξφο ζείαλ δσήλ, ηήο ζαξθφο ηφ 
θξφλεκα, φινλ θαζππνηάμαο ηψ πλεχκαηη, ηάο ζαπηνχ Ησάλλε, αηζζήζεηο 
θαζαηξφκελνο.  
 
Καζάξαο παληφο, κνιπζκνχ ηφ ζψκα, θαί ςπρήλ θαί ηφλ λνχλ, εκκειψο 
ζεφζνθε, αίγιελ ππεδέμσ ηήλ ηξηζήιηνλ, Ησάλλε ιακπξνίο ζε, πινπηίδνπζαλ 
ραξίζκαζη.  

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

Σήο Αγίαο 
 

Χδή ο’  
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Χο ππέζρνπ ζνθίαλ δεδψξεζαη, ψηεξ ζενδίδαθηνλ, ηνίο ζέ θεξχηηνπζη, 
δηθαζηηθνχ πξφ βήκαηνο, εο Βαξβάξα ε Μάξηπο εκπέπιεζηαη.  
 
Σψλ αζέσλ ηήλ πιάλελ δηήιεγμε, ιφγσ ζενζφθσ, Βαξβάξα ε έλδνμνο, 
ππνκνλή ηψλ έξγσλ δέ, ηψλ Σπξάλλσλ ηάο θξέλαο εμέζηεζελ.  
 
Αηθηζκνίο αθεηδψο θαηαμαίλεζζαη, ξάθεζη ηξηρίλνηο επηφλσο ηε ηξίβεζζαη, δηά 
Υξηζηφλ ε άκεκπηνο, Αζιεθφξνο ηφ ζψκα πξνδίδσζηλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Διιακθζείο ηή ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηη, ζείσλ αλζξσπίλσλ ηε, γλψζηλ 
πξαγκάησλ ηξαλψο, πεπινπηεθψο ηνίο ρξήδνπζηλ, Ησάλλε αθζφλσο 
κεηέδσθαο.  
 
Δθακίιισο ρνξνίο νπξαλίνηο νθέ, ηψλ Δθθιεζηψλ νξζνδφμσλ εξξχζκηζαο, 
ρνξνζηαζίαο άζκαηα, πξνζθσλψλ ηή Σξηάδη ζεφθζεγθηα.  

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 δ’  
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  

Σψ ελ Σξηάδη επζεβψο πκλνπκέλσ, αθνινπζήζαζα ζεκλή Αζιεθφξε, ηά ηψλ 
εηδψισλέιηπεο ζεβάζκαηα, κέζνλ δέ ηνχ ζθάκκαηνο, ελαζινχζα Βαξβάξα, 
ηπξάλλσλ νπ θαηέπηεμαο, απεηιάο αλδξεηφθξνλ, κεγαινθψλσο κέιπνπζα 
αεί, Σξηάδα ζέβσ ηήλ κίαλ ζεφηεηα.  

Ο Οίθνο 
Σήλ λπκθεπζείζαλ ηψ Υξηζηψ δηά ηνχ καξηπξίνπ, Βαξβάξαλ ζπλειζφληεο 
ηηκήζσκελ αμίσο, φπσο απηήο ηαίο πξνζεπραίο ιχκεο ςπρνθζφξνπ 
ιπηξσζέληεο, θαί ινηκνχ, ζεηζκνχ ηε θαί θαηαπηψζεσο, ηφλ βίνλ ελ εηξήλε 
δηέιζσκελ, θαηαμησζέληεο κεηά πάλησλ ηψλ Αγίσλ, ηψλ απ’ αηψλνο Θεψ 
επαξεζηεζάλησλ, δηάγεηλ ελ θσηί, θαί κέιπεηλ αμίσο, εζαπκάζησζαο ψηεξ 
ηά ζά ειέε πάζη ηνίο πίζηεη νκνινγνχζη, Σξηάδα ζέβσ ηήλ κίαλ ζεφηεηα.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Γ’ ηνχ απηνχ κελφο, Άζιεζηο ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο Βαξβάξαο.  

ηίρνη 

 Ξίθεη παηήξ ζχζαο ζε, Μάξηπο Βαξβάξα,  

 Τπήξμελ άιινο Αβξαάκ δηαβφινπ.  

 Βαξβάξα ακθί ηεηάξηε ρεξζί ηνθήνο εηκήζε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ, Ησάλλνπ Μνλαρνχ θαί 
πξεζβπηέξνπ ηνχ Γακαζθελνχ.  

ηίρνη 

 Πιήζαο κειψλ γήλ εδέσλ Ησάλλεο,  

 Κάλ νχξαλνίο άλεηζη ζπλζείλαη κέιε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ παηξφο εκψλ, lσάλλνπ, Δπηζθφπνπ 
Πνιπβφηνπ, ηνχ ζαπκαηνπξγνχ.  

ηίρνη 

 Δπηζθνπήλ γήο εθιηπσλ Ησάλλεο,  

 Δπηζθνπνχληνο πάληα ηέξπεηαη ζέα,  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Ηνπιηαλή μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Ηνπιηαλήλ σο πεξηζηεξάλ δέρνπ,  

 Δηκή ηάρεη ηέκλνηην, ηξίδνπζαλ Λφγε.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Υξηζηφδνπινο θαί Υξηζηνδνχιε μίθεη 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 πλσλπκψλ ζνη, παξζέλε Υξηζηνδνχιε,  



 Ο Υξηζηφδνπινο, θαί ζπλαζιεί ζνη μίθεη.  
 

Ο άγηνο λένο Ηεξνκάξηπο εξαθείκ ν Φαλαξίνπ επίζθνπνο, ν 
καξηπξήζαο ελ έηεη 1601, ζνχβιε δηαπαξείο ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Ο γήο εξαθείκ ζεηηαιψλ θχο σο θιάδνο,  

 Θεψ Λφγσ πξφζεηζη ξείζξνηο αηκάησλ.  
 

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

Σήο Αγίαο 
 

Χδή δ’  
«Αληίζενλ πξφζηαγκα παξαλνκνχληνο, ηπξάλλνπ κεηάξζηνλ, ηήλ θιφγα 
αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, φ ψλ επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
Ο γήλ θαηαιήςεζζαη θαί εμαιείςεηλ, ηήλ ζάιαζζαλ Σχξαλλνο, εηθαίσο 
θξπαηηφκελνο, σο παίγληνλ πξφθεηηαη, Βαξβάξαο θφξεο πνζί, ηνχηνλ 
εθλεπξίζαο γάξ Υξηζηφο, ψζπεξ ζηξνπζίνλ ζαζξφλ εδέζκεπζε.  
 
Πιεγαίο αθνξήηνηο ζνπ θαηαμαλζέληνο, ηνχ ζψκαηνο φινπ ηε, βαθέληνο ελ 
αηκάησλ ξναίο, ιακπάζηλ ππέκεηλαο, θινγηδνκέλε πιεπξάο, Μάξηπο 
παλανίδηκε, Υξηζηψ επραξηζηνχζα, Βαξβάξα έλδνμε.  
 
Χ ηήο απαλζξψπνπ ηε θαί αλαιγήηνπ, Σπξάλλσλ σκφηεηνο, θαί πιείζηεο 
αζεφηεηνο! καζηνχο γάξ ηήο Μάξηπξνο, σο ελ καθέιισ δεηλψο, μίθεζη 
θαηέηεκλνλ, ηφλ λνχλ πξνζεξεηδνχζεο ηψ δσνδφηε Υξηζηψ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο  
Σψ δήισ ππξνχκελνο ηψλ ζενκάρσλ, αηξέζεσλ άπαζαλ, θαθφλνηαλ 
αλέηξεςαο, ζπληφλνηο ζπγγξάκκαζη, ιεπθάλαο πάζη ηξαλψο, πάιαη ηά 
ζπνξάδελ ηνίο ζνθνίο, ψ Ησάλλε, ζπγγεγξακκέλα ηζρλψο.  
 
ζεξκψο εζηειίηεπζαο ηψλ δπζσλπκσλ, ηξνθίκσλ ηνχ Μάλεληνο, ηήλ 
βιάζθεκνλ αζέβεηαλ, λνζεχζαη πεηξαζείζαλ, ηήλ Δθθιεζίαλ Υξηζηνχ, ιφγνηο 
ηε θαί δφγκαζηλ νξζνίο, ψ Ησάλλε, νίο πεξ ζπληέζεηθαο.  

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

Σήο Αγίαο 



 
Χδή ε’  

«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα 
ςάιινληαο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».  
 
θζε ζνη Υξηζηφο, θσηί ελ απξνζίησ, εγθαζεηξγκέλε ψ Βαξβάξα, θξνπξά, 
ζαξξείλ πξνηξεπφκελνο, θαί ηνχο κψισπαο ηψκελνο, θαί ραξκνλήλ 
δσξνχκελνο, φζελ αλεπηεξψζεο, ηνχ ζνχ Νπκθίνπ ηψ εξσηη.  
 
Άγγεινο θαηδξφο, ζηνιήλ θσηνεηδή ζε, δηά Υξηζηφλ γεγπκλσκέλελ, ζεκλή 
Βαξβάξα εκθίαζε, θαί σο λχκθελ πεξηήγαγε, ηά πάζε ηή εζζήηη γάξ, Μάξηπο 
ζπλεμεδχζσ, ζείαλ εθζηάζα αιινίσζηλ.  
 
Γέδεηθηαη ζαθψο, Υξηζηέ ε πξφξξεζίο ζνπ, πεπιεξσκέλε, παηήξ ηέθλνλ γάξ, 
εηο θφλνλ πξνδίδσζηλ, απηνπξγφο ηε ηήο ζθαγήο γεγνλψο, ν δείιαηνο 
γελλήησξ, ηήο ζήο Μάξηπξνο, νπξαλίσ, φζελ ππξί θαηελάισηαη.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Ήιεγμαο ζαθψο, εγγξάθσο, Ησάλλε, ηνχ Νεζηνξίνπ ηήλ δηαίξεζηλ, εβήξνπ 
ηήλ ζχγρπζηλ, κνλνζέιεηνλ παξάλνηαλ, θαί πίζηηλ κνλελέξγεηνλ, θέγγνο 
νξζνδνμίαο, πάζηλ αζηξάςαο ηνίο πέξαζηλ.  
 
Έζπεηξελ ερζξφο, δηδάληα ζπλήζσο, αηξεηηθψλ ελ Δθθιεζία Υξηζηνχ, ηήλ 
ηνχηνπ πξνζθχλεζηλ, αζεηείζζαη ελ εηθφζη ζεπηαίο, άιι, εχξελ νπ λπζηάδνληα, 
πάληα δέ Ησάλλε, ζπφξνλ ζε λφζνλ εθηίιινληα.  

Θενηνθίνλ 
χ ηφλ ηνχ Παηξφο, αρψξηζηνλ ελ κήηξα, ζεαλδξηθψο πνιηηεπζάκελνλ, 
αζπφξσο ζπλέιαβεο, θαί αθξάζησο απεθχεζαο Θενγελλήηνξ Πάλαγλε, φζελ 
ζε ζσηεξίαλ, πάλησλ εκψλ επηζηάκεζα.  

Ο Δηξκφο  
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ Πηζηνχο δξνζίδνπζα, 
ςάιινληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».  
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή ζ’  
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ, εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ παλχκλεηνλ, 
Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 
Σήλ έλδνμνλ κέιινπζα, θνκίδεζζαη ηειείσζηλ, δηά μίθνπο Βαξβάξα, ηνχ 



καξηπξίνπ ζνπ, ζχλ Ηνπιηαλή ηψλ ζηεθάλσλ, καξηπξηθψο θαηαμηνπκέλε, 
θσλήο ζείαο ήθνπζαο, ηειεηνχζεο ηάο εληεχμεηο ζνπ.  
 
Πιεξψλ ζνπ ηήλ αίηεζηλ, Βαξβάξα αζιεθφξε Υξηζηφο, ηάο ηάζεηο βξαβεχεη, 
ηνίο εθηεινχζί ζνπ, πίζηεη ηήλ εηήζηνλ κλήκελ, σο αιεζψο, ζαιάζζεο γάξ 
ςάκκνλ, ηά ζά ππεξβέβεθελ, επθιεή ηεξαηνπξγήκαηα.  
 
Σψ ζψ ζπλαθζείζα λχλ, παληάλαθηη λπκθίσ Υξηζηψ, θαί αζηξάπηνπζα δφμε, 
Βαξβάξα ζείνπ θσηφο, ελ επνπξαλίνηο ζαιάκνηο, ηνχο πκλεηάο ηνχο ζνχο 
επππηεχνηο, παζψλ απαιιάηηνπζα, θαί πξνζάγνπζα ηψ δψληη Θεψ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Δδίδαμαο άπαληαο, ηνχο Δθθιεζίαο άδεηλ πηνχο, νξζνδφμσο Μνλάδα ηήλ ελ 
Σξηάδη ζεπηήλ, ζάξθσζηλ ηνχ Λφγνπ ηε ζείαλ, ζενινγείλ, ζαθψο Ησάλλε, 
ηξαλψλ ηά δπζέθηθηα, ηνίο πνιινίο ελ ηεξαίο ζπγγξαθαίο.  
 
Αγίσλ ηά ηάγκαηα, πκλνινγήζαο ζηε, ηήλ αγλήλ Θενηφθνλ, Υξηζηνχ ηφλ 
Πξφδξνκνλ, αχζηο Απνζηφινπο Πξνθήηαο, ζχλ Αζθεηαίο, ζνθνχο 
Γηδαζθάινπο, Γηθαίνπο θαί Μάξηπξαο, ελ ηαίο ηνχησλ λχλ απιίδε ζθελαίο.  

Θενηνθίνλ 
Χο πφθνο Παλάκσκε, ηφλ φκβξνλ ηφλ νπξάληνλ, ελ γαζηξί δεμακέλε εκίλ 
εθχεζαο, ηφλ ηήλ ακβξνζίαλ δηδνχληα, ηνίο επζεβψο, απηφλ αλπκλνχζη, θαί ζέ 
ηήλ παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ θαηαγγέιινπζηλ.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Αγίαο 
Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Σήλ ράξηλ ηψλ ηάζεσλ, εθ Θενχ δεμακέλε, Βαξβάξα παλανίδηκε, ηνχ ηάζζαη 
ηάο λφζνπο, ηψλ πίζηεη πξνζηξερφλησλ ζνη, ηφλ Θεφλ δνμάδνπζα, ηφλ επί 
πάλησλ Γεζπφηελ, ξχζαη πάληαο θηλδχλσλ, ινηκηθήο αζζελείαο, θαί ςπρηθψλ 
λνζεκάησλ.  

Σνχ Οζίνπ, φκνηνλ 
Αλέηξεςαο ζνθία ζνπ, ηάο αηξέζεηο πακκάθαξ, ψ Ησάλλε πάλζνθε, θαί 
νξζφδνμνλ δφγκα, ηή, Δθθιεζία δέδσθαο, ηνχ νξζψο δνγκαηίδεηλ, θαί 
δνμάδεηλ Σξηάδα, Μνλάδα ηξηζππφζηαηνλ, ελ κηά ηή νπζία.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Δθχεζαο Παλάρξαληε, ηφλ ηνχ ηψ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, θφζκσ ηήλ ζσηήξηνλ, 
εθηεινχληα παλζφθσο, νηθνλνκίαλ αξίζηελ, δηά ηνχηφ ζε πάληεο, 
πκλνινγνχκελ αμίσο, σο πξεζβεχνπζαλ ηνχησ, ιπηξσζήλαη εκάο λφζσλ, θαί 
παληνίσλ θηλδχλσλ.  



 
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά ηδηφκεια ηήο 

Αγίαο.  
 

Ήρνο α’  Αλαηνιίνπ 
Σήο γεεξάο ηξπθήο, ηήλ απφιαπζηλ ππεξηδνχζα, θαί παηξφο ηφλ φιβνλ νκνχ 
ηε θαί δφμαλ κηζήζαζα, ηφλ νπξάληνλ Νπκθίνλ επεπφζεζαο, Βαξβάξα 
παλανίδηκε, ηψ μίθεη γάξ ηήλ θάξαλ ηκεζείζα, ζχλ ηαίο θξνλίκνηο ζπλεηζήιζεο 
Παξζέλνηο, ηψ Νπκθίσ Υξηζηψ, φζελ θαί ηήλ ινηκηθήλ λφζνλ εθδηψθνπζα, 
ηνχο πηζηνχο ζεξαπεχεηο, ελεξγεία ηνχ Πλεχκαηνο, θαί πξεζβεχεηο 
απαχζησο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ήρνο β’  Βπδαληίνπ 
Ζ ζρχλζε φ βάζθαλνο ερζξφο, ππφ γπλαηθφο εηηψκελνο, φηη ηήλ Πξνκήηνξα 
έζρελ φξγαλνλ πξφο ακαξηίαλ, ν γάξ εθ Παξζέλνπ ζαξθσζείο Λφγνο ηνχ 
Παηξφο, αηξέπησο θαί αθχξησο, σο νίδε κφλνο απηφο, ηήλ θαηάξαλ έιπζε ηήο 
Δχαο θαί ηνχ Αδάκ, Υξηζηφο ν ζηεθαλψζαο αμίσο, Βαξβάξαλ ηήλ Μάξηπξα, 
θαί δη’ αχηήο δσξνχκελνο ηψ θφζκσ, ηιαζκφλ θαί ηφ κέγα έιενο.  

Ο απηφο, ηνχ απηνχ 
Ζ ζεφθιεηνο Μάξηπο Βαξβάξα, ελ ηψ ζηαδίσ πάζρνπζα έιεγε, Γεηλά κέλ ηά 
παξφληα θνιαζηήξηα, ψ δηθαζηά, νπ πξνθξίλσ δέ φισο, ηψλ νπξαλίσλ ηά 
επίγεηα, δηά ηνχην ηέκλεηε, μέεηε ηάο ζάξθαο, ππξί παξαδφηε κε, ραίξνπζα 
απίσ πξφο ηφλ Νπκθίνλ κνπ Υξηζηφλ, Ζο ηαίο ηθεζίαηο σηήξ, ηά ειέε ζνπ 
θαηάπεκςνλ εκίλ, θαί ζψζνλ ηνχο ηήλ άζιεζηλ απηήο, εθηεινχληαο πηζηψο.  

Ο απηφο, ηνχ απηνχ 
Σήλ παλήγπξηλ ζήκεξνλ ηήο αζιεθφξνπ Βαξβάξαο, δεχηε ιανί πκλήζσκελ, 
ηαχηελ γάξ νχηε μίθνο, νχηε πχξ, νχηε άιιε βάζαλνο, νχηε ηνχ πνιππιφθνπ 
βειίαξ ηά έλεδξα εηξνπψζαην, Υξηζηφλ ηθέηεπε Καιιηκάξηπο παλέλδνμε, 
δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’  
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Αζιεηηθήλ νδεχζαζα νδφλ, πξνγνληθήλ εμέθπγεο βνπιήλ, Βαξβάξα 
παλζεβάζκηε, θαί σο κέλ Παξζέλνο θξνλίκε, ιακπαδεθφξνο εηζήιζεο, εηο 
ηάο απιάο ηνχ Κπξίνπ ζνπ, σο δέ Μάξηπο αλδξεία, ράξηλ έιαβεο ηαηξεχεηλ, 
ηήο ζαξθφο ζαζξάλ ιχκελ, Αιιά θαί εκάο ηνχο αλπκλνχληάο ζε, ςπρηθψλ 
αιγεδφλσλ εθιχηξσζαη, ηαίο πξφο Θεφλ ηθεζίαηο ζνπ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Θεφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα έγλσκελ, Θενηφθε Παξζέλε, απηφλ ηθέηεπε, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δί βνχιεηαη ν Πξνεζηψο, Γνμνινγία Μεγάιε. Δί δέ κή, εηο ηφλ ηίρ. 
ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Σνχ Οζίνπ  Ήρνο πι. δ’  
Σψλ Μνλαζηψλ ηά πιήζε, ηφλ Καζεγεηήλ ζε ηηκψκελ, Ησάλλε Παηήξ εκψλ, 
δηά ζνχ γάξ ηήλ ηξίβνλ, ηήλ φλησο επζείαλ, πνξεχεζζαη έγλσκελ, Μαθάξηνο 



εί, ηψ Υξηζηψ δνπιεχζαο, θαί ερζξνχ ζξηακβεχζαο ηήλ δχλακηλ, Αγγέισλ 
ζπλφκηιε, Γηθαίσλ νκφζθελε, θαί Οζίσλ, κεζ' ψλ πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Σππηθά, θαί απφ ηνχ Καλφλνο, Χδή γ’ θαί ο’.  

Αξρή 
 

ΣΖ Δ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 
 

Μλήκε ηνχ Οζηνπ θαί ζενθφξνπ Παηξφο εκψλ άββα ηνχ Ζγηαζκέλνπ.  
 

ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α’  
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο εκάο 

Θεσξφο γεγέλεζαη λντ, λνεξψλ δπλάκεσλ, σο πξαθηηθφο ζεία ιφγηα, 
δηαηηζέκελνο, ελ ηή ζή θαξδία, ελ ή θαί αλάβαζηλ, σο θιίκαθα εζηήξημαο ζηε, 
άββα Παηήξ εκψλ, θαί πξεζβεχεηο δσξεζήλαη εκίλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα 
έιενο. (Γίο) 
 
άββα Οζηψηαηε ηήλ ζήλ, έθ παηδφο αλέζε θαο, δσήλ Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ, 
πθ’ νχ ζζελνχκελνο, ηήο ζαθξφο ηά πάζε, ινγηζκψ ππέηαμαο, ηφ ρείξνλ 
ππνηάηησλ ηψ θξείηηνλη, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, Σήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Θεφθξνλ Παηήξ εκψλ θσζηήξ, θαζσξάζεο κέγηζηνο, θσηαγσγψλ ηήλ 
πθήιηνλ, ζαπκάησλ ιάκςεζη, θαί ελζέσλ έξγσλ, φζελ κεηά θνίκεζηλ, ηφ 
άδπηφλ ζε θψο ππεδέμαην, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα… Ήρνο β’  
ζηε Πάηεξ, εθ βξέθνπο ηήλ αξεηήλ επηκειψο αζθήζαο, φξγαλνλ γέγνλαο ηνχ 
αγίνπ Πλεχκαηνο, θαί παξ’ απηνχ ιαβψλ ηψλ ζαπκάησλ ηήλ ελέξγεηαλ, 
έπεηζαο ηνχο αλζξψπνπο θαηαθξνλείλ ηψλ εδέσλ, λχλ δέ ηψ ζείσ θσηί, 
θαζαξψηεξνλ ειιακπφκελνο, θψηηζνλ θαί εκψλ ηάο δηαλνίαο, άββα Παηήξ 
εκψλ.  

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



Απφζηηρα ηηρεξά  
 

Ήρνο β’  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
θζεο εθ κεηξηθψλ, ζπαξγάλσλ ζενθφξε, εγηαζκέλνλ ζθεχνο, Παηήξ εκψλ 
θαί νίθνο, ηνχ παλαγίνπ Πλεχκαηνο.  
 
ηίρ. Μαθάξηνο αλήξ φ θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ.  
 
Φέξσλ ελ ηαίο ρεξζί, ζνχ άββα ηνχ Κπξίνπ, ηαπξφλ ηά ηψλ δαηκφλσλ, 
θαληάζκαηα ηειείσο, Παηήξ εκψλ εθάληζαο.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο.  
 
Γφινπο ηψλ πνλεξψλ, δαηκφλσλ ζξηακβεχζαο, ηή ηνχ ηαπξνχ δπλάκεη, 
εηξάλσζαο ηήλ δφμαλ, Υξηζηνχ άββα Παηήξ εκψλ.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Γέζπνηλα αγαζή, ηάο αγίαο ζνπ ρείξαο, πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ άξνλ, ηφλ 
θηιφςπρνλ Πιάζηελ, νηθηεηξήζαη ηνχο δνχινπο ζνπ.  
 

Σξνπάξηνλ  Ήρνο πι. δ’  
Σαίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ ξναίο, ηήο εξήκνπ ηφ άγνλνλ εγεψξγεζαο, θαί ηνίο εθ 
βάζνπο ζηελαγκνίο, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο εθαξπνθφξεζαο, θαί γέγνλαο 
θσζηήξ, ηή νηθνπκέλε ιάκπσλ ηνίο ζαχκαζη, άββα Παηήξ εκψλ ζηε, 
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εηκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

ηηρνινγνχκελ ηήλ α’ ζηάζηλ ηνχ Μαθάξηνο αλήξ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε 
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α’  ζηε Πάηεξ 
άββα ζεφθξνλ, ηψλ Αγγέισλ Ηζνζηάζηε, νκφζθελε Οζίσλ, ζπλφκηιε 
Πξνθεηψλ, Μαξηχξσλ Απφζηφισλ ζπγθιεξνλφκε, θψο ηφ αλέζπεξνλ, ν λχλ 
θαηνηθψλ, νχ ηαίο θξπθησξίαηο, ιακπφκελνο ηαίο ζείαηο, ηψ αθξνηάησ ηψλ 
εθεηψλ, ν παξεζηψο παξξεζία ιειακπξπζκέλνο, θαί ελεδφκελνο απηνχ ηαίο 
ζεσξίαηο, θαί εληξπθψλ απηνχ, ηψ θάιιεη αλελδφησο, Υξηζηφλ ηθέηεπε, 
Υξηζηφλ δπζψπεη ζηε, δσξεζήλαη ηή Δθθιεζία Οκφλνηαλ, εηξήλελ, θαί κέγα 
έιενο.  
 
άββα πακκάθαξ, εγθξαηείαο ιχρλνο άζβεζηνο, θσζηήξ ηψλ Μνλαδφλησλ ν 
δηαπγέζηαηνο, αγάπεο θξπθησξίαηο ιειακπξπζκέλνο, πχξγνο αθιφλεηνο ηήο 
ππνκνλήο, έξεηζκα θαί ζζέλνο, ηψλ πίζηεη ζε ηηκψλησλ, ηψλ ηακάησλ ν 
ζεζαπξφο, ν πνιηζηήο ηήο εξήκνπ σο αιεζψο, ν σο Παξάδεηζνλ απηήλ 



έλζενλ δείμαο, ζείνπο πξνζθέξνπζαλ, θαξπνχο ηψλ ζσδνκέλσλ, Υξηζηφλ 
ηθέηεπε, Υξηζηφλ δπζψπεη ζηε, δσξεζήλαη ηή Δθθιεζία, νκφλνηαλ, εηξήλελ, 
θαί κέγα έιενο.  
 
άββα ζεφθξνλ, αξεηψλ ζηχινο ν πχξηλνο, ππξζφο ν εθ ζαιάζζεο, ηήο 
θνζκηθήο ηνχο ιανχο, ιηκέλα πξφο ηφλ ζείνλ θαζνδεγψλ, πιάλεο ηά 
πλεχκαηα ν θαηαβαιψλ, Πλεχκαηνο Αγίνπ ηφ θαζαξφλ δνρείνλ, ν πνδεγέηεο 
ηψλ Μνλαζηψλ, εθξηβσκέλε ηε ζηάζκε ηήο εγθξαηείαο, ηήο ηαπεηλψζεσο, 
πεξίβιεπηνλ ηφ χςνο, θξήλε ε βξχνπζα, ηάζεσλ πειάγε, Υξηζηφλ ηθέηεπε, 
Υξηζηφλ δπζψπεη ζηε, δσξεζήλαη ηή Δθθιεζία, νκφλνηαλ, εηξήλελ, θαί κέγα 
έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’  
Σφ θαη’ εηθφλα ηεξήζαο αιψβεηνλ, λνχλ εγεκφλα θαηά παζψλ νιεζξίσλ, 
αζθεηηθψο ελζηεζάκελνο, εηο ηφ θαζ’ νκνίσζηλ σο δπλαηφλ αλειήιπζαο, 
αλδξηθψο γάξ ηήλ θχζηλ εθβηαζάκελνο, έζπεπζαο ηφ ρείξνλ θαζππνηάμαη ηψ 
θξείηηνλη, θαί ηήλ ζάξθα δνπιψζαη ηψ πλεχκαηη, ζελ Μνλαδφλησλ, 
αλεδείρζεο αθξφηεο, πνιηζηήο ηήο εξήκνπ, επδξνκνχλησλ αιείπηεο, θαλσλ 
αξεηήο αθξηβέζηαηνο, θαί λχλ ελ νπξαλνίο, ηψλ εζφπηξσλ ιπζέλησλ Μαθάξηε, 
θαζαξψο επνπηεχεηο, ηήλ αγίαλ Σξηάδα, εληπγράλσλ ακέζσο, ππέξ ηψλ 
πίζηεη θαί πφζσ ηηκψλησλ ζε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ 
ηφθνλ; ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ 
ηήο Αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη 
γελφκελνο άλζξσπνο δη’ εκάο, νχθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι’ ελ 
δπάδη θχζεσλ αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή 
Πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

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

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. 



νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 5, 15-23 & 6, 1-3) 

Γίθαηνη εηο ηφλ αηψλα δψζη, θαί ελ Κπξίσ ν κηζζφο απηψλ, θαί ε θξνληίο απηψλ 
παξά Τςίζησ. Γηά ηνχην ιήςνληαη ηφ βαζίιεηνλ ηήο εππξεπείαο, θαί ηφ 
δηάδεκα ηνχ θάιινπο εθ ρεηξφο Κπξίνπ, φηη ηή δεμηά απηνχ ζθεπάζεη απηνχο, 
θαί ηψ βξαρίνλη ππεξαζπηεί απηψλ. Λήςεηαη παλνπιίαλ, ηφλ δήινλ απηνχ, θαί 
νπινπνηήζεη ηήλ θηίζηλ εηο άκπλαλ ερζξψλ. Δλδχζεηαη ζψξαθα, δηθαηνζχλελ, 
θαί πεξηζήζεηαη θφξπζα, θξίζηλ αλππφθξηηνλ. Λήςεηαη αζπίδα αθαηακάρεηνλ, 
νζηφηεηα, νμπλεί δέ απφηνκνλ νξγήλ εηο ξνκθαίαλ, ζπλεθπνιεκήζεη απηψ ν 
θφζκνο επί ηνχο παξάθξνλαο. Πνξεχζνληαη εχζηνρνη βνιίδεο αζηξαπψλ, θαί 
σο απφ επθχθινπ ηφμνπ ηψλ λεθψλ, επί ζθνπφλ αινχληαη, θαί εθ πεηξνβφινπ 
ζπκνχ πιήξεηο ξηθήζνληαη ράιαδαη. Αγαλαθηήζεη θαη' απηψλ χδσξ ζαιάζζεο, 
πνηακνί δέ ζπγθιχζνπζηλ απνηφκσο. Αληηζηήζεηαη απηνίο πλεχκα δπλάκεσο 
θαί ιαίιας εθιηθκήζεη απηνχο, θαί εξεκψζεη πάζαλ ηήλ γήλ αλνκία, θαί ε 
θαθνπξαγία πεξηηξέςεη ζξφλνπο δπλαζηψλ. Αθνχζαηε νχλ βαζηιείο θαί 
ζχλεηε, κάζεηε δηθαζηαί πεξάησλ γήο. Δλσηίζαζζε νη θξαηνχληεο πιήζνπο, 
θαί γεγαπξσκέλνη επί φρινηο εζλψλ. ηη εδφζε παξά Κπξίνπ ε θξάηεζηο πκίλ, 
θαί ε δπλαζηεία παξά Τςίζηνπ. 

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

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

Δηο ηήλ Ληηήλ 
 

ηηρεξά’ ηδηφκεια  Ήρνο β’  
Αζθεηηθφλ γπκλάζηνλ ζπγθξνηήζαο επί γήο, ζηε άββα, ηψλ παζψλ ηάο 
πξνζβνιάο, ελ ηή ξνή ηψλ δαθξχσλ ζνπ, πάζαο απήκβιπλαο, Κιίκαμ ζεία 
θαί ζεπηή, εηο νπξαλνχο αλάγνπζα, ηνίο πάζηλ εγλσξίζζε, ν ζεφιεπηνο βίνο 
ζνπ, Δπζεβείαο γάξ θαξπνχο ελ απηψ ελδεημάκελνο, ζεξαπεχεηο δη’ απηψλ 
ηάο αζζελείαο ηψλ παζψλ, ηψλ πηζηψο εθβνψλησλ ζνη, Υαίξνηο ηήο Δψαο 
αζηήξ ρξπζαπγέζηαηνο, θαί ηψλ Μνλαδφλησλ ιακπαδνχρε θαί πνηκήλ, 
Υαίξνηο Ανίδηκε, ηφ ηήο εξήκνπ θάιιηζηνλ ζξέκκα, θαί ηήο Δθθιεζίαο 
αθξάδαληνλ έξεηζκα, Υαίξνηο ηψλ πιαλσκέλσλ ν κέγαο νδεγφο, Υαίξνηο ηφ 
εκέηεξνλ θαχρεκα, θαί ηήο νηθνπκέλεο θαηδξφλ αγαιιίακα.  

Ο απηφο 
Σφλ επί γήο Άγγεινλ, θαί ελ νπξαλνίο άλζξσπνλ Θενχ, ηνχ θφζκνπ ηήλ 



επθνζκίαλ, ηήλ ηξπθήλ ηψλ αγαζψλ θαί ηψλ αξεηψλ, ηψλ Αζθεηψλ ηφ 
θαχρεκα, άββαλ ηηκήηζσκελ, πεθπηεπκέλνο γάξ ελ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ, 
εμήλζεζε δηθαίσο, θαί σζεί θέδξνο ελ εξήκσ, επιήζπλε ηφ πνίκληνλ ηνχ 
Υξηζηνχ, ηψλ ινγηθψλ πξνβάησλ, ελ νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε.  

Ήρνο ν απηφο 
ζηε Πάηεξ, εθ βξέθνπο ηήλ αξεηήλ επηκειψο αζθήζαο, φξγαλνλ γέγνλαο ηνχ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο θαί παξ’ απηνχ ιαβψλ ηψλ ζαπκάησλ ηήλ ελέξγεηαλ, 
έπεηζαο ηνχο αλζξψπνπο θαηαθξνλείλ ηψλ εδέσλ, λχλ δέ ηψ ζείσ θσηί, 
θαζαξψηεξνλ ειιακπφκελνο, θψηηζνλ θαί εκψλ ηάο δηαλνίαο, άββα Παηήξ 
εκψλ.  

Γφμα… Ήρνο ν απηφο. Θενθάλνπο.  
Σψλ ππέξ λνχλ αγαζψλ δεμάκελνο έξσηα, πάληα ηά ελ ηψ θφζκσ ηεξπλά 
ππεξείδεο ζεφιεπηε, εληεχζελ γάξ ηψ θαξπψ νπρ εάισο, θαζάπεξ Αδάκ ηφλ 
φθηλ δέ ελαπνθξνπζάκελνο δη’ εγθξαηείαο, αγγειηθψο ηφλ βίνλ δηήλπζαο, θαί 
λχλ ελ νπξαλνίο απιίδε, επαπνιαχσλ ηνχ μχινπ ηήο δσήο, Θεφλ ηιενχκελνο 
ππέξ εκψλ, ηψλ πηζηψο εθηεινχλησλ, εγηαζκέλε άββα ηήλ κλήκελ ζνπ.  

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

Δηο ηφλ ηίρ. ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α’  Απηφκεινλ 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ αιεζψο, αγσληζκάησλ ηφ επψδεο θεηκήιηνλ, ζηαπξφλ γάξ 
επ’ ψκσλ άξαο, θαί ηψ Γεζπφηε Υξηζηψ, ζεαπηφλ Πακκάθαξ αλαζέκελνο, 
ζαξθφο θαηεπάηεζαο, ηφ ρακαίδεινλ θξφλεκα, ηαίο αξεηαίο δέ, ηήλ ςπρήλ 
θαηειάκπξπλαο, θαί πξφο έλζενλ, αλεπηέξσζαο έξσηα, ζελ ηήλ παλαγίαλ 
ζνπ, θπθινχληεο παλεχθεκε, ιάξλαθα άββα ηήο ζείαο, θηιαλζξσπίαο 
αηηνχκεζα, ηπρείλ ζαίο πξεζβείαηο, θαί ηψ θφζκσ δσξεζήλαη ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηψλ νζίσλ απηνχ. 
 
Άλζξαμ ζενθεγγήο ηψ ππξί, πξνζνκηιήζαο ζενθφξε ηνχ Πλεχκαηνο, εδείρζεο 
έλ θφζκσ άββα, θαηαιακπξχλσλ ςπράο, ηψλ πηζηψο ζεφθξνλ πξνζηφλησλ 
ζνη, πξφο θψο νδεγψλ απηνχο, ηφ αλέζπεξνλ ζηε, εξεκηθνχο δέ, 
δξνζηδφκελνο άλσζελ, ζεία ράξηηη θαηεκάξαλαο άλζξαθαο, ζελ θαί ηφλ ηήο 
λίθεο ζνη, πξνδήισο δεδψξεηαη ζηέθαλνλ Πάηεξ ηήο ζείαο, δηθαηνζχλεο ν 
πξχηαληο, Υξηζηφο, φλ δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Μαθάξηνο αλήξ ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ.  
 
Κιίκαμ νπξαλνκήθεο ζαθψο, ε πνιηηεία ζνπ ζεφθξνλ γεγέλεηαη, δη’ ήζπεξ 
πξφο χςνο ήξζεο, θαί ηψ Γεζπφηε Υξηζηψ, νκηιείλ πακκάθαξ θαηεμίσζαη, 
ηφλ λνχλ ειιακπφκελνο, ηαίο εθείζελ ειιάκςεζη, καξκαξπγαίο δέ, ηαίο απηνχ 
θσηηδφκελνο, ηήλ ηζάγγεινλ, εθνκίζσ θαηδξφηεηα, ψ θαί λχλ παξηζηάκελνο, 



ηθέηεπε ζηε, ηνχο εθηεινχληαο ηήλ ζείαλ, θαί παλζεβάζκηνλ κλήκελ ζνπ, ζχλ 
ζνί παξαζηήλαη, θαί ηψ θφζκσ δσξεζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  

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

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Αλχκθεπηε Παξζέλε, ε ηφλ Θεφλ αθξάζησο ζπιιαβνχζα ζαξθί, Μήηεξ Θενχ 
ηνχ Τςίζηνπ, ζψλ νηθεθεηψλ παξαθιήζεηο δέρνπ Παλάκσκε, ε πάζη 
ρνξεγνχζα, θαζαξηζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ, λχλ ηάο εκψλ ηθεζίαο 
πξνζδερνκέλε, δπζψπεη ζσζήλαη πάληαο εκάο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ’  
Σαίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ ξναίο, ηήο εξήκνπ ηφ άγνλνλ εγεψξγεζαο, θαί ηνίο εθ 
βάζνπο ζηελαγκνίο, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο εθαξπνθφξεζαο, θαί γέγνλαο 
θσζηήξ, ηή νηθνπκέλε ιάκπσλ ηνίο ζαχκαζη, άββα Παηήξ εκψλ ζηε, 
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εηκψλ.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Ο δη’ εκάο γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ζηαχξσζηλ ππνκείλαο αγαζέ, ν 
ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ ζθπιεχζαο, θαί Έγεξζηλ δείμαο σο Θεφο, κε παξίδεο 
νχο έπιαζαο ηε 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 
 

Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α’  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σφλ βίνλ επζεβψο, επί ηήο γήο εθηειέζαο, δνρείνλ θαζαξφλ, ζχ ηνχ 
Πλεχκαηνο ψθζεο, θσηίδσλ ηνχο ελ πίζηεη ζνη, πξνζηφληαο Μαθάξηε, φζελ 
αίηεζαη, ηφλ ζφλ Γεζπφηελ θσηίζαη, ηάο ςπράο εκψλ, ηψλ αλπκλνχλησλ ζε 
άββα, ζεφθξνλ Παηήξ εκψλ.  

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

Μεηά ηήλ β’ ηηρνινγίαλ. 



 
Κάζηζκα 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Σφλ ηαπξφλ ηνχ Κπξίνπ άξαο νθέ, θαί απηψ κέρξη ηέινπο αθνινπζψλ, ηφλ 
λνχλ νπρ ππέζηξεςαο, εληψ θφζκσ ζεφζνθε, εγθξαηεία θαί πφλνηο, ηά πάζε 
ελέθξσζαο, θαί λαφλ εηνίκαζαο, ζαπηφλ ηψ Κπξίσ ζνπ, φζελ ραξηζκάησλ, 
ακνηβήλ εθνκίζσ, ηάζζαη λνζήκαηα, θαί δηψθεηλ ηά πλεχκαηα, ζενθφξε 
καθάξηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ άγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθξάζησο Μήηεξ Θενχ, ηψ 
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ θαηέρνληα, θαί ελ αγθάιαηο έζρεο, ηφλ 
πάληαο 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 Παλάκσκε.  
 

Μεηά δέ ηφ Πνιπέιενλ. 
 

Κάζηζκα   Ήρνο δ’  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σά επίγεηα πάληα θαηαιηπψλ, θαί ελ θφζκσ ππάξρσλ ζσκαηηθψο, ηψ 
πλεχκαηη γέγνλαο, ηψλ Αγγέισλ ζπκκέηνρνο, ηά γάξ παξφληα πάζε 
λεθξψζαο ηνχ ζψκαηνο, ηήο Σξηάδνο εδείρζεο ζεξάπσλ Μαθάξηε, ζελ θαί 
λνζνχλησλ, ζεξαπεχεηο ηά πάζε, θαί ιφγσ ηά πλεχκαηα, απειαχλεηο ηή 
ράξηηη, ζενθφξε Παηήξ εκψλ. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σήλ νπξάληνλ Πχιελ θαί Κηβσηφλ, ηφ παλάγηνλ ξνο, ηήλ θσηαπγή, Νεθέιελ 
πκλήζσκελ, ηήλ νπξάληνλ Κιίκαθα, ηφλ ινγηθφλ Παξάδεηζνλ, ηήο Δχαο ηήλ 
ιχηξσζηλ, ηήο νηθνπκέλεο πάζεο, ηφ κέγα Κεηκήιηνλ, φηη ζσηεξία, ελ απηή 
δηεπξάρζε, ηνχ θφζκνπ θαί άθεζηο, ηψλ πνιιψλ εγθιεκάησλ, δηά ηνχην 
βνψκελ απηή, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ άρξαληνλ ηφθνλ ζνπ.  
 

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

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

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

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

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



 
Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ’  

Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο.  
ηίρ. Σί αληαπνδψζσκελ ηψ Κπξίσ.  
 

Σφ, Πάζα πλνή. Δχαγγέιηνλ Οζηαθφλ, θαί ν Ν’.  
 

Γφμα… Σαίο ηνχ ζνπ Οζίνπ…  
 

Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Δίηα ην, ηδηφκεινλ  Ήρνο πι. β’  
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη’ ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, Σψλ δαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ 
αίηεζαη ηαίο ςπραίο ήκψλ.  
 

Ο Καλψλ ηήο Θενηφθνπ θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σνλ Παλάξηζηνλ ελ Αζθεηαίο άβαλ έμνρα κέιπσ. Θενθάλνπο 
 

Χδή α’  Ήρνο πι. δ’  
«Αξκαηειάηελ Φαξασ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδηηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Σή θσηαπγεία ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, άββα θαηαχγαζνλ, ηνχο επζεβείο 
πφζσ, χκλνηο επθεκνχληάο ζε, ηψλ Αζθεηψλ ηφ θαχρεκα, Μνλαδφλησλ ηφ 
θιένο, ηφλ ηήο εξήκνπ θνζκήηνξα, ηφλ ηήο παξζελίαο Γηδάζθαινλ.  
 
ινλ ηφλ πφζνλ πξφο Θεφλ αλέηεηλαο, απφ λεφηεηνο, θαί πξφο απηφλ έρσλ, 
πάζάλ ζνπ ηήλ έθεζηλ, ηά ηήο ζαξθφο θηλήκαηα, θαί παζψλ ηάο εθφδνπο, δη’ 
εγθξαηείαο ελέθξσζαο, άββα ζενθφξε παλεχθεκε.  
 
Νεληθεθσο ηφλ ηψ θαξπψ θξππηφκελνλ, φθηλ επάηεζαο, θαί ηνχο απηνχ 
βξφρνπο, θνχθσο ππεξβέβεθαο, ζενζεβείαο πηέξπμηλ, αληπηάκελνο Πάηεξ, 
δσήλ δέ ραίξσλ εηξχγεζαο, απφ ηνχ θπηνχ ηνχ ηήο γλψζεσο.  
 
Πεξηιακπφκελνο θσηί ηήο ράξηηνο, ηφ πχξ εηζέδξακεο, ψζπεξ νη ηξείο 
παίδεο, κείλαο αθαηάθιεθηνο, ζέ ηνχ Θενχ θπιάμαληνο, θαί κελχζαληνο πάζη, 
ηήλ εζνκέλελ ζνη χζηεξνλ, Πάηεξ πξνθνπήλ θαί ιακπξφηεηα.  

Θενηνθίνλ 
Αθαηαζρέηνηο θαζ’ εκψλ ν ζάλαηνο, νξκαίο εθέρξεην, αιιά ηψ ζψ ηφθσ 
πξνζεγγίζαο ψιεην, θαί πξνζβαισλ θαηήξγεηαη, Θενηφθε Παξζέλε, δσήλ 



γάξ φλησο ατδηνλ, ζεζσκαησκέλελ γεγέλλεθαο.  
 

Χδή γ’  
«Ο ζηεξεψζαο θαη’ αξράο, ηνχο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί πδάησλ 
εδξάζαο, ελ ηή πέηξα κε Υξηζηέ, ηψλ εληνιψλ ζνπ ζηήξημνλ, φηη νπθ έζηη πιήλ 
ζνπ, άγηνο κφλε Φηιάλζξσπε».  
 
Ννχλ εγεκφλα ηψλ παζψλ, Παλφιβηε θαηαζηήζαο, βξαβεπηήο δηθαηνζχλεο 
εδείρζεο, ηψ γάξ θξείηηνλη ζαθψο, ηφ ρείξνλ θαζππέηαμαο, φζελ σο θνίλημ 
Πάηεξ, ελ ηνίο εξήκνηο εμήλζεζαο.  
 
Αθνινπζήζαη δηαγλνχο, ηνίο ίρλεζη ηνχ Γεζπφηνπ, κεηαλάζηεο ηήο παηξίδνο 
εγέλνπ, θαί ηήλ έξεκνλ νηθψλ, ηφ ηξφπαηνλ αλέζηεζαο, θαηά ηψλ αληηπάισλ, 
ζεία δπλάκεη ξσλλχκελνο.  
 
Ρσκαιεφηεηη θξελψλ, Πακκάθαξ σρπξσκέλνο, ηάο πνηθίιαο ηνχ ερζξνχ 
κεζνδείαο, εζξηάκβεπζαο ζνθέ, θαί πάζηλ εθαλέξσζαο, θαί ηήλ νθξχλ 
εθείλνπ ηήλ επεξκέλελ θαηέβαιεο.  
 
Ηιαξσηάηε ζε ςπρή, θαί πξνζελεί δηαζέζεη, αξεηαίο θαηαθνζκνχκελνλ 
βιέπσλ, ν ιακπξφηαηνο θσζηήξ, Δπζχκηνο εδέμαην, θσηηζηηθψο ζεζπίδσλ, 
ηήλ ζήλ Πακκάθαξ θαηδξφηεηα.  

Θενηνθίνλ 
σηεξηψδνπο δη’ εκάο, ηνχ Λφγνπ νηθνλνκίαο, θσηεηλή ζχ Μεηξνπάξζελε 
πχιε, εγλσξίζζεο αιεζψο, ζχ γάξ εκίλ εηζήγαγεο, ηήλ λνεηήλ αθηίλα, ηήο 
ππεξζένπ ζεφηεηνο.  
 

Κάζηζκα   Ήρνο πι. δ’  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σνχο ζνξχβνπο ηνχ βίνπ θαηαιηπψλ, ηφλ ζηαπξφλ ζνπ επ’ ψκσλ αλαιαβψλ, 
φινλ αλαηέζεηθαο, ζεαπηφλ ηψ Κπξίσ ζνπ, θαί ζαξθφο δέ έμσ, θαί θφζκνπ 
γελφκελνο, ηνχ Αγίνπ εγέλνπ, ζπλφκηινο Πλεχκαηνο, φζελ θαί πξφο δήινλ, 
ηνχο ιανχο δηεγείξσλ, ηάο πφιεηο εθέλσζαο, θαί εξήκνπο επφιηζαο, ζενθφξε 
Παηήξ εκψλ, 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, απφ βξέθνπο κνιχλαο ν κηαξφο, θαί 
ιφγνηο θαί πξάμεζηλ, εκαπηφλ θαηεξξχπσζα, θαί νπθ έρσ ηί πξάμσ, ή πνχ 
θαηαθεχμνκαη, αιι’ νχδ’ άιιελ ειπίδα, πιήλ ζνπ Κφξε επίζηακαη, Φεχ κνη ν 
αρξείνο! δηά ηνχην ηθέηεο, πξφο ζέ ηήλ Παλάρξαληνλ, λχλ πξνζηξέρσ θαί 
δένκαη, νκνινγψλ ζνη ηφ, Ήκαξηνλ, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, εηο ζέ γάξ πάζαο Παξζέλε, ηάο ειπίδαο 
αλέζεθα.  
 

Χδή δ’  



«χ κνπ ηζρχο Κχξηε, ζχ κνπ θαί δχλακηο, ζχ Θεφο κνπ, ζχ κνπ αγαιιίακα, ν 
Παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ εκεηέξαλ, πησρείαλ επηζθεςάκελνο, 
δηφ ζχλ ηψ Πξνθήηε, Αββαθνχκ ζνη θξαπγάδσ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε».  
 
Σήλ ηήο ςπρήο, αλαθαζαίξσλ θαηάζηαζηλ, θαί πιαηχλσλ, ζείνηο ζεσξήκαζη, 
ρσξεηηθήλ, ηαχηελ αιεζψο, ζείσλ ραξηζκάησλ, εηξγάζσ ζενκαθάξηζηε, αθή 
δέ ηψλ ρεηξψλ ζνπ, αζζελνχληαο ηάζσ, κηκεηήο ηνχ Γεζπφηνπ γελφκελνο.  
 
Ο θαηά ζνχ, Πάηεξ δεηλψο ζξαζπλφκελνο, θαηεπφζε, σο Γαζάλ φ δείιαηνο, 
σο Αβεηξψλ εμαθαληζζείο, ζέ γάξ ανξάησο, ε ζεία ράξηο εθχιαηηε, πνιιψλ 
πξνλννπκέλε δηά ζνχ ζσδνκέλσλ, θαί ηνίο ζνίο επνκέλσλ δηδάγκαζη.  
 
Νφκσ Θενχ, παηδαγσγήζαο ζεζπέζηε, ηάο αηζζήζεηο, πξφο ηήλ θαηαλφεζηλ, 
ηψλ αζσκάησλ θαί λνεηψλ, ζνχ επηηεδείαλ, θαηέζηεζαο ηήλ δηάλνηαλ, 
πξνβαίλσλ αλελδφησο, απφ δφμεο εηο δφμαλ, εθ δπλάκεσο Πάηεξ εηο δχλακηλ.  
 
Δπεξγεηείλ, ηνχο νκνθχινπο πξνζέκελνο, ελ εξήκσ, πφιεηο ψθνδφκεζαο, 
ζενπξεπείο θαί ςπρσθειείο θαί ελ γή δηςψζε, πεγάο πδάησλ εμήγαγεο, θαί 
φκβξνπο νπξαλφζελ, παξαδφμσο ζεφθξνλ, ελ αλχδξνηο ρσξίνηο θαηήγαγεο.  

Θενηνθίνλ 
Νενζαιήο, αζαλαζίαο Παξάδεηζνο, θαί σξαίνο, φλησο αλαδέδεημαη, μχινλ 
δσήο, ελ ζνί θπηεπζέλ, ζεαξρηθσηάησο, θπνθνξνχζα θαί ηίθηνπζα, ηφ πάζηλ 
απνζηάδνλ, δσεθφξνπο ειπίδαο, ηνίο πηζηψο Θενηφθνλ θξνλνχζί ζε.  
 

Χδή ε’  
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι’ επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο φδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Αθιηλεί δηαλνία, πξφο ηφλ ζφλ πνζνχκελνλ αλαηεηλφκελνο, παξ’ απηνχ ηήλ 
ράξηλ, ηψλ κεγίζησλ ζαπκάησλ ηήλ άθζνλνλ, εθνκίζσ Πάηεξ, θαί ηνχο 
πηζηψο πξνζεξρνκέλνπο, ζπκπαζψο εζεξάπεπζαο ζηε.  
 
αξθηθψλ βαξεκάησλ, φγθνλ απνζέκελνο, ζθεχνο ζεφηεπθηνλ, εθινγήο 
εγέλνπ, ηνχ αγίνπ ζεζπέζηε Πλεχκαηνο, απνρή βξσκάησλ, θαί πξνζεπρή θαί 
θαξηεξία, θαί ηαπεηλνθξνζχλε θνζκνχκελνο.  
 
Κήξπμ ζείσλ δνγκάησλ, κεγαινθσλφηαηνο θερεηξνηφλεζαη, ηψλ πλφδσλ 
Πάηεξ, ηψλ Αγίσλ ζπλήγνξνο γέγνλαο, Βαζηιείο ζνθίδσλ, νίο εκθαλψο ράξηηη 
ζεία, ηεηρηδφκελνο ψθζεο καθάξηε.  
 
Ζ ζεφζελ δνζείζα, ράξηο ζνη ζεφπλεπζηε δηαβεβφεηαη, δηεδφζε πάζηλ, εηο ηά 
ηήο νηθνπκέλεο αθξφηαηα, ελαξγείο πνηνχζα, ζενπξεπψο ηάο απνδείμεηο, ηψλ 
ζαπκάησλ ηήλ ζείαλ ελεξγεηαλ.  



Θενηνθίνλ 
Σψλ πηζηψλ ε πξνζηάηηο, ηείρνο αθαηάιπηνλ, ηψλ επθεκνχλησλ ζε, ε παληί 
ηψ γέλεη, ηψλ αλζξψπσλ θαλείζα ζσηήξηνο, σο Θεφλ ηεθνχζα, ζσκαηηθψο 
επηθαλέληα, ηήλ ςπρήλ κνπ δηάζσζνλ Πάλαγλε.  
 

Χδή ο’  
«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».  
 
Αγάπελ πξφο ηφλ Θεφλ, θαί ηφλ πιεζίνλ θηεζάκελνο, ηνχ Νφκνπ θαί 
Πξνθεηψλ, πιεξνίο ηφ θεθάιαηνλ, ηήλ γάξ ππεξέρνπζαλ, παζψλ 
αζπγθξίησο, αξεηήλ Πάηεξ θαηψξζσζαο.  
 
Ηζάγγεινλ επί γήο, ζχ πνιηηείαλ δηήλπζαο, ηζάγγεινλ δέ ηηκήλ, Υξηζηφο ζνη 
δεδψξεηαη, Αγίσλ ηά ηάγκαηα, ζπλνδνηπνξνχληα, ηή ςπρή ζνπ 
παξαζρφκελνο.  
 
νθίαο γφλνο νθζείο, αξρήλ ζνθίαο επφζεζαο, ηφλ θφβνλ ηφλ ηνχ Θενχ, ψ 
θαί ζηνηρεηνχκελνο, πξφο ηήλ ηειεηφηεηα, ηήλ ελδερνκέλελ, ηνίο αλζξψπνηο 
Πάηεξ έθζαζαο.  

Θενηνθίνλ 
σηήξα θαί Λπηξσηήλ, Θεφλ ηψλ φισλ θαί Κχξηνλ, ηεθνχζα δηά ζαξθφο, εκίλ 
νκηιήζαληα, δηάζσζνλ Πάλαγλε, ηνχο πξνζθαινπκέλνπο, εθ θηλδχλσλ ζε ηήλ 
Γέζπνηλαλ.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ’ 
Σή ππεξκάρσ 

Χο απφ βξέθνπο ηψ Θεψ ζπζία άκσκνο, πξνζελερζείο δη’ αξεηήο, άββα 
καθάξηε, ηψ ζέ πξίλ γελλεζήλαη επηζηακέλσ, ερξεκάηηζαο Οζίσλ 
εγθαιιψπηζκα, πνιηζηήο ηε ηήο εξήκνπ αμηέπαηλνο, δηφ θξάδσ ζνη, Υαίξνηο 
Πάηεξ ανίδηκε.  

Ο Οίθνο 
νθίαο ππάξρσλ βιάζηεκα, άββα ζηε, παηδηφζελ επφζεζαο νθίαλ ηήλ 
ελππφζηαηνλ, ή ζπλνηθήζαζά ζνη, απφ γήο ζε ερψξηζε, θαί πξφο χςνο 
αλήγαγελ, εμ αυισλ αλζέσλ πιέμαζα ζηέθαλνλ, θαί ηή ζή επηζείζα 
εγηαζκέλε θάξα ζεφθξνλ, ψπεξ θεθνζκεκέλνο, εμηιέσζαη ηφ ζείνλ, ηνχ 
δνζήλαί κνη ζνθίαλ ιφγνπ επαμίσο, φπσο αλπκλήζσ ηήλ αγίαλ ζνπ θνίκεζηλ, 
ήλ εδφμαζε Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, δηφ θαί εκείο θξάδνκέλ ζνη, Υαίξνηο Πάηεξ 
ανίδηκε.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Δ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ άββα ηνχ 

Ζγηαζκέλνπ.  
ηίρνη 



 Φπρήλ φπηζζελ ηνχ Θενχ θνιιψλ πάιαη,  

 Έκπξνζζελ απηνχ λχλ παξίζηαηαη άββαο.  

 Θεζπεζίνην πφινπ πέκπηε άββαο εληφο εζήρζε.  
 

Σή απηή ε κέξα, Μλήκε ηνχ αγίνπ κάξηπξνο Αλαζηαζίνπ.  
ηίρνη 

 Αλαζηάζηνλ ηηκψ σο ζεβφκελνλ,  

 Σήλ αλάζηαζηλ ηνχ Υξηζηνχ θαί Θενχ κνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Γηνγέλεο, ιηζνβνιεζείο, ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Υαίξσλ ππ’ αλδξψλ ελδηδχζθεηαη πιάλσλ,  

 Υηηψλα Μάξηπο ιάτλνλ Γηνγέλεο.  
 

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

 Έπαζινλ Αβέξθηε ζνί ηνκήο κέγα.  

 Οπ γάξ θφηηλνο, νπξαλφο δέ ηφ ζηέθνο.  
 

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

 Φπγφληα Νφλλνλ αληηθεηκέλνπ πέδελ,  

 Πεδνχζη λεθξφλ θείκελνλ ηαίο θεηξίαηο.  
 

Μλήκε ηνχ Ονίνπ Παηξφο εκψλ Νεθηαξίνπ ηνχ έλ ηψ θειιίσ ηνχ Ηάγαξη, 
θεηκέλσ θαηά ηάο Καξεάο ηνχ Άζσ, αζθήζαληνο ελ έηεη 1470.  
 

Ο ζηνο Φηιφζενο φ Καξεψηεο, ν ρξεκαηίζαο πλεπκαηηθφο Παηήξ ηνχ 
αλσηέξσ Νεθηαξίνπ, ν θαί πξννξαηηθνχ ραξίζκαηνο εμησκέλνο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  
 

Οη Άγηνη ζηνη Μάξηπξεο, νη ελ ηνίο θειιίνηο ηνχ Άζσ θαηνηθνχληεο, νη 
ηνχο Λαηηλφθξνλαο ειέγμαληεο, ηφλ Βαζηιέα, θεκί, Μηραήι θαί ηφλ 
Παηξηάξρελ Βέθθνλ, ν κέλ πξψηνο αγρφλε, νη δέ ινηπνί μίθεη ηειεηνχληαη.  
 

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

Χδή δ’  
«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηέ, δηά ηνχην νη Παίδεο, 
ελ ηή θακίλσ άγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ, 
Δπινγεηφο φ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Απέζνπ ηά πξφζθαηξα, ηψλ αησλίσλ δηακεηβφκελνο, ζχλ Αγγέινηο ρνξεχεηο, 
σο ηψλ Αγγέισλ πνιηηεπζάκελνο, ηήλ πνιηηείαλ, κεζ’ ψλ θαί ζπλέςαιιεο, 



Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Βνά ραξηζηήξηα, ε ζή κεγίζηε Λαχξα θαί πάληηκνο, νηθηζηήλ ζε θαί θηίζηελ, 
θαί πνιηνχρνλ πξνβαιινκέλε νθέ, θαί θαπρσκέλε θξαπγάδεη πξφο Κχξηνλ, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Απαχζησο ηθέηεπε, άββα ζεφθξνλ ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ, εθηελψο ηε 
δπζψπεη, ηνχο ζνχο θακάηνπο δηαησλίδεηλ αεί, θαξπνθνξνχληαο, ηνχο πφζσ 
θξαπγάδνληαο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Νπκθψλα παλάρξαληνλ, ηήο ππέξ ιφγνλ Λφγνπ ζαξθψζεσο, θαί Παζηάδα 
θαί ζξφλνλ, νξζά θξνλνχληεο ζέ νλνκάδνκελ, θαί γεγεζφηεο, ηψ ηφθσ ζνπ 
ςάιινκελ, Δπινγεηφο φ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε’  
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ 
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Δλ επθξνζχλε ζηε, ηψλ Αγίσλ ηά ηάγκαηα, ηήο θαζαξσηάηεο, ζνχ ςπρήο 
πξνηξέρνπζηλ, εηο ηφπνλ αλέζεσο, εηο θσηεηλά ζθελψκαηα, έλζα ηψλ Αγίσλ, 
νη ρνξνί πνδεγνχληεο, κεζ’ ψλ λχλ αλακέιπεηο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ξέλα ηά ζά ζαπκάζηα, ηνχο γάξ ζήξαο εκέξσζαο, πξνθαηεξεκίζαο, ηψλ 
παζψλ ηά θχκαηα, πξνιέγεηο ηά κέιινληα, πξνθεηηθψ ραξίζκαηη, ζηίθε ηψλ 
δαηκφλσλ, θπγαδεχσλ ειαχλεηο, επηφλνηο αγξππλίαηο, πξνζεπραίο θαί 
λεζηείαηο, ηαπξνχ ηε ηή ακάρσ, δπλάκεη ζενθφξε.  
 
Ο Μσυζή ηφ πξφηεξνλ, απφ ζηχινπ θζεγγφκελνο, ζηχινλ απφ γήο, εηο 
νπξαλνχο νιφθσηνλ, εθηείλαο ζνη έδεημελ, έλζα θαί λχλ θαηάθεηηαη, ηφ 
θαξηεξηθφλ ζνπ, θαί πνιχαζινλ ζψκα, ψ πίζηεη παξεζηψηεο, επζεβψο 
κεισδνχκελ, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Υαξκνληθψο ε κλήκε ζνπ, εθηειείηαη Παλεχθεκε, ηήλ ραξνπνηφλ γέξ αξεηήλ 
ελδέδπζαη, ηφ φλησο ηκάηηνλ, ηνχ ζσηεξίνπ θαί θαζαξφλ, θαί θσηνεηδή ηήο 
επθξνζχλεο ρηηψλα, ψ λχλ σξατζκέλσο, κεισδείο αλελδφησο, Λαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Απεηξνγάκσο ηέηνθαο, θαί Παξζέλνο δηέκεηλαο, θαί ηψ μέλσ ηφθσ ζνπ, 
ζπλήςαο άπαληα, ηφλ ρξφληνλ πφιεκνλ, θαί ηήλ καθξάλ δηάζηαζηλ ιχζαζα, 
Υξηζηφλ ηφλ ηήο εηξήλεο δνηήξα, βαζηάδνληα ελ θφιπνηο, φλ πηζηψο 
επινγνχληεο, ζέ πφζσ αλπκλνχκελ, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ.  
 



Χδή ζ’  
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηα πέξαηα, φηη Θεφο, 
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα 
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη 
κεγαιχλνπζηλ».  
 
Μπξίδεη ζνπ ε ζήθε πλεπκαηηθήλ, επσδίαλ πινπζίσο επθξαίλνπζα, ηνχο ζνχο 
πηνχο, ζέ πεξηεζηψηαο εηιηθξηλψο, ελζπκνπκέλνπο ζηε, ηήλ Αγγειηθήλ ζνπ 
δηαγσγήλ, θαί ηήλ ζνί δεδνκέλελ, ιακπξφηεηα θαί δφμαλ, θαί ηήλ ατδηνλ 
ηεξπλφηεηα.  
 
Δξξάγε ελ εξήκσ χδσξ θαί γή, ε δηςψζα εηο έιε εγέλεην, ηαίο πξνζεπραίο, 
κεηαζθεπαζζείζα Πάηεξ ηαίο ζαίο, αζθεηηθαί γάξ θάιαγγεο, ηαχηελ 
θαηνηθνχζη πνηακεδφλ, ε ρψξα Ηνξδάλνπ, εμήλζεζελ σο θξίλνλ, αξδεπνκέλε 
ηνίο ζνίο δάθξπζη.  
 
Λακπξφηεο ηψλ Αγίσλ ελ νπξαλνίο, σο δηθαίσ ζνη Πάηεξ αλέηεηιε, ηφλ γάξ 
Υξηζηφλ, ηήλ δηθαηνζχλελ ηήλ αιεζή, πεξηθαλψο εγάπεζαο, νχ ηήλ πνιηηείαλ 
ηρλειαηψλ, ηήλ ηνχηνπ δσεθφξνλ, Πακκάθαξ εκηκήζσ, σο δπλαηφλ ζνη αγ 
ηφηεηα.  
 
Πινπζίσο ζενθφξε ιάκπσλ θσηί, θαί ρνξείαο Αγγέισλ Θεψκελνο, 
θσηνεηδείο, πεξηπνιεπνχζαο ηφ ηξηζζφλ θψο, θαί δερνκέλαο ράξηηη, ηάο ηήο 
ζενπηίαο επηβνιάο, κή παχζε ηθεηεχσλ, αθέζεσο πηαηζκάησλ, αμησζήλαη 
ηνχο πκλνχληάο ζε.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ  

Σήλ έξεκνλ επφιηζαο, ηξφπνηο ελ θηινζφθνηο, Παηέξσλ ηφ αγιάτζκα, άββα 
Πάηεξ ζεφθξνλ, θαί ηαχηελ απεηέιεζαο, λνεηφλ Παξάδεηζνλ, θνκψζαλ 
άλζεζη ζείνηο, κνλνηξφπσλ ηψ πιήζεη, ηψλ αμίσο ηεινχλησλ, ηήλ ζήλ 
ζεβάζκηνλ κλήκελ.  

Έηεξνλ, Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε 
Ζ έξεκνο επθξαηλέζζσ, θαί εμαλζείησ σο θξίλνλ, φηη επιήζπλαο ηαχηεο, ηά 
ηέθλα άββα ζεφθξνλ, ε ρψξα ηνχ Ηνξδάλνπ, αγαιιηάζζσ λχλ ραξκνζχλσο, 
επί ηή ζεία ζνπ κλήκε.  

Θενηνθίνλ 
Υξπζνπινθψηαηε Πχξγε, θαί δσδεθάηεηρε Πφιηο, ειηνζηάιαθηε ζξφλε, 
Καζέδξα ηνχ Βαζηιέσο, αθαηαλφεηνλ ζαχκα ! πψο γαινπρείο ηφλ Γεζπφηελ.  
 



Δηο ηνχο Αίλνπο ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α’ Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Ο ππεξφπηεο ηψλ θάησ, θαί παξεπίδεκνο, ν εξαζηήο ηψλ άλσ, θαί 
εξεκνπνιίηεο, άββαο ν ζεφθξσλ, πάληαο εκάο, ενξηάζαη πξνηξέπεηαη, ηήο 
πξφο Θεφλ εθδεκίαο αχηνχ πηζηψο, ηήλ εκέξαλ ηήλ ζεβάζκηνλ. (Γίο) 
 
Έμσ ζαξθφο θαί ηνχ θφζκνπ, ηαίο αξεηαίο γεγνλψο, θαί δη’ απηψλ δνμάζαο, 
επί γήο δηά βίνπ, ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο, Πάηεξ ζνθέ, θαη’ αμίαλ δεδφμαζαη, θαί 
ηακάησλ εδείρζεο ζεία πεγή, παξ’ απηνχ άββα ζεφιεπηε.  
 
Μέηξηνο άθαθνο πξάνο, απινχο εζχρηνο, σο ρξεκαηίζαο Πάηεξ, ππέξ 
άλζξσπνλ φλησο, θαί άυινο ελ χιε, νΗθνο Θενχ, θαζσξάζεο παλάμηνο, ηάο εμ 
αχηνχ πξντνχζαο ζνη δσξεάο, ζπκπαζψο δηαπνξζκεχσλ εκίλ.  

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

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 κεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

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

Αξρή 
ΣΖ Σ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Νηθνιάνπ, Αξρηεπηζθφπνπ Μχξσλ 

ηήο Λπθίαο, ηνχ ζαπκαηνπξγνχ.  
 

ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Μχξσ ζείσ ζε έρξηζε, ζεία ράξηο ηνχ Πλεχκαηνο, Μχξσλ πξνεδξεχζαληα θαί 
κπξίζαληα, ηαίο αξεηαίο Ηεξψηαηε, ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα, εδππλφνηο ηε 
επραίο, ηά δπζψδε δηψθνληα, πάζε πάληνηε, δηά ηνχηφ ζε πίζηεη επθεκνχκελ, 
θαί ηεινχκέλ ζνπ ηήλ κλήκελ, ηήλ παλαγίαλ Νηθφιαε. (Γίο) 
 



Χο ιακπηήξά ζε άδπηνλ, σο θσζηήξα παγθφζκηνλ, ελ ηψ ζηεξεψκαηη 
αλαιάκςαληα, ηήο Δθθιεζίαο Νηθφιαε, θαί θφζκνλ θσηίδνληα, θαί θηλδχλσλ 
ραιεπψλ, ηήλ αριχλ απειαχλνληα, θαί εμαίξνληα, αζεταο ρεηκψλα θαί 
γαιήλελ, εξγαδφκελνλ βαζείαλ, ρξεσζηηθψο καθαξίδνκελ.  
 
Καί παξψλ θαί θαηλφκελνο, ελ νλείξνηο Νηθφιαε, ηνχο αδίθσο κέιινληαο 
ζλήζθεηλ έζσζαο, σο ζπκπαζήο σο θηιάγαζνο, σο ξχζηεο ζεξκφηαηνο, σο 
πξνζηάηεο αιεζήο, ηψλ πηζηψο εμαηηνχλησλ ζνπ, ηήλ αληίιεςηλ, Ηεξψηαηε 
Πάηεξ ηψλ Αγγέισλ, ζπκπνιίηα Απνζηφισλ θαί Πξνθεηψλ ηζνζηάζηε.  

Γφμα… Ήρνο πι. β'  
Κιεξνλφκε Θενχ, ζπγθιεξνλφκε Υξηζηνχ, ιεηηνπξγέ Κπξίνπ, Άγηε Νηθφιαε, 
θαηά ηφ φλνκά ζνπ, νχησ θαί ε πνιηηεία ζνπ, ζπλεμέιακςε γάξ ηή πνιηά ε 
ζχλεζηο, εκαξηχξεη ηφ θαηδξφλ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, ηήο ςπρήο ηφ αλεμίθαθνλ, 
εβεβαίνπ ηήλ πξαφηεηα, ηνχ ιφγνπ ηφ ήζπρνλ, ε δσή ζνπ έλδνμνο, θαί ε 
θνίκεζηο κεηά Αγίσλ, Πξέζβεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ 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 
Ήρνο πι. β'  

Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 
Νηθφιαε καθάξηε, πξνζπίπηνληά κε νίθηεηξνλ, δένκαί ζνπ, θαί ηά φκκαηα 
ζνθέ, θψηηζνλ ηήο ςπρήο κνπ, ίλα θαζαξψο βιέςσ, ηφλ θσηνδφηελ θαί 
νηθηίξκνλα.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ.  
 
Δρζξψλ επηδεηνχλησλ κε, θαθνπνηήζαη Άγηε, εμεινχ κε, παξξεζίαλ πξφο 
Θεφλ, σο έρσλ Ηεξάξρα, Νηθφιαε πακκάθαξ, θαί εμ αλδξψλ αηκάησλ ζψζφλ 
κε.  
 
ηίρ. Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ.  
 
Ληκέλα ζε αρείκαζηνλ, θαί ηείρνο απξνζκάρεηνλ, Ηεξάξρα, ζέ θεθηήκεζα 
πηζηνί, θαί πχξγνλ αζθαιείαο, θαί ζχξαλ κεηαλνίαο, θαί νδεγφλ ςπρψλ θαί 
πξφκαρνλ.  

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Εειψζαο ν αληίδηθνο, ηήλ πνίκλελ Παλάρξαληε, θαζ' εθάζηελ, εθδεηεί ν 
πνλεξφο, θαηάβξσκα πνηήζαη, αιιά ζχ Θενηφθε, ηήο ηνχηνπ βιάβεο εμεινχ 
εκάο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Καλφλα πίζηεσο θαί εηθφλα πξαφηεηνο, εγθξαηείαο Γηδάζθαινλ, αλέδεημέ ζε 



ηή πνίκλε ζνπ, ε ηψλ πξαγκάησλ αιήζεηα, δηά ηνχην εθηήζσ ηή ηαπεηλψζεη ηά 
πςειά, ηή πησρεία ηά πινχζηα, Πάηεξ Ηεξάξρα Νηθφιαε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ.  
 

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

Ήρνο β'  ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 
Μχξνηο, παξνηθεζαο αηζζεηψο, κχξνλ αιεζψο αλεδείρζεο, κχξσ ρξηζζείο 
λνεηψ Άγηε Νηθφιαε, Αξρηεξάξρα Υξηζηνχ, θαί κπξίδεηο ηά πξφζσπα, ηψλ 
πίζηεη θαί πφζσ, ζνχ ηήλ παλανίδηκνλ, κλήκελ ηεινχλησλ αεί, ιχσλ 
ζπκθνξψλ θαί θηλδχλσλ, ηνχηνπο θαί ηψλ ζιίςεσλ Πάηεξ, ελ ηαίο πξφο ηφλ 
Κχξηνλ πξεζβείαηο ζνπ.  
 
Νίθε, θεξσλχκσο αιεζψο, ηνχ πηζηνχ ιανχ αλεδείρζεο, ελ πεηξαζκνίο 
θξαηαηά, Άγηε Νηθφιαε, ζεξάπσλ φλησο Υξηζηνχ, παληαρνχ γάξ θαινχκελνο, 
νμέσο πξνθζάλεηο, πφζσ ηνχο πξνζηξέρνληαο, ππφ ηήλ ζθέπελ ζνπ, ζχ γάξ 
ελ λπθηί θαί ε κέξα, πίζηεη νπηαλφκελνο ζψδεηο, εθ ηψλ πεηξαζκψλ θαί 
πεξηζηαζεσλ.  
 
θζεο, Κσλζηαληίλσ Βαζηιεί, ζχλ ηψ Αβιαβίσ θαη' φλαξ, θαί ηνχηνπο θφβσ 
βαιψλ, νχησο απηνίο είξεθαο, Λχζαηε δή ελ ζπνπδή, ηήο εηξθηήο νχο 
θαηέρεηε, δεζκίνπο αδίθσο, αζψνπο ηπγράλνληαο, ηήο παξαλφκνπ ζθαγήο, 
φκσο αιι' εάλ παξαθνχζεο, έληεπμηλ πνηήζνκαη Άλαμ, θαηά ζνχ πξφο Κχξηνλ 
δεφκελνο.  
 
Μέγαο, αληηιήπησξ θαί ζεξκφο, ηνίο ελ ηνίο θηλδχλνηο ηεινχζηλ, ππάξρεηο 
έλδνμε, Άγηε Νηθφιαε, Ηεξνθήξπμ Υξηζηνχ, ηνίο ελ γή θαί ηνίο πιένπζη, ηνίο 
πφξξσ θαί πέιαο, νία ζπκπαζέζηαηνο, θαί πξεζβεπηήο θξαηαηφο, φζελ 
ζπλειζφληεο βνψκελ, Πξέζβεπε πξφο Κχξηνλ φπσο, πάζεο ιπηξσζψκελ 
πεξηζηάζεσο.  
 

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
Ήρνο ν απηφο 

Πνίνηο επθεκηψλ 
Πνίνηο επθεκηψλ ζηέκκαζηλ, αλαδήζσκελ ηφλ Ηεξάξρελ, ηφλ ζαξθί ελ Μχξνηο 
ππάξρνληα, θαί πλεπκαηηθψο πάζη πξνθζάλνληα, ηνίο εηιηθξηλψο απηφλ 
πνζνχζη, ηφ πάλησλ, ηψλ ζιηβνκέλσλ παξακχζηνλ, θαί πάλησλ, ηψλ ελ 
θηλδχλνηο θαηαθχγηνλ, ηήο επζεβείαο ηφλ πχξγνλ, ηψλ πηζηψλ ηφλ πξφκαρνλ, 



ηφλ δη' νχ νθξχλ δπζκελψλ, Υξηζηφο θαηαβέβιεθελ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 
Πνίνηο κεισδηθνίο άζκαζηλ, επαηλέζσκελ ηφλ Ηεξάξρελ, ηφλ ηήο αζεβείαο 
αληίπαινλ, θαί ηήο επζεβείαο ππέξκαρνλ, ηφλ ηήο Δθθιεζίαο πξσηνζηάηελ, 
ηφλ κέγαλ, πξναζπηζηήλ ηε θαί δηδάζθαινλ, ηφλ πάληαο, ηνχο θαθνδφμνπο 
θαηαηζρχλνληα, ηφλ νιεηήξα Αξείνπ, θαί ζεξκφλ αληίκαρνλ, ηφλ δη' νχ ηήλ 
ηνχηνπ νθξχλ, Υξηζηφο θαηαβέβιεθελ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 
Πνίνηο πξνθεηηθνίο άζκαζηλ, επαηλέζσκελ ηφλ Ηεξάξρελ, ηφλ ηά πφξξσ φληα 
πξνβιέπνληα, θαί ηαχηα ζαθψο πξναγγέιινληα, πξνζεζπίδνληά ηε σο 
παξφληα, ηφλ πάζαλ, ηήλ νηθνπκέλελ πεξηζένληα, θαί πάληαο, αδηθνπκέλνπο 
εθιπηξνχκελνλ, ηφλ ελ νλείξνηο Οθζέληα, Βαζηιεί ζεφθξνλη, θαί ηνχο πξίλ 
δεζκίνπο ζθαγήο, αδίθνπ ξπζάκελνλ, ηφλ πινπηνχληα ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Ηεξαξρψλ ηήλ θαιινλήλ, θαί ηψλ Παηέξσλ θιένο, ηήλ βξχζηλ ηψλ ζαπκάησλ, 
θαί ηψλ πηζηψλ αληηιήπηνξα κέγηζηνλ, ζπλειζφληεο ψ θηιένξηνη, αζκαηηθνίο 
εγθσκίνηο πκλήζσκελ ιέγνληεο, Υαίξνηο ν ηψλ Μπξέσλ θξνπξφο, θαί 
πξφεδξνο ζεπηφο, θαί ζηχινο απεξίηξεπηνο, Υαίξνηο θσζηήξ πακθαέζηαηε, 
ν ηά ηνχ θφζκνπ πέξαηα, δηαιάκπσλ ηνίο ζαχκαζη, Υαίξνηο ηψλ ζιηβνκέλσλ ε 
ζεία ραξκνζχλε, θαί αδηθνπκέλσλ ζεξκφηαηνο πξνζηάηεο, θαί λχλ πακκάθαξ 
Νηθφιαε, κή παχζε πξεζβεχσλ Υξηζηψ ηψ Θεψ, ππέξ ηψλ πίζηεη θαί πφζσ 
ηηκψλησλ αεί, ηήλ ραξκφζπλνλθαί παλένξηνλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο ν απηφο 

πήιαηνλ επηξεπίδνπ, ε Ακλάο γάξ ήθεη, έκβξπνλ θέξνπζα Υξηζηφλ, Φάηλε 
δέ ππνδέρνπ, ηφλ ηψ ιφγσ ιχζαληα ηήο αιφγνπ πξάμεσο, εκάο ηνχο 
γεγελείο, Πνηκέλεο αγξαπινχληεο, καξηπξείηε ζαχκα ηφ θξηθηφλ, θαί Μάγνη εθ 
Πεξζίδνο, ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί ζκχξλαλ, ηψ Βαζηιεί πξνζάμαηε, φηη ψθζε 
Κχξηνο εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, φλ πεξ θαί θχςαζα, δνπιηθψο ε Μήηεξ 
πξνζεθχλεζε, θαί πξνζεθζέγμαην ηψ ελ αγθάιαηο απηήο, Πψο ελεζπάξεο 
κνη, ή πψο κνη ελεθχεο, ν ιπηξσηήο κνπ θαί Θεφο; 
 

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

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

Μλήκε δηθαίνπ κεη' εγθσκίσλ, θαί επινγία Κπξίνπ επί θεθαιήλ απηνχ, 
Μαθάξηνο άλζξσπνο, φο εχξε ζνθίαλ, θαί ζλεηφο, φο είδε θξφλεζηλ, 
Κξείζζνλ γάξ απηήλ εκπνξεχεζζαη, ή ρξπζίνπ θαί αξγπξίνπ ζεζαπξνχο, 
Σηκησηέξα δέ εζηη ιίζσλ πνιπηειψλ, νπθ αληηηάζζεηαη απηή νπδέλ πνλεξφλ, 
επγλσζηφο εζηη πάζη ηνίο εγγίδνπζηλ απηήλ, πάλ δέ ηίκηνλ νχθ άμηνλ απηήο 
εζηηλ. Δθ γάξ ηνχ ζηφκαηνο απηήο εθπνξεχεηαη δηθαηνζχλε, λφκνλ δέ θαί 
έιενλ επί γιψζζεο θνξεί. Σνηγαξνχλ αθνχζαηέ κνπ, ψ ηέθλα, ζεκλά γάξ εξψ, 
θαί καθάξηνο άλζξσπνο, φο ηάο εκάο φδνχο θπιάμεη. Αη γάξ έμνδνί κνπ, 
έμνδνη δσήο, θαί εηνηκάδεηαη ζέιεζηο παξά Κπξίνπ, Γηά ηνχην παξαθαιψ πκάο 



θαί πξντεκαη εκήλ θσλήλ πηνίο αλζξψπσλ, ηη εγψ ε νθία θαηεζθεχαζα 
βνπιήλ θαί γλψζηλ θαί έλλνηαλ, εγψ επεθαιεζάκελ, Δκή βνπιή θαί αζθάιεηα, 
εκή θξφλεζηο, εκή δέ ηζρχο, Δγψ ηνχο εκέ θηινχληαο αγαπψ, νη δέ εκέ 
δεηνχληεο επξήζνπζη ράξηλ, Ννήζαηε ηνίλπλ άθαθνη παλνπξγίαλ, νη δέ 
απαίδεπηνη έλζεζζε θαξδίαλ, Δηζαθνχζαηέ κνπ θαί πάιηλ, ζεκλά γάξ εξψ, θαί 
αλνίγσ απφ ρεηιέσλ νξζά, ηη αιήζεηαλ κειεηήζεη ν ιάξπγμ κνπ, 
εβδειπγκέλα δέ ελαληίνλ εκνχ ρείιε ςεπδή, Μεηά δηθαηνζχλεο πάληα ηά 
ξήκαηα ηνχ ζηφκαηφο κνπ, νπδέλ ελ απηνίο ζθνιηφλ, νπδέ ζηξαγγαιηψδεο, 
Πάληα επζέα εζηί ηνίο λννχζη, θαί νξζά ηνίο επξίζθνπζη γλψζηλ, Γηδάζθσ γάξ 
πκίλ αιεζή, ίλα γέλεηαη ελ Κπξίσ ε ειπίο πκψλ, θαί πιεζζήζεζζε Πλεχκαηνο.  

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

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

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

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

Δηο ηήλ Ληηήλ, ςάιινκελ ηηρεξά, Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο α'  
Δλαηελίζαο αθιηλψο ηψ χςεη ηήο γλψζεσο, θαί θαηνπηεχζαο αδήισο ζνθίαο 



ηφλ βπζφλ, ζαίο δηδαραίο θφζκνλ θαηεπινχηηζαο, Πάηεξ, Τπέξ εκψλ αεί 
Υξηζηφλ δπζψπεη, Ηεξάξρα Νηθφιαε.  

Ο απηφο 
Άλζξσπε ηνχ Θενχ θαί πηζηέ ζεξάπνλ, θαί νηθνλφκε ηψλ απηνχ κπζηεξίσλ, 
θαί άλεξ επηζπκηψλ ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο, ζηήιε ηε έκςπρε, θαί έκπλνπο εηθψλ, 
σο ζείνλ γάξ ζεζαπξφλ ζε, ε ηψλ Μπξέσλ Δθθιεζία, αγακέλε πξνζήθαην, 
θαί πξεζβεπηήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ήρνο β'  
Καλφλα πίζηεσο, θαί εηθφλα πξαφηεηνο, αλέδεημέ ζε ηή πνίκλε ζνπ Υξηζηφο ν 
Θεφο, Ηεξάξρα Νηθφιαε, ελ γάξ ηνίο Μχξνηο κπξίδσλ, δηαιάκπεηο θαηδξψο ηνίο 
ζείνηο ζνπ θαηνξζψκαζηλ, νξθαλψλ θαί ρεξψλ πξνζηάηα, δηφ ηθεηεχσλ κή 
παχζε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ο απηφο 
Πάηεξ Νηθφιαε, ε κπξνζήθε ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, ηά Μχξα πνιηνπρεί, δηφ θαί 
δεζκίνπο, αθξίησο θαηαθξηζέληαο, ελ νλείξσ Βαζηιεί ηή Οπηαζία ζνπ θαλείο, 
ειεπζέξσζαο ζαλάηνπ, δεζκψλ θαί θπιαθήο, αιιά θαί λχλ, σο ηφηε, θαί αεί, 
δη' νπηαζίαο ζνπ θάλεζη, πξεζβεχσλ ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ο απηφο 
Πάηεξ Νηθφιαε, εη θαί ηά Μχξα ζησπά, αιι' ν θφζκνο φινο, ν ππφ ζνχ 
θσηηζζείο, θαί ε ηνχ Μχξνπ επσδία, θαί ηψλ ζαπκάησλ ηά πιήζε, αλαθξάδεη 
επθήκνηο πκλσδίαηο, θαί νη ζσζέληεο δηά ζνχ θαηάθξηηνη, χλ ηνίο ελ Μχξνηο 
θαί εκείο κέιπνληεο βνψκελ, Πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ήρνο δ'  
Πάηεξ Νηθφιαε, ηνχ παλαγίνπ Πλεχκαηνο κπξνζήθε ππάξρσλ, σο έαξ 
κπξίδεηο επθξφζπλνλ, ηψλ ζείσλ αξσκάησλ Υξηζηνχ, ηψλ Απνζηφισλ γάξ 
κηκεηήο γελφκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ πεξηπνιεχεηο, δηά ηψλ ιφγσλ ηψλ 
ζαπκάησλ ζνπ. ζελ θαί ηνίο πφξξσ σο εγγχο, δη' νλείξσλ νπηαλφκελνο, εθ 
ζαλάηνπ ιπηξνχζαη, ηνχο αδίθσ ςήθσ ζλήζθεηλ κέιινληαο, δηαζψδσλ 
παξαδφμσο, εθ θηλδχλσλ πνιιψλ, ηνχο επηθαινπκέλνπο ζε, Γηφ θαί εκάο ηψλ 
επεκβαηλφλησλ δπζρεξψλ, ειεπζέξσζνλ ζαίο πξεζβείαηο, ηνχο αεί 
αλεπθεκνχληάο ζε.  

Ήρνο πι. β'  
Δχ δνχιε αγαζέ θαί πηζηέ, εχ εξγάηα ηνχ ακπειψλνο Υξηζηνχ, ζχ θαί ηφ 
βάξνο ηήο εκέξαο εβάζηαζαο, ζχ θαί ηφ δνζέλ ζνη ηάιαληνλ επεχμεζαο, θαί 
ηνίο κεηά ζέ ειζνχζηλ νπθ εθζφλεζαο, Γηφ πχιε ζνη νπξαλψλ ελέσ θηαη, 
είζειζε εηο ηήλ ραξάλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ, θαί πξέζβεπε ππέξ εκψλ, Άγηε 
Νηθφιαε.  

Ήρνο πι. δ'  
Δηο αίλνλ έδξακεο ηνχ Κπξίνπ Νηθφιαε, ελ ηή πξνζθαίξσ δσή, θαί απηφο ζε 
εδφμαζελ ελ επνπξαλίσ, θαί φλησο δσή, Γηφ παξξεζίαλ θεθηεκέλνο πξφο 
απηφλ, ηθέηεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Σψλ αλδξαγαζεκάησλ ζνπ, ζηε Πάηεξ, ν θαξπφο εθαίδξπλε ηψλ πηζηψλ ηάο 
θαξδίαο, ηίο γάξ αθνχσλ ηήλ άκεηξφλ ζνπ ηαπείλσζηλ, ηήλ ππνκνλήλ νπθ 
εζαχκαζε; ηήλ πξφο ηνχο πέλεηαο ηιαξφηεηα; ζιηβνκέλσλ ηφ ζπκπαζέο; 



πάληαο ζενπξεπψο εδίδαμαο, Ηεξάξρα Νηθφιαε, θαί λχλ ηφλ ακαξάληηλνλ 
αλαδεζάκελνο ζηέθαλνλ, πξέζβεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ, φ απηφο 
Βεζιεέκ εηνηκάδνπ, επηξεπηδέζζσ ε θάηλε, ηφ ζπήιαηνλ δερέζζσ, ε αιήζεηα 
ήιζελ, ε ζθηά παξέδξακε, θαί Θεφο αλζξψπνηο εθ Παξζέλνπ πεθαλέξσηαη, 
κνξθσζείο ηφ θαζ' εκάο, θαί Θεψζαο ηφ πξφζιεκκα, Γηφ Αδάκ αλαλενχηαη 
ζχλ ηή Δχα, θξάδνληεο, Δπί γήο επδνθία επεθάλε, ζψζαη ηφ γέλνο εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α'  
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο ε ηεξά θεθαιή, ηφ θαζαξφλ ηψλ αξεηψλ θαηαγψγηνλ, ν ζείνο ηήο 
ζεηνηάηεο, ηεξσζχλεο θαλψλ, ν Πνηκήλ ν κέγαο, ν θαλφηαηνο, ππξζφο ν ηήο 
λίθεο, επηθεξφκελνο φλνκα, ν δενκέλνηο, ζπκπ αζψο επηθιψκελνο, ν 
θακπηφκελνο, αζζελψλ ηαίο δεήζεζη, ξχζηεο φ εηνηκφηαηνο, θξνπξφο ν 
ζσηήξηνο, πάζη ηνίο πίζηεη ηεινχζη, ηήλ παλανίδηκνλ κλήκελ ζνπ, Υξηζηφλ 
θαηαπέκςαη, Πακκαθάξηζηε δπζψπεη, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ φ ζάλαηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ.  
 
Υαίξνηο ν ηεξψηαηνο λνχο, ηφ ηήο Σξηάδνο θαζαξφλ ελδηαίηεκα, ν ζηχινο ηήο 
Δθθιεζίαο, ν ηψλ πηζηψλ ζηεξηγκφο, θαηαπνλνπκέλσλ ε βνήζεηα, αζηήξ, ν 
ηαίο ιάκςεζηλ, εππξνζδέθησλ δεήζεσλ, δηαζθεδάδσλ, πεηξαζκψλ ηε θαί 
ζιίςεσλ, ζθφηνο πάληνηε, Ηεξάξρα Νηθφιαε, φξκνο ν γαιελφηαηνο, ελ ψ 
θαηαθεχγνληεο, νη ηξηθπκίαηο ηνχ βίνπ πεξηζηαηνχκελνη ζψδνληαη, Υξηζηφλ 
εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Οη ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ.  
 
Υαίξνηο ν δήινπ ζείνπ πιεζζείο, απαγσγήο ηε πνλεξάο ιπηξσζάκελνο, 
αδίθσο κέιινληαο ζλήζθεηλ, επηζηαζία θξηθηή, θαί ηαίο δη' νλείξσλ 
πξνζθνηηήζεζη, Πεγή ε πεγάδνπζα, ελ ηνίο Μχξνηο Νηθφιαε, κχξα πινπζίσο, 
θαί ςπράο θαηαξδεχνπζα, ηά δπζψδε ηε ηψλ παζψλ απειαχλνπζα, Μάραηξα 
ηά δηδάληα, ηήο πιάλεο εθηέκλνπζα. Πηχνλ ιηθκίδνλ Αξείνπ, ηά αρπξψδε 
δηδάγκαηα, Υξηζηφλ θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ δπζψπεη, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Άλζξσπε ηνχ Θενχ, θαί πηζηέ ζεξάπνλ, ιεηηνπξγέ Κπξίνπ, άλεξ επηζπκηψλ, 
ζθεχνο εθινγήο, ζηχιε θαί εδξαίσκα ηήο Δθθιεζίαο, Βαζηιείαο θιεξνλφκε, κή 
παξαζησπήζεο, ηνχ βνάλ ππέξ εκψλ ηφλ Κχξηνλ.  

Καί λχλ… Πξνεφξηηνλ, ν απηφο 
Αλχκθεπηε Παξζέλε, πφζελ ήθεηο; ηίο ν ηεθψλ ζε; ηίο θαί ε Μήηεξ ζνπ; πψο 
ηφλ Κηίζηελ θέξεηο ελ αγθάιαηο; πψο νπθ εθζάξεο ηήλ λεδχλ, κεγάισλ 
παξαδφμσλ επί γήο ηεινπκέλσλ, νξψκελ Παλαγία, θαί πξνεπηξεπίδνκελ 
επάμηφλ ζνη ρξένο, εθ ηήο γήο ηφ πήιαηνλ, θαί νπξαλφλ αηηνχκελ, παξαζρείλ 



ηφλ Αζηέξα, θαί Μάγνη δέ πξνέξρνληαη, απφ Αλαηνιψλ ηήο γήο, εηο δπζκάο 
ζεάζαζζαη, ηήλ ζσηεξίαλ ηψλ βξνηψλ, σο βξέθνο γαινπρνχκελνλ.  
 

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

Θενηνθίνλ 
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί Αγγέινηο άγλσζηνλ κπζηήξηνλ, 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 α' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα 
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ σηήξ 

Αζηξάπηεηο ελ ηή γή, ηψλ ζαπκάησλ αθηίζη, Νηθφιαε ζνθέ, θαί θηλείο πάζαλ 
γιψζζαλ, εηο δφμαλ ηε θαί αίλεζηλ, ηνχ ελ γή ζε δνμάζαληνο, φλ ηθέηεπε, 
πάζεο αλάγθεο ξπζζήλαη, ηνχο ηήλ κλήκελ ζνπ, πίζηεη θαί πφζσ ηηκψληαο, 
Παηέξσλ εθιφγηνλ.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Μαξία ηφ ζεπηνλ, ηνχ Γεζπφηνπ δνρείνλ, αλάζηεζνλ εκάο, πεπησθφηαο εηο 
βάζε, δεηλήο απνγλψζεσο, θαί πηαηζκάησλ θαί ζιίςεσλ, ζχ γάξ πέθπθαο, 
ακαξησιψλ ζσηεξία, θαί βνήζεηα, θαί θξαηαηά πξνζηαζία, θαί ζψδεηο ηνχο 
δνχινπο ζνπ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σψλ πηζηψλ πξντζηαζαη, ζθέπσλ θξνπξψλ ηνχηνπο κάθαξ, θαί εθ πάζεο 
ζιίςεσο, απνιπηξνχκελνο ζαθψο, Ηεξαξρψλ σξαηφηαηνλ, θιένο θαί δφμα, 
Νηθφιαε ζηε.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Πξνζηαζία άκαρε, ηψλ ελ αλάγθαηο, θαί πξεζβεία έηνηκνο, ηψλ ειπηδφλησλ 
επί ζέ, απφ θηλδχλσλ κε ιχηξσζαη, θαί κή παξίδεο, ε πάλησλ βνήζεηα.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 



Κάζηζκα 
Ήρνο δ' Σαρχ ηξνθαηάιαβε 

Πξνζηάηεο ζεξκφηαηνο, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, εδείρζεο Νηθφιαε, ηά ηψλ 
αηξέζεσλ, δηδάγκαηα άζεα, ιχσλ ζχλ παξξεζία, θαί θαλσλ αλεδείρζεο, 
πάζηλ νξζνδνμίαο, ππέξ πάλησλ πξεζβεχσλ, ηψλ εθεπνκέλσλ ζνπ ζείαηο, 
δηδαζθαιίαηο θαί εηζεγήζεζη.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Σαρχ δέμαη Γέζπνηλα, ηάο ηθεζίαο εκψλ, θαί ηαχηαο πξνζάγαγε, ηψ ζψ Τηψ 
θαί Θεψ, Κπξία Παλάκσκε, ιχζνλ ηάο πεξηζηάζεηο, ηψλ εηο ζέ 
πξνζηξερφλησλ, ζχληξηςνλ κεραλίαο, θαί θαηάβαιε ζξάζνο, ηψλ 
νπιηδνκέλσλ αζέσλ, Πάλαγλε θαηά ηψλ δνχισλ ζνπ.  
 

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

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

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

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

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

 
Πξνθείκελνλ 

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

Σφ, Πάζα πλνή 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ 
Σψ θαηξψ εθείλσ, εθνινχζεζαλ ηψ Ηεζνχ φρινη… 
 

Ο Ν'  
 

Γφμα... Σαίο ηνχ Ηεξάξρνπ… 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ… 

 
Δίηα ηφ ηδηφκεινλ, Ήρνο πι. β'  

Δχ δνχιε αγαζέ, θαί πηζηέ, εχ εξγάηα ηνχ ακπειψλνο Υξηζηνχ, ζχ θαί ηφ 
βάξνο ηήο εκέξαο εβάζηαζαο, ζχ θαί ηφ δνζέλ ζνη ηάιαληνλ επεχμεζαο, θαί 
ηνίο κεηά ζέ ειζνχζηλ νπθ εθζφλεζαο, Γηφ πχιε ζνη νπξαλψλ ελέσθηαη, 
Δίζειζε εηο ηήλ ραξάλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ, θαί πξέζβεπε ππέξ εκψλ, Άγηε 
Νηθφιαε.  
 

Ο Καλψλ ηήο Θενηφθνπ κεηά ηψλ Δηξκψλ, εηο ο' θαί ηνχ Αγίνπ εηο ε'.  



 
Καλψλ ηήο Θενηφθνπ 

 
Χδή α'  Ήρνο α'  Ο Δηξκφο 

«Χδήλ επηλίθηνλ, άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψ πνηήζαληη, ζαπκαζηά ηέξαηα, 
βξαρίνλη πςειψ, θαί ζψζαληη ηφλ Ηζξαήι, φηη δεδφμαζηαη».  
 
νθίαο ηήλ άβπζζνλ, ε ηεηνθπία, ζηαγφλα ζνθίαο κνη, Πεγή ραξηηφβξπηε, 
ζεκλή θαηάπεκςνλ, πκλνινγήζαη ηψλ ραξίησλ ζνπ ηφ πέιαγνο.  
 
Τκλψ ζε Παλχκλεηε, ήλ αλπκλνχζηλ, Αγγέισλ ηά ηάγκαηα, σο Θεφλ 
θπήζαζαλ, ηφλ ππεξχκλεηνλ, φλ πάζα θηίζηο αλπκλεί φηη δεδφμαζηαη.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο,  
 

νί Νηθφιαε ζείνλ εμάδσ κέινο. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α'  Ήρνο β'  
«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα, παλζηξαηηάλ ε ππέξνπινο 
δχλακηο, ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν 
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
ηεθεθφξνο βήκαηη Υξηζηνχ, πάλζνθε Νηθφιαε, παξεζηεθψο ζχλ Αγγέισλ 
ζηξαηεχκαζη, θσηηζκφλ κνη δψξεζαη, θαηαπγάδνληα ηήο ςπρήο κνπ ηήλ 
δφθσζηλ, φπσο επθεκήζσ ραίξσλ ζνπ, πακκάθαξ ηήλ Παλήγπξηλ.  
 
Ο δνμάδσλ πάληαο ηνχο απηφλ, Κχξηνο δνμάδνληαο, ζέ ηνίο πηζηνίο 
θαηαθχγηνλ δέδσθε, πεηξαζκψλ ξπφκελνλ, ηνχο πξνζηξέρνληαο ηή ζή ζθέπε 
Νηθφιαε, θαί πξνζθαινπκέλνπο πίζηεη ζε, θαί πφζσ παλανίδηκε.  

Θενηνθίνλ 
Ηζσζήλαη πφζνλ κνη ελζείο, φθηο ν πακπφλεξνο, ηψ Πιαζηνπξγψ, σο 
αηρκάισηνλ ήξπαζε, δηά ζνχ δέ Πάλαγλε, αλαθέθιεκαη, ζεσζείο αιεζέζηαηα, 
ζχ γάξ Θενκήηνξ, ηφλ εκέ Θεψζαληα γεγέλλεθαο.  
 

Έηεξνο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε, Αθξνζηηρίο θαηά αιθάβεηνλ, ρσξίο ηψλ 
Σξηαδηθψλ θαί ηψλ Θενηνθίσλ.  
 

Χδή α'  Ήρνο α'  
«Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε, Υξηζηφο εμ νπξαλψλ, απαληήζαηε, Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Απφξσ γιψηηε θαί ρείιεζηλ, εγθψκηνλ βξαρχ θαί παξάθιεζηλ, πξνοάμαη ηή ζή 
Νηθφιαε, ήθσ ζενκηκήησ ππεξνρή, αιι' σο πινπηνδφηεο, ηφλ σηήξα θαί 
Θεφλ ίιεσλ δίδνπ κνη.  



 
Βξνηφο ππάξρσλ νπξάληνο, ηζάγγεινο ελ γή πεθαλέξσζαη, ρεξψλ 
αληηιήπησξ κέγηζηνο, θαί θαηαπνλνπκέλσλ εθδηθεηήο, πάλησλ ζιηβνκέλσλ, 
ελ θηλδχλνηο βνεζφο, Πάηεξ Νηθφιαε.  
 
Γλσξίδεη πάζα ζθήιηνο, Νηθφιαε ηξηζκάθαξ ηά ζαχκαηα, ηψλ ζψλ άξεηψλ ηφ 
πέιαγνο, πέλεηεο ηφλ Πξνζηάηελ, θαί νξθαλνί, ρήξαη ηφλ ηξνθέα, θαί ηπθινί 
ηφλ νδεγνλ, πάληεο ηφλ πξφκαρνλ.  

Σξηαδηθφλ 
Σξηάδα ζέβσ ηήλ άθηηζηνλ, Παηέξα θαί Τηφλ ζχλ ηψ Πλεχκαηη, νπζίαλ απιήλ 
ζεφηεηα, θχζηλ κή ηεκλνκέλελ νπζησδψο, ηξείο ηάο ππνζηάζεηο, δηαηξψλ 
πξνζσπηθψο, θαί θαζ' ππφζηαζηλ.  

Θενηνθίνλ  
Αζπφξσο Λφγνλ ζπλείιεθαο, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο Παλάρξαληε, θαί ηνχηνλ 
ζαθξί γεγέλλεθαο, κείλαζα κεηά ηφθνλ ψζπεξ ηφ πξίλ, ηνχηνλ σο Τηφλ ζνπ, 
θαί Θεφλ ππέξ εκψλ αεί ηθέηεπε.  

Καηαβαζία 
«Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε, Υξηζηφο εμ νπξαλψλ, απαληήζαηε, Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη».  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ, εηο ηφ ζέιεκά ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ν εθ' πδάησλ 
νπξαλφλ, ζηεξεψζαο ηφλ δεχηεξνλ, θαί εδξάζαο ελ ηνίο χδαζη, ηήλ γήλ 
Παληνδχλακε».  
 
Ο νπξαλφο ν θαζαξψηαηνο, ηφ ηνχ Βαζηιέσο αλάθηνξνλ, ν ραξηηφπλνπο 
αιεζψο, θαί επψδεο Παξάδεηζνο, ε ειπίο Υξηζηηαλψλ, ε Θενηφθνο πκλείζζσ 
κνη.  
 
Λφγσ ηφλ Λφγνλ απεθχεζαο, ηφλ ηψ ιφγσ πάζαλ πξφο χπαξμηλ, 
παξαγαγφληα ινγηθήλ, θχζηλ άκα θαί άινγνλ, αινγίαο εθιπηξνχκελνλ, 
βξνηνχο Παληεπιφγεηε.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Δμήλζεζελ ε έξεκνο 
Νηθφιαε καθάξηε, ηνχ Γεζπφηνπ γλήζηνο, ζχ καζεηήο γελφκελνο, δηαζψδεηο 
ηνχο ζνί πξνζηξέρνληαο ραιεπψλ εθ θηλδχλσλ, θαί ζαλάηνπ πηθξνχ.  
 
Ηιάζζεηη ηνίο δνχινηο ζνπ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ, σο αγαζφο δσξνχκελνο, 
Νηθνιάνπ ηνχ ζνχ ζεξάπνληνο, ηαίο πξφο ζέ κεζηηείαηο Πνιπέιεε.  

Θενηνθίνλ 



Καηεχλαζνλ ηφλ ηάξαρνλ, ηψλ παζψλ κνπ Γέζπνηλα θαί ηήλ δσήλ 
θπβέξλεζνλ, Παλαγία Υξηζηφλ ε ηέμαζα, ελ ψ εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 

Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ 
Γέιηνλ ελ θαξδία, θεθηεκέλνο ζεφθξνλ πνιιψλ αξεηψλ, εγγεγξακκέλελ 
αζαλάησ, θαί αρξάλησ δαθηχισ, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ Νηθφιαε, ππέξ θεξίνλ θαί 
κέιη γιπθχ, ζηάδεηο ελ ηνίο ιφγνηο ζνπ.  
 
Έδεημελ ε ράξηο, επί ζέ παξαδφμσο ηά ζαχκαηα, ε θαηδξά γάξ ζνπ πνιηηεία, 
ψ Νηθφιαε φλησο, ρξπζνχ παληφο ηειαπγέζηεξνλ, ππεξαζηξάπηεη θαί ιάκπεη 
ςπραίο, αίγιε ζείνπ Πλεχκαηνο.  
 
Εήο θαί κεηά πφηκνλ, ελ νλείξνηο ζαθψο νπηαλφκελνο, θαί λεαλίαο εθ 
ζαλάηνπ, παξαδφμσο ιπηξνχζαη βνψλ εκθαλψο ηψ Άλαθηη, Μή αδηθήζεο 
ηνχο άλδξαο, επεί θζφλσ δηεβιήζεζαλ.  

Σξηαδηθφλ 
Ίιεσο γελνχ κνη, Παλαγία ηξηάο ν Θεφο εκψλ, ηψ ελ ακέηξνηο πιεκκειείαηο, 
ξππσζέληη ηψ βίσ, Παηήξ, ν Τηφο, Πλεχκα ηφ δψλ, δηαηεξνχζά κε πάληνζελ 
θαί αεί, άηξσηνλ εθ ζιίςεσο.  

Θενηνθίνλ 
Νέκνηο Θενηφθε, ζσηεξίαο ειπίδα ηνίο δνχινηο ζνπ, θαί ελ αλάγθαηο θαί 
θηλδχλνηο, ηαρπδξφκνηο πξεζβείαηο, θξνπξείλ, βνεζείλ παξάζηεζη, ζχ γάξ ηφ 
θιένο εκψλ ηψλ πηζηψλ, πέιεηο ζενλχκθεπηε.  

Καηαβαζία 
«Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ' εζράησλ 
εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζπφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, Ο 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Πνηακφλ ηακάησλ ππεξρεηιή, θαί πεγήλ ζε ζαπκάησλ αλειιηπή, έδεημε 
Νηθφιαε, ηνχ ειένπο ε άβπζζνο, νη γάξ βαξείαηο λφζνηο, πηθξψο πηεδφκελνη, 
θαί ζπκθνξαίο ηνχ βίνπ, δεηλψο εηαδφκελνη, πάζεο αζπκίαο, αθεζψδπλνλ 
φλησο, επξίζθνπζη θάξκαθνλ, ηήλ ζεξκήλ ζνπ αληίιεςηλ, δηά ηνχην βνψκέλ 
ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο 
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

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



Παλχκλεηε.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ πλεχκαηη πξνβιέπσλ, πξνθήηα Αββαθνχκ, ηήλ ηνχ Λφγνπ ζάξθσζηλ, 
εθήξπηηεο βνψλ, Δλ ηψ εγγίδεηλ ηά έηε επηγλσζζήζε, ελ ηψ παξείλαη ηφλ 
θαηξφλ αλαδεηρζήζε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Θαλάηνπ κέλ αηηία, ε Δχα ηνίο βξνηνίο, ζπκβνπιία φθεσο, γεγέλεηαη Αγλή, ζχ 
δέ Παξζέλε ηεθνχζα ιφγσ ηφλ Λφγνλ, αζαλαζίαο θαί δσήο πξφμελνο ψθζεο, 
φζελ επαμίσο πκλνχκέλ ζε.  
 
Δλ πλεχκαηη Πξνθήηαη, πξνείδφλ ζε Αγλή, ξνο Πχιελ Σξάπεδαλ, αγίαλ 
Κηβσηφλ, Λπρλίαλ ζξφλνλ δσήο, ηάκλνλ θαί Κιίλελ, Θενχ Μεηέξα, ελ 
ζπκβφινηο ζε δεινχληεο, ψλ εκείο νξψκελ ηήλ έθβαζηλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Διήιπζαο εθ Παξζέλνπ 
Οκηιήζαο, θαζαξψο ηαίο αθηίζη ηνχ Πλεχκαηνο, θσηνθφξνο γέγνλαο, θφζκνπ 
θσηίδσλ ηά πέξαηα, πάζη παξηζηάκελνο, θαί πάληαο ζψδσλ, ηνχο πίζηεη ζνη 
πξνζηξέρνληαο.  
 
Λπηξνχκελνο, εθ ζαλάηνπ σο ψθζεο ηφ πξφηεξνλ, λεαλίαο ζηε, νχησ θαί λχλ 
κε δηάζσζνλ, πάζεο πεξηζηάζεσο, θαί πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ 
πακκαθάξηζηε.  
 
Απήζηξαςαο, αξεηψλ ιακπεδφλαο Παλφιβηε, κηκεηήο παλάξηζηνο ηνχ ζνχ 
Γεζπφηνπ γελφκελνο, ζψδεηο δέ θαινχκελνο, ηνχο επιαβεία θαί πφζσ ζε 
δνμάδνληαο.  

Θενηνθίνλ 
Διήιπζελ, επί ζνί ν Γεζπφηεο θαί Κχξηνο, ζσκαησζεζφκελνο, θαί δηαζψζσλ 
σο εχζπιαγρλνο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη, Υαίξε Θενηφθε 
Παλάκσκε.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 

Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο 
Ζ θιήζίο κνπ κφλε αιεζψο, ελ πάζαηο ηψλ ερζξψλ βνπιαίο, πξνζθαινπκέλε 
ζάηηνλ ξχεηαη, ηνχο θξάδνληάο ζνη ζεξκψο, Ηεξέ Νηθφιαε, Χο πξίλ 
ζηξαηειάηαο ειπηξψζσ, δηάζσζνλ θαί εκάο, πάζεο εθ δεηλήο πεξηζηάζεσο.  
 
Θξφλσ παξηζηάκελνο Θενχ, πξεζβεχεηλ εθηελψο ζνθέ, κή δηαιίπεο ππέξ 
πάλησλ πκψλ, ηψλ ζψλ πηζηψλ νηθεηψλ, ζαπκαζηέ Νηθφιαε, ίλα ηνχ ππξφο 



ηνχ αησλίνπ, ξπζζψκελ θαί εμ ερζξψλ, γλψκεο πνλεξάο θαί θαθψζεσο.  
 
Ηάκαηα βξχεηο παληαρνχ, ηνίο πίζηεη ζνη πξνζηξέρνπζη, θαί εθ δεζκψλ 
ιπηξνχζαη άπαληαο, δηφ ηήλ ιχπελ εκψλ, εηο ραξάλ κεηάβαιε, ηαίο 
εππξνζδέθηνηο ηθεζίαηο, Νηθφιαε θαεηλέ, ζξαχσλ ηήλ νθξχλ ηψλ ερζξψλ 
εκψλ.  

Σξηαδηθφλ 
Αλάξρνπ ζεφηεηνο αξρήλ, Παηέξα θαί Τηφλ ηηκψ, θαί Πλεχκα ζέβσ ηφ 
παλάγηνλ, ηήλ πάλησλ παληνπξγηθήλ, εληαίαλ άηκεηνλ, ηξηζί ραξαθηήξζη θαί 
πξνζψπνηο, δηεξεκέλελ αεί, κίαλ Βαζηιείαλ ακέξηζηνλ.  

Θενηνθίνλ 
χ φλησο επέθεηλα βξνηψλ, Αγγέισλ ηε ππέξηηκνο, ζενγελλήηνξ Κφξε 
πέθελαο, ηφλ πάλησλ γάξ Πνηεηήλ, ελ γαζηξί ζπλείιεθαο, ζάξθα πιηθήλ 
εκθηεζκέλνλ, ηεθνχζα δίρα ζπνξάο, Χ Καηλνπξεπνχο ζεσξήκαηνο! 

Καηαβαζία 
«Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί άλζνο εμ απηήο Υξηζηέ, εθ ηήο Παξζέλνπ 
αλεβιάζηεζαο, εμ φξνπο ν αηλεηφο, θαηαζθίνπ δαζένο, ήιζεο ζαξθσζείο εμ 
απεηξάλδξνπ, ν άπινο θαί Θεφο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ, Κχξηε».  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφ θαεηλφλ εκίλ εμαλάηεηινλ, θψο ηφ απξνζηηνλ, ηνίο νξζξίδνπζηλ επί ηά 
θξίκαηα, ηψλ εληνιψλ ζνπ, Γέζπνηα θηιάλζξσπε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ».  
 
Χο Κηβσηφο εκλή αγηάζκαηνο, θαί σο ππξίκνξθνο ζξφλνο άγηνο, θαί σο 
Παιάηηνλ εγηαζκέλνλ, Γέζπνηλα ερψξεζαο, Θεφλ Παληνθξάηνξα.  
 
Μήηεξ απεηξάλδξσο ελ παξζέλνηο ζχ, αχζηο Παξζέλνο δέ, ελ κεηξάζη κφλε 
Πάλαγλε αξξήησο ψθζεο, Θεφλ γάξ εγέλλεζαο, ηφλ θχζεηο ακείβνληα.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο θσηηζκφο 
Θενπξεπεί, πνιηηεία Σξηζκάθαξ ιειακπξπζκέλνο, ηνχο θαηαθξηζέληαο αδίθσ 
ςήθσ ζαλαησζήλαη, παξαζηάο ειπηξψζσ, ηψ Γεζπφηε Υξηζηψ 
θξαπγάδνληαο, Έηεξνλ εθηφο ζνπ, Θεφλ νπ γηλψζθνκελ.  
 
Δλ νπξαλνίο, ηήλ ατδηνλ δφμαλ λχλ επνπηεχσλ, θαί ηήο απνξξήηνπ θαί ζείαο 
αίγιεο, ηαίο θαλνηάηαηο εληξπθψλ ιακπεδφζη, ζθέπαζφλ κε ηή πξνζηαζία 
ζνπ, ζηε ζεξάπνλ, Υξηζηνχ παλζεβάζκηε.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα ηήλ ζήλ, εθδεηήζεο εηθφλα ζπγθερσζκέλελ, ηνίο πάζεζη ψηεξ ηάο 
νπξαλίνπο, ιαζψλ δπλάκεηο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ, επεθάλεο ηνίο ζνί 
θξαπγάδνπζηλ, Έηεξνλ εθηφο ζνπ, Θεφλ νχ γηλψζθνκελ.  



 
Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 

 
Θεφο ψλ εηξήλεο 

Κεξχηηεη ζνπ Πάηεξ, ηά ζαχκαηα λχλ, ε Μπξέσλ κεγίζηε κεηξφπνιηο, Λπθίσλ 
επαξρία ηε, θαί πάζαη παηξηαί, ηάο ζάο ηεξαηνπξγίαο, δη' ψλ πάληαο εθ 
πφλσλ, ζιηβεξψλ ειπηξψζσ, αμηνζαχκαζηε Νηθφιαε.  
 
Ληκήλ ηψλ ρεξψλ, θαί Παηήξ ηψλ νξθαλψλ, βνεζφο ηψλ ελ ζιίςεη 
παλάξηζηνο, πελζνχλησλ παξακχζηνλ, πνηκήλ θαί νδεγφο, πάλησλ ηψλ 
πιαλσκέλσλ, Νηθφιαε ππάξρσλ, θαί εκάο εθ θηλδχλσλ, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο 
απνιχηξσζαη.  
 
Μεηέζηεο εθ γήο, πξφο αυινπο ζθελάο, έλζα βιέπεηο ηφ άθξαζηνλ θάιινο 
Υξηζηνχ, Αγγέισλ ηνίο ζηξαηεχκαζηλ εθάκηιινο δεηρζείο, δηφ ζχλ Απνζηφινηο, 
θαί Μάξηπζη ρνξεχσλ, εθηελψο ηφλ σηήξα, Πάηεξ Νηθφιαε ηθέηεπε.  

Σξηαδηθφλ 
πλάλαξρα ηξία, νκφζξνλα κέλ, ακεξίζηνπ κηάο δέ ζεφηεηνο, δνμάδσ 
απηεμνχζηα, ηά πξφζσπα ζαθψο, δη' ήο εθ ηνχ κή φληνο, παξήρζελ εηο ηφ 
είλαη, ζχλ Αγγέινηο θξαπγάδσλ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Βξνηψλ ζσηεξία, θαί πάλησλ ειπίο, ε πξνθζάλνπζα ηάρνο θαί ζψδνπζα, 
νηθηείξεζνλ θαί λχλ εκάο, βνψκέλ ζνη Αγλή, ηνχο ζέ πξνζθαινπκέλνπο, αεί 
ελ πεξηζηάζεη, πξνζηαζίαλ γάξ εκείο, κεηά Θεφλ άιιελ νπθ έρνκελ.  

Καηαβαζία 
«Θεφο ψλ εηξήλεο, Παηήξ νηθηηξκψλ, ηήο κεγάιεο Βνπιήο ζνπ ηφλ Άγγεινλ, 
εηξήλελ παξερφκελνλ, απέζηεηιαο εκίλ, φζελ ζενγλσζίαο, πξφο θψο 
νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε, Φηιάλζξσπε».  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ, εθκηκνχκελνο βνψ, ηήλ δσήλ κνπ αγαζέ, 
ειεπζέξσζνλ θζνξάο, θαί ζψζφλ κε, σηήξ ηνχ θφζκνπ, θξάδνληα, Γφμα 
ζνη».  
 
Πξνζηαζία ηψλ πηζηψλ, αζπκνχλησλ ραξκνλή, επθξνζχλεο θαί ραξάο, 
έκπιεζνλ πλεπκαηηθήο, ηνχο δνχινπο ζνπ, ηνχο πεπνηζφηαο ηή πξνζηαζία 
ζνπ.  
 
Ο πξαλφο ν ινγηθφο, φ Ναφο ν θαζαξφο, ε αγία Κηβσηφο, φ ηεξπλφηαηνο 
Θενχ, Παξάδεηζνο, ελ ψ ηφ μχινλ ηήο δσήο πκλείζζσ κνη.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 



Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 
Ο ηήο λίθεο Νηθφιαε ζηέθαλνο, ζνχ ηή θνξπθή αμίσο επηηέζεηηαη, σο ληθεηήο 
νχλ άξηζηνο, ηνχο ζέ πξνζθαινπκέλνπο δηάζσζνλ.  
 
Νεθξσζέληα κε Μάθαξ ηνίο πηαίζκαζη, θαί ηαίο ηψλ παζψλ ηξηθπκίαηο 
πνληνχκελνλ, επηθαλείο δηάζσζνλ, πξφο ιηκέλα ηνχ ζείνπ ζειήκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Δπί ζνί ηάο ειπίδαο αλέζεθα, Μήηεξ αεηπάξζελε ηήο ζσηεξίαο κνπ, θαί ζέ 
πξνζηάηηλ ηίζεκη, ηήο δσήο αζθαιή ηε θαί άζεηζηνλ.  
 

Έηεξνλ ηνχ Αγίνπ 
 

πιάγρλσλ Ησλάλ 
Νένο Αβξαάκ, εδείρζεο Νηθφιαε, σο κνλνγελή πηφλ πξνζάμαο ηφλ λνχλ, ηψ 
Γεζπφηε ζνπ, αλαηκάθηνπο ζπζίαο πξνζθέξσλ αεί, θαληεχζελ επινγήζεο σο 
θηιφμελνο, Πάηεξ, θαί Σξηάδνο γέγνλαο, νηθεηήξηνλ ζείνλ θαί άκσκνλ.  
 
Ξέλα θαί θξηθηά, εξγάδε ηεξάζηηα, ελ πάζε ηή γή, θαί ελ ζαιάζζn καθξάλ, 
θηλδπλεχνπζη, ηαρπδξφκνηο ιηηαίο εθηζηάκελνο, αζζελνχλησλ ηαηξφο, θαί 
πησρεπφλησλ ηξνθεχο, λίθεο ηε ιανχ θεξψλπκνο, ηνχ πηζηνχ θαη' ερζξψλ 
αλαδέδεημαη.  
 
κκαηη λνφο, πξνβιέπσλ ηά κέιινληα, δνγκάησλ νξζψλ, πάληαο ελέπιεζαο, 
Οκννχζηνλ, ηψ Παηξί ηφλ Τηφλ θαηαγγείιαο εκίλ, θαί Αξείνπ ηήλ καλίαλ 
εμσιφζξεπζαο, ζηήιελ νξζνδφμνπ πίζηεσο, ηά ζεπηά ζνπ πξνζζείο 
θαηνξζψκαηα.  

Σξηαδηθφλ 
έβσ θαί ηηκψ, Σξηάδα ακέξηζηνλ, πξνζψπνηο ηξηζί δηαηξνπκέλελ αεί, 
ελνπκέλελ δέ, ηή νπζία θαί θχζεη σο κίαλ αξρήλ, ηφλ Παηέξα θαί Τηφλ θαί 
Πλεχκα Άγηνλ, πάλησλ θξαηαηψο δεζπφδνπζαλ, θαί ηφ πάλ ζπληεξνχζαλ σο 
βνχιεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Κιίλαο νπξαλνχο, ελ κήηξα ζνπ Πάλαγλε, Υξηζηφο βνπιεζεηο, φινο 
εζθήλσζελ, νχ γάξ έθεξε, ηψλ ηδίσλ ρεηξψλ ηφ πιαζηνχξγεκα, θαζνξάλ ππφ 
ηνχ πιάλνπ ηπξαλλνχκελνλ, ήιζε δέ έλ δνχινπ ζρήκαηη, ηφ αλζξψπηλνλ 
γέλνο ιπηξψζαζζαη.  

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

Κνληάθηνλ Ήρνο γ'  
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Δλ ηνίο Μχξνηο Άγηε, ηεξνπξγφο αλεδείρζεο, ηνχ Υξηζηνχ γάξ ζηε, ηφ 



Δπαγγέιηνλ πιεξψζαο, έζεθαο ηήλ ςπρήλ ζνπ ππέξ ιανχ ζνπ, έζσζαο ηνχο 
αζψνπο εθ ηνχ ζαλάηνπ, δηά ηνχην εγηάζζεο, σο κέγαο κχζηεο Θενχ ηήο 
ράξηηνο.  

Ο Οίθνο 
Αλπκλήζσκελ λχλ ηφλ Ηεξάξρελ άζκαζη, ηφλ ελ Μχξνηο ιανί πνηκέλα θαί 
δηδάζθαινλ, ίλα ηαίο πξεζβείαηο απηνχ ειιακθζψκελ, ηδνχ γάξ ψθζε φινο 
θαζάξζηνο, αθήξαηνο πλεχκαηη, Υξηζηψ πξνζάγσλ ζπζίαλ άκσκνλ, ηήλ 
εηιηθξηλή θαί Θεψ εππξφζδεθηνλ, σο ηεξεχο θεθαζαξκέλνο ηή ςπρή θαί ηή 
ζαξθί, φζελ ππάξρεη αιεζψο, ηήο Δθθιεζίαο πξνζηάηεο, θαί ππέξκαρνο 
ηαχηεο, σο κέγαο κχζηεο Θενχ ηήο ράξηηνο.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ο' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Νηθνιάνπ, 

Αξρηεπηζθφπνπ Μχξσλ ηήο Λπθίαο ηνχ ζαπκαηνπξγνχ.  
ηίρνη 

 Ο Νηθφιανο, πξέζβπο ψλ ελ γή κέγαο,  

 Καί γήο απνζηάο είο ηφ πξεζβεχεηλ δέεη.  

 Έθηε Νηθφιεψ γε θάλε βηνηνην ηειεπηή.  
 

Μλήκε ηνχ Αγίνπ Νενκάξηπξνο Νηθνιάνπ ηνχ Καξακάλνπ ηνχ ελ 
κχξλε καξηπξήζαληνο θαηά ηφ 1657 έηνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο κεηά θηιαλζξσπίαο επελερζείζεο εκίλ 
θνβεξάο απεηιήο ηνχ ζεηζκνχ.  

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

 
Σήο Θενηφθνπ 

 
Χδή δ' Ο Δηξκφο 

«Ζ θάκηλνο σηήξ εδξνζίδεην, νη Παίδεο δέ ρνξεχνληεο έςαιινλ, Δπινγεηφο 
εί Κχξηε φ Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Ο Όςηζηνο Παξάδεηζνλ έκςπρνλ, Παζηάδα ηε Αγλή ραξηηφπινθνλ, 
ρξπζφκνξθνλ Πνξθχξαλ, θαί Οπξαλφλ ζε αλέδεημε.  
 
ηεξέσζνλ ηφλ λνχλ κνπ ηξεπφκελνλ, ηφλ ινγηζκφλ θινλνχκελνλ έδξαζνλ ελ 
αζαιεχησ κε πέηξα, ηή ζή ζθέπε Μεηξνπάξζελε.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Δηθφλνο ρξπζήο 
Ξπξψ πεηξαζκψλ, πεξηπέπησθα δεηλψο θαηαθεληνχκελνο, θαί πχιαηο άδνπ 
πξνζεπέιαζα, ηαίο αζπκίαηο βαιιφκελνο, ζψζφλ κε πξεζβείαηο ζνπ Μάθαξ, 
θαί αλάζηεζνλ ςάιινληα, Δπινγεηφο εί φ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  



 
Αδχηνπ θσηφο ηαίο αυινηο αζηξαπαίο πεξηιακπφκελνο, ηνχο ελ ηψ ζθφηεη ηψλ 
ζιίςεσλ, θεθαθσκέλνπο εμάξπαζνλ, θαί πξφο θσηηζκφλ επθξνζχλεο, 
θαζνδήγεζνλ ςάιινληαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Γπζψπεη Υξηζηφλ, ηφλ Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ Θενγελλήηξηα, ηνχο πεπξακέλνπο 
δεηλνίο πηαίζκαζη, θαί ηαίο απάηαηο ηνχ φθεσο, αίκαηη απηνχ ηψ ηηκίσ, 
αλαξξχζαζζαη ςάιινληαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 

Οί Παίδεο επζεβεία 
Παληνίσλ ραιεπψλ ηε λνζεκάησλ, ηαηξφο παλάξηζηνο Πάηεξ Νηθφιαε, θαλείο, 
ηήο ςπρήο κνπ ηήλ αζζέλεηαλ, ηαζάκελνο παξάζρνπ επξσζηίαλ βνάλ, Ο ηψλ 
Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ρπζάκελνο ηνχο πάιαη ζηξαηειάηαο, εθ ζαλάηνπ Άγηε ηνχηνπο δηήγεηξαο, 
πκλείλ, θαί δνμάδεηλ ηφλ σηήξα Υξηζηφλ, κεηά πίζηεσο ζεξκήο θαί 
αλαθξάδεηλ ζνη, έ αλεπθεκνχκελ, ζνθέ ψο επεξγέηελ.  
 
νθίαο ηψ θξαηήξη πιεζηάζαο, κπζηηθψο ηά ρείιε ζνπ Πάηεξ Νηθφιαε, 
θξνπλνχο ακβξνζίαο έλζελ ήληιεζαο, ππέξ κέιη θαί θεξίνλ ηνίο ιανίο 
εθβνψλ, Ο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Σξηαδηθφλ 
Σξηάο ζέ αλπκλνχκελ ηξηζαγία, θαί Μνλάο ηξηιακπεζηάηε νκννχζηε, Παηήξ ν 
Τηφο θαί Πλεχκα Άγηνλ, ελ νίο πάληεο βαπηηζζέληεο αλακέιπνκελ, Ο ηψλ 
Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Δθ πάλησλ δερνκέλε ηάο δεήζεηο, Θενηφθε πξέζβεπε, ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, 
ιπηξσζήλαη ηήο θνιάζεσο, ηνχο ηηκψληάο ζε θπξίσο θαί θξαπγάδνληαο, Ο 
ηψλ Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Καηαβαζία 
«Οη Παίδεο επζεβεία ζπληξαθέληεο, δπζζεβνχο πξνζηάγκαηνο 
θαηαθξνλήζαληεο, ππξφο απεηιήλ νπθ επηνήζήζαλ, αιι' ελ κέζσ ηήο 
θινγφο, εζηψηεο έςαιινλ, Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί».  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο  
«Ολ θξίηηνπζηλ Άγγεινη, θαί πάζαη ζηξαηηαί, σο Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, πκλείηε 
Ηεξείο, δνμάζαηε Παίδεο, επινγείηε Λανί, θαί ππεξπςνχηε, είο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Χο έκςπρνο ζάιακνο, θαί έκπλνπο αινπξγίο, ριακχο αινπξγφρξννο, ηψ 
πάλησλ Βαζηιεί, εδείρζεο Παξζέλε, θαί πνξθχξα έμ ήο, ε ζάξμ ζπλεμπθάλζε, 



ηνχ ζεαλζξψπνπ Λφγνπ.  
 
πλέιαβεο Άρξαληε, ηφλ άπαζαλ δξαθί, ηήλ θηίζηλ ζπλέρνληα, σο Κηίζηελ θαί 
Θεφλ, αξξήησο αθξάζησο, δη' εκάο θαζ' εκάο, βξνηφλ γεγνλφηα, θαί φ ήλ κή 
εθζηάληα.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο 
Χο επκελήο θαί ζπκπαζήο, ηνχο ελ βάζεη πεηξαζκψλ πεξηζρεζέληαο, 
ειεπζέξσζνλ κάθαξ, ηψλ θαηερφλησλ δεηλψλ, ηήλ ιχζηλ βξαβεχσλ 
πξεζβείαηο ζνπ, ηαίο πξφο ηφλ σηήξα, Υξηζηφλ Ηεξνκχζηα.  
 
Μπζηαγσγφο ηψλ ππέξ λνχλ, ηψλ Αγίσλ ιεηηνπξγφο θαί νπξαλίσλ, 
ρξεκαηίδσλ ζεφθξνλ αξρηεξεχο ηε πηζηφο, πηαηζκάησλ ηήλ άθεζηλ αίηεζαη, 
παξά ηνχ σηήξνο, εκψλ Ηεξνθάληα.  

Θενηνθίνλ 
Δμαζζελεί κνπ λχλ φ λνχο, είο ηά βάζε εκπεζσλ ηήο αηηκίαο, ψο εληεχζελ 
πνηθίινηο, πεξηπαξήλαη θαθνίο, αιιά ζχ Παξζέλε ζεξάπεπζνλ, ηψ ηήο 
απαζείαο, θσηί πεξηβαινχζα.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 

Θαχκαηνο ππεξθπνχο 
Σάγκαηα Παηξηαξρψλ θαί Απνζηφισλ, Ηεξέσλ ηε Μαξηχξσλ δήκνη, Πξνθεηψλ 
φ ζχιινγνο, άπαο δήκνο ηψλ Αζθεηψλ, καθαξίδνπζη ηήλ ζείαλ πνιηηείαλ ζνπ, 
κεζ' ψλ θαί εκείο παξαθαινχκέλ ζε, Μή ειιίπεο δπζσπψλ αεί ηφλ Κχξηνλ, 
δηαθπιαρζήλαη, εκάο έθ πάζεο βιάβεο.  
 
Όςηζηε Πακβαζηιεχ κεγαινθξάηνξ, ηαίο επραίο ηνχ Οζίνπ πνηκέλνο, ηήλ 
δσήλ εηξήλεπζνλ, πάλησλ Λφγε Υξηζηηαλψλ, ρνξεγψλ θαηά βαξβάξσλ 
επζεβεί βαζηιεί, ηήλ λίθελ θαί ηήλ ηζρχλ δεφκεζα, ίλα πάληεο αεί πκλψκελ ηφ 
θξάηνο ζνπ, θαί ππεξπςψκελ, είο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Φσηί ειιακθζείο ηψ απξνζίησ Πάηεξ, ηάο ςπράο ηψλ ελ ζιίςεη απγάδεηο, 
δηαιχσλ άπαληα, δφθνλ ζθφηνπο ηψλ πεηξαζκψλ, απαζηξάπησλ ηε αθηίλαο 
επθξνζχλεο αεί, ελ αίο ηειαγψο θαηαιακπφκελνη, Δπινγείησ, βνψκελ ε θηίζηο 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, είο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Σξηαδηθφλ 
Εσήλ θαί δσάο θαί έλ θαη ηξία θψηα, ηήλ Σξηάδα πηζηψο αλπκλνχκελ, 
παηξηθαίο επφκελνη ζείαηο φλησο ηαίο δηδαραίο, ηφλ Παηέξα θαί Τηφλ θαί 
Πλεχκα Άγηνλ, κεζ' ψλ επζεβνχληεο αλακέιςσκελ, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Πξάγκαηνο μελνπξεπνχο ε Βάηνο ηχπνλ, πξνεηθφληζελ άρξαληε Κφξε, 



θαηνκέλε άθιεθηνο, πάιαη νξεηεληψ ηλά, ηφ Μπζηήξηνλ ηνχ ηφθνπ ζνπ 
πξνγξάθνπζα, ηφ πχξ γάξ ελ ζνί ηφ ηήο ζεφηεηνο, ελνηθήζαλ, αιψβεηφλ ζε 
ηεηήξεθε, δηφ ζε πκλνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Σήλ δσνδφρνλ Πεγήλ ηήλ αέλανλ, ηήλ θσηνθφξνλ Λπρλίαλ ηήλ πάγρξπζνλ, 
ηφλ Ναφλ ηφλ έκςπρνλ, ηήλ θελήλ ηήλ άρξαληνλ, ηνχ νπξαλνχ θαί ηήο γήο 
ηήλ πιαηπηέξαλ, ηήλ Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 
Ρείζξσ ηήο ζήο κε θαηάξδεπζνλ ράξηηνο, ηψλ ζπκθνξψλ ηψ θινγκψ 
θινγηδφκελνλ, θαί δεηλψο ηεθφκελνλ, Πεγή ραξηηφβξπηε, ηφλ Πνηακφλ ε 
ηεθνχζα ηψλ ραξίησλ, εμ νχ ν πίλσλ δηςήζεη νπδέπνηε, Χο ηνχ Νπκθίνπ 
σξαίφλ ηε ζάιακνλ, σο ηνχ Γεζπφηνπ Παιάηηνλ έκςπρνλ, σο Πνξθχξαλ 
πάγρξπζνλ, θαί ηεξπλφλ Αλάθηνξνλ, ηνχ Υξηζηνχ Γέζπνηλα πάλησλ, 
θαζηθεηεχνληά ζε ζψζφλ κε.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 
Λακπάζη ηήο ράξηηνο, ζεφθξνλ θσηηδφκελνο, θαί θσζηήξ επζεβείαο, ζαθψο 
γελφκελνο, ηνχο ελ πεηξαζκνίο δηαζψδεηο, ηνχο ελ βπζψ ζαιάζζεο 
ιπηξνχζαη, θαί ηξέθεηο ιηκψηηνληαο, παξαδφμσο Πακκαθάξηζηε.  
 
Ο ελ Παξαδείζσ, ηήο ηξπθήο λχλ απιηδφκελνο, θαί ηήλ άθξαζηνλ δφμαλ 
ηξαλψο Θεψκελνο, εθ ηψλ νπξαλίσλ αςίδσλ, ηνχο πκλεηάο ηνχο ζνχο 
επνπηεχνηο, παζψλ εθιπηξνχκελνο, ζενθφξε πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
νθίαλ θαί δχλακηλ, θαί Λφγνλ ελππφζηαηνλ, ηνχ Παηξφο Θενκήηνξ, Αγλή 
γεγέλλεθαο, εθ ηψλ ζψλ αρξάλησλ αηκάησλ, ηφλ έαπηήο λαφλ πξνζιαβνχζαλ, 
θαί ηνχησ θαζ' έλσζηλ, ελσζείζαλ αδηάξξεθηνλ.  
 

Έηεξνο ηνχ Αγίνπ 
 

Μπζηήξηνλ μέλνλ 
Υνξεχζαηε πλεχκαηη, πάληεο θηιένξηνη, νπξαλνί επθξαίλεζζε, ξε ηε θαί 
Βνπλνί, Δθθιεζίαη, θαί Παξζέλσλ, Αζθεηψλ ηε ρνξνί, θαηδξψο ελ ηή κλήκε 
ηνχ Πακκάθαξνο, ελ ή ζπλειζφληεο, ηφλ σηήξα κεγαιχλσκελ.  
 



Φαιάησζαλ χκλνηο, ηά πέξαηα άπαληα, εγθσκίσλ ζηέκκαζη, πάληεο ηήλ 
θνξπθήλ Νηθνιάνπ, ηνχ ζείνπ θνζκνχληεο ζαθψο, ηνχ ζεξάπνληνο Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, δη' νχ εθ παζψλ ηε θαί θηλδχλσλ ιπηξσζείεκελ.  
 
Χο άμηνλ δέρνπ, ηφλ χκλνλ Νηθφιαε, ηνχ κηθξνχ πνλήκαηνο, ηνχηνπ ψζπεξ 
Υξηζηφο, πξνζεδέμαην ηήο ρήξαο ηά δχσ ιεπηά, κή βδειχμε ηήλ εγρείξεζηλ, 
Πνζψλ νχ θνκπάδσλ γάξ, Σξηζκάθαξ θαηεηφικεζα.  

Σξηαδηθφλ 
Δλίδεηαη νκννπζίσ ζειήκαηη, ε Σξηάο κεξίδεηαη, πάιηλ πξνζσπηθψο 
ακεξίζησο, ζπληεξνχζα ηφ θξάηνο αεί, ν Παηήξ, ν Τηφο θαί Πεχκα ηφ δψλ, ν 
είο ηξηζππφζηαηνο Θεφο, φλ κεγαιχλνκελ.  

Θενηνθίνλ  
Γηέζσζηαη πάζα, ε θηίζηο ηψ ηφθσ ζνπ, θαί αθείιε Κχξηνο, ζξήλνλ θαί 
νδπξκφλ, θαί πάλ δάθξπνλ, εθ παληφο πξνζψπνπ Αγλή, Θενηφθε 
παλακψκεηε ελ ζνί, θαί εκείο ηάο νθεηιάο απνδηδφακελ.  

Καηαβαζία 
«Μπζηήξηνλ μέλνλ, νξψ θαί παξάδνμνλ! νπξαλφλ ηφ πήιαηνλ, ζξφλνλ 
Υεξνπβηθφλ, ηήλ Παξζέλνλ, ηήλ θάηλελ ρσξίνλ, ελ ψ αλεθιήζε ν αρψξnηνο, 
Υξηζηφο ν Θεφο, φλ αλπκλνχληεο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σφλ κέγαλ αξρηπνίκελα, θαί Ηεξάξρελ άπαληεο, ηφλ πξφεδξνλ ηψλ Μπξέσλ, 
Νηθφιανλ επθεκνχκελ, πνιινχο γάξ άλδξαο έζσζελ, αδίθσο ζλήζθεηλ 
κέιινληαο, θαί Βαζηιεί νπηάλεηαη, ζχλ Αβιαβίσ θαη' φλαξ, ιχσλ ηήλ άδηθνλ 
ςήθνλ.  

κνηνλ 
Μεγάισο ζε εδφμαζελ, έλ ζαχκαζηλ ν Κχξηνο, θαί δψληα θαί κεηά ηέινο, 
Νηθφιαε Ηεξάξρα, ηίο γάξ εμ φιεο πίζηεσο, κφλνλ επεθαιέζαην, ηφ αγηφλ ζνπ 
φλνκα, θαί νχθ επζχο εηζεθνχζζε, ζεξκφλ πξνζηάηελ επξψλ ζε; 

Θενηνθίνλ 
νθίαλ ελππφζηαηνλ, θαί Λφγνλ ππεξνχζηνλ, θαί ηαηξφλ ηψλ απάλησλ, 
Υξηζηφλ ηεθνχζα Παξζέλε, ηά έιθε θαί ηά ηξαχκαηα, ηήο ςπρήο κνπ 
ζεξάπεπζνλ, ηά ραιεπά θαί ρξφληα, θαί ηήο θαξδίαο κνπ παχζνλ, ηάο 
απξεπείο ελζπκήζεηο.  
 

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

Ήρνο α'  
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σήο Δθθιεζίαο ηά άλζε, πεξητπηάκελνο, σο λενηηφο ηήο άλσ, θαιηάο ηψλ 
Αγγέισλ, Νηθφιαε ηξηζκάθαξ, θξάδεηο αεί, πξφο ηφλ Θεφλ ππέξ πάλησλ 
εκψλ, ηψλ ελ αλάγθαηο θηλδχλσλ θαί πεηξαζκψλ, θαί ιπηξνχζαη ηαίο 
πξεζβείαηο ζνπ.  
 



Σήο ηεξάο δηπιντδνο, ηήλ σξαηφηεηα, ηαίο πξαθηηθαίο εηξγάζσ, αξεηαίο 
ιακπξνηέξαλ, Πάηεξ ζενθφξε, φζελ εκίλ, ηεξνπξγείο ηά ηεξάζηηα, ηψλ 
ανηδίκσλ ζαπκάησλ ηεξνπξγέ, ηψλ δεηλψλ εκάο ιπηξνχκελνο.  
 
Σψλ αζεάησλ ηά θάιιε, πεξηερφκελνο, ηήλ θνβεξάλ εθείλελ, θαηελφεζαο 
δφμαλ, Άγηε αγίσλ, φζελ εκίλ, ηά νπξάληα ιφγηα, ηψλ αεηδψσλ εθείλσλ 
ζεσξηψλ, αλαγγέιιεηο Ηεξψηαηε.  
 
Χο ελ νλείξσ επέζηεο, ηψ επζεβεί Βαζηιεί, θαί ηνχο δεζκψηαο Πάηεξ, εθ 
ζαλάηνπ εξξχζσ, πξέζβεπε απαχζησο, φπσο θαί λχλ, ηαίο επραίο ζνπ 
ξπζζείεκελ, εθ πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ θαί νδπλψλ, νη αμίσο επθεκνχληέο 
ζε.  

Γφμα... Ήρνο πι. α'  
αιπίζσκελ ελ ζάιπηγγη αζκάησλ, ζθηξηήζσκελ εφξηηα, θαί ρνξεχζσκελ 
αγαιιφκελνη, ηή εηεζίσ παλεγχξεη ηνχ ζενθφξνπ Παηξφο, Βαζηιείο θαί 
Άξρνληεο ζπληξερέησζαλ, θαί ηφλ δη' Ολείξνπ θξηθηήο επηζηαζίαο, Βαζηιέα 
πείζνληα, αλαηηίνπο θξαηνπκέλνπο ηξείο, απνιχζαη ζηξαηειάηαο, 
αλπκλείησζαλ, Πνηκέλεο θαί Γηδάζθαινη, ηφλ ηνχ θαινχ Πνηκέλνο, νκφδεινλ 
Πνηκέλα, ζπλειζφληεο εχθεκήζσκελ, νη ελ λφζνηο ηφλ ηαηξφλ, νη ελ θηλδχλνηο 
ηφλ ξχζηελ, νη ακαξησινί ηφλ πξνζηάηελ, νη πέλεηεο ηφλ ζεζαπξφλ, νη ελ 
ζιίςεζη ηήλ παξακπζίαλ, ηφλ ζπλνδίηελ νη νδνηπφξνη, νη ελ ζαιάζζε ηφλ 
θπβεξλήηελ, νη πάληεο ηφλ παληαρνχ ζεξκψο πξνθζάλνληα, κέγηζηνλ 
Ηεξάξρελ, εγθσκηάδνληεο νχησο είπσκελ, Παλάγηε Νηθφιαε, πξφθζαζνλ, 
εμεινχ εκάο ηήο ελεζηψζεο αλάγθεο, θαί ζψζνλ ηήλ πνίκλελ ζνπ ηαίο 
ηθεζίαηο ζνπ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ ν απηφο 
αιπίζσκελ ελ ζάιπηγγη αζκάησλ, πξνθχςαζα γάξ άλσζελ, ε παληάλαζζα 
Μεηξνπάξζελνο, ηαίο επινγίαηο θαηαζηέθεη ηνχο αλπκλνχληαο απηήλ, Βαζηιείο 
θαί Άξρνληεο ζπληξερέησζαλ, θαί ηήλ Βαζηιίδα θξνηείησζαλ ελ χκλνηο, 
Βαζηιέα ηέμαζαλ, ηνχο ζαλάησ θξαηνπκέλνπο πξίλ, απνιχζαη θηιαλζξψπσο 
επδνθήζαληα, Πνηκέλεο θαί Γηδάζθαινη, ηήλ ηνχ θαινχ Πνηκέλνο, ππέξαγλνλ 
Μεηέξα, ζπλειζφληεο επθεκήζσκελ, ηήλ Λπρλίαλ ηήλ ρξπζαπγή, ηήλ 
θσηνθφξνλ Νεθέιελ, ηήλ ηψλ νπξαλψλ πιαηπηέξαλ, ηήλ έκςπρφλ ηε 
Κηβσηφλ, ηφλ ππξίκνξθνλ ηνχ Γεζπφηνπ ζξφλνλ, ηήλ καλλαδφρνλ ρξπζέαλ 
ηάκλνλ, ηήλ θεθιεηζκέλελ ηνχ Λφγνπ πχιελ, ηήλ πάλησλ Υξηζηηαλψλ ηφ 
θαηαθχγηνλ, άζκαζη ζεεγφξνηο, εγθσκηάδνληεο νχησο είπσκελ, Παιάηηνλ ηνχ 
Λφγνπ, αμίσζνλ ηνχο ηαπεηλνχο εκάο, ηήο νχξαλψλ Βαζηιείαο, νπδέλ γάξ 
αδχλαηνλ ηή κεζηηεία ζνπ.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

Γίδνηαη θαί Άγηνλ Έιαηνλ ηνίο Αδεινίο, εθ ηήο θαλδήιαο, ηνχ Αγίνπ, 
ςαιινκέλσλ ηψλ Ηδηνκέισλ.  

 
Ήρνο πι. β'  ηνχ εξγίνπ 



Δχ δνχιε αγαζέ, θαί πηζηέ εχ εξγάηα ηνχ ακπειψλνο Υξηζηνχ, ζχ θαί ηφ 
βάξνο ηήο εκέξαο εβάζηαζαο, ζχ θαί ηφ δνζέλ ζνη ηάιαληνλ επεχμεζαο, θαί 
ηνίο κεηά ζέ ειζνχζηλ νπθ εθζφλεζαο, Γηφ πχιε ζνη νπξαλψλ ελέσθηαη, 
είζειζε εηο ηήλ ραξάλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ, θαί πξέζβεπε ππέξ εκψλ, Άγηε 
Νηθφιαε.  

Ήρνο πι. δ'  
Δηο αίλνλ έδξακεο ηνχ Κπξίνπ Νηθφιαε, ελ ηή πξνζθαίξσ δσή, θαί απηφο ζε 
εδφμαζελ, ελ ηή επνπξαλίσ, θαί φλησο δσή, Γηφ παξξεζίαλ θεθηεκέλνο πξφο 
απηφλ, ηθέηεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εηψλ.  

Γφμα… Ο απηφο  
Σσλ αλδξαγαζεκάησλ ζνπ, ζηε Πάηεξ, ν θαξπφο εθαίδξπλε ηψλ πηζηψλ ηάο 
θαξδίαο, ηίο γάξ αθνχσλ ηήλ άκεηξφλ ζνπ ηαπείλσζηλ, ηήλ ππνκνλήλ νπθ 
εζαχκαζε; ηήλ πξφο ηνχο πέλεηαο ηιαξφηεηα; ζιηβνκέλσλ ηφ ζπκπαζέο; 
πάληαο ζενπξεπψο εδίδαμαο, Ηεξάξρα Νηθφιαε, θαί λχλ ηφλ ακαξάληηλνλ 
αλαδεζάκελνο ζηέθαλνλ, πξέζβεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ…  
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ 
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο. 
 

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

Αξρή 
ΣΖ Ε’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ακβξνζίνπ, Δπηζθφπνπ Μεδηνιάλσλ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α’  
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Ζγεκνλίαο ηφλ ζξφλνλ, θαηαθνζκψλ αξεηαίο, εμ επηπλνίαο ζείαο, ηφλ ηήο 
ηεξαξρίαο, πξνζθφξσο εθνκίζσ, φζελ πηζηφο, νηθνλφκνο ηήο ράξηηνο, ελ 
ακθνηέξνηο, Ακβξφζηε γεγνλψο, δηπινχλ ζηέθαλνλ θεθιήξσζαη.  
 
Δλ εγθξαηεία θαί πφλνηο, θαί αγξππλίαηο πνιιαίο, θαί πξνζεπραίο ζπληφλνηο, 
ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, εθάζεξαο ζεφθξνλ, ζθεχνο ινηπφλ, εθινγήο ηψ Θεψ 
εκψλ, ηνίο Απνζηφινηο σζαχησο αλαδεηρζείο, ππεδέμσ ηά ραξίζκαηα.  
 
Σφλ επζεβή Βαζηιέα, εκαξηεθφηα πνηέ, σο ηφλ Γαπτδ φ Νάζαλ, παξξεζία 
ειέγμαο, Ακβξφζηε πακκάθαξ, ηνχηνλ ζαθψο, αθνξηζκψ θαζππέβαιεο, θαί 
κεηαλνία παηδεχζαο ζενπξεπψο, ζπλεξίζκεζαο ηή Πνίκλε ζνπ.  
 

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα 



Ήρνο πι. α’  ζηε Πάηεξ 
ζηε Πάηεξ, Ηεξψηαηε Ακβξφζηε, ε Λχξα θσλνχζα, κέινο ζσηήξηνλ, 
δνγκάησλ νξζνδφμσλ πάζηλ εκίλ, ε θαηαζέιγνπζα πηζηψλ ηάο ςπράο, 
εχερνο Κηζάξα ηνχ ζείνπ Παξαθιήηνπ, ηφ κέγα ξγαλνλ ηνχ Θενχ, ε 
αμηέπαηλνο άιπηγμ ηήο Δθθιεζίαο, δηεηδεζηάηε ηε Πεγή ηψλ ραξηζκάησλ, 
ελαπνπιχλνπζα ξχπνλ ηψλ παζεκάησλ, Υξηζηφλ ηθέηεπε, Υξηζηφλ δπζψπεη 
ζηε, δσξεζήλαη ηή Δθθιεζία, νκφλνηαλ, εηξήλελ, θαί κέγα έιενο.  
 
ζηε Πάηεξ, πακκαθάξηζηε Ακβξφζηε, πλφδνπ ζενθφξσλ, κέζνλ Γηαηέξσλ 
νθζείο, ελ δχν ηαίο νπζίαηο έλα Τηφλ, ζάξθα γελφκελνλ θεξχηηεηο ηξαλψο, εμ 
απεηξνγάκνπ πκίλ επηθαλέληα, ηφλ νκννχζηνλ ηψ Παηξί, θαί ζπλατδηνλ ηνχηνπ 
θαί ζπκθπή, φζελ ηήλ βιάζθεκνλ Αξείνπ γισζζαιγίαλ, ελαπεκψξαλαο, ηνχ 
Πλεχκαηνο δπλάκεη, Υξηζηφλ ηθέηεπε, Υξηζηφλ δπζψπεη ζηε, δσξεζήλαη ηή 
Δθθιεζία, νκφλνηαλ, εηξήλελ, θαί κέγα έιενο.  
 
ζηε Πάηεξ, αμηάγαζηε Ακβξφζηε, επξνχζα ψο επφζεη, ηήλ θαζαξάλ ζνπ 
ςπρήλ, ηνχ Πλεχκαηνο ε ράξηο ηνχ Παλαγίνπ, ελ ζνί εζθήλσζελ ψο άδπηνλ 
θψο, νχ ηή ελεξγεία, ηά πλεχκαηα ηήο πιάλεο, απνδηψθεηο δηαπαληφο, θαί 
ζεξαπεχεηο ηάο λφζνπο θαί καιαθίαο, ηψλ πξνζηφλησλ ζνη απιφηεηη θαξδίαο, 
θαί εθηεινχλησλ ζνπ, ηήλ κλήκελ ηήλ θσζθφξνλ, Υξηζηφλ ηθέηεπε, Υξηζηφλ 
δπζψπεη ζηε, δσξεζήλαη ηή Δθθιεζία, φκφλνηαλ, εηξήλελ, θαί κέγα έιενο.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σίλη ςπρή κνπ, εμσκνίσζαη πξνθφπηνπζα, εηο ρείξσ θαζ’ εθάζηελ, θαί 
πξνζηηζείζα αεί, ζνίο κψισςηλ επήζσο ηξαχκαηα πιείσ, σο νινζψκαηνο 
γελέζζαη πιεγή, κή ελζπκνπκέλε, σο ν Κξηηήο εγγίδεη, ψ παξαζηήζε 
απνιαβείλ, θαηά ηάο πξάμεηο επζχλαο θαί ηηκσξίαο; αιι’ επηζηξέςαζα, 
πξφζπεζνλ ηή Παξζέλσ, θξάδνπζα, Γέζπνηλα, πάλαγλε κή παξίδεο, ηφλ 
παξνξγίζαληα Θεφλ ηφλ επζπκπάζεηνλ, ηφλ εθ ζνχ δηά ζσηεξίαλ, ηψλ 
βξνηψλ γελλεζέληα, δη’ επζπιαγρλίαλ πνιιήλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε ηφλ βφηξπλ, αθπηεχησο φλ ψο άκπεινο, εβιάζηεζαο, θαηείδεο μχισ 
θξεκάκελνλ, λπηηφκελφλ ηε ιφγρε ζείαλ πιεπξάλ, Σί ηνχην, έιεγεο, Τηέ θαί 
Θεέ; πψο ν λφζνπο πάζαο, θαί πάζε ζεξαπεχσλ, πάζνο πθίζηαζαη, απαζήο 
θαηά θχζηλ ππάξρσλ ηήλ ζετθήλ; ηί ζνη αράξηζηνο ιαφο ηψ επεξγέηε, ηαχηα 
απέδσθελ αλη’ επεξγεηεκάησλ; Παξζέλε άρξαληε, αιιά ηνίο ηνχηνπ πάζεζη, 
ηψλ παζψλ κε ειεπζεξψζαη, εθδπζψπεη απαχζησο, φπσο δνμάδσ ζε.  
 

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

Καί Απφιπζηο 
 



ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ 
εηο ο’, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σφλ πακκέγηζηνλ Ακβξφζηνλ αηλέζσ. Ησζήθ.  
 

Χδή α’  Ήρνοδ’  
«Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Σαίο ζείαηο θσηνρπζίαηο ζηε, θαηαζηξαπηφκελνο, ηήλ θσηνθφξνλ ηαχηελ θαί 
θαηδξάλ, θαί αγίαλ ζνπ θνίκεζηλ, ηνχο επζεβψο γεξαίξνληαο, ζαίο ηθεζίαηο 
θσηαγψγεζνλ.  
 
Ο Λφγνο ν ηνχ Θενχ ζνθίαο ζνη, ιφγνλ δεδψξεηαη, θεθνζκεκέλνλ γιψζζε 
αιεζεί, ηεξάξρα Ακβξφζηε, αηξεηηδφλησλ άιινλ, απνξξαπίδνληα θαθφλνηαλ.  
 
Ννφο ζνπ ηφ νπηηθφλ Παλφιβηε, πξνθαζεξάκελνο, ηήο ηψλ παζψλ αριχνο 
δεθηηθφλ, θαζαξψλ επηιάκςεσλ, ηνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, πξναπεηξγάζσ 
Πακκαθάξηζηε.  
 
Παλζφθνηο θαί ηεξνίο ζνπ δφγκαζη, ηήλ αξεηφθξνλα, απνδηψμαο ιχκελ σο 
πνηκήλ, επί ριφελ επνίκαλαο, Οξζνδνμίαο Πάλζνθε, ηά ινγηθά ζνπ πίζηεη 
ζξέκκαηα.  

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

Έηεξνο Καλψλ ηνχ απηνχ, νδή Αθξνζηηρίο.  
 

Θείνπ Ακβξνζίνπ κέγα θιένο άζκαζη κέιπσ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’ Ήρνο πι. δ’  
«Ζ θεθνκκέλε, ηήλ άηνκνλ έηεκε, θαί είδελ ήιηνο γήλ, ήλ νπθ εζεάζαην, 
αιάζηνξα ερζξφλ ηφ χδσξ θαηεπφληηζε, θαί άβαηνλ δη, ήιζελ Ηζξαήι, ψ δή δέ 
αλεκέιπεην, Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Θείσ θσηί ζνπ, ππέξιακπξε Ίιηε, ηήο ακαξηίαο κνπ, ηήλ αριχλ απέιαζνλ, 
νηθηείξεηο γάξ ςπράο, ηή εκθχησ επζπιαγρλία ζνπ, θαί ζθφηνπο απαιάηηεηο 
ηψλ παζψλ, ηή κφλε επκελία ζνπ, Παληνθξάηνξ Κχξηε, ν κφλνο επδηάιιαθηνο.  
 
Δπί ηψ θάιιεη, ηψλ ζείσλ δνγκάησλ ζνπ, ε Δθθιεζία θαηδξψο, σξατδεηαη, θαί 



πίζηεη αζθαιεί, πεπνηιθηκέλε δείθλπηαη, θαί φιε σο πιεζίνλ θαί θαιή, εθ 
δεμηψλ παξίζηαηαη, νξζνδφμσο ιάκπνπζα, ηήο δφμεο ηνχ λπκθίνπ Υξηζηνχ.  
 
Ηεξσζχλεο, ηνίο φπινηο ζηνκνχκελνο, θαί ζεία δφμε ηφλ λνχλ, Πάηεξ 
ειιακπφκελνο, σο κάραηξα πηζηψλ εζηηιβσκέλε δείθλπζαη, θαί ζάιπηγμ ηήο 
επζήκνπ Δνξηήο, ηά ζξάζε ηψλ αηξέζεσλ, ηκεηηθψο ζπγθφπηνπζα, θαί 
πάληαο δηεγείξνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Ο πξφ αηψλσλ, Παηξί ζπλατδηνο, εθ ζνχ Θεφλπκθε, ζάξθα πξνζειάβεην θαί 
θχζηλ ηψλ βξνηψλ, Θεψζαο ζπλεδφμαζε, δηφ ζε ζσηεξίαο αξρεγφλ, θαί 
θφζκνπ ηιαζηήξηνλ, Θενηφθε Γέζπνηλα, πξφο ηφλ εθ ζνχ θεθηήκεζα.  
 

Χδή γ’  
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι’ ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νπ γάξ εζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ 
Φηιάλζξσπε».  
 
Μεκπεκέλνο, Ηεξάξρεο σο έλζενο ζηε, πάζαλ λφεζηλ Γξαθήο, ηνίο 
αγλννχζηλ Ακβξφζηε, Πάηεξ ηά δηζέθηθηα, ηξαλψο εζάθεζαο.  
 
Μεγίζηελ ράξηλ, πξφο Θενχ δεδεγκέλνο θαί δχλακηλ, ζήο εζζήηνο επαθή, 
πνηθίια πάζε Ακβξφζηε, Πάηεξ εζεξάπεπζαο, ηψλ πξνζηφλησλ ζνη.  
 
Δλ αθξνζχλε, ηήλ πξφο ζέ ηφλ θξνλήζεη εκπξέπνληα, πιεζηάζαη ηνικεξψο, 
κηαξσηάηελ νξκήζαζαλ, ζάηηνλ εζαλάησζαο, ζείσ πξνζηάγκαηη.  

Θενηνθίνλ 
Γέλνο αλζξψπσλ, εθαηλνχξγεζαο κφλε θπήζαζα, ηφλ ηήο θχζεσο εκψλ, 
Γεκηνπξγφλ ηε θαί Κχξηνλ, φζελ ζε δνμάδνκελ, Θενραξίησηε.  
 

Άιινο 
 

χ εί ηφ ζηεξέσκα 
Ρείζξνλ ελ θαξδία ζνπ, εθ ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο ζηε, ραξηζκάησλ, βξχεη 
θαηαξδεχνλ, ηνχο ηήο Πίζηεσο αχιαθαο.  
 
ινλ απεθάζεξαο, ηφ νπηηθφλ ηνχ λνχ ζηε, θαί εηο χςνο ήξζεο, ζεσξίαο, ηή 
ειιάκςεη ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
ηέθεηαη ηνίο ιφγνηο ζνπ, ψζπεξ ηηκίνηο ιίζνηο νθέ, ε Δθθιεζία, θαί 
δηαησλίδεη, ηψλ πηζηψλ βαζηιεχνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Ίιεσλ γελέζζαη κνη, ηψλ ελ πνιιαίο παγέληη Αγλή, ακαξηίαηο, ηφλ εθ ζνχ 
ηερζέληα, αζηγήησο δπζψπεζνλ.  

Ο Δηξκφο 
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ ηφ θψο, ηψλ 



εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ’  
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Λφγνπο δσήο Πάηεξ ζνθέ θεθηεκέλνο, ηάο δηαλνίαο ηψλ πηζηψλ θαηαξδεχεηο, 
θαί θαξπνθφξνπο ράξηηη δεηθλχεηο αεί, ηψλ αηξεηηδφλησλ δέ, θαηαθιχδεηο ηάο 
θξέλαο, ράξηλ αλαβιχδσλ ηε, ηακάησλ εθπιχλεηο, παζψλ παληνίσλ ξχπνλ 
αιεζψο, ηεξνκχζηα ζεφθξνλ Ακβξφζηε.  

Γφμα… Ήρνο πι. δ’  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σφλ Πξνθήηελ Ζιίαλ δεινηππψλ, Ησάλλελ σζαχησο ηφλ Βαπηηζηήλ, 
αλδξείσο δηήιεγμαο, Βαζηιείο αλνκήζαληαο, ηεξαξρίαο ζξφλνλ, ελζέσο 
εθφζκεζαο, θαί ζαπκάησλ πιήζεη, ηφλ θφζκνλ επινχηεζαο, φζελ θαί ηαίο 
ζείαηο, ζπγγξαθαίο θερξεκέλνο, πηζηνχο επεζηήξημαο, θαί απίζηνπο 
επέζηξεςαο, ηεξάξρα Ακβξφζηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σήλ νπξάληνλ Πχιελ θαί Κηβσηφλ, ηφ παλάγηνλ ξνο ηήλ θσηαπγή, Νεθέιελ 
πκλήζσκελ, ηήλ νπξάληνλ Κιίκαθα, ηφλ ινγηθφλ Παξάδεηζνλ, ηήο Δχαο ηήλ 
ιχηξσζηλ, ηήο νηθνπκέλεο πάζεο, ηφ κέγα Κεηκήιηνλ, φηη ζσηεξία, ελ απηή 
δηεπξάρζε, ηνχ θφζκνπ θαί άθεζηο, ηψλ πνιιψλ εγθιεκάησλ, δηά ηνχην 
βνψκελ απηή, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ άρξαληνλ ηφθνλ ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηψ πάζεη εζηψζα ηνχ ζνχ Τηνχ, ηψ ηαπξψ πιεζηάδνπζα κεηξηθψο, 
δαθξχσλ πξνζρχζεζη, ινπνκέλε εθξαχγαδεο, Οίκνη ζείε Λφγε! πψο θέξεηο 
ξαπίζκαηα, εκπηπζκνχο θαί κάζηηγαο, ηαπξφλ θαί ηφλ ζάλαηνλ, φκσο ππέξ 
γέλνπο, ζσηεξίαο βξνηείνπ, εθψλ ηαχηα πθίζηαζαη, Οχησ ψηεξ θηιάλζξσπε, 
ε Θενηφθνο εβφα ζνη, ήλπεξ πξνβαιιφκελνη, ζνί εηο πξεζβείαλ, Γέζπνηα 
αηηνχκεζα, ίλα πινπζίσο παξάζρεο, εκίλ ηά ειέε ζνπ.  
 

Χδή δ’  
«Γη’ αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ ηήο ζήο εηθφλνο, επί ηαπξνχ ζνπ έζηεο, θαί 
εηάθεζαλ έζλε, ζχ γάξ εί θηιάλζξσπε, ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο».  
 
Ηεξάξρεο αλεδείρζεο ρξηζζείο ηψ κχξσ, ηψ ηήο ηεξσζχλεο, ηειεηψλ ηεξέαο, 
πάζη ηήλ ζσηήξηνλ, δσξνχκελνο θάζαξζηλ.  
 
πλεηήξεζαο ηήλ πνίκλελ εθ πάζεο βιάβεο, ηψλ ελαληίσλ Μάθαξ, θαί Αξείνπ 
ηήλ πιάλελ, πάζαλ απεκαχξσζαο, ηψ θέγγεη ηψλ ιφγσλ ζνπ.  
 
Σή ηνχ Πλεχκαηνο δπλάκεη ηεηεηρηζκέλνο, ηά πνλεξά δηψθεηο, ηήο θαθίαο 
Πακκάθαξ, πλεχκαηα κή θέξνληα, ηήλ ζήλ επηηίκεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο ζειήκαηη ηά πάληα δεκηνπξγήζαο, δεκηνπξγείηαη ζέισλ, εμ άγλψλ ζνπ 



αηκάησλ, ζψδσλ ηνχο εηδφηαο ζε, αγλήλ Θενκήηνξα.  
 

Άιινο 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Ο ιεηκψλ ηψλ δνγκάησλ ζνπ, θαί ζενιακπήο ζνπ βίνο Παλεχθεκε, σο 
ζπλζέζεσο ζπκίακα, θαηεπσδηάδεη ηάο αηζζήζεηο εκψλ.  
 
Ηεξείνλ γελφκελνο, θαί ηεξνπξγφο θαί θάξπσκα’ ζηε, πξαθηηθψο 
σινθαπηψζεο Θεψ, θαί πξνζήρζεο ζχκα ηή ηξαπέδε Υξηζηνχ.  
 
Ο νπξάληνο Κχξηνο, ελ ηψ ζηεξεψκαηη ηψ ηήο Πίζηεσο, σο αζηέξα ζε 
θαηέπεμε, δα δνπρνχληα θφζκνλ ηνίο ζνίο δφγκαζη.  

Θενηνθίνλ 
Μή ηξαπείο ηή ζεφηεηη, φινλ εαπηφλ ν Λφγνο εθέλσζε, θαί αλζξψπνηο 
πξνζσκίιεζελ, εθ ζνχ ζάξθα Κφξε πξνζιαβφκελνο.  
 

Χδή ε’  
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Ννχλ ιάκπνληα θσηί, ηψ αυισ θηεζάκελνο, απήζηξαςαο ηακάησλ, θαί 
ζαπκάησλ αθηίλαο, , Ακβξφζηε καθάξηε.  
 
Αλήγεηξαο ζαπηφλ, ηεξφλ θαηαγψγηνλ, ηνχ Πλεχκαηνο θαηαιχζαο, ηνχο λανχο 
ηψλ εηδψισλ, Ακβξφζηε ζεφπλεπζηε.  
 
Μεγίζησλ αξεηψλ, θσηαπγεία ιακπφκελνλ, εδέζζεζαλ βαζηιείο ζε, θαί ηφλ 
φξνλ ηήο γιψηηεο, ηήο ζήο νπ παξεζάιεπζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Βνπιήκαηη ηφ πάλ, ν ζνθψο εξγαδφκελνο, βνπιφκελνο αλαπιάζαη, ηνχο 
αλζξψπνπο Παξζέλε, ηήλ ζήλ γαζηέξα ψθεζελ.  
 

Άιινο 
 

Ίλα ηί κε απψζσ 
Δλ ηή ζεία ζνπ κλήκε, ηεξέσλ ζίαζνο Πάηεξ αγάιιεηαη, θαί πηζηψλ ρνξείαη, 
ζχλ Αγγέινηο αυινηο επθξαίλνληαη, θαί ηξπθά ζθηξηψζα, πλεπκαηηθψο ε 
Δθθιεζία, ελ ηνίο ιφγνηο ζνπ Πάηεξ Ακβξφζηε.  
 
Γεσξγφο αλεδείρζεο, ηέκλσλ ηήλ ηήο πίζηεσο επζείαλ άξνπξαλ, θαί 
δηδαζθαιίαο, επηζπείξσλ ζεφζνθε δφγκαηα, θαί απμήζαο ζηάρπλ, 
θαξπνθνξείο ηή Δθθιεζία, ηφλ νπξάληνλ άξηνλ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Αβξαάκ ηήλ ζπζίαλ, θαί ηήλ άκεκπηνλ πίζηηλ εραξαθηήξηζαο, Ηζαάθ σο άιινλ, 



ηήλ ςπρήλ ζπζηάζαη πξνζέκελνο, ηψ ηνχ Κηίζηνπ πφζσ, θαί κή ηξσζείο ηή 
απηζηία, έρξεκάηηζαο θίινο ηνχ Κηίζηνπ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Κφζκνπ νχζα πξνζηάηηο Μήηεξ άεηπάξζελε, ζχ κε θπβέξλεζνλ, θαί 
νδήγεζφλ κε, εηο επζείαλ νδφλ θαί θαηεχζπλνλ, πξφο δηθαηνζχλεο ηξίβνπο, 
νξζάο ηφλ ινγηζκφλ κνπ, ηήο ςπρήο ηάο πνξείαο ηζχλνπζα.  
 

Χδή ο’  
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη’ νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Ρψκε ζνπ, επθεκεί ηά ζεπηά πξνηεξήκαηα, θσηνεηδήο σο αζηήξ γάξ, 
παληαρνχ ζαπκάησλ ηάο ιακπεδφλαο, Ηεξάξρα, επαθήθαο πηζηψο 
ζαπκαδφκελνο.  
 
Οξζξίζαο, πξφο Υξηζηφλ ηαίο εθείζελ ιακπξφηεζη, πεξηεπγάζζεο πινπζίσο, 
θαί θσηφο επιήζζεο ηνχ ζεηνηάηνπ, θαί θσηίδεηο, ηνχο πηζηψο ζε ηηκψληαο 
εθάζηνηε.  
 
ψκά ζνπ, θαί ςπρήλ ηψ Θεψ θαζηέξσζαο, θαί δεθηηθήλ απεηξγάζσ, 
ραξηζκάησλ Πάηεξ ηήλ ζήλ θαξδίαλ, αλελδφησο, ηψ γιπθίσ πξνζέρνπζαλ 
έξσηη.  

Θενηνθίνλ 
Ίαζαη ηήο ςπρήο κνπ Παξζέλε ηά ηξαχκαηα, επηζθηάζεη ζνπ ζεία, θαί ηφλ λνχλ 
κνπ ιάκπξπλνλ ζθνηηζζέληα, ακειεία, θαί ζθηά ερζξνχ πνιεκήηνξνο.  
 

Άιινο 
 

Ηιάζζεηί κνη σηήξ 
Λαβψλ ηνχ ιφγνπ ζνθέ, ηφ ηάιαληνλ σο ζεξάπσλ πηζηφο, θαί ηή ηξαπέδε 
πξνζείο, επνιιαπιαζίαζαο, θαί ηνχην πξνζήγαγεο, θαζαξφλ ζχλ ηφθσ’ ηψ 
Γεζπφηε ζνπ Ακβξφζηε.  
 
Διάκπξπλαο ηήλ ζηνιήλ, ηήλ ηεξάλ ελ ηνίο πφλνηο ζνπ, θαί αλεδείρζεο 
πνηκήλ, πνίκλεο ινγηθήο νθέ, ήλ ηή βαθηεξία ζνπ, ηήο δηδαζθαιίαο εηο 
κνλάο ειαχλεηο πίζηεσο.  
 
Ο δήιφο ζνπ Ζιηνχ, δήινλ κηκείηαη Μαθάξηε, βαζηιέα γάξ πηζηφλ, ρξαλζέληα 
ηνίο αίκαζηλ, ειέγμαο απήιαζαο, ζείσλ πεξηβφισλ, ηφ αηδέζηκνλ θπιάηησλ 
Θενχ.  

Θενηνθίνλ 
θέπελ θαί θαηαθπγήλ, θαί ηείρνο φλησο αθξάδαληνλ, ε πφιηο ζνπ ζέ πηζηψο, 
θεθηεκέλε Γέζπνηλα, δπζρεξψλ εθ ζιίςεσλ, θαί θηλδχλσλ πάλησλ, 
εθιπηξνχζαη ηαίο πξεζβείαηο ζνπ.  

Ο Δηξκφο 



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

Κνληάθηνλ  Ήρνο γ’  
Θείαο πίζηεσο 

Θείνηο δφγκαζη πεξηαζηξάπησλ, απεκαχξσζαο Αξείνπ πιάλελ, Ηεξνκχζηα 
θαί πνηκήλ Ακβξφζηε, ζαπκαηνπξγψλ δέ δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, πάζε 
πνηθίια ζαθψο εζεξάπεπζαο, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ε’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ακβξνζίνπ, 

Δπηζθφπνπ Μεδηνιάλσλ.  
ηίρνη 

 Σφ θζαξηφλ Ακβξφζηνο εθδχο ζαξθίνλ,  

 Θείαο κεηέζρελ ακβξνζίαο αμίσο.  

 Δβδφκε Ακβξφζηνο πνηί άκβξνηνλ ήιπζελ νχδαο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αζελνδψξνπ.  
ηίρνη 

 Υαίξσλ Αζελφδσξνο, εη ηκεζή μίθεη,  

 Αθεξέζε ηφ πλεχκα θαί πξφ ηνχ μίθνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, φ Άγηνο Νεφθπηνο, ελ ηή ζαιάζζε βιεζείο, ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 ζαλψλ ν Νεφθπηνο πδάησλ κέζνλ,  

 Παξ πδάησλ δή κπζηηθψλ δηεμφδνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, φ Άγηνο Γνκέηηνο, μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Γφο Γνκέηηε Υξηζηνκάξηπο θαί ιάβε.  

 Γφο ηήλ θεθαιήλ, θαί ιάβε ζηέθνο κέγα.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Ηζίδσξνο, Αθεςηκάο, θαί Λέσλ ππξί ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Γηηηνίο ζπλάζινηο Ηζίδσξε ζπκθιέγνπ,  

 Ίζσλ γάξ απηνίο δσξεψλ Θενχ ηχρεο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Ακκνχλ, Δπίζθνπνο Νεηξίαο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Ακκνχλ παηξφο θαηείδεο Νεηξία ηξία,  

 Κφζκνπ θπγήλ, άζθεζηλ, έμνδνλ βίνπ.  



 
Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μάξηπξεο, Γαταλφο θαί Γάτνο, ππξί ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Άλ θαί θακίλνπ Γάτε βιεζήο κέζνλ,  

 νχ Γαταλφο νπθ αθέμνκαη ιέγεη.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη ηξηαθφζηνη Μάξηπξεο, νη ελ Αθξηθή, μηθεη 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Γφμεο ππέξ ζήο, ψ Σξηάο, ηεηκεκέλελ,  

 Γηπινηξηπιήλ δέρνπ κε εμεθνληάδα.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο, Ηγλάηηνο, ν πιεζίνλ ηψλ Βιαρεξλψλ θείκελνο, 
ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Πιήξεο απήιζεο πξάμεσλ ρξεζηψλ Πάηεξ,  

 Δθ ηνχ καηαίνπ θαί θαθψλ πιήξνπο βίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ παηξφο εκψλ Παχινπ Μνλαρνχ, ηνχ 
ππνηαθηηθνχ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ Πξίζθνπ, Μαξηίλνπ θαί 
Νηθνιάνπ, ψλ ν κέλ ιηκψ, ν δέ πέιεμη θαηαθνπείο, ν δέ ηξίηνο δηά ππξφο, 
εηειεηψζεζαλ, Ζ δέ ζχλαμηο απηψλ ηειείηαη πιεζίνλ ηνχ ηείρνπο ηψλ 
Βιαρεξλψλ.  

ηίρνη 

 Ληκψ ζαλφληα Πξίζθνλ άξηνπ γετλνπ,  

 Ο Υξηζηφο άξηνλ ςσκηεί ηψλ Αγγέισλ.  

 Πέιεμη ζπγθφπηνπζη Μαξηίλνπ θξέα,  

 Κξεψλ καθέιιαηο δπζζεβείο αλζξσπίλσλ.  

 Δμήιζε δφγκα δαίκνζη πιάλεο ζχεηλ,  

 Οίο, Νηθφιαε, κή ζχσλ, εηο πχξ ζχε.  
 

Σή απηή εκέξα, ηά Δγθαίληα ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ, ελ ηνίο 
Κνπξάηνξνο.  
 

Ήο ηαίο αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο Ακήλ.  
 

Χδή δ’  
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ησ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Ο ζείνο θζφγγνο, ηψλ ζψλ δνγκάησλ Πάηεξ πάλζνθε, ψζπεξ αζηξαπή 



δηήιζε πάζαλ ηήλ γήλ, θαί ζαπκάησλ ε επίδεημηο, σο θψο εμήζηξαςε, ηάο ελ 
δφθσ θαξδίαο ιακπξχλνπζα.  
 
Ννκνζεζίαηο, ηαίο ηνχ σηήξνο ζχ επφκελνο, Πάηεξ ηφ δνζέλ ζνη ηάιαληνλ 
εκκειψο, σο νηθέηεο αγαζφηεηνο, επνιππιαζίαζαο, δεζπνηηθήο ραξάο 
αμηνχκελνο.  
 
Αλαζηνκψζαο, ηήλ ζενιφγνλ ζνπ δηάλνηαλ, ξείζξα ηεξψλ δνγκάησλ 
πνηακεδφλ, επαθήθαο θαηαξδεχνληα, πηζηψλ ηφ πιήξσκα, ηεξνκχζηα Πάηεξ 
Ακβξφζηε.  

Θενηνθίνλ  
Ηδνχ Παξζέλε, Δλ ηή γαζηξί ζνπ ζχ ζπλέιαβεο, Λφγνλ, ηνχ Παηξφο 
ζπλάλαξρνλ θαί ζαξθί, απεθχεζαο δσξνχκελνλ, πάζηλ αλάθιεζηλ, ηνίο εμ 
Αδάκ πεζνχζη Παλάκσκε.  
 

Άιινο 
 

Οη εθ ηήο, Ηνπδαίαο.  
Αθειίδσηνλ ψθζεο, αξεηψλ ζενκάθαξ, αμίσο έζνπηξνλ, θαζαξάο ηάο 
εκθάζεηο, ηήο πίζηεσο δεηθλχνλ, θαί θσηίδνλ ηνχο ςάιινληαο, Ο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
νχ ν βίνο ζεφθξνλ, ππνηχπσζηο ψθζε, Αξρηεξέσλ ζαθψο, θαί φξνο 
νξζνδφμσλ, ηψλ πίζηεη κεισδνχλησλ, θαί Θεψ εθβνψλησλ αεί, Ο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Μέηξηνο κέλ ηφλ ηξφπνλ, πςειφο δέ ηφλ ιφγνλ, Πάηεξ Ακβξφζηε, αηδέζηκνο 
ηφλ βίνλ, θαί πίζηεη αλεδείρζεο, αθιηλήο ελ ηψ ςάιιεηλ ζε, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Θειεηήλ ηνχ ειένπο, φλ εγέλλεζαο Μήηεξ, λχλ εθδπζψπεζνλ, ξπζζήλαη ηψλ 
πηαηζκάησλ, ςπρήο ηε κνιπζκάησλ, ηνχο ελ πίζηεη θξαπγάδνληαο, Ο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε’  
«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».  
 
Νεθξψζαο ηά κέιε θαί λεθξφλ, ζαξθφο ηφ θξφλεκα, απεξγαζάκελνο, ςπρήλ 
εδψσζαο ζηε, θαί πεγήλ ζαπκάησλ έβιπζαο, ηνίο λεθξσζείζηλ εθ παζψλ, 
δσήλ παξέρνπζαλ, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Έγλσο ηήλ κεηάζεζηλ νθέ, ηήλ εθ ηνχ ζψκαηνο, ζείσ ελ Πλεχκαηη, 
πξνθεηηθψηαηα, ηαχηελ γάξ, ηνίο ζπλνχζη δηεζάθεζαο, θαί ελ ραξά πξφο 



νπξαλφλ, βνψλ αλέδξακεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
ψκα θαί θαξδίαλ θαί ηφλ λνχλ, πξνθαζεξάκελνο, παζψλ ζπγρχζεσο, 
ππξθφξνλ έιιακςηλ άλσζελ, εηζεδέμσ ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο, ψζπεξ νη ζείνη 
καζεηαί, βνψλ Ακβξφζηε, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
θζεο ππεξηέξα νπξαλψλ, Θεφλ νπξάληνλ απνθπήζαζα, ηφλ ηά επίγεηα 
Πάλαγλε, νπξαλνίο επηζπλάςαληα, θαί ηήλ επίγλσζηλ απηνχ, πάζη παξέρνληα, 
ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 

Άιινο 
 

Μνπζηθψλ νξγάλσλ 
Απαζείαο φξγαλνλ εδείρζεο, ηψλ παζψλ θνηκίδσλ ηάο νξέμεηο, θαί ηάο 
θαξδίαο ηψλ πηζηψλ, θξαπδάδεηλ δηεγείξνλ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
σηεξίαο πξφμελνλ εθηήζσ, ηήλ ηνχ ιφγνπ δχλακηλ Πακκάθαξ, δη’ ήο 
εηξάλσζαο εκίλ, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, αξξήησο εθ Παξζέλνπ, ζάξθα 
πξνζιαβφληα, βξνηνίο νκννπζίσο.  
 
Ηακάησλ βξχνπζη ζηαγφλαο, ηψλ ζψλ δηδαγκάησλ αη λεθέιαη, εμ ψλ 
αξδεχνληαη πηζηψλ, θαξδίαη ηψλ βνψλησλ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μαθαξίδεη ζε εκλή ηάμηο Αγγέισλ, κεγαιχλεη ζε γεγελψλ θχζηο, ελ ζνί γάξ 
εχξνκελ ραξάλ, νη πίζηεη ζε πκλνχληεο, θαί ππεξπςνχληεο, είο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  

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

Χδή ζ’  
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ άιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Ίδεο γεγνλψο έλ εθζηάζεη ηά δη αηψλνο ηνίο Άγίνηο, Πάηεξ απνθείκελα γέξα, 
πξφο ακεηέβεο, απνιεςφκελνο, ηψλ ζψλ θακάησλ έλδνμε, ηάο αληηδφζεηο 
επθξαηλφκελνο.  
 
ξηκνο σο βφηξπο ζεφθξνλ, ιελνίο ηνίο άλσ επαμίσο, απεζεζαπξίζζεο 
πεγάδσλ, αζαλαζίαο νίλνλ Ακβξφζηε, θαί ηακάησλ ράξηηαο, ηνίο επζεβψο ζνη 
πξνζπειάδνπζηλ.  



 
νθία θαί ράξηηη ιάκπσλ, Ηεξνκχζηα θαί πνηκέλσλ, κέζνλ εμαζηξάπηεηο 
δνγκάησλ, νξζνδνμία Πάηεξ Ακβξφζηε, δηφ πίζηεη θαη πφζσ ζε, χκλνηο αμίσο 
καθαξίδνκελ.  
 
Ζκεξνθαή ζε αζηέξα, ε Δθθιεζία θεθηεκέλε, ζθφηνο δηαθεχγεη παληνίαο, 
Πακκάθαξ πιάλεο θαί ηαίο ιακπξφηεζη, ηψλ ηεξψλ δνγκάησλ ζνπ, 
απγαδνκέλε καθαξίδεη ζε.  

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ ζνη βνψκελ Παξζέλε, πεξηραξψο ηνχ Αξραγγέινπ, Υαίξε ηήο θαηάξαο 
ε ιχζηο, δεηλψλ παληνίσλ, ραίξε ε ιχηξσζηο, ε ηνχο βξνηνχο Θεψζαζα, ηή 
ππέξ λνχλ θπνθνξία ζνπ.  
 

Άιινο 
 

Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο 
Δδείρζεο σο ειαία Πάηεξ ζνθέ, ελ ηψ νίθσ Κπξίνπ, θαηάθαξπνο, εμ ήο 
ζνθψο, έπιεζαο ιακπάδα ηψλ αξεηψλ, κεζ’ ήο θαί εηζειήιπζαο, ελ ηή 
επσρία ηψλ νπξαλψλ, ελ νίο ζπλαπνιαχεηο, κεηά ηψλ αζσκάησλ, ηήο 
αθεξάηνπ θαί αυινπ δσήο.  
 
Ληπάλαο ηήλ ςπρήλ ζνπ ηαίο αξεηαίο, εγθξαηείαο εδείρζεο δηδάζθαινο, θαί ηήο 
ζεπηήο, αξρηεξσζχλεο κπζηαγσγφο, ηνχ βίνπ ππνηχπσζηο, θαί ηήο 
Δθθιεζίαο θσηαγσγφο, θαί ζηήιε ηψλ δνγκάησλ αηξέζεσλ ηήλ πιάλελ, 
αδηαιείπησο ζηειηηεχνπζα.  
 
Πεπιήξσθαο ηφλ δξφκνλ Πάηεξ ζνθέ, θαί ηήλ πίζηηλ ηεηήξεθαο άκεκπηνλ, θαί 
εηο κνλάο, έθζαζαο θαί ιήμεηο ηψλ νπξαλψλ, ελ νίο ζνη θαί απφθεηηαη, 
ζηέθαλνο θαί δφμα ηψλ ακνηβψλ, αιιά ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, νηθηείξεζνλ θαί 
ζψζνλ, εμ επεξείαο ηάο ςπράο πκψλ.  

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

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 καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Οξζνδνμίαο πξφκαρνο, βάζηο ηήο Δθθιεζίαο, Αξρηεξέσλ έξεηζκα, θαί ζνθφο 
Πνηκελάξρεο, Ακβξφζηε αλεδείρζεο, πξφο λνκάο επζεβείαο, θαζνδεγψλ ηφ 



πνίκληνλ, αηηζάζνπο σο ζήξαο απνζνβψλ, θαθνδφμσλ θάιαγγαο Θενθάληνξ, 
ηξαλψλ ηφ νκννχζηνλ, ηήο αγίαο Σξηάδνο.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Θαχκα θξηθηφλ Παλάκσκε! φηη ηφλ πξφ αηψλσλ, εθ ηνχ Παηξφο εθιάκςαληα, 
νκννχζηνλ Λφγνλ, γεγέλλεθαο απνξξήησο, φζελ ζε Θενηφθνλ, νκνινγνχκελ 
Γέζπνηλα, αιεζψο θαί θπξίσο, σο αιεζή, ηνχ Θενχ κεηέξα, φλ εθδπζψπεη, 
απηφλ Θενκαθάξηζηε, ππέξ γέλνπο αλζξψπσλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρ. ηψλ Αίλσλ, ηηρ. ηήο Οθησήρνπ. Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ 
ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ Ζ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Πξνεφξηηα ηήο πιιήςεσο ηήο Αγίαο Άλλεο, θαί κλήκε ηνχ Οζίνπ 

Παηξφο εκψλ Παηαπίνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο α’  

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Πλεπκαηηθήλ λχλ ρνξείαλ, δεχηε θξνηήζσκελ, θαί ηφλ Υξηζηφλ πκλνχληεο, 
Πξνεφξηηα δψξα, πξνζάμσκελ εθ πφζνπ, αίλνλ δεθηφλ, ηψ ηνχ γέλνπο 
θαπρήκαηη, ηή Θενηφθσ γεξαίξνληεο ηήλ απηήο, παξ’ ειπίδα ζείαλ χιιεςηλ.  
 
Δλ παξαδείζσ ε Άλλα, ηά επαγγέιηα, ηνχ παξ’ ειπίδα πάζαλ, ππνδέρεηαη 
ηφθνπ, ηήο κφλεο Θενλχκθνπ, δεινχζα ηξαλψο, σο ηξπθήζεσο θξείηηνλνο, 
θαί απνιαχζεσο ηχρνηκελ νη πηζηψο, ηφλ θαξπφλ απηήο γεξαίξνληεο.  
 

Σνχ Οζίνπ, φκνηνλ 
Σψλ νπξαλίσλ ραξίησλ, Πάηεξ γεπζάκελνο, ηψλ επηγείσλ πάλησλ, 
απεζηξάθεο εδέσλ, ηήλ κέζεμηλ ελζέσο, φζελ αεί, ηήο γιπθείαο Παηάπηε, ηψλ 
αγαζψλ ηψλ εθείζελ θαηαηξπθψλ, απνιαχζεσο, αλχκλεηο Υξηζηφλ.  
 

Έηεξα ηίρ. Πξνζφκνηα ηνχ Οζίνπ.  
Ήρνο  ν απηφο 

Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο 
Πάηεξ Παηάπηε ζαξθφο, ηάο νξκάο αζθήζεσο, θαηακαξάλαο ππξζεχκαζηλ, 
έξεκνλ ψθεζαο, σο Ζιίαο πάιαη, ηφλ λνχλ θαζεξάκελνο, απαχζηνηο πξφο ηφ 
ζείνλ ηαίο λεχζεζη, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, 
θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Πάηεξ Παηάπηε ρνξνίο, Αζθεηψλ εξίζκεζαη, ηή απαζεία θνζκνχκελνο, θαί 



θαηεζθήλσζαο, ελ κνλαίο νζίαηο, έλζα θψο ηφ άδπηνλ, ηφ μχινλ ηήο δσήο 
έλζα πέθπθε, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί 
ηφ κέγα έιενο.  
 
Πάηεξ Παηάπηε θσζηήξ, εμ Αηγχπηνπ έιακςαο, θσηαγσγψλ ηήλ πθήιηνλ, 
ζαπκάησλ ιάκςεζη, ςπρνθζφξσλ λφζσλ, απειαχλσλ δφθσζηλ, δαηκφλσλ 
εθκεηψλ ακαπξφηεηα, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Παλχκλεηε Γέζπνηλα ειπίο, ηψλ πηζηψλ θαί ζηήξηγκα, θαηαθπγή θαί βνήζεηα, 
ζέ ηθεηεχνκελ, Δθ παληφο θηλδχλνπ, ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηηε, ηνχο πίζηεη 
πξνζθπλνχληαο ηφλ ηφθνλ ζνπ, απηψ πξεζβεχνπζα, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο 
εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

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 πακθίιηαηε; 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Απνιπηίθηνλ  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 Παηάπηε ηφ πλεχκά ζνπ. 
 

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 
 Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, Καλφλεο ν Πξνεφηηνο, θαί ηνχ Αγίνπ, 
θέξνληεο νκνχ ηήλ δε ηήλ Αθξνζηηρίδα, άλεπ ηψλ Δηξκψλ.  
 

Υαξάο αλνίγεη Υξηζηφο εκίλ ηάο πχιαο.  
 

Δλ δέ ηνίο Θενηφθνηο 
Γεσξγίνπ 

 
Χδή α’  Ήρνο β’  Ο Δηξκφο 

«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη, ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Υαξάο εκίλ, ζήκεξνλ πξνθαηαγγέιινληαη, ηακεία δηαλνίγεζζαη, θαί 
απνθιείεζζαη, ηήο θαηάξαο αη ιχπαη, ελ ηή ζεία πιιήςεη, ηήο Θενκήηνξνο.  



 
Άλζε ηεξπλά, ζήκεξνλ πηζηνί δξεςάκελνη, ελζέσλ ιφγσλ πιέμσκελ, ηφλ 
πξνεφξηηνλ, ζηέθαλνλ εγθσκίσλ, ηήλ Παξζέλνλ αηλνχληεο, ελ ηή πιιήςεη 
απηήο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ήρνο θαί Δηξκφο ν απηφο 
Ρψκελ ζνθέ, θαί ζείαλ δχλακηλ άλσζελ, εθ βξέθνπο ελδπζάκελνο, πξφο ηήο 
αζθήζεσο, ηνχο αγψλαο πξνζχκσο, θαί πφλνπο απεδχζσ, Πάηεξ Παηάπηε.  
 
Απνβαιψλ, άπαζαλ ηήλ ηψλ πξνζθαίξσλ δσήλ, θαί θφζκνλ αξλεζάκελνο, 
ηήλ ππεξθφζκηνλ, λχλ απείιεθαο δφμαλ, ήο έηπρεο αζθήζεη, ζνθέ Παηάπηε.  

Θενηνθίνλ 
Γέλνο βξνηψλ, ζήκεξνλ ηήο αλαπιάζεσο, κελχκαηα εηζδέρεηαη, θαί 
επαγγέιηα, ηά ηήο πηνζεζίαο, ελ ηή ζή παξ’ ειπίδα, πιιήςεη άρξαληε.  
 

Έηεξνο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Πνίεκα Θενθάλνπο 
 

Ήρνο ν απηφο 
Δλ βπζψ θαηέζηξσζε 

Σνχ θαηδξνχ ζνπ βίνπ ηά θαηδξά, κέιισλ θαηνξζψκαηα, αλεπθεκείλ, 
εθδπζσπψ ζε ζηε, αίγιελ θσηνδφηηδα, νπξαλφζελ κνη δσξεζήλαη ηθέηεπε, 
λέθνο εθκεηνχζαλ, ηφ ηήο αγλσζίαο κνπ Παηάπηε.  
 
Αηγππηίνπο πξίλ ν ηψ βπζψ, θξχςαο ζείσ λεχκαηη, ψο εθ βπζνχ, ηήο θνζκηθήο 
ζπγρχζεσο, ζέ αλαιαβφκελνο, θαηεθψηηζε ζετθαίο επηγλψζεζη, θαί νινθαή 
ζε έδεημελ, αζηέξα Πάηεξ ζηε.  
 
Σήο ζαξθφο ηά πάζε ραιηλψ, κάθαξ ηήο αζθήζεσο, δνπιαγσγψλ ηήο 
απαζείαο έξσηη, ψθζεο θαζαξψηαηνλ, νηθεηήξηνλ ηνχ Θενχ δηά πίζηεσο, θαί 
ρεηκαδνκέλσλ, εχδηνο ιηκήλ Πάηεξ Παηάπηε.  

Θενηνθίνλ 
Σήο αξραίαο ιχηξσζηλ αξάο, θφζκσ παξερφκελνο, φ Λπηξσηήο, εθ ζνχ 
Παξζέλε ηίθηεηαη, άλζξσπνο γελφκελνο, ν ηνλ ζηνλ, αλαδείμαο Παηάπηνλ, 
θξήλελ ηακάησλ, πάζη ηνίο πηζηψο απηψ πξνζηξέρνπζη.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή γ’  Ο Δηξκφο 
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, φ μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ 
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».  
 
αιπίζσκελ θαηδξψο επζήκσο ζήκεξνλ, ελζέσο θαινχληεο ηήλ θηίζηλ 
πάζαλ, πξνεφξηηνλ είο αίλεζηλ, ηήο παλάγλνπ Μεηξφο ζείαο πιιήςεσο.  



 
Αη ζείαη δσξεαί θαί ηά ραξίζκαηα, πξνηείλνληαη ζήκεξνλ ηνίο αλζξψπνηο, 
δεινπκέλεο ηήο πιιήςεσο, ηήο αηηίαο ηψλ μέλσλ ραξηζκάησλ Υξηζηνχ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Νεάδσλ ηήο ςπρήο ηψ ηφλσ ζηε, αξραίνλ πνιέκηνλ δηά πφλσλ, ηήο ηά ηνχ 
αζθήζεσο θαηέβαιεο, θαη ηνχ δηήιεγμαο βνπιεχκαηα.  
 
Οη πφλνη ζνπ ζνθέ ηψλ αληηδφζεσλ, ηψλ ζείσλ ελέρπξνλ αζθαιείαο, ηψλ 
ζαπκάησλ ηήλ επίιακςηλ, ελ ηψ βίσ παξέζρνλ ζνη Παηάπηε.  

Θενηνθίνλ 
Διχζε ηψλ βξνηψλ ή πξψελ ζηείξσζηο, ηψλ έξγσλ ιακςάλησλ λχλ ηψλ 
ελζέσλ, παξ’ ειπίδα πξνειζνχζεο ζνπ, εθ ηήο αγφλνπ θαί ζηείξαο 
Παλχκλεηε.  
 

Άιινο ηνχ Οζίνπ 
 

Δμήλζεζελ ή έξεκνο 
Γαθξχσλ αλαβιχζεζη, θαηαξδεχζαο άξηζηα, ηήλ ςπρηθήλ ζνπ αχιαθα, ζίηνλ 
ζείσλ ήλεγθαο πξάμεσλ, απνζήθαηο ηαίο άλσ ζπληεξνχκελνλ.  
 
Αγάπελ νπιηζάκελνο, ψζπεξ μίθνο ζηε, θαί ζπξεψ ζθεπφκελνο, ηήο ελζένπ 
ζνπ ηαπεηλψζεσο, ηψλ δαηκφλσλ ηά ζηίθε εμεθάληζαο.  
 
Λεηκψζη ηήο αζθήζεσο, θαζάπεξ θξίλνλ ήλζηζαο, επσδηάδσλ ζηε, ηάο 
θαξδίαο ηψλ αλπκλνχλησλ ζε, θαί ηεινχλησλ ζνπ, πίζηεη ηφ κλεκφζπλνλ.  

Θενηνθίνλ 
Αγθάιαηο επνρνχκελνο, ηήο Σεθνχζεο Κχξηε, ηά ηήο Αηγχπηνπ είδσια, 
δπλαζηεία ηή ζή ζπλέηξηςαο, εμ ήο πιήζνο Οζίσλ αλεβιάζηεζελ.  

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

Κάζηζκα ηνχ ζίνπ 
Ήρνο γ’  Σήλ σξαηφηεηα 

Πάζε ηνχ ζψκαηνο, Θενκαθάξηζηε, Πάηεξ εμήξαλαο, δαθξχσλ ξεχκαζη, θαί 
ηακάησλ πνηακνχο, Παηάπηε αλέβιπζαο, φζελ πξνζεξρφκελνη, ηψ ηηκίσ 
ιεηςάλσ ζνπ, ράξηλ ηε θαί έιενο, πξνθαλψο αξπφκεζα, ηηκψληέο ζνπ ηήλ 
κλήκελ αμίσο, πίζηεη ζεξκή ζενκαθάξηζηε.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ’  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σήλ πησρείαλ ηνχ Λφγνπ ηνχ δη’ εκάο, εθ Παξζέλνπ ηερζέληνο αλαιαβψλ, 
εγήζσ ηά πξφζθαηξα, σζεί ρφξηνλ Μαθάξηε, ηνχ γλσζηηθνχ γάξ μχινπ, 



γεπζάκελνο ζηε, ηψλ Μνλαζηψλ εδείρζεο, δηδάζθαινο έλζενο, φζελ θαί 
πξφο δήινλ, αγγειηθήο πνιηηείαο, δηήγεηξαο άπαληαο, ηνίο ελζένηο ινγίνηο ζνπ, 
ζενθφξε Παηάπηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
σξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ… Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ζ πχιε ε άβαηνο, λχλ απνηίθηεηαη, ε πφιηο ε πάκθσηνο, ιάκςαη πξνέξρεηαη, 
ε κφλε Παλάρξαληνο, ζήκεξνλ δη’ Αγγέινπ, ηνίο Γηθαίνηο δεινχηαη, φζελ ελ 
επθξνζχλε, αλεβφσλ ηψ Κηίζηε, Καξπφλ εκίλ δψξεζαη, ηήλ αθζαξζίαο 
πεγήλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ’   Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε, κφλε 
Φηιάλζξσπε».  
 
Ηιαξψηαηα ζήκεξνλ, πεξηραξψο, ε θηίζηο Θενηφθε, πξνεφξηηφλ ζνη, άδεη ηήλ 
αίλεζηλ.  
 
Γαιελήλ αηζξηάδεηαη, ν νπξαλφο, Παξζέλε επθξνζχλελ, ηήλ ζήλ 
πξνθεξχηησλ, αλζξψπνηο χιιεςηλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Δλ ηνίο φπινηο Παηάπηε, ηνίο ηνχ θσηφο, ερζξνχο ηνχο ανξάηνπο, εθπιήμαο 
θαζείιεο, θαί απελέθξσζαο.  
 
Ηδξπζείο επί άζεηζηνλ, πέηξαλ νθέ, αζθήζεσο θαί πφλνλ, ερζξψλ ηξηθπκίαηο 
νχ θαηαβέβιεζαη.  

Θενηνθίνλ 
Χο αξρήλ επθνξίαο λχλ, ηήο πξφο Θεφλ, ηήλ χιιεςίλ ζνπ Κφξε, ε 
αλζξψπσλ θχζηο ζήκεξνλ δέρεηαη.  
 

Άιινο ηνχ Οζίνπ 
 

Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ 
Ζ άβπζζνο, ηψλ ζεξκψλ ζνπ δαθξχσλ θαηέθιπζε, δαηκφλσλ ζηξαηεχκαηα, 
θαί ακαξηίαο νηδήκαηα, πέιαγνο ζαπκάησλ δέ, ηνίο ελ βπζψ παζεκάησλ 
αλαδέδεηθηαη.  
 
Σαπείλσζηλ, αγξππλίαλ θαί ζχληνλνλ δέεζηλ, αγάπελ αζφισηνλ, πίζηηλ 
ειπίδα θηεζάκελνο, γέγνλαο ζπλφκηινο, επνπξαλίσλ Αγγέισλ, Πάηεξ ζηε.  
 



Δθνίκηζαο, εδνλψλ πνιπκφξθσλ ηά θχκαηα, ζείαηο αλαβάζεζη, θαί αλελδφηνηο 
θαζάξζεζηλ, φζελ πξφο αλέζπεξνλ, κεηά ηήλ θνίκεζηλ, θέγγνο εμεδήκεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Δμέιακςαο, εθ Παξζέλνπ λεθέιεο ν Ήιηνο, αζηέξαο απγάδνληαο, απνδεηθλχο 
ηνχο Οζίνπο ζνπ, θφζκσ θαί ηνίο πάζεζηλ, εζηαπξσκέλνπο, Οηθηίξκνλ ηή 
δπλάκεη ζνπ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε’  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί ηψλ ζψλ 
πξνζηαγκάησλ νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ, Θεφλ νχ γηλψζθνκελ».  
 
Υαξάο πιεξνχηαη ε γή, θαί επθξνζχλελ λνεηήλ δέρνληαη, νη γεγελείο, ελ ηή ζή 
πιιήςεη, Θεφλπκθε Αγλή, ήλ πξνενξηάδνληεο, πφζσ πκλνχκέλ ζε.  
 
Ρψκελ ε θχζηο εκψλ, ε αζζελήζαζα ηφ πξίλ δέρεηαη, θαί αξεηψλ, ζείαο 
επθνξίαο, ιακβάλεη απαξρήλ, ελ ηή παξ’ ειπίδα, πιιήςεη ζνπ Άρξαληε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Ηδείλ ηήλ δφμαλ Θενχ, ηνίο δηαλνίαο νθζαικνίο’ ζηε, επηπνζψλ, ηά ηεξπλά 
ηνχ θφζκνπ, παξείδεο σο θζαξηά, θαί ηψλ πνζνπκέλσλ, αθζάξησλ επέηπρεο.  
 
ηαπξφλ επ’ ψκσλ ιαβψλ, θαί ηψ Υξηζηψ αθνινπζψλ ζηε, εηο ηά ηήο γήο, 
πέξαηα δηήιζεο, ειαχλσλ εμ απηήο, ηά ηψλ πνιεκίσλ, δαηκφλσλ ζπζηήκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Ρείζξα πεγάδεη εκίλ, ηά πξνεφξηηα Αγλή ζήκεξνλ, ηψλ λνεηψλ, ραξίησλ ζνπ 
άπεξ, αληινχληεο δαςηιψο, ζέ πκλνινγνχκελ, θαί πφζσ δνμάδνκελ.  
 

Έηεξνο ηνχ Οζίνπ 
 

Ο θσηηζκφο 
Ο θσηηζκφο, ηψλ ελ ζθφηεη θεηκέλσλ ιάκςνλ κνη αίγιελ, ζείαηο ηνχ Οζίνπ ζνπ 
ηθεζίαηο, ιχζνλ ηά λέθε ηήο αζιίαο ςπρήο κνπ, φκβξηζφλ κνη ξείζξα αθέζεσο, 
άιινλ γάξ εθηφο ζνπ, Θεφλ νχθ επίζηακαη.  
 
Λήκεο παζψλ, εθθαζάξαο ηφ φκκα ηήο δηαλνίαο, Πάηεξ ζενθφξε, δη’ 
εγθξαηείαο, ζεία εληεχμεη ζχ δηήλνημαο, θφξαο πεξσζείζαο θαί δηεζθέδαζαο, 
θέγγεη ηακάησλ, δεηλήλ ακαπξφηεηα.  
 
Ρψζηλ ςπρήο, ξψζηλ ζψκαηνο πάζαλ, άθζνλνλ ράξηλ, δεχηε έμαληιήζσκελ 
σο εθ θξήλεο, ηήο ζείαο ζήθεο ηνχ ζνθνχ Παηαπίνπ, ζαχκαηα γάξ βξχεη σο 
λάκαηα, πίζηεη ηνίο απηψ, αδηζηάθησο πξνζηξέρνπζηλ.  



Θενηνθίνλ 
Σφλ ρνξεγφλ, ηήο δσήο ηψλ απάλησλ ηφλ ζπλνρέα, ηέηνθαο αξξήησ 
θπνθνξία, ηφλ ελ Αγίνηο δνμαδφκελνλ Κφξε, θαί Οζίνηο αλαπαπφκελνλ, φλ 
ππέξ εκψλ, εθδπζψπεη Θεφλπκθε.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ο’  Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Σήο βξνηψλ ζσηεξίαο πξννίκηα, ζήκεξνλ κελχνληαη, θαί θαηαβάιινληαη, ελ 
ηνίο πξνενξηάδνπζη, ηήο Αγλήο θαί Παξζέλνπ ηήλ χιιεςηλ.  
 
Οηή Άλλε θεξχμαο ηήλ χιιεςηλ, ηήο ππεξακψκνπ Παξζέλνπ κελχκαηα, 
θνηλήο ραξάο παξέζρεην, θαί θαιψλ επθνξίαλ ηψ γέλεη εκψλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
πλεηξίβε ηά βέιε Παηάπηε, ηά θαηά ηήο ζήο πεκπφκελα ζηεξξφηεηνο, θαί 
ληθεηήο παλάξηζηνο, ηνχ αεί πνιεκήηνξνο έκεηλαο.  
 
Θαπκαζίνηο Θεφο ζε εδφμαζελ, σο ππεξδνμάζαληα, ηνπ ηνλ ηνίο έξγνηο ζνπ, 
ηνίο ζαπκαζηνίο Παηάπηε, δηά ηνχηφ ζε πάληεο γεξαίξνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Γεγελείο πξνεφξηηνλ αίλεζηλ, ζήκεξνλ ζνί πιέθνπζη, ζενραξίησηε, θαί ηήλ 
ζεπηήλ ζνπ χιιεςηλ, σο ραξάο επαγγέιηα δέρνληαη.  
 

Έηεξνο ηνχ Οζίνπ 
 

Δηξκφο ν απηφο 
«Φαλνηάηαηο ηφλ λνχλ ειιακπφκελνο, Πάηεξ αλαβάζεζη, θαζάπεξ άζαξθνο, 
κεηά ζαξθφο εβίσζαο, κή βξαρείο ακαξηίαηο Παηάπηε».  
 
Ζιηνχ ηφλ ζεζβίηελ κηκνχκελνο, θαί ηρλειαηψλ Ησάλλελ ηφλ Πξφδξνκνλ, 
έξεκνλ πξίλ θαηψθεζαο, Ση ζπρία ηφλ λνχλ θαζαηξφκελνο.  
 
Δμ Αηγχπηνπ θσζηήξ δηαπγέζηαηνο, ηήλ Κσλζηαληηλνχπνιηλ, θέγγεη ηάζεσλ, 
θαηαθσηίδσλ ήζηξαςαο, θαεηλφηαηε Πάηεξ Παηάπηε.  

Θενηνθίνλ 
Δπί θνχθεο λεθέιεο θαζήκελνο, πάιαη Αηγππηίνηο, Υξηζηφο επεδήκεζε, θαί 
θαζειψλ ηά είδσια, ηψλ Οζίσλ ρνξνχο επεζπάζαην.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 



ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο φ Θεφο κε αλάγαγε».  
Κνληάθηνλ ηνχ Οζίνπ 

Ήρνο γ’  Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 
Σφλ λαφλ ζνπ Άγηε, πλεπκαηηθφλ ηαηξείνλ, νη ιανί επξάκελνη, κεηά ζπνπδήο 
πξνζηφληεο, ίαζηλ ηψλ λνζεκάησλ ιαβείλ αηηνχληαη, ιχζηλ ηε ηψλ ελ ηψ βίσ 
πιεκκειεκάησλ, ζχ γάξ πάλησλ ηψλ ελ αλάγθαηο, πξνζηάηεο ψθζεο, 
Παηάπηε ζηε.  

Ο Οίθνο 
Ζ ζνξφο ζνπ νθέ πάζη βξχεη ηάκαηα, εμ ψλ πάληεο πηζηνί αξπφκελνη, 
ζψδνληαη εθ λφζσλ πνιιψλ, ςπρψλ θαί ζσκάησλ, ψλπεξ φ ηάιαο εγσ 
πεπείξακαη ξπζζείο ηψλ ζιηβφλησλ κε, θαί δηά ηνχην ηήλ ζήλ αληίιεςηλ λχλ 
αλεπθεκψ, θαί δηεγνχκαη ηξαλψο, πψο επηθζάλεηο ηνχο ελ αλάγθαηο, θαί 
εθιπηξνχζαη πεηξαζκψλ ηνχο πξνζηφληαο ζνη ζεξκψο, Γηφ δίδνπ ηζρχλ κνη 
αλπκλείλ ζε, ζχ γάξ πάλησλ ηψλ ελ αλάγθαηο, πξνζηάηεο ψθζεο, Παηάπηε 
Οζηε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ζ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παηαπίνπ.  

ηίρνη 

 Φζαξηφλ ιεινηπψο Παηάπηε γήο πάηνλ,  

 Παηείο, φπνπ παηνχζη πξαέσλ πφδεο.  

 Ογδνάηε Παηάπηε ριφεο πέδνλ ακθεπάηεζαο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ Δβδνκήθνληα, 
σζζέλνπο, Απνιιψ, Κεθά, Σπρηθνχ, Δπαθξνδίηνπ, Καίζαξνο, θαί 
Ολεζηθφξνπ.  

ηίρνη 

 Απνζηφινπο ζήκεξνλ επηά γεξαίξσ,  

 Χο γελλαίνπο θήξπθαο ηνχ Θενχ Λφγνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ σθξνλίνπ, 
Δπηζθφπνπ Κχπξνπ.  

ηίρνη 

 Πάλ σθξφληνο ζαξθηθφλ ζβέζαο πάζνο,  

 Καί ζαξθφο απηήο εμαπέπηε πειίλεο.  
 

Σαίο απηψλ Αγίαηο, πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειεεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ’  Ο Δηξκφο 
«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξεηο ζνπ Παίδεο 
θαηεπάηεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο, 
δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  



 
Ζ ράξηο Θενχ, ηά πξννίκηα απηήο ελ ηή πιιήςεη, ηήο Παλαρξάληνπ 
θαηαβάιιεηαη, ηή αλζξσπφηεηη ζήκεξνλ, ήλ πξνενξηάδνληεο πφζσ, 
αλαβνψκελ θαί ιέγνκελ, Δπινγεηνο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Μπξίπλννλ λνχλ, επσδίαλ λνεηήλ ε ηήο Παλάγλνπ, πξνδηαπλέεη ζεία 
χιιεςηο, επσδηάδνπζα ράξηηη, ηνχο πξνενξηάδνληαο ηαχηελ, θαί βνψληαο θαί 
ιέγνληαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Ηιχνο παζψλ, ηήο ςπρήο ηφ δηαπγέο απνθαζάξαο, έζνπηξνλ ζείσλ 
επηιάκςεσλ, ηαχηελ επνίεζαο ζηε, φζελ κπζηηθήο ζεσξίαο, επαπνιαχσλ 
εθξαχγαδεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ννζνχλησλ πνιιψλ, ζπλεξγεία ζετθή Θενκαθάξηζηε, πάζε πνηθίια 
εζεξάπεπζαο, θαί ζετθαίο επηθιήζεζη, ζηίθε πνλεξά ηψλ δαηκφλσλ, 
αλακέιπσλ απήιαζαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηδξχεηαη λχλ, επί πέηξαλ λνεηήλ βξνηψλ ε θχζηο, ηήο ηνχ Γεζπφηνπ 
επηγλψζεσο, θαί ζείαο θχζεσο Άρξαληε, ηή ζή παξ’ ειπίδα πιιήςεη, θαί 
πξνθεξχηηνπζα κέιπεη λχλ, Δπινγεηφο εί φ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Έηεξνο ηνχ Οζίνπ 
 

Δηξκφο ν απηφο 
Ππξί λνεηψ, αλαθιέμαο ηήο ςπρήο ηά αηζζεηήξηα, πχξ ακαξηίαο 
απεηέθξσζαο, ηή ζπλεξγεία ηνχ Πλεχκαηνο, θαί θσηνεηδήο θαζσ ξάζεο, 
αλακέιπσλ Παηάπηε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Θαπκάησλ βπζφο, ηακάησλ πνηακφο, θξήλε αέλανο, ξείζξνλ κεδφισο 
δαπαλψκελνλ, ζνχ ε ζνξφο αλαδέδεηθηαη, Πάηεξ ηνίο πηζηψο πξνζηνχζη, θαί 
ζεξκψο άλαθξάδνπζηλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Θενί κε εθ ζνχ, ν ππέξζενο Αγλή δνχινπ κνξθήλ ππνδχο, θαηλνηνκεί δέ 
ηξίβνπο γλψζεσο, ψζπεξ ηνχο λφκνπο ηήο θχζεσο, πιήζε Μνλαζηψλ θαί 
Οζίσλ, επαγφκελνο ςάιινληα, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

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



 
Σήο αθαξπίαο ν βιαζηφο, επζελίαλ αγαζψλ πξνθαηαγγέιιεη, ηψλ αλζξψπσλ 
ηψ γέλεη, ελ ηή βιαζηήζεη απηνχ, θαί πάληαο εηο ηήλ πξνεφξηηνλ, απηνχ 
ζπγθαιείηαη, αλζξψπνπο επθξνζχλελ.  
 
Αη εθθπείζαη ηνίο βξνηνίο, ηήο θαηάξαο ελ Δδέκ ηή παξαβάζεη, αλειθχεζζαη 
ξίδαη, ζαθψο κελχνληαη λχλ, ηήο ξάβδνπ δεινπκέλεο άπαζη, ζείαο επινγίαο, 
θχεζζαη ελ ηψ θφζκσ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
χ ηψλ παζψλ ηάο πξνζβνιάο, σο ληθήζαο ηήο ζαξθφο θαί ηνχο πνιέκνπο, 
εθ Θενχ ζείαλ ράξηλ, εηζδέδεμαη σο εηθφο, ηάζζαη πάζε ηά αλίαηα, φζελ ζε 
ηηκψκελ, Παηάπηε ηξηζκάθαξ.  
 
Πάληα πνηψλ ζεκλνπξεπψο, ψ Παηάπηε ζνθέ εηο Θενχ δφμαλ, πάληα πφλνλ 
θνπθίδεηο, πάλησλ παζρφλησλ ζαθψο, δηφ ζε πάληεο πηζηνί ζηε, χκλνηο 
επθεκνχκελ, σο ηνχ Γεζπφηνπ θίινλ.  

Θενηνθίνλ 
Οη πεπνηζφηεο επί ζνί, θαί θαπρψκελνη αεί Θενθπήηνξ, ηήλ ζήλ πφζσ 
ηηκψκελ, χιιεςηλ ζείαλ πηζηψο, πκλνχληεο απαχζησο ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχληεο, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Έηεξνο ηνχ Οζίνπ 
 

Δηξκφο ν απηφο 
Απνθαζάξαο ζεαπηφλ, ηήο ηιχνο ηψλ παζψλ δη’ εκκειείαο, ηειαπγέζηαηνλ, 
ψθζεο, Πάηεξ δνρείνλ Θενχ, θξαπγάδσλ, Τκλείηε ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, είο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σαίο πξφο ηφλ Κχξηνλ επραίο, απνθάζαξνλ εκάο πάζεο θειίδνο, ηή ζεξκή 
ζνπ πξεζβεία, θαί ηξηθπκίαο παζψλ, θαί λφζσλ θαί ζιίςεσλ ιχηξσζαη, ηνχο 
ζέ θαη’ αμίαλ, Παηάπηε ηηκψληαο.  
 
Οηθνλνκήζαο ζεαπηνχ, ηήλ δσήλ ζενπξεπψο, ζηε Πάηεξ νηθνλφκνο 
εδείρζεο, δηαθνλήζαο θαιψο, ηαίο ρξείαηο ηψλ αγίσλ ζηε, κεζ’ ψλ εμηψζεο, 
ηήο άλσ θιεξνπρίαο.  

Θενηνθίνλ 
Ζ νπξαλψζαζα εκψλ, ηήλ γεψδε θαί θζαξηήλ Αγλή νπζίαλ, ηψλ Αγγέισλ ε 
δφμα, θαί ηψλ Οζίσλ ραξά, ε κφλε ηψλ θηηζκάησλ Γέζπνηλα, σο Θεφλ 
ηεθνχζα, πκλείζζσ εηο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 



ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ζ’  
«Σνλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη’ εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».  
 
Τπεξθπείο σο αθηίλαο, πξναλίζρεη ηψ θφζκσ, ε χιιεςίο ζνπ πάλζεκλε 
Αγλή, ηάο λννπκέλαο ηήο ράξηηνο, θαί ιακπξχλεη ηνχο πφζσ, ελ ηαχηε 
πξνεφξηηνλ σδήλ, ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ, ελ πίζηεη αλακέιπνληαο.  
 
Λχζηλ ζηεηξψζεσο Άλλα, δερνκέλε κελχεη, βξνηνίο ηήλ επθνξίαλ ηψλ θαιψλ, 
θαί επθαξπίαλ ηήο θχζεσο, θαί θαιεί πάζαλ θηίζηλ, ελ ζή πιιήςεη άρξαληε 
Αγλή, πξνεφξηηα δψξα, πξνζάμαη ζνη ηήλ αίλεζηλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο 
Απαξπζάκελνο Πάηεξ, εθ πεγήο αελάνπ, ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ ράξηλ δαςηιψο, 
ηψλ ηακάησλ Παηάπηε, ηαχηελ πάζηλ αθζφλσο, παξέρεηο ηνίο ηήλ κλήκελ ζνπ 
πηζηψο, εθηεινχζη θαί πφζσ, ηφλ Κηίζηελ κεγαιχλνπζη.  
 
χλ Απνζηφινηο ρνξεχσλ, ζχλ Μαξηχξσλ ηνίο δήκνηο, ζίσλ ηε ηνίο πιήζεζη 
ζνθέ, ελ νπξαλίαηο Παηάπηε, λχλ ζθελαίο ππέξ πάλησλ, ηθέηεπε ηφλ Κηίζηελ 
θαί Θεφλ, ηψλ πηζηψο εθηεινχλησλ, ηήλ ζεβαζκίαλ κλήκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξρπζείζα ε ράξηο, ηήο Υξηζηνχ επζπιαγρλίαο, εηο πάληαο ηνχο 
αλζξψπνπο δαςηιψο, ζέ κεζηηείαλ παξέζρεην, ηψλ απηνχ δσξεκάησλ, ηήλ 
πξφμελνλ απάλησλ ηψλ θαιψλ, δηά ηνχηφ ζε πίζηεη, θαί πφζσ καθαξίδνκελ.  
 

Άιινο ηνχ Οζίνπ 
 

Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 
Ζκέξα ζσηήξηνο, ε κλήκε ζνπ επέιακςε, ηάο ελ ζθφηεη θαξδίαο 
θαηαθσηίδνπζα, ιχνπζα παζψλ ηήλ νκίριελ, πηνχο θσηφο, δεηθλχνπζα 
Πάηεξ, ηνχο ζέ λχλ γεξαίξνληαο, ηνχ Κπξίνπ ηφλ ζεξάπνληα.  
 
Θεβαίσλ ηφ θαχρεκα, ηφ ηήο εξήκνπ βιάζηεκα, Μνλαδφλησλ ηφ θιένο θαί ηήλ 
εππξέπεηαλ, ηφλ ηήο Βπδαληίδνο θσζηήξα, ηφλ επί γήο, Άγγεινλ θαλέληα, 
Παηάπηνλ άπαληεο, επαμίσο καθαξίζσκελ.  
 
Αγγέισλ εθάκηιινο, Οζίσλ ηζνζηάζηνο, Πξνθεηψλ Απνζηφισλ, Μαξηχξσλ 
Ηεξαξρψλ, Οζίσλ ζπκκέηνρνο πέισλ, θαί ηή ζεπηή, Σξηάδη ιαηξεχσλ, λνφο 



θαζαξφηεηη, ππέξ πάλησλ εκψλ πξέζβεπε.  
Θενηνθίνλ 

Σν κέγα Μπζηήξηνλ, ηήο ππέξ λνχλ ινρείαο ζνπ, θαηαπιήηηεη Αγγέινπο 
ζενραξίησηε, ζέιγεη ηψλ Οζίσλ ηφλ δήκνλ, ηνχο Ηεξνχο, επθξαίλεη Παηέξαο, 
ελζέσο πκλνχληάο ζε, Θενηφθε απεηξφγακε.  

Ο Δηξκφο 
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ 
επέθαλε, ηά ζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, ζενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Παηάμαο ηφλ Αηγχπηηνλ, θαί Αζζχξηνλ άξδελ, λνχλ ηψλ παζψλ Παηάπηε, ηψ 
Υξηζηψ ζενθφξε, θαηεθνινχζεζαο ραίξσλ, ηφλ ζηαπξφλ ζνπ βαζηάδσλ, ηφλ 
Ζιηνχ δέ Κάξκεινλ, εηθνλίδσλ ζχ Πάηεξ, αζθεηηθψο, ηάο εξήκνπο ψθεζαο, 
θαί πξφο χςνο, ηήο απαζείαο έθζαζαο, ζπγθξαζείο ηή Σξηάδη.  

Θενηνθίνλ 
Λφγνπ Θενχ κεηέξα ζε, αλπκλνχκελ ζχλ πνζσ, ελ ζενπλεχζηνηο άζκαζη, 
Παλαγία Παξζέλε, νη δηα ζνχ ζεζσζκέλνη, λέκνηο νχλ Θενηφθε, ηνίο αλαμίνηο 
δνχινηο ζνπ, ηιαζκφλ θαί εηξήλελ, θαί θσηηζκφλ, φζα γάξ ζέιεηο δχλαζαη θαί 
ηζρχεηο, σο πάλησλ νχζα Γέζπνηλα, ππεξέλδνμε Κφξε.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ Θ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Ζ ζχιιεςηο ηήο Αγίαο Άλλεο, ηήο Μεηξφο ηήο Θενηφθνπ, θαί ε 

αλάκλεζηο ηψλ Δγθαηλίσλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

Ήρνο δ’  Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 
Καξπνγνλνχζα ε ζηείξα παξ’ ειπίδα, Παξζέλνλ ηήλ κέιινπζαλ, ηίθηεηλ Θεφλ 
ελ ζαξθί, αγαιιηάζεη θαηδξχλεηαη, ρνξεχεη ραίξεη, κεγαινθψλσο Άλλα 
θξαπγάδνπζα, Φπιαί κνη ζπγράξεηε, άπαζαη ηνχ Ηζξαήι, θπνθνξψ θαί ηφ 
φλεηδνο ηήο απαηδίαο, ελαπνηίζεκαη, σο επδφθεζελ, ν επεξγέηεο επαθνχζαο 
κνπ, ηήο πξνζεπρήο θαί θαηψδπλνλ, ζεξαπεχζαο θαξδίαλ, δησδίλσλ σο 
ππέζρεην.  
 
Ο εμ αλίθκνπ πεγάζαο χδσξ πέηξαο, θαξπφλ ηή θνηιία ζνπ, Άλλα ραξίδεηαη, 
ηήλ αεηπάξζελνλ Γέζπνηλαλ, εμ ήο ηφ χδσξ, ηήο ζσηεξίαο κέιιεη 
πξνέξρεζζαη, Οπθέηη σο άθαξπνο, γή παξνηθείο επί γήο, νλεηδηζκνχ 



ειινηξίσζαη, γήλ γάξ βιαζηήζεηο, θαξπνθνξνχζαλ δσήο ηφλ άζηαρπλ, ηφλ ηά 
νλείδε αθαηξνχκελνλ, πάλησλ βξνηψλ σο επδφθεζε, δηά ζπιάγρλα ειένπο, 
κνξθσζήλαη ηφ αιιφηξηνλ.  
 
Σψλ Πξνθεηψλ αη πξνξξήζεηο εθπιεξνχληαη, ξνο γάξ ηφ άγηνλ, ιαγφζηλ 
ίδξπηαη, Κιίκαμ ε ζεία θπηεχεηαη, ζξφλνο ν κέγαο, ηνχ Βαζηιέσο 
πξνεηνηκάδεηαη, Σφπνο επηξεπίδεηαη ν ζενβάδηζηνο, Βάηνο ε άθιεθηνο 
άξρεηαη, αλαβιαζηάλεηλ, ε Μπξνζήθε ηνχ αγηάζκαηνο, ήδε πεγάδεη ηήο 
ζηεηξψζεσο, ηνχο πνηακνχο αλαζηέιινπζα, ηήο ζεφθξνλνο Άλλεο, ήλ ελ 
πίζηεη καθαξίζσκελ.  

Καί ηψλ Δγθαηλίσλ γ’  
Ήρνο πι. β’  Αί Αγγειηθαί 

Γέζπνηα Υξηζηέ, ε αζάλαηνο ζνθία, βιέκκαηη ηψ ζψ, επηθνίηεζνλ έμ χςνπο, 
ελ ηνχησ ηψ Σεκέλεη, θαί αζάιεπηνλ θχιαμνλ, έσο ζπληειείαο ηνχ αηψλνο, 
ηνχο δέ πηζηψο Υξηζηέ ελ ηνχησ, αεί πξνζηξέρνληαο, ηνχ απξνζίηνπ ζνπ 
θσηφο, αμίσζνλ εχζπιαγρλε.  
 
Πάιαη νινκψλ, ηφλ Ναφλ νηθνδνκήζαο, δψσλ αίκαηα, εηο ζπζίαλ ζνη 
πξνζήγελ, εηο ηχπνλ ηνχ Νανχ ζνπ, νχ εθηήζσ Φηιάλζξσπε, ηψ ίδίσ αίκαηη 
βνπιήζεη, κεζ’ νχ θαί λχλ ζε δπζσπνχκελ, ηφλ κφλνλ εχζπιαγρλνλ, φπσο ηφ 
Πλεχκα ηφ επζέο, πέκπεο έλ ηνχησ άεί.  
 
Γεχηε αδειθνί, επθξαλζψκελ θηιεφξησο, θαί πλεπκαηηθήλ, ζπζηεζψκεζα 
ρνξείαλ, ςπρήο δέ ηήλ ιακπάδα, ηψ ειαίσ θαηδξχλσκελ, νχησ γάξ Δγθαίληα 
ηηκψληαη, νχησ δνμάδεηαη ν Κηίζηεο, ψ πάληεο άλζξσπνη, αλαθαηλίδνληαη 
ςπρήλ, πξφο χςνο νχξάληνλ.  

Γφμα… Σψλ Δγθαηλίσλ 
Ήρνο πι. β’  

Σήλ κλήκελ ηψλ εγθαηλίσλ επηηεινχληεο Κχξηε, ζέ ηφλ ηνχ αγηαζκνχ δνηήξα, 
δνμάδνληεο δεφκεζα, αγηαζζήλαη εκψλ ηά αηζζεηήξηα ηψλ ςπρψλ, ηή 
πξεζβεία ηψλ ελδφμσλ Αζινθφξσλ, Αγαζέ παληνδχλακε.  

Καί λχλ... Σήο Αγίαο 
Ήρνο α’  Γεξκαλνχ 

Σφ απφξξεηνλ ηνίο Αγγέινηο, θαί αλζξψπνηο κεγαιείνλ, θαί απ’ αηψλνο 
ρξεζκνδνηνχκελνλ, κπζηήξηνλ παξάδνμνλ, ζήκεξνλ έλ ηνίο ιαγφζη ηήο 
ζψθξνλνο Άλλεο βξεθνπξγείηαη, Μαξία ε ζεφπαηο, έηνηκαδνκέλε είο 
θαηνηθίαλ, ηνχ πακβαζηιέσο ηψλ αηψλσλ, θαί εηο αλάπιαζηλ ηνχ γέλνπο εκψλ, 
ήλ ελ θαζαξψ ζπλεηδφηη θαζηθεηεχζσκελ, αλαβνψληεο πξφο απηήλ, Πξέζβεπε 
ηψ ζψ Τηψ θαί ζεψ σο πξνζηαζία ππάξρνπζα εκψλ ηψλ ρξηζηηαλψλ, ηνχ 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο πι. α’  Υαίξνηο αζθεηηθψλ 
Άλλα, ε ζεία ράξηο πνηέ, πξνζεπρνκέλε ππέξ ηέθλνπ εβφεζε, ηψ πάλησλ 



Θεψ θαί Κηίζηε, Αδσλατ αβαψζ, ηφ ηήο απαηδίαο νίδαο φλεηδνο, απηφο ηήλ 
νδχλελ κνπ, ηήο θαξδίαο δηάιπζνλ, θαί ηνχο ηήο κήηξαο, θαηαξξάθηαο 
δηάλνημνλ, θαί ηήλ άθαξπνλ, θαξπνθφξνλ αλάδεημνλ, φπσο ηφ γελλεζφκελνλ, 
δνηφλ ζνη πξνζάμσκελ, επεπινγνχληεο πκλνχληεο, θαί νκνθξφλσο 
δνμάδνληεο, ηήλ ζήλ επζπιαγρλίαλ, δη’ ήο δίδνηαη ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. κνζε Κχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ, θαί νπ κή αζεηήζεη απηήλ.  
 
Πάιαη πξνζεπρνκέλε πηζηψο, Άλλα ε ζψθξσλ, θαί Θεψ ηθεηεχνπζα, Αγγέινπ 
θσλήο αθνχεη, πξνζβεβαηνχληνο απηή, ηήλ ηψλ αηηνπκέλσλ ζείαλ έθβαζηλ, 
πξφο ελ ζψκαηνο, εκθαλψο δηειέγεην, Ζ δέεζίο ζνπ, πξφο ηφλ Κχξηνλ 
ήγγηζε, κή ζθπζξψπαδε, ηψλ δαθξχσλ απφζηεζη, εχθαξπνο ρξεκαηίζεηο γάξ, 
ειαία βιαζηάλνπζα, θιάδνλ σξαίνλ Παξζέλνλ, πάγθαινλ άλζνο 
αλζήζνπζαλ, Υξηζηφλ θαηά ζάξθα, παξερφκελνλ ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Δθ θαξπνχ ηήο θνηιίαο ζνπ ζήζνκαη επί ηνχ ζξφλνπ κνπ.  
 
Εεχγνο θαξπνγνλεί ηφ ζεπηφλ, ηήλ ζείαλ Γάκαιηλ, εμ ήο πξνειεχζεηαη, φ 
Μφζρνο αξξήησ ιφγσ, φ ζηηεπηφο αιεζψο, ππέξ φινπ θφζκνπ πξνζπφκελνο, 
δηφ γεγεζφηεο, εμνκνιφγεζηλ άπαπζηνλ, ελ θαηαλχμεη, ηψ Κπξίσ πξνζάγνπζη, 
θαί ηήλ ζχκπαζαλ, επνθείινπζαλ έρνπζη. Σνχηνπο νχλ καθαξίζσκελ, θαί 
πίζηεη ρνξεχζσκελ, ελ ηή πιιήςεη ελζέσο, ηήο εμ απηψλ ηνχ Θενχ εκψλ, 
Μεηξφο ηηθηνκέλεο, δη’ ήο δίδνηαη πινπζίσο, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Σψλ Δγθαηλίσλ  Ήρνο β’ 
Σφλ εγθαηληζκφλ ηεινχληεο, ηνχ παληέξνπ Νανχ ηήο Αλαζηάζεσο, ζέ 
δνμάδνκελ Κχξηε, ηφλ αγηάζαληα ηνχηνλ, θαί ηειεηψζαληα ηή απηνηειεί ζνπ 
ράξηηη, θαί ηεξπφκελνλ, ηαίο ελ απηψ ηεξνπξγνπκέλαηο ππφ πηζηψλ, κπζηηθαίο 
θαί ηεξαίο ηειεηαίο, θαί πξνζδερφκελνλ εθ ρεηξφο ηψλ δνχισλ ζνπ, ηάο 
αλαηκάθηνπο θαί αρξάληνπο ζπζίαο, αληηδηδφληα δέ ηνίο νξζψο πξνζθέξνπζη, 
ηήλ ηψλ ακαξηεκάησλ θάζαξζηλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Σήο Αγίαο, ν απηφο 
ήκεξνλ εθ ξίδεο ηνχ Γαπτδ, βαζηιηθή πνξθπξίο εθβιαζηήζαζα, ηνχ Ηεζζαί 
βιαζηάλεηλ απάξρεηαη, ηφ άλζνο ηφ κπζηηθφλ, έλ ψ Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ 
εμήλζεζελ, ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Απνιπηηθίνλ ηήο Αγίαο  Ήρνο δ’  
ήκεξνλ ηήο αηεθλίαο δεζκά δηαιχνληαη, ηνχ Ησαθείκ γάξ θαί ηήο Άλλεο 
εηζαθνχσλ Θεφο, παξ’ ειπίδα ηεθείλ απηνχο ζαθψο, ππηζρλείηαη ζεφπαηδα, εμ 
ήο απηφο εηέρζε ν απεξίγξαπηνο, βξνηφο γεγνλψο, δη’ Αγγέινπ θειεχζαο 
βνήζαη απηή, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ.  

Γφμα… Καί λχλ… Σψλ Δγθαηλίσλ 
Ο απηφο 

Χο ηνχ άλσ ζηεξεψκαηνο ηήλ εππξέπεηαλ, θαί ηήλ θάησ ζπλαπέδεημαο 
σξαηφηεηα, ηνχ Αγίνπ θελψκαηνο ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε Κξαηαίσζνλ απηφ είο 
αηψλα αηψλνο, θαί πξφζδεμαη εκψλ ηάο ελ απηψ απαχζησο πξνζαγνκέλαο 



ζνη δεήζεηο, δηά ηήο Θενηφθνπ, ε πάλησλ δσή θαί αλάζηαζηο.  
 

Καί  Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α’  
Υνξφο Αγγειηθφο 

Ο λένο Οπξαλφο, έλ θνηιία ηήο Άλλεο, ηεθηαίλεηαη Θενχ, παληνπξγνχ 
επηλεχζεη, εμ νχ θαί επέιακςελ, ν αλέζπεξνο Ήιηνο, θφζκνλ άπαληα, 
θσηαγσγψλ ηαίο αθηίζη, ηήο ζεφηεηνο, ππεξβνιή επζπιαγρλίαο, ν κφλνο 
θηιάλζξσπνο.  

Γφμα… Καί λχλ... κνηνλ 
Υνξφο πξνθεηηθφο, πξνεθήξπμε πάιαη, ηήλ άκσκνλ αγλήλ, θαί ζεφπαηδα 
Κφξελ, ήλ Άλλα ζπλέιαβε, ζηείξα νχζα θαί άγνλνο, ηαχηελ ζήκεξνλ, 
αγαιιηάζεη θαξδίαο, καθαξίζσκελ, νη δη’ απηήο ζεζσζκέλνη, ψο κφλελ 
παλάκσκνλ.  
 

Μεηά ηήλ β’ ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ’  
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Αδάκ αλαθαηλίζζεηη, θαί Δχα ζθίξηεζνλ, μεξά γάξ θαί άληθκνο, γή 
αλεβιάζηεζε, θαξπφλ επζαιέζηαηνλ, ηήλ αλζήζαζαλ θφζκσ, ζηάρπλ 
αζαλαζίαο, θαί ηφ φλεηδνο άπαλ, ήξζε ηήο αηεθλίαο, Μεζ’ ψλ 
ζπλεπθξαλζψκελ, ραίξνληεο ζήκεξνλ.  
 

Γφμα… Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ’  
Καηεπιάγε Ησζήθ 

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

Γφμα… Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ 
 

Οη Καλφλεο ηψλ Δγθαηλίσλ, θαί ηήο Αγίαο Άλλεο δχσ.  
 



Ο Καλψλ ηψλ Δγθαηλίσλ Ησάλλνπ Μνλαρνχ.  
 

Χδή α’  Ήρνο δ’  
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Ο ζηχισ, θαζνδεγψλ ηφ πξφηεξνλ, ηφλ ζφλ ιαφλ Ηζξαήι, δηά ινπηξνχ 
βαπηίζκαηνο Υξηζηέ, ελ ηψλ θαηεθχηεπζαο, ηήλ Δθθιεζίαλ θξάδνπζαλ, 
Άζσκελ άζκα ηψ Θεψ εκψλ.  
 
ήκεξνλ, ηήο απξνζίηνπ δφμεο ζνπ, ε επηθνίηεζηο, ηφλ επί γήο παγέληα ζνη 
Ναφλ, νπξαλφλ θαηεζθεχαζελ, ελ ψ ζπκθψλσο ςάιινκελ, Άζσκελ άζκα ηψ 
Θεψ εκψλ.  
 
Οπ Νφκσ ε’ Δθθιεζία Κχξηε, εγθαιισπίδεηαη, νπ δνπιηθψλ εθηάζεζη ρεηξψλ, 
ηνχ ηαπξνχ δέ ηή ράξηηη, εγθαπρσκέλε ςάιιεη ζνη, Άζσκελ άζκα ηψ Θεψ 
εκψλ.  

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

Καλψλ ηήο Αγίαο Άλλεο 
Αλδξένπ Κξήηεο.  

 
Χδή α’  Ήρνο α’  

«Χδήλ επηλίθηνλ, άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψ πνηήζαληη, ζαπκαζηά ηέξαηα, 
βξαρίνλη πςειψ, θαί ζψζαληη ηφλ Ηζξαήι, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σήλ χιιεςηλ ζήκεξνλ, ζεφθξνλ Άλλα, ηήλ ζήλ ενξηάδνκελ, φηη ηήλ 
ρσξήζαζαλ, ηφλ κεδακνχ ρσξεηφλ, ζπλέιαβεο ζηεηξσηηθψλ, απνιπζείζα 
δεζκψλ.  
 
Γηθαίσλ επήθνπζαο, ηάο ηθεζίαο, Αγίσλ επιήξσζαο, ηάο εληεχμεηο Κχξηε, ηψλ 
πξνπαηφξσλ ζνπ, θαί ηνχηνηο δέδσθαο θαξπφλ, ηήλ ζέ ηεθνχζαλ Αγλήλ.  
 
Ζ’ Άλλα ή έλδνμνο, λχλ ζπιιακβάλεη, Αγλήλ ηήλ ηφλ άζαξθνλ, ζπιιαβνχζαλ 
Κχξηνλ, ηφλ ππεξάγαζνλ, θαί ηίθηεηλ κέιιεη ηήλ ζαξθί, κέιινπζαλ ηίθηεηλ 
Υξηζηφλ.  

Θενηνθίνλ 
Σφ ξνο ηφ άγηνλ, φπεξ πξνείδε, Πξνθήηεο ελ Πλεχκαηη, εμ νχ ιίζνο ηέηκεηαη, 
ηνχο ηψλ εηδψισλ βσκνχο, ζπληξίςαο ζζέλεη ζετθψ, ζχ εί Παξζέλε Αγλή.  
 

Έηεξνο Καλψλ ηήο Αγίαο Άλλεο, νχ ε Αθξνζηηρίο, άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ.  



 
Ζ ηήλ ραξάλ ηέμνπζα, ηίθηεηαη θφξε.  

Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο.  
Γεσξγίνπ.  

 
Χδή α’  Ήρνο β’  

«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα, παλζηξαηηάλ ή ππέξνπινο 
δχλακηο, ζαξθσζείο φ Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν 
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Ζ ηνχ θφζκνπ ζήκεξνλ ραξά, ιφγσ πξνθεξχηηεηαη, θαί κεηξηθάο νδχλαο εηο 
επθξφζπλνλ, ραξκνλήλ κεζίζηεζη, θαί πνιχηεθλνλ, ηήλ ηήο θχζεσο 
ζηείξσζηλ, έζεζζαη κελχεη, έξγνηο ηνίο ηήο ράξηηνο πιεζχλνπζαλ.  
 
Σφ ηεξπλφλ παιάηηνλ Υξηζηνχ, ν επξπρσξφηαηνο, ηψλ νπξαλψλ νπξαλφο ν 
ππέξηεξνο, ζήκεξνλ εηζδέρεηαη, δη’ εληεχμεσο, ηήλ βάζηλ ηήο ππάξμεσο, ηήο 
επαγγειίαο ερνχζεο, αζάιεπηνλ ηήλ έθβαζηλ.  
 
Ζ πνξθχξα ζήκεξνλ Υξηζηνχ, ιακπξψο θαηαγγέιιεηαη, εθ ζηεηξεπνχζεο 
πθαλζήζεζζαη ράξηηη, λεδχνο ε άζπηινο, εμ ήο θνξέζαο ν Βαζηιεχο ηήο 
θηίζεσο, θχζηλ ηήλ βξνηείαλ, θφζκσ σξαηφηαηνο νθζήζεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Γεγελψλ ή θχζηο επί ζνί, κφλε παλππέξηαηε, ζενπξεπψο, εγθαπρσκέλε 
Γέζπνηλα, ραίξεη θαί θεξχηηεη ζνπ, ηά παξάδνμα ηήο αγλείαο ηεξάζηηα, θαί ελ 
επθξνζχλε άδνπζα, δνμάδεη ζε Θεφλπκθε.  
 

Σσλ Δγθαηλίσλ 
 

Χδή γ’  
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα». 
 
Ζγίαζαο επί γήο, ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ Υξηζηέ Πλεχκαηη, ρξίζαο απηήλ ζήκεξνλ, 
ηήο αγαιιηάζεσο έιαηνλ.  
 
Αλέδεημαο Αγαζέ, ηήλ ρεηξνπνίεηνλ ζθελήλ ζήκεξνλ, ηήο ππέξ λνχλ δφμεο 
ζνπ, νηθνλνκηθψο νηθεηήξηνλ.  
 
Θεκέιηφλ ζε Υξηζηέ, ε Δθθιεζία αξξαγέο έρνπζα, ηψ ζψ ηαπξψ ζηέθεηαη, 
σο βαζηιηθψ δηαδήκαηη.  

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

Σήο Αγίαο 



 
ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ 

Καξπφλ θνηιίαο εη παξάζρνηο κνη, αλεβφα Άλλα πξφο Κχξηνλ, 
κεγαιπλζήζνκαη θαί ζνί, ηνχηνλ πξνζαλαζήζνκαη, δηά ηνχην ζπιιακβάλεη, 
ηήλ αγλήλ Θενκήηνξα.  
 
Δλ παξαδείζσ επρνκέλεο ζνπ, ηήο θσλήο αθνχεη ν Τςηζηνο, Άλλα ζεφθξνλ 
θαί θαξπφλ, ηή θνηιία ζνπ δίδσζη, Παξαδείζνπ ηήλ αλνίμαζαλ, ηήλ ζχξαλ ηήο 
ράξηηνο.  
 
Σά θαηά λφκνλ εθηειέζαζα, θαί Θεψ ακέκπησο δνπιεχζαζα, θπνθνξείο ηελ 
αιεζή, λνκνδφηελ θπήζαζαλ, Άλλα πάλζεκλε, δηφ ζε νη πηζηνί καθαξίδνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Σήο ζηεηξεπνχζεο δηαλνίαο κνπ, αθαξπίαλ πάζαλ απέιαζνλ, θαί 
θαξπνθφξνλ αξεηαίο, ηήλ ςπρήλ κνπ αλάδεημνλ, Παλαγία Θενηφθε, ηψλ 
πηζηψλ ε βνήζεηα.  
 

Έηεξνο ηήο Αγίαο 
 

Δμήλζεζελ ε έξεκνο 
Ραλάησζαλ επθξφζπλνλ, αη λεθέιαη ζήκεξνλ, ηφλ γιπθαζκφλ ηνίο πέξαζηλ, ε 
Νεθέιε ηδνχ γάξ ηίθηεηαη, εμ ήο ηφ ηήο δσήο κνπ χδσξ βιχζεη Υξηζηφο.  
 
Αλνίγνληαη ηήο ράξηηνο, ηά ηακεία ζήκεξνλ, ν πξνθεξχζζσλ Άγγεινο, αλεβφα 
Άλλεο ηήλ χιιεςηλ, ηδνχ γάξ ζχ ηήλ Πφιηλ απνηίθηεηο Θενχ.  
 
Νελέθξσηαη ε θχζηο κέλ, ηψλ αλζξψπσλ πξφηεξνλ, λχλ δέ δσήο ηά ζχκβνια, 
ηή πιιήςεη ηήο Άλλεο δέρεηαη, αθάξπνπ γάξ ξίδεο άξηη θχεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Χο άλζξαθα θινγίδνληα, ακαξηίαο Άρξαληε, ηφλ ζαξθσζέληα Κχξηνλ, ππέξ 
θχζηλ εθ ζνχ δερφκελνη, ηνχ πιήζνπο ηψλ πηαηζκάησλ θαζαηξφκεζα.  
 

Κνληάθηνλ ηψλ Δγθαηλίσλ 
Ήρνο β’  Σνχο αζθαιείο  

Δγθαηληζκφλ ελ ηαίο θαξδίαηο Πλεχκαηνο, θαί θσηηζκφλ ελ ηνίο εγθάηνηο 
θαίληζνλ, ηνίο ελ πίζηεη εθηεινχζη ηά Δγθαίληα, ηνχ ντθνπ θαί Νανχ ζνπ νχ 
επδφθεζαο, θηηζζήλαη ελ ηψ ζψ ζείσ νλφκαηη, ν κφλνο ελ Αγίνηο δνμαδφκελνο.  

Ο Οίθνο 
Μλήκελ ηειψλ ηψλ Δγθαηλίσλ ν ζνθψηαηνο πάιαη νινκψλ, ηψ Θεψ αιφγσλ 
δψσλ πξνζέθεξελ νινθαπηψκαηα θαί ζπζίαο, φηε δέ λχλ ε αιήζεηα θαί ε 
ράξηο ήιζελ ελ γή, ηάο ζπζίαο επζχο κεηεπνίεζε, ζχζαο γάξ ζπζίαλ, εηο 
ζσηεξίαλ ηήλ εκψλ εαπηφλ σο Φηιάλζξσπνο, ηήλ Δθθιεζίαλ εγίαζε, θαί 
αζάιεπηνλ ηαχηελ αλέδεημελ, ν κφλνο έλ Αγίνηο δνμαδφκελνο.  
 

Κάζηζκα ηήο Αγίαο Άλλεο 



Ήρνο δ’  Καηεπιάγε Ησζήθ 
Δπινγίαο απαξρήλ, ηήο αθαξπίαο ηψ βιαζηψ, εδσξήζσ Αγαζέ, Άλλε βνψζε 
δη’ επρήο, χ κεηαπιάηηεηο ηάο θχζεηο ηψλ έλ γελέζεη, δηφ κνπ, ψ σηήξ, 
λελεθξσκέλελ απηήλ, ηήλ θχζηλ σο Θεφο, πάιηλ θαηλνχξγεζνλ, ίλα θαξπφλ 
πξνζάμσ ζνη, βνψζα, ηψ παληεπφπηε θαί Κηίζηε κνπ, νί δφμα πξέπεη, Θεέ 
ηψλ φισλ, θαί κφλε Φηιάλζξσπε.  

Γφμα... Σψλ Δγθαηλίσλ 
Ήρνο ν απηφο  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δλ πίζηεη ηά Δγθαίληα, επηηεινχζη πηζηνίο, ηνχ Οίθνπ ζνπ Κχξηε, πέκςνλ εηκίλ 
θσηηζκφλ, θαί ράξηλ θαί έιενο, θχιαηηε δέ θαί ηνχηνλ, εηο αηψλα αηψλνο, λίθαο 
επηβξαβεχσλ, ηνίο πηζηνίο Βαζηιεχζη, πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, κφλε 
Φίιάλζξσπε.  

Καί λπλ... Σήο Αγίαο 
Ήρνο ν απηφο 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Ησαθείκ ν ηεξφο θαί ε Άλλα, δψξα πξνζήγαγνλ ηνίο πξίλ ηεξεχζη, θαί κή 
δερζέληεο άγνλνη ηπγράλνληεο, δέεζηλ πξνζεχμαλην, ηψ Γνηήξη ηψλ φισλ, θαί 
ηήο πξνζεπρήο απηψλ, επαθνχζαο δσξείηαη, ηνχηνηο ηήλ φλησο πχιελ ηήο 
δσήο, ήο ηήλ Αγίαλ ηηκήζσκελ χιιεςηλ.  
 

Σψλ Δγθαηλίσλ 
 

Χδή δ’  
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηνλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Οπθ έλ ζχκαζηλ αιφγσλ ε Δθθιεζία, αιιά ηψ ζψ ηηκίσ, εθ πιεπξάο 
δσεθφξνπ, αίκαηη ξαληίδεηαη, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 
Σά ζθελψκαηα Κπξίνπ εγαπεκέλα, ηνίο θαηηδείλ πνζνχζηλ αλαθεθαιπκκέλσο, 
ηήλ δφμαλ ηνχ πξνζψπνπ απηνχ, ζπκθψλσο θαί θξάδνπζη, Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε.  
 
Δηθνλίδνπζα ηήλ ράξηλ ε Δθθιεζία, ηνχ εθιεθηνχ ιανχ ζνπ ηφ πνιχηηκνλ 
κχξνλ, ζήκεξνλ αιείθεηαη ηήλ ζείαλ ηνχ Πλεχκαηνο, ράξηλ ανξάησο 
ιακβάλνπζα.  

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

Σήο Αγίαο 
 

Δλ Πλεχκαηη πξνβιέπσλ 



Χ ζείαο αγγειίαο! ψ μέλεο ιαιηάο! εη θαγψ ζπιιήςνκαη, Αγγέινπ πξφο απηήλ, 
απνζηαιέληνο, ε Άλλα εθπιεηηνκέλε, κεγαινθψλσο αλεβφα, Σψ Θεψ κνπ, 
δφμα ηψ πνηνχληη παξάδνμα.  
 
πγράξεηέ κνη πάζαη, θπιαί ηνχ Ηζξαήι, ελ γαζηξί ζπλέιαβνλ, ηφλ λένλ 
Οπξαλφλ, έμ νχ ηφ άζηξνλ αλαηειεί κεη’ νιίγνλ, ηήο ζσηεξίαο Ηεζνχο φ 
θσηνδφηεο, Άλλα γεζνκέλε εθξαχγαδελ.  
 
Τπήθνπζε ηήο’ Άλλεο, Θεφο ηνχο ζηελαγκνχο, θαί πξνζέζρε Κχξηνο, δεήζεη 
ηή απηήο, θαί αηεθλίαο ηφ λέθνο δηαζθεδάζαο, θσηί απγάδεη επηεθλίαο 
παξαδφμσο, φζελ ζπιιακβάλεη ηήλ κφλελ Αγλήλ.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε Θενηφθε, ακφιπληε θελή, κνιπλζέληα πηαίζκαηη θαζάξηζφλ κε λχλ, 
ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ θαζαξσηάηαηο ξαλίζη, θαί δφο κνη ρείξα βνεζείαο, τλα 
θξάδσ, Γφμα ζνη, Αγλή ζενδφμαζηε.  
 

Έηεξνο ηήο Αγίαο 
 

Διήιπζαο εθ Παξζέλνπ 
Σφ θάιπκκα, ηνχ ζθηψδνπο δηαίξεηαη ζήκεξνλ, Νφκνπ θαί ηήο ράξηηνο, ε 
επινγία πξνθχπηνπζα, ιάκπεη ηειαπγέζηαηα, ηή πξνθεξχμεη ηνχ ηφθνπ ηήο 
ζεφπαηδνο.  
 
Διήιπζελ, νπξαλφζελ κελχσλ ν Άγγεινο, Άλλε ηά πξννίκηα, ηήο παγθνζκίνπ 
ραξάο εκθαλψο, ιέγσλ, Σήο δεήζεσο ππέξ ειπίδα εηζδέρνπ ηήλ εθπιήξσζηλ.  
 
Ξεξαίλεζζαη, ηήο θαθίαο ηά ξεχκαηα άξρεηαη, θαί βξχεηλ ηήο ράξηηνο, νη 
πνηακνί δηεπζχλνληαη, ζήκεξνλ ηνχ ηφθνπ ζνπ, θεξπηηνκέλνπ Παξζέλε 
παλππέξαγλε.  

Θενηνθίνλ 
Ρεηφξσλ ζε, θαη’ αμίαλ γεξαίξεηλ Παλχκλεηε, γιψζζαη αη πνιχθζνγγνη, 
ακεραλνχζαη ζπζηέιινληαη, θφβσ δέ ηά ζαχκαηα, θαί ζησπή επθεκνχζαη 
κεγαιχλνπζη.  
 

Σψλ Δγθαηλίσλ 
 

Χδή ε’  
«χ Κχξηέ κνπ θψο, είο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε». 
 
χ πάιαη ελ ηλά, ζθελήλ αρεηξνπνίεηνλ, ππέδεημαο ηψ ζεφπηε, Μσυζεί 
δηαγξάθσλ, Υξηζηέ ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ.  
 
χ Κχξηε ζθελήλ, επί γήο θαηεζθεχαζαο, ή ηάμεζηλ νπξαλίαηο, ηψλ βξνηψλ 
ηάο ρνξείαο, ζπλάπηεη ηή δπλάκεη ζνπ.  



 
έ Κχξηε πεγήλ, ηήο δσήο επηζηάκεζα, ζχ Άγηε ηήλ εηξήλελ, ειζψλ 
επεγγειίζσ, Υξηζηέ ηή Δθθιεζία ζνπ.  

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

Σήο Αγίαο 
 

Σήλ ζήλ εηξήλελ δφο εκίλ 
Δθ ξίδεο ε βιαζηήζαζα, Γαπίδ θαί Ηεζζαί, Άλλα λχλ βιαζηάλεηλ απάξρεηαη, 
ηήλ ζείαλ ξάβδνλ ηήλ βιαζηήζαζαλ, ηφ κπζηηθφλ άλζνο, Υξηζηφλ ηφλ παλησλ 
Κηίζηελ.  
 
Μεηέξα γελνκέλελ κε, ε Άλλα εθβνά, φςνληαη ιανί θαί ζαπκάζνπζηλ, ηδνχ 
γάξ θχσ σο επδφθεζελ, ν ηά δεζκά ιχζαο, ηά ηήο ζηεηξψζεψο κνπ.  
 
Νεάληλ ήλ ζπλέιαβνλ, εγψ Πξνθεηηθαί, πφξξσζελ θσλαί πξνθαηήγγεηιαλ, 
ξνο θαί Πχιελ αδηφδεπηνλ, πεξηραξψο Άλλα, εβφα ηνίο παξνχζηλ.  
 

Έηεξνο ηήο Αγίαο 
 

Μεζίηεο Θενχ 
Ο ηφκνο Θενχ, δη’ αγγέινπ ζήκεξνλ θεξχηηεηαη, ελ ψ πεξ ν ζχλζξνλνο, 
Λφγνο ηνχ Παηξφο λχλ εγγξαθήζεηαη, θαί πηζηνχο ελ ηή Βίβισ, εγγξάςεη ηήο 
ρξεζηφηεηνο.  
 
Τκλνχζη λπλί, ηνχ μέλνπ κελχκαηνο ηήλ δφμαλ ηξαλψο, νη δίθαηνη πιέθνληεο, 
ηήλ επραξηζηήξηφλ ζνη αίλεζηλ, ηψ ηήλ ράξηλ ηνχ ηφθνπ, δη’ επρήο 
εθπιεξψζαληη.  
 
νθίαο Θενχ, θεθξπκκέλεο ζήκεξνλ δεινχηαη εκίλ, αιεζψο κπζηήξηα, 
θαηαγγειινκέλεο ηήο πιιήςεσο, ηήο αρξάληνπ Παξζέλνπ, θαί κφλεο 
Θενκήηνξνο.  

Θενηνθίνλ 
Γαιήλελ πηζηνί, θαί ιηκέλα έρνληεο Παξζέλε αγλή, ηήλ ζθέπελ ζνπ πάληνηε, 
ηάο επαλαζηάζεηο ηάο ηψλ ζιίςεσλ, απνθεχγνκελ πάζαο, επί ζνί 
νξκηδφκελνη.  
 

Σψλ Δγθαηλίσλ 
 

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



Σνχ θάιινπο, ν Βαζηιεχο Υξηζηφο επεζχκεζε, ηήο εθιεθηήο Δθθιεζίαο, θαί 
Δζλψλ κεηέξα απέδεημελ, εθ δνπιείαο, πηνζεηνπκέλσλ δηά ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Φξίηηνπζη, ηψλ δπζκελψλ δαηκφλσλ αί θάιαγγεο, ηήλ ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζίαλ, 
ηνχ ηαπξνχ ηψ ηχπσ ζεκεηνπκέλελ, θαί ζθηάδεη, ε άγηαζηηθε ηνχ Πλεχκαηνο 
έιιακςηο.  
 
Οπ ςάκκνλ, άιιά Υξηζηφλ ζεκέιηνλ έρνπζα, ε εμ’ Δζλψλ Δθθιεζία, 
ζηεθαλνχηαη, θάιιεη ηψ απξνζίησ, θαί ηή αίγιε ηήο βαζηιείαο έγ 
θαιισπίδεηαη.  

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

Σήο Αγίαο 
 

Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ 
Πψο ρνξείηαη ελ γαζηξί, ε ρσξήζαζα ηφλ Θεφλ; πψο γελλάηαη ηφλ Υξηζηφλ, ε 
γελλήζαζα ζαξθί; ζειάδεη δέ, πψο ε ηφλ Κηίζηελ γάια ζειάζαζα; 
 
Σήο δεήζεσο εκψλ, επαθνχζαο ν Θεφο, γνληκψηαηνλ θαξπφλ, λχλ δεδψξεηαη 
πκίλ, παλεχθεκνη, Ησαθείκ ηε θαί, Άλλα ζήκεξνλ.  
 
Σήλ αγλήλ Πεξηζηεξάλ, ζπιιαβνχζα ελ γαζηξί, ραξκνλήο πλεπκαηηθήο, 
επιεξψζε αιεζψο, πξνζάγνπζα, ραξηζηεξίνπο σδάο ε Άλλα Θεψ.  

Θενηνθίνλ 
Σξηθπκίαη ινγηζκψλ, θαί παζψλ επαγσγαί, θαί βπζφο ακαξηηψλ, ηήλ αζιίαλ 
κνπ ςπρήλ, ρεηκάδνπζη, βνήζεζφλ κνη αγία Γέζπνηλα.  
 

Έηεξνο ηήο Αγίαο 
 

Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 
Αγαιιέζζσ θαηδξψο ε πξνκήησξ εκψλ, ζήκεξνλ γάξ δέρεηαη, ραξάο 
κελχκαηα, ηήλ ιχπελ απσζνχκελα, ηή πιιήςεη ηήο κφλεο ζεφπαηδνο.  
 
Σφ ηήο δφμεο δηάδεκα πιέθεηαη, θαί ε αινπξγίο ε βαζίιεηνο ζήκεξνλ, ππέξ 
ειπίδα άπαζαλ, ελ λεδχτ αθάξπσ πθαίλεηαη.  
 
Ηδνχ πάζα ε θηίζηο γεξαίξεη ζνπ, ηά ππεξθπή θαί κεγάια κπζηήξηα, ζχ γάξ 
ππάξρεηο Γέζπνηλα, θαί βξνηψλ θαί Αγγέισλ ηεξάζηηνλ.  
 
Ηδνχ ζείσλ ραξίησλ πεγή λνεηή, δη’ επαγγειίαο ηνχ Κηίζηνπ θαί ράξηηνο, 
αλαζηνκνχζζαη άξρεηαη, ελ αλίθκσ λεδχτ εθβιχδνπζα.  
 

Κνληάθηνλ ηήο Αγ. Άλλεο 



Ήρνο δ’  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Δνξηάδεη ζήκεξνλ, ε νηθνπκέλε, ηήλ ηήο Άλλεο ζχιιεςηλ, γεγελεκέλελ ελ 
Θεψ, θαί γάξ απηή απεθχεζε, ηήλ ππέξ ιφγνλ, ηφλ Λφγνλ θπήζαζαλ.  

Ο Οίθνο 
χ ν ηή άξξα δνχο πνηέ, ελ γήξα βαζπηάησ, ηή ζή επηζηαζία, θαί ελ 
επαγγειία πηφλ ηφλ κέγαλ, Ηζαάθ ζχ ν δηαλνίμαο ηήλ ζηεηξεχνπζαλ λεδχλ ηήο 
Άλλεο, Παληνδχλακε, κεηξφο ακνπήι ηνχ Πξνθήηνπ ζνπ, θαί λχλ επηδψλ 
επ’ εκέ, δέμαη κνπ ηάο δεήζεηο, θαί πιήξσζφλ κνπ ηάο αηηήζεηο, εβφα ελ 
θιαπζκψ ε ζψθξσλ Άλλα θαί ζηείξα, θαί επήθνπζελ απηήο ν επεξγέηεο, ζελ 
ελ ραξά ζπλέιαβε ηήλ Παξζέλνλ, ηήλ ππεξιφγνλ, ηφλ Λφγνλ θπήζαζαλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Θ’ ηνχ απηνχ κελφο, ε χιιεςηο ηήο Αγίαο Άλλεο, κεηξφο ηήο 

ππεξαγίαο Θενηφθνπ.  
ηίρνη 

 Οπρ ψζπεξ Δχα θαί ζχ ηίθηεηο ελ ιχπαηο.  

 Υαξάλ γάξ Άλλα έλδνλ θνηιίαο θέξεηο.  

 Σή δ’ ελάηε Μαξίελ Θενκήηνξα ζχιιαβελ’ Άλλα.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Πξνθήηηδνο Άλλεο, ηήο κεηξφο 
ακνπει ηνχ Πξνθήηνπ.  

ηίρνη 

 Σί ζνη επαηλέζεηελ, Άλλα, ηηο πιένλ; 

 Σφ θαξηεξφθξνλ ή ηφ ηήο επηεθλίαο; 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο ήκψλ ηεθάλνπ ηνχ 
λενιακπνχο, ηνχ ελ ηψ Αγίσ Αληίπα θεηκέλνπ.  

ηίρνη 

 Δμήγαγεο γήο ηφλ ζηέθαλνλ θαί βίνπ.  

 ηέθεη δέ δφμεο εζηεθάλσζαο Λφγε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ σζηζένπ, Ναξζνχ θαί 
Ηζαάθ, δηά μίθνπο ηειεησζέλησλ.  

ηίρνη 

 σζίζενλ ζσζείζηλ εγγξάθεη ιφγνο,  

 Τπέξ Θενχ ζψδνληνο εθηεηκεκέλνλ.  

 Πέξζεο θάξαλ ζνη, Υξηζηέ, Ναξζήο πξνζθέξεη,  

 Κξείηηφλ γε δψξνλ ζκπξλνρξπζνιηβάλνπ.  

 Πάζνπο ηφ ιείπνλ Ηζαάθ άξξαο ηέθλνπ,  

 θαγείο αλεπιήξσζελ Ηζαάθ λένο.  
 

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

Σψλ Δγθαηλίσλ 



 
Χδή δ’  

«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λασ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Γξνζνβφινο κέλ, ε θακηληαία θιφμ εδείρζε πνηέ, λχλ δέ, εμ ειαίνπ ρξίζκα 
πλεπκαηηθφλ, αγηάδεη ηνχο θξαπγάδνληαο, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 
Χο ελ θακίλσ, ηή ζενδφρσ ηαχηε, λέα ζθελή, πάληεο, νη εμ Ηζξαήι ηνπ 
πλεπκαηηθνχ, δξνζηδφκελνη βνήζσκελ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε.  
 
Οη ηεηξσκέλνη, ηψ γιπθπηάησ ζείσ έξσηη, δεχηε, ελ παζηάδη ηαχηε ηή κπζηηθή, 
ζπλαθζψκελ ηψ λπκθίσ Υξηζηψ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ 
θξάδνληεο.  

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

Σήο Αγίαο 
 

Σνχο ελ θακίλσ Παίδαο ζνπ 
Σήο απαηδίαο φλεηδνο θπγείλ, ηθέηεπελ, Άλλα ηφλ Γεζπφηελ ηνχ παληφο, θαί 
ηήο απηήο φ ζπκπαζήο θσλήο αθνχζαο, ηήλ απηφλ θπήζαζαλ, θαξπφλ 
παξέζρελ απηή, θαζψο επδφθεζελ.  
 
Βαζηιηθή πνξθχξα ελ ηή ζή, απάξρεηαη, Άλλα εμπθαίλεζζαη γαζηξί, ήλ ν Θεφο 
θαί Βαζηιεχο πάλησλ θνξέζαο, ηνίο βξνηνίο νθζήζεηαη, θαί ηαπεηλψζεη 
ερζξνχο, ηνχο πνιεκνχληαο εκάο.  
 
Σφ κχξνλ ηφ επψδεο ελ γαζηξί, ζπλέιαβεο, Άλλα ηήλ ηφ κχξνλ ηήο δσήο, 
ππεξθπψο, εηζδεμακέλελ ηφλ Γεζπφηελ, ηφλ πλναίο ηήο ράξηηνο, ηάο δηαλνίαο 
εκψλ επσδηάζαληα.  

Θενηνθίνλ 
Χο ηήο Σξηάδνο έλα ζε Υξηζηέ, δνμάδνκελ, φηη εθ Παξζέλνπ ζαξθσζείο, δίρα 
ηξνπήο αλζξσπηθψο, πάληαο ελέζρνπ, κή εθζηάο ηήο θπζεσο, ηήο παηξηθήο, 
Ηεζνχ, εί θαί ελψζεο εκίλ.  
 

Έηεξνο ηήο Αγίαο 
 

Αληίζενλ πξφζηαγκα 
Κξεπίο ππεζηήξηθηαη ηήο ζσηεξίαο, θαί βάζηο ηήο ράξηηνο, ε ηήο Παξζέλνπ 



χιιεςηο, ελ ή ππέξ έλλνηαλ γελλήζεηαη, ηψλ γεγελψλ ε ειπίο, κειπφλησλ 
Υξηζηψ δηελεθψο, Δπινγεηφο εί θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Σφ ξνο ηφ άγηνλ επαγγειία, ηνχ Κηίζηνπ ηήλ χπαξμηλ, ζήκεξνλ πξνκελχεηαη, 
ιακβάλνλ θαί άπαζαλ, θαηαθαιχπηνλ ηήλ γήλ, ηξφπσ ηήο γελλήζεσο, δηφ ηφλ 
επεξγέηελ Υξηζηφλ δνμάδνκελ.  
 
Διχζεζαλ ράξηηη ηήο αηεθλίαο, νη Γίθαηνη ζήκεξνλ, θαί Δχαο ηψλ ηήο ιχπεο 
δεζκψλ, κελχκαηα έιαβνλ, απνιπηξψζεσο, φζελ θαί ηήλ έθβαζηλ Υξηζηφλ, 
επεθαινχλην ηφλ ηήο δσήο ρνξεγφλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο ψλ απεξίγξαπηνο ελ ηνίο αρξάληνηο, θφιπνηο ηνχ Γελλήηνξνο, ελ ζνί 
Παξζέλε άρξαληε, ζαξθί πεξηθέξεηαη, δη’ νίθηνλ άθαηνλ, φζελ θαί πξνζίεηαη, 
γξαθήλ, ελ ηή εηθφλη ν Τπεξάγαζνο.  
 

Σψλ Δγθαηλίσλ 
 

Χδή ε’  
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ εθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
ήκεξνλ ρηηψλα λνεηφλ, πθαληφλ άλσζελ, εθ ζείαο ράξηηνο, ε Δθθιεζία ζνπ 
Κχξηε, λχκθε ψο πεξ εζηνιίζαην, θαί ηνχο νηθείνπο ζπγθαιεί, πξφο 
επθξνζχλελ ιανχο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα βνψζα ηφλ Κχξηνλ.  
 
ήκεξνλ ν δεχηεξνο Αδάκ, Υξηζηφο αλέδεημε, Παξάδεηζνλ λνεηφλ, θελήλ 
αγίαλ ηήλ θέξνπζαλ, θαηά μχινπ ηνχ ηήο γλψζεσο, ηφ δσεθφξνλ ηνχ 
ηαπξνχ, φπινλ ηνίο ςάιινπζηλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Παηξφο εμ αλάξρνπ ηφλ Τηφλ, θαί Πλεχκα Άγηνλ, κίαλ ζεφηεηα, ηειείαλ 
άλαξρνλ άθηηζηνλ, νκννχζηνλ αζχγρπηνλ, ελ ππνζηάζεζη ηξηζί, ζέβνληεο 
ςάιινκελ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

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

Σήο Αγίαο 
 

Ολ θξίηηνπζηλ Αγγεινη 
Γαπτδ ήλ πξνέθεζε, Βαζίιηζζαλ ηδνχ, γαζηξί ππνδέρνκαη, ε Άλλα εθβνά, θαί 
ηέμσ ηήλ πάλησλ πξνζηαζίαλ πηζηψλ, ηήλ ηφλ Βαζηιέα, Υξηζηφλ κέιινπζαλ 
ηίθηεηλ.  



 
Ζ γή ήλ θαηψθεζελ, φ γήο Γεκηνπξγφο, ηφ θήπηξνλ ηφ άγηνλ, ε λέα Κηβσηφο, 
ε ηάκλνο ηνχ Μάλλα, ελ λεδχτ κεηξφο, ηήο απηήλ ηεθνχζεο, απάξρεηαη 
βιαζηάλεηλ.  
 
Ζ Βάηνο ή άθιεθηνο, Λπρλία ε ρξπζή, ν έκςπρνο ζάιακνο, Κπξίνπ ηνχ Θενχ, 
ε έληηκνο Ράβδνο, ελ γαζηξί ηήο κεηξφο, ηήο απηήλ ηεθνχζεο, απάξρεηαη 
βιαζηάλεηλ.  

Θενηνθίνλ 
Αλάζηεζνλ θείκελνλ, εηο βάζε κε θαθψλ, ηνχο λχλ πνιεκνχληάο κε, 
πνιέκεζνλ ερζξνχο, ηξσζέληα αηφπνηο, εδνλαίο ηήλ ςπρήλ, Αγλή κή 
παξίδεο, αιι’ νίθηεηξνλ θαί ζψζνλ.  
 

Έηεξνο ηήο Αγίαο 
 

Κάκηλνο πνηέ 
Σχπνλ ηειαπγή, ηήο θχζεσο ηνχ γέλνπο, ε ηήο ζηεηξψζεσο ππέθελελ, Άλλεο 
απνιχηξσζηο, Θενχ γλψζηλ γάξ ζηεηξεχνπζα, ππέξ ειπίδα ιέιπηαη έγλσ γάξ 
ηφλ Γεζπφηελ, θαί επζεβείαο πιεζχλεη θαξπνχο.  
 
Άξκα ηφ θξηθηφλ, ηνχ κφλνπ Βαζηιέσο, επί ηήο γήο θαηαζθεπάδεηαη, εμ Άλλεο 
ιακβάλνλ αξρήλ, ελ ψ κέιιεη επνρνχκελνο, ν Κηίζηεο παξαγίλεζζαη, φπσο 
κε πξφο ηφ χςνο, αλαβηβάζε ηήο ράξηηνο,  
 
Ίδελ επί ζνί, παξάδνμα ε θηίζηο, ζενγελλήηνξ ππεξέλδνμε, μέλε ζνπ ε 
χιιεςηο, θαί ε πξφνδνο εμαίξεηνο, ηνχ ζψκαηφο ηε άπαζα, αχμεζηλ 
γλσξηζκάησλ, ηήο αθζαξζίαο εκθαίλνπζα.  
 
Όδσξ ηφ δσήο, εθ ζνχ Παξζέλε βιχζαλ, ν Πνηεηήο θαί ζπλνρεχο ηνχ παληφο, 
ηήο πιάλεο ηψ θαχζσλη, ηφ αλζξψπηλνλ θιεγφκελνλ, εδξφζηζελ, εγίαζελ, 
έδεημε θαξπνθφξνλ. πηνζεηήζαο ηή ράξηηη.  
 

Σψλ Δγθαηλίσλ 
 

Χδή ζ’  
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Γεχηε θαζαξά ηή θαξδία, θαί λεθαιέα δηαλνία, ηήο ηνχ Βαζηιέσο ζπγαηξφο, 
ηήο Δθθιεζίαο ηήλ σξαηφηεηα, ππέξ ρξπζίνλ ιάκπνπζαλ, θαηαλννχληεο 
κεγαιχλσκελ.  
 
Υαίξε θαί επθξαίλνπ ε Νχκθε, ηνχ Βαζηιέσο ηνχ κεγάινπ, θαηνπηξηδνκέλε 
ηειαπγψο, ηνχ ζνχ Νπκθίνπ ηήλ σξαηφηεηα, ζχλ ηψ ιαψ ζνπ θξάδνπζα, έ 



Εσνδφηα κεγαιχλνκελ.  
 
Σήλ εμ χςνπο άκπλαλ ψηεξ, ηή Δθθιεζία ζνπ παξάζρνπ, άιινλ νχθ νίδελ, 
εηκή ζέ Θεφλ ηφλ ξχζηελ, ηφλ ππέξ ηαχηεο πάιαη, ηήλ ζήλ ςπρήλ 
πξνζέκελνλ, ελ επηγλψζεη ζέ δνμάδνπζα.  

Θενηνθίνλ  
Γέρνπ ηάο ιηηάο ηνχ ιανχ ζνπ, θαί ηψ Τηψ ζνπ Θενηφθε, πξέζβεπε Παξζέλε 
εθηελψο, εκάο θηλδχλσλ θαί πεξηζηάζεσλ, ξπζζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε, ζχ 
γάξ πξνζηάηηο θαί ειπίο εκψλ.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Σήλ δσνδφρνλ πεγήλ ζπιιακβάλνπζα, Άλλα ζεφθξνλ, ραξάλ λχλ αλάιαβε, 
ηφλ Ναφλ ηφλ άγηνλ, έλδνλ ελ θνηιία ζνπ, εηζδερνκέλε, θσηί δηθαηνζχλεο, 
αζηξαπηνκέλε ηφλ Κηίζηελ κεγάιπλνλ.  
 
Ζ μπλσξίο ε ζεπηή θαί ανίδηκνο, ηνχ πξφ αηψλνο Τηνχ νη πξνπάηνξεο, νη ηνχ 
Νφκνπ θχιαθεο, αθξηβείο γελφκελνη, νη απαξρήλ ηήο ραξάο γεγελλεθφηεο, 
Ησαθείκ ηε θαί Άλλα ηηκάζζσζαλ.  
 
Ήλ Γαληήι ξνο κέγα ηεζέαηαη, θαί Ησήι Γήλ Αγίαλ εψξαθε, Πχιελ 
αδηφδεπηνλ, άιινο ήλ πξνέθεζελ, εζθξαγηζκέλελ Πεγήλ θαί ζείνλ Πφθνλ, ηήλ 
Θενηφθνλ Παξζέλνλ πκλήζσκελ.  
 
Ζ πνξθπξίο ε ηφ έξηνλ βάςαζα, ηήο απνξξήηνπ ηνχ Λφγνπ ζαξθψζεσο, ηφ 
ζπκηαηήξηνλ ηφ ρξπζνχλ, ε Σξάπεδα, ελ ή ν άξηνο Υξηζηφο ελαπεηέζε, ε 
Θενηφθνο Παξζέλνο δνμάδεηαη.  
 

Έηεξνο ηήο Αγίαο 
 

Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 
Κξνηείησζαλ ζήκεξνλ, ηψλ Πξνθεηψλ νη πξφθξηηνη, ηδνχ γάξ αί πξνξξήζεηο, 
απηψλ ηήο ράξηηνο, άξρνληαη πιεξνχζζαη αμίσο, ελ ηή ζεπηή, πιιήςεη ηήο 
κφλεο, αγλήο Θενκήηνξνο, ελ ή πάληεο αγαιιφκεζα.  
 
Ο ζξφλνο φ έλδνμνο, πξνηίζεηαη ηνχ Κηίζαληνο, ε ζσηήξηνο Πχιε, λχλ 
επηξεπίδεηαη, κφλσ ηψ Γεζπφηε θαί Κηίζηε, δηαβαηή κφλσ ηεξνπκέλε, δη’ ήο 
εηζαγφκεζα, εηο δσήλ ηήλ αηειεχηεηνλ.  
 
Ρεκάησλ δεήζεσο, Ησαθείκ ζχλ Άλλε βνά, ζχ επήθνπζαο κφλνο, φ Πνηεηήο 
θαί Θεφο, θαί ηήο αηεθλίαο ηήλ ιχζηλ, ζχ παξαζρψλ, ξίδαλ αθζαξζίαο, 
εδσξήζσ Κχξηε, θαί εκίλ ηνίο ζέ δνμάδνπζηλ.  
 
Ζ θιίκαμ ζηεξίδεηαη, δη’ ήο ν Κηίζηεο Κχξηνο, θαηαβάο αλειθχζεη, άλσ ηήλ 
θχζηλ εκψλ, Υαίξνηο νπξαλέ ζχλ Αγγέινηο, ραίξε Θενχ, ε ζχκπαζα θηίζηο, 



ραίξνηο ηφ αλζξψπηλνλ γέλνο, ράξηηη Θενχκελνλ.  
Θενηνθίνλ 

Τκλψ ζνπ ηήλ άθαηνλ, θηιαλζξσπίαλ Γέζπνηλα, ζχ γάξ εί θσηηζκφο κνπ, ζχ 
κνπ ηφ θαχρεκα, ζχ κνπ ρνξεγφο ηήο ζνθίαο, ζχ κνπ ραξά, ζχ κνπ 
πξνζδνθία, ζχ κνπ ηφ νρχξσκα, ηφ θξαηαίσκα θαί ζηήξηγκα.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ εγθαηλίσλ 
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Ήλ ηψ αρξάλησ αίκαηη, εμεγφξαζαο Λφγε, παλζαχκαζηνλ θαί πάληηκνλ, θαί 
ζεπηήλ Δθθιεζίαλ, εγθαίληζνλ ελ Πλεχκαηη, Αγαζέ θαί θάιιπλνλ, αθηίζη ηαίο 
ζεηνηάηαηο, ν ηή δφμε δνμάδσλ, ηνχο αμίσο ζνχ Νανχ, Δγθαίληα εθηεινχληαο.  

Σήο Αγίαο Άλλεο, φκνηνλ 
Δηζήθνπζε ηνχ ζηελαγκνχ, ηνχ ηήο ζψθξνλνο Άλλεο, ν Κχξηνο σο 
εχζπιαγρλνο, θαί παξέζρεην ηαχηε, ηήλ κφλελ απεηξφγακνλ, ηήλ ηφ θψο 
εθιάκςαζαλ, ηνίο πέξαζηλ απνξξήησο, ήλ ν ζείνο θαί θιεηλφο, θαζνξψλ 
Ησαθείκ, εγάζζε θαί εγεγήζεη.  

Έηεξνλ  Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 
Ζ ηνχ Θενχ ζνθία, νηθνδνκεί ηφλ εαπηήο, νίθνλ εθ ζηείξαο λεδχνο, ηήλ 
Θενηφθνλ Μαξηάκ, ήλ καθαξίζσκελ πάζαη, αί γελεαί θαηά ρξένο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β’  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Απφζεζζε Αδάκ, θαί Δχα πάζαλ ιχπελ, ε κήηεξ ηήο ραξάο γάξ, έλ ζηείξα 
παξαδφμσο, θαξπνγνλείηαη ζήκεξνλ.  
 
Πξνπάησξ Αβξαάκ, θαί πάληεο Παηξηάξραη, επθξαίλεζζε νξψληεο, ηνχ Θενχ 
ηήλ Μεηέξα, εθ ξίδεο πκψλ θχνπζαλ.  
 
Υαίξε Ησαθείκ, θαί Άλλα ραίξε, φηη, ραξάο θαί ζσηεξίαο, ηήλ πξφμελνλ ηψ 
θφζκσ, θαξπνγνλείηε ζήκεξνλ.  
 
Υνξφο ηψλ Πξνθεηψλ, αγάιιεζζε, ηδνχ γάξ, Άλλα θαξπφλ εθθχεη, δη’ νχ αί 
πξνθεηείαη, πκψλ πεξαησζήζνληαη.  
 
πγράξεηε θπιαί, πάζαη ηή ζηείξα, Άλλε, φηη θαξπφλ θνηιίαο, εθθχεη παξ’ 
ειπίδα, δσήο εκίλ ηήλ πξφμελνλ.  
 
Σά πέξαηα ηήο γήο, επθξαίλεζζε, ηδνχ γαξ, ηνχ Κηίζηνπ ηψλ απάλησλ, ε 
Μήηεξ εμ αθάξπνπ, γαζηξφο θχεηαη ζήκεξνλ.  

Γφμα... ηψλ Δγθαηλίσλ 
Ήρνο πι. α’  

Ο επί ηψλ θφιπσλ ηψλ παηξηθψλ επαλαπαπφκελνο Λφγε, ηφ Πλεχκά ζνπ ηφ 
Άγηνλ, εγθαίληζνλ ελ ηψ Ναψ, ηψ εηο ηφ φλνκά ζνπ αλεγεγεξκέλσ.  

Καί λχλ... Ήρνο β’ 



ήκεξνλ εθ ξίδεο ηνχ Γαπτδ, βαζηιηθή Πνξθπξίο εθβιαζηήζαζα, ηνπ Ησαθείκ 
βιαζηάλεηλ απάξρεηαη, ηφ άλζνο ηφ κπζηηθφλ, έλ ψ Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ 
εμήλζεζελ, ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

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

Αξρή 
ΣΖ Η’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Μελά ηνχ Καιιηθειάδνπ, Δξκνγέλνπο, 

θαί Δπγξάθνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

Ήρνο α’  
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο 

Μάξηπο παλανίδηκε Μελά, εθπεικαηηδφκελνο, ηνχο νθζαικνχο 
εθθεληνχκελνο, θαί αθαηξνχκελνο, ζενιφγνλ γιψζζαλ, έθεξεο ζηεξξφηαηα, 
ηάο ζείαο αληηδφζεηο ζθνπνχκελνο, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, 
ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Υείξαο εθθνπηφκελνο πνδψλ, ζηέξγεη ηήλ αθαίξεζηλ, ν Δξκνγέλεο ν έλδνμνο, 
θαί θαηνπηψκελνο, ηψ ππξί πιεηφλσο, δέζηλ ηήλ εγθάξδηνλ, εδήινπ ηψ Θεψ 
πξνζθνιιψκελνο, ψ θαί πξεζβεχεη λχλ, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Μέιε ζπλζιαηηφκελνη ζνθνί, θφιπνλ πξφο ζαιάηηηνλ, ελαπεξξίθεηε Άγηνη, 
λεχζεη δέ θξείηηνλη, γαιελφλ πξφο φξκνλ, ηήο ηξπθήο ηζχλζεηε, βπζίζαληεο 
θαθίαλ ηνχ φθεσο, δηφ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

Έηεξα ηηρεξά  Ήρνο δ’  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Χο αζηέξεο πνιχθσηνη, λνεηψο αλαηείιαληεο, ελ ηψ ηήο Δθθιεζίαο 
ζηεξεψκαηη, πάζαλ ηήλ θηίζηλ θσηίδεηε, θαιιίληθνη Μάξηπξεο, ηψλ αγψλσλ ηψ 
θσηί, θαί ζαπκάησλ ηαίο ιάκςεζηλ, φζελ ζήκεξνλ, ηήλ θσζθφξνλ ηεινχκελ 
γεγεζφηεο, θαί αγίαλ πκψλ κλήκελ, ζηεθαλεθφξνη παλφιβηνη.  
 
Καιιηθέιαδνλ φξληλ ζε, πξφο ηφ άιζνο θσλήζαληα, ηψλ αγψλσλ έλδνμε, θαί 
πξφο κίκεζηλ, ηφλ Δξκνγέλελ εθιχζαληα, Μελάλ θαί ηφλ Δχγξαθνλ, θαί ζχλ 
ηνχηνηο ηνχ ερζξνχ, δηαδξάληα ηά ζήξαηξα, ηά πνιχπινθα, θαί πεηάζαληα 



ζείαο πξφο επαχιεηο, θαιηάο ηε νπξαλίνπο, κεγαινθψλσο γεξαίξνκελ.  
 
Καί ρεηξψλ παλανίδηκνη, θαί πνδψλ ζηεξηζθφκελνη, θεθαιάο ηεκλφκελνη θαί 
ζηξεβινχκελνη, θαί πάζαηο άιιαηο θνιάζεζη, θαζππνβαιιφκελνη, νπθ 
εξλήζαζζε Υξηζηφλ, νπ μνάλνηο εζχζαηε, αιιά ραίξνληεο, ηήο δσήο ηήο 
πξνζθαίξνπ, πξφο εθείλελ, ηήλ αηψληνλ θαί ζείαλ, κεηεβηβάζζεηε Μάξηπξεο.  

Γφμα… Ήρνο πι. β’  
λησο ε γιψζζά ζνπ, θάιακνο γξακκαηέσο νμπγξάθνπ, αζιεηά εδείρζε, 
Καιιηθέιαδε Μελά, ξεηνξεχνπζα ζαθψο πίζηηλ επζεβή, θαί δφγκαηα 
ζσηήξηα, δη’ ψλ Θεφο εδνμάζζε, θαί σξαίνλ θάιιεη, ηφλ Δξκνγέλελ 
απέθελαο, φο ηνχ ζείνπ Βαπηίζκαηνο δηά ζνχ ηεηχρεθε, θαί ηνχηνλ 
ζπλαζιεηήλ, θαί ηψλ αγψλσλ θνηλσλφλ, ζχλ Δπγξάθσ ηψ θαιψο εθεπνκέλσ 
ζνη, πακκάθαξ απέδεημαο, θαί λχλ ελ παξξεζία, ηψ ηνχ σηήξνο ζξφλσ 
παξηζηάκελνη, κή ειιίπεηε πξεζβεχεηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο ν απηφο 

Μνλνγελέο, νκννχζηε, ηψ Παηξί ζνπ θαί ηψ Πλεχκαηη, ν εθ Παξζέλνπ 
ζαξθσζείο, αζπγρχησο σο νίδαο απηφο, ελ αγλεία θχιαηηε ηήλ ν πνίκλελ 
ζνπ, ελ εηξελε θαί φκνλνία πεξηέπσλ απηήλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. β’  
Μαξηπξηθή ρνξεία, επζεβείο πξφκαρνη, ζήκεξνλ πηζηψλ αλαδείθλπληαη, 
Σπξάλλσλ, πάζαλ θαζειφληεο δπζζέβεηαλ Μελάο, Δχγξαθνο θαί Δξκνγέλεο 
νη ζνθνί, φζελ ηήο ηξηθψηνπ ζπλάξηζκνη, Σξηάδνο ππάξρνληεο, ηψ γλφθσ ηήο 
ζείαο ειιάκςεσο θαηαιακθζέληεο, ζχλ αζσκάηνηο ρνξείαηο αγάιινληαη, ηψ 
Θεψ θαί σηήξη ηθεηεχνληεο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Αγθάιαο ηάο αρξάληνπο ζνπ, ελ αίο Θεφλ εβάζηαζαο, Παλαγία, πθαπιψζαζα 
λπλί, ζθέπαζνλ απφ πάζεο, νξγήο ήκάο βηαίαο, ειπίο ηνχ θφζκνπ Θενηφθε 
Αγλή.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξνχκελνο εζάιεπζαο, ηήλ γήλ πάζαλ Μαθξφζπκε, ηψλ πηζηψλ δέ, 
επεζηήξημαο ςπράο, δηφ θαί αλπκλνχκελ, θαί πφζσ πξνζθπλνχκελ, ηήλ 
αθαηάιεπηφλ ζνπ δχλακηλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ’  
Σφ πξνζηαρζέλ 



Γη εγθξαηείαο, ηψλ παζψλ ηάο ππξηθιέθηνπο, απνλεθξψζαληεο νξκάο θαί ηάο 
θηλήζεηο, ηνχ Υξηζηνχ νη Μάξηπξεο, έιαβνλ ηήλ ράξηλ, ηάο λφζνπο απνδηψθεηλ 
ηψλ αζζελψλ, θαί δψληεο θαί κεηά ηέινο ζαπκαηνπξγείλ, φλησο ζαχκα 
παξάδνμνλ! φηη Οζηέα γπκλά, εθβιχδνπζηλ ηάκαηα. Γφμα ηψ κφλσ Θεψ εκψλ.  
 

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

ηεξξνχο αλπκλψ Μάξηπξαο ζηεθεθφξνπο. Ησζήθ.  
 

Χδή α’  Ήρνο α’  
«Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε, Υξηζηφο εμ νπξαλψλ, απαληήζαηε, Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη».  
 
ηεθάλνηο δφμεο θνζκνχκελνη, θαί ζξφλσ ηνπ Θενχ παξηζηάκελνη, θαί ζείνπ 
θσηφο πιεξνχκελνη, πφζσ ηήλ θσηνθφξνλ, κλήκελ πκψλ, ηνχο 
επηηεινχληαο, ακαπξψζεσο παζψλ, Μάξηπξεο ξχζαζζε.  
 
Σήλ ζείαλ ζηέξγνληεο εχθιεηαλ, Θενχ ηήο θαιινλήο εθηέκελνη, ηνχ βίνπ 
ηεξπλά απψζαζζε, πάζάλ ηε δπλαζηείαλ, πεξηθαλή, θαί δηά ζαλάηνπ, 
αηειεχηεηνλ δσήλ, Μάξηπξεο εχξαηε.  
 
Δλζέσ δήισ ππξνχκελνη, ηφ πχξ ηήο αζεταο θαηέζβεζαλ, θαί ιχρλνη ηφ θψο 
ππξζεχνληεο, πάζη ηήο επζεβείαο πεξηθαλψο, ψθζεζαλ ελ πίζηεη, Δξκνγέλεο 
θαί Μελάο, νη κεγαιφθξνλεο.  

Θενηνθίνλ 
Ρπζζήλαη Κφξε παλάκσκε, παζψλ έπηθξαηείαο ηνχο δνχινπο ζνπ, ηφλ ζφλ 
εθηελψο ηθέηεπε, Κχξηνλ θαί Γεζπφηελ, φλ εθ ηψλ ζψλ, πάλαγλε αηκάησλ, 
εζσκάησζαο εκίλ, πξνζνκηιήζαληα.  
 

Χδή γ’  
«Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ' εζράησλ 
εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζπφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, Ο 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 
Αίγιε νπξαλίσ, ιακπξπλζέληεο νη άγηνη Μάξηπξεο, ζθφηνο δηέιπζαλ εηδψισλ, 
ηήο απάηεο θαί θέγγνο, εκίλ ηάζεσλ ήζηξαςαλ, ηνίο κεισδνχζη ηψ πάλησλ 
Θεψ. Άγηνο εί Κχξηε.  
 
Νέθξσζηλ ηνχ δψληνο, αληρλεχσλ Γεζπφηνπ Μελά ζαπκαζηέ, εθπεικαηνχζαη 



θαί ηήλ θάξαλ, ηνχ ηπξάλλνπ ζπληξίβεηο, ερζξνχ έξείδσλ ηνχο πφδαο ζνπ, εηο 
αζθαιή καξηπξίνπ νδφλ, κάξηπο αλδξηθψηαηα.  
 
Όκλεη ηφλ σηήξα, Δξκνγέλεο ηάο ρείξαο ηεκλφκελνο, ηεξσζχλεο 
θαηδξνηέξαλ, ηήλ ζηνιελ ηψλ αηκάησλ βαθαίο, ζαθψο εξγαδφκελνο, θαί 
κηκεηήο ηνχ παζφληνο ζαξθί, ράξηηη δεηθλχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Μφλελ γπλαημί ζε, ηήλ σξαίαλ ηψ θάιιεη επξάκελνο, ζσκαηνθφξνο εθ 
γαζηξφο ζνπ, πξνειήιπζε Κφξε, Υξηζηφο, ζείαηο σξαηφηεζη, θαηαθαηδξχλαο 
ηφ γέλνο εκψλ, φζελ ζε γεξαίξνκελ.  

Ο Δηξκφο 
«Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ' εζράησλ 
εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζπφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, Ο 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 

Κάζηζκα Ήρνο πι. δ’  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Παξσζάκελνη δφμαλ ηήλ θνζκηθήλ, επηεξψζεζαλ δφμε ηή ζετθή, Μελάο 
Δξκνγέλεο ηε, θαί ν έλδνμνο Δχγξαθνο, θαί πξνζχκσ γλψκε, ηφλ φγθνλ 
ππέκεηλαλ, ηψλ δεηλψλ βαζάλσλ, ζαξθφο κή θεηζάκελνη, φζελ κεηά ηέινο, εηο 
βπζνχο ζαιαηηίνπο, ξηθέληεο ηζχλζεζαλ, πξφο ιηκέλα νπξάληνλ, νίο ελ πίζηεη 
βνήζσκελ, Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.  

Γφμα... Ήρνο α’ 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Μελάο ν ζαπκαζηφο, ν θιεηλφο Δξκνγέλεο, ε πάλζεπηνο δπάο, ηήο αγίαο 
Σξηάδνο, πνιχζενλ θξχαγκα, αλδξηθψο θαηεπάηεζαλ, θαί ηειέζαληεο, ηφλ 
ηεξψηαηνλ δξφκνλ, λίθεο έιαβνλ, εμ νπξαλνχ ηνχο ζηεθάλνπο, δπλάκεη ηνχ 
Πλεχκαηνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφλ πάλησλ Πνηεηήλ, θαί Θεφλ ζνπ θαί Κηίζηελ, παλάκσκε Αγλή, δηά 
Πλεχκαηνο ζείνπ, ελ κήηξα ζνπ ερψξεζαο, θαί θζνξάο δίρα ηέηνθαο, φλ 
δνμάδνληεο, ζέ αλπκλνχκελ Παξζέλε, σο Παιάηηνλ, ηνχ Βαζηιέσο ηήο δφμεο, 
θαί θφζκνπ αληίιπηξνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Καί ζνχ ηήο θαζαξάο, θαί παλάγλνπ Παξζέλνπ, δηήιζελ αιεζψο, ηήλ θαξδίαλ 
ξνκθαία, ηαπξψ ψο εψξαθαο, ηφλ Τηφλ ζνπ πςνχκελνλ, παλακψκεηε, 
επινγεκέλε Μαξία, ηφ πξνζθχγηνλ, ακαξησιψλ θαί ηφ ηείρνο, θαί θφζκνπ 
θξαηαίσκα.  
 

Χδή δ’  
«Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί άλζνο εμ απηήο Υξηζηέ, εθ ηήο Παξζέλνπ 
αλεβιάζηεζαο, εμ φξνπο ν αηλεηφο, θαηαζθίνπ δαζένο, ήιζεο ζαξθσζείο εμ 
απεηξάλδξνπ, ν άπινο θαί Θεφο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ, Κχξηε».  
 



Νφκνπο δηαγγέιισλ θσηαπγείο, αλφκσο ζνπ ηά φκκαηα, εθθεληεζείο Μελά 
ππήλεγθαο, θαξδίαο ηνχο νθζαικνχο, πξφο ηφ θψο ηφ άδπηνλ, έρσλ 
εκκειψο, απνζθνπνχληαο, θαί κέιπσλ ραξκνληθψο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 
θζε ζνπ ε γιψζζα ηψ ππξί, ηνχ Πλεχκαηνο νθψηαηε, εθηεζεγκέλεελ ηψ 
ηέκλεζζαη, ειάιεηο γάξ θειαδψλ, ηνχ Θενχ ηά ζαχκαηα, θαί ηνχ δηθαζηνχ ηήλ 
αθξνζχλελ, κεηάγσλ εηο επζεβή δφμαλ, εκθαλψο ηνχ πνηήζαληνο.  
 
Μεγάισο ηφ πάζνο θαξηεξψλ, ηνχο πφδαο απνηέκλεηαη, ν Δξκνγέλεο ηήλ ηνχ 
φθεσο, θαηαπαηψλ θεθαιήλ, θαί νδφλ ζηειιφκελνο, γλψκn αθιηλεί ηνχ 
Μαξηπξίνπ, εηζάγνπζαλ πξφο δσήλ, ηήο επνπξαλίνπ ιακπξφηεηνο.  
 
Άπιεγνλ ηεξνχληη ηήλ ςπρήλ, Υξηζηφο ζνη επηθαίλεηαη, ζνχ ηάο πιεγάο Μελά 
ηψκελνο, αλδξείσο ηε θαξηεξείλ, ζέ εγθειεπφκελνο, φπσο δηά ζνχ ηήλ 
ζσηεξίαλ, ειένπο ν ζειεηήο, πάλησλ ηψλ αγίσλ εξγάζεηαη.  

Θενηνθίνλ  
Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο, Ηεζζαί, εβιάζηεζαο αλζήζαζα, ηφλ θπηνπξγφλ πάζεο 
ηήο θηίζεσο, καξάλαληα ηά θπηά, ηήο αθάξπνπ γλψζεσο, πίζηηλ δέ εκίλ 
αιεζεζηάηελ, θπηεχζαληα επζεβψο, άρξαληε Παξζέλε παλχκλεηε.  
 

Χδή ε’  
«Θεφο ψλ εηξήλεο, Παηήξ νηθηηξκψλ, ηήο κεγάιεο Βνπιήο ζνπ ηφλ Άγγεινλ, 
εηξήλελ παξερφκελνλ, απέζηεηιαο εκίλ, φζελ ζενγλσζίαο, πξφο θψο 
νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε, Φηιάλζξσπε».  
 
Σί κάηελ ηαξάηηε, εβφσλ νκνχ, δηθαζηή παξαλφκσ νη Μάξηπξεο, δχλακηλ 
παξερφκελνο, παξίζηαηαη εκίλ, κφλνο ν ελ ηζρχτ, αήηηεηνο ππάξρσλ, ππέξ νχ 
ηάο αηθίζεηο, θαζππνκέλνκελ ζηεξξφηαηα.  
 
Τπήξμελ αζξφα, ε κεηαβνιή, Δξκνγέλνπο ζαθψο πξφο ηφλ Κχξηνλ, ινπηξψ 
γάξ εθθαζαίξεηαη, θαί θξίζεη ζετθή, ηήο αξρηεξσζχλεο, ηφ θψο αλαιακβάλεη, 
δηδαραίο θαηαπγάδσλ, ηνχο ελ λπθηί δεηλψλ ππάξρνληαο.  
 
Ρεηφξσλ ιηπφληεο, αδφθηκνλ λνχλ, αγξακκάησλ πινθαίο ειηεχζεηε, 
ζνθίζαληνο ηνχ Πλεχκαηνο, πκάο ψο αιεζψο, Μάξηπξεο θαί πξφο πάζαλ, 
βαζάλσλ θαηαηγίδα, δπλαηνχο ελ ηζρχτ, εξγαδνκέλνπ δηά πίζηεσο.  

Θενηνθίνλ  
Αγίσλ Αγγέισλ, Παξζέλε αγλή, ππεξέρνπζα ψθζεο θπήζαζα, βνπιήο 
κεγάιεο Άγγεινλ, Θεφλ Δηκκαλνπήι, βξνηνχο επνπξαλίνπο, απηνχ ηή 
θαηαβάζεη, εξγαζάκελνλ Κφξε, δη’ επζπιαγρλίαλ αδηήγεηνλ.  
 

Χδή ο’  
«πιάγρλσλ Ησλάλ, έκβξπνλ απήκεζελ, ελάιηνο ζήξ, νίνλ εδέμαην, ηή 
Παξζέλσ δέ, ελνηθήζαο ν Λφγνο θαί ζάξθα ιαβψλ, δηειήιπζε θπιάμαο 



αδηάθζνξνλ, ήο γάξ, νπρ ππέζηε ξεχζεσο, ηήλ ηεθνχζαλ, θαηέζρελ 
απήκαληνλ».  
 
ψδεηο, Ησλάλ, ζεξφο ηήλ ηξηήκεξνλ, ηππνχληα ηαθήλ ζνχ Παληνδχλακε, ηά 
δέ ζψκαηα, ηψλ Μαξηχξσλ πειάγεη ξηπηφκελα, ηζχλεηο γαιελφηαηνλ, πξφο 
φξκνλ ηήο ηαθήο, έλζα ζνχ ηφ ζείνλ βνχιεκα, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ 
πεξηπνίεζηλ.  
 
ψκαηα πκψλ, αήηηεηνη Μάξηπξεο, βπζφο αζηλή ηή ρέξζσ δέδσθε, 
πξνεγνπκέλσλ, νπξαλίσλ Αγγέισλ καθάξηνη, θαί πάζη ηήλ θαηάζεζηλ, 
δεινχλησλ ηήλ πκψλ, νχζαλ ηακάησλ έθβιπζηλ, θαί παζψλ ςπρηθψλ 
απνιχηξσζηλ.  
 
Σάμεηο λνεξαί, πκψλ θαηεπιάγεζαλ, ηήλ ππνκνλήλ, φπσο ηφλ άζαξθνλ, κεηά 
ζψκαηνο, εηξνπψζαζζε δξάθνληα Μάξηπξεο, θαί λίθεο ηνχο ζηεθάλνπο 
αλεδήζαζζε, ζξφλσ Θενχ παξηζηάκελνη, θαί ηαίο ζείαηο απγαίο ππξζεπφκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Έζηε κέρξη ζνχ, Παξζέλε ν ζάλαηνο, δσήλ γάξ Υξηζηφλ εθπνθφνεζαο, ηφλ 
δσξνχκελνλ, θαζαξψο εηο απηφλ ηνχο πηζηεχνληαο, ηήλ αζάλαηνλ θαί ζείαλ 
απνιχηξσζηλ, ηνχηνλ, Παλαγία αίηεζαη, ιπηξσζήλαη πηαηζκάησλ ηνχο 
δνχινπο ζνπ.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ’  
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σήο ζηξαηείαο ήξπαζε, ζέ ηήο πξνζθαίξνπ, θαί αθζάξηνπ έδεημε, 
ζπγθιεξνλνκνλ ψ Μελά, ζχλ ηνίο ζπλάζινηο ζνπ Κχξηνο, ν παξαζρψλ ζνη 
ηφλ άθζαξηνλ ζηέθαλνλ.  

Ο Οίθνο  
Όκλνηο ηήλ ζήλ παλήγπξηλ ζηέθσλ Αζινθφξε Κπξίνπ, ηνχο ζνχο αγψλαο 
θξνηψ, θαί αλπκλψ ηά παιαίζκαηα, ππέξ γάξ κφλνπ ηνχ πάλησλ Κηίζηνπ, ψο 
ρξπζφο ελ θακίλσ εδνθηκάζζεο, αιιά ηφλ ζφλ ζηαζεξφλ ινγηζκφλ νπθ 
εζάιεπζε ηφ πιήζνο ηψλ παξαλφκσλ, άλσζελ γάξ απηφλ εζηήξημελ ν Υξηζηφο 
ελ ηνίο αγψζηλ, ν παξαζρψλ ζνη ηφλ άθζαξηνλ ζηέθαλνλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Η’ ηνχ απηνχ κελφο, άζιεζηο ηψλ Αγίσλ ηνχ Υξηζηνχ Μαξηχξσλ, 

Μελά ηνχ θαιιηθειάδνπ, Δξκνγέλνπο, θαί Δπγξάθνπ.  
ηηρνη 

 Σκεζείο ν Μελάο, θάλ θειαδείλ νπθ έρε,  

 Φηκνί θειαδνχλ δπζζεβείαο ηφ ζηφκα.  



 Σήλ δπζζέβεηαλ εθπηχζαο Δξκνγέλεο,  

 Τπήξμε Μάξηπο επζεβείαο εθ μίθνπο.  

 Σάο εθ καραίξαο, Δχγξαθε, ηξψζεηο θέξσλ,  

 Ομχο Θενχ θάιακνο ψθζεο, εχ γξάθσλ.  

 Δπθέιαδνο δεθάηε Μελάο μίθεη απρέλα δψθελ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Γέκειινο, ζηαπξσζείο, ηειεηνχηαη.  
ηηρνη 

 Τπέξ Θενχ Γέκειινο εζηαπξσκέλνπ,  

 Σήλ ελ μχισ ζηαχξσζηλ ηζκέλσο θέξεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θσκά ηνχ 
Γεθνπξθηλνχ.  
 

Ο Άγηνο Ηεξνκάξηπο Θεφηεθλνο, μίθεη ηειεηνχηαη.  
 

Ο Άγηνο κάξηπο Μαξηαλφο, ιηζνβνιεζείο ηειεηνχηαη.  
 

Ο Άγηνο κάξηπο Δπγέληνο, μχινηο ηππηφκελνο, ηειεηνχηαη.  
 

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

Χδή δ’  
«Οη Παίδεο επζεβεία ζπληξαθέληεο, δπζζεβνχο πξνζηάγκαηνο 
θαηαθξνλήζαληεο, ππξφο απεηιήλ νπθ επηνήζήζαλ, αιι' ελ κέζσ ηήο 
θινγφο, εζηψηεο έςαιινλ, Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Φσλήο ενξηαδφλησλ θαζαξψο έλζα, ήρνο εμαθνχεηαη, αγαιινκέλε ηή ςπρή, 
Αζιεηαί θαηεζθελψζαηε, ζπκεδίαο εκπηπιάκελνη θαί κέιπνληεο, ν ηψλ 
Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ζδχο κνη αλεβφα Δξκνγέλεο, φλπεξ ζλήζθσ ζάλαηνλ, εκνί ηφ δήλ εζηί 
Υξηζηφο, ηφ ζαλείλ δέ θέξδνο άπεηξνλ, εθθνπηέζζσ κνπ ηά κέιε, πφζσ 
ςάιινληνο, ν ηψλ Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Φξνλήζεη ζηεξξνηάηε ηή ηψλ δψλησλ, ζεαπηφλ ελέγξαςαο, βίβισ ψ Δχγξαθε 
ζνθέ, θεθαιήλ γάξ αθαηξνχκελνο, σο ελ άξκαηη, ηψ ζψ επέβεο αίκαηη θαί 
πξφο αλέζπεξνλ θψο κεηεβηβάζζεο.  

Θενηνθίνλ 
Οπ θιέμαο ζνπ ηήλ κήηξαλ νπ ζαιεχζαο, Παξζελίαο ζήκαληξα, ν ζαξθσζείο 
Λφγνο εθ ζνχ, πξνειήιπζε παξέρσλ εκίλ, αθζαξζίαλ θαί δσήλ Κφξε ηνίο 
κέιπνπζηλ, ν ηψλ Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε’  



«Θαχκαηνο ππεξθπνχο ε δξνζνβφινο, εμεηθφληζε θάκηλνο ηχπνλ, νπ γάξ νχο 
εδέμαην θιέγεη Νένπο, ψο νπδέ πχξ ηήο ζεφηεηνο, Παξζέλνπ ήλ ππέδπ λεδχλ, 
δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ, Δπινγείησ ε Κηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Ρήγλπηαη ζνχ πξφ πνδψλ ν καηαηφθξσλ, ζπκπαηνχκελνο Μελά ζεφθξνλ, 
φθζαικψλ ζηεξήζαο γάξ ζέ θαί γιψηηεο, ηφλ ινγηζκφλ, νπθ εζάιεπζε ηήο 
ζηάζεσο ηήο θξείηηνλνο, δηφ γεζνζχλσο αλεθξαχγαδεο, Δπινγείησ ε θηίζηο 
πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
ηε ζε ηή σκνηάηε πξναηξέζεη, εθαηέξσλ ρεηξψλ θαί πνδψλ ζνπ, δηθαζηήο 
εζηέξεζελ φ παξάθξσλ, ηφηε ζνθέ, ηψλ βξαβείσλ εθηέκε λνο Δξκφγελεο, 
Υξηζηψ εκειψδεηο αγαιιφκελνο, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Τκλψ ζνπ Μελά ηνχο ζείνπο άζινπο, ηηκψ Δξκνγέλνπο ηνχο αγψλαο, 
πξνζθπλψ ηά ιείςαλα, αλακέιπσ ηνχο αηθηζκνχο, ηά δεζκά ηνχο δησγκνχο ηε 
θαί ηάο κάζηηγαο, δη ψλ πξφο δσήλ βνψληεο ήξζεηε, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
ηάκλνλ ζε ηφ κάλλα θεθηεκέλελ, ηήο ζεφηεηνο έγλσκελ Κφξε, Κηβσηφλ θαί 
Σξάπεδαλ, θαί Λπρλίαλ, ζξφλνλ Θενχ, θαί Παιάηηνλ θαί Γέθπξαλ κεηάγνπζαλ, 
πξφο ζείαλ δσήλ ηνχο αλακέιπνληαο, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, 
θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Χδή ζ’  
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ, ππξπνινπκέλε Βάηνο έδεημελ άθιεθηνο, θαί 
λχλ θαζ’ εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ 
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ».  
 
Ίδε θσηαπγήο παλήγπξηο, θσηνεηδψλ Μαξηχξσλ πάζηλ εμέιακςε, 
θαηαπγάδνπζα, ηήο νηθνπκέλεο ηά πέξαηα, θαί ςπρψλ αβιεςίαλ εμαίξνπζα, 
πξνζέιζσκελ πξνζχκσο, αγηαζκφλ απαξπζφκελνη.  
 
λπεξ αγαζψλ εηχρεηε, επνπξαλίσλ δφμεο, ήο εμηψζεηε, πίζηεη ηήλ θαηδξάλ, 
κλήκελ πκψλ ηνχο γεξαίξνληαο, σο Θεψ παξηζηάκελνη πάληνηε, ηπρείλ 
εθδπζσπείηε, Μεγαινκάξηπξεο δεφκεζα.  
 
ψκα θαί ςπρήλ πξνζήμαηε, ηψ Πνηεηή ηψλ φισλ ζπζίαλ άκσκνλ, 
φινθαπησζέληεο, ηψ ππξί ηψλ θνιάζεσλ, θαί Μαξηχξσλ ρνξνίο εξηζκήζεηε, 



θσηί αθξαηθλεζηάησ, θαηαιακπφκελνη ζεφθξνλεο.  
 
Ήξζε πξφο κνλάο ζθελνχκελνο, θσηνεηδήο Μαξηχξσλ ρνξφο ν έλζενο, θαί 
παξίζηαηαη, Παηξί Τηψ ηε θαί Πλεχκαηη, απνιαχσλ ηξαλψο ηήο Θεψζεσο, 
Μελάο ζχλ Δξκνγέλεη, θαί ηψ Δπγξάθσ νη ζεφθξνλεο.  

Θενηνθίνλ  
Φέγγνο αζηξαπήο ηνχ ηφθνπ ζνπ, ε απσζζείζα θχζηο εκψλ Παλάκσκε, είδε 
θαί λπθηφο εμ αγλσζίαο ιειχηξσηαη, θαί παζψλ ηήο ζθνηψδνπο ζπγρχζεσο, 
δηφ ζε σο αηηίαλ, ηήο ζσηεξίαο εκψλ ζέβνκελ.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Ρεηνξηθνίο ζνπ ιφγνηο, θαί ζείνηο ζαχκαζη Μελά, ζπλαζιεηήλ επεζπάζσ, ηφλ 
ηεξφλ Δξκνγέλελ, κεζ’ νχ ζε ζχλ ηψ Δπγξάθσ, πεξηραξψο επθεκνχκελ.  

Θενηνθίνλ 
Θενθπήηνξ Μαξία, ηψλ γεγελψλ επθιεξία, ακαξησιψλ πξνζηαζία, 
Υξηζηηαλψλ ειπίο κφλε, θφζκνπ παληφο ζσηεξία, ξχζαη ππξφο απεηιήο κε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. β’  
Πάιηλ εκίλ ε εηήζηνο κλήκε, ηψλ ηνχ θφζκνπ θσζηή ξσλ εμέιακςε, Μελά ηε 
Δξκνγέλνπο θαί Δπγξάθνπ, ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο θσηίδνπζα, ηνίο ππέξ 
Υξηζηνχ δηά ηαπξνχ απηψλ αγσλίζκαζη, δη’ φ ηψ ελ δφμε θαί ηηκή 
ζηεθαλψζαληη απηνχο, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ, ηφλ χκλνλ πξνζάμσκελ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Θεφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα έγλσκελ, Θενηφθε Παξζέλε, απηφλ ηθέηεπε, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Δλ μχισ πξνζπαγέληα ζε, Υξηζηέ ε ζέ θπήζαζα, θαζνξψζα, ηήλ θαξδίαλ 
γνεξψο, εηέηξσην βνψζα, Αλάζηα ψ Τηέ κνπ, φπσο πκλήζσ ζνπ ηήλ έγεξζηλ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΗΑ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γαληήι ηνχ ηπιίηνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 



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

Ήρνο πι. δ’  
Σί πκάο θαιέζσκελ Άγηνη; 

Σί ζε Γαληήι νλνκάζσκελ; αζθεηήλ, φηη ηά πάζε θαζππέηαμαο ηψ λψ, 
Αζιεηήλ, φηη πξφο πάζαλ εθαξηέξεζαο πνηλήλ, πξφο χςνο, απφ γήο ζηχινλ 
αηξφκελνλ, ελ πέηξα αιεζείαο εξεηδφκελνλ, αγσληζηήλ πξνζπκφηαηνλ, θαί 
ηαηξφλ εκπεηξφηαηνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σί ζε Γαληήι πξνζθζεγμψκεζα; ηψλ παζψλ εθξηδσηήλ, θαί θπηνθφκνλ 
αξεηψλ, αιεζή ζαπκαηνπξγφλ, θαί πξεζβεπηήλ ακαξησιψλ, πλεπκάησλ 
ειαηήξα γελλαηφηαηνλ, θσζηήξα επζεβεία δηαιάκπνληα, ηνπ Πλεχκαηνο 
θαηαγψγηνλ, ηήο Δθθιεζίαο ππέξκαρνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 
Σί ζε Γαληήι λχλ θαιέζσκελ; Μνλαζηψλ ππνγξακκφλ, θαί εγθξαηείαο 
παηδεπηήλ, εγθαιιψπηζκα πηζηψλ, θαί ηακάησλ απηνπξγφλ, ιπρλίαλ, ηνίο ελ 
ζθφηεη θψο απγάδνπζαλ, Αγγέισλ ζπκπνιίηελ θαί ηζφηηκνλ, ηνχ Παξαδείζνπ 
νηθήηνξα, θαί επνπξάληνλ άλζξσπνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. α’  
Σνχ ηνπδίηνπ 

Σφ εκπηζηεπζέλ ζνη ηάιαληνλ παξά Υξηζηνχ, θαιψο εξγαζάκελνο ζηε 
Πάηεξ, αλεδείρζεο θαί κεηά ζάλαηνλ, δαηκφλσλ θπγαδεπηήο, θαί ηαηήξ 
πνηθίισλ αξξσζηεκάησλ, ζηχινο θαί εδξαίσκα, θαί φξνο Άγηνλ, ηήο 
Δθθιεζίαο ηνχ Υξηζηνχ, δηφ ζε ηθεηεχνκελ, Γαληήι ζαπκαηνπξγέ, ηήλ εηξήλελ 
αίηεζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ, ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ζ Κεραξηησκέλε, κεζίηεπζνλ ζαίο δεήζεζη, θαί αίηεζαη ηαίο ςπραίο εκψλ, 
πιήζνο νηθηηξκψλ, θαί ηφλ ηιαζκφλ, ηψλ πνιιψλ παξαπησκάησλ δεφκεζα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Πάζνο ζνπ ηφ ζεπηφλ ε ζεκλή, θαί παλππέξαγλφο ζνπ Μήηεξ Μαθξφζπκε, 
παληάλαμ εσξαθπία, δαθξπξξννχζα πηθξψο, θαί ηά ζηήζε ηχπηνπζα 
εθξαχγαδελ, Ηεζνχ κνπ γιπθχηαηε, πξφζθζεγκά κνη ζσηήξηνλ, θψο παληφο 
θφζκνπ, ζείε Ήιηε άδπηε, πψο ελ μχισ ζε, ζηαπξηθψ λχλ θξεκάκελνλ, νία 
θαθνχξγνλ βιέπνπζα, θαί ιφγρε ηήλ άρξαληνλ, θεχ κνη! πιεπξάλ 
ηεηξσκέλνλ, θαζππνκείλσ θαί δήζνκαη, Τηέ θαί Θεέ κνπ, εηκή ιάκςεη κνη ηφ 
θψο ζνπ ηήο αλαζηάζεσο; 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α’  
Τπνκνλήο ζηχινο γέγνλαο, δειψζαο ηνχο Πξνπάηνξαο ζηε, ηφλ, Ηψβ ελ ηνίο 
πάζεζη, ηνλ Ησζήθ ελ ηνίο πεηξαζκνίο, θαί ηήλ ηψλ αζσκάησλ πνιηηείαλ, 



ππάξρσλ ελ ζψκαηη, Γαληήι Παηήξ εκψλ, ζηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκσλ.  
 

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

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

Όκλνηο γεξαίξσ Γαληήι ηφλ ηπιίηελ. Ο Ησζήθ.  
 

Χδή α’  Ήρνο πι. δ’  
«Άζσκελ ηψ Κπξίσ πάληεο ιανί, ηψ ελ ζαιάζζε Δξπζξά, ηφλ Φαξαψ 
βπζίζαληη, σδήλ επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Όκλνηο αλεπθεκήζαη, κέιινληη ηήλ κλήκελ ζνπ καθάξηε, θσηνθφξνλ κνη 
αίγιελ, Γαληήι νπξαλφζελ θαηάπεκςνλ.  
 
Μέγαο ήιηνο φλησο, Πάηεξ εμαλέηεηιαο ηνίο πέξαζηλ, αξεηψλ δαδνπρία, 
θαηαπγάδσλ πηζηψλ ηά ζπζηήκαηα.  
 
Νφκνηο ηνίο ηνχ Γεζπφηνπ, Πάηεξ θαζππείθσλ απελέθξσζαο, εγθξαηεία ηήλ 
ζάξθα, θαί ππέηαμαο ηαχηελ ηψ Πλεχκαηη.  

Θενηνθίνλ 
ινο άλζξσπνο ψθζε, κείλαο φπεξ ήλ θαί κεηά ζάξθσζηλ, ν εθ ζνχ 
Θενηφθε, γελλεζείο αλαιινίσηνο Κχξηνο.  
 

Χδή γ’  
«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 Φηιάλζξσπε».  
 
Ράβδσ ηήο εγθξαηείαο, ηήλ ηψλ παζψλ ζάιαζζαλ, Πάηεξ δηαξξήμαο, δηέβεο 
αθαηαπφληηζηνο, θαί φξνο έθζαζαο, ηήο αιεζνχο απαζείαο, θαί Θεψ 
σκίιεζαο λνχ θαζαξφηεηη.  
 
Αλειζψλ είο ηφ χςνο, ηψλ αξεηψλ γλψξηκνο, γέγνλαο ηψ θφζκσ ελ ζηχισ, 
κέλσλ κεηέσξνο, θαί ηή ιακπξφηεηη, ηψλ παξαδφμσλ ζαπκάησλ, θαηαπγάδσλ 
πίζηεη ζνη, ηνχο πξνζαλέρνληαο.  
 
Ηδξπκέλνο ελ πέηξα, ηήο ηνχ Θενχ γλψζεσο, πάζαηο κεζνδείαηο δαηκφλσλ, 
ψθζεο αθιφλεηνο, ζηχισ ηφ ζψκα δέ, επί ηήο γήο αλπςψζαο, ηήλ ςπρήλ 
επηέξσζαο, πξφο ηά νπξάληα.  

Θενηνθίνλ 



Ρχζαη ηήο ηψλ παζψλ κε, επαγσγήο Γέζπνηλα, θαί ηνχο πνιεκνχληαο 
ερζξνχο κνη, λχλ εθπνιέκεζνλ, ζηήξημνλ πέηξα κε, ηψλ ηνχ Θενχ ζειεκάησλ, 
ηήλ ςπρήλ κνπ θψηηζνλ, Πχιε ηνχ ζείνπ θσηφο.  

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 Φηιάλζξσπε». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ’  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Δγθξαηεία θαί πφλνηο θαί πξνζεπραίο, ηήλ ςπρήλ ζνπ θνζκήζαο ζενπξεπψο, 
γέγνλαο ζπκκέηνρνο, ηψλ Αγγέισλ καθάξηε, θαί ηψλ ζαπκάησλ φλησο, 
ραξίζκαηα έιαβεο, ηνχ ηάζζαη ηάο λφζνπο, ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ ζε, φζελ θαί 
δαηκφλσλ, απειαχλσλ ηά πιήζε, παξέρεηο ηάκαηα, ηνίο αλζξψπνηο καθάξηε, 
Γαληήι αμηάγαζηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήηκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ Βαζίιηζζαλ πάληεο δεχηε πηζηνί, ηήλ Μεηέξα ηνχ πάλησλ Γεκηνπξγνχ, 
θσλαίο κεγαιχλσκελ, θαί πκλνχληεο βνήζσκελ, Ζ ηήο ραξάο αηηία, Παξζέλε 
παλχκλεηε, ηνχο ηηκψληάο ζε ζψδε, θαί ζθέπε πξεζβείαηο ζνπ, έρεηο γάξ σο 
Μήηεξ, ηνχ Θενχ παξξεζίαλ, ιπηξνχζζαη εθ ζιίςεσλ, θαί πιεξνχλ ηά 
αηηήκαηα, ηψλ πηζηψο εθβνψλησλ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ ηψλ 
πηαηζκάησλ δνχλαη ηήλ ζπγρψξεζηλ, ηνίο επζεβψο πξνζθπλνχζη, ηφλ 
άρξαληνλ ηφθνλ ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξηθφλ θαζνξψζα πάζνο ζεκλή, ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ ζπιάγρλα 
πηθξψο, ζπαξάηηνπζα έθξαδεο, νινιχδνπζα πάλαγλε, Πψο εθψλ εηάζεο, θαί 
ζάλαηνλ Γέζπνηα, ζαξθηθφλ εδέμσ, θξηθηφλ φλησο άθνπζκα! φζελ αλπκλψ 
ζνπ, ηφ απφξξεηνλ ψηεξ, θαί άθξαζηνλ βνχιεκα, φηη ζψζαη ειήιπζαο, ηφ 
πιαλψκελνλ πιάζκα ζνπ, Αλάζηεζη αιι’ φκσο Τηέ, θαί ραξάο ηήλ θαξδίαλ 
πιήξσζνλ, ν επθξνζχλεο ηά πάληα, πιεξψζαο ηψ πάζεη ζνπ.  
 

Χδή δ’  
«χ κνπ ηζρχο Κχξηε, ζχ κνπ θαί δχλακηο, ζχ Θεφο κνπ, ζχ κνπ αγαιιίακα, ν 
Παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ εκεηέξαλ, πησρείαλ επηζθεςάκελνο, 
δηφ ζχλ ηψ Πξνθήηε, Αββαθνχκ ζνη θξαπγάδσ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε».  
 
Χο θσηαπγή ήιηνλ, Πάηεξ ανίδηκε, επί ζηχινπ, ιάκπνληα ηεζέαζαη, ηφλ ηνχ 
Θενχ, δνχινλ πκεψλ, θαί ηαίο πεγαδνχζαηο, εθ ηνχηνπ ζείαηο ιακπξφηεζηλ, 
ελζέσο θαηεπγάζζεο, Γαληήι θαί θαη’ ίρλνο, ηήο απηνχ πνιηηείαο εβάδηζαο.  
 
Γαηκνληθάο θάιαγγαο, φπισ ηήο πίζηεσο, εηξνπψζσ, ξείζξνηο ηε 
θαηέθιπζαο, ηψλ πξνζεπρψλ, ιχκελ ηήλ απηψλ, Πάηεξ αλαζηείιαο, ήλ 
ελεπνίνπλ ηνίο πιένπζη, θαί έζσζαο ηνχο πίζηεη, ηψ Υξηζηψ κεισδνχληαο, Σή 



δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε.  
 
Αλαζηειψλ, Πάηεξ ζαπηφλ πακκαθάξηζηε, νινλχθησο, ίζηαζν σο άζαξθνο, 
ακεηεψξηζηνλ ηήο ςπρήο, φκκα θεθηεκέλνο, θαί θαζαξφλ ψζπεξ έζνπηξνλ, 
ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ αίγιελ, θαί ηάο ζείαο εκθάζεηο, θαζαξά δηαλνία 
δερφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Νφκνη ελ ζνί, θχζεσο θεθαηλνηφκεληαη, λνκνδφηελ, Λφγνλ γάξ εγέλλεζαο, 
ππέξ αηηίσλ σο αιεζψο, Πάλαγλε θαί ιφγνλ, ηήο αινγίαο ξπζάκελνλ, ηφ 
γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, ηψλ πηζηψο κεισδνχλησλ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε.  
 

Χδή ε’  
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι’ επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο φδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Ίλα ηήο αζαλάηνπ, δφμεο επηηχρεο, ζαξθφο εζαλάησζαο, ηάο νξέμεηο Πάηεξ, 
θαί παζψλ ηάο νξκάο εραιίλσζαο, εγθξαηείαο πφλνηο, θαί πνηακφο ζαπκάησλ 
ψθζεο, θαί πεγή ηακάησλ ανίδηκε.  
 
Ήλ δηψδεπζε ηξίβνλ, Πάηεξ επί γήο πκεψλ ν ζαπκάζηνο, ελ εθηάζεη κάθαξ, 
γεγνλφηη ζνη ψθζε δεηθλχσλ ζνη, ζχλ δπζίλ Αγγέινηο, δεχξν βνψλ, θαί ζηήζη 
πξφο κε, πξφο Θεφλ αλπςνχκελνο ράξηηη.  
 
Λακπξπλφκελνο αίγιε, Πάηεξ αλεζπέξνπ, θαί ζείαο ειιάκςεσο, ηψλ 
δαηκφλσλ δφθνλ, θαί παζψλ ηήλ νκίριελ εδίσμαο, θαί σξάζεο ζηχινο, 
θσηνεηδήο θαί θιίκαμ φλησο, πξφο Θεφλ ηνπο πηζηνχο επαλάγνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ Γεζπφηελ ηεθνχζα, ψθζεο ππεξηέξα, ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, θαί βξνηψλ 
ηήλ θχζηλ, εζενχξγεζαο κφλε Παλχκλεηε, Θενηφθνλ φζελ, παλαιεζή ςπρή 
θαί γιψζζε, νη πηζηνί ζε Παξζέλε δνμάδνκελ.  
 

Χδή ο’  
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επαθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 
Ο λνχο ζνπ ηή πξφο Θεφλ, εγγχηεηη ιακπξπλφκελνο, αλάισηνο εδνλψλ, ππξί 
Πάηεξ έκεηλε, θαί παζψλ αλψηεξνο, θαί ηήο πξφο ηφ ζψκα, πξνζπαζείαο 
πςειφηεξνο.  
 
Νακάησλ δσνπνηψλ, ηψλ ραξηζκάησλ ηνχ Πλεχκαηνο, πιεζζείζά ζνπ ε 
ςπρή, ζεφθξνλ παλφιβηε, πνηακνχο αλέβιπζελ, ηακάησλ φλησο, φρεηνπο 
παζψλ μεξαίλνληαο.  



Θενηνθίνλ 
έ πξνζηαζίαλ πηζηνί, θαί ηείρνο θεθηήκεζα, νη ελ βπζψ ηψλ θαθψλ, θαί ζάισ 
ηψλ ζιίςεσλ, αεί θηλδπλεχνληεο, Θενηφθε κφλε, ηψλ βξνηψλ ηφ θαηαθχγηνλ.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ’  
Χο απαξράο ηήο θχζεσο 

ζπεξ αζηήξ πνιχθσηνο, ζπ αλαβάο καθάξηε, επί ηνχ ζηχινπ ηφλ θφζκνλ 
εθψηηζαο, ελ ηνίο νζίνηο έξγνηο ζνπ, θαί ηφ ζθφηνο ηήο πιαλεο, απεδηψμαο 
Πάηεξ, δηφ δεφκεζα, θαί λχλ επίιακςνλ, ελ ηαίο θαξδίαηο ηψλ δνχισλ ζνπ, ηφ 
άδπηνλ θσο ηήο γλψζεσο.  

Ο Οίθνο 
Ζψ δή ξππαξά πξφο ηήλ αίλεζηλ, ηψλ αγψλσλ ζνπ Πάηεξ πέθπθελ, νπ γάξ 
έρσ αγλήλ ηήλ θαξδίαλ κνπ, θαί γάξ ηαχηελ αηζρξψο θαηεκφιπλα, αιιά κνη 
δίδνπ ιφγνλ Άγηε, θαζαξψο αλπκλήζαη ηήλ ζήλ πνιηηείαλ, ήλ εζαχκαζαλ 
φλησο θαί Άγγεινη, θαί γάξ γέγνλαο ψζπεξ αζψκαηνο, εηιεθψο ηφ άδπηνλ 
θψο ηήο γλψζεσο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΑ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γαληήι ηνχ 

ηπιίηνπ.  
ηίρνη 

 Καί γήτλνλ πάλ, αιιά θαί γήλ εθθιίλσλ,  

 Οηθεί Γαληήι πξίλ ζηχινλ, θαί λχλ πφινλ.  

 Δλδεθάηε Γαληήι ζηπινβάκσλ εχξαην ηέξκα.  
 

Σή απηή εκέξα, ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Λνπθά, ηνχ λένπ ηπιίηνπ.  
ηίρνη 

 Πξφο χςνο αλήλεγθε ηφλ Λνπθάλ ζηχινο,  

 Λνπθάο δέ ηφλ λνχλ πξφο Θεφλ, πξφο φλ ηξέρεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αθεςεή θαί Αεηζαιά.  
ηίρνη 

 Αθεςεήλ βιέπσλ κε πάζρνληα μίθεη,  

 Αεηζαιά, δήισζνλ, Δδήισζά ζε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε Μείξαθφο ηηλνο, θαί δηήγεζηο πάλπ σθέιηκνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Άζιεζηο ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βαξζαβά.  
ηίρνη 

 Θχζαο Βαξζαβά δήζη, ιπηξσζείο μίθνπο.  



 Άλσ πνζψ δήλ, ζάηηνλ εθέησ μίθνο.  
 

Σψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Σεξεληίνπ, Βηθεληίνπ, Αηκηιηαλνχ, θαί Βεβαίαο.  
ηίρνη 

 Σκεζέληεο εκθαίλνπζη ηξείο ηε θαί κία  

 Θενχ Σξία πξφζσπα θαί θχζηλ κίαλ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  
 

Χδή δ’  
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο 
δξφζνλ ηφ πχξ, κεηέβαινλ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Σάμεηο Αγγέισλ ζνπ ηήλ ζηάζηλ, θαηεπιάγεζαλ πακκάθαξ ζενθφξε, κεηά 
ζψκαηνο γάξ, ηήλ ηνχησλ πνιηηείαλ, αλαιαβψλ εθξαχγαδελ, ν Θεφο 
επινγεηφο εί.  
 
Όςεη αυινπ πνιηηείαο, πξνθεηείαο ηε εθιάκπσλ θσηαπγεία, ηακάησλ εκίλ, 
απήζηξαςαο αθηίλαο, ηνίο επζεβψο ηηκψζί ζε, Γαληήι ζαπκαηνθφξε.  
 
Λχζνλ παζψλ κνπ ηήλ νκίριελ, ηή ιακπξφηεηη, πακκάθαξ ζήο πξεζβείαο, θαί 
πξφο ηξίβνπο δσήο, νδήγεζνλ βνψληα, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ίιεσο έζν κνη Παξζέλε, θαί πιεγέληα κε ξνκθαία ακαξηίαο, ελ κνηψζεη ηήο 
ζήο, ζεξάπεπζνλ πξεζβείαο, Δπινγεκέλνο θξάδνληα, ν θαξπφο ηήο ζήο 
θνηιίαο.  
 

Χδή ε’  
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ 
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Σψλ νξεθηψλ ηφ έζραηνλ, ηψλ θαιψλ ηφ αθξφηαηνλ, Πάηεξ ζενθφξε, αθξηβψο 
θαηέιαβεο, πηεξνίο θνπθηδφκελνο, ηψλ ελαξέησλ πξάμεσλ, θαί ζχλ 
αζσκάηνηο, Γαληήι αλαθξάδεηο, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ζ ηνχ Θενχ ζε δχλακηο, πξνθαλψο εληζρχζαζα, θέξεηλ ηνχ θξπκνχ, ηφ 
δπζρεξέο επνίεζελ, ειίνπ ηφλ θαχζσλα, ηάο ζεπεδφλαο ηάο ηήο ζαξθφο, θαί 
ηψλ εμ απηήο, γεγελεκέλσλ ζθσιήθσλ, ηήλ θάθσζηλ βνψληα, Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 



Νένο Ηψβ ζχ πέθελαο, Γαληήι αμηάγαζηε, πιήζεη πεηξαζκψλ, πεξηζρεζείο θαί 
ζιίςεσλ, Γαπίδ ηήλ πξαφηεηα, θαί Ηαθψβ ηφ άπιαζηνλ, θαί ηήλ ζσθξνζχλελ, 
Ησζήθ εκηκήζσ, θξαπγάδσλ, ηφλ Γεζπφηελ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Οη Θενηφθνλ Γέζπνηλα, Παλαγία θξνλνχληέο ζε, ξήκαζηλ επφκελνη, ηνίο ζνίο 
παλχκλεηε, ζέ λχλ καθαξίδνκελ, φηη Θεφλ καθάξηνλ, έηεθεο εκίλ, φλ ελ δπζί 
ηαίο νπζίαηο, κηά δέ ππνζηάζεη, αλπκλνχληεο βνψκελ, Λαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Χδή ζ’  
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν Όςηζηνο 
εθψλ, θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελνκελνο 
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 
Ηδνχ ζνη πχιαη νπξαλψλ, κεηαζηάληη θαί ηφλ δξφκνλ ηειέζαληη, Πάηεξ 
ελνίρζεζαλ, θαί ηψλ Αγγέισλ ηάμεηο εδέμαλην, ν ζηεθνδφηεο δέ Υξηζηφο, 
δφμε εζηεθάλσζε, δηθαηνζχλεο ζε, φλ πκλνχληεο νη πηζηνί κεγαιχλνκελ.  
 
Χο θξίλνλ Πάηεξ ηνχ αγξνχ, ελ ιεηκψλη ηήο αζιήζεσο ήλζεζαο, θαί σο 
θππάξηζζνο, εηο χςνο ήξζεο ηήο ηειεηφηεηνο, σζεί ειαία ςαιεθάλεο ηά 
πξφζσπα, θαί κηθψο, ηάο θαξδίαο εκψλ, ηιαξχλσλ ηψ ειαίσ ηψλ πφλσλ ζνπ.  
 
ηχιφλ ζε βάζεη αξεηψλ, ζηεξηδφκελνλ ε θηίζηο εγλψξηζε, πχξγνλ αθιφλεηνλ, 
ζαπκάησλ βξχζηλ, ιηκέλα εχδηνλ, ηψλ ηακάησλ ζεζαπξφλ, δνρείνλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, δηφ ζνπ ζήκεξνλ, Γαληήι επηηειεί ηφ κλεκφζπλνλ.  
 
Ζιίνπ ζήκεξνλ εκίλ, εμαλέηεηιε θαηδξφηεξνλ ζηε, ε ζεία κλήκε ζνπ, πηζηψλ 
θαξδίαο θαηαθσηίδνπζα, δηθαηνζχλεο ηψ θσηί δφθνλ δέ δηψθνπζα, ηψλ 
ςπρνθζφξσλ παζψλ, ήλ ηεινχληεο επζεβψο αλπκλνχκέλ ζε.  

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 
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν Όςηζηνο 
εθψλ, θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελνκελνο 
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 



Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 
Σψ θξχεη θαί ηφ θαχζσλη, πηεδφκελνο Πάηεξ, ηψ ζψκαηη κεηέσξνο, δηεηέιεζαο 
ψζπεξ, αδάκαο κή θακπηφκελνο, Γαληήι παλζαχκαζηε, ηήο θχζεσο ηαίο 
αλάγθαηο, δηά ηνχην θαί δφμεο, αζαλάηνπ ζε πηφλ, εμίσζελ απνιαχεηλ.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Δθχεζαο παλάρξαληε, ηφλ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηψ θφζκσ ν ηήλ ζσηήξηνλ, 
εθηεινχληα παλζφθσο, νηθνλνκίαλ αξίζηελ, δηά ηνχηφ ζε πάληεο, 
πκλνινγνχκελ αμίσο, σο πξεζβεχνπζαλ ηνχησ, ιπηξσζήλαη εκάο λφζσλ, θαί 
παληνίσλ θηλδχλσλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΩΝ ΑΓΗΩΝ ΠΡΟΠΑΣΟΡΩΝ 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ζηηρνινγνχκελ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ, ηφ Κάζηζκα 

φινλ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Αλαζηάζηκα γ’, Αλαηνιηθά γ’ θαί ηψλ Πξνπαηφξσλ ηηρεξά Πξνζφκνηα δ’.  
 

Ήρνο πι. δ’  
Ο ελ Δδέκ Παξάδεηζνο 

Σψλ Πξνπαηφξσλ ζήκεξνλ πηζηνί, ηεινχληεο κλεκφζπλα, αλπκλήζσκελ 
Υξηζηφλ ηφλ Λπηξσηήλ, ηφλ κεγαιχλαληα απηνχο, ελ πάζη ηνίο έζλεζη, θαί 
ζαπκάησλ ηά παξάδνμα πηζηψο, επηηειέζαληα Κχξηνλ, σο θξαηαηφλ θαί 
δπλαηφλ, θαί εμ απηψλ ασαδείμαληα, ξάβδνλ δπλάκεσο εκίλ, ηήλ κφλελ 
απείξαλδξνλ, θαί ζεφπαηδα Μαξίαλ ηήλ αγλήλ, έμ ήο ηφ άλζνο πξνήιζε 
Υξηζηφο, βιαζηήζαο πάζη ηήλ δσήλ, θαί αδάπαλνλ ηξπθήλ, θαί ζσηεξίαλ ηήλ 
αηψληνλ.  
 
Ο ηνχο Αγίνπο Παίδαο εθ ππξφο, ξπζάκελνο Γέζπνηα, θαί εθ ζηφκαηνο 
ιεφλησλ Γαληήι, ν επινγήζαο Αβξαάκ, Ηζαάθ ηε ηφλ δνχιφλ ζνπ, θαί ηφλ 
ηνχηνπ πηφλ ηφλ Ηαθψβ, ν επδνθήζαο εθ ζπέξκαηνο, ηνχησλ γελέζζαη θαζ’ 
εκάο, ίλα ηνχο πξίλ νιηζζήζαληαο, ζψζεο πξνπάηνξαο εκψλ, ζηαπξνχζαη 
θαί ζάπηεζαη, θαί ζπληξίβεηο ηνχ ζαλάηνπ ηά δεζκά, ζπλεγείξεηο ηε πάληαο, 
ηνχο απ’ αηψλνο φληαο ελ λεθξνίο, πξνζθπλνχληάο ζνπ Υξηζηέ, ηήλ Βαζηιείαλ 
ηήλ αηψληνλ.  
 
Χο ελ ςεθάδη κέζνλ ηήο θινγφο, ηή δξφζσ ηνχ Πλεχκαηνο, αγαιιφκελνη νη 
Παίδεο ηνχ Θενχ, πεξηεπάηνπλ κπζηηθψο, ελ απηή πξνηππψζαληεο, ηήλ 
Σξηάδα θαί ηήλ ζάξθσζηλ Υξηζηνχ, θαί σο ζνθνί δηά πίζηεσο, έζβεζαλ 
δχλακηλ ππξφο, θαί Γαληήι δέ ν δίθαηνο, ιεφλησλ ψθζε θηκσηήο, ψλ ηαίο 
δεήζεζη, δπζσπνχκελνο θηιάλζξσπε σηήξ, θαί εκάο ηνχ αζβέζηνπ, θαί 



αησλίνπ ιχηξσζαη ππξφο, θαί αμίσζνλ ηπρείλ, ηήο νπξαλίνπ Βαζηιείαο ζνπ.  
 
ζπεξ ελ δξφζσ φληεο νη πηζηνί, θαί Άγηνη Παίδεο ζνπ, ελ θακίλσ ηήο θινγφο 
ηήο ηνχ ππξφο, πξνεδσγξάθνπλ κπζηηθψο, ηήλ εθ Παξζέλνπ ζνπ έιεπζηλ, ηήλ 
αθιέθησο αλαιάκςαζαλ εκίλ, θαί Γαληήι δέ ν δίθαηνο, θαί ελ Πξνθήηαηο 
ζαπκαζηφο, ηξαλψο ηήλ ζείαλ δεπηέξαλ ζνπ, επηδεκίαλ πξνδειψλ, Δψξσλ 
εθξαχγαδελ, εσο νχ ζξφλνη εηέζεζαλ θεζί, θαί θξηηήο εθαζέζζε, θαί ηνχ 
ππξφο επέζηε πνηακφο, νχ ξπζζείεκελ Υξηζηέ, ηαίο ηθεζίαηο απηψλ Γέζπνηα.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’  Αλαηνιίνπ 
Σνχο πξφ ηνχ λφκνπ Παηέξαο, άπαληαο επθεκήζσκελ ζήκεξνλ πηζηνί, 
Αβξαάκ ηφλ θηιφζενλ, Ηζαάθ ηφλ εμ επαγγειίαο ηερζέληα, θαί Ηαθψβ, θαί ηνχο 
δψδεθα Παηξηάξραο, Γαπίδ ηφλ πξαφηαηνλ θαί Γαληήι ηφλ επηζπκηψλ 
Πξνθήηελ, θαί ηνχο ηξείο Παίδαο ζχλ απηνίο γεξαίξνληεο, ηνχο ηήλ θάκηλνλ είο 
δξφζνλ κεηαβαιφληαο, αηηνχκελνη άθεζηλ παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηνχ 
ελδνμαδνκέλνπ ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.  
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σν απηνχ Ήρνπ 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηνχ Ήρνπ.  

 
Γφμα... Ήρνο γ’ Γεξκαλνχ 

Σψλ Πξνπαηφξσλ ηφ ζχζηεκα, νη θηιένξηνη δεχηε, ςαικηθψο επθεκήζσκελ, 
Αδάκ ηφλ Πξνπάηνξα, Δλψρ, Νψε; Μειρηζεδέθ, Αβξαάκ, Ηζαάθ θαη Ηαθψβ, 
κεηά λφκνλ, Μσυζήλ θαί Ααξψλ, Ηεζνχλ, ακνπήι θαί Γαπίδ, κεζ’ ψλ ηφλ 
Ζζαταλ, Ηεξεκίαλ, Ηεδεθηήι, θαί Γαληήι θαί ηνχο δψδεθα, άκα Ζιηνχ, Διηζαίνλ 
θαί ηνχο άπαληαο, Εαραξίαλ θαί ηφλ Βαπηηζηήλ, θαί ηνχο θεξχμαληαο Υξηζηφλ, 
ηήλ δσήλ θαί αλάζηαζηλ ηνχ γέλνπο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ, ν απηφο 
Αζπφξσο εθ ζείνπ Πλεχκαηνο, βνπιήζεη δέ Παηξφο, ζπλείιεθαο Τηφλ ηφλ ηνχ 
Θενχ, εθ Παηξφο ακήηνξα, πξφ ηψλ αηψλσλ ππάξρνληα, δη’ εκάο δέ εθ ζνχ 
απάηνξα γεγνλφηα, ζαξθί απεθχεζαο, θαί βξέθνο εγαινχρεζαο, δηφ κή 
παχζε πξεζβεχεηλ, ηνχ ιπηξσζήλαη θηλδχλσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ, ηφ Αλαζηάζηκνλ 
 

Γφμα… Καί λχλ… 
Σψλ Πξνπαηφξσλ  Ήρνο β’  

Δλ πίζηεη ηνχο Πξνπάηνξαο εδηθαίσζαο, ηήλ εμ Δζλψλ δη’ απηψλ 
πξνκλεζηεπζάκελνο Δθθιεζίαλ, Καπρψληαη ελ δφμn νη Άγηνη, φη εθ ζπέξκαηνο 
απηψλ, ππάξρεη θαξπφο επθιεήο, ε αζπφξσο ηεθνχζά ζε, Σαίο απηψλ 
ηθεζίαηο, Υξηζηέ φ Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Καί Απφιπζηο 
 



ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Δηο ηφ, Θεφο Κχξηνο, Σξνπάξηνλ ηφ Αλαζηάζηκνλ, Γφμα, ηφ απηφ, Καί 
λχλ, ηψλ Πξνπαηφξσλ.  
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, νη Αλαβαζκνί ηνχ ήρνπ.  
 

Σφ, Πάζα πλνή, Δπαγγέιηνλ ηφ Δσζηλφλ. Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ 
ζεαζάκελνη. ν Ν’  
 

Καί νη Καλφλεο, ηήο Οθησήρνπ, ν Αλαζηάζηκνο, ηψλ Αγίσλ ηξηψλ 
Παίδσλ, θαί ηψλ Πξνπαηφξσλ.  
 

Καλψλ ηψλ Αγίσλ ηξηψλ Παίδσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σξείο παίδαο πκλψ, Γαληήι ηε ηφλ κέγαλ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’  Ήρνο πι. δ’  
«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν 
Ηζξαειίηεο αλεβφα, Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».  
 
Σφλ άλαξρνλ Λφγνλ ηφλ εθ Παηξφο, πξφ πάλησλ αηψλσλ, γελλεζέληα 
ζενπξεπψο, ηφλ ελ ηή θακίλσ λεαλίαηο, ζπκβνιηθψο νξαζέλ ηα δνμάζσκελ.  
 
Ρεκάησλ ηπξάλλνπ ηνχ δπζζεβνχο, νη επγελείο Παίδεο, θαηαπηχζαληεο 
θαξηεξψο, ηξνθαίο παξαλφκνηο κηαλζήλαη, Υαιδατθψο νπ θαηεμίσζαλ.  
 
Δηξέθεζζε ιφγσ κέλ ςπρηθψο, ηξνθαίο απηνκάηνηο, θερξεκέλνη δέ ζαξθηθψο, 
ηψλ αβξνδηαίησλ ηαίο ηδέαηο, ηψ Βαζηιεί σξαηφηεξνη δείθλπζζε.  

Θενηνθίνλ 
Ηφλ ηφλ ηνχ φθεσο αθναίο, Πηθξψο εκπαξέληα, ηαίο ηήο Δχαο ε εθ Γαπτδ, 
βιαζηήζαζα Κφξε ζεξαπεχεη, ηφλ Λπηξσηήλ θπνθνξήζαζα.  
 

Καλψλ ηψλ Αγίσλ Πξνπαηφξσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο 
 

Παηξάζηλ αίλνλ εηθφησο λχλ εηζθέξσ. Ησζήθ.  
 

Χδή α’  Ήρνο α’  
«Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε, Υξηζηφο εμ νπξαλψλ, απαληήζαηε, Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Παηξάζηλ αίλνλ πξνζάμσκελ, πξφ Νφκνπ θαί ελ Νφκσ εθιάκςαζη, θαί ηφλ εθ 
Παξζέλνπ ιάκςαληα, Κχξηνλ θαί Γεζπφηελ, γλψκε νξζή, ηεζεξαπεπθφζη, θαί 
αδχηνπ θσηηζκνχ λχλ απνιαχνπζηλ.  



 
Αδάκ ηφλ πξψηνλ ηηκήζσκελ, ρεηξί ηεηηκεκέλνλ ηνχ θηίζαληνο, θαί πάλησλ 
εκψλ Πξνπάηνξα, ήδε γεγελεκέλνλ, θαί ελ ζθελαίο, ηαίο επνπξαλίαηο, κεηά 
πάλησλ εθιεθηψλ αλαπαπφκελνλ.  
 
Σφλ Άβει δψξα πξνζάγνληα, ςπρή επγελεζηάηε πξνζήθαην, ν πάλησλ Θεφο 
θαί Κχξηνο, ηνχηνλ δέ κηαηθφλσ, πάιαη ρεηξί, ηεζαλαησκέλνλ, αλεθφκηζε πξφο 
θψο σο ζείνλ Μάξηπξα.  

Θενηνθίνλ 
Ρεηψλ ελζέσλ αθνχζσκελ, βνψλησλ ηνχ Υξηζηνχ ηήλ αλάδεημηλ, ηδνχ γάξ 
πειαίσ ηίθηεηαη, Κφξεο εμ απεηξάλδξνπ, νχ ηφλ θξηθηφλ, ηφθνλ πξνκελχεη, 
Αζηξνιφγνηο ν αζηήξ επηθαηλφκελνο.  

Καηαβαζία 
«Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε, Υξηζηφο εμ νπξαλψλ, απαληήζαηε, Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη».  
 

Σψλ αγίσλ Παίδσλ 
 

Χδή γ’  
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 
χλεζηλ θηεζάκελνη, ηήλ ζενδίδαθηνλ Γέζπνηα, Παίδεο Γαπτδ, Νφκνπο ηνχο 
παηξψνπο, ζενθξφλσο εηήξεζαλ.  
 
Πχξ νχ θαηεθιφγηζε, ηά θαζαξψηαηα ζψκαηα, ηψλ επζεβψλ, δηά γάξ 
λεζηείαο, ςπρνηξφθνπ εξδεχνλην.  
 
Αίλνλ ηφλ παγθφζκηνλ, θαί πνιπυκλεηνλ άδνπζη, Παίδεο νη ηξείο, κέζνλ ηήο 
θακίλνπ, ζαπκαζηψο δξνζηδνκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα ηφθνλ Γέζπνηα, εθ παξζελεχνληνο ζψκαηνο, δείμεο εκίλ, ζψδεηο ελ 
θακίλσ, παξζελεχνληα ζψκαηα.  
 

Σψλ Πξνπαηφξσλ 
 

Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ 
Άδεηαη ελ θφζκσ, ηφ ηνχ ήζ πξφο ηφλ Κηίζηελ δηάππξνλ, ελ γάξ ακέκπησ 
πνιηηεία, θαί ςπρήο δηαζέζεη, απηφλ φλησο εζεξάπεπζε, θαί λχλ ελ ρψξα ηψλ 
δψλησλ βνά, άγηνο εί Κχξηε.  
 
ηφκαηη θαί γιψζζε, θαί θαξδία Δλψο ν ζαπκάζηνο, επηθαιείζζαη ζενθξφλσο, 
ηφλ ηψλ φισλ Γεζπφηελ, Θεφλ ήιπηζελ ελ πλεχκαηη, θαί επαξέζησο βηψζαο 
ελ γή, θιένο επελέγθαην.  



 
Ηεξνινγίαηο, ηεξαίο ηφλ Δλψρ καθαξίζσκελ, επαξεζηήζαο γάξ Κπξίσ, 
κεηεηέζε ελ δφμε, νθζείο θξείηησλ θαζσο γέγξαπηαη, ζαλάηνπ νία Θενχ 
πεθελψο, δνχινο γλεζηψηαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Νχλ ε πξνζδνθία, ηψλ Δζλψλ εθ Παξζέλνπ πξνέξρεηαη, θαί Βεζιεέκ ηήλ 
θεθιεηζκέλελ, ππαλνίγεη πξνζθφξσο, Δδέκ Λφγνλ ζσκαηνχκελνλ, 
εηζδεδεγκέλε θαί θάηλε ζαξθί, επαλαθιηλφκελνλ.  

Καηαβαζία 
«Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ' εζράησλ 
εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζπφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, Ο 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο β’  
Δηο δξφζνλ ηνίο Παηζί, ηφ πχξ κεηεβάιιεην, φ ζξήλνο εηο ραξάλ, ηαίο Γπλαημίλ 
ελειιάηηεην, Άγγεινο γάξ, ελ ακθνηέξνηο δηεθφλεη ηνίο ζαχκαζη, ηνίο κέλ, εηο 
αλάπαπζηλ κεηαπνηήζαο ηήλ θάκηλνλ, ηαίο δέ, ηήλ αλάζηαζηλ θαηακελχζαο 
ηξηήκεξνλ, ν αξρεγφο ηήο δσήο εκψλ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Δάλ δέ δφμε ηψ Πξνεζηψηη, ιέγνκελ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α’  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Τκλήζσκελ πηζηνί, ηνχο Πξνπάηνξαο πάληαο, Υξηζηνχ ηνχ δη’ εκάο, επί γήο 
νξαζέληνο, δνμάδνληεο ελ άζκαζη, ηφλ απηνχο ζαπκαζηψζαληα, σο ηήλ 
έιεπζηλ, πξνεθηππψζαληαο ηνχηνπ, θαί ηήλ γέλλεζηλ, ηήλ εθ Παξζέλνπ 
αθξάζησο, ηψ θφζκσ θεξχμαληαο.  
 

Σψλ Αγίσλ παίδσλ 
 

Χδή δ’  
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε, κφλε 
θηιάλζξσπε».  
 
Γαληήι ν ζνθψηαηνο, ελζεαζηηθψο ηφλ λνχλ θσηηδφκελνο, ηά έλχπληα δηέιπζε, 
ηψλ Απηνθξαηφξσλ ζεία ράξηηη.  
 
Απαζηξάπηεη ηνίο ζαχκαζηλ, ε έλ ηή θακίλσ ηψλ Παίδσλ άζιεζηο, ηφλ γάξ 
ηχξαλλνλ εδψγξεζε, πξφο επίγλσζίλ ζνπ Παληνδχλακε.  
 
πκθσλίαο ηά φξγαλα, θαί ηήο κνπζηθήο κέιε παλαξκφληα, ηνχο γελλαίνπο νχ 
θαηέζειμαλ, θαί ρξπζή εηθφλη νπρ ππέθπςαλ.  

Θενηνθίνλ 
Τκλσδίαηο Παλχκλεηε, νη ελ Βαβπιψλη Παίδεο γεξαίξνπζη, ηφλ Τηφλ ζνπ ηφλ 
ππέξζενλ, φλ ελ ηή θακίλσ επεγίλσζθνλ.  



 
Σψλ Πξνπαηφξσλ 

 
Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο 

Αίλνλ πξνζαγάγσκελ Θεψ, ηηκψληεο κεισδήκαζη, Νψε ηφλ φλησο φληα 
δίθαηνλ, ελ πάζαηο γάξ εληνιαίο, ζείαηο θαιιπλφκελνο, ψθζε ηψ Υξηζηψ 
επαξεζηή ζαο, ψ κεισδνχκελ πηζηψο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Ηδψλ ζνπ Θεφο ηφ επγελέο, ηήο γλψκεο ηφ αθέξαηνλ, θαί θαηά πάληα Νσε 
ηέιεηνλ, δεπηέξνπ θφζκνπ ζαθψο, αξρεγφλ ζε δείθλπζη, ζψζαληα απηψ 
παληφο εθ γέλνπο, θαηαθιπζκνχ αηζζεηνχ, ζπέξκα, σο απηφο δηεηάμαην.  
 
Νψε ηφλ θπιάμαληα Θενχ, ηφλ λφκνλ απαξάηξσηνλ, θαί επξεζέληα ηφηε 
δίθαηνλ, ηή γελεά εαπηνχ, θαί μπιίλε ζψζαληα, πάιαη Κηβσηψ αιφγσλ γέλε, 
πξνζηάμεη παληνπξγηθή, χκλνηο επζεβψο καθαξίζσκελ.  
 
Οίλνλ θαηαλχμεσο εκίλ, πεγάδεη ηνίο ηηκψζί ζε, Νψε καθάξηε ε κλήκε ζνπ, 
επθξαίλνπζα θαί ςπράο, θαί θαξδίαο πάληνηε, ηψλ εηιηθξηλψο καθαξηδφλησλ, 
ηνπο ηξφπνπο ζνπ ηνχο ζεκλνχο, θαί ηήλ πνιηηείαλ ηήλ έλζενλ.  

Θενηνθίνλ 
Νχλ ε άπνιχηξσζηο εκψλ, ελ θάηλε αλαθιίλεηαη, θαί ζπαξγαλνχηαη ψζπεξ 
λήπηνλ, θαί Μάγνη αλαηνιψλ, Βαζηιείο αθίθνλην, ηνχηνλ σο Θεφλ θαί Βαζηιέα, 
ηερζέληα επί ηήο γήο, βιέςαη θαί ιαηξεχζαη ζχλ δψξνηο πηζηψο.  

Καηαβαζία 
«Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί άλζνο εμ απηήο Υξηζηέ, εθ ηήο Παξζέλνπ 
αλεβιάζηεζαο, εμ φξνπο ν αηλεηφο, θαηαζθίνπ δαζένο, ήιζεο ζαξθσζείο εμ 
απεηξάλδξνπ, ν άπινο θαί Θεφο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ, Κχξηε».  
 

Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
 

Χδή ε’ 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ; αιι’ επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο φδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Μπεζέληεο ηφλ Νφκνλ, ψηεξ νπθ εξλήζαλην νη ζνί ζεξάπνληεο, Γαληήι ν 
κέγαο, ζχλ ηξηζί Νεαλίαηο ζεφθξνζηλ, αιι’ ηζρχλ ιαβφληεο, ηήλ παξά ζνχ ηνχ 
επεξγέηνπ, ηνχο Σπξάλλνπο αλδξείσο εηξέςαλην.  
 
Ννεξψο εκπείην, Γαληήι θηιάλζξσπε ηά ζά κπζηήξηα, επί γάξ λεθέιεο, σο 
Τηφλ ζε αλζξψπνπ εξρφκελνλ, ηψλ Δζλψλ απάλησλ, νία Κξηηήλ θαί Βαζηιέα, 
εΘεψξεη λνφο θαζαξφηεηη.  
 
Χξαηψζε ψ Παίδεο, ππέξ ιίζνλ ζάπθεηξνλ, πκψλ ηά ζψκαηα, σο απγή 
ρξπζίνπ, επζεβείαο ηψ δήισ ππξζεχεηε, εκπεξηπαηνχληεο ραξκνληθψο ελ ηή 



θακίλσ, θαί θξνηνχληεο ρνξείαλ παγθφζκηνλ.  
Θενηνθίνλ  

Γαληήι ζε Παξζέλε, ξνο πξνδηέγξαθε ζαθψο ν έλζενο, νη ηξηηηνί δέ Παίδεο, 
θαζνξψληεο ηήλ θιφγα δξνζίδνπζαλ, ηφλ ζφλ ζείνλ ηφθνλ, κεισδηθψο 
αλεπθεκνχζηλ, σο σηήξα θαί Κηίνηελ θαί Κχξηνλ.  
 

Σψλ Πξνπαηφξσλ 
 

Θεφο ψλ εηξήλεο 
Δπαίλνηο ηηκάζζσ, ελζένηο φ ήκ, παηξηθήλ επινγίαλ θαξπνχκελνο, θαί έλαληη 
επάξεζηνο, δεηθλχκελνο Θενχ, θαί ηνίο ηψλ Πξνπαηφξσλ, ρνξνίο 
θαηεηιεγκέλνο, θαί ελ ρψξα ηψλ δψλησλ, πεξηραξψο αλαπαπφκελνο.  
 
Ηδείλ εμηψζε, σο θίινο Θενχ, Αβξαάκ ηήλ εκέξαλ ηνχ Κηίζηνπ απηνχ, θαί 
έκπιεσο εγέλεην, ραξάο Πλεπκαηηθήο, ηνχηνλ νχλ δηαλνίαο, επζχηεηη 
ηηκψληεο, καθαξίζσκελ πάληεο, σο ηνχ Θενχ πηζηφλ ζεξάπνληα.  
 
Καηείδεο σο ζέκηο, αλζξψπσ ηδείλ, ηήλ Σξηάδα, θαί ηαχηελ εμέληζαο, σο θίινο 
γλεζηψηαηνο, πακκάθαξ Αβξαάκ, φζελ κηζζφλ θνκίδε, ηήο μέλεο μελαγίαο ηφ 
γελέζζαη απείξσλ, Δζλψλ Παηήξ δηά ηήο πίζηεσο.  

Θενηνθίνλ 
Ο Πιήξεο θελνχηαη, ζαξθί δη’ εκάο, θαί αξρήλ ν πξνάλαξρνο δέρεηαη, 
πησρεχεη δέ ν πινχζηνο, θαί Λφγνο ψλ Θενχ, ελ θάηλε ηψλ αιφγσλ, 
πξνζθιίλεηαη σο βξέθνο, ηήλ αλάπιαζηλ πάλησλ, ηψλ απ’ αηψλνο 
εξγαδφκελνο.  

Καηαβαζία 
«Θεφο ψλ εηξήλεο, Παηήξ νηθηηξκψλ, ηήο κεγάιεο Βνπιήο ζνπ ηφλ Άγγεινλ, 
εηξήλελ παξερφκελνλ, απέζηεηιαο εκίλ, φζελ ζενγλσζίαο, πξφο θψο 
νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε, Φηιάλζξσπε».  
 

Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
 

Χδή ο’ 
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, θαί πξφο βπζφλ 
βηαίσο ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιι’ απηφο ηήλ θξαηαηάλ ρείξά κνη έθηεηλνλ, σο 
ηψ Πέηξσ, θαί εθ βπζνχ θζνξάο αλάγαγε».  
 
Άξμαληεο ηψλ ςπρηθψλ, παζεκάησλ ηή δπλάκεη ηνχ Λφγνπ, ρψξαο Δζλψλ 
Υαιδαίσλ, εγεκφλεο γεγφλαηε, νίδε γάξ ε αξεηή, γέξα ραξίδεζζαη, 
θεθηεκέλνηο, ψ ηνχ Γαπίδ ζνθνί απφγνλνη.  
 
Νέθξσζηλ ν Γαληήι, δσεθφξνλ ελδπζάκελνο πάιαη, ηφλ σο Θεφλ Υαιδαίνηο, 
δπζζεβψο λνκηδφκελνλ, αλαηξεί δηά ηξνθήο, δξάθνληα θάθηζηνλ, ηεξείο δέ, 
ηνχο δπζκελείο ζνθψο απέθηεηλελ.  

Θενηνθίνλ 



Ηιεψλ κνη ηφλ Κξηηήλ, ηφλ Τηφλ ζνπ Θενηφθε Παξζέλε, ηαίο ζαίο ιηηαίο 
γελέζζαη ελ εκέξα ηήο θξίζεσο, ιπηξσηήλ ηε ηψλ δεηλψλ, Μήηεξ δπζψπεζνλ, 
ζνί γάξ κφλε ηά ηήο ειπίδνο αλαηίζεκη.  
 

Σψλ Πξνπαηφξσλ 
 

πιάγρλσλ Ησλάλ 
Σχπσζηο Υξηζηνχ, ηνχ πάζνπο γεγέλεζαη, ζαθψο Ηζαάθ καθαξηψηαηε, 
αλαγφκελνο, παηξηθή εππεηζεία ηνχ ζχεζζαη, δηά ηνχην κεκαθάξηζαη, θαί θίινο 
Θενχ, ψθζεο φλησο γλεζηψηαηνο, κεηά πάλησλ Γηθαίσλ ζθελνχκελνο.  
 
θζε Ηαθψβ, ζεξάπσλ πηζηφηαηνο, ηνχ πάλησλ Θενχ, φζελ επάιαηζε, κεη’ 
Αγγέινπ λνχο, θαζνξψλ ηφλ Θεφλ κεησλφκαζηαη, θαί θαζεχδσλ ζείαλ θιίκαθα 
ηεζέαηαη, ήπεξ Θεφο επεζηήξηθην, ν ζαξθί πξνζπιαθείο άγαζφηεηη.  
 
ηέξγσλ Ησζήθ, παηξφο ηήλ εππείζεηαλ, ελ ιάθθσ βιεζείο, 
πξνζαπεκπφιεηαη, εηο πξνηχπσζηλ, ηνχ ηπζέληνο ελ ιάθθσ βιεζέληνο 
Υξηζηνχ, ζηηνδφηεο ηε Αηγχπηνπ ερξεκάηηζε, ζψθξσλ γεγνλσο θαί δίθαηνο, 
Βαζηιεχο ηε παζψλ αιεζέζηαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Νένλ επί γήο, παηδίνλ γλσξίδεηαη, ν ψλ ζχλ Παηξί αεί θαί Πλεχκαηη, 
ζπαξγαλνχηαη δέ, ν ηήλ γήλ ζπαξγαλψζαο νκίριε ζαθψο, θαί ελ θάηλε ηψλ 
αιφγσλ αλαθέθιηηαη, ηνχηνπ λχλ πξνενξηάζσκελ, γεγεζφηεο ηήλ άζπνξνλ 
γέλλεζηλ.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο β’  Απηφκεινλ 
Υεηξφγξαθνλ εηθφλα κή ζεβαζζέληεο, αιι’ αγξάθσ νπζία ζσξαθηζζέληεο 
ηξηζκαθάξηνη, ελ ηψ ζθάκκαηη ηνχ ππξφο εδνμάζζεηε, ελ κέζσ δέ θινγφο 
αλππνζηάηνπ ηζηάκελνη, Θεφλ επεθαιείζζε, Σάρπλνλ ν Οηθηίξκσλ, θαί 
ζπεχζνλ σο ειεήκσλ, εηο ηήλ βνήζεηαλ εκψλ, φηη δχλαζαη βνπιφκελνο.  

Ο Οίθνο 
Δθηεηλφλ ζνπ ηήλ ρείξα, ήο πάιαη έιαβνλ πείξαλ Αηγχπηηνη πνιεκνχληεο, θαί 
Δβξαίνη πνιεκνχκελνη, κή θαηαιίπεο εκάο, θαί θαηαπίε εκάο ν ζάλαηνο, ν 
δηςψλ εκάο, θαί αηάλ ν κηζψλ εκάο, αιι’ έγγηζνλ εκίλ, θαί θείζαη ηψλ 
ςπρψλ εκψλ, σο εθείζσ πνηέ ηψλ Παίδσλ ζνπ ηψλ ελ Βαβπιψλη, απαχζησο 
αλπκλνχλησλ ζε θαί βιεζέλησλ ππέξ ζνχ εηο ηήλ θάκηλνλ, θαί εθ ηαχηεο 
θξαπγαδφλησλ ζνη, Σάρπλνλ ν νηθηίξκσλ, θαί ζπεχζνλ σο ειεήκσλ εηο ηήλ 
βνήζεηαλ εκψλ, φηη δχλαζαη βνπιφκελνο.  
 



Αλαγηλψζθνκελ πξψηνλ ηφ ζπλαμάξηνλ ηήο εκέξαο ηνχ κελφο, είηα ηψλ 
Αγίσλ Πξνπαηφξσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή ηψλ Αγίσλ Πξνπαηφξσλ.  
ηηρνη 

 Γέμαζζαη ραξάλ νη πάιαη Πξνπάηνξεο,  

 Βιέπνληεο εγγίδνληα Υξηζηφλ Μεζζίαλ.  

 Γήζεν Αβξαάκ, φηη Πξφπαππνο Υξηζηνχ εδείρζεο.  
 

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

Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
 

Χδή δ’  
«Παίδεο ζενζεβείο έλ Βαβπιψλη, εηθφλη ρξπζή νχ πξνζεθχλεζαλ, αιι’ ελ 
κέζσ θακίλνπ ππξφο δξνζηδφκελνη, ηήλ σδήλ αλέκειπνλ ιέγνληεο, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Ήρνο ζενζεβήο εκεισδείην, εθ κέζνπ ππξφο ηψ Παληνθξάηνξη, Αδαξίαο γάξ 
ζείνλ ρνξφλ ζπζηεζάκελνο, ηήλ σδήλ αλέκειπνλ ιέγνληεο, Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Λχξα Νεαληψλ εζενιφγεη ηφλ πάλησλ Θεφλ θαί παληνθξάηνξα, ηφλ απηνίο ελ 
θακίλσ, ηξαλψο Οπηαλφκελνλ, θαί σδήλ αλέκειπνλ ιέγνληεο, Δπινγεηφο ν 
Θεφο, φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σξείο ηνχο ελ ηή θακίλσ βεβιεκέλνπο, εηδψο ν θξαηψλ σο εζεάζαην, ηνχ 
ηεηάξηνπ ηήλ ζέαλ, Τηφλ πξνζεγφξεπζε, ηνχ Θενχ θαί πάζηλ εβφεζελ, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ  
Έρσλ ιειακπξπζκέλνλ ζεία ατγιε, ηφλ λνχλ Γαληήι Θενκαθάξηζηε, ηήο 
Παξζέλνπ ηφλ ηφθνλ, ζαθψο πξνηεζέαζαη, κπζηηθαίο εηθφζη ηππνχκελνλ, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Σψλ Πξνπαηφξσλ 
 

Οη Παίδεο επζεβεία 
Τκλείζζσ Αλαλίαο, Αδαξίαο, Μηζαήι ζχλ ηψ Γαληήι, θάκηλνλ ζβέζαληεο 
ππξφο, θαί ιεφλησλ ραιηλψζαληεο, ηάο νξκάο θαί ηψ Υξηζηψ, ζπκθψλσο 
ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ννκίκσο ελαζιήζαο, πεηξαζκνίο θαί αλελδφηνηο ζιίςεζη, ζεξάπσλ θέθιεηαη 
Ηψβ, ηνχ Θενχ παλαιεζέζηαηνο, πξάνο άθαθνο επζχο, ηέιεηνο άκεκπηνο, 
αλαβνψλ, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 



Δλ πίζηεη Μσυζέα, Ααξψλ ηε θαί ηφλ ξ ηηκήζσκελ, αλεπθεκνχληεο, Ηεζνχλ, 
θαί Λεπτ ηφλ ηεξψηαηνλ, Γεδεψλ ηε θαί ακςψλ, θαί αλαθξάδνληεο, ν ηψλ 
Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ θαζψο πξνείπελ ν Πξνθήηεο, ελ γαζηξί ζπλέιαβελ, ε απεηξφγακνο, 
Θεφλ θαί ηεθείλ ζαθψο επείγεηαη, ελ πειαίσ Βεζιεέκ, ψ πάληεο ςάιινκελ, 
ν ηψλ Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Καηαβαζία 
«Οη Παίδεο επζεβεία ζπληξαθέληεο, δπζζεβνχο πξνζηάγκαηνο 
θαηαθξνλήζαληεο, ππξφο απεηιήλ νπθ επηνήζήζαλ, αιι' ελ κέζσ ηήο 
θινγφο, εζηψηεο έςαιινλ, Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί».  
 

Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
 

Χδή ε’  
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηπξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ 
Γεκηνπξγφλ θαί Λπηξσηήλ αλέβφα, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Σήλ Αβξαάκ επγέλεηαλ, δηαζψδεηλ ζπνπδάδνληεο, ηήλ νηθεηνηάηελ, πξφο 
απηφλ εθηήζαζζε, θξεπίδα ηήο Πίζηεσο, θαί ηήο Διπίδνο ζηνη, θαί 
ππνκνλήλ, θαί πεηξαζκψλ θαξηεξίαλ, βνψληεο αλελδφησο, ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Οη σο θσζηήξεο ιάκπνληεο, θαί ηήλ γήλ νπξαλψζαληεο, θαί ηήο επζεβείαο, 
θσηηζκψ ππξζεχνληεο, παγθφζκηνλ ζηήζαληεο, ρνξνζηαζίαλ άδνπζη, ηψ εθ 
πεηξαζκψλ εθζεζσθφηη Γεζπφηε, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Νεαληθψο νη ζβέζαληεο, επεξκέλελ ηήλ θάκηλνλ, θαί ηάο ηψλ ιεφλησλ, 
αθσθάο πεδήζαληεο, Γαπίδ νη απφγνλνη, λχλ γεγεζφηεο ςάιινπζη, Σφλ εθ 
πεηξαζκψλ, εθζεζσθφηα Γεζπφηελ, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, 
ιανο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μπζηαγσγείηαη πάλαγλε, Γαληήι φ ζνθψηαηνο, θαί πξνδσγξαθνχζη, Παίδεο 
ηξείο ηήλ γέλλεζηλ, ηήλ ζήλ νη ζεφθξνλεο, δηά ζπκβφισλ βιέπνληεο, ηφλ εθ 
ηήο γαζηξφο ζνπ, πξνειζφληα αθξάζησο, φλ Παίδεο επινγνχζηλ, ηεξείο 
αλπκλνχζη, ιανί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σψλ Πξνπαηφξσλ 
 

Θαχκαηνο ππεξθπνχο 
ήκεξνλ ηψλ απ’ αηψλνο ζείαλ κλήκελ, εθηειέζσκελ ζείσλ Παηέξσλ, ηνχ 
Αδάκ ηνχ Άβει ηε, ήζ θαί Νψε θαί ηνχ Δλψο, θαί Δλψρ θαί Αβξαάκ 



Μειρηζεδέθ θαί Ηψβ, θαί ηνχ Ηζαάθ ζχλ ηψ πηζηψ Ηαθψβ, Δπινγείησ ε θηίζηο 
βνψληεο ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Φάιαγγα Θενηεξπή ζείσλ Παηέξσλ, επθεκήζσκελ Βαξάθ θαί Νάζαλ, θαί ηφλ 
Διεάδαξνλ, Ησζίαλ θαί ηφλ Γαπτδ, Ηεθζάε ακνπήι ηε ηφλ ηά έκπξνζζελ 
νξψληα, ζεπηψο θαί αλαθξάδνληα, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο 
 
Έπαηλνλ κεισδηθψο Θενχ Πξνθήηαηο, πξνζαγάγσκελ αλεπθεκνχληεο, Χζεέ, 
Μηραίαλ ηε, νθνλίαλ θαί Αββαθνχκ, Εαραξίαλ, Ησλάλ, Αγγαίφλ ηε θαί Ακκψο, 
θαί ηφλ Αβδηνχ θαί Μαιαρίαλ Νανχκ, Ζζαταλ θαί Ηεξεκίαλ θαί Ηεδεθηήι, άκα 
Γαληήι, Ζιηνχ θαί Διηζαίνλ.  

Σξηαδηθφλ 
Ρήκαζη ηξηαδηθνίο ηήλ παλαγίαλ, αλπκλήζσκελ Πηζηνί Σξηάδα, ηφλ Παηέξα 
άλαξρνλ, ηφλ Τηφλ ηε θαί ηφ επζέο, Πλεχκα Άγηνλ, Σξηάδα νκννχζηνλ, ήλ πάζα 
πλνή δνμάδεη θξάδνπζα, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
θζεο εθ Παξζεληθψλ Υξηζηέ αηκάησλ, ζσκαηνχκελνο αξξήησ ιφγσ, θαί σο 
βξέθνο ηέιεηνλ, ελ πειαίσ ππεξβνιή, επζπιαγρλίαο Ηεζνχ απνηηθηφκελνο, 
αζηήξ δέ ζε πνξξσζελ εκήλπζελ, αζηξνιφγνηο, Τκλείηε πίζηεη θξαπγάδνπζη, 
θαί ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

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

Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
 

Χδή ζ’  
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε αγλή, 
ζχλ Αζσκάηνηο ρνξείαηο, ζέ κεγαιχλνληεο».  
 
Δθζάζαηε ηφ ηέινο, ηφ πεπνζεκέλνλ, θαί νξεθηψλ αθξνηάησ παξέζηεηε, ελ 
νπξαλίνηο ζαιάκνηο Παίδεο παλφιβηνη.  
 
Γεζφκελνη ηφ δξάγκα, ηήο κεηά δαθξχσλ, θαιήο πκψλ γεσξγίαο θνκίδεζζε, 
ηήο αθζαξζίαο ηφλ ζηάρπλ θαξπνθνξήζαληεο.  
 
Αλέηεηιε ιακπξφηεο, λχλ πκίλ αμίσο, θαί επθξνζχλε θαξδίαο εμ ήλζεζελ, 
έλζα απέδξα γάξ ιχπε θαηεζθελψζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Ννκήλ ηήλ ηνχ ζαλάηνπ, έζηεζαο Παξζέλε, ηφλ δσνδφηελ ηεθνχζα θαί 
Κχξηνλ, δσνπνηνχληα ηνχο πίζηεη ζέ κεγαιχλνληαο.  



 
Σψλ Πξνπαηφξσλ 

 
Μπζηήξηνλ μέλνλ 

Ηζρχτ ζνπ πάιαη, δπλάκεηο επνίεζαλ, ζπγαηέξεο Κχξηε, Άλλα θαί Ηνπδίζ θαί 
Γεβφξξα, Οιδά, Ηαήι ηε, Δζζήξ άξξα Μαξηάκ Μσζέσο θαί Ραρήι, θαί 
Ρεβέθθα θαί ε Ρνχζ αη κεγαιφθξνλεο.  
 
Χο ζβέζαληεο Παίδεο, Αγίνπο ηήλ θάκηλνλ, ηεξψο ηηκήζσκελ, άκα ηψ Γαληήι 
ηψ Πξνθήηε, πάζη δηθαίνηο ζαθψο, ηνίο πξφ Νφκνπ δηαιάκςαζη θαιψο, θαί ελ 
Νφκσ ηφλ Γεζπφηελ ζεξαπεχζαζηλ.  
 
νθψηαηνη ζείνη, Πξνθήηαη γεγέλεληαη, Αβξαάκ απφγνλνη, ηφλ εθ ηνχ Αβξαάκ, 
θαί Ηνχδα ηηθηφκελνλ Λφγνλ, ζεξκψο πξναλαγγείιαληεο ελ Πλεχκαηη, απηψλ 
ηθεζίαηο, Ηεζνχ πάληαο νηθηείξεζνλ.  
 
Ζγίαζηαη πάζα ε θηίζηο, ηή κλήκε πκψλ, θαί παλεγπξίδνπζα, θξάδεη ηθεηηθψο 
εθβνψζα, Γέεζηλ Κπξίσ, αεί πξνζαγάγεηε Μαθάξηνη, ηπρείλ αησλίσλ αγαζψλ 
ηνχο επθεκνχληαο πκάο.  

Θενηνθίνλ 
Φνξέζαο κε εθ ηήο Παξζέλνπ πξνέξρεηαη, θαί πειαίσ ηίθηεηαη, Λφγνο ν ηνχ 
Παηξφο αζπγρχησο, ρφξεπε ε θηίζηο, θσλαίο επραξίζηνηο κεγαιχλνπζα, απηνχ 
ηήλ δη’ νίθηνλ, παλαγίαλ ζπγθαηάβαζηλ.  

Καηαβαζία 
«Μπζηήξηνλ μέλνλ, νξψ θαί παξάδνμνλ! νπξαλφλ ηφ πήιαηνλ, ζξφλνλ 
Υεξνπβηθφλ, ηήλ Παξζέλνλ, ηήλ θάηλελ ρσξίνλ, ελ ψ αλεθιήζε ν αρψξnηνο, 
Υξηζηφο ν Θεφο, φλ αλπκλνχληεο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Παηέξσλ κλήηκελ ζήκεξνλ, ζθηξηψληεο θηινπάηνξεο, ηνχ Αβξαάκ 
ζπλειζφληεο, θαί Ηζαάθ θαηά ρξένο, θαί Ηαθψβ πκλήζσκελ, εμ ψλ Υξηζηφο ν 
Κχξηνο, ηφ θαηά ζάξθα σξάζε, δηά πνιιήλ επζπιαγρλίαλ.  
 
Αδάκ αλεπθεκήζσκελ, Άβει ήζ θαί ηφλ Δλψο, Δλψρ θαί Νψε Αβξαάκ, 
Ηζαάθ θαί ηφλ Ηαθψβ, Μσζήλ Ηψβ θαί ηφλ Ααξψλ, Διεάδαξ, Ηεζνχλ, Βαξάθ, 
ακςψλ, Ηεθζάε, Γαπτδ θαί ηφλ νινκψληα.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Αγλή Παξζέλε άρξαληε, Μαξία Θενλχκθεπηε, ελ ψξα ηή θνβεξά κνη, 
πξφζηεζη θαί κεζίηηο, πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ θάλεζη, ηψ ηαπεηλψ θαί ξχζαί κε, ηήο 
θαηαδίθεο εθείλεο, θαί ηψλ θνιάζεσλ πάλησλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρ. ε' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ’ 
θαί ηψλ Αγίσλ Πξνπαηφξσλ δ’.  
 



Ήρνο β’  Οίθνο ηνχ Δπθξαζά 
Πάληεο ηήλ ηψλ ζεπηψλ, λχλ Πξνπαηφξσλ κλήκελ, ηειέζσκελ σκλνχληεο, 
ηήλ ηνχησλ πνιηηείαλ, δη’ ήο εκεγαιχλζεζαλ. (Γίο)  
 
ηίρ. Δπινγεηφο εί Κχξηε φ Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Έζβεζαλ ηνχ ππξφο, ηήλ δχλακηλ νη Παίδεο, ρνξεχνληεο ελ κέζσ’ θακίλνπ θαί 
πκλνχληεο, Θεφλ ηφλ παληνδχλακνλ.  
 
ηίρ. Καί επί ηήλ πφιηλ ηήλ αγίαλ ηήλ ηψλ Παηέξσλ εκψλ Ηεξνπζαιήκ.  
 
Λάθθσ θαηαθιεηζζείο, ζεξζί ζπλσθηζκέλνο, Γαληήι ν Πξνθήηεο, ακέηνρνο 
ηήο ηνχησλ, εδείθλπην θαθψζεσο.  

Γφμα... Ήρνο βαξχο  Γεξκαλνχ 
Γεχηε άπαληεο, πηζηψο παλεγπξίζσκελ, ηψλ πξφ λφκνπ Παηέξσλ, Αβξαάκ 
θαί ηψλ ζχλ απηψ, ηήλ εηήζηνλ κλήκελ, ηνχ Ηνχδα ηήλ θπιήλ, αμίσο 
ηηκήζσκελ, ηνχο ελ Βαβπιψλη Παίδαο, ηνχο ζβέζαληαο ηήλ ελ θακίλσ θιφγα, 
σο ηήο Σξηάδνο ηχπνλ, ζχλ ηψ Γαληήι επθεκήζσκελ, ηψλ Πξνθεηψλ ηάο 
πξνξξήζεηο αζθαιψο θαηέρνληεο, κεηά ηνχ Ζζατνπ κεγαινθψλσο 
βνήζσκελ, ηδνχ ε Παξζέλνο, ελ γαζηξί ιήςεηαη, θαί ηέμεηαη Τηφλ ηφλ 
Δκκαλνπήι, φ εζηη κεζ’ εκψλ ν Θεφο.  
 

Καί λχλ... Τπεξεπινγεκέλε… 
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά. Οη Μαθαξηζκνί ηνχ Ήρνπ, θαί απφ ηνχ 
Καλφλνο ηψλ Πξνπαηφξσλ ε ο’ Χδή.  
 

Κνηλσληθφλ 
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ…  

Αξρή 
ΣΖ ΗΒ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί ζαπκαηνπξγνχ ππξίδσλνο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ ζηηρνινγνχκελ ηήλ α’ ηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο 

αλήξ. Δηο δέ ηφ Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα γ’ δεπηεξνχληεο απηά.  
 

Ήρνο πι. α’  Υαίξνηο αζθεηηθψλ 
Υαίξνηο Αξρηεξέσλ Καλψλ, ηήο Δθθιεζίαο αδηάζεηζηνλ έξεηζκα, ηφ θιένο ηψλ 
Οξζνδφμσλ, ε ηψλ ζαπκάησλ πεγή, ηήο αγάπεο ξείζξνλ κή θελνχκελνλ, 



θσζηήξ ν πνιχθσηνο, ηφ ηνχ Πλεχκαηνο φξγαλνλ, ν λνχο ν ζείνο, ν πξαυο 
θαί αθέξαηνο, ν απιφηεηη, αιεζεί θαιιπλφκελνο, Άλζξσπε επνπξάληε, επίγεηε 
Άγγειε, ηνχ ακπειψλνο εξγάηα, ν ηνχ Υξηζηνχ θίινο γλήζηνο, απηφλ 
εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.  
 
Πξάνο θαί θιεξνλφκνο ηήο γήο, ζχ ηψλ πξαέσλ αιεζψο αλαδέδεημαη, 
ππξίδσλ Παηέξσλ δφμα, ν ηαίο λεπξαίο ηψλ ζνθψλ, θαί απιψλ ζνπ ιφγσλ, 
ζεία ράξηηη, ερζξφλ ηφλ πακπφλεξνλ, θαί παξάθξνλα Άξεηνλ, ελαπνπλίμαο, 
θαί ηφ δφγκα ηφ έλζενλ, θαί ζσηήξηνλ, αλπςψζαο ελ Πλεχκαηη, πάληαο ηνχο 
νξζνδφμνπο ηε, θσηίζαο ηξαλφηαηα, έλα δνμάδεηλ ηφλ Λφγνλ, σο αιεζψο 
νκννχζηνλ, Παηξί πξναλάξρσ, παξερφκελνλ ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  
 
Πάζε απνλεθξψζαο ζαξθφο, λεθξνχο ελ ράξηηη Θενχ εμαλέζηεζαο, θαί φθηλ 
ρξπζνχλ εηξγάζσ, θαί πνηακνχ ηάο νξκάο, πξνζεπρή ζνπ Πάηεξ 
εραιίλσζαο, λπθηφο Βαζηιεί δέ, επηθαλείο θηλδπλεχνληη, ηνχηνλ ηάζσ, ηή θαζ’ 
χπαξ εγγχηεηη, ηνχ Κπξίνπ ζε, παξαδφμσο δνμάδνληνο, ζελ κεγαινθψλσο 
ζνπ, ηήλ κλήκελ γεξαίξνκελ, θαί ηψλ ιεηςάλσλ ππξίδσλ, ηήλ ηεξάλ ζήθελ 
ζέβνκελ, εμ ήο αλαβιχδεηο, ηακάησλ ζεία ξείζξα, θαί κέγα έιενο.  

Γφμα… Ήρνο α’  Αλαηνιίνπ 
ζηε Πάηεξ καθάξηε, ππξίδσλ ζνθέ, ηήλ λεθξάλ ψζπεξ δψζαλ, επεξψηαο 
δη’ αγάπελ Θενχ, φθηλ δέ κεηέβαιεο εηο ρξπζφλ, ν πελίαλ αζθψλ, ξχζηλ δέ 
επέζρεο πνηακνχ, ζπκπαζήζαο ιαψ, Βαζηιεί δέ παξέζηεο ηαηήξ, ηή πξνλνία 
Θενχ. λεθξνχο δέ πάιηλ ήγεηξαο, σο απηνχ καζεηήο, ηήλ πίζηηλ δέ 
εηξάλσζαο, αλακέζνλ Παηέξσλ πνιιψλ, Πάληα νχλ ηζρχσλ ελ ηψ 
ελδπλακνχληί ζε Υξηζηψ, απηφλ θαί λχλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ… Πξνεφξηηνλ  Ήρνο πι. β’  
πήιαηνλ επηξεπίδνπ, ε Ακλάο γάξ ήΚεη, έκβξπνλ θέξνπζα Υξηζηφλ, Φάηλε 
δέ ππνδέρνπ, ηφλ ηψ ιφγσ ιχζαληα ηήο αιφγνπ πξάμεσο, εκάο ηνχο 
γεγελείο, Πνηκέλεο αγξαπινχληεο, καξηπξείηε ζαχκα ηφ θξηθηφλ, θαί Μάγνη εθ 
Πεξζίδνο, ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί ηψ Βαζηιεί πξνζάμαηε, ζκχξλαλ, φηη ψθζε 
Κχξηνο εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, φλ πεξ θαί θχςαζα, δνπιηθψο ε Μήηεξ 
πξνζεθχλεζε, θαί πξνζεθζέγμαην ηψ ελ αγθάιαηο απηήο, Πψο ελεζπάξεο 
κνη, ή πψο κνη ελεθχεο, ν ιπηξσηήο κνπ θαί Θεφο;  
 

Δίζνδνο. Φψο ηιαξφλ, Δη βνχιεη εηπείλ θαί αλαγλψζκαηα, δήηεη απηά εηο 
ηήλ ο’ ηνχ παξφληνο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α’  Νεθέιελ ζε θσηφο 
Παλήγπξηο θαηδξά, ηεξά παλδαηζία, δεχηε πηζηνί κεζέμσκελ, ππξίδσλ θαί 
γάξ εκάο ζπγθαιείηαη, εζηηάησξ ψλ πλεπκαηηθφο, νχ ε ηξάπεδα ζεία, εδέα ηά 
ζαχκαηα, αη πξάμεηο αζάλαηνη, απηνχ κηκεζψκεζα ηφ πξάνλ, ηφ άθαθνλ, ηφ 
απινχλ, ηφ θηιάλζξσπνλ, ηφ πεξί πάληαο ζνθφλ, ελ νίο ελ Αξρηεξεχζηλ, σο 
θψο εμέιακςε.  



 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο.  
 
Μεγίζησλ πνηεηήο, αξεηψλ θαί ζαπκάησλ, αλεδείρζεο ππξίδσλ ζνθέ, ηαίο 
κέλ ζνπ θαηαθαηδξχλαο ηφλ βίνλ, ππέξ θέγγνο ηφ ειηαθφλ, ηνίο δέ 
θαηαιακπξχλαο, θφζκνλ ηφλ πεξίγεηνλ, ππέξ αζηξαπάο νπξαλνχ, ακθνίλ 
σξαηφηεξνο, δεηθλχκελνο ζηε, ηνίο πξνζθεχγνπζηλ ελ πίζηεη, ηαίο 
πξνζηαζίαηο ζνπ.  
 
ηίρ. Οη ηεξείο ζνπ, Κχξηε, ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ, θαί νη ζηνί ζνπ 
αγαιιηάζνληαη.  
 
Χ ζαχκαηνο θξηθηνχ! ε λεθξά ππζνκέλσ, θσλήλ δψζάλ ζνη δέδσθελ, ν ξνχο 
δέ ηνχ πνηακνχ αλεζηάιε, δηά ιφγνπ ζνπ πξνζηαθηηθνχ, ή ηνχ Άλαθηνο 
λφζνο, επρή ζνπ θπγαδεχεηαη, ν φθηο εηο είδνο ρξπζνχ αληηκεηειιάηηεην, 
λεθξνί εμεγέξζεζαλ, ελήξγεη γάξ ελ ζνί ν Υξηζηφο, ππξίδσλ Ηεξνπξγέ, ν ηήο 
Σξηάδνο ην δφγκα, αλαθεξχμαο ηξαλψο.  

Γφμα...  Ήρνο β’  Γεξκαλνχ 
Ηεξαξρψλ ηφ ζείνλ θεηκήιηνλ, Πάηεξ ζηε, ππξίδσλ ζνθέ, ελ αξεηαίο 
αλαδέδεημαη, φζελ ηήο Δθθιεζίαο πξνζηάηεο γελφκελνο, αηξεζηάξραο 
εμψζεζαο, θαί ηνχ Αξείνπ ηφ βιάζθεκνλ, ζπλνδηθψο εηο γήλ θαηεδάθηζαο, 
δηφ ζαπκαηνπξγψλ ελ έξγσ θαί ιφγσ ηφλ σηήξα ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καί λχλ…  Πξνεφξηηνλ, ν απηφο 
Ηδνχ θαηξφο ήγγηθε ηήο ζσηεξίαο εκψλ, Δπηξεπίδνπ πήιαηνλ, ε Παξζέλνο 
εγγίδεη ηνχ ηεθείλ, Βεζιεέκ γή, Ηνχδα, ηέξπνπ θαί αγάιινπ, φηη εθ ζνχ 
αλαηέηαιθελ, ν Κχξηνο εκψλ, Αθνχζαηε φξε θαί βνπλνί, θαί ηά πεξίρσξα ηήο 
Ηνπδαίαο, φηη έξρεηαη Υξηζηφο, ίλα ζψζε φλ έπιαζελ άλζξσπνλ, ψο 
θηιάλζξσπνο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α’  
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σήο πλφδνπ ηήο πξψηεο αλεδείρζεο ππέξκαρνο, θαί ζαπκαηνπξγφο 
ζενθφξε, ππξίδσλ Παηήξ εηκψλ, δηφ λεθξά ζχ ελ ηάθσ πξνζθσλείο, θαί 
φθηλ είο ρξπζνχλ κεηέβαιεο, θαί ελ ηψ κέιπεηλ ηάο αγίαο ζνπ επράο, Αγγέινπο 
έζρεο ζπιιεηηνπξγνχληάο ζνη Ηεξψηαηε, Γφμα ηψ ζέ δνμάζαληη, δφμα ηψ ζέ 
ζηεθαλψζαληη, δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά ζνχ πάζηλ ηάκαηα.  

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σνχ Γαβξηήι θζεγμακέλνπ ζνη Παξζέλε ηφ Υαίξε, ζχλ ηή θσλή εζαξθνχην ν 
ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ελ ζνί ηή αγία θηβσηψ, σο έθε ν δίθαηνο Γαπτδ, εδείρζεο 
πιαηπηέξα ηψλ νπξαλψλ, βαζηάζαζα ηφλ Κηίζηελ ζνπ. Γφμα ηψ ελνηθήζαληη 
ελ ζνί, δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ, δφμα ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο δηά ηνπ 
ηφθνπ ζνπ. 
 

Καί Απφιπζηο 



 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ  

 
Κάζηζκα  Ήρνο γ,  

Σήλ σξαηφηεηα 
θηλ κεηέβαιεο, εηο ρξπζφλ Άγηε, θαί ηαίο ηψλ ιφγσλ ζνπ, λεπξαίο απέπλημαο, 
ηφλ δπζζεβή θαί πνλεξφλ, Άξεηνλ ζενθφξε, Βαζηιεί δέ γέγνλαο, ηαηξφο 
παλανίδηκε, θαί λεθξνχο εμήγεηξαο, Γαίκνλάο ηε απήιαζαο, δηφ ζνπ 
ζπλειζφληεο πκλνχκελ, Ηεξάξρα ηήλ κλήκελ ηήλ πάληηκνλ.  
 

Γφμα… ηφ απηφ  
 

Καί λχλ…  
Πξνεφξηηνλ 

Υαξάο πεπιήξσληαη, πάληα ηά πέξαηα, ε Θενηφθνο γάξ, γελλάλ επείγεηαη, 
ηφλ Βαζηιέα ηνχ παληφο, ψ ζαχκαηνο αλεξκελεχηνπ! Άξρεηαη ν άλαξρνο θαί 
ζαξθνχηαη ν άζαξθνο, πήιαηνλ εηζδέρεηαη ηφλ ζπλέρνληα άπαληα, Ζ 
Βεζιεέκ αγάιινπ, θαί ρφξεπε ε θηίζηο, εκέξαλ Πξνεφξηηνλ.  
 

Μεηά ηήλ β ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ’  
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σνίο ιφγνηο εθφζκεζαο, ηήλ Δθθιεζίαλ Υξηζηνχ, ηνίο έξγνηο εηίκεζαο, ηά θαη’ 
εηθφλα Θενχ, ππξίδσλ καθάξηε, έιακςαο ελ ηψ θφζκσ, ηή ελ ζνί 
ζσθξνζχλε, ράξηηαο ηακάησλ, απαζηξάπησλ ηνίο πάζη, δηφ θαί ενξηάδνκελ 
πίζηεη ηήλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα… ηφ απηφ 
 

Καί λχλ… 
Πξνεφξηηνλ 

Παξζέλνη πξνεμάξμαηε, ηή ηήο Παξζέλνπ ραξά, κεηέξεο αηλέζαηε, ηήλ 
πξνπνκπήλ ηήο Μεηξφο, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, Μάγνη ζχλ ηνίο Αγγέινηο, 
ζχλ εκίλ νη Πνηκέλεο, έξρεηαη γάξ ελ πφιεη, Βεζιεέκ ηνχ γελλήζαη, Απηήο ηαίο 
ηθεζίαηο, ζψζνλ εκάο ν Θεφο.  
 

Μεηά δέ ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα 
Ήρνο πι. δ’  Σήλ νθίαλ 

Αλαθηφξνηο θαί κχζηαηο ζενπξεπψο, ελ ζπιιφγσ παλζέπησ θηινζνθψλ, 
ηξαλψο δηεζάθεζαο, ηήο Σξηάδνο ηήλ δχλακηλ, θαί γάξ θεξχηησλ ψθζεο, 



κνλάδα ζεφηεηνο, θαί ελ κηά νπζία ζαθψο εδνγκάηηζαο, φζελ ππέξ ιφγνλ, 
θαη’ επίπλνηαλ ζείαλ, θαζείιεο ηφλ θιχαξνλ, ηή δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, 
Ηεξάξρα ζεζπέζηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε ζξφλε ππξίκνξθε ηνχ Θενχ, Υαίξε Κφξε Καζέδξα βαζηιηθή, Κιίλε 
πνξθπξφζηξσηε, ρξπζνπφξθπξε ζάιακε, Υιακχο αινπξγφρξνε, 
ηηκαιθέζηαηνλ Σέκελνο, αζηξαπεθφξνλ Άξκα, Λπρλία πνιχθσηε, Υαίξε 
Θενηφθε, δσδεθάηεηρε Πφιηο, θαί Πχιε ρξπζήιαηε, θαί Παζηάο αγιαφκνξθε, 
αγιαφρξπζε Σξάπεδα, ζενθφζκεηνλ θήλσκα, Υαίξε έλδνμε Νχκθε 
ειηνζηάιαθηε, Υαίξε κφλε ςπρήο κνπ εππξέπεηα.  
 

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’  
Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ.  
ηίρ. Αθνχζαηε ηαχηα πάληα ηά έζλε.  
 

Σφ, Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ.  Ο Ν’  
 

Γφμα... Σαίο ηνχ Ηεξάξρνπ… 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ...  

 
Δίηα ηφ lδηφκεινλ  Ήρνο πι. β’  

Παηέξσλ αγιάτζκα, ππξίδσλ ζνθέ, θαί αθξνζίληνλ, ηή ηψλ ζαπκάησλ ζνπ 
αίγιε, ηήο νηθνπκέλεο θσηίδσλ ηά πέξαηα, θαί ηήο Αξείνπ ιχζζεο θαζαηξέηεο 
θαλείο, ηφλ σηήξα ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Ο Καλψλ ηήο Θενηφθνπ, θαί ηνχ Αγίνπ. Πνίεκα Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’  Ήρνο β’ 
«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα, παλζηξαηηάλ ε ππέξνπινο 
δχλακηο, ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμείιεςελ, ν 
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 



Σψλ πξαέσλ γήλ θαηαιαβψλ, Πάηεξ σο πξαφηαηνο, θαί ζπκπαζήο θαί 
θαζαξφο γελφκελνο, ηφλ επαληζηάκελνλ, ηή θαξδία κνπ, θαηαπξάυλνλ 
θιχδσλα, φπσο ελ γαιήλε ζεία, γεγνλψο αλεπθεκήζσ ζε.  
 
Γεσξγίαηο ζείαηο ηήλ ςπρήλ, Πάηεξ θαζεξάκελνο, ζενεηδήο ππξίδσλ 
ερξεκάηηζαο, θαί ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηήλ ππέξιακπξνλ θαηεπινχηεζαο 
έιιακςηλ, φζελ θαηαπγάδεηο, ηνχο εηιηθξηλψο ζε καθαξίδνληαο.  
 
Δθ πνηκλίσλ ψζπεξ ηφλ Γαπτδ, ζέ αλαιαβφκελνο, ν Πιαζηνπξγφο, ινγηθήο 
πνίκλεο έζεην πνηκέλα παλάξηζηνλ, ηή απιφηεηη θαί πξαφηεηη ιάκπνληα, θαί 
ηή αθαθία, ζηε πνηκήλ θαιισπηδφκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Παλαγία άρξαληε Αγλή, θψηηζνλ, αγίαζνλ, ηφλ ινγηζκφλ, θαί ηήλ ςπρήλ κνπ 
δένκαη, ηά λέθε ζθεδάδνπζα, ηήο αγλνίαο κνπ, θαί ηνχ ζθφηνπο εμαίξνπζα, 
ηνχ ηήο ακαξηίαο, φπσο θαηά ρξένο καθαξίδσ ζε.  
 

Χδή γ’  
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ’ ερζξνχο 
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, νπθ έζηηλ άγηνο, σο ν Θεφο 
εκψλ, θαί νχθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 
Σφλ λνχλ ζνπ απαζεία θαηαιακπξχλαο, θαί ζεία ηαπεηλψζεη θαζσξατζαο, 
ραξίζκαηα ηνχ Πλεχκαηνο ππεδέμσ, δηψθεηλ πλεχκαηα, ιχεηλ λνζήκαηα, ηψλ 
πηζηψο ηηκψλησλ ζε Ηεξψηαηε.  
 
Σφλ φθηλ ηφλ αξρέθαθνλ απνθηείλαο, ηφλ ηξφπνλ ηφλ θηιάξγπξνλ 
ζπκπαηήζαο, νηθηείξσλ ηφλ δεφκελνλ Ηεξάξρα, φθηλ κεηέβαιεο, ρξπζνχλ εηο 
θφζκηνλ, ηεξαίο εληεχμεζη Πάηεξ ζηε.  
 
Αλήιζεο πξφο ηφ φξνο ηήο ζεσξίαο, εηζέδπο εηο ηφλ γλφθνλ ηήο απαζείαο, 
πιαμί δέ ηήο θαξδίαο ζνπ εηζεδέμσ, Νφκνλ ζσηήξηνλ, σο ηεξψηαηνο, θαί 
ζεξάπσλ γλήζηνο ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Θεξάπεπζνλ ηά ηξαχκαηα ηήο ςπρήο κνπ, ηφλ λνχλ κνπ ζθνηηδφκελνλ 
ακειεία, Θεφλπκθε θαηαχγαζνλ, ίλα ςάιισ, νπθ έζηηλ άκεκπηνο σο ζχ 
Παλάκσκε, θαί νχθ έζηηλ άρξαληνο, πιήλ ζνπ Γέζπνηλα.  
 

Κάζηζκα 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Δθ πνηκλίσλ πξνβάησλ ηήλ ηνχ Υξηζηνχ, Δθθιεζίαλ πνηκαίλεηλ 
πξνρεηξηζζείο, πνηκήλ ζενπξφβιεηνο, ζπ ππξίδσλ αλέιακςαο, θαθνδνμίαο 
ιχθνπο, ειάζαο ηνίο ιφγνηο ζνπ, ελ επζεβείαο πφα, απηήλ εθηξεθφκελνο, φζελ 
αλακέζνλ, ζενθφξσλ Παηέξσλ, ηήλ πίζηηλ εηξάλσζαο, ηή ζνθία ηνχ 
Πλεχκαηνο, Ηεξάξρα καθάξηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  



Γφμα… Καί λχλ… 
Πξνεφξηηνλ  Ήρνο ν απηφο 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Σψλ γελεζιίσλ ηνχ Υξηζηνχ ηά Πξνεφξηηα, επηηεινχληεο νη πηζηνί 
παλεγπξίζσκελ, θαί αμίσο άπαληεο πξνυπαληήζσκελ, σο Μάγνη 
δσξνθνξνχληεο ηάο αξεηάο, θαί άδνληεο ηψλ Αγγέισλ άζκα θαηλφλ, ηψ εθ 
Κφξεο ζεφπαηδνο, ελ Βεζιεέκ άλεπ ζπνξάο, γελλσκέλσ Θεψ εκψλ, φλ 
δνμάδεη ηά ζχκπαληα.  
 

Χδή δ’  
«Διήιπζαο εθ Παξζέλνπ νπ πξέζβπο νπθ Άγγεινο, αιι’ απηφο ν Κχξηνο, 
ζεζαξθσκέλνο θαί έζσζαο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη, Γφμα 
ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Σνίο άλζξαμη, ηνχ ζεπηνχ αλαπηφκελνο Πλεχκαηνο, παζψλ επθαηάπξεζηνλ, 
χιελ Πακκάθαξ ελέπξεζαο, θφζκνλ δέ ππξζεχκαζη, ηψλ αξεηψλ ζνπ 
ππξίδσλ θαηειάκπξπλαο.  
 
Ππζνκέλσ, ε λεθξά ζνη θσλήλ Πάηεξ δέδσθε, πνηάκηα ξεχκαηα, ζαίο 
επεζρέζε πξνζηάμεζηλ, ψθζεο γάξ καθάξηε, ηεξαηνπξγφο, ζείαλ ράξηλ 
θιεξσζάκελνο.  
 
Νεθξψζαο ζνπ, ηήο ζαξθφο ηάο θηλήζεηο ζεφπλεπζηε, λεθξνχο εμαλέζηεζαο, 
δσνπνηψ ζνπ πξνζξήκαηη, φζελ ηθεηεχσ ζε, ηήλ λεθξσζείζαλ ςπρήλ κνπ 
Πάηεξ δψσζνλ.  

Θενηνθίνλ 
Πξνθήηαί ζνπ, κπζηεξίνπ ηφ βάζνο πξνήγγεηιαλ, ηφ αθαηαλφεηνλ, κφλε γάξ 
έηεθεο Άρξαληε, ηφλ απεξηφξηζηνλ, ζεζαξθσκέλνλ δη’ νίθηνλ αδηήγεηνλ.  
 

Χδή ε’  
«Ο θσηηζκφο, ηψλ ελ ζθφηεη θεηκέλσλ, ε ζσηεξία, ηψλ απεγλσζκέλσλ Υξηζηέ 
σηήξ κνπ, πξφο ζέ νξζξίδσ, Βαζηιεχ ηήο εηξήλεο, θψηηζφλ κε ηή επηιάκςεη 
ζνπ, άιινλ γάξ εθηφο ζνπ, Θεφλ νπθ επίζηακαη».  
 
Ο πνηακφο ηψλ ελ ζνί ραξηζκάησλ, πάζαλ αξδεχεη ζηε θαξδίαλ, πάζη 
δσξείηαη, ξψζηλ πινπζίαλ, πάληαο πξφο δφμαλ δηεγείξεη ηνχ ζέ δνμάζαληνο, 
θαί ζαπκαηνπξγίαηο, παληνίαηο ηηκήζαληνο.  
 
έ βαζηιεχο, ν επίγεηνο κάθαξ ηνχ Βαζηιέσο, ηνχ επνπξαλίνπ ζαθψο 
επέγλσ, γλήζηνλ δνχινλ, εθ ραξίζκαηνο ζείνπ πεπιεξσκέλνλ, έλ ηψ 
παξείλαί ζε κέγαλ ηαηξφλ, πξφο Θενχ κελπφκελνλ.  
 
Σνχ Αβξαάκ, ηφλ θηιφμελνλ ηξφπνλ ζχ εκηκήζσ, πάζη ηήο νηθίαο ζνπ ηάο 
εηζφδνπο αλαπεηάζαο, θαί ηνίο πάζη ηά πάληα ρξεκαηίζαο, θαί 
πξνκεζνχκελνο, ηψλ ελ πεξηζηάζεη, ππξίδσλ καθάξηε.  



Θενηνθίνλ 
Νένλ εκίλ, απεγέλλεζαο βξέθνο ηφλ πξφ αηψλσλ, Κφξε γελλεζέληα, Παηξφο 
αλάξρνπ, φλ εθδπζψπεη, σο Τηφλ θαί Θεφλ ζνπ νηθηεηξήζαη, ηνχο Θενηφθνλ 
ζε, Πάλαγλε ςπρή, θαζαξά θαηαγγέιινληαο.  
 

Χδή ο’  
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ, ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο, ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Ο ρξπζφο σο πειφο ζνη ιειφγηζηαη, ηή ππέξ ρξπζφλ απαζεία αζηξάπηνληη, 
θαί πινπηηζζέληη ζηε, δσξεαίο ηαίο παγρξχζνηο ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Καζαξψο ιεηηνπξγψλ ηψ Γεζπφηε ζνπ, πιήζνο έζρεο ζηε, θαζππαθνχφλ 
ζνη, Αγγειηθψλ Γπλάκεσλ, ανξάηνηο θσλαίο Ηεξψηαηε.  
 
Ο πεξίδνμνο πάλζνθε βίνο ζνπ, θφζκσ ζε πεξίδνμνλ, Πάηεξ εηξγάζαην, δηφ 
ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ, γεγεζφηεο ηεινχκελ πκλνχληέο ζε.  

Θενηνθίνλ 
Οπξαλψλ πιαηπηέξα ε κήηξα ζνπ, γέγνλελ απείξαλδξε, Θεφλ ρσξήζαζα, ηφλ 
κεδακνχ ρσξνχκελνλ, Παλαγία Παξζέλε παλχκλεηε.  
 

Κνληάθηνλ 
Ήρνο β’  Σά άλσ δεηψλ 

Σψ πφζσ Υξηζηνχ ηξσζείο Ηεξψηαηε, ηφλ λνχλ πηεξσζείο, ηή αίγιε ηνχ 
Πλεχκαηνο, πξαθηηθή ζεσξία, ηήλ πξάμηλ εχξεο ζεφιεπηε, ζπζηαζηήξηνλ ζείνλ 
γελφκελνο, αηηνχκελνο πάζη ζείαλ έιιακςηλ.  

Ο Οίθνο 
Σφλ εθ θνηιίαο εγηαζκέλνλ Ηεξάξρελ Κπξίνπ, αλεπθεκήζσκελ λχλ 
ππξίδσλα, ηφλ ηήο ράξηηνο πιάθαο δεμάκελνλ ζείαο δφμεο, θαί ελ ζαχκαζη 
πεξηβφεηνλ πάζη, θαί σο ζεξκφλ θαί απηφπηελ ηήο ζείαο ειιάκςεσο, σο ηψλ 
πελήησλ πξνζηάηελ, θαί ηψλ ακαξηαλφλησλ ςπραγσγφλ, νχηνο γάξ ζχσλ ηψ 
βήκαηη ηνχ Υξηζηνχ, Ηεξάξρεο πηζηφο αλαδέδεηθηαη, αηηνχκελνο πάζη ζείαλ 
έιιακςηλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΒ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί 

ζαπκαηνπξγνχ ππξίδσλνο.  
ηίρνη 

 Ο ζαπκαηνπξγφο θάλ ηέζλεθε ππξίδσλ,  

 Σνχ ζαπκαηνπξγείλ νπθ έιεμελ εηζέηη.  

 Ακθί δσδεθάηελ ππξίδσλ βίνηνλ ιίπε ηφλδε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο πλεηνχ.  
ηίρνη 

 Σφλ πλεηφλ θηείλνπζη άθξνλεο μίθεη,  



 Σφλ επζεβή ηηκψληα πίζηηλ εκθξφλσο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Παηξφο εκψλ Αιεμάλδξνπ 
Αξρηεπηζθφπνπ Ηεξνζνιχκσλ, ηνχ Ηεξνκάξηπξνο.  

ηίρνη 

 Ο Αιέμαλδξνο, είο ψλ ηψλ ζπεπφισλ,  

 Άλεπ αίκαηνο, είο ήλ θαί ηψλ Μαξηχξσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Οζίσλ Παηέξσλ εκψλ Ακσλαζά θαί Άλζνπ.  
ηίρνη 

 Μηζψ ηά ηήο γήο Άγγεινη δέμαζζέ κε,  

 Ακσλαζάο ν ζείνο εθιείπσλ ιέγεη.  

 Σφ ηνχ Πξνθήηνπ πξνζθφξσο Γαπτδ ιέγσλ,  

 Χο άλζνο αγξνχ ζείνο Άλζνο εξξχε.  
 

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

Χδή δ’ 
«Αληίζενλ πξφζηαγκα παξαλνκνχληνο, ηπξάλλνπ κεηάξζηνλ ηήλ θιφγα 
αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε, ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ν ψλ επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
Μσζέσο ηφ άπιαζηνλ, Γαπτδ ηφ πξάνλ, Ηψβ ηνχ Απζίηηδνο ηφ άκεκπηνλ 
θηεζάκελνο, ηνχ Πλεχκαηνο γέγνλαο θαηνηθεηήξηνλ, κέιπσλ ηεξψηαηε, ν ψλ 
επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Φεθάδεο ηή θάξα ζνπ ελ ψξα ζέξνπο, νπξάληαη ζηάδνπζαη, ηφ κέιινλ 
πξνεζήκαηλνλ, Θεφο γάξ σο έθεζαο, ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ, ζηε εδφμαζε, 
πηζηνχο θαζαγηάδσλ ηή κεζηηεία ζνπ.  
 
πλφδσ Παηέξσλ ζε Θεφο δνμάδεη, ελ θξίζεη ηνχο ιφγνπο ζνπ, θπιάμαληα 
καθάξηε, νχο πίζηεη πξνζήγαγεο, ηφλ αινγψηαηνλ, Άξεηνλ κσξαίλνληαο 
ζαθψο, θαί θαηαξγνχληαο ηήλ ηνχηνπ έλζηαζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ βφηξπλ εβιάζηεζαο αξξήησ ιφγσ, Παξζέλε σο άκπεινο, ηφλ κφλνλ 
αγεψξγεηνλ, νίλνλ αλαβιχδνληα πάληαο επθξαίλνληα, πάληαο αγηάδνληα 
βξνηνχο, θαί πάζαλ κέζελ δεηλψλ εμαίξνληα.  
 

Χδή ε’  
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφοελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα 
ςάιινληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».  
 
Κάκηλνλ παζψλ, ηαίο ζείαηο επνκβξίαηο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο θαηέζβεζαο, θαί 



δξφζνλ επήγαζαο, λνζεκάησλ Πάηεξ θαχζσλα, εμαίξνπζαλ ηψλ πίζηεη ζνη, 
πάληνηε πξνζηφλησλ, κάθαξ ππξίδσλ παλφιβηε.  
 
Άθαθνο επζχο, θαί πξάνο ζπκπαζήο ηε, θαί αλεμίθαθνο γεγέλεζαη, αγάπε 
θηιφμελνο, Ηεξάξρεο ηεξψηαηνο, θξνλήκαηη θνζκνχκελνο, ζηε φξζνδφμσ, 
φζελ ζε πίζηεη γεξαίξνκελ.  
 
Πάιαη ζνη θσλήλ, σο δψζα ε ζαλνχζα, δηεξσηψληη Πάηεξ δέδσθελ, ψ ζαχκα 
εμαίζηνλ! ψ παξάδνμνλ κπζηήξηνλ! ψ ράξηηνο ήο έηπρεο! βίσ θεθνζκεκέλνο, 
Αγγειηθψ αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Πάζε ηήο εκήο, ζεξάπεπζνλ θαξδίαο, ηή ζπκπαζεία ζνπ παλχκλεηε, ηφλ λνχλ 
κνπ εηξήλεπζνλ, ηήλ ςπρήλ κνπ θσηαγψγεζνλ, θαί βαίλεηλ κε επφδσζνλ, 
ηξίβνπο πξφο ζσηεξίνπο, φπσο αεί κεγαιχλσ ζε.  
 

Χδή ζ’  
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, Γηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, ηξαλψο Τηφλ εθήξπμαο, Οκννχζηνλ Πάηεξ, θαί 
ζπλατδηνλ, κέζνλ ζενθφξσλ Παηέξσλ κεγαιπλζείο, θαί ηψλ αλνκνχλησλ, 
εκθξάμαο ηά ζηφκαηα, Ηεξάξρα πακκαθάξηζηε.  
 
Πνιχθσηε ήιηε, Παηέξσλ εγθαιιψπηζκα, Ηεξέσλ ηφ θιένο, Αγγέισλ ζχζθελε, 
ηνχο ηήλ θσηνθφξνλ ζνπ κλήκελ, ραξκνληθψο, λχλ επηηεινχληαο, θσηφο 
θαηαμίσζνλ, αλεζπέξνπ ηαίο Πξεζβείαηο ζνπ.  
 
Σά ζεία ζθελψκαηα, ε πχιε ε νπξάληνο, ε ηψλ ενξηαδφλησλ ηεξπλή 
νκήγπξηο, ηήλ εγηαζκέλελ ςπρήλ ζνπ, θαί αξεηαίο θαζσξατζκέλελ, πακκάθαξ 
εδέμαην, ελ θσλή αγαιιηάζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Σφ κέγα κπζηήξηνλ, ηήο ππέξ λνχλ ινρείαο ζνπ, θαηαπιήηηεη Αγγέινπο 
ζενραξίησηε, ζέιγεη ηψλ Οζίσλ ηφλ δήκνλ, ηνχο ηεξνχο επθξαίλεη Παηέξαο, 
ελζέσο πκλνπληάο ζε, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε 

έ εμ αιφγνπ πνίκλεο, κεηήγαγελ εηο ινγηθήλ, ηφ Πλεχκα πλεπκαηνθφξε, σο 
ηφλ Μσζέα θαί Γαπτδ, ψλ εκηκήζσ ηφ πξάνλ, ππξίδσλ θψο νηθνπκέλεο.  

Έηεξνλ, Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ  
Δδφμαζελ ελ ζαχκαζη, θαί έλ ηέξαζη πιείζηνηο, ν Κχξηνο καθάξηε, ελ γάξ ζεία 
πλφδσ, Σξηάδα αλεθήξπμαο, θαί λεθξνχο αλέζηεζαο, ηφλ φθηλ ρξπζνχλ 
εηξγάζσ, πνηακνχ δέ ηφ ξείζξνλ, παξαδφμνηο πξνζεπραίο, αλέζηεηιαο θαί 
δηήιζεο.  



Θενηνθίνλ 
Δθχεζαο Παλάρξαληε, ηφλ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηψ θφζκσ ηήλ ζσηήξηνλ, 
εθηεινχληα παλζφθσο, νηθνλνκίαλ αξίζηελ, δηά ηνχηφ ζε πάληεο, 
πκλνινγνχκελ αμίσο, σο πξεζβεχνπζαλ ηνχησ ιπηξσζήλαη εκάο λφζσλ, θαί 
παληνίσλ θηλδχλσλ.  
 

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

Ήρνο α’  
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Δλ ηή ηνχ Πλεχκαηνο αίγιε θαηαιακπφκελνο, ηφ δνθεξφλ θαζείιελ, ν ζνθφο 
Ηεξάξρεο, Αξείνπ ηφ ιεξψδεο, φζελ απιψο, δνγκαηίζαο Σξηάδα πηζηψο, ππφ 
ζνθψλ εδνμάζζε θαί ζπλεηψλ, θαί ηήλ ζχλνδνλ εθχξσζελ. (Γίο) 
 
Σαίο νπξαλίαηο αθηίζη πεξηιακπφκελνο, θαί ηή Υξηζηνχ δπλάκεη, ηάο ηάζεηο 
παξέρσλ, ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ, ηψλ πίζηεη θαί λχλ, εθηεινχλησλ ηήλ 
κλήκελ ζνπ, ζενκαθάξηζηε Πάηεξ ζαπκαηνπξγέ, κή ειιίπεο ππεξεχρεζζαη.  
 
Σνχ ακπειψλνο εξγάηεο δηά ηήο πίζηεσο, ηψλ εληνιψλ εδείρζεο, ηνχ Υξηζηνχ 
ζενθφξε, δηφ ηήο Βαζηιείαο, ηήο άλσ ιαβψλ, κπζηηθψο ηφ δελάξηνλ, 
αδηαιείπησο πξνζεχρνπ ππέξ εκψλ, ηψλ ηηκψλησλ ζε ππξίδσλ ζνθέ.  

Γφμα... Ήρνο δ’  
ζηε Πάηεξ, Ηεξάξρα ανίδηκε, απνζηνιηθήο δηδαζθαιίαο γελφκελνο έκπιεσο, 
θαί ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο θαηαγψγηνλ, δη’ ελαξέηνπ πνιηηείαο αλαδεηρζείο, ηήο 
Δθθιεζίαο ηνχο ιχθνπο, δηά δνγκάησλ απήιαζαο, θαί νξζφδνμνλ πίζηηλ 
ζαθψο ηξαλψζαο, ζηχινο αλαδείθλπζαη, θαί επζεβείαο πξφκαρνο, ζελ θαί 
ζαπκαηνπξγψλ ελ ηνίο πέξαζηλ, φθηλ εηο ρξπζνχλ κεηέβαιεο, θαί λεθξάλ πξφο 
εξψηεζηλ ήγεηξαο, Αιι’ ψ Παηέξσλ αμηάγαζηε, θαί Γηδαζθάισλ ζπλφκηιε, ηφλ 
σηήξα πξέζβεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

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

Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Σππηθά, θαί απφ ηνχ Καλφλνο, Χδή γ’ θαί ο’.  
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

Αξρή 
ΣΖ ΗΓ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Δπζηξαηίνπ, Απμεληίνπ, Δπγελίνπ, 



Μαξδαξίνπ, θαί Οξέζηνπ, θαί ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Λνπθίαο ηήο Παξζέλνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

Ήρνο δ'  
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Λάκπεη ηφ κλεκφζπλνλ, ηνχ Αζινθφξνπ ζνπ Κχξηε, Δπζηξαηίνπ σο ήιηνο, 
ιακπξφηεηη θξχςαληνο, αεηηήησλ ιφγσλ, ηήλ πνιπζεταλ, ψζπεξ αθψηηζηνλ 
ζθελήλ, θαηαξγνπκέλελ ππφ ηήο πίζηεσο, θαί ηέζζαξαο ζπκκαξηπξαο, θαί 
ζπκκεηφρνπο πνηήζαληνο, δη' απηψλ εκίλ δψξεζαη, ηιαζκφλ σο 
Φηιάλζξσπνο.  
 
Λφγνηο θαί παζήκαζη, θαί πνιπηξφπνηο ζηεξήζεζη, ηήο δσήο επεδείμαλην, 
αγάπελ νη Άγηνη, ηήλ πξφο ζέ ηειείαλ, κή ζαιεπνκέλελ, ζχλ Δπζηξαηίσ ηψ 
ζνθψ, θαί Απμεληίσ αγσληζάκελνη, Οξέζηεο θαί Μαξδάξηνο, κεη' Δπγελίνπ νη 
έλδνμνη, ηαίο απηψλ ζψζνλ Κχξηε, πξνζεπραίο ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Λχζζε ηνχ παξάθξνλνο, ν επθιεήο κέλ Απμέληηνο, θεθαιήλ απνηέκλεηαη, 
Μαξδάξηνο πάιηλ δέ, εθ ηψλ αζηξαγάισλ, θξεκαζζείο εζηέθζε, ν δέ Δπγέληνο 
ηνκή, ρεηξψλ θαί γιψηηεο θαζσξατδεηαη, Οξέζηεο ελ θξαβάησ δέ, ηψ 
ππξηζηξψησ θνκίδεηαη, ελ θακίλσ Δπζηξάηηνο, σο ακλφο Υξηζηνχ ηίζεηαη.  
 

Έηεξα ηηρεξά 
Ήρνο  ν απηφο 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Χο θαιψο ζηξαηεπζάκελνο, Βαζηιεί ηψλ δπλάκεσλ, ζεαπηφλ Δπζηξάηηε 
παξαδέδσθαο, εζεινπζίσο εηο βάζαλα, θαί βίαηνλ ζάλαηνλ, επαγφκελνο 
ρνξφλ, ζπκκαξηχξσλ καθάξηνλ, κεζ' ψλ ήζιεζαο, θαί ηήο λίθεο εδέμσ ηνχο 
ζηεθάλνπο, ζχλ απηνίο θαζηθεηεχσλ, ππέξ εκψλ παλανίδηκε.  
 
Ο ζεφθξσλ Δπζηξάηηνο, ν γελλαίνο Απμέληηνο, ν θιεηλφο Δπγέληνο θαί 
Μαξδάξηνο, ζχλ ηψ Οξέζηε εξίζηεπζαλ, ερζξνχο ηξνπσζάκελνη, θαί 
εθιάκςαληεο ζαθψο, σο αζηέξεο πνιχθσηνη, θαηεθαίδξπλαλ, ηψλ πηζηψλ 
ηάο θαξδίαο θαί ηήο πιάλεο, απεδίσμαλ ηφ ζθφηνο, ηή θσηαπγεία ηνχ 
Πλεχκαηνο.  
 

Σήο Αγίαο Λνπθίαο 
Παξζελίαλ αθήξαηνλ, εκκειψο εμαζθήζαζα, πξνζελέρζεο ραίξνπζα ηψ 
Πνηήζαληη, αξλεζακέλε γάξ πξφζθαηξνλ, λπκθίνλ παλεχθεκε, ελπκθεχζεο 
ηψ Υξηζηψ, θαί ηφλ δξφκνλ ηειέζαζα, δηά πίζηεσο, θαί θαηδξνχ καξηπξίνπ 
λχλ παξέρεηο, ηνίο ηηκψζί ζε Λνπθία, ηψλ ηακάησλ ραξίζκαηα.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  



Γεχηε θηινκάξηπξεο, ηνχο ηνχ Υξηζηνχ Αζινθφξνπο, ελ χκλνηο ηηκήζσκελ 
Δπζηξάηηνλ ηφλ αήηηεηνλ Μάξηπξα, Απμέληηνλ θαί Δπγέληνλ, θαί Μαξδάξηνλ 
θαί Οξέζηελ, ηήλ πεληαπγή ηψλ Μαξηχξσλ ρνξείαλ, νί θαιψο αγσληζάκελνη 
θαηά ηνχ ανξάηνπ ερζξνχ, θαί βξαβεία ηήο λίθεο αλαδεζάκελνη, πξεζβεχνπζη 
Υξηζηψ, ππέξ ηψλ πίζηεη θαί πφζσ, ηεινχλησλ ηήλ κλήκελ απηψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οπδείο πξνζηξέρσλ επί ζνί, θαηεζρπκκέλνο απφ ζνχ εθπνξεχεηαη, Αγλή 
Παξζέλε Θενηφθε, αιι' αηηείηαη ηήλ ράξηλ, θαί ιακβάλεη ηφ δψξεκα, πξφο ηφ 
ζπκθέξνλ ηήο αηηήζεσο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α'  
Σψλ νπξαλίσλ Σαγκάησλ 

Ο ζαπκαζηφο αζινθφξνο, εκάο Δπζηξάηηνο, ζήκεξνλ ζπγθαιείηαη, ηήλ 
ζεπηήλ απηνχ κλήκελ, ηειέζαη εηεζίσο, δηφ θαί εκείο, ζπλειζφληεο 
ηηκήζσκελ, σο εξαζηήλ ηνχ Κπξίνπ, θαί θαξηεξψο, ππέξ ηήο πίζηεσο 
αζιήζαληα.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.  
 
Γαπτηηθψο ηήλ αλδξείαλ, θαζνπιηζάκελνο, ηφλ δεχηεξνλ θαί πιάλνλ, Γνιηάζ 
απνθηείλεηο, ηή πίζηεη ηήο Σξηάδνο, φζελ αεί, ζπλεπθξαίλε Δπζηξάηηε, ελ 
νπξαλνίο κεη' Αγγέισλ εθδπζσπψλ, ηφλ σηήξα ηνχ ζσζήλαη εκάο.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.  
 
Χο ν ζεζβίηεο Ζιίαο, δειψλ εδήισζαο; πξνθεηηθψο Κπξίσ, Παληνθξάηνξη 
Μάξηπο, Δπζηξάηηε ζεφθξνλ, θαί ζξάζνο θελφλ, ηψλ αλφκσλ δηήιεγμαο, 
θαηαβαιψλ ηψλ εηδψισλ σο δπλαηφο, ηά βδειχγκαηα καθάξηε.  

Γφμα... Ήρνο πι. α'  
Σψλ ηπξαλλνχλησλ ηά ζξάζε κή δεηιηάζαληεο, κάιινλ δέ ηνχ Υξηζηνχ ηήλ 
πίζηηλ, ηξαλψο θεξχμαληεο, μεζκνχο πνιινχο θαί βαζάλνπο ππεκείλαηε, 
Δπζηξάηηε θαί Απμέληηε, Δπγέληε θαί Οξέζηα, θαί έλδνμε Μαξδάξηε, Γηφ 
πξεζβεχζαηε ηψ Βαζηιεί θαί Θεψ, ππέξ εκψλ ηψλ πίζηεη, ηεινχλησλ ηήλ 
κλήκελ πκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε ε Πχιε ηνχ Θενχ, ραίξε Παλάρξαληε Παξζέλε Αγλή, ραίξε Γέζπνηλα 
θαί πξνζηαζία ηνχ θφζκνπ, ραίξε ηείρνο θαί θαηαθπγή, θαί ζθέπε ηνχ γέλνπο 
εκψλ.  



Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Καζνξψζα πάιαη ηφλ Ακλφλ εαπηήο, ε Παξζέλνο Μήηεξ θαί παλάκσκνο 
Κφξε, ηαπξψ αλπςνχκελνλ, εβφα δαθξχνπζα, Οίκνη Τηέ κνπ! πψο ζλήζθεηο, 
Θεφο θχζεη ψλ αζάλαηνο; 
 

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.  
 

Καί ηήο Αγίαο 
Ήρνο δ’  Καηεπιάγε Ησζήθ 

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

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ. Οη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ 
Αγίσλ.  
 

Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
 

Χδή α'   Ήρνο δ'  
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο, 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Βξαβεχσλ, ελ νπξαλνίο ηά έπαζια, ηνίο επί γήο αζιεηαίο, αγσλνζέηεο 
θάζεηαη Υξηζηφο, δεμηά Παληνθξάηνξη, ηνίο ακθί ηφλ Δπζηξάηηνλ, ζείνπο 
ζηεθάλνπο πξνηεηλφκελνο.  
 
Υνξείαλ καξηπξηθήλ πεληάξηζκνλ, δεχηε θαηίδσκελ, ππεξθπεί αζηξάπηνπζαλ 
θσηί, θεθηεκέλελ ηαμίαξρνλ, ηφλ πνζεηφλ Δπζηξάηηνλ, ράξηηη ζεία 
ζηεθαλνχκελνλ.  
 
Σήλ δσήλ, ηνχ επί γήο ζηξαηεχκαηνο, απεθδπζάκελνο, ηψ αιεζεί πξνζάγε 
Βαζηιεί, ηήο αζιήζεσο ζχκβνινλ, παξά Υξηζηνχ Δπζηξάηηε, δη' Απμεληίνπ 
θνκηζάκελνο.  



 
Αζηέξεο, ελ νπξαλψ ηήο πίζηεσο, αεί θηλνχκελνη, ηάο ηψλ πηζηψλ 
ιακπξχλνπζη ςπράο, θσηηζκφλ απνζηίιβνληεο, νη πεξί ηφλ Δπζηξάηηνλ, νχο 
επαμίσο επθεκήζσκελ.  

Σήο Αγίαο 
Πνξθχξαλ, ζψλ εμ αηκάησλ βάςαζα, θαί ζηνιηζζείζα θαηδξψο, πεξηθαλψο 
ηά άλσ θαηνηθείο, σο Παξζέλνο βαζίιεηα, θαί ζετθαίο ιακπξφηεζη, Μάξηπο 
Λνπθία θαηεγιάτζαη.  

Θενηνθίνλ 
Υσξίνλ, ρσξεηηθφλ γεγέλεζαη, ηήο ζείαο θχζεσο, ζενγελλήηνξ Άρξαληε, δηφ, 
ζέ Λνπθία πνζήζαζα, παξζεληθψο Οπίζσ ζνπ, ηψ ζψ Τηψ 
πξνζαπελήλεθηαη.  
 

Χδή γ'  
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Διπίδη ηψλ αηθηζκψλ, ψζπεξ αυινπ ζεζαπξνχ γέγνλαο, ππεξθπψο έκπιεσο, 
πάζεο ζπκεδίαο Δπζηξάηηε.  
 
νθία Πλεπκαηηθή, ππνκνλή ηε πεηξαζκψλ ήιεγμαο, Μάξηπο Υξηζηνχ 
Απμέληηε, ηήλ ηπξαλληθήλ αζεφηεηα.  
 
Χο θφζκνο ζενιακπήο, ηήο Δθθιεζίαο ηψλ πηζηψλ Μάξηπξεο, ηά Υξηζηνχ 
ζηίγκαηα, πεξηελζηζκέλνη γεγφλαηε.  
 
Σά κέιε θαξηεξηθψο, αζιεηηθήο θαηαθιερζείο άλζξαμηλ, εηδσιηθήο έζβεζαο, 
πιάλεο ηήλ καλίαλ Δπζηξάηηε.  

Σήο Αγίαο 
Χο λχκθε πεξηθαιήο, ηνχ βαζηιέσο θαί Θενχ έλδνμε, Μάξηπο Λνπθία είιεθαο, 
λχλ ηψλ νπξαλψλ ηά βαζίιεηα.  

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

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 

Σεο Σξηάδνο ηή πίζηεη νρπξσζείο, αιεζείαο ζθελδφλε θαζνπιηζζείο, ηήο 
πιάλεο θαηέβαιεο, ηφ αιιφθπινλ ζξάζνο, θαί ηνχ ερζξνχ αξπάζαο, ηψλ 
ιφγσλ ηήλ κάραηξαλ, ελ απηή απέηεκεο, ηνχ ςεχδνπο ηήλ έλζηαζηλ, φζελ ηνίο 
ηξνπαίνηο, ζξηακβεχσλ ηήο λίθεο, ηψ ζψκαηη ηέζλεθαο, ηψ δέ πλεχκαηη 
έδεζαο, Αζινθφξε Δπζηξάηηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 



άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ άγίαλ κλήκελ ζνπ.  
Γφμα... έηεξνλ  Ήρνο δ'  

Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Σψλ Μαξηχξσλ αίκαζηλ, ε Δθθιεζία, αξδεπζείζα ήλζεζελ, νξζνδνμίαλ ηνίο 
πηζηνίο, εγθαπρσκέλε θαί ιέγνπζα, Κιένο Μαξηχξσλ εδείρζεηε Άγηνη.  

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ Αγλή θαί άζπηινο, Μήηεξ ζνπ Λφγε, κεηξηθψο ειάιαδελ, νδπξνκέλε ελ 
θιαπζκψ, ελ ηψ ηαπξψ σο εψξαθε, πξνζεισζέληα ζε κφλε καθξφζπκε.  
 

Χδή δ'  
«Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ ηήο ζήο εηθφλνο, επί ηαπξνχ ζνπ έζηεο, θαί 
εηάθεζαλ έζλε, ζχ γάξ εί θηιάλζξσπε, ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο».  
 
πλαπεβάινπ ηνίο κψισςη ηήο ζαξθφο ζνπ, ηάο ςπρηθάο θειίδαο, ηάο 
βνιίδαο ζπληξίςαο, ηνχ δνιίνπ δξάθνληνο, ηή πίζηεη Δπζηνάηηε.  
 
Δδνμάζζε ζνπ ηνίο κέιεζηλ Αζινθφξε, ν βαζηιεχο ηήο δφμεο, θαί αξξήηνπ ζε 
δφμεο, ελ δπλάκεη έπιεζε, ηεξάησλ Δπζηξάηηε.  
 
Σψλ αιηέσλ δειψζαο ηήλ παξξεζίαλ, καξηπξηθή ζαγήλε, ηψ Γεζπφηε 
πξνζάγεηο, ηφλ ζνθφλ Δπγέληνλ, δσγξήζαο Δπζηξάηηε.  
 
λησο σξαίνη νη πφδεο ηψλ Αζινθφξσλ, ηφλ δπζκελή παηνχληεο, θαί Υξηζηψ 
κεισδνχληεο, νδφλ καξηπξίνπ ζνπ, δξακνχκεζα Γέζπνηα.  

Σήο Αγίαο 
Παξξεζίαλ επξακέλε ελ ηνίο πςίζηνηο, παξά Θεψ Λνπθία, ηνίο ηηκψζί ζε 
πφζσ, ηψλ πηαηζκάησλ αίηεζαη, δνζήλαη ηήλ άθεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Παξζελία θαί αζιήζεη ιειακπξπζκέλε, ηψ εθ Παξζέλνπ Κφξεο, αλαηείιαληη 
Λφγσ, άθζνξνο κεκλήζηεπζαη, Λνπθία παλεχθεκε.  
 

Χδή ε'  
«χ Κχξηέ κνπ θψο, είο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθσλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
χ νηά πεξ αζηήξ, εσζθφξνο αλέηεηιαο, ελ θάιαγγη ηψλ Μαξηχξσλ, 
ηειαπγψο δηαπξέπσλ, ανίδηκε Δπζηξάηηε.  
 
έ θέγγεη θαηηδψλ, λνεηψ δηαιάκπνληα, Μαξδάξηνο ν ζεφθξσλ, σο πνηκέλη 
αξλίνλ, πξνζηξέρεη ζνη Δπζηξάηηε.  
 
χ πάληα ηά ηεξπλά, εινγίζσ σο ζθχβαια, Δπγέληε εθληθήζαο, ηνχο ηήο 



θχζεσο λφκνπο, ηψ θίιηξσ ηήο αζιήζεσο.  
Σήο Αγίαο 

νχ κφλνπ θαιινλαίο, ψο παξζέλνο ελήδνκαη, ζέ Κχξηε αγαπψζα, 
ζθαγηάδνκαη μίθεη, Λνπθία αλεθξαχγαδελ.  
 
Χ θιήξνο αγαζφο! ψ κεξίο ε ζεφζδνηνο! ψ γχλαηνλ ηή θαιιίζηε, ζπκβνπιή 
εθληθήζαλ, ηήλ πιάλελ ηήο Πξνκήηνξνο.  

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

Χδή ο'  
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Υξηζηφο κνη, αληί πάλησλ εζηίλ ν Μαξδάξηνο, δηαπξπζίσο εβφα, θαί παηξίο 
θαί ζέβαο θαί φλνκα, ππφ ζνχ γάξ, ηνχην εμεπαηδεχζε Δπζηξάηηε.  
 
Σνχο πφδαο, ηξππεζείο αλεξηήζεο ηήο άληπγνο, πεππξσκέλνο εθιέρζεο, 
νβειίζθνηο δέ ηά κεηάθξελα, ηφ δέ πλεχκα, ηψ Γεζπφηε παξέζνπ Μαξδάξηε.  
 
Ζ γιψζζα, εθθνπείζα ηψλ χκλσλ νπ παχεηαη, αη δέ ηκεζείζαί ζνπ ρείξεο, 
πξφο Θεφλ Δπγέληε αίξνληαη, ζσηεξίαλ, ηνίο πκλνχζηλ αηηνχζαη ηήλ κλήκελ 
ζνπ.  

Σήο Αγίαο 
Σίκηνο, ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο, ν ζφο γεγέλεηαη Μάξηπο, ηνχ γάξ δήλ 
πξνέθξηλαο ηφ ηεζλάλαη, ίλα δψληα, ηφλ Υξηζηφλ ελ ζνί έμεηο Λνπθία ζεκλή.  

Θενηνθίνλ 
Ηζρχλ ζε, επξακέλε Παξζέλε θαί ζηήξηγκα, ε Αζιεθφξνο αηθίζεηο, 
θαξηεξψηαηα θέξεη 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». 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β'  
Σήλ ελ πξεζβείαηο 

Φσζηήξ εθάλεο ιακπξφηαηνο ηνίο έλ ζθφηεη, ηήο αγλσζίαο θαζεκέλνηο, 
Αζινθφξε, πίζηηλ σο δφξπ δέ πεξηζέκελνο, ηψλ δπζκελψλ ηά ζξάζε, νπθ 
επηνήζεο Δπζηξάηηε, Ρεηφξσλ ππάξρσλ επγισηηφηεξνο.  

Ο Οίθνο 
Σφ δνθεξφλ Υξηζηέ ηήο ςπρήο κνπ δηαζθέδαζνλ, φπσο αλπκλήζσ ιακπξψο 
ρνξφλ Μαξηχξσλ πεληάξηζκνλ, Απμέληηνλ, ηφλ ελ απμήζεη ζετθήο πνιηηείαο 
αλαηξαθέληα, θαί ηφλ ζνθφλ θαί γελλαίνλ ελ ηνίο άζινηο Δπγέληνλ, ζχλ ηνχηνηο 
θαί ηφλ Οξέζηελ, ηφλ ηνίο ζείνηο δηαηηψκελνλ φξεζη, Μαξδάξηνλ ηφλ 



απινχζηαηνλ, νχ ππήξμελ Δπζηξάηηνο θαζεγεηήο, Ρεηφξσλ ππάξρσλ 
επγισηηφηεξνο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Άζιεζηο ηψλ Αγίσλ ελδφμσλ ηνχ Υξηζηνχ 

Μαξηχξσλ, Δπζηξαηίνπ, Απμεληίνπ, Δπγελίνπ, Μαξδαξίνπ θαί Οξέζηνπ.  
ηίρνη 

 Σφλ Δπζηξάηηνλ θαί ζπλάζινπο δίο δχσ,  

 Άπαμ δχσ θηείλνπζη πχξ ηε θαί μίθνο.  

 Σνχο γε ζχλ Δπζηξαηίσ δεθάηε ηξίηε έθηαλελ άνξ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Λνπθίαο ηήο Παξζέλνπ.  
ηίρνη 

 Χο Παξζέλνο κέλ, ελ ζηέθνο ε Λνπθία.  

 Χο δ' εθ μίθνπο θαί Μάξηπο, άιιν ιακβάλεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αξζελίνπ ηνχ ελ ηψ 
Λάηξσ.  
 

Ο ζηνο Άξεο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη, Μλήκε ηνχ Αγίνπ λένπ 
ηεξνκάξηπξνο Γαβξηήι αξρηεπηζθφπνπ εξβίαο, ηνχ ελ Πξνχζε 
καξηπξήζαληνο θαηά ηφ 1659.  
 

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

Χδή δ'  
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Ακεηάζεηνλ, ηφ ηήο νκνινγίαο θξφλεκα, έρσλ ελ Σξηάδη, ζέβεηλ έλα Θεφλ, ηψλ 
βαζάλσλ θαηεθξφλεζαο, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.  
 
Χο καθάξηνο, ελ ηή ακψκσ ψθζεο νδψ, γφλπ επγλσκφλσο θιίλαο ηψ 
Λπηξσηή, ηήλ ςπρήλ ζνπ παξαζέκελνο, Γεζπνηηθαίο ρεξζίλ, επσδέζηαηνλ 
ζχκα Απμέληηε.  
 
πζηξαηηψηεο, ζπλνδνηπφξνο θαί ζπλδέζκηνο, ζχκθξσλ, Δπζηξαηίσ ηε θαί 
ζπλαζιεηήο, ν Οξέζηεο αλαδέδεηθηαη, ζπγθιεξνλφκνο ηε, ηήο Υξηζηνχ 
Βαζηιείαο επάμηνο.  
 
Ο δη' νξλένπ, ηψ Ζιηνχ ηξνθήλ πξνζλέκσλ Θεφο, νχηνο ηήλ ζεπηήλ ζνπ 
θάξαλ ζαπκαηνπξγψλ, ηνίο πνζνχζηλ απεθάιπςελ, σο πνιππφζεηνλ 
παλδαηζίαλ ηψ θφζκσ Απμέληηε.  



Σήο Αγίαο 
Ππξί ηψ ζείσ θιεγνκέλε ππξφο νπθ εθξφληηζαο, φζελ επνκβξίδεηο πάληνηε 
ηνίο πηζηνίο, ηακάησλ ζεία λάκαηα, παζψλ επήξεηαλ, Αζιεθφξε Λνπθία 
μεξαίλνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Παξζελνκήηνξ, σο θαζαξάλ ζε θαί αδηάθζνξνλ, Λφγνο θαζαξφο εγάπεζε θαί 
εθ ζνχ, αλεπιάζαην ζαξθνχκελνο, φινλ ηφλ άλζξσπνλ, ν Λνπθίαλ δνμάζαο 
ηνίο ζαχκαζηλ.  
 

Χδή ε'  
«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».  
 
Υείιε εθπεηάζαο θαζαξά, ηφ ζείνλ είιθπζαο, Πλεχκα Δπζηξάηηε, θαί 
ςπρνθζφξσλ κέλ ήιεγμαο, ζεβαζκάησλ ηήλ αζζέλεηαλ, ηφλ ελ Σξηάδη δέ 
Θεφλ, ζέβεηλ εβφεζαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Σήλ ζήλ θαξηεξίαλ νπθ εηδψο, ηή ηήο θινγψζεσο, ζέα ν Σχξαλλνο, πηνείλ 
Δπζηξάηηε ψεην, ηφ αήηηεηφλ ζνπ θξφλεκα, ήο θαηαπηχζαο, ηνίο ιανίο ραίξσλ 
εθξαχγαδεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
νθαίο ππνζήθαηο λεπξσζείο, ηαίο ζαίο ηφ θξφλεκα, Μάξηπο Δπζηξάηηε, επί 
ηφλ θξάβαηνλ ήιαην, ν αήηηεηνο Οξέζηεο βνψλ, ηνχο θαζαηξέηαο ηήο θινγφο 
Παίδαο κηκνχκελνο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ζ πισζαο ηφ ζψκα θαξηεξψο, Οξέζηα έλδνμε, ζχ επί θιίλεο ππξφο, 
ζπγθαηειέρζεο δέ Μάξηπζηλ, ελ Υξηζηψ αγαιιηψκελνο, επαλεπαχζσ δέ 
ζθελαίο, ηαίο νπξαλίαηο βνψλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Σήο Αγίαο 
Ζκαχξσζαο θφξαο δπζζεβψλ, θαί λνχλ αιάζηνξα, θαί ππεξήθαλνλ, Λνπθία 
πάλζεκλε πφλνηο ζνπ, επθιεέζηλ εηαπείλσζαο, θαί αλπςψζεο πξφο Θεφλ, ελ 
πίζηεη ςάιινπζα, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
θζεο ππεξηέξα νπξαλψλ, Θεφλ νπξάληνλ, απνθπήζαζα, ηφλ νπξαλψζαληα 
Πάλαγλε, γεγελψλ φινλ ηφ θχξακα, θαί ηήο Λνπθίαο 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, έμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 



Θενηνθε κεγαιχλνκελ».  
 
Θείσλ κεηαζρείλ κπζηεξίσλ, επηπνζήζαο Αζινθφξε, θαί ζενθαλείαο 
ηειαπγνχο, θαηεμηψζεο κάθαξ Δπζηξάηηε, πξφο νπξαλνχο θαινχζεο ζε, ηψ 
πνζνπκέλσ νκηιήζαη Υξηζηψ.  
 
Σψ ζείσ βαιιφκελνο πφζσ, πξφο ηήλ εληεχζελ εθδεκίαλ, θαί ηάο ηψλ 
ηπξάλλσλ ζσπείαο, ζθνδξψο ειέγμαο, Μάθαξ Δπζηξάηηε, πξφο ηφ βξαβείνλ 
έζπεπζαο, αζιεηηθψο ηήο άλσ θιήζεσο.  
 
θφδξα γεγεζσο αζινθφξε, ηή ραξκνζχλσ απνθάζεη, ηήο ηπξαλληθήο 
παξνηλίαο, ηφλ αζινζέηελ ζνπ εκεγάιπλεο, πκλνινγψλ Δπζηξάηηε, ηφλ ηνχ 
ζαλάηνπ, θαηαιχηελ Υξηζηφλ.  
 
Γεχηε θηινκάξηπξεο πάληεο, ηνχο ηήο απάηεο θαζαηξέηαο, ηεξνίο Δπγέληνλ 
χκλνηο, ζνθφλ Οξέζηελ ηε θαί Μαξδάξηνλ, θαί ζχλ απηνίο Απμέληηνλ, ζχλ 
Δπζηξαηίσ καθαξίζσκελ.  

Σήο Αγίαο 
Χο πεξηθαιήο θαί σξαία, θαί πεξηδέμηνο παξζέλνο, ηψ πεξηθαιεί θαί σξαίσ, 
θαί εθ Παξζέλνπ ζεζαξθσκέλσ Υξηζηψ, ζηεθαλεθφξνο έλδνμε, Μάξηπο 
Λνπθία λχλ παξίζηαζαη.  

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

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ  
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σφλ ξήηνξα Δπζηξάηηνλ, ελ χκλνηο επθεκήζσκελ, Απμέληηφλ ηε ζχλ ηνχησ, 
Μαξδάξηνλ θαί Οξέζηελ, θαί ηφλ ζνθφλ Δπγέληνλ, ππέξ Υξηζηνχ αζιήζαληαο, 
θαί εθηελψο πξεζβεχνληαο, ππέξ εκψλ ηψλ πκλνχλησλ, ηήλ ηεξάλ απηψλ 
Μλήκελ.  

Θενηνθίνλ 
νθίαλ ελππφζηαηνλ, θαί Λφγνλ ππεξνχζηνλ, θαί ηαηξφλ ηψλ απάλησλ, 
Υξηζηφλ ηεθνχζα Παξζέλε, ηα έιθε θαί ηά ηξαχκαηα, ηήο ςπρήο κνπ 
ζεξάπεπζνλ, ηά ραιεπα θαί ρξφληα, θαί ηήο θαξδίαο κνπ παχζνλ, ηάο 
απξεπείο ελζπκήζεηο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρ. δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά ηδηφκεια.  
 

Ήρνο α'  Βχδαληνο 



Σήλ πεληάξηζκνλ ρνξείαλ, ηψλ Αγίσλ επθεκήζσκελ ιανί, ηφλ σηήξα 
αλπκλνχληεο Υξηζηφλ, Δπζηξάηηνλ ηφλ θαξηεξφςπρνλ θαί ζηεξξφλ 
Αζινθφξνλ, ζχλ απηψ Απμέληηνλ, Δπγέληνλ, Μαξδάξηνλ θαί Οξέζηελ, νχηνη 
γάξ ππέξ ηήο πίζηεσο αζινχληεο, ηάο ηξηθπκίαο θαηεπάηεζαλ ερζξψλ, θαί ηψ 
σηήξη πξεζβεχνπζηλ, ηιαζκφλ θαί άθεζηλ ακαξηηψλ, δσξεζήλαη ηνίο ελ 
πίζηεη εθηεινχζη, ηήλ κλήκελ απηψλ.  

Ήρνο γ'  Γεξκαλνχ 
Ρεηνξηθνίο έπεζηλ ν Υξηζηνχ ζηξαηηψηεο, ηνχο αλφκνπο θαηέπιεμελ, 
αζιεηηθνίο ζηίγκαζη, ηνχ ερζξνχ ηάο δπλάκεηο αλδξηθψο εηξνπψζαην, 
Δπζηξάηηνο ν έλδνμνο, θαί ζηεξξφο Αζινθφξνο, ν ηήλ ζηελήλ θαί ηεζιηκκέλελ 
βαδίζαο νδφλ, θαί εηο γήλ θαηαληήζαο ηήο αησλίνπ δσήο, εηο ήλ θαί δπζσπεί 
ηψ Υξηζηψ, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Ο απηφο, ηνχ απηνχ 
Σφλ έλ ηή ζεία ζνθία αλαθαλέληα θηιφζνθνλ, θαί ελ ηψ θάιιεη ηψλ ιφγσλ 
απνδεηρζέληα ξήηνξα, ηφλ ελ Μάξηπζηλ κέγαλ Δπζηξάηηνλ, αζιεηηθνίο 
εγθσκίνηο επθεκήζσκελ, ζπλαζπηζκφλ γάξ νχηνο ν Υξηζηνχ ζηξαηηψηεο 
επζεβή ζπζηεζάκελνο, ελ θαηξψ ηψλ πνιέκσλ, ηά ηψλ αγψλσλ άζια 
δηαηαηηφκελνο, ηνχ ερζξνχ αθαξπάζαο ηήλ κάραηξαλ, ελ απηή ηνχηνλ 
θαηέηξσζε, πξφο φλ βνήζσκελ, Μαξηχξσλ άξηζηε, ζχλ ηνίο ζπλάζινηο ζνπ, 
πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ππέξ ηψλ πίζηεη ηεινχλησλ, ηήλ πάλζεπηνλ 
κλήκελ ζνπ.  

Ήρνο δ'  
Ησάλλνπ Μνλαρνχ ηεθαλνχζζσζαλ παξ' εκψλ εγθσκίνηο, νη θαιιίληθνη ηήο 
αιεζείαο κάξηπξεο, Δπζηξάηηνο, ν ηήο Διιήλσλ κπζνπιαζίαο ζηειηηεπηήο, 
θαί ηήο Υξηζηηαλψλ ζενζνθίαο θήξπμ, Απμέληηνο, ν ζνθία ιφγσλ, θαί ππνκνλή 
έξγσλ, ηπξαλληθήλ ειέγμαο αζεφηεηα, Πξφο ηνχηνηο, Δπγέληνο ν Θεψ 
εχρξεζηνο, θαί ηπξάλλνηο άρξεζηνο, δηά ηήλ ζσηήξηνλ νκνινγίαλ, θαί 
Οξέζηεο, ν αζιεηήο θαί ζαπκαζηφο, ηνχ Βαζηιέσο ηψλ φισλ ζηξαηηψηεο, κεζ' 
ψλ θαί Μαξδάξηνο, ν πεξηζηεξάο αθεξαηφηεξνο, ηφλ θξφληκνλ αηζρχλαο φθηλ, 
δηά ηήο ράξηηνο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί σηήξνο ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο δ'  Ηθαζίαο 
Σήλ πεληάρνξδνλ ιχξαλ, θαί πεληάθσηνλ ιπρλίαλ, ηήο ηνχ Θενχ Δθθιεζίαο, 
ηνχο ζενθφξνπο Μάξηπξαο, θεξσλχκσο πκλήζσκελ, θαί επζεβψο 
εγθσκηάζσκελ, Υαίξνηο, ν θαιψο ππφ Θενχ ζηξαηεπζείο, ελ ηή επνπξαλίσ 
ζηξαηηά, θαί ηψ ζηξαηνινγήζαληη αξέζαο, ν ελ ξήηνξζη ξήησξ, Δπζηξάηηε 
ζεφζνθε, Υαίξνηο, ν ηφ ηάιαληνλ, ην εθ Θενχ ζνη πηζηεπζέλ, επαπμήζαο εηο 
πιήζνο, Απμέληηε Μαθάξηε, Υαίξνηο, ν ηεξπλφηαηνο φξπεμ, ηήο ζετθήο 
επγελείαο, Δπγέληε ζεφθξνλ, Υαίξνηο, ν σξαίνο ηή κνξθή, ηή δέ γλψκε 
ππέξθαινο, θαί ακθνηεξνδέμηνο, ν ελ ηνίο φξεζηλ ελδηαηηψκελνο φινο, 
παλφιβηε Οξέζηα, Υαίξνηο, ν ζηίιβσλ θαί δηαπγήο καξγαξίηεο, ν ηάο 
βαζάλνπο ηάο πηθξάο, ραξκνληθψο ππνκείλαο, Μαξδάξηε αήηηεηε, Υαίξνηο, ν 
ηζάξηζκνο ρνξφο ηψλ θξνλίκσλ Παξζέλσλ, νχο θαζηθεηεχνκελ, πάζεο νξγήο 
θαί ζιίςεσο ιπηξψζαζζαη, θαί ηήο αθξάζηνπ πκψλ δφμεο, ζπκκεηφρνπο 
πνηήζαη, ηνχο ηήλ εηήζηνλ πκψλ, κλήκελ γεξαίξνληαο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Κξηηήλ δηθαηφηαηνλ, επεγλσθψο ζε θπήζαζαλ, ηφλ αζψησο βηψζαληα, 
δπζσπψ Παλάρξαληε, θαηαθεθξηκέλνλ, θαί επνξεκέλνλ, ελ ηή κειινχζn 
θνβεξά, θξίζεη Παξζέλε, κή θαηαθξίλαί κε, ζπληάμαη δέ ηνίο κέιινπζηλ, εθ 
δεμηψλ ηνχηνπ ίζηαζζαη, εθιεθηνίο δηά έιενο, θαί πνιιήλ αγαζφηεηα.  

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο δ'  Ηθαζίαο 
Τπέξ ηήλ ηψλ Διιήλσλ παηδείαλ, ηήλ ηψλ Απνζηφισλ ζνθίαλ πξνέθξηλαλ νη 
άγηνη Μάξηπξεο, ηάο βίβινπο ηψλ ξεηφξσλ θαηαιείςαληεο, θαί ηαίο ηψλ αιηέσλ 
ελδηαπξέςαληεο, εθεί κέλ γάξ επγισηηία ξεκάησλ, ελ δέ ηαίο ηψλ 
αγξακκάησλ ζεεγνξίαηο, ηήλ ηήο Σξηάδνο εδηδάζθνλην ζενινγίαλ, ελ ή 
πξεζβεχνπζηλ ελ εηξήλn, θπιαρζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Καί ςπρήλ ζχλ ηψ ζψκαηη, θαί θαξδίαλ θαί έλλνηαλ, ζνί ηή Θενκήηνξη 
πξνζαλέζεθα, ηή κέλ ηα πξφζθνξα αίηεζαη, ηνχ δέ ηά ζθηξηήκαηα, 
απνλέθξσζνλ, ηήλ δέ, θσηαγψγεζνλ Γέζπνηλα, ηήο ελλνίαο δέ, ηάο αηάθηνπο 
θηλήζεηο ανξάησο, θαηαπξάυλνλ θαί ζηήζνλ, ηψλ εγθιεκάησλ ηφλ ηάξαρνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηαπξψ ζε σο έβιεςε, ηαλπζζέληα ε Πάλζεκλνο, απεηξάλδξσο Κχξηε φλ 
γεγέλλεθελ, αηκαηνθχξηνηο εθπιχλαζα, δαθξχνηο ηφ πξφζσπνλ, θέθξαγελ 
νδπλεξψο, Σί ηφ μέλνλ κπζηήξηνλ, ν θνζκήζαο πξίλ, νπξαλφλ ηνίο θσζηήξζη, 
πψο αθφζκσο, λχλ εκπέπαξζαη ηψ μχισ, άκνξθνο άπλνπο καθξφζπκε; 
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΗΓ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Θχξζνπ, Λεπθίνπ, Καιιηλίθνπ, 

Φηιήκνλνο, Απνιισλίνπ, Αξξηαλνχ θαί ηψλ ζχλ απηψ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 



Θπξεψ επζεβείαο ζε, ζσξαθίζαο ν Κχξηνο, δπλαηφλ εηξγάζαην πξφο 
παξάηαμηλ, ηνχ δπζκελνχο εμεξρφκελνλ, Θχξζε παλανίδηκε, φλ ηή ιφγρε ηήο 
ελ ζνί, θαξηεξίαο θαηέαμαο, θαί εθάληζαο, ηάο απηνχ κπξηάδαο, θαί ηήο λίθεο, 
ηνχο ζηεθάλνπο αλεδήζσ, Μεγαινκάξηπο πνιχαζιε.  
 
Σήο ςπρήο ηήλ ιεπθφηεηα, ηψ σξαίσ ηνχ ζψκαηνο, ηήο νκνινγίαο ηε 
θαζαξφηεηη, Μάξηπο ππέθελαο Λεχθηε, δηφ θεξσλχκσο ζε, θιήζεη έλδνμε 
Υξηζηφο, επί γήο θαηειάκπξπλελ, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  
 
Καιιηλίθσο δηήλπζαο, ηνχο αγψλαο Καιιίληθε, πξνθιεζείο ν έκειιεο έξγνηο 
έζεζζαη, θαί εθκηκνχκελνο Λεχθηνλ, ςπρήλ θαηειεχθαλαο, ηαίο ηψλ άζισλ 
θαιινλαίο, θαί βαζάλσλ ιεπθφηεηη, θαί ηήλ άζενλ, εζηειίηεπζαο γλψκελ ηψλ 
αλφκσλ, θαί ηφλ δφθνλ ηήο απάηεο, ζεία δπλάκεη εκείσζαο.  
 

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο ν απηφο 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Θχξζνο ν ζαπκάζηνο, θαί ν ζεφθξσλ Καιιίληθνο, θαί ν έλδνμνο Λεχθηνο, 
Σξηάδα ηήλ άθηηζηνλ, θαζνκνινγνχληεο, πφλνπο βαξπηάηνπο, θαί αλελδφηνπο 
αηθηζκνχο, αλδξεηνηάηε γλψκε ππέκεηλαλ, θαί λίθεο ηφ δηάδεκα, σο ληθεθφξνη 
απέιαβνλ, ζπκπνιίηαη γελφκελνη, ηψλ αυισλ δπλάκεσλ.  
 
Φηιήκσλ ν κέγηζηνο, Αξξηαλφο ν παλφιβηνο, ν ζνθφο Απνιιψληνο, αηκάησλ 
ηνίο ξεχκαζη, ηήο πνιπζεταο, έζβεζαλ ηήλ θιφγα, πάζαλ θαηήξδεπζαλ ηήλ 
γήλ, ζενγλσζίαο ηνίο ζείνηο ξεχκαζη, θαί φκβξνηο ηψλ ηάζεσλ, ηψλ 
παζεκάησλ μεξαίλνπζη, πνηακνχο ζεία ράξηηη, νη Καιιίληθνη Μάξηπξεο.  
 
Άλζε σξαηφηαηα, ελ ηψ ιεηκψλη εμήλζεζαλ, ηψλ Μαξηχξσλ νη έλδνμνη, ηνχ 
Πλεχκαηνο πέκπνληεο, ζείαλ επσδίαλ, θαί ηάο δηαλνίαο, επσδηάδνληεο 
πηζηψο, ηψλ εηεζίαηο κλήκαηο ηηκψλησλ απηψλ, ηνχο άζινπο, ηά παιαίζκαηα, 
ηήλ καθαξίαλ ηειείσζηλ, δη' ήο θψο ηφ αλέζπεξνλ, θαηνηθνχζη γεζφκελνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
έ ηφ θαζαξψηαηνλ, ηνχ Βαζηιέσο παιάηηνλ, δπζσπψ Πνιπυκλεηε, ηφλ λνχλ 
κνπ θαζάξηζνλ, ηφλ εζπηισκέλνλ, πάζαηο ακαξηίαηο, θαί θαηαγψγηνλ ηεξπλφλ, 
ηήο ππεξζένπ Σξηάδνο πνίεζνλ, φπσο ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, θαί ηφ ακέηξεηνλ 
έιενο, κεγαιχλσ ζσδφκελνο, ν αρξείνο νηθέηεο ζνπ.  

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



Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ, θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ θαί ηψλ Αγίσλ.  
 

Θενθάλνπο  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ εβφα άζσκελ».  
 
Μαξηπξηθαίο αγιαταηο ηψ ζετθψ, ζξφλσ παξηζηάκελνη, θαί ηαίο ζείαηο 
αζηξαπαίο, Αζιεηαί ιακπφκελνη εκάο, ηνχο πκλνχληαο ηήλ πκψλ κλήκελ 
θσηίζαηε.  
 
Κάιινο ηφ ζείνλ πνζνχληεο, βίνπ ηεξπλά, εηο νπδέλ εγήζαζζε, Αζινθφξνη 
ηνχ Υξηζηνχ, θαί ζαλφληεο ζψκαηη δσήλ, αηειεχηεηνλ επξείλ θαηεμηψζεηε.  
 
Σήο αζεταο ηήλ πιάλελ ζενπξεπψο, αζινθφξνη Μάξηπξεο, ζηειηηεχζαληεο 
πνιιψλ, πφλσλ ππεκείλαηε ππξάλ, θαί ηήλ άπνλνλ δσήλ λχλ απεηιήθαηε.  
 
Σαίο ππεξθψηνηο αθηίζη ηνχ παληνπξγνχ, ειιακθζείο ζχ Πλεχκαηνο, αζεταο 
ηφ βαζχ, ζθφηνο εμεθάληζαο Υξηζηνχ, αζινθφξε ζαπκαζηέ, Θχξζε καθάξηε.  

Θενηνθίνλ  
Σφλ απεξίγξαπηνλ Λφγνλ πεξηγξαπηφλ, γεγνλφηα ζψκαηη, απεθχεζαο Αγλή 
φλ δπζψπεη ξχζαζζαη θζνξάο, θαί παζψλ επαγσγήο, ηνχο ζέ δνμάδνληαο.  
 

Χδή γ'  
«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«».  
 
Σφ ζψκα μένληεο δεηλψο, νη ηνχ ζθφηνπο πξνζηάηαη, ινγηζκνχ ζνπ ηφλ ηφθνλ, 
νπθ εραχλσζαλ ζηνξγή, ηή ζετθή δπλαηψο, ελ αγάπε, Θχξζε θξαηπλφκελνλ.  
 
Τπήξμε Μάξηπο ζαπκαζηή, ε αζξφα ζνπ φλησο, πξφο ηφλ Κχξηνλ πίζηηο! δη' 
ήο ήζρπλαο ερζξψλ, θαθνπηζηίαλ βνψλ, ψ Φηιήκνλ, Γνχινο Υξηζηνχ πέθπθα.  
 
Πξφο πάιελ Μάξηπο ηνχ ερζξνχ, ζαξζαιέσο εμήιζεο, νπθ αζπίδα, νπ δφξπ, 
αιιά πίζηηλ αξξαγή, ελζέσο ζσξαθηζζείο, θαί αλδξείσο, ηνχηνλ θαηεδάθηζαο.  
 
Δθέζεη ζεία θξαηπλζείο, ηήλ ζενγελεζίαλ, νπξαλφζελ θνκίδε, δη' χδαηνο 
κπζηηθψο, Φηιήκνλ Μάξηπο Υξηζηνχ, πξφο αγψλαο, ζείνπο δπλακνχζάλ ζε.  

Θενηνθίνλ 
Δλ δχν θχζεζηλ ν είο, ηήο Αγίαο Σξηάδνο, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ, ζαξθσζείο 



ζενπξεπψο, πξνήιζε ηνχο εμ Αδάκ, δηαζψδσλ, Πάλαγλε ρξεζηφηεηη.  
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 δ'  
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δπζεβείαο ζπξεψ, πεξηζθεπφκελνη θαιψο, θαί ηφ φπινλ ηνχ ηαπξνχ, 
αλαιαβφκελνη ζηεξξψο, ηάο παξαηάμεηο θαηέβαινλ ηνχ Σπξάλλνπ, Μάξηπξεο 
Υξηζηνχ νη αμηάγαζηνη, θαί ζηέθνο παξ' απηνχ αλαδεζάκελνη, ληθεηηθψο 
ρνξεχνπζηλ απαχζησο, κεηά ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, θαί ηφλ σηήξα, 
εθδπζσπνχζη, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Ηεξψο ελαζινχληεο νη ηεξνί, Αζινθφξνη Κπξίνπ ηνχο αηθηζκνχο, ηάο μέζεηο ηνχ 
ζψκαηνο, θαί ηφλ βίαηνλ ζάλαηνλ, αδηζηάθησ πίζηεη, αλδξείσο ππέκεηλαλ, θαί 
ηνχ ερζξνχ ηφ ζξάζνο, ηειείσο θαηέβαινλ, φζελ ηακάησλ, δσξεάλ εηιεθφηεο, 
ηψληαη ηνχο θάκλνληαο, θαί ιπηξνχληαη θαθψζεσο, ηνχο βνψληαο εθάζηνηε, 
Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο 
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε ηήλ ηαπεηλήλ, απφ βξέθνπο κνιχλαο ν κηαξφο, θαί 
ιφγνηο θαί πξάμεζηλ, εκαπηφλ θαηεξξχπσζα, θαί νπθ έρσ ηί πξάμσ, ή πνχ 
θαηαθεχμνκαη, αιι' νπδ' άιιελ ειπίδα, πιήλ ζνπ Κφξε επίζηακαη, Φεχ κνη ν 
αρξείνο! δηά ηνχην ηθέηεο, πξφο ζέ ηήλ παλάρξαληνλ, λχλ πξνζηξέρσ θαί 
δένκαη, νκνινγψλ ζνη ηφ, Ήκαξηνλ, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, εηο ζέ γάξ πάζαλ ειπίδα, αλέζεθα 
Γέζπνηλα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
έ ηφλ πάλησλ Γεζπφηελ θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
αδίθσο θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα εβφα ζνη, Οίκνη Τηέ! πψο πάζρεηο, θαί 
θέξεηο καθξφζπκε, παξά ηψλ αγλσκφλσλ, Ολείδε θαί ζάλαηνλ, ζψζαη ηψλ 
αλζψπσλ, πεπησθπίαλ ηήλ θχζηλ, θαί ξχζαζζαη θαθψζεσο, θαί πηαηζκάησλ 
ζπκπηψζεσο, δηά ηνχην θξαπγάδσ ζνη, Αλάζηεζη ηαρχ εθ λεθξψλ, σο 
ππέζρνπ Λφγε πξφ ηνχ πάζνπο ζνπ, θαί πεξηζηάζεσο πάζεο, ηήλ πνίκλελ 
ζνπ ιχηξσζαη.  
 

Χδή δ'  
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Σφλ κφλνλ εχζπιαγρλνλ, ηφλ κφλνλ Κχξηνλ, θαί Θεφλ ηψλ απάλησλ 
νκνινγείλ, Μάξηπξεο πνζήζαληεο, δηά βαζάλσλ ηήλ απηνχ, Βαζηιείαλ 
απεηιήθαηε.  
 



ηξεβιψζεηο ζψκαηνο, ππξφο νξκήκαηα, θαί ζεξψλ θαί ζαιάζζεο λεαληθψο, 
ήλεγθαο παλφιβηε, θαί δπλαζηείαλ ηνχ ερζξνχ, Μάξηπο Θχξζε θαηαβέβιεθαο.  
 
Δρζξφλ αιάζηνξα, ηψ εθλεπξίδεζζαη, εμελεχξηζαο κάθαξ θαί ηήλ νδφλ, 
Μάξηπο Απνιιψληε, ηνχ καξηπξίνπ επζηαιψο, επνξεχζεο ζείσ Πλεχκαηη.  
 
Αγψλσλ ζηίγκαζη, θαιισπηδφκελνο, ηήλ ςπρήλ θαηδξνηέξαλ ειηαθνχ, 
θέγγνπο απεηέιεζαο, σο αζινθφξνο ηνχ Υξηζηνχ, ζηξαηηψηα Μάξηπο Λεχθηε.  

Θενηνθίνλ 
Μεηέξα άλαλδξνλ, Παξζέλνλ άκσκνλ, αδηάθζνξνλ Κφξελ ελ γπλαημί, κφλελ 
ζε γηλψζθνκελ, επινγεκέλε Μαξηάκ, ηψλ αλζξψπσλ ε βνήζεηα.  
 

Χδή ε'  
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Σαίο ζεηνηάηαηο ζενιακπψο, Πλεχκαηνο απγαίο σο αιεζψο, πεππξζεπκέλνη 
δηήιζεηε, ηφ ηήο αζεταο άζηαηνλ πέιαγνο, θαί ζείαλ πξφο γαιήλελ 
δηεβηβάζζεηε.  
 
Πεξηζπξφκελνη ελ ηή γή, Μάξηπξεο παλεχθεκνη δεηλψο, θαί ηαίο αηθίαηο 
βαιιφκελνη, ηψλ επνπξαλίσλ γεξψλ εηχρεηε, Αγγέισλ ζπκπνιίηαη λχλ 
ρξεκαηίδνληεο.  
 
Καηαηεηλφκελνο θαί πνιιαίο, Θχξζε πξνζβνιαίο ηψλ δπζρεξψλ, 
πεξηθπθινχκελνο έθεξεο, ζείαηο ζπκκαρίαηο αλαδεηθλχκελνο, αλψηεξνο 
παληνίνπ είδνπο θνιάζεσλ.  

Θενηνθίνλ 
Σνχο Θενηφθνλ ζε εθ ςπρήο, Γέζπνηλα ηνχ θφζκνπ αγαζή, νκνινγνχληαο 
δηάζσζνλ, ζέ γάξ πξνζηαζίαλ αθαηακάρεηνλ, θεθηήκεζα ηήλ φλησο 
ζενγελλήηξηαλ.  
 

Χδή ο'  
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Σαίο αχξαηο θηλνχκελνη, ζείνπ Πλεχκαηνο ζνθνί, ηά ηήο ςπρήο αγψγηκα, εηο 
λνεηνχο ιηκέλαο πεξηραξψο, εζψζαηε Μάξηπξεο, απνιαχνληεο άκα ηήο 
Θεψζεσο.  
 
Βαθαίο ηαίο εμ αίκαηνο, ζσηεξίνπ εαπηνίο, πεξηπνηείζζε έλδπκα, ηή δέ εθδχζεη 
Μάξηπξεο ηήο ζαξθφο, ηήλ ζείαλ εππξέπεηαλ, εζηνιίδεζζε δφμε 
θαιιπλφκελνη.  



 
Φηιήκσλ θαί Λεχθηνο, Απνιιψληνο νκνχ, θαί Θχξζνο ν ανίδηκνο, ε ηεηξαθηχο 
ε ζεία θαί θσηαπγήο, Σξηάδνο ηήλ έιιακςηλ, ελ κεζέμεη αυισ θαηεπινχηεζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο πάζεο επέθεηλα, λννπκέλεο σο Θεφο, θαί νξσκέλεο θηίζεσο, ζσκαησζείο 
πξνήιζέ ζνπ εθ γαζηξφο, ηεξήζαο δέ άθζνξνλ, ψζπεξ ήο πξφ ηνχ ηφθνπ 
Μεηξνπάξζελε.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ'  
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σνχο θσζηήξαο άπαληεο, ηήο Δθθιεζίαο, ζπλειζφληεο ζήκεξνλ, ελ εγθσκίνηο 
ηεξνίο, αλεπθεκνχληεο πκλήζσκελ, σο αζινθφξνπο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Άζιεζηο ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Θχξζνπ, 

Λεπθίνπ θαί Καιιηλίθνπ.  
ηίρνη 

 Οπ δέλδξηλφλ ζε, Θχξζε, ζχξζνλ ν πξίσλ,  

 Πξφ ηήο ηειεπηήο εχξελ, σο ξάζηα πξίζαη.  

 Ο πλεχκα ιεπθφο Λεχθηνο, ηκεζείο μίθεη,  

 Σφ ζψκα βάπηεη θνηληθνχλ εμ αηκάησλ.  

 Ο Καιιίληθνο, εθθνπείο ηφλ απρέλα,  

 Τπήξμε Καιιίληθνο εθ ηψλ πξαγκάησλ.  

 Πξίζηλ αιχμαο, Θχξζε, ζάλεο δεθάηε γε ηεηάξηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Φηιήκνλνο, Απνιισλίνπ, 
Αξξηαλνχ θαί ηψλ ζχλ απηνίο.  

ηίρνη 

 Έηεξπελ απινίο πξίλ Φηιήκσλ ηνχο θίινπο,  

 Σαλχλ δέ ηκεζείο, ηέξπεηαη ηέξςηλ μέλελ.  

 Απνιιψληνλ, πηφλ Τςίζηνπ ζέζεη,  

 Κηείλνπζη πηνί ηήο απσιείαο μίθεη.  

 Σφλ Αξξηαλφλ εξγάηαη πνλεξίαο.  

 Έξγνλ ζαιάζζεο δεηθλχνπζηλ αθξφλσο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ ηεζζάξσλ Πξνηηθηφξσλ, ηψλ 
ζπλαζιεζάλησλ ηψ Αγίσ Αξξηαλψ.  

ηίρνη 

 Βάπηηζκα πφληνο ηνίο Πξνηίθηνξζη μέλνλ,  

 Φνξνχζη ζάθθνπο, σο ζηνιάο εκθσηίνπο.  



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο κεηά θηιαλζξσπίαο επελερζείζεο εκίλ 

θνβεξάο απεηιήο ηνχ ζεηζκνχ, εο παξ' ειπίδα πάζαλ ειπηξψζαην εκάο ν 
Φηιάλζξσπνο Κχξηνο.  

ηίρνη 

 Έζεηζαο, αιι' έζηεζαο αχζηο γήλ Λφγε.  

 Σήο ζήο γάξ νξγήο νίθηφο εζηη ηφ πιένλ.  
 

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

Χδή δ'  
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο νζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ, πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Δπνκβξήζεζηλ ελζένηο θαηεζβέζαηε, πνιπζεταο θάκηλνλ αλαπηφκελνη, ζετθή 
ζηνξγή πεξηραξψο, θαί λχλ κεισδείηε εθηελψο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σφλ δηψθνληα ηή ζεία ζπιιαβφκελνη, ζαγήλε αμηάγαζηνη, αλεηιθχζαηε, εθ 
βπζνχ ηήο πιάλεο θαί Υξηζηψ, πξνζήμαηε ςάιινληα ζεξκψο, Δπινγεηφο εί ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
πλεζείζαηε ηήο πιάλεο ηά ζεκέιηα, αζάιεπηνλ πξναίξεζηλ, ελδεηθλχκελνη θαί 
αλδξείαλ, γλψκελ Αζιεηαί, θαί λχλ κεισδείηε επζεβψο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, 
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Τπέξ ιφγνλ ζνπ ε ζχιιεςηο Θεφλπκθε, Θεφλ γάξ Λφγνλ ηέηνθαο, ηφλ 
ξπφκελνλ αινγίαο πάζεο ηνχο βξνηνχο, θαί ιφγνλ παξέρνληα βνάλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε'  
«Δθ θινγφο ηνίο νζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί δηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη, έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Θπξεψ επζεβείαο πεξηζθεπφκελνη, θαί ηαπξφλ ψζπεξ δφξπ αλαιαβφκελνη, 
θάιαγγαο ερζξψλ, ανξάησλ εθφςαηε, Μάξηπξεο ελζέσο, Υξηζηφλ 
ππεξπςνχληεο.  
 
Δθθαηφκελνο θίιηξσ ηνχ Παληνθξάηνξνο, ππεηζήιζεο αλδξείσο, Μαξηχξσλ 
ζηάδηνλ, θαί θαξηεξηθψο, ελαζιήζαο θαηέξξαμαο, δξάθνληα ηφλ κέγαλ, 
Φηιήκνλ αζινθφξε.  
 



Τπνβξχρηνλ δείμαο ερζξνχ ηήλ δχλακηλ, ηψ βπζψ ηήο αλδξείαο θαί θαξηεξίαο 
ζνπ, ψ Αξξηαλέ, Βαζηιείαο εμίσζαη, απαξαζαιεχηνπ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Αιεζή Θενηφθνλ νκνινγνχληέο ζε ηνχ Αγγέινπ ηφ Υαίξε πίζηεη βνψκέλ ζνη, 
κφλε ηήλ ραξάλ, επί γήο γάξ εθχεζαο, Κεραξηησκέλε, αεί επινγεκέλε.  

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

Χδή ζ'  
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νχ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε, σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο ζε καθαξίδνκελ».  
 
Υξηζηνχ ηφ πάζνο εμεηθνλίδνληεο, πείξαλ πνιιψλ ππέζηεηε βαζάλσλ 
Μαθάξηνη, θεθαιάο δέ ηκεζέληεο ζπλήθζεηε, ηάμεζηλ νπξαλίαηο, δφμε 
ιακπφκελνη, θαί ηαίο ζετθαίο καξκαξπγαίο σξατδφκελνη.  
 
Δθ ζψλ αηκάησλ πνξθχξαλ έβαςαο, Θχξζε ζνθέ θαί ηαχηελ επθιεψο 
ζηνιηζάκελνο, θαί σο ζθήπηξνλ θαηέρσλ ηφλ ζείνλ ηαπξφλ, πάζη ζχλ 
αζινθφξνηο επαγαιιφκελνο, λχλ ζπκβαζηιεχεηο ηψ Υξηζηψ ζενκαθάξηζηε.  
 
Τκψλ Μαθάξηνη θαηεπιάγεζαλ, αγγειηθαί Γπλάκεηο ηνχο αγψλαο, ηά ζηίγκαηα, 
ηάο ελζηάζεηο, ηφλ βίαηνλ ζάλαηνλ, νίο ζπκπεξηπνινχληεο, κλείαλ πνηήζαζζε, 
ηψλ επηηεινχλησλ ηήλ πκψλ κλήκελ Παλεχθεκνη.  

Θενηνθίνλ 
αξθφο αλζξψπσλ ελ νκνηψκαηη, ζνχ εθ γαζηξφο ν Λφγνο θαζσξάζε 
ηηθηφκελνο, θαί Μαξηχξσλ πιεζχλ επεζπάζαην, πάζε θαζππνκείλαο, ν 
ππεξάγαζνο, άρξαληε Παξζέλε, Μαξηάκ ζενραξίησηε.  

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

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

Αξρή 
ΣΖ ΗΔ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Διεπζεξίνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα.  



 
Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 

θεχνο Ηεξψηαηνλ, Πλεχκαηνο ζείνπ γεγέλεζαη, ηήλ ςπρήλ θαζεξάκελνο, 
παζψλ Ηεξψηαηε, έλζελ ρξίζκα ζείνλ, άγηνλ εδέμσ, Αξρηεξεχο ζχ γεγνλψο, 
θαί πνδεγέηεο ιανχ ζεφθξνλνο, θαί κάξηπο απαξάηξσηνο, ηνχ δη' εκάο πάζε 
θέξνληνο, θαί απάζεηαλ βιχζαληνο, αζιεηά Διεπζέξηε.  
 
ψκαηνο ειφγεζαο, αηθηδνκέλνπ ηαίο κάζηημη, θαί ππξί πξνζεγγίδνληνο ηφλ 
λνχλ γάξ πξνζήισζαο, αλεηθάζησ πφζσ, ηψ σξαηνηάησ, θάιιεη ηνχ ζείνπ 
εξαζηνχ, νχ ηψ γιπθίσ εηξψζεο έξσηη, Μαξηχξσλ εγθαιιψπηζκα, Αξρηεξέσλ 
αγιάτζκα, αζιεηά Διεπζέξηε, πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Καιψο ηφλ αγψλά ζε, ηεζεακέλε ηειέζαληα, ε θαιψο ζε θπήζαζα, ηφλ ίζνλ 
πνζήζαζα, δηαλχζαη δξφκνλ, ζνί πεξηπιαθείζα, κέζνλ ηνχ ζθάκκαηνο ζνθέ, 
θαζάπεξ δάκαιηο απνζθάηηεηαη, κεζ' ήο ζε ηθεηεχνκελ, ππέξ εκψλ Διεπζέξηε, 
ηφλ σηήξα θαί Κχξηνλ, εθδπζψπεη παλφιβηε.  

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

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. 

 
Δη δέ βνχιεη πνηήζαη είζνδνλ ιέγε 

πήιαηνλ επηξεπίδνπ, ε Ακλάο γάξ ήθεη, έκβξπνλ θέξνπζα Υξηζηφλ, Φάηλε 
δέ ππνδέρνπ, ηφλ ηψ ιφγσ ιχζαληα ηήο αιφγνπ πξάμεσο, εκάο ηνχο 
γεγελείο, Πνηκέλεο αγξαπινχληεο, καξηπξείηε ζαχκα ηφ θξηθηφλ, θαί Μάγνη εθ 
Πεξζίδνο, ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί ζκχξλαλ, ηψ Βαζηιεί πξνζάμαηε, φηη ψθζε 
Κχξηνο εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, φλπεξ θαί θχςαζα, δνπιηθψο ε Μήηεξ 
πξνζεθχλεζε, θαί πξνζεθζέγμαην ηψ ελ αγθάιαηο απηήο, Πψο ελεζπάξεο 
κνη, ή πψο κνη ελεθχεο, ν ιπηξσηήο κνπ θαί Θεφο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ 
Σήο Δθθιεζίαο πξνζηάηεο Πάηεξ γελφκελνο, σο Δπαλζίαο γφλνο, ηήο 
ζεφθξνλνο φλησο, θαί κχζηεο Απνζηφισλ σο αιεζψο, πξφο ηφλ Θεφλ 
επηζηξέθεηο ιανχο, ηνχο πξίλ αθξφλσο ηφ ζέβαο νία ζενίο, απνλέκνληαο ηνίο 
Γαίκνζηλ.  
 



ηίρ. Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ.  
 
Σψλ επηηφθσλ γπλαίσλ Πάηεξ θεδφκελνο, ειεπζεξίαλ δίδσο, ηψ Ναψ ζνπ 
θνηηψζαηο, εχπινηαλ δέ πάιηλ άιινηο ζεξκψο, εμαηηνχζηλ επέδσθαο, θαί ηνίο 
λνζνχζηλ πγείαλ ζχ ρνξεγείο, δηαιάκπσλ ελ ηνίο ζαχκαζη.  
 
ηίρ. Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη, θαί σζεί θέξδνο ε ελ ηψ Ληβάλσ 
πιεζπλζήζεηαη.  
 
Σνχ Μαξηπξίνπ ηνχο άζινπο ζηεξξψο ππήλεγθαο, Αδξηαλνχ κή πηήμαο, ηάο 
δξηκείαο θνιάζεηο, έξσηη ηνχ Κηίζηνπ φινπο αινχο, Διεπζέξηε πάλζνθε, θαί 
ηήλ ηεθνχζάλ ζε ζχλαζινλ πξνζιαβψλ, αλειήιπζαο γεζφκελνο.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Σήο ηεξαξρίαο ζνπ ζηε Πάηεξ, ηήλ ζηνιήλ εθνίλημαο, ηαίο ξναίο ηψλ αηκάησλ 
ζνπ, Δλ κέζσ δέ ηνχ ζηαδίνπ αλδξηθψο ηειεησζέληα ηδνχζά ζε, επηπεζνχζα 
εζπάδεην ηφ γιπθχ ηέθλνλ, ε θαιψο γελλεζακέλε θαί ζξεςακέλε ζε, δηφ θαί 
ηκεζείζα ηψ μίθεη, εηο νπξαλίνπο ζαιάκνπο κεηά ζνχ ζπλεηζήιζελ,  
καθαξίαο Μεηξφο! ψ καζηψλ ηεξψλ! νχο εζήιαζαο κάθαξ Διεπζέξηε, θαί ηήο 
θχζεσο ηφλ Πιάζηελ επέγλσο, χλ απηή νχλ πξέζβεπε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ 
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. α'  
Σφλ ζπλάλαξρνλ 

Ηεξέσλ πνδεξεη θαηαθνζκνχκελνο, θαί αηκάησλ ηνίο ξείζξνηο επηζηαδφκελνο, 
ηψ Γεζπφηε ζνπ Υξηζηψ κάθαξ αλέδξακεο, Διεπζέξηε ζνθέ, θαζαηξέηα ηνχ 
αηάλ, δηφ κή παχζε πξεζβεχσλ, ππέξ ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ, ηήλ καθαξίαλ 
ζνπ άζιεζηλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε Πχιε Κπξίνπ ε αδηφδεπηνο, ραίξε ηείρνο θαί ζθέπε ηψλ πξνζηξερφλησλ 
εηο ζέ, ραίξε αρείκαζηε ιηκήλ, θαί απεηξφγακε, ε ηεθνχζα ελ ζαξθί, ηφλ 
Πνηεηήλ ζνπ θαί Θεφλ, πξεζβεχνπζα κή ειιείπεο, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ, 
θαί πξνζθπλνχλησλ ηφλ ηφθνλ ζνπ.  
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ν Καλψλ ηήο Οθησήρνπ εηο, θαί ηνχ 
Αγίνπ δχν. Ο παξψλ θέξεη Αθξνζηηρίδα.  
 

Παζψλ ειεχζεξφλ κε δείμνλ πακκάθαξ. Ησζήθ.  
 



Χδή α'  Ήρνο α'  
«Χδήλ επηλίθηνλ, άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψ πνηήζαληη, ζαπκαζηά ηέξαηα, 
βξαρίνλη πςειψ, θαί ζψζαληη ηφλ Ηζξαήι, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Παζψλ ακαπξφηεζη, δεδνπισκέλνλ, θαηδξαίο ηθεζίαηο ζνπ, Μάξηπο 
Διεπζέξηε, λχλ ειεπζέξσζνλ, φπσο σο δνχιφλ ζε Υξηζηνχ, ζείαηο πκλήζσ 
σδαίο.  
 
Αζιήζεσο έιακςαο, θαζαξσηάηαηο, απγαίο ηεξψηαηε, επηρξψζαο αίκαηη, ηήλ 
ηεξάλ ζνπ ζηνιήλ, θαί γέγνλαο θσηνεηδήο, δηά ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Θεψ πξνζθνιιψκελνο, θαζαξσηάησ λντ, εθ λεφηεηνο, ζαξθηθνχ θξνλήκαηνο, 
ςπρήλ εκάθξπλαο, θαί ηψλ ζαπκάησλ δαςηιή, ράξηλ επινχηεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Χο ζξφλνο ππξίκνξθνο, ηφλ Κηίζηελ θέξεηο, σο έκςπρνο ζάιακνο, θαί 
ηεξπλφλ Παιάηηνλ, ηφλ Βαζηιέα ρσξείο, γελφκελνλ φπεξ εκείο, Θενραξίησηε.  
 

Έηεξνο Καλψλ, νπ ε Αθξνζηηρίο 
 

Θείνλ Διεπζέξηνλ ηεξήα ηηκάσ, Πάηεξ.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο φ Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ.  
 
Θξφλσ ηήο δφμεο Κπξίνπ παξεζηεθψο, ζχλ Αγγέισλ ηάγκαζηλ, Διεπζέξηε 
ζνθέ, ηνχο πκλνχληαο πφζσ ζε αεί, ειεπζέξσζνλ παζψλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ.  
 
Δθιειεγκέλνο εθ βξέθνπο ζχ ηψ Θεψ, αλεηέζεο έλδνμε, ψζπεξ πάιαη 
ακνπήι, θαί ζείσ Πλεχκαηη ρξηζζείο, σο ζνθφο Αξρηεξεχο ιαφλ επνίκαλαο.  
 
Ηεξνπξγφο κπζηεξίσλ ηψλ ηνχ Υξηζηνχ, γεγνλψο ειάκπξπλαο, ηήλ ζηνιήλ ηήλ 
ηεξάλ, καξηπξίνπ ατκαηη νθέ, ελ ζηαδίσ θαξηεξψο αγσληζάκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ο εθ κή φλησλ ηά πάληα παξαγαγψλ, Θεφο Λφγνο πάλαγλε, έμ αζπφξνπ ζνπ 
γαζηξφο, ππέξ λνχλ ζεζάξθσηαη, δηφ, Θενηφθνλ ζε πηζηνί αεί δνμάδνκελ.  
 

Χδή γ' 
«ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ, εηο ηφ ζέιεκά ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ν εθ' πδάησλ 
νπξαλφλ, ζηεξεψζαο ηφλ δεχηεξνλ, θαί εδξάζαο ελ ηνίο χδαζη ηήλ γήλ 
παληνδχλακε».  
 
Τπέξ Υξηζηνχ παζείλ ειφκελνο, αιγεδφλαο θέξεηο ηνχ ζψκαηνο, 
ελεδπλνκελνο νθέ, ηαίο νδχλαηο θαί ζιίςεζη, δηά ηνχην ηήλ αλψδπλνλ, δσήλ 
λχλ απείιεθαο.  



 
Θεξκψ ηψ πφζσ ηνχ πνηήζαληνο, Αζιεηά ζεφθξνλ θξαηνχκελνο, ηψ 
ππξσζέληη ζεαπηφλ, επηξξίπηεηο ηερλάζκαηη, δξνζηδφκελνο ηνχ Πλεχκαηνο, 
ππξί Διεπζέξηε.  
 
Δλ ηεξεχζηλ ηεξψηαηνο, θαί ελ Μάξηπζη Μάξηπο ζηεξξφηαηνο, αλαδεηρζείο 
ζηέθνο δηπινχλ, εθνκίζσ Μαθάξηε, ηψ πξνζψπσ ηνχ Θενχ, δηά παληφο 
νπηαλφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ράβδνλ δπλάκεσο εβιάζηεζαο, ηφλ Υξηζηφλ ελ ψ ζηεξηδφκεζα, ζέ γάξ 
εηχπνπ Ααξψλ, Ράβδνο πνηέ βιαζηήζαζα, αγεψξγεηε Αγλή, πεξηζηεξά 
αεηπάξζελε.  
 

Άιινο  
 

Οπθ έζηηλ άγηνο ψο ζχ 
Ννφο ζηεξξφηεηη νθέ, νπιηζάκελνο ραίξσλ, ηήλ νδφλ δηαλχεηο, ηνχ 
καξηπξίνπ ζαπηφλ, εζεινπζίσο πξνδνχο, ηνίο δεηνχζη, Μάξηπο Ηεξψηαηε.  
 
Δθ ζείνπ Πλεχκαηνο ιαβψλ, ηήο ζνθίαο ηφλ πινχηνλ, κηκεηήο αλεδείρζεο, 
ηψλ Απνζηφισλ νθέ, ζαγήλε καξηπξηθή ζαγελεχσλ, ιανχο πξφο 
επζέβεηαλ.  
 
Λακπξχλαο ζείαηο αξεηαίο, ηήλ αξρηεξσζχλελ, ιακπξνηέξαλ εηξγάζσ, ηή 
πνξθπξίδη ηψλ ζψλ, αηκάησλ θαξηεξηθψο, ελαζιήζαο, Μάξηπο Διεπζέξηε.  

Θενηνθίνλ 
Δθπιήηηεη λνχλ θαί αθνήλ, ηφ κπζηήξηνλ φλησο, ηήο ινρείαο ζνπ Κφξε, Θεφλ 
γάξ ππεξθπψο, ζπλέιαβεο ελ γαζηξί, θαί ηεθνχζα, κέλεηο αεηπάξζελνο.  

Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε φ Θεφο κνπ, φ πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο ε κάο, έλ ηή πέηξα ηήο φκνινγίαο ηνπ».  
 

Κάζηζκα 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Διεχζεξνλ ηφλ λνχλ, εθ παζψλ θεθηεκέλνο, εγέλνπ ηνχ Θενχ, γλεζηψηαηνο 
δνχινο, θαί πιάλεο ειεπζέξσζαο, ηνχο θαιψο ζνη πνζήζαληαο, ελαζιήζαο 
δέ, σο ηεξεχο ηε θαί Μάξηπο, Διεπζέξηε, δηπινχλ εδέμσ ηφ ζηέθνο, 
πξεζβεχσλ ζσζήλαη εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μαξία ηφ ζεπηφλ, ηνχ Γεζπφηνπ δνρείνλ, αλάζηεζνλ εκάο, πεπησθφηαο εηο 
βάζνο, δεηλήο απνγλψζεσο, θαί πηαηζκάησλ θαί ζιίςεσλ, ζχ γάξ πέθπθαο, 
ακαξησιψλ ζσηεξία, θαί βνήζεηα, θαί θξαηαηά πξνζηαζία, θαί ζψδεηο ηνχο 
δνχινπο ζνπ.  
 

Χδή δ'  



«Δλ πλεχκαηη πξνβιέπσλ, Πξνθήηα Αββαθνχκ, ηήλ ηνχ Λφγνπ ζάξθσζηλ, 
εθήξπηηεο βνψλ, Δλ ηψ εγγίδεηλ ηά έηε επηγλσζζήζε, ελ ηψ παξείλαη ηφλ 
θαηξφλ αλαδεηρζήζε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Οπ ράζκαηα ιεφλησλ, νπ βξάζκαηα ππξφο, νπ δεηλψλ επίηαζηο, ην εχηνλνλ 
ηήο ζήο, ηεξνκχζηα εραχλσζε θαξηεξίαο, αιι' σο αδάκαο ηαίο βαζάλνηο 
ελεηξχθαο, δήισ ζετθψ ππξπνινχκελνο.  
 
Νακάησλ δσεξχησλ, ηφ ζηφκα ζνπ πιεζζέλ, πνηακνχο εξεχμαην, ελζέσλ 
δηδαρψλ, Ηεξνκάξηπο βπζίδνληαο αλνκνχλησλ, εξεζρειίαο θαί αξδεχνληαο 
θαξδίαο, ηψλ επεγλσθφησλ Υξηζηφλ ηνλ Θεφλ.  
 
Μεγάισο ζε δνμάδσλ, ν ζφο Γεκηνπξγφο, ππέξ νπ πξνήξεζν, ηφ πάζρεηλ 
Αζιεηά, πεξηζηεξάλ θαηαπέκπεη θνκίδνπζάλ ζνη, ηξνθήλ Αγγέισλ ηζαγγέισ 
γεγνλφηη, άζισλ θαλνηάηαηο ιακπξφηεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Δμέζηεζαλ νξψζαη, Αγγέισλ ζηξαηηαί! πψο ν αΘεψξεηνο, κνξθή ηή θαζ' 
εκάο, εθ ζνχ σξάζε Παξζέλε Θενθπήηνξ, φλ εθδπζψπεη ζσηεξίαο αμηψζαη, 
πάληαο ηνχο πηζηψο ζε δνμάδνληαο.  
 

Άιινο  
 

Υξηζηφο κνπ δχλακηο 
Τπήξμε πξφηεξνλ, θαηαθαπρψκελνο, ν παλψιεζξνο δξάθσλ, αιι' αλαηδήο, 
ήιεγθηαη ν άζιηνο, ηνχ ηεξάξρνπ ηνίο πνζίλ, ελ ζηαδίσ ζπκπαηνχκελνο.  
 
Θσξαθηζάκελνο, ηαπξνχ ηήλ δχλακηλ, ηεξψηαηε Μάξηπο σο ληθεηήο, άξηζηνο 
εηζέδξακεο ελ ππξηθιέθησ θξαβάησ, σο ελ δξφζσ αγαιιφκελνο.  
 
Δπί ηνχ ζθάκκαηνο, εζηψο δηήιεγμαο, ηνχ ηπξάλλνπ ηφ ζξάζνο εηδσιηθφλ, 
ηνχηνλ ηξνπσζάκελνο, Ηεξνκάξηπο αζιεηά, αλδξηθψο αγσληδφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ρεκάησλ άθνπζνλ, εκήο δεήζεσο, Παλαγία Παξζέλε, ζχ γάξ ειπίο, πάλησλ 
θαί βνήζεηα, ηψλ ελ πνηθίινηο πεηξαζκνίο, εθηελψο πξνζθαινπκέλσλ ζε.  
 

Χδή ε'  
«Σήλ ζήλ εηξήλελ δφο εκίλ Τηέ ηνχ Θενχ, άιινλ γάξ εθηφο ζνπ Θεφλ νπ 
γηλψζθνκελ, ηφ φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ, φηη Θεφο δψλησλ θαί ηψλ λεθξψλ 
ππάξρεηο».  
 
Γνιίαηο κεραλψκελνο, ζπιάλ ζε ιαιηαίο, Μάξηπο ερζξφο ν πακπφλεξνο, 
γέισο νξάηαη ηή ζνθία ζνπ, ν ζνθηζηήο θαθίαο θαηαζεζνθηζκέλνο.  
 
Δλ άξκαηη αηξφκελνο, ηψλ ζείσλ αξεηψλ, Έλδνμε ηφ χςνο επέθζαζαο, ηνχ 
καξηπξίνπ θαί θαηέξξαμαο, ηψλ πνλεξψλ δαηκφλσλ, ηφ επεξκέλνλ ζξάζνο.  



 
Ηδείλ ηήλ σξαηφηεηα, παζψλ ηνχ Ηεζνχ, ζηε ζαπηφλ θαζσξατζαο, ηνχ 
καξηπξίνπ σξαηφηεζη, θαί πξφο απηφλ κεηέβεο, ζηεθζείο ιακπξψ ζηεθάλσ.  

Θενηνθίνλ 
Ξελίδεη πάζαλ έλλνηαλ, ηφ ζαχκά ζνπ Αγλή, ηίθηεηο γάξ ηφλ Θεφλ κεηά 
ζψκαηνο, θαί ηφλ ηξνθέα ηξέθεηο γάιαθηη, πείξαλ αλδξφο κή γλνχζα, απηφο 
σο νίδε κφλνο.  
 

Άιινο 
 

Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ 
ηδψλ ηφ εχηνλνλ ν Υξηζηφο, θαί αθαηαγψληζηνλ φλησο, ηήο θαξηεξίαο ζνπ 
Πάλζνθε, ζνί σο ηψ Πξνθήηε ηξνθήλ νπξάληνλ, εθπέκπεη δη' νξλένπ, ζέ 
εληζρχνπζαλ.  
 
Οπ δεηιηάζαζα ε ζεκλή θαί ηεξσηάηε ζνπ κήηεξ, ηήλ ηψλ Σπξάλλσλ σκφηεηα, 
ζνχ πεξηρπζείζα Μάξηπο ηνίο κέιεζη, ηψ μίθεη ηειεηνχηαη, σο ζπλαζινχζά ζνη.  
 
Νηθήζαο πάζαλ ηνχ δπζκελνχο, ηήλ θεθηλεκέλελ θαηά ζνχ, Μάξηπο 
παξάηαμηλ έθξαμαο, ζηφκαηα ιεφλησλ εηο εκεξφηεηα, απηψλ κεηαπνηήζαο ηήλ 
αγξηφηεηα.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ Μεηέξα ζε ηνχ Θενχ, πάληεο νη πηζηνί ζενπξεπψο, νκνινγνχληεο 
Θεφλπκθε, ιχζηλ ηψλ πηαηζκάησλ θαζηθεηεχνκελ, παξάζρνπ ηψ ιαψ ζνπ, 
κφλε Παλχκλεηε.  
 

Χδή ο'  
«Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ, εθκηκνχκελνο βνψ, ηήλ δσήλ κνπ αγαζέ, 
ειεπζέξσζνλ θζνξάο, θαί ζψζφλ κε, σηήξ ηνχ θφζκνπ, θξάδνληα, Γφμα 
ζνη».  
 
Ο επίζεκνο θξηφο, ηψλ ζξεκκάησλ ηνχ Υξηζηνχ, ν Πνηκήλ ν ινγηθφο, ηψλ 
αγψλσλ ε ηξπθή, δνμάδεηαη, Θεφλ δνμάζαο, νηθείνηο κέιεζη.  
 
Νεπξσζείο ηαίο πξφο Θεφλ αλαλεχζεζη νθέ, εμελεχξηζαο ερζξφλ, 
πνιπκήραλνλ ζηεξξψο, ανίδηκε, Μαξηχξσλ θιένο, ηεξσζχλεο θαλψλ.  
 
Πξφο αηθίζεηο θαξηεξψλ, πξφο ηφ πχξ απηνκνιψλ, θαηεθνίκηζαο ζεξψλ ηψλ 
αγξίσλ ηάο νξκάο, αθνίκεηνλ, ηήλ πξφο ηφλ Κηίζηελ, έρσλ δηάζεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Αγηάζκαηνο θελή, δεδεηγκέλε Μαξηάκ, κηαλζείζαλ εδνλαίο, ηήλ αζιίαλ κνπ 
ςπρήλ, αγίαζνλ, θαί ζείαο δφμεο, κέηνρνλ πνίεζνλ.  
 

Άιινο 
 



Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 
Δδείρζεο παλάξηζηνο, θαί ζηεξξφο αγσληζηήο, Ηεξνκάξηπο έλδνμε, κή 
θνβεζείο βαζάλσλ, ηάο πξνζβνιάο, ηφ πχξ δέ ππείμέ ζνη, θαί ζηδήξνπ 
νμχηεο λψηα δέδσθε.  
 
Ρναίο ηψλ αηκάησλ ζνπ, Διεπζέξηε νθέ, εηδσιηθήλ θαηέθιπζαο, δεηζηδαίκνλα 
πιάλεληψλ δησθηψλ, ηήλ λίθελ αξάκελνο, θαηά ηνχ αξρεθάθνπ πνιεκήηνξνο.  
 
Ζ γή κέλ ηνίο αίκαζηλ, εθνηλίζζεην ηνίο ζνίο, ν δέ αήξ εγίαζηαη, ηψ θαζαξψ 
ζνπ πλεχκαηη αιεζψο, πξφο ιήμηλ νπξάληνλ, αληφληη, πακκάθαξ Διεπζέξηε.  

Θενηνθίνλ 
Ζ πάλαγλνο Γέζπνηλα, ε ηεθνχζα ηνίο βξνηνίο, ηφλ θπβεξλήηελ Κχξηνλ ηψλ 
παζψλ κνπ ηφλ άζηαηνλ θαί δεηλφλ, θαηεχλαζνλ ηάξαρνλ, θαί γαιήλελ, 
παξάζρνπ ηή θαξδία κνπ.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. β'  
Σνχο αζθαιείο 

Χο θαιινλήλ ηψλ ηεξέσλ ζηε, θαί πξνηξνπήλ ηψλ Αζινθφξσλ άπαληεο, 
επθεκνχκελ θαί αηηνχκέλ ζε, Ηεξνκάξηπο Διεπζέξηε, Σνχο πφζσ ζνπ ηήλ 
κλήκελ ενξηάδνληαο, θηλδχλσλ πνιπηξφπσλ ειεπζέξσζνλ, πξεζβεχσλ 
απαχζησο, ππέξ πάλησλ εκψλ.  

Ο Οίθνο 
Έπηδε εχζπιαγρλε Εσνδφηα, σο θηιάλζξσπνο κφλνο θαί νηθηίξκσλ Θεφο, 
ηήλ ηήο ςπρήο κνπ ζθνηφκαηλαλ, θαί παλζζελεί δεμηά ζνπ Λφγε, ηψλ παζψλ 
ειεπζέξσζνλ ηήο αηζρχλεο, φπσο ηφλ ζφλ Ηεξάξρελ πκλήζσ Διεπζέξηνλ, 
απηφο γάξ φλησο εθ κήηξαο εγλσξίζζε ζνη, θαί θαζεγίαζηαη, θαί αλεηέζε ζνη, 
σο ακνπήι, απφ κεηξφο ηεξάο ζνί ηψ Κηίζαληη, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ 
πάλησλ εκψλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Άζιεζηο ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Διεπζεξίνπ.  

ηίρνη 

 Διεπζέξηνο, σο αδνπιφλνπο θχζεη,  

 πάζαο ζεσξψλ, νπθ εδνπινχην πιάλε.  

 Γίνλ Διεπζέξηνλ δεθάηε πέθλε θάζγαλα πέκπηε.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Αλζία, ε κήηεξ ηνχ Αγίνπ Διεπζεξίνπ, 
πεξηρπζείζα ηψ ηνχ πηνχ λεθξψ,  
μίθεη ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Γίδσζη κήηεξ λεθξηθφλ θφζκνλ ηέθλσ,  



 Απηή εαπηήλ ζπγθεθνκκέλελ ζπάζαηο.  
 

Σή απηή εκέξα, φ Άγηνο Κνξέκκσλ ν Δπαξρνο, πηζηεχζαο ηψ 
Υξηζηψ θαί βαπηηζζείο μίθεη ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Αζιήζεσο νπθ είρε Κνξέκκσλ θφξνλ,  

 Έσο εηκήζε ηφλ απρέλα ηψ μίθεη.  
 

Σή απηή εκέξα νη δχν Γήκηνη νη πηζηεχζαληεο ηψ Υξηζηψ μίθεη 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Θεφλ ζε γλφληαο Γεκίνπο δχσ ψηεξ,  

 Άιινη θαηαθηείλνπζη δήκηνη μίθεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Άζιεζηο ηήο Αγίαο Οζηνκάξηπξνο σζζάλεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Διεπζεξίνπ ηνχ 
Κνπβηθνπιαξίνπ (ζαιακεπφινπ).  

ηίρνη 

 Διεπζέξηνο νπρ ππέπηεμε μίθνο.  

 Διεπζέξηνλ γάξ είρε λνχλ παληφο θφβνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βάθρνπ ηνχ λένπ.  
ηίρνη 

 Μή δεχηεξφλ ηηο, κεδέ Βάθρνλ ηφλ λένλ,  

 Δλ ηνίο αζιεηαίο ηαηηέησ δηά μίθνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παχινπ ηνχ λένπ, 
αζθήζαληνο ελ ηνίο ρξφλνηο ηνχ Πνξθπξνγελλήηνπ, ελ ηψ φξεη Λάηξνπ.  
 

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

Χδή δ' 
«Σψλ ελ θακίλσ Παίδσλ ζνπ σηήξ, νπρ ήςαην, νπδέ παξελψριεζε ηφ πχξ' 
ηφηε νη ηξείο σο εμ ελφο ζηφκαηνο, χκλνπλ θαί επιφγνπλ ιέγνληεο, Δπινγεηφο 
ν Θεφο φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Μεγαιπλέζζσ έθξαδεο νθέ, ζηξεβινχκελνο, λχλ ελ ηή ζαξθί κνπ ν Υξηζηφο, 
νπ δεηιηψ ηάο ππξαθηψζεηο ηψλ ιεβήησλ, νπ πηννχκαη ζάλαηνλ, νπ ηψλ 
ζεξψλ ηάο νξκάο, δηά ηήλ πάλησλ δσήλ.  
 
Μφλνπ Θενχ ηφ θάιινο εθδεηψλ, κφλεο απηνχ δφμεο θαί ηπρείλ επηπνζψ, 
ηξεβινχζζσ κνπ θαί ππξαθηηνχζζσ κνπ πάλ κέινο, αλεβφαο Έλδνμε, 
ειεπζεξίαλ δεηψ, θαηαδνπινχζαλ Υξηζηψ.  



 
Απνζθνπψλ ηήλ κέλνπζαλ δσήλ, Μαθάξηε, θφζκσ ελεθξψζεο αιεζψο, θαί 
σο ρξπζφο ηψλ αηθηζκψλ δνθηκαζία, ππξσζείο εμέιακςαο, απνηεζείο 
ζεζαπξνίο επνπξαλίσλ κνλψλ.  

Θενηνθίνλ 
Καζαξσηάηελ κφλελ ζε επξψλ, παλάκσκε, Λφγνο θαζαξψηαηνο Θενχ, ζνχ 
εθ γαζηξφο απνηερζείο, πηζηνχο θαζαίξεη, κνιπζκνχ Θεφλπκθε, 
πξνζγελνκέλνπ εκίλ, εμ αθξαζίαο παζψλ.  
 

Άιινο 
 

Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη 
Σπξάλλσλ ήιεγμαο ζξάζνο, θαί Βαζηιέσλ σκφηεηα, θαί γάξ κέζνλ ππξφο 
επισκέλνο, Πακκάθαξ αλέκειπεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  
 
Δμέζηεζαλ θαζνξψληεο, ηά ηψλ, Α γγέισλ ζηξαηεχκαηα, Ηεξάξρα ηήλ ζήλ 
θαξηεξίαλ, δη' ήο θαηαβέβιεθαο, ζηεξξψο αγσληδφκελνο, ηφλ δεηλφλ 
θνζκνθξάηνξα.  
 
Μαξηχξσλ ρνξνζηαζίαη, Αξρηεξέσλ ζχιινγνο, θαί Αγγέισλ πιεζχο, 
επθξνζχλεο πιεζζέληεο αγάιιεζζε, επί ηή ζεία κλήκε λχλ, ηνχ Ηεξάξρνπ θαί 
Μάξηπξνο.  
 
Αγίαο ξίδεο σο άλζνπο, ειεπζεξίαο θεξψλπκε, απφ ζείαο Μεηξφο, 
εθβιαζηήζαο, σο θαξπφο ηεξψηαηνο, καξηπξηθνχ δη' αίκαηνο, ηψ Υξηζηψ 
πξνζήλεμαη.  

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ Αγησηέξα, επνπξαλίσλ δπλάκεσλ, αζπγθξίησο παζψλ αλεδείρζεο, 
Μεηξνπάξζελε Γέζπνηλα, σο ηφλ Υξηζηφλ θπήζαζα, ηφλ Γεζπφηελ ηήο 
Κηίζεσο.  
 

Χδή ε' 
«λ θξίηηνπζηλ Άγγεινη, θαί πάζαη ζηξαηηαί, σο Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, πκλείηε 
Ηεξείο, δνμάζαηε Παίδεο, επινγείηε ιανί, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Αζιήζεη ελζήζαηε, θπηά σο επζαιή, βαζάλνηο θνζκνχκελνη, Μαξηχξσλ 
θαιινλή, θαί λχλ Παξαδείζνπ άλζε ψθζεηε, ζείαλ επνζκίαλ, εθπέκπνληεο 
ελζέσο.  
 
Ραλίζηλ αηκάησλ ζνπ, ηερζέληνο εμ απηήο, ηφ αίκα ηφ ίδηνλ, ε κήηεξ 
πξνζθηξλά, ηψ ζψ γάξ ιεηςάλσ ζπκπιαθείζα ζεκλψο, μίθεη ηειεηνχηαη, θαί 
δήεηο ηνχο αηψλαο.  
 



Ηάζεσλ λάκαηα, ζαπκάησλ πνηακνχο, πξνρέεη ηνίο ρξήδνπζηλ, ε ζήθε ζνπ 
ζνθέ, εθπιχλνληαο ξχπνλ, ςπρνθζφξσλ παζψλ, Μάξηπο ηεξάξρα, δηφ ζε 
επθεκνχκελ.  

Θενηνθίνλ 
Χο φκβξνο ελ κήηξα ζνπ, θαηήιζελ ν Υξηζηφο, θαί πάζαλ θαηήξδεπζε, ηήλ 
θηίζηλ αιεζψο, μεξάλαο Παξζέλε, ζνιεξνχο πνηακνχο, εηδσινκαλίαο, ν 
κφλνο επεξγέηεο.  
 

Άιινο 
 

Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο 
Χο δεθηφλ ηεξείνλ νινθαπηνχκελνλ, ηψ ππξί ηψλ βαζάλσλ, Πάηεξ ανίδηκε, 
ζείαλ σο νζκήλ, πξφο χςνο ηφ νπξάληνλ, ηήλ επραξηζηίαλ, αλέκειπεο ελζέσο.  
 
Πεπνηζψο ψζπεξ ιέσλ αλφκνπο ήιεγμαο, θαί πνιιή παξξεζία ζηφκαηα 
έθξαμαο, ηψλ εηο ηφλ Θεφλ, ηψλ απάλησλ θαί Κχξηνλ, πάιαη δπζθεκνχλησλ, 
ερζξψλ αζεσηάησλ.  
 
Αλπςψλ Ηεξάξρα Πηζηψλ ηφ θξφλεκα, εηαπείλσζαο ζξάζνο θαί 
θαηαβέβιεθαο, ηψλ εηο ηφλ Θεφλ, αζεβνχλησλ θαί έκειπεο, έ ππεξπςνχκελ, 
Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο θαξπφο ηήο θνηιίαο ηήο ζήο παλχκλεηε, ηήλ ηνχ μχινπ θαηάξαλ 
πινκαλήζαζαλ, πξφξξηδνλ εμήξαλε, θαί αλεβιαζηεζε, ηήλ ηήο επθξνζχλεο, 
Παξζέλε επινγίαλ.  

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

Χδή ζ'  
«Σήλ δσνδφρνλ πεγήλ ηήλ αέλανλ, ηήλ θσηνθφξνλ ιπρλίαλ ηήλ πάγρξπζνλ, 
ηφλ λαφλ ηφλ έκςπρνλ, ηήλ ζθελήλ ηήλ άρξαληνλ, ηνχ νπξαλνχ θαί ηήο γήο 
ηήλ πιαηπηέξαλ, ηήλ Θενηφθνλ ελ χκλνηο ηηκήζσκελ».  
 
ηφκα Θενχ γεγνλψο εθ ηνχ ζηφκαηνο, ηνχ αιινηξίνπ ιαφλ καηαηφθξνλα, 
αθαξπάζαο έδεημαο θιεξνλφκνλ ράξηηνο, θαί ελαζιήζαο ζηεξξψο ζχλ 
ηεξεχζη, θαί αζιεηαίο θαηνηθείο Διεπζέξηε.  
 
Ζ θαζαξά κπξνζήθε ηνχ Πλεχκαηνο, ηψλ αξεηψλ ηφ ηεξπλφλ θαηαγψγηνλ, ν 
ακλφο ν άθαθνο, ν ιακπηήξ ν άδπηνο, ηεξαξρψλ ε θξεπίο θαί ηψλ δνγκάησλ, 
αλεπθεκείζζσ πηζηψο Διεπζέξηνο.  
 
Φψο θαηνηθείο αιεζψο ηφ αλέζπεξνλ, θψο ρξεκαηίζαο ειίνπ θαηδξφηεξνλ, 
δηφ ηνχο ηήλ κλήκελ ζνπ, ηήλ θσζθφξνλ ζήκεξνλ, επηηεινχληαο παζψλ 



αριχνο ξχζαη, ηαίο πξφο Θεφλ ζνπ ιηηαίο Διεπζέξηε.  
Θενηνθίνλ 

Φείζαη εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζνπ Κχξηε, ηήλ εθ Παξζέλνπ αλέθθξαζηνλ 
Γέλλεζηλ, πεηξαζκψλ ξπφκελνο, θαί παζψλ θαί ζιίςεσλ, ηαίο ηθεζίαηο απηήο 
ηνχο ζνχο νηθέηαο σο επεξγέηεο θαί κφλνο θηιάλζξσπνο.  
 

Άιινο 
 

Θεφλ αλζξψπνηο 
Σεκψλ καραίξα ηψλ ζείσλ ιφγσλ ζνπ, ηήλ θεθαιήλ ηνχ ςεχδνπο Διεπζέξηε 
ζηε, ηνχ Υξηζηνχ παξέζρεο ηά ληθεηήξηα, πίζηεη θαί αιεζεία, φζελ ηηκψκέλ 
ζε, σο ηξνπαηνθφξνλ νη πηζηνί, θαί ζείνλ θήξπθα.  
 
Δθ γήο απάξαο ζνθέ ηφ θξφλεκα, ηφ ηήο ςπρήο πξφο κφλελ ηνχ Γεζπφηνπ 
ηήλ έθεζηλ, ηνχην λνεηψο Πάηεξ αλχςσζαο, φζελ ζαξθφο εξλήζσ, πάζαλ 
εππάζεηαλ, θαί εγθαξηεξψλ ελ ηνίο δεηλνίο, ζηεξξψο ελήζιεζαο.  
 
Ρναίο αηκάησλ ηήο ζήο αζιήζεσο, ηήλ ηεξάλ θνζκήζαο ζνπ ζηνιήλ Ηεξψηαηε, 
εηο επνπξάληνλ ζθελήλ ηνχ Υξηζηνχ, κεηά ηέινο εηζέδπο ηνχ καξηπξίνπ ζνπ, 
έλζα κλεκνλεχνηο θαί εκψλ, ηψλ επθεκνχλησλ ζε.  

Θενηνθίνλ 
Τκλείλ ηφλ ηξφπνλ ηφλ ππεξζαχκαζηνλ, ηήο ππέξ λνχλ θαί μέλεο ζνπ 
θπήζεσο Πάλαγλε, απνξεί αλζξψπσλ ηά ζπζηήκαηα, πάληα γάξ ππεξέρεη 
λνχλ θαί δηάλνηαλ, θαί λνήζεηο πάλησλ ινγηζκψλ, θαί ηήλ ηψλ ιφγσλ ηζρχλ.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Υξηζηψ πξνζήγαγεο Πάηεξ, πηζηψλ αγέιαο σο πνηκήλ, ζνί δέ πξνζθχζα ηψ 
κφζρσ, σο δάκαιηο ε ηεθνχζα, ζπλαλεξέζε, κεζ' ήο ζε, λχλ Διεπζέξηε 
κέιπσ.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Καί ζέ κεζίηξηαλ Κφξε, πξνβάιινκαη Παλαγία, πξφο ηφλ εθ ζνχ γελλεζέληα, 
φπσο θνιάζεσο πάζεο, απαιιαγψ θαί βαζάλσλ, ηψλ αησλίσλ ν ηάιαο.  
 

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

Ήρνο πι. β'  
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Σήλ ράξηλ ηψλ ζνθψλ Μαζεηψλ, ιαβψλ παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, Ηεξάξρα, 
θαί ηφλ δξφκνλ ηφλ απηψλ, δηήλπζαο πξνζχκσο, δηφ ζε θαηαμίαλ, 
αλεπθεκνχκελ Διεπζέξηε.  



 
Σφ ςεχδνο ζνίο ελ ιφγνηο ζνθέ, ειέγμαο Διεπζέξηε, ηή αζιήζεη, ηφλ ηνχ 
ςεχδνπο επξεηήλ, απέθηεηλαο θαί ηνχηνλ, ηέζεηθαο ππφ πφδαο, ηφλ πξίλ 
κεγάισο θξπαηηφκελνλ.  
 
Σνίο φκβξνηο ηψλ αηκάησλ ζνπ, θαηάξδεπζνλ ε κάο λνεηψο, Ηεξάξρα, ηνχο 
ηηκψληάο ζε πηζηψο, θαί κλήκελ εθηεινχληαο, ηήλ ζείαλ ζνπ εθ πφζνπ, θαί ηφλ 
σηήξα κεγαιχλνληαο.  

Γφμα... Ήρνο β'  
Χο ηήο ζείαο ειεπζεξίαο επψλπκνο, ηήο ηεξάο δηπιντδνο, Πάηεξ θαηεμίσζαη, 
θαί επζαξζψο ηήλ επζέβεηαλ δηδάζθσλ, ηψλ πξαθηέσλ ηνχο ιφγνπο εκάο 
εμεπαίδεπζαο, ζελ θαί ηήλ καξηπξηθήλ έλζηαζηλ λεαληθψο εθηειέζαο, ελ 
ακθνηέξνηο δηέπξεςαο, θαί δηπινχλ είιεθαο ηφ ζηέθνο παξά Υξηζηνχ ηνχ 
Θενχ, φλ θαζηθέηεπε, Ηεξνκάξηπο Διεπζέξηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο ήκψλ.  

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

Γνμνινγία Μεγάιε 
 

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

Αξρή 
ΣΖ ΗΣ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Αγγαίνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ζηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. δ'  
Οί Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε 

θήλσκα ζείνλ Έλδνμε, θαί λαφο έκςπρνο γεγελε κέλνο, βίνπ ιακπξφηεηη θαί 
πνιηηείαο, άςπρνλ ήγεηξαο Ναφλ, ηφλ πάιαη πεζφληα παλζεβάζκηε, ηψ ηήο 
νηθνπκέλεο βαζηιεχνληη, δηφ ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, αίηεζαη πάζη δνχλαη, ηφ 
κέγα έιενο.  
 
θεχνο ψθζεο ηνχ Πλεχκαηνο, ηάο νπξαλφζελ ζνη ρνξεγνπκέλαο, 
ππνδερφκελνλ θσηνρπζίαο, θαί ιακπεδφλσλ δεθηηθφλ, φζελ πξνθεηεχεηο ηήλ 
ζσηήξηνλ, πάζη ηνίο αλζξψπνηο απνιχηξσζηλ, απηφλ ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, 
αίηεζαη πάζη δνχλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
Άηγιε ηήο ζείαο ράξηηνο, πεξηερφκελνο θαί ζεσξίαο, θαηαμηνχκελνο 
θαζαξσηέξαο, θαί αλεζπέξνπ θσηηζκνχ, αλαδεδεηγκέλνο Μάθαξ έκπιεσο, 



ηνχο ζέ αλπκλνχληαο πεξηθξνχξεζνλ, αηηνχκελνο ηφλ κφλνλ, Κχξηνλ πάζη 
δνχλαη, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οη ινγηζκνί αθάζαξηνη, ηά ρείιε δφιηα, ηά έξγα δέ κνπ, εηζί πακκίαξα, θαί ηί 
πνηήζσ; πψο ππαληήζσ ηψ Κξηηή; Γέζπνηλα Παξζέλε θαζηθέηεπε, ηφλ Τηφλ 
θαί πιάζηελ ζνπ θαί Κχξηνλ, φπσο ελ κεηαλνία, δέμεηαί κνπ ηφ πλεχκα, σο 
κφλνο εχζπιαγρλνο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οπ θέξσ ηέθλνλ βιέπεηλ ζε, ηφλ ηήλ εγξήγνξζηλ πάζη δηδφληα, μχισ 
ππλψζαληα, φπσο ηνίο πάιαη, ελ παξαβάζεσο θαξπψ, χπλσ νιεζξίσ 
αθππλψζαζη, ζείαλ θαί ζσηήξηνλ εγξήγνξζηλ, παξάζρεο, ε Παξζέλνο, έιεγε 
ζξελσδνχζα, ήλ κεγαιχλνκελ.  
 

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ, θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ 
Πξνθήηνπ, νπ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Θενζδφηνπο πκλνχκελ Αγγαίνπ ιφγνπο. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α'  Ήρνο βαξχο  
«Σψ εθηηλάμαληη Θεψ, ηφλ Φαξαψ ελ ζαιάζζε Δξπζξά, επηλίθηνλ σδήλ 
άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Θενεηδέζηαηνο Θεψ, παξεζηεθψο σο Πξνθήηεο αιεζήο, ηψλ πκλνχλησλ ηήλ 
ζεπηήλ κλήκελ ζνπ, Μάθαξ κλεκφλεπε.  
 
Δπί θξεπίδνο αζθαινχο, ηψλ αξεηψλ ζεαπηφλ νηθνδνκψλ, αλαηέζεηθαο λαφλ 
έκςπρνλ, Θενκαθάξηζηε.  
 
 θαζαξψηαηφο ζνπ λνχο, αεί Θεφλ θαζνξψλ σο εθηθηφλ, ηάο εθείζελ 
ηειαπγψο, ράξηηαο Μάθαξ απέζηηιβελ.  

Θενηνθίνλ 
έ ηφλ ακήηνξα ηφ πξίλ, Λφγνλ Θενχ ε Παξζέλνο, ελ γαζηξί ζπιιαβνχζα, 
ζαξθηθψο ηέηνθελ Τηφλ απάηνξα.  
 

Χδή γ'  
«Δζηεξεψζε ηή πίζηεη, Υξηζηνχ ε Δθθιεζία, θαί γάξ απαχζησο, ελ χκλνηο 
βνά κεισδνχζα, άγηνο εί Κχξηε, ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ».  
 
Γπλάκεη ζεία δαηκφλσλ, δεηλήο αηρκαισζίαο, εκάο ιπζέληαο, λανχο ζνπ 
ζεπηνχο ψηεξ δεηθλχεηο, Άγηνο εί θξάδνληαο, ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 



Ο ελ πςίζηνηο νηθψλ, θαί πιεξψλ ηήλ νηθνπκέλελ, αγησζχλεο Πξνθήηα λαφλ 
ζε δεηθλχεη, Άγηνο εί θξάδνληα, φ ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σφ ζείνλ Πλεχκα ηφ πάζη, ηήλ ράξηλ δηαλέκνλ, ηήλ ζήλ θαξδίαλ, νηθήζαλ βνάλ 
ζε εθδηδάζθεη, Αγηνο εί Κχξηε, ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Θενηνθίνλ  
Ο ιφγσ πάζαλ ηήλ θηίζηλ, ζνθψο δεκηνπξγήζαο, δεκηνπξγείηαη εθ ζνχ θαζ' 
εκάο Θενκήηνξ, άλζξσπνο γελφκελνο, δη' νίθηνλ ν θηιάλζξσπνο.  

Ο Δηξκφο 
«Δζηεξεψζε ηή πίζηεη, Υξηζηνχ ε Δθθιεζία, θαί γάξ απαχζησο, ελ χκλνηο 
βνά κεισδνχζα, Άγηνο εί Κχξηε, ν ζψδσλ ηάο ςπράο εκψλ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ο πάληα σο Θεφο, εθνξψλ θαί γηλψζθσλ, ςπρήο ηφ θαζαξφλ, θαηαπγάζαο 
ζνπ φκκα, Πξνθήηα παλεχθεκε, νδεγφλ θφζκσ έδεημελ, φζελ κλήκελ ζνπ, 
ηήλ ηεξάλ εθηεινχληεο, πξέζβπλ άξηζηνλ, θαί πξφο Θεφλ ζε κεζίηελ, Αγγαίε 
πξνζάγνκελ.  

Γφμα... Ήρνο γ'  
Θείαο πίζηεσο 

Θείσ Πλεχκαηη πεθσηηζκέλελ, ηήλ δηάλνηαλ έρσλ Πξνθήηα, ηά ηνχ Θενχ 
πξνθεηεχεηο κπζηήξηα, αλαθαιχπησλ κειιφλησλ ηήλ δήισζηλ, θαί ζαθελίδσλ 
πξαγκάησλ ηήλ έθβαζηλ, Αγγαίε παλφιβηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θεία γέγνλαο ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε Πάλαγλε, Θενθπήηνξ, 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'  
«Αθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ Κχξηε, φηη ψθζεο επί γήο, δηά ηφ ζψζαη εκάο, Γηφ 
βνψ ζνη, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Τπέδεημαο, ηφλ εθ Παξζέλνπ έκςπρνλ, πξνζιεθζέληα ζνη λαφλ, ηψ ζψ 
Πξνθήηε Υξηζηέ, κεζ' νπ βνψκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
πλήγαγεο, ηνχο απσζκέλνπο Κχξηε, ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, ειεπζεξψζαο 
εκάο, σο φ Πξνθήηεο ιέγεη ν ζεφιεπηνο.  
 



Τπέθελαο, ηήλ εζνκέλελ χζηεξνλ, ζσηεξίαλ ηψλ εζλψλ, ηψ ζψ πξνθήηε 
Υξηζηέ, ηψ ζνί βνψληη, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Μεηήγαγεο, πξφο επινγίαλ Γέζπνηλα, ηήλ θαηάξαλ ηνχ Αδάκ, εκίλ ηεθνχζα 
Υξηζηφλ, πξφο φλ βνψκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 

Χδή ε'  
«Πξφο ζέ νξζξίδσ, ηφλ ηνχ παληφο Γεκηνπξγφλ, ηήλ ππεξέρνπζαλ πάληα 
λνχλ εηξήλελ, δηφηη θψο ηά πξνζηάγκαηά ζνπ, ελ νίο κε θαζνδήγεζνλ».  
 
Νανχο γελέζζαη, Θενχ ηνχ δψληνο, Μάθαξ αμίσζνλ, ηνχο ηήλ θσηνθφξνλ 
ζνπ ηεινχληαο ενξηήλ, έπί πέηξαλ εδξάζαο, ηψλ ζψλ δνγκάησλ ηαίο 
πξεζβείαηο ζνπ.  
 
Χο επεξγέηεο, ηήλ ζήλ εηξήλελ δφο εκίλ Κχξηε, ηήλ εηο πεξηπνίεζηλ εηξήλεο 
ηήο ςπρήο, ήλ ν ζείνο Αγγαίνο, Πλεχκαηη ζείσ πξνεγφξεπζε.  
 
Μεγάιε έζηαη, ηήο Δθθιεζίαο φλησο ε εχθιεηα, ππέξ ηήλ πξνηέξαλ Ηζξαήι 
ζπλαγσγήλ, ζαξθσζέληνο ηνχ Λφγνπ, θαί ηνίο αλζξψπνηο νκηιήζαληνο.  

Θενηνθίνλ 
Δπινγεκέλε, δεδνμαζκέλε Μήηεξ απείξαλδξε, ηήλ λελεθξσκέλελ, ακαξηίαηο 
κνπ ςπρήλ, θαί παζψλ θερσζκέλελ, ηαίο αθξαζίαηο δσνπνίεζνλ.  
 

Χδή ο'  
«Ο Ησλάο εθ θνηιίαο άδνπ εβφα, Αλάγαγε εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ, εκείο δέ 
ζνη βνψκελ, Παληνδχλακε σηήξ, ειέεζνλ εκάο».  
 
Νεαληθψο ηήλ επζέβεηαλ Μάθαξ δηδάζθσλ, αλήγεηξαο ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ, 
Ναφλ εγηαζκέλνλ, αθζνλίαλ αγαζψλ ππηζρλνχκελνο.  
 
Αλήγαγεο ηήο καθξάο σηήξ αηρκαισζίαο, ηφλ άλζξσπνλ εθ βπζνχ 
θαησηάηνπ, θαί πξφο ηήλ άλσ Πφιηλ, επαλήγαγεο απηφλ σο Φηιαλζξσπνο.  
 
Γεζφκελνο ηή ηνχ Πλεχκαηνο αίγιε Πξνθήηα, εζέζπηζαο ηψλ πξαθηέσλ ηνχο 
ιφγνπο, θαί ηά ηήο επζεβείαο, εμεπαίδεπζαο εκάο δηθαηψκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Γλψκε πεζψλ εμεβιήζε Αδάκ ηνχ Παξαδείζνπ, ν Λφγνο δέ, ζαξθσζείο εθ 
Παξζέλνπ, ηνχηνλ αλαθαιείηαη, θαί πξφο ηήλ άλσ ηξπθήλ κεηεγάγεην.  

Ο Δηξκφο  
«Ο Ησλάο εθ θνηιίαο άδνπ εβφα, Αλάγαγε εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ, εκείο δέ 
ζνη βνψκελ, Παληνδχλακε σηήξ, ειέεζνλ εκάο».  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ηο' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί Δλδφμνπ Πξνθήηνπ 

Αγγαίνπ.  



ηίρνη 

 Αγγαίνο, άγγνο πιήξεο ψθζε ραξίησλ.  

 Χο πιηθφλ δέ, ηψ ρξφλσ ζπλεηξίβε.  

 Έθηε θαί δεθάηε Αγγαίνλ γαία ζπλέζρελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Μαξίλνπ.  
ηίρνη 

 Κάξαλ Μαξίλνο επηξεπίδεη ηψ μίθεη,  

 Ήο ν ζηέθαλνο εππξεπήο εθ Κπξίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Οη Άγηνη Πξφβνο (ή Πξφκνο) θαί Ηιαξίσλ ππξί 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Υιφε ηηο ε θιφμ εζηηλ, εηπφληνο Πξφβνπ,  

 Ηιάξηνο, Ναί, θεζί θίιηαηε Πξφβε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Μνδέζηνπ, 
Αξρηεπηζθφπνπ Ηεξνζνιχκσλ.  

ηίρνη 

 Φέξεη, Μφδεζηε πακκάθαξ, θαί ζφλ ηάθνλ,  

 Ζ ηφλ ηάθνλ θέξνπζα γή ηνχ Κπξίνπ.  
 

Σά Δγθαίληα ηνχ Νανχ ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Υξηζηνθφξνπ, πιεζίνλ ηνχ 
Αγίνπ Πνιπεχθηνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο θαί ζαπκαηνπξγνχ ζενθαλνχο ηήο 
Βαζηιίζζεο, ζπδχγνπ γελνκέλεο Λένληνο ηνχ ζνθσηάηνπ Βαζηιέσο.  

ηίρνη 

 Δγγχο Βαζηιίο ζενθαλψ Κπξίνπ,  

 Σαίο αξεηαίο έζηεθελ εζηηιβσκέλε.  
 

Μλήκε ηψλ ελ Αγίνηο Παηέξσλ εκψλ Νηθνιάνπ παηξηάξρνπ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο, θαί Μέκλνλνο αξρηεπηζθφπνπ Δθέζνπ.  
 

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

Χδή δ'  
«Οη ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, εκβιεζέληεο φζηνη Παίδεο, ηφ πχξ εηο δξφζνλ 
κεηέβαινλ, δηά ηήο πκλσδίαο νχησ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, φ Θεφο ν 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Αλαθαζάξαο ζνπ ηφλ λνχλ, ππεδέμσ ηάο ιακπεδφλαο, ζαθψο Πξνθήηα ηνχ 
Πλεπκαηνο, εκθαλψο πξνθεηεχσλ θαί αλαθξάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν 
Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  



 
Ηεξσηάηελ ζε δσήλ, κεηηφληα ηεζεακέλνο, Θεφο Πξνθήηελ πξνβάιιεηαη, ηήο 
απηνχ παξνπζίαο αλαβνψληα, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηνχο ηξείο Παίδεο ζψζαο Παξζέλε, απηφο ζθελψζαο 
ελ κήηξα ζνπ, ηνχο απηψ πεπνηζφηαο ζψδεη βνψληαο, Δπινγεκέλνο Πάλαγλε, 
ν θαξπφο ηήο θνηιίαο ζνπ.  
 

Χδή ε'  
«Σφλ κφλνλ άλαξρνλ Βαζηιέα ηήο δφμεο, φλ επινγνχζηλ νπξαλψλ αη 
δπλάκεηο, θαί θξίηηνπζη ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, πκλείηε Ηεξείο, Λαφο 
ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο».  
 
Τκλνινγνχκέλ ζε ηφλ ηψλ φισλ Γεζπφηελ, φλ ν Πξνθήηεο φ ζεφπηεο 
Αγγαίνο, ππέδεημε πξνζθπλείλ ζε θαί κέιπεηλ, Τκλείηε ηεξείο, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Λφγνλ ηφλ άλαξρνλ επ' εζράησλ ηψλ ρξφλσλ, επηθαλήζεζζαη ζεφπηα 
Πξνθήηα, πξνήγγεηιαο εκθαλψο αλαθξάδσλ, Τκλείηε ηεξείο, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Ο πξίλ αζέαηνο θαί αρψξεηνο θχζεη, έλ ηή γαζηξί ζνπ ρσξεζείο, εζεάζε 
Παλάρξαληε, ψ ελ πίζηεη βνψκελ, Τκλείηε ηεξείο, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ 
εηο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Σνλ κφλνλ άλαξρνλ Βαζηιέα ηήο δφμεο, φλ επινγνχζηλ νπξαλψλ αη 
Γπλάκεηο, θαί θξίηηνπζη ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, Τκλείηε ηεξείο, ιαφο 
ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ'  
Παλχκλεηε, ηψλ νπξαλψλ πςεινηέξα, ε ηφλ άλαξρνλ Λφγνλ, αζπφξσο 
ζπιιαβνχζα, θαί ζεζαξθσκέλνλ Θεφλ, ηεθνχζα ηνίο αλζξψπνηο, πηζηνί 
πάληεο ζε αεί κεγαιχλνκελ».  
 
Γεπζάκελνο, ηήο ππέξ ιφγνλ ζενπηίαο, απεζείζσ Πξνθήηα θξνληίδαο 
επηγείνπο, θαί δεδνμαζκέλσ Θεψ παξέζηεο επαμίσο, δηφ πάληεο ζε πηζηνί 
καθαξίδνκελ.  
 
Ο έλζενο, θαί ζαπκαζηφο ζνπ Μάθαξ βίνο, παξαζηάηελ Θενχ ζε αλέδεημε 
ζεφθξνλ, θαί ζχλ αζσκάησλ ρνξνίο επθξαίλε δη' αηψλνο, δηφ πάληεο ζε 
πηζηνί καθαξίδνκελ.  
 
Τπήξμέ ζνη, σο επζεβείαο δηδαζθάισ, ηψ Θεψ ζπγγελέζζαη, θαί ηνχηνπ 
ζπγθξαζήλαη, ηψ αθξαηθλεζηάησ θσηί, φλ κάθαξ λχλ δπζψπεη, ιπηξσζήλαη 



πεηξαζκψλ ηάο ςπράο εκψλ.  
Θενηνθίνλ  

π γέγνλαο, ππεξθπψο Θενγελλήηνξ, νηθεηήξηνλ φλησο, ηνχ πάλησλ 
Βαζηιέσο, θαί ρξπζνεηδήο Κηβσηφο, ηφλ Νφκνπ λνκνζέηελ, έρνπζα Υξηζηφλ 
ζσκαηνχκελνλ.  

Ο Δηξκφο  
«Παλχκλεηε, ηψλ νπξαλψλ πςεινηέξα, ε ηφλ άλαξρνλ Λφγνλ αζπφξσο 
ζπιιαβνχζα, θαί ζεζαξθσκέλνλ Θεφλ, ηεθνχζα ηνίο αλζξψπνηο, πηζηνί 
πάληεο ζε αεί κεγαιχλνκελ».  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΗΕ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Γαληήι, θαί ηψλ Αγίσλ ηξηψλ Παίδσλ, 

Αλαλίνπ, Αδαξίνπ, Μηζαήι, θαί ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Γηνλπζίνπ ηνχ 
λένπ, Αξρηεπηζθφπνπ Αηγίλεο ηνχ ζαπκαηνπξγνχ, ηνχ εθ ηήο λήζνπ Εαθχλζνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Πξνθήηνπ.  
 

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Ο ιακπξφηαηνο ήιηνο, Πξνθεηψλ ν πεξίδνμνο, επθεκείζζσ ζήκεξνλ ζείνηο 
άζκαζη, ηψλ ραξηζκάησλ ηνχ Πλεχκαηνο, ζείνλ ελδηαίηεκα, ε αείξπηνο πεγή, 
ε δηφπηξα ηνχ Πλεχκαηνο, ν ππέξηηκνο, θαί παλάξηζηνο ζηχινο ηψλ 
δνγκάησλ, ε θξεπίο ηήο νηθνπκέλεο, ηφ αθαηάζεηζηνλ έξεηζκα.  
 
Χο αζηέξα θαλφηαηνλ, εσζθφξνλ σο κέγηζηνλ, επηζπκηψλ ηε άλδξα ηηκψκέλ 
ζε, ηψλ αξεηψλ ηαίο ιακπξφηεζη, θαηδξψο απνζηίιβνληα, θαί θσηίδνληα 
πηζηψλ, ηάο ςπράο θαί ηά ζψκαηα, θαί βνψκέλ ζνη, Γαληήι ππνθήηα ηφλ 
σηήξα, εθδπζψπεη ηνχ ζσζήλαη, ηνχο επζεβψο αλπκλνχληάο ζε.  
 
νχ ε γιψζζα σο θάιακνο, γξακκαηέσο Πνιχζνθε, νμπγξάθνπ γέγνλε 
ξεηνξεχνπζα, λφκνο Θενχ γάξ εγθάξδηνο, ελ ζνί πεπνιίηεπηαη, θαί ηφ ζηφκα 
ζνπ ιαινχλ, θξίζηλ έλδηθνλ δέδεηθηαη, ελ νίο ήζρπλαο, παξαλφκνπο 
πξεζβχηαο θαί σζάλλαλ, εθ ζαλάηνπ ειπηξψζσ, ηψλ Πξνθεηψλ ηφ 
αγιάτζκα.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηψλ Αγίσλ ηξηψλ Παίδσλ.  
 

Ήρνο  ν απηφο 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 



Νφκσλ αληερφκελνη, ηψλ ζενζδφησλ Παλφιβηνη, κηαξαίο νπθ ερξάλζεηε, 
ηξνθαίο αιι' αθήξαηνλ, ηήο ςπρήο ηφ θάιινο, δηαζεζσθφηεο, δηεηεξήζαηε 
ζαθψο, αδηαιψβεηνλ θαί ακάξαληνλ, ηφ άλζνο ηφ ζαπκάζηνλ, θαί ηήλ ηεξπλήλ 
σξαηφηεηα, ηνχ Γεζπφηνπ δνμάδνληνο, ηνχο απηφλ ζεξαπεχνληαο.  
 
Θείσ ππξαθηνχκελνη, νη Νεαλίαη ππξζεχκαηη, ηνχ ππξφο θαηεθξφλεζαλ, ελ ψ 
δξνζηδφκελνη, νη ζεπηνί ρνξείαλ, εθιειακπξπζκέλελ, δηαηππψζαληεο σδήλ, 
ηήλ πνιπυκλεηνλ ήδνλ ςάιινληεο, ηήλ φλησο αδηάδνρνλ, θαί ακεηάπησηνλ 
πάλζνθνη, Βαζηιείαλ πνζήζαληεο, ηήλ νπξάληνλ έλδνμνη.  
 
Λφγνλ ηήο ζνθίαο ζνπ, θαηαπιαγέληεο νη Σχξαλλνη, Γαληήι αμηάγαζηε, θαί 
Παίδσλ ηήλ ζχλεζηλ, ηήο Υαιδαίσλ ρψξαο, άξρεηλ θαί δεζπφδεηλ, πκάο 
θαηέζηεζαλ επηνί, ηήλ αξεηήλ γάξ νίδε ζαθέζηαηα, ζαπκάδεηλ θαί πνιέκηνο, 
θαί πνιηηείαο ιακπξφηεηα, ηψλ παζψλ γάξ θξαηήζαληεο, εγεκφλεο γεγφλαηε.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 
Γεχηε, ν ρνξφο Αηγηλεηψλ, κεηά Εαθπλζίσλ ζπκθψλσο, εκψλ ηηκήζσκελ, 
γφλνλ εκείο έθιακπξνλ, πκείο πνηκέλα θαιφλ, θαί ζθηξηψληεο ελ πλεχκαηη, 
Θεψ δψκελ δφμαλ, ηψ θαηαμηψζαληη, άκθσ πινπηήζαη ιακπξάλ, ζθέπελ ηνχ 
θιεηλνχ Ηεάξρνπ, λχλ Γηνλπζίνπ θαί ηνχηνλ, ζείνηο εγθσκίνηο θαηαζηέςσκελ.  
 
Έθεο, Παγθξαηίσ ηεξεί, πηψζηλ εθ ρεηξψλ ζείνπ άξηνπ, ηεξνπξγνχληη πνηέ, 
ζθφδξα λνπζεηψλ απηφλ, ζείνηο πξνζέρεηλ θαιψο, ν δέ άγαλ εζαχκαζε, 
πινπζίαλ εμ χςνπο, ράξηλ ηήλ δνζείζάλ ζνη, αλαθαιχςεσο, ράξηλ αξεηψλ ζνπ 
ελζέσλ, φζελ θαί ηνχ Πλεχκαηνο φλησο, ζθεχφο ζε εγήζαην ζεφπλεπζηε.  
 
ηε, ζνχ ηφ πλεχκα ηφ ζεπηφλ, άκεκπηνλ ηψ θηίζηε απέδσο, πξφο νπξαλίνπο 
ζθελάο, ηφηε ζνπ ηφ άγηνλ, ζθήλνο θαηέιηπεο, επί γήο ζαπκαηφβξπηνλ, θαί λχλ 
ελ Εαθχλζσ, ζαπκαζηψο απφθεηηαη ηψ ζενζέπησ Ναψ, αεί πνιηηψλ 
πξνζηαηεχνλ, ηνχησλ εθπιεξνχλ ηάο αηηήζεηο, πάληνηε ελ πάζηλ, 
σπαλζαχκαζηε.  
 
θζεο, εγνπκέλσ Γαληήι, νθζαικνθαλψο ελ ηεκέλεη, εθηφο ζήο ιάξλαθνο, 
πάληα αθειψλ απηνχ, ηφλ δηζηαγκφλ ηήο ςπρήο, απηνςεί γάξ εψξαθε, ζπηψλ 
ιεπθνθφξσλ, κέζνλ ζε ηζηάκελνλ θαί δηαθφλσλ ιακπξψλ, νία 
ιεηηνπξγνχλησλ ζνη Μάθαξ, σο αξρηεξεί ελ ηψ βίσ, ζενπξεπεζηάησ Γηνλχζηε.  

Γφμα... Ήρνο β'  Αλαηνιίνπ 
Πλεπκαηηθψο εκάο πηζηνί ζπλήγαγε ζήκεξνλ, ν Πξνθήηεο Γαληήι, θαί 
ηξάπεδαλ πξνηίζεζηλ αξεηψλ δαςηιψο, πινπζίνηο θαί πέλεζη, θαί μέλνηο θαί 
απηφρζνζη, θαί θξαηήξα λνεηφλ, πξνρένληα λάκα επζεβείαο, θαί επθξαίλνληα 
θαξδίαο πηζηψλ, θαί Πλεχκαηνο Αγίνπ ράξηλ παξέρνληα, Οχηνο γάξ ν 
πξνθήηεο, ν θαλφηαηνο ιχρλνο, ν ιάκςαο ελ ηψ θφζκσ, ηά ζεβάζκαηα 
πάληα ηψλ Αζζπξίσλ θαζείιε, θαί ζεξψλ αηηζάζσλ ζηφκαηα έθξαμε, ζχλ 



ηνχησ θαί νη ηξείο Παίδεο επθεκείζζσζαλ, νχ ρξπζνί ηή θχζεη φληεο, ρξπζίνπ 
δέ δνθηκψηεξνη δεηθλχκελνη, νπ γάξ ερψλεπζελ απηνχο ηφ πχξ ηήο θακίλνπ, 
αιι' εθχιαμελ αθεξαίνπο, νχο λάθζα θαί πίζζα θαί θιεκαηίδεο έζηεςαλ, ν δέ 
αγαγσλ εκάο, εηο ηήλ πεξίνδνλ ηνχ ρξφλνπ Κχξηνο, αμηψζαη εκάο θζάζαη, θαί 
επί ηήλ θπξίαλ, θαί ζεβαζκίαλ εκέξαλ ηψλ γελεζιίσλ Υξηζηνχ, ηνχ 
παξέρνληνο εκίλ ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, ηιαζκφλ ακαξηηψλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

Δη βνχιεη, ιέγε ηφ δνμαζηηθφλ ηνχ Αγίνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Σνχ δηδαζθάινπ Υξηζηνχ, ελ Δπαγγειίσ αθνχζαο ιέγνληνο, ελ ηνχησ 
γλψζνληαη πάληεο, φηη εκνί καζεηαί εζηε, εάλ αγάπελ έρεηε ελ αιιήινηο, 
επθαίξσο ηψ έξγσ καζεηήο αλεδείρζεο δφθηκνο, αγηψηαηε Πάηεξ, ηφλ γάξ 
πηθξψ ζαλάησ ηνχ βίνπ ζηεξήζαληα, Κσλζηαληίλφλ ζνπ ηφλ γλήζηνλ 
ζχγγνλνλ, γιπθπηάηνηο ζνπ ηξφπνηο ππεδέμσ γιπθχζπκε, ζπκνχ δησθφλησλ 
ηφλδε ξπζάκελνο, ελ απνθξχθσ ηεξήζαο, θαί αληί ζαλάηνπ, ηφ δήλ 
αληαπέδσθαο, έξγνλ φλησο παξάδνμνλ, θαί ππέξ θχζηλ εηξγάζσ κλεζίζεε, 
ηνίο πέξαζη πνιπζξχιεηνλ, θαί ςπρήο γελλαίαο θαί θηινζένπ αληάμηνλ, δηφ 
παξξεζίαλ έρσλ πξφο Κχξηνλ, Ηεξάξρα παλεχθεκε, εθηελψο ηθέηεπε, εηξήλελ 
πινπζίαλ δσξεζήλαη ηή πφιεη ζνπ, ηή αγιανθαλψο εθηεινχζε, ηήλ ιακπξάλ 
θαί παλένξηνλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ ν απηφο 
πήιαηνλ επηξεπίδνπ, ε, Ακλάο γάξ ήθεη, έκβξπνλ θέξνπζα Υξηζηφλ, Φάηλε 
δέ ππνδέρνπ, ηφλ ηψ ιφγσ ιχζαληα, ηήο αιφγνπ πξάμεσο, εκάο ηνχο 
γεγελείο, πνηκέλεο αγξαπινχληεο καξηπξείηε ζαχκα ηφ θξηθηφλ, θαί Μάγνη εθ 
Πεξζίδνο, ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί ζκχξλαλ, ηψ βαζηιεί πξνζάμαηε, φηη ψθζε 
Κχξηνο εθ Παξζέλνπ κεηξφο, φλπεξ θαί θχςαζα δνπιηθψο ε Μήηεξ 
πξνζεθχλεζε, θαί πξνζεθζέγμαην ηψ ελ αγθάιαηο απηήο, πψο ελεζπάξεο κνη 
ή πψο κνη ελεθχεο ν ιπηξσηήο κνπ θαί Θεφο.  
 

Δίζνδνο, ηφ θψο ηιαξφλ, ηφ πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά 
αλαγλψζκαηα.  
 

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

Μλήκε δηθαίνπ κεη' εγθσκίσλ, θαί επινγία Κπξίνπ επί θεθαιήλ απηνχ. 
Μαθάξηνο άλζξσπνο φο εχξε ζνθίαλ, θαί ζλεηφο φο είδε θξφλεζηλ. Κξείζζνλ 
γάξ απηήλ εκπνξεχεζζαη, ή ρξπζίνπ θαί αξγπξίνπ ζεζαπξνχο, ηηκησηέξα δέ 
εζηη ιίζσλ πνιπηειψλ, νπθ αληηηάζζεηαη απηή νπδέλ πνλεξφλ, επγλσζηφο 
εζηη πάζη ηνίο εγγίδνπζηλ απηήλ, πάλ δέ ηίκηνλ, νπθ άμηνλ απηήο εζηηλ, εθ γάξ 
ηνχ ζηφκαηνο απηήο εθπνξεχεηαη δηθαηνζχλε, λφκνλ δέ θαί έιενλ επί γιψζζεο 
θνξεί, ηνηγαξνχλ αθνχζαηέ κνπ, ψ ηέθλα, ζεκλά γάξ εξψ, θαί καθάξηνο 
άλζξσπνο, φο ηάο εκάο νδνχο θπιάμεη, αη γάξ έμνδνί κνη έμνδνη δσήο θαί 
εηνηκάδεηαη ζέιεζηο παξά Κπξίνπ. Γηά ηνχην παξαθαιψ πκάο θαί πξντεκαη 
εκήλ θσλήλ πηνίο αλζξψπσλ, φηη εγψ ε ζνθία θαηεζθεχαζα βνπιήλ θαί 



γλψζηλ θαί έλλνηαλ εγψ επεθαιεζάκελ, εκή βνπιή θαί αζθάιεηα, εκή 
θξφλεζηο, εκή δέ ηζρχο. Δγψ ηνχο εκέ θηινχληαο αγαπψ, νη δέ εκέ δεηνχληεο 
επξήζνπζη ράξηλ θαί δφμαλ, λνήζαηε ηνίλπλ άθαθνη παλνπξγίαλ, νη δέ 
απαίδεπηνη έλζεζζε θαξδίαλ. Δηζαθνχζαηέ κνπ θαί πάιηλ, ζεκλά γάξ εξψ, θαί 
αλνίγσ απφ ρεηιέσλ νξζά, φηη αιήζεηαλ κειεηήζεη ν ιάξπγμ κνπ, εβδειπγκέλα 
δέ ελαληίνλ εκνχ ρείιε ςεπδή, κεηά δηθαηνζχλεο πάληα ηά ξήκαηα ηνχ 
ζηφκαηφο κνπ. Οπδέλ ελ απηνίο ζθνιηφλ νπδέ ζηξαγγαιηψδεο, πάληα επζέα 
εζηί ηνίο λννχζη, θαί νξζά ηνίο επξίζθνπζη γλψζηλ, δηδάζθσ γάξ πκίλ αιεζή, 
τλα γέλεηαη ελ Κπξίσ ε ειπίο πκψλ θαί πιεζζήζεζζε πλεχκαηνο.  
 

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

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

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

Γίθαηνο εάλ θζάζε ηειεπηήζαη, ελ αλαπαχζεη έζηαη, γήξαο γάξ ηίκηνλ νπ ηφ 
πνιπρξφληνλ, νπδέ αξηζκψ εηψλ κεκέηξεηαη. Πνιηά δέ έζηη θξφλεζηο 
αλζξψπνηο, θαί ειηθία γήξσο, βίνο αθειίδσηνο, επάξεζηνο Θεψ γελφκελνο 
εγαπήζε, θαί δψλ κεηαμχ ακαξησιψλ κεηεηέζε, εξπάγε κή θαθία αιιάμε 
ζχλεζηλ απηνχ, ή δφινο απαηήζε ςπρήλ απηνχ, βαζθαλία γάξ θαπιφηεηνο 
ακαπξνί ηά θαιά, θαί ξεκβαζκφο επηζπκίαο, κεηαιιεχεη λνχλ άθαθνλ, 
ηειεησζείο ελ νιίγσ, επιήξσζε ρξφλνπο καθξνχο, αξεζηή γάξ ήλ Κπξίσ ε 
ςπρή απηνχ, δηά ηνχην έζπεπζελ εθ κέζνπ πνλεξίαο, νη δέ ιανί ηδφληεο θαί κή 
λνήζαληεο, κεδέ ζέληεο επί δηαλνία ην ηνηνχηνλ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο 
νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.  
 

Δηο ηήλ ιηηήλ ςάιινκελ ζηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο α'  



Σψ καηαηφθξνλη βίσ απνηαμάκελνο, ηνχ πνιππιάλνπ θφζκνπ έμσ εγέλνπ 
ζεφιεπηε, θαί απιέησ πφ ζσηψ Υξηζηψ εθνινχζεζαο, φπνπ γάξ Θεφο ν 
πνζνχκελνο, Κφζκνο φινο θαηαπεθξφλεηαη, δηφ εξεκηθψο ηφλ βίνλ άγεηλ 
εξέηηζαο, θαί ελ ζψκαηη σο αζψκαηνο πνιηηεχεζζαη, εκίλ δέ αζηήξ λενθαλήο 
ηπγράλεηο, καξγαξπγαίο επζεβείαο δηαιάκπσλ, θαί ςπράο ηψλ πηζηψο ζε 
πκλνχλησλ, θσηίδσλ ελ πλεχκαηη αμηχκλεηε.  

Ήρνο β'  
Άξζελνο άκνηξνο γπλή, ηπρείλ πνζνχζα, επζεβψο ζνχ εδέεην, ήο ηήο 
δεήζεσο επαθνχζαο, ζαθψο ελ Οξάκαηη ππέζρνπ ηά θαηαζχκηα, εχειπηλ 
εξγαζάκελνο, δηφ πεξηραξήο γελνκέλε, θαί ζπιιαβνχζα ηαρχ, άξζελ ραξίελ 
θαη' έθεζηλ, ελ ράξηηη ηέηνθελ, φζελ επραξίζησο αλχκλεζε, θαί ηήλ ζήλ πξφο 
Θεφλ παξξεζίαλ, παξξεζία εθήξπμελ, Ηεξάξρα πακκαθάξηζηε.  

Ήρνο γ' 
Πάζεη απνπιεμίαο πνηέ, γπλή ηηο άιιε εθ ηψλ νηθείσλ ζνπ ζηε, 
πεξηπεζνχζα δεηλψ, δη' νχ άιαινο κείλαζα, εκηζαλήο θαί αθίλεηνο, ηή κφλε 
αθή ηνχ ηηκίνπ δαθηχινπ εθ ηήο αγίαο ζνπ ζνξνχ, επί ηνχ ζηφκαηνο απηήο, θαί 
ηψλ λελαξθσκέλσλ κειψλ, ηήλ ιαιηάλ απηίθα, ψ ηνχ ζαχκαηνο, ζχλ ηή ηειεία 
ξψζεη αλέιαβε, θαί ηφ ζαχκα θεξχμαζα, ηφλ ζέ κεγαιχλαληα Κχξηνλ 
εκεγάιπλελ, φλ εθηελψο ηθέηεπε, ζαπκαηνπξγέ Γηνλχζηε, ππέξ ηψλ πίζηεη 
ζαπκαδφλησλ, θαί επθεκνχλησλ, ηά αμηάγαζηά ζνπ ζαπκαηνπξγήκαηα.  

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Δηο αξεηψλ αθξψξεηαλ αλελερζείο, πνιιψλ εμηψζεο παξά Θενχ ραξηζκάησλ, 
Πάηεξ φζηε, αλζ' ψλ θαί εθ πνιινχ ηεζλεθπίαλ αθνξηζκψ δεζκεπζείζαλ 
αιχησ, πξνζεπρή εθηελεί ζνπ δηέιπζαο, θαί ηφ πηψκα θαηέιπζαο, ζξάζνο 
αιηέσλ δπζπίζησλ, παξαδφμνπ άγξαο θαηεχλαζαο ζαχκαηη, πνηακνχ ξνχλ 
θαηέζηεηιαο, θαί αβξφρσο δηψδεπζαο, πεηφο θαζ' νδφλ επαλειζψλ, νπδακψο 
ηήλ εζζήηά ζνπ ίθκαζε, ηφ δηά ιήζεο πξεζβπηέξνπ παξάπησκα, λνπζεηηθψο 
απεθάιπςαο, Πνιιά ζνπ ηά ελ βίσ ηεξάζηηα, ππθλά ηά κεηά ζάλαηνλ 
ζαχκαηα, δηφ αηηνχκέλ ζε ζαπκαηνθφξε Γηνλχζηε, κή δηαιίπεο δπζσπψλ ηφλ 
επδηάιιαθηνλ Θεφλ, εθ δεμηψλ παξαζηήζαη, ηνχο εηιηθξηλψο επθεκνχληάο ζε, 
ελ ηή εκέξα ηήο θξίζεσο.  

Καί λχλ... ν απηφο Πξνεφξηηνλ 
Μή ζηχγλαδε lσζήθ, θαζνξψλ κνπ ηήλ λεδχλ, φςεη γάξ ηφ ηηθηφκελνλ έμ 
εκνχ, θαί ραξήζε, θαί σο Θεφλ πξνζθπλήζεηο, ε Θενηφθνο έιεγε, ηψ εαπηήο 
κλεζηήξη, κνινχζα ηνχ ηεθείλ ηφλ Υξηζηφλ, Σαχηελ αλπκλήζσκελ ιέγνληεο, 
Υαίξε θεραξηησκέλε, κεηά ζνχ ν Κχξηνο, θαί δηα ζνχ κεζ' εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Γαληήι ν ζαπκάζηνο, ηήλ θαξδίαλ θηεζάκελνο, θαζαξφλ ηνχ Πλεχκαηνο 
θαηαγψγηνλ, θαί παξ' απηνχ θσηηδφκελνο, κειιφλησλ ηήλ δήισζηλ, 
πξνζεζπίδεη πξνθαλψο, πξνθεηείαο ιακπξφηεζη, θαιιπλφκελνο, θαί ηξαλψο 
ζαθελίδσλ ηψλ θξαηνχλησλ, παξαλφκσλ Βαζηιέσλ, ηά θεθξπκκέλα ελχπληα.  



 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.  
 
Πξνζηνκψζαο ηφ ζψκά ζνπ, ηή λεζηεία αδάκαζηνλ, ηψλ ιεφλησλ ζηφκαζηλ 
απεηέιεζαο, κέζνλ γάξ ηνχησλ ηζηάκελνο, Πξνθήηα ζεζπέζηε, θαί Θεψ ηψ 
αγαζψ, αηελίδσλ δηέκεηλαο, απαξάηξσηνο, απνξξήησ δπλάκεη ηνχ ηά πάληα, 
ελεξγνχληνο παξαδφμσο, ηνχ Λπηξσηνχ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ.  
 
Δπί ζξφλνπ θαζήκελνλ, θαί Αγγέινηο θπθινχκελνλ, ηφλ ππέξ θαηάιεςηλ 
εζεψξεζαο, θξηηήλ ππάξρνληα δίθαηνλ, Πξνθήηα ζαπκάζηε, εθπιαγείο δέ ηφ 
θξηθηφλ, ηήο εκθφβνπ νξάζεσο δηεζήκαλαο, ηνίο κεηέπεηηα πάζηλ 
ππνγξάςαο, ηήλ δεπηέξαλ παξνπζίαλ, ηνχ ζαξθσζέληνο Θενχ εκψλ.  
 

Καί ηνχ Αγίνπ δχν.  
 

Ήρνο πι. α'  
Υαίξνηο αζθεηηθψλ αιεζψο 

Άλζνο εθ γήο Εαθχλζνπ ηεξπλφλ, αλαβιαζηήζαλ, επσδίαο ηήο ράξηηνο, εθρέεη 
ηάο κπξηπλφνπο, ηαίο δηαλνίαηο πηζηψλ, ν θιεηλφο παηέξσλ Γηνλχζηνο, Πεγή, 
ηε αέλανο, ηψλ ηάζεσλ πέθπθε, πέιαγνο ζείνλ, ηψλ ζαπκάησλ αθέλσηνλ, 
Δθθιεζίαο δέ, ν θσζηήξ ν ιακπξφηαηνο, θέγγνο θαίλνλ ηφ άδπηνλ, ηνίο 
πέξαζη ζήκεξνλ, ελ ηή ιακπξά απηνχ κλήκε, ήλ εθηεινχληεο δνμάδνκελ, 
Υξηζηφλ ηφλ σηήξα, ηφλ δνμάδνληα ηνχο ηνχηνλ, ζεξκψο δνμάδνληαο.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο.  
 
Έζηεξμαο ζπκπαζψο ζπιαγρληζζείο, ηφλ κηαηθφλνλ ζνχ νκαίκνλνο δέμαζζαη, 
θαί ηνχηνλ δή εηζνηθίζαο, κεηά αδφινπ ζηνξγήο, κπρνίο ελδνηάηνηο 
εγθαηέθξπςαο, ρεηξψλ εθξπφκελνο, ηψλ δεηνχλησλ ηφλ άλζξσπνλ, δεηλψο 
ζπαξάμαη, απελή αιηηήξηνλ, ελ νηθήκαηη, ψ θαηψθεηο παλφιβηε, ηνχην δέ φινλ 
έπξαμαο, πιεξψζαη βνπιφκελνο, ηήλ εληνιήλ ηνχ Γεζπφηνπ, θαθνπνηνχληαο 
θειεχνληνο, θηιείλ νινςχρσο, θαί πνιιήλ ακλεζηθάθνηο, ράξηλ παξέρνληνο.  

Γφμα... Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
Ήρνο πι. β'  

Δλ ςπρή ζπληεηξηκκέλε, θαί πλεχκαηη ηαπεηλψζεσο, έλ κέζσ ηήο θακίλνπ ηνχ 
ππξφο, ηφλ παγθφζκηνλ χκλνλ εκεισδήζαηε, Παίδεο ηξηζφιβηνη, θαί ηήο 
θσλήο πκψλ εηζήθνπζελ, ν ψλ εγγχο Κχξηνο, ηνίο ζπληεηξηκκέλνηο ηήλ 
θαξδίαλ, θαί ηνχο ηαπεηλνχο ηψ πλεχκαηη ζψδσλ, θαί δηαηεξήζαο αζηλείο, 
πξνζεδέμαην πκάο, σο ζπζίαλ θαζαξάλ, Γηφ απφγνλνη Αβξαάκ ηπγράλνληεο, 
παίδεο Θενχ γελέζζαη εμηψζεηε, Παξξεζίαλ νχλ έρνληεο πξφο απηφλ, 
εθηελψο πξεζβεχζαηε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δη βνχιεη, ιέγε ηφ ηνχ Αγίνπ.  



 
Γφμα... Ήρνο πι. δ'  

Σψλ θιεηλψλ πξνπαηφξσλ ηάο αξεηάο εκηκήζσ θαη' ίρλνο ζεζπέζηε, Αβξαάκ 
ηφ θηιφμελνλ, Ηαθψβ ηε ηφ άθαθνλ, θαί Ηψβ ηφ άκεκπηνλ, Μσυζέσο ηφ 
άπιαζηνλ, θαί Γαπτδ βαζηιέσο ηφ πξάνλ, ηφ ζπκπαζέο θαί θηιφζηνξγνλ, δηφ 
Υξηζηφο θαί δψληα θαί κεηαζηάληα ζε, ζενζεκείαηο θαί ηέξαζηλ, αθζφλσο 
εδφμαζε, θαί ηή ζεπηή Δθθιεζία, σο αξεηψλ ελζέσλ θεηκήιηνλ παξέζεην. Δλ 
ή εζηψηεο ςαικηθψο βνψκέλ ζνη, ηήλ πφιηλ ζνπ ηήλ ελεγθνχζαλ, θαί πάζαλ 
αιινδαπήλ νξζνδφμσλ, ηαίο πξφο Θεφλ ζνπ πξεζβείαηο, άγηε δηαθχιαηηε.  

Καί λχλ... ν απηφο 
Πξνεφξηηνλ 

Τπφδεμαη Βεζιεέκ, ηήλ ηνχ Θενχ κεηξφπνιηλ, θψο γάξ ηφ άδπηνλ επί ζέ 
γελλήζαη ήθεη, Άγγεινη ζαπκάζαηε ελ νπξαλψ, άλζξσπνη δνμάζαηε επί ηήο 
γήο, κάγνη εθ Πεξζίδνο, ηφ ηξηζφθιενλ δψξνλ πξνζθνκίζαηε, πνηκέλεο 
αγξαπινχληεο, ηφλ ηξηζάγηνλ χκλνλ κεισδήζαηε, πάζα πλνή αηλεζάησ ηφλ 
Παληνπξγέηελ.  
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Οζίσλ Παίδσλ  
θαί Πξνθήηνπ  Ήρνο β'  

Μεγάια ηά ηήο πίζηεσο θαηνξζψκαηα! ελ ηή πεγή ηήο θινγφο, σο επί χδαηνο 
αλαπαχζεσο, νη άγηνη ηξείο πατδεο εγάιινλην, θαί ν Πξνθήηεο Γαληήι, 
ιεφλησλ πνηκήλ, σο πξνβάησλ εδείθλπην, Σαίο απηψλ ηθεζίαηο, Υξηζηέ ν 
Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  

Γφμα... ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο α'  

Σήο Εαθχλζνπ ηφλ γφλνλ θαί Αηγίλεο ηφλ πξφεδξνλ, ηφλ θξνπξφλ κνλήο ηψλ 
ηξνθάδσλ, Γηνλχζηνλ άπαληεο, ηηκήζσκελ ζπκθψλσο νη πηζηνί, βνψληεο 
πξφο απηφλ εηιηθξηλψο, ζαίο ιηηαίο ηνχο ηήλ ζήλ κλήκελ επηηεινχληαο ζψδε 
θαί βνβψληάο ζνη, Γφμα ηψ ζέ δνμάζαληη Υξηζηψ, δφμα ηψ ζέ 
ζαπκαζηψζαληη, δφμα ηψ δσξεζακέλσ ζε εκίλ, πξέζβπλ αθνίκεηνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
(έλα απφ ηά εμήο) 

Ήρνο β'  
Πάληα ππέξ έλλνηαλ, πάληα ππεξέλδνμα, ηά ζά Θενηφθε Μπζηήηξηα, ηή αγλεία 
εζθξαγηζκέλε, θαί παξζελία θπιαηηνκέλε, Μήηεξ εγλψζζεο αςεπδήο, Θεφλ 
ηεθνχζα αιεζηλφλ, Απηφλ ηθέηεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

ή Ήρνο α'  
Σνχ Γαβξηήι θζεγμακέλνπ ζνη Παξζέλε ηφ ραίξε, ζχλ ηή θσλή εζαξθνχην ν 
ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ελ ζνί ηή αγία θηβσηψ, σο έθε ν δίθαηνο Γαπτδ, εδείρζεο 
πιαηπηέξα ηψλ νπξαλψλ, βαζηάζαζα ηφλ Κηίζηελ ζνπ, Γφμα ηψ ελνηθήζαληη 
ελ ζνί, δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ, δφμα ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο, δηά ηνχ 
ηφθνπ ζνπ.  
 

Καί Απφιπζηο 
 



ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ πξψηελ ηηρνινγίαλ.  
 

Καζίζκαηα  Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Αγάπεο ηψ δεζκψ, ζπληεζείο ζενθφξε, δηέιπζαο ηξαλψο, ηήλ θαθίαλ ηήο 
έρζξαο, θνλέα γάξ ζπγγφλνπ ζνπ, πεθεπγφηα ηή ζθέπε ζνπ, κή εηδφηα ζε, 
ηφλ αδειθφλ απηνχ είλαη, δίθεο έζσζαο, επηθεηκέλνπ ζαλάηνπ, θαί ζψνλ 
απέζηεηιαο.  

Γφμα... φκνηνλ 
Οπθ έγλσ ηφλ Θεφλ, φο αγάπε ππάξρεη, ν κή ερζξφλ θηιψλ, φο πιεζίνλ 
ηπγράλεη, δηφπεξ θαί επιήξσζαο εληνιήλ ζείαλ ζηε, θαί ηφ έγθιεκα, ζνχ 
αδειθνχ θνλνθηφλσ, ζπλερψξεζαο, θαηά Θεφλ σο νηθηίξκσλ, Θεψ η' 
επεξέζηεζαο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μεγάισο ν Θεφο, αγαπήζαο ηφλ θφζκνλ, ηφλ Άγγεινλ βνπιήο, εαπηνχ ηήο 
κεγάιεο, ηψ θφζκσ κέλ απέζηεηιελ, εηο αγάπεο επίδεημηλ, ηφλ Τηφλ απηνχ, εθ 
ηήο αγλήο ζαξθσζέληα, ηερζεζφκελνλ, ελ Βεζιεέκ ηψ ζπειαίσ, ηαρχ φλ 
δνμάζνκελ.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Πξνζελερζείο απφ παηδφο ηψ Κπξίσ, δη' αξεηψλ ζεβαζκηψηαηε Πάηεξ, ζπζία 
φλησο γέγνλαο εππξφζδεθηνο Θεψ, Κιένο ερξεκάηηζαο, ηψλ νζίσλ 
ηξηζκάθαξ, ζείνλ εγθαιιψπηζκα ηεξέσλ εθάλεο, θαί λχλ πξεζβεχεηο ππέξ 
επζεβψλ, ενξηαδφλησλ ελ πίζηεη ηήλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... κνηνλ 
Οη ηψλ ηξνθάδσλ ζενθφξνη Παηέξεο, ελ ηαίο αλάγθαηο αξσγφλ ζε θαί 
ξχζηελ, θαί ηαηξφλ παλάξηζηνλ γηλψζθνπζηλ αεί, πάλησλ ηά λνζήκαηα, 
ζεξαπεχνληα ηάρεη, λέθνο ηε ειαχλνληα, εμ αγξνχ ηψλ αθξίδσλ, θαί 
νπξαλφζελ φκβξνλ αγαζφλ, κάθαξ εθπέκπνληα γή κεζηηεία ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο δη' αγάπελ παηξηθήο επζπιαγρλίαο, πξφο εκάο πέκςαο ηφλ Τηφλ επ' 
εζράησλ, εθ ηήο παλάγλνπ άζπνξνλ θνξέζαληα ελ γή, ζάξθα ηήλ 
αλζξψπηλνλ, ίλα ξχζε ηήο πιάλεο, πιάζκα ηφ αλζξψπηλνλ, απηφο πάληαο ελ 
πίζηεη, θαηαμηψζαη γέλλεζηλ πηνχ, ηνχ πξνζθπλήζαη αμίσο δεφκεζα.  
 

Οη Αλαβαζκνί 
 

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 
Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ.  
ηίρ. Αθνχζαηε ηαχηα πάληα ηα έζλε.  
 

Πάζα πλνή 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ 
Ο κή εηζεξρφκελνο δηά ηήο ζχξαο...  
 

Ο Ν' 
 

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

 
ηίρ. Διεήκνλ, ειέεζφλ κε, ν Θεφο.  
 

Καί ηφ Ηδηφκεινλ 
Ήρνο πι. β'  

Αγάιιεηαη ζήκεξνλ ε Δθθιεζία Υξηζηνχ, θαί παλεγπξίδεη θαηδξψο, θαηλφλ 
Ηεξάξρελ νξψζα, ελ απηή κεγαινπξεπψο εηζαρζέληα, ηφλ ζεπηφλ Γηνλχζηνλ, 
φο αδηαιείπσο πξεζβεχεη ππέξ ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ, ηήλ ηεξάλ απηνχ 
θνίκεζηλ.  
 

ψζνλ ν Θεφο ηφλ ιαφλ ζνπ, θαί ηά εμήο. Δίηα νη Καλφλεο.  
 

Καλψλ ηνχ Πξνθήηνπ νχ ή Αθξνζηηρίο.  
 

νθφλ Γαληήι άζκαζη πεξηζηέθσ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
«Άζκα αλαπέκςσκελ ιανί, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ, ηψ απαιιάμαληη ηφλ 
Ηζξαήι εθ δνπιείαο, σδήλ επηλίθηνλ άδνληεο θαί βνψληεο, Άζσκέλ ζνη ηψ 
κφλσ Γεζπφηε».  
 
ψηεξ επεξγέηα ηνχ παληφο, ηψλ αγαζψλ ν αίηηνο, ηή θσηνθφξσ ζνπ, ηήλ 
έλλνηάλ κνπ αίγιε, θσηίδνηο θηιάλζξσπε, φπσο ηνχ ζνχ Πξνθήηνπ, 
επθεκήζσ ηήλ έλδνμνλ κλήκελ.  



 
ξζξνο σο αλέηεηιαο ζνθέ, ηήο ζσθξνζχλεο ζψθξνλα, πξνθηλδπλεχνπζαλ, 
σζάλλαλ δηαζψζαο, Θεφο γάξ ζε ήγεηξε, γλψζηεο ν ηψλ θξπθίσλ, 
πξεζβπηέξνπο δεηλνχο θαηαθξίλαη.  
 
Φφβσ ζηνηρεηνχκελνη Θενχ, νη Αβξαάκ απφγνλνη, ηξνθήλ παξάλνκνλ, 
απψζαλην γελλαίσο, θαί ζείσ ηξεθφκελνη, πφζσ ηήο επζεβείαο, πξφο 
κεγίζηελ επήξζεζαλ δφμαλ.  

Θενηνθίνλ 
ξνο εΘεψξεηο λνεηφλ, Γαληήι ηεξψηαηε, ηήλ κφλελ άρξαληνλ αεηπάξζελνλ 
Κφξελ, εμ ήο πεξ εθηέηκεηαη, ιίζνο ν αθξνγσληαίνο, θαί ηήλ πιάλελ ζπλέηξηςε 
πάζαλ.  
 

Έηεξνο Καλψλ ηψλ Αγίσλ ηξηψλ Παίδσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σξείο Παίδαο πκλψ, Γαληήι ηε ηφλ κέγαλ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α' 
Ήρνο  ν απηφο  

«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν 
Ηζξαειίηεο αλεβφα, ηψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».  
 
Σφλ άλαξρνλ Λφγνλ ηφλ εθ Παηξφο, πξφ πάλησλ αηψλσλ, γελλεζέληα 
ζενπξεπψο, ηφλ ελ ηή θακίλσ Νεαλίαηο, ζπκβνιηθψο νξαζέληα δνμάζσκελ.  
 
Ρεκάησλ ηνχ ηπξάλλνπ ηνχ δπζζεβνχο, νη επγελείο Παίδεο, θαηαπηχζαληεο 
θαξηεξψο, ηξνθαίο παξαλφκνηο κηαλζήλαη, Υαιδατθψο νπ θαηεμίσζαλ.  
 
Δηξέθεζζε ιφγσ κέλ ςπρηθψο, ηξνθαίο απηνκάηνηο, θερξεκέλνη δέ ζαξθηθψο, 
ηψλ αβξνδηαίησλ ηάο ηδέαο, ηψ Βαζηιεί σξαηφηεξνη δείθλπζζε.  

Θενηνθίνλ 
Ηφλ ηφλ ηνχ φθεσο αθναίο, πηθξψο εκπαξέληα, ηαίο ηήο Δχαο ε εθ Γαπτδ, 
βιαζηήζαζα Κφξε ζεξαπεχεη, ηφλ Λπηξσηήλ θπνθνξήζαζα.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο α'  ν Δηξκφο 
Χδήλ επηλίθηνλ 

Ννφο κνπ ηήλ δφθσζηλ θσηί ηψ ζείσ, ιακπξχλαο ηθάλσζνλ, επθεκήζαη 
κέιινληνο, ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ, ζαίο Γηνλχζηε ιηηαίο, Αηγίλεο πξφεδξε.  
 
Ηδνχ ζπλεπθξαίλνληαη ηνίο Εαθπλζίνηο, Παηέξεο ζεβάζκηνη, ηψλ ηξνθάδσλ 
άπαληεο, θαί ηήο Αηγίλεο ιαφο, επί ηή κλήκε ηνχ θνηλνχ απηψλ, πξνζηάηνπ 
ζεξκνχ.  
 



Κιεηλψλ γελλεηφξσλ κέλ πηφο εγέλνπ, ιακπξψλ θαί ελδφμσλ ηε, αιι' απηφο 
θαηέιηπεο σο λνπλερέζηαηνο, πάζαλ πξνζπάζεηαλ ζνθέ, γετλεο ζρέζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Οη Μάγνη ζθνπνχκελνη άζηξνλ Πεξζφζελ, απηψ εθεπφκελνη, ηαρπδξφκσο 
ζπεχδνπζηλ, επξείλ ηφλ Άλαθηα, φλ ελ πειαίσ ζαξθηθψο, ηεθείλ Παξζέλνο 
κνιεί.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή γ'  
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 
Νφεζηλ θαί ζχλεζηλ, παξά Θενχ ιαβψλ έιπζαο, θσηνθαλψο, ηά εζθηαζκέλα, 
ηψλ θξαηνχλησλ ελχπληα.  
 
Γξάθνληα ελέθξσζαο, δηά ηξνθήο βαισλ Έλδνμε, ηφλ αηζζεηφλ ηνχο πξίλ 
ανξάηνπο, εηξνπψζσ γάξ δαίκνλαο.  
 
Αίγιε θσηηδφκελνο, ηφ εκθαλέο, νξάο Έλδνμε, ξνο Θενχ, ηήλ Δπινγεκέλελ, 
ηφ βξνηψλ εγθαιιψπηζκα.  
 

Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
 

Ο απηφο 
χλεζηλ θηεζάκελνη, ηήλ ζενδίδαθηνλ Γέζπνηα, Παίδεο Γαπτδ, Νφκνπο ηνχο 
παηξψνπο, ζενθξφλσο εηήξεζαλ.  
 
Πχξ νπ θαηεθιφγηζε, ηά θαζαξψηαηα ζψκαηα, ηψλ επζεβψλ, δηά γάξ 
λεζηείαο, ςπρνηξφθνπ εξδεχνλην.  
 
Αίλνλ ηφλ παγθφζκηνλ, θαί πνιπυκλεηνλ άδνπζη, Παίδεο νη ηξείο, κέζνλ ηήο 
θακίλνπ, ζαπκαζηψο δξνζηδφκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα ηφθνλ Γέζπνηα, εθ παξζελεχνληνο ζψκαηνο, δείμεο εκίλ, ζψδεηο ελ 
θακίλσ, παξζελεχνληα ζψκαηα.  

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

Σνχ Αγίνπ  Ο Δηξκφο 
ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ 

Λακπξχλαο Πάηεξ αηζζεηήξηα, ηήο ςπρήο ζνπ ηαχηελ εηέιεζαο, δνρείνλ 
ζείσλ αξεηψλ, θαηαγψγηνλ πλεχκαηνο, θαί ελ ζνί επαλεπαχζαην, Υξηζηφο ν 
Θεφο εκψλ.  



 
Αλεπηζηξφθσο ηξίβνλ ζηε, ηήλ ζηελήλ θαί ιίαλ επίπνλνλ, βαδίζαο έθζαζαο 
απηφ, νξεθηφλ ηφ αθξφηαηνλ, θαί πξφο πιάηνο Παξαδείζνπ, θαηνηθείλ 
εηζειήιπζαο.  
 
Οηά θξππηά γηλψζθσλ Κχξηνο, θαί λεθξνχο εηάδσλ σο γέγξαπηαη, 
πξνεγλσθψο γλψκεο ηήο ζήο, ηφ επζέο θαί αθέξαηνλ, ζέ Πνηκέλα 
πξνρεηξίδεηαη, Αηγίλεο παλάξηζηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξληθά νπ κφλνλ βξφηεηνλ, αιιά θαί λνχλ πάληα αγγειηθφλ, 
ζπγθαηαβάζεσο ηήο ζήο, Υξηζηέ βάζνο ηφ άπεηξνλ, Θεφο γάξ ψλ ζαξθα 
δνχινπ, έξρε λχλ ηνχ ελδχζαζζαη.  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Πξνθήηνπ 
Ήρνο γ'  Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Καζαξζείζα Πλεχκαηη, ε θαζαξά ζνπ θαξδία, πξνθεηείαο γέγνλε, 
θαεηλνηάηεο δνρείνλ, βιέπεηο γάξ σο ελεζηψηα ηά καθξάλ φληα, ιένληαο, 
απνθηκνίο δέ βιεζείο ελ ιάθθσ, δηά ηνχηφ ζε ηηκψκελ, πξνθήηα Μάθαξ, 
Γαληήι Έλδνμε.  
 

Κάζηζκα ηνχ απηνχ 
Ήρνο πι. δ'  

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Πξνθεηείαο ηήλ ράξηλ πεπινπηεθψο, ηήο Παξζέλνπ ηφλ Σφθνλ ζθηαγξαθείο, 
θαί ιχεηο νλείξαηα, ηψλ θξαηνχλησλ ζαθέζηαηα, εκβιεζείο δέ ιάθθσ, σο 
Μάξηπο εδίδαμαο, παξαδφμσο Μάθαξ, λεζηεχεηλ ηνχο ιένληαο, φζελ 
θαηαζηξέςαο, ηψλ αζέσλ ηφ ζέβαο, ηφλ δξάθνληα έθηεηλαο, αξηζηεχζαο 
ιακπξφηαηα, Γαληήι Αμηάγαζηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο πι. δ'  

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Σήλ αγήξσ πνζήζαο φλησο δσήλ, θαί γετλσλ ηφλ βίνλ κεκηζεθψο, αγίσλ 
εδήισζαο, πνιηηείαλ ηήλ έλζενλ, εθ λεπίνπ δέ ηαχηα, ζπλέζεη δηέθξηλαο, θαί 
ζαξθφο κέλ ηά πάζε λντ θαζππέηαμαο, φζελ θαί ηφλ φιβνλ, ζθπβαιίζαο 
γνλέσλ, απέβαιεο φιβηε, Γηνλχζηε φζηε, θαί Υξηζηψ εθνινχζεζαο, ζπεχζνλ 
νχλ πξεζβείαηο πξφο Θεφλ, αησλίνπ πάληαο ππξφο ξχζαζζαη, ηνχο 
ενξηάδνληαο πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Σψλ ηξηψλ Παίδσλ 
Σήο Σξηάδνο εηθφλα πξνθεηηθψο, εμ αυισλ ρξσκάησλ ελ ηή θινγί, νη Παίδεο 
δηέγξαςαλ, ηψ θαιάκσ ηήο πίζηεσο, θαί ηήλ ηνχ Λφγνπ άθξαλ, εηο γήλ 
ζπγθαηάβαζηλ, κπζηηθψο θαηείδνλ, θαί πάζηλ εθήξπμαλ, φζελ θαί ηήλ δξφζνλ, 
νπξαλφζελ ιαβφληεο, ηνχ Πλεχκαηνο βξχνπζη, ηνίο πηζηνίο ηά ραξίζκαηα, δηά 
ηνχην βνήζσκελ, Γψξεζαη Υξηζηέ ν Θεφο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο 



δνχινηο ζνπ, ηνίο ενξηαδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ απηψλ.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Υαίξε ζξφλε ππξίκνξθε ηνχ Θενχ, Υαίξε Κφξε Καζέδξα βαζηιηθή, Κιίλε 
πνξθπξφζηξσηε, ρξπζνπφξθπξε ζάιακε, Υιακχο αινπξγφρξνε, 
ηηκαιθέζηαηνλ Σέκελνο, αζηξαπεθφξνλ Άξκα, Λπρλία πνιχθσηε, Υαίξε 
Θενηφθε, δσδεθάηεηρε Πφιηο, θαί Πχιε ρξπζήιαηε, θαί Παζηάο αγιαφκνξθε, 
αγιαφρξπζε Σξάπεδα, ζενθφζκεηνλ θήλσκα, Υαίξε Έλδνμε Νχκθε 
ειηνζηάιαθηε, Υαίξε κφλε ςπρήο κνπ εππξέπεηα.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή δ'  
«Δμ φξνπο θαηαζθίνπ, Λφγε ν πξνθήηεο, ηήο κφλεο Θενηφθνπ, κέιινληνο 
ζαξθνχζζαη, ζενπηηθψο θαηελφεζε θαί ελ θφβσ, εδνμνιφγεη ζνπ ηήλ 
δχλακηλ».  
 
Νφκνλ επζεβψο, θπιάμαο ψ Πξνθήηα, ηήο φλησο ζνθίαο, έγλσο ηφλ δνηήξα, 
ηά κπζηηθά ζε δηδάζθνληα θαί βαζέα, θαί ηά ελ ζθφηεη ζε θσηίδνληα.  
 
Ηεξάλ δσήλ, βηψζαο Θενθάληνξ, επηζπκηψλ, αλήξ πξνζεγνξεχζεο, 
αξξελσπψο γάξ ηά πάζε θαηαπαηήζαο, πξφο ηήλ αγήξσ κεηεηέζεο δσήλ.  
 
Ζ ελνηθνχζα ελ ζνί, ηνχ Παξαθιήηνπ ράξηο, Γαληήι ζε δεηθλχεη, φινλ 
θσηνθφξνλ, θαί ληθεηήλ ηψλ ηπξάλλσλ θαί Βαζηιέσλ, θαί ηήο ζνθίαο 
θαηαγψγηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Λίζνλ ζε ρεηξφο, ηκεζέληα άλεπ Λφγε, ξνπο πξννξά, Παξζέλνπ Θενηφθνπ, 
Γαληήι ν πξνθήηεο αλαθξαπγάδσλ, θαί αλπκλψλ ζνπ ηήλ ζεφηεηα.  
 

Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Γαληήι ν ζνθψηαηνο, ελζεαζηηθψο ηφλ λνχλ θσηηδφκελνο, ηά ελχπληα δηέιπζε, 
ηψλ Απηνθξαηφξσλ ζεία ράξηηη.  
 
Απαζηξάπηεη ηνίο ζαχκαζηλ, ε ελ ηή θακίλσ ηψλ Παίδσλ Άζιεζηο, ηφλ γάξ 
ηχξαλλνλ εδψγξεζαλ, πξφο επίγλσζίλ ζνπ παληνδχλακε.  
 
πκθσλίαο ηά φξγαλα, θαί ηήο κνπζηθήο κέιε παλαξκφληα, ηνχο γελλαίνπο νπ 
θαηέζειμαλ, θαί ρξπζή εηθφλη νπρ ππέθπςαλ.  

Θενηνθίνλ 
Όκλσ δίαηο παλχκλεηε, νη ελ Βαβπιψλη Παίδεο γεξαίξνπζη, ηφλ Τηφλ ζνπ ηφλ 
ππέξζενλ, φλ ελ ηή θακίλσ επεγίλσζθνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ  Ο Δηξκφο 



Δλ Πλεχκαηη πξνβιέπσλ 
Ηεξεχζαο Πακκάθαξ αδφισο ηψ Θεψ, ζχσλ ηήλ αλαίκαθηνλ ζπζίαλ 
αθξαηθλψο, ςπρήλ θαζάξαο, κειέηε ζπλερεί λφκνπ, θαί ηήο ζαξθφο 
δνπιαγσγήζαο ηάο αηζζήζεηο, ψθζεο νηθεηήξηνλ πλεχκαηνο.  
 
Δπήθνπζελ ν Κχξηνο δεήζεσο ηήο ζήο, θαί γπλαίθα ζλήμαζαλ δεζκψ 
αθνξηζκνχ, επρή ζνπ ηαχηελ, δηέιπζε εηο θφληλ, Οζηά ηε άκα κεηεπνίεζελ 
αζξφσο, ψ μελνπξεπνχο ζεσξήκαηνο! 
 
Ρεηφξσλ αηνλνχζηλ επγιψηησλ αί θζνγγαί, ηήο ακλεζηθάθνπ ζνπ ςπρήο ηφ 
επγελέο, εγθσκηάζαη, ηφλ θηείλαληα γάξ αδίθσο, ηφλ ζχγγνλφλ ζνη νπθ εκχλσ, 
αιιά κάιινλ ηνχηνλ θηινθξφλσο εηζδέδεμαη.  

Θενηνθίνλ 
Δμέζηεζαλ νξψζαη αγγέισλ ζηξαηηαί, άλζξσπνλ γελφκελνλ ηφλ πάλησλ 
πνηεηήλ, φο κεη' νιίγνλ ηερζήζεηαη ελ πειαίσ, ππφ κεηξφο αεηπαξζέλνπ θαί 
ελ θάηλε, λήπηνλ θαζάπεξ νθζήζεηαη.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ε'  
«Ο εθ λπθηφο αγλνίαο, θαηδξχλαο ηά πέξαηα, θψηηζφλ κε ηψ φξζξσ ηήο 
θηιαλζξσπίαο ζνπ Κχξηε».  
 
Αζιεηηθνχο αγψλαο, ηήο πξνθεηείαο θαηδξχλαο θεξχγκαηη, ιάκπεηο δη' 
ακθνηέξσλ, ζείαο επηπλνίαο αλάπιεσο.  
 
νθφο εδείρζεο Μάθαξ, ηαίο ππέξ λνχλ ηήο ζνθίαο ειιάκςεζη, κέγηζηε 
ζενξξήκνλ, Γαληήι θαί πάληαο εθψηηζαο.  

Θενηνθίνλ 
Μπζηαγσγεί ηνχο ηχπνπο, ηήο απνξξήηνπ ζαξθψζεσο Άρξαληε, ηήο εθ ζνχ 
ηνχ Τςίζηνπ, Γαληήι ν Πξνθήηεο ν Έλδνμνο.  
 

Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
 

Ίλα ηί κε απψζσ 
Μπεζέληεο ηφλ Νφκνλ, ψηεξ νπθ εξλήζαλην, νη ζνί ζεξάπνληεο, Γαληήι ν 
κέγαο, ζχλ ηξηζί Νεαλίαηο ζεφθξνζηλ, αιι' ηζρχλ ιαβφληεο, ηήλ παξά ζνχ ηνχ 
επεξγέηνπ, ηνχο ηπξάλλνπο αλδξείσο εηξέςαλην.  
 
Ννεξψο εκπείην, Γαληήι θηιάλζξσπε, ηά ζά κπζηήξηα, επί γάξ λεθέιεο, σο 
Τηφλ ζε αλζξψπνπ εξρφκελνλ, ηψλ Δζλψλ απάλησλ, νία Κξηηήλ θαί Βαζηιέα, 
εΘεψξεη λνφο θαζαξφηεηη.  
 
Χξαηψζε ψ Παίδεο, ππέξ ιίζνλ ζάπθεηξνλ, πκψλ ηφ ζχληαγκα, ψο απγή 
ρξπζίνπ, επζεβείαο ηψ δήισ ππξζεχεηε, εκπεξηπαηνχληεο, ραξκνληθψο ελ ηή 



θακίλσ, θαί θξνηνχληεο ρνξείαλ ηξηζάξηζκνλ.  
Θενηνθίνλ 

Γαληήι ζε Παξζέλε, ξνο πξνδηέγξαθε ζαθψο ν έλζενο, νη ηξηηηνί δέ Παίδεο, 
θαζνξψληεο ηήλ θιφγα δξνζίδνπζαλ, ηφλ ζφλ ζείνλ ηφθνλ, κεισδηθψο 
αλεπθεκνχζηλ, σο σηήξα θαί Κηίζηελ θαί Κχξηνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ  Ο Δηξκφο 
Σφ θαεηλφλ 

Χο Ηζξαήι ν πάιαη ηήλ Δξπζξάλ, νχησ θαί ζχ δηέβεο Ανίδηκε, αβξφρνηο ίρλεζη 
πνηακνχ ξεχκα, νίδε γάξ αηδείζζαί ζε, θαί θχζηο αλαίζζεηνο.  
 
νχ πεηφο νπδφισο ηεηφικεθε, Πακκάθαξ θαζάςαζζαη, ρεηκψλνο πέινληνο 
ζθνδξνχ, θαί πάληεο νη παξφληεο έθζακβνη, νξψληεο εγέλνλην.  
 
Γεξαίξεηλ ζε νπ παχζεηαη Εάθπλζνο, σο άγξππλνλ ππάξρνληα θχιαθα, ηψλ 
νηθεηψλ απηήο πηζηψλ, ηξηζκάθαξ, νπο θξνχξεη δεήζεζη, ηαίο ζαίο Γηνλχζηε.  

Θενηνθίνλ 
Αζηήξ κελχεη κάγνηο ηφλ Κχξηνλ, πειαίσ λχλ ηερζήλαη εξρφκελνλ, ππφ 
κεηξφο Παξζέλνπ απεηξάλδξνπ, νχ πξνενξηάδνκελ, ηήλ ελζαξθνλ γέλλεζηλ.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ο'  
«Χο ηφλ Πξνθήηελ εξξχζσ, εθ βπζνχ θαησηάηνπ Υξηζηέ ν Θεφο, θακέ ηψλ 
πηαηζκάησλ κνπ ξχζαη σο θηιάλζξσπνο, θαί θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ κνπ 
δένκαη».  
 
Αγγειηθάο ζχ ρνξείαο, ελ θσηί ιακπξνηάησ Θεψκελνο, κηκεηήο παλάξηζηνο, 
ηνχησλ ερξεκάηηζαο, ηνχ παληάλαθηνο, εληξπθψλ ειιάκςεζη.  
 
σηεξηψδε ηνχ Λφγνπ, παξνπζίαλ κελχσλ πξνήγγεηιαο, θαί Νανχ 
θαζαίξεζηλ, Νφκνπ ηε ηήλ πιήξσζηλ, θαί ηήο ράξηηνο ππέξ λνχλ δσξήκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ Παξζέλνο ελ κήηξα, εκθαλψο ζπιιακβάλεη Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ήο πεξ 
ηήλ πξνηχπσζηλ, ειιακθζείο ηψ Πλεχκαηη, πξνεψξαθε Γαληήι ν Έλδνμνο.  
 

Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
 

Άβπζζνο ακαξηηψλ 
Άξμαληεο ηψλ ςπρηθψλ, παζεκάησλ ηή δπλάκεη ηνχ ιφγνπ, ρψξαο Δζλψλ 
Υαιδαίσλ εγεκφλεο γεγφλαηε, νίδε γάξ ε αξεηή, γέξα ραξίδεζζαη, 
θεθηεκέλνηο, ψ ηνχ Γαπίδ ζνθνί απφγνλνη.  
 
Νέθξσζηλ ν Γαληήι, δσεθφξνλ ελδπζάκελνο, πάιαη ηφλ σο Θεφλ Υαιδαίνηο, 
δπζζεβψο λνκηδφκελνλ, αλαηξεί δηά ηξνθήο, δξάθνληα θάθηζηνλ, ηεξείο ηε ηνχο 



δπζκελείο, ζνθψο απέθηεηλε.  
Θενηνθίνλ 

Ηιεψλ κνη ηφλ θξηηήλ, θαί Τηφλ ζνπ Θενηφθε Παξζέλε, ηαίο ζαίο ιηηαίο 
γελέζζαη, ελ εκέξα ηήο θξίζεσο, ιπηξσηήλ ηε ηψλ δεηλψλ, Μήηεξ 
δπζψπεζνλ, ζνί γάξ κφλε, ηά ηήο ειπίδνο αλαηίζεκη.  

Ο Δηξκφο 
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, θαί πξφο βπζφλ 
βηαίσο ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιιά ζχ ηήλ θξαηαηάλ, ρείξά κνη έθηεηλνλ, σο 
ηψ Πέηξσ, θαί εθ θζνξάο κε αλαθάιεζαη».  

Σνχ Αγίνπ Ο Δηξκφο 
Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ 

Βεβαηνχηαη ηεξεχο, ν Παγθξάηηνο νθέ, κχζηελ εηλαί ζε Θενχ, πεπησθέλαη 
γάξ απηψ, ζχ είξεθαο, ηφλ ζείνλ άξηνλ, ηεξνπξγνχληη πνηέ.  
 
Ρσκαιέσο ηήλ ηζρχλ, ζπκπαηήζαο ηνχ δεηλνχ, θνζκνθξάηνξνο ελ γή, λχλ 
ηξπθάο ελ νπξαλνίο, ηά έπαζια, ηψλ ζψλ αγψλσλ, Μάθαξ δξεπφκελνο.  
 
Ηθεηεχεηλ ππέξ ζψλ, επιαβψλ ζπκπνιηηψλ, κή ειιίπεο εθηελψο, Γηνλχζηε 
Υξηζηφλ, ηφλ Κχξηνλ, ζέ γάξ πξνζηάηελ, πάληεο θεθηήκεζα.  

Θενηνθίνλ 
Ζ Παξζέλνο ηνχ ηεθείλ, παξαγίλεηαη ζαξθί, ελ πειαίσ Βεζιεέκ, ηφλ 
αρψξεηνλ παληί, φλ άγγεινη, κεηά πνηκέλσλ, δνμνινγνχζη.  
 

Κνληάθηνλ 
Ήρνο πι. β'  Απηφκεινλ 

Υεηξφγξαθνλ εηθφλα κή ζεβαζζέληεο, αιι' αγξάθσ νπζία ζσξαθηζζέληεο, 
ηξηζκαθάξηνη ελ ηψ ζθάκκαηη, ηνχ ππξφο εδνμάζζεηε, ελ κέζσ δέ θινγφο, 
αλππνζηάηνπ ηζηάκελνη, Θεφλ επεθαιείζζε, Σάρπλνλ ν νηθηίξκσλ, θαί 
ζπεχζνλ σο ειεήκσλ, εηο ηήλ βνήζεηαλ εκψλ, φηη δχλαζαη βνπιφκελνο.  

Ο Οίθνο 
Δθηεηλφλ ζνπ ηήλ ρείξα, ήο πάιαη έιαβνλ πείξαλ Αηγχπηηνη πνιεκνχληεο, θαί 
Δβξαίνη πνιεκνχκελνη, κή θαηαιίπεο εκάο, θαί θαηαπίε εκάο ζάλαηνο, ν 
δηςψλ εκάο, θαί αηάλ ν κηζψλ εκάο, αιι' έγγηζνλ εκίλ, θαί θείζαη ηψλ 
ςπρψλ εκψλ, σο εθείζσ πνηέ ηψλ Παίδσλ ζνπ, ηψλ ελ Βαβπιψλη απαχζησο 
αλπκλνχλησλ ζε, θαί βιεζέλησλ ππέξ ζνχ εηο ηήλ θάκηλνλ, θαί εθ ηαχηεο 
θξαπγαδφλησλ ζνη, Σάρπλνλ ν νηθηίξκσλ, θαί ζπεχζνλ σο ειεήκσλ, εηο ηήλ 
βνήζεηαλ εκψλ, φηη δχλαζαη βνπιφκελνο.  

Κνληάθηνλ 
Σνχ Αγίνπ  Ήρνο γ'  

Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 
Δνξηάδεη ζήκεξνλ, ηψλ Εαθπλζίσλ ε πφιηο, ενξηήλ ραξκφζπλνλ, ζχλ ηή κνλή 
ηψλ ηξνθάδσλ, Αίγηλαλ, ηήλ ελ Κπθιάζη πξνζθαινπκέλε, άζκαζηλ, 
αμηνρξέσο ζπλεπθεκήζαη, θαί θαηδξψο παλεγπξίζαη, ηφ θνηλφλ θιένο, λχλ 
Γηνλχζηνλ.  

Σνχ Αγίνπ  Ο Οίθνο 



ηγεζάησζαλ, ήδε ζηγεζάησζαλ νη κέρξη δεχξν ζθαιεξψο ιέγνληεο, κή είλαη 
ηή ζενζψζησ Εαθχλζσ ηφλ νηθείνλ πξνζηάηελ, θαί πξφο Θεφλ πξέζβπλ 
ζεξκφηαηνλ, θαζά θαί ελ πνιιαίο ηψλ επηζήκσλ πφιεσλ θαί ρσξψλ 
νξζνδφμσλ. Έλεζηη γάξ θαί κάια θαιψο ν ζεπηφο ελ Ηεξάξραηο Γηνλχζηνο, ν 
ζαπκαζηφο Αηγίλεο πξφεδξνο, ηαχηεο δέ γφλνο επθιεήο θαί ζξέκκα 
αμηέπαηλνλ. Οπθέηη ινηπφλ δεινί Εάθπλζνο ε επδαίκσλ Κεθαιιελίαλ θαί 
Κέξθπξαλ, ηάο θίιαο γείηνλαο, δηά ηφ απηάο κέγα ζεκλήλεζζαη επί ηνίο ζείνηο 
θαί ηεξνίο ιεηςάλνηο Γεξαζίκνπ ηε θαί ππξίδσλνο, αιινδαπνίο ηπγράλνπζηλ, 
αιι' εθείλαο κέλ πξνζθηιψο ζπγθαιείηαη πξφο θαηδξάλ παλήγπξηλ ηνχ ηδίνπ 
απηφρζνλνο, ψζπεξ δή θαί πξνζθφξσο ηήλ ελ Κπθιάζη πξνζθσλεί Αίγηλαλ, 
ζχλ ηή παλζέπησ ηψλ ηξνθάδσλ Μνλή, ηή ηφ ζείνλ θαί ηεξφλ απηνχ ζθήλνο 
επηπρψο ζεζαπξηζάζε, ηνχ αμίσο επθεκήζαη θαί θαηδξψο παλεγπξίζαη, ηφ 
θνηλφλ θιένο, λχλ Γηνλχζηνλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ ηξηψλ Παίδσλ, θαί Γαληήι 

ηνχ Πξνθήηνπ.  
ηίρνη 

 Όπαξ, Θεέ, βιέπεη ζε λχλ επί ζξφλνπ,  

 Σκεζείο Γαληήι, νπθ φλαξ θαζψο πάιαη.  

 Δί κή ζαλείλ ηξείο Παίδεο ήξσλ εθηφπσο,  

 Χο ηνχ ππξφο πξίλ, ήξρνλ άλ θαί ηνχ μίθνπο.  

 Δβδνκάηε δεθάηε Γαληήι ηάκνλ, φο βιέπεη κέιινλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Γηνλπζίνπ ηνχ λένπ, 
Αξρηεπηζθφπνπ Αηγίλεο, ηνχ εθ ηήο λήζνπ Εαθχλζνπ.  

ηίρνη 

 Έρεη κέλ ε γή ζψκα Γηνλπζίνπ  

 Νένπ, Πφινο δέ ηνχδε ηήλ ςπρήλ θέξεη.  

 Δβδνκάηε δεθάηε ζάλελ, Γηνλχζηνο ν θιεηλφο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Παηεξκνπζίνπ, Κφπξη θαί 
Αιεμάλδξνπ, καξηπξεζάλησλ επί Ηνπιηαλνχ ηνχ παξαβάηνπ, Καί Μλήκε ηνχ 
Οζίνπ θαί αεηκλήζηνπ νκνινγεηνχ Γνπλαιέ, ηνχ κεηνλνκαζζέληνο ηεθάλνπ.  

ηίρνη 

 ηνιαίο ηέθαλνο αξεηψλ εζηεκκέλνο,  

 Λακπξφο ηηο ήθεη πξφο ζηεθάλνπο ηνχο άλσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ηάρθνπ.  
ηίρνη 

 Ίαθρε, θξαηχλζεηη, θαί ηκεζείο θάξαλ,  

 Σκεζείζαλ εγγξάθεζη, θαί ζηέθνπ θάξαλ.  
 

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



 
Σνχ Πξνθήηνπ 

 
Χδή δ' 

«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο 
δξφζνλ ηφ πχξ κεηέβαινλ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο είο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Νφκσ Πξνθήηα πεθξαγκέλνο, νπθ ελέζρνπ ηνχ ρξαλζήλαη παξαλφκσο, αιι' 
ελζέσο ηφλ λνχλ ιακπφκελνο εβφαο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Πάληαο εθπιήηηεη ζνπ ηφ ζαχκα, σο Πξνθήηε γάξ Πξνθήηεο ζνη παξέζηε, 
κεηαξζίσο ηξνθήλ, θνκίδσλ ζνη θαί κέιπσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Έλδνλ ηνχ ιάθθνπ θαζεηξγκέλνο, θαί ηνίο ιένπζη πξφο βξψζηλ ηεζεηκέλνο, 
δηεζψζεο Θενχ, ζθεπάζαληφο ζε Μάθαξ, Δπινγεηφο εί κέιπνληα, ν Θεφο εηο 
ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ρείζξα αθζφλσο αλαβιχδεηο, ηακάησλ ψ Παξζέλε Θενηφθε, Γαληήι γάξ 
ηξαλψο, εψξαθέ ζε ξνο, εμ νχ σηήξ αλέηεηιελ, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Άιινο 
 

Παίδεο ζενζεβείο ελ Βαβπιψλη 
Ήρνο ζενθηιήο εκεισδείην, εθ κέζνπ ππξφο ηψ Παληνθξάηνξη, Αδαξίαο γάξ 
ζείνλ ρνξφλ ζπζηεζάκελνο, ηήλ σδήλ ζχλ ηνχηνηο αλέκειπελ, Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Λχξα Νεαληψλ εζενιφγεη, ηφλ πάλησλ Θεφλ θαί παληνθξάηνξα, ηφλ απηνίο ελ 
θακίλσ ηξαλψο νπηαλφκελνλ, θαί σδήλ αλέκειπνλ ιέγνληεο, Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σξείο ηνχο ελ ηή θακίλσ βεβιεκέλνπο, εηδψο ν θξαηψλ σο εζεάζαην, ηνχ 
ηεηάξηνπ ηήλ ζέαλ, Τηφλ πξνεγφξεπζε, ηνχ Θενχ θαί πάζηλ εηξάλσζελ, 
Δπινγεηφο εθβνψλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο.  

Θενηνθίνλ 
Έρσλ ιειακπξπζκέλνλ ζεία αίγιε, ηφλ λνχλ Γαληήι Θενκαθάξηζηε, ηήο 
Παξζέλνπ ηφλ ηφθνλ, ζαθψο πξνηεζέαζαη, κπζηηθαίο εηθφζη κνξθνχκελνλ, 
Δπινγεηφο εθβνψλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο.  
 

Σνχ Αγίνπ  Ο Δηξκφο 
Ζ θάκηλνο σηήξ εδξνζίδεην 

Λχεη απρκφλ ηαίο ζαίο παξαθιήζεζη, θαί θαξπνθφξνλ ν Κχξηνο, εθπέκπεη 



νπξαλφζελ, παξαδφμσο ηή ηψλ ηξνθάδσλ κνλή.  
 
Οπ κφλνλ δψληα κάθαξ ζε Κχξηνο, αιιά θαί κεηά ηέινο επινχηηζε, ζαχκαζη 
πακπνηθίινηο, σο πηζηφλ απηνχ ζεξάπνληα.  
 
Πιεζχο ε ηψλ αθξίδσλ ε θζείξνπζα, ηξνθάδσλ ηήο κνλήο ηά γελλήκαηα, 
επρή ζνπ δξαπεηεχεη, θαί βπζψ θαηαπνληίδεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Αη κάγνη ηψ αζηέξη επφκελνη, ζχλ δψξνηο Πεξζηθνίο παξαγίλνληαη, άλαθηα 
πξνζθπλήζαη, ηερζεζφκελνλ Παξζέλσ κεηξί.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ε'  
«Οη ζενξξήκνλεο παίδεο ελ ηή θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ πιάλελ, 
θαηαπαηνχληεο ππέςαιινλ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Ηεξνθάλησξ εδείρζεο ψ πξνθήηα, θαί πξαθηηθή ζεσξία, ηνίο αζσκάηνηο 
ζπλέςαιιεο, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
έ πακκαθάξηζηε πάληεο επθεκνχκελ, θαί ηή ζεπηή παλεγχξεη, ζνχ 
γεγεζφηεο θξαπγάδνκελ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ ππεξζαχκαζηνλ Κφξελ ζεεγφξε, ηππηθνίο ελ ζπκβφινηο, θαηαλνήζαο 
εθξαχγαδεο, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
 

Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 
Σήλ Αβξαάκ επγέλεηαλ, δηαζψδεηλ ζπνπδάδνληεο, ηήλ νηθεηνηάηελ, πξφο 
απηφλ εθηήζαζζε, θξεπίδα ηήο πίζηεσο, θαί ηήο ειπίδνο φζηνη, θαί ππνκνλήλ, 
θαί πεηξαζκψλ θαξηεξίαλ, βνψληεο αλελδφησο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Οη σο θσζηήξεο ιάκπνληεο, θαί ηήλ γήλ νπξαλψζαληεο, θαί ηήο επζεβείαο, 
θσηηζκψ ππξζεχνληεο, παγθφζκηνλ ζηήζαληεο, ρνξνζηαζίαλ άδνπζη, ζνί ηψ 
επεξγέηε θαί Γεζπφηε ηψλ φισλ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Νεαληθψο νη ζβέζαληεο, επεξκέλελ ηήλ θάκηλνλ, θαί ηάο ηψλ ιεφλησλ, 
αθσθάο πεδήζαληεο, Γαπίδ νη απφγνλνη, λχλ γεγεζφηεο, ςάιινπζη, Σφλ εθ 
πεηξαζκψλ, εθζεζσθφηα Γεζπφηελ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο παληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μπζηαγσγείηαη Πάλαγλε, Γαληήι ν ζνθψηαηνο, θαί πξνδσγξαθνχζη, Παίδεο 



ηξείο ηήλ γέλλεζηλ, ηήλ ζήλ νη ζεφθξνλεο, δηά ζπκβφισλ βιέπνληεο, ηφλ εθ 
ηήο γαζηξφο ζνπ, πξνειζφληα, αθξάζησο, φλ Παίδεο επινγνχζηλ, Ηεξείο 
αλπκλνχζη, ιανί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Σνχ Αγίνπ  Ο Δηξκφο 
λ θξίηηνπζηλ Άγγεινη 

Τκλνχληέο ζε Άγηε δενχζε ηή ςπρή, θηλδχλσλ απάιιαμνλ παληνίσλ ζαίο 
ιηηαίο, βξαβεχσλ ηνίο πάζηλ ελ ηψ βίσ ηψ λχλ, ηά πξφο ζσηεξίαλ, αηηήκαηα 
ηξηζκάθαξ.  
 
Λεπρείκνλαο ζχηαο κέλ, εδφθεη Γαληήι, νξάλ παξηζηάλαη ζνη θαζ' χπαξ 
ελαξγψο, φζελ αδηζηάθησ σκνιφγεη θζνγγή, άγηφλ ζε είλαη, Γηνλχζηε κάθαξ.  
 
Οξά ελ νξάκαηη ζέ Πάηεξ ηηο γπλή, απηή ηέμεηλ θάζθνληα, πηφλ σο επιαβψο 
εηήζαην, ζπιιαβνχζα ηαρχ, άξζελ ηέθλνλ ηίθηεη, σο ε επαγγειία.  

Θενηνθίνλ 
Τηφλ κήηεξ άλαδξνο εγγίδεη ηνχ ηεθείλ, θαί κάγνη πνξεχνληαη, εθ ρψξαο ηψλ 
Πεξζψλ, απηφλ πξνζθπλήζαη σο Θεφλ ηνχ παληφο, εΗθαί βξνησζέληα, φξψζηλ 
ελ ζπειαίσ.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Χδή ζ'  
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε Αγλή, 
ζχλ Αζσκάηνηο ρνξείαηο, ζέ κεγαιχλνληεο».  
 
Δδξέςσ ζνπ ηψλ πφλσλ, ηάο επηθαξπίαο, ελ νπξαλνίο ζχλ Πξνθήηαηο 
ρνξεχσλ αεί, πεξί ηφλ χςηζηνλ ζξφλνλ, ηνχ Παληνθξάηνξνο.  
 
Φσηί ηψ ηξηζειίσ, λχλ ζηεθαλεθφξνο, ηψλ εθεηψλ αθξνηάησ παξίζηαηαη, 
ηαίο αζσκάησλ ρνξείαηο, ζπλαγαιινκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Χξαίφλ ζνπ ηφ θάιινο, νχ λχλ απνιαχεηο, ηήλ γάξ παλχκλεηνλ Κφξελ, 
Πξνθήηα ζνθέ, δηά ζπκβφισλ κελχεηλ, πάζαλ εμίσζαη.  
 

Σψλ Αγίσλ Παίδσλ 
 

Ο απηφο 
Δθζάζαηε ηφ ηέινο, ηφ πεπνζεκέλνλ, θαί νξεθηψλ αθξνηάησ παξέζηεηε, ελ 
νπξαλίνηο ζαιάκνηο, Παίδεο παλφιβηνη.  



 
Γεζφκελνη ηφ δξάγκα, ηήο κεηά δαθξχσλ, θαιήο πκψλ γεσξγίαο θνκίδεζζε, 
ηήο αθζαξζίαο ηφλ ζηάρπλ, θαξπνθνξήζαληεο.  
 
Αλέηεηιε ιακπξφηεο, λχλ πκίλ αμίσο, θαί επθξνζχλε θαξδίαο εμήλζεζελ, 
έλζελ απέδξα γάξ ιχπε, θαηεζθελψζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Ννκήλ ηήλ ηνχ ζαλάηνπ, έζηεζαο Παξζέλε, ηφλ δσνδφηελ ηεθνχζα θαί 
Κχξηνλ, δσνπνηνχληα ηνχο πίζηεη ζέ κεγαιχλνληαο.  

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

Σνχ Αγίνπ  Ο Δηξκφο 
Σήλ Εσνδφρνλ πεγήλ 

Κιένο Εαθχλζνπ ζνθέ Γηνλχζηε, θξνπξείλ εκάο κή ειιίπεο απήκνλαο, ηαίο 
πξφο ηφλ Γεζπφηελ ζνπ ηεξαίο δεήζεζηλ, εθ πάζεο λφζνπ, θαθψζεσο θαί 
βιάβεο, ζέ γάξ πξνζηάηελ ζεξκφλ πεπινπηήθακελ.  
 
Ρήκαηη ζψ αιηείο ππαθνχζαληεο, πιεζχλ ηρζχσλ επζχο εζαγήλεπζαλ, θαί 
νξψληεο έθξημαλ, πψο θαί θχζηο άινγνο, ηψ ζψ ππείμε θε ιεχζκαηη, δηφπεξ 
δνχινλ Θενχ ζε επέγλσθαλ γλήζηνλ.  
 
Πάλησλ βξνηψλ εκαπηφλ νίδα ρείξνλα, θαί γάξ αηζρξψο ηήλ δσήλ 
εδαπάλεζα, φζελ κνη, ηνικήζαληη χκλνπο πξνζελέγθαη ζνη, ζχγγλσζη Πάηεξ 
θαί δίδνπ ζαίο πξεζβείαηο θαιψο βηψζαη, δσήο ηφ ππφινηπνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ εθ παηξφο κέλ ακήηνξα πέινληα, δίρα παηξφο ε Παξζέλνο επείγεηαη, ηνχ 
ηεθείλ σο λήπηνλ, νχπεξ ηήλ γελέζιηνλ εκέξαλ πάληεο εχμσκεζα πξνζχκσο, 
αμησζήλαη ηδείλ, αγλνίο φκκαζη.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Ο ελ Πξνθήηαηο κέγηζηνο, Γαληήι λχλ ηηκάζζσ, Υξηζηφλ γάξ ηφλ Θεφλ εκψλ, 
είδε ιίζνλ ηκεζέληα, άλεπ ρεηξψλ απφ ξνπο, ηήο Αγλήο Θενηφθνπ, χλ 
ηνχησ επθεκείζζσζαλ, θαί νη ηξείο Παίδεο, νχο πεξ, ζψδεη ππξφο, αβιαβείο 
θακίλνπ ηχπνο Παξζέλνπ, ν ζείνο θαί απφξξεηνο, δη' νχ ζέζσζηαη θφζκνο.  

Γφμα... Σνχ Αγίνπ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Ζ Εάθπλζνο θαί Αίγηλα, θαί ε ηξνθάδσλ άπαζα, νκήγπξηο κνλαδφλησλ, 
αμίσο αλεπθεκνχζη, ηφλ ζείνλ Γηνλχζηνλ, θιεηλφλ θνηλφλ ππέξκαρνλ, 
θσζηήξα ηφλ εθιάκπνληα, ζαπκαηνπξγίαηο ηνίο πάζη, ζεξκψο απηφλ 
θαινπκέλνηο.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ φκνηνλ 
Ζ Οηθνπκέλε ρφξεπε, αθνπηηζζείζα ζχκπαζα, δφμαζνλ κεη' Αγγέισλ, θαί 



αγξαπινχλησλ πνηκέλσλ, Θεφλ ηφλ ηερζεζφκελνλ, ελ Βεζιεέκ σο λήπηνλ, δη' 
νίθηνλ πξφο ηφλ άλζξσπνλ, φλ έπιαζε θαη εηθφλα, θαί εγεξεί πεπησθφηα.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δπθξαζά 
Γεχηε ηήλ Γαληήι, ηξηψλ ηε Παίδσλ κλήκελ, ηειέζσκελ πκλνχληεο, ηήλ ηνχησλ 
πνιηηείαλ, δη ήο εκεγαιχλζεζαλ.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο έλ ηνίο Αγίνηο απηνχ.  
 
Λάθθσ θαηαθιεηζζείο, ζεξζί ζπλσθηζκέλνο, Γαληήι ν Πξνθήηεο, ακέηνρνο 
ηήο ηνχησλ, εδείθλπην θαθψζεσο.  
 

Καί δχν ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο δ'  

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη  
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ.  
 
Καηά ρξένο ζπλέιζσκελ, ηήο Εαθχλζνπ νη έθγνλνη, ενξηήλ παλίεξνλ 
ενξηάδνληεο, πλεπκαηηθψοαγαιιφκελνη, σο άθζαξηνλ άζπινλ, επζεβείαο 
ζεζαπξφλ, θεθηεκέλνη πνιχηηκνλ, ελ παηξψα γή, δηφ χκλνπο πξνπέκςσκελ 
Κπξίσ, ηψ εκίλ δσξεζακέλσ, πινχηνλ πνιχνιβνλ άλσζελ.  
 
ηίρ. νη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη.  
 
Θεζαπξφο φλ θεθηήκεζα, Γηνλχζηνο πέθπθε, ηήο Εαθχλζνπ βιάζηεκα 
Ηεξψηαηνλ, δηφ ζπκθψλσο Εαθχλζηνη, απηψ εθβνήζσκελ, ραίξε δφμα θαί ηηκή, 
ηήο παηξίδνο πνιχδνμε, Γηνλχζηε, ραίξε ζηήξηγκα ζηέθνο εππαηξίδσλ, ραίξε 
ζθέπε νξζνδφμσλ, ηψλ εθηεινχλησλ ηήλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο β' 
Πλεπκαηηθψο εκάο πηζηνί ζπλήγαγε ζήκεξνλ, ν Πξνθήηεο Γαληήι, θαί 
ηξάπεδαλ πξνηίζεζηλ αξεηψλ δαςηιψο, πινπζίνηο θαί πέλεζη, θαί μέλνηο θαί 
απηφρζνζη, θαί θξαηήξα λνεηφλ, πξνρένληα λάκα επζεβείαο, θαί επθξαίλνληα 
θαξδίαο πηζηψλ, θαί Πλεχκαηνο Αγίνπ ράξηλ παξέρνληα, Οχηνο γάξ ν 
πξνθήηεο, ν θαλφηαηνο ιχρλνο, ν ιάκςαο ελ ηψ θφζκσ, ηά ζεβάζκαηα 
πάληα ηψλ Αζζπξίσλ θαζείιε, θαί ζεξψλ αηηζάζσλ ζηφκαηα έθξαμε, ζχλ 
ηνχησ θαί νη ηξείο Παίδεο επθεκείζζσζαλ, νχ ρξπζνί ηή θχζεη φληεο, ρξπζίνπ 
δέ δνθηκψηεξνη δεηθλχκελνη, νπ γάξ ερψλεπζελ απηνχο ηφ πχξ ηήο θακίλνπ, 
αιι' εθχιαμελ αθεξαίνπο, νχο λάθζα θαί πίζζα θαί θιεκαηίδεο έζηεςαλ, ν δέ 
αγαγσλ εκάο, εηο ηήλ πεξίνδνλ ηνχ ρξφλνπ Κχξηνο, αμηψζαη εκάο θζάζαη, θαί 
επί ηήλ θπξίαλ, θαί ζεβαζκίαλ εκέξαλ ηψλ γελεζιίσλ Υξηζηνχ, ηνχ 
παξέρνληνο εκίλ ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, ηιαζκφλ ακαξηηψλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

Δη δέ βνχιεη, ιέγε Γνμαζηηθφλ ηνχ Αγίνπ.  



Γφμα... Ήρνο πι. δ'  
Δνξηήλ ραξκφζπλνλ ενξηάδεη ζήκεξνλ Εάθπλζνο, ψ θηιένξηνη, ηεξάξρνπ 
θαηλνχ κλήκελ ηεινχζα, Γηνλπζίνπ ηνχ εμ απηήο αλαηείιαληνο, θαί ζπγθαιείηαη 
ηάο θίιαο πφιεηο θαί λήζνπο, ηάο γείηνλαο, Κεθαιιελίαλ θαί Κέξθπξαλ, ηήλ 
κέλ σο ελ ηνίο άιινηο νίο θέθηεηαη, ππξίδσλα απρνχζαλ ηφλ 
πνιπζαχκαζηνλ, ηήλ δέ, σο ηφλ ζαπκαηνπξγφλ πινπηνχζα λένλ Γεξάζηκνλ, 
ζπλεπθξαλζήλαη πλεπκαηηθψο, θαί παλεγπξίζαη ζενπξεπψο, κεζ' ψλ θαί 
εκείο ςάιινληεο είπσκελ, ν ελ αγίνηο ζαπκαζηφο Κχξηνο, ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, 
ηά επί γήο ηψλ Οξζνδφμσλ ζπζηήκαηα, εθ παληνίσλ θηλδχλσλ ιχηξσζαη, θαί 
ηήο νπξαλίνπ βαζηιείαο αμίσζνλ σο θηιάλζξσπνο.  

Καί λχλ...  Ο απηφο Πξνεφξηηνλ 
Βεζιεέκ εηνηκάδνπ, επηξεπίδνπ ε θάηλε, ηφ ζπήιαηνλ δερέζζσ, ε αιήζεηα 
ήιζελ, ε ζθηά παξέδξακε, θαί Θεφο αλζξψπνηο εθ Παξζέλνπ πεθαλέξσηαη, 
κνξθσζείο ηφ θαζ' εκάο, θαί Θεψζαο ηφ πξφζιεκκα, δηφ Αδάκ αλαλενχηαη, 
ζχλ ηή Δχα θξάδνληεο επί γήο επδνθία επεθάλε, ζψζαη ηφ γέλνο εκψλ.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

Μεγαιπλάξηνλ ηνχ Αγίνπ 
Υαίξνηο ηήο Εαθχλζνπ γφλνο ιακπξφο, πξφεδξνο Αηγίλεο, θαί ηξνθάδσλ 
κέγαο θξνπξφο, ραίξνηο Δθθιεζίαο, θσζηήξ λένο ηξηζκάθαξ, αξρηεξέσλ 
θιένο ψ Γηνλχζηε.  

Αξρή 
ΣΖ ΗΖ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο εβαζηηαλνχ, θαί ηψλ ζχλ απηψ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α'  
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο  

Αηκάησλ ηηκίσλ ζνπ βαθαίο, Μάξηπο θαηεζθεχαζαο, ζαπηψ πνξθχξαλ 
πνιχηηκνλ, ήλ ζηνιηζάκελνο, θαηνηθείο ηά άλσ, αιεζψο βαζίιεηα, Θεψ 
πακβαζηιεί παξηζηάκελνο, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
εβαζηηαλφο ηε θαί Εσή, Μάξθνο Μαξθειιίλφο ηε, ζχλ Σηβνπξηίσ 
ζπλήζιεζαλ, θαζππνκείλαληεο, ηξηθπκίαο πφλσλ, θαί λχλ θαηεζθήλσζαλ, 
πξφο άπνλνλ θαί ζείαλ θαηάπαπζηλ, ελ ή πξεζβεχνπζη, δσξεζήλαη ηαίο 
ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Αήηηεηνη Μάξηπξεο ηή γή, ηά ηήο γήο εάζαληεο, πξφο νπξαλνχο αλεδξάκεηε, 



πκψλ ηνίο ζηίγκαζη, θαζσξατζκέλνη, θαί ζεπηνίο παζήκαζη, ιακπξψο 
πεπνηθηικέλνη καθάξηνη, δηφ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ, φκνηνλ  
Παξζέλε παλχκλεηε Μσζήο, ηφ ελ ζνί Μπζηήξηνλ, πξνθεηηθνίο είδελ φκκαζη, 
Βάηνλ κή θιέγεζζαη, θαί πεξ θαηνκέλελ, πχξ γάξ ηήο ζεφηεηνο, ηελ κήηξαλ 
ζνπ Αγλή νχ θαηέθιεμε, δηφ αηηνχκέλ ζε, σο Μεηέξα ηνχ Θενχ εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, ηψ θφζκσ ζνπ δψξεζαη.  

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ πλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ 
Μάξηπξνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Θείνλ ζέβαο ζνη Μάξηπο εκθξφλσο λέκσ. Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο α'  
«νχ ε ηξνπαηνχρνο δεμηά, ζενπξεπψο ελ ηζρχτ δεδφμαζηαη, αχηε γάξ 
Αζάλαηε, σο παλζζελήο ππελαληίνπο έζξαπζε, ηνίο Ηζξαειίηαηο, νδφλ βπζνχ 
θαηλνπξγήζαζα».  
 
Θείαηο θαηδξπλφκελνο απγαίο, ηήο ζεβαζκίνπ Σξηάδνο Ανίδηκε, πίζηεη ηνχο 
ηηκψληάο ζνπ, ηήλ θσηαπγή θαί ηεξάλ παλήγπξηλ, ζνχ ηαίο ηθεζίαηο, θσηφο 
κεηφρνπο αλάδεημνλ.  
 
Έρσλ ινγηζκφλ θσηνεηδή, θαί δεθηηθφλ θαζαξψλ επηιάκςεσλ, κφλνλ 
επεπφζεζαο, ηφ φλησο λ, σο λνπλερήο θαί θξφληκνο, Μάξηπο αζινθφξε, θαί 
ηνχηνπ πίζηεη ηεηχρεθαο.  
 
Ηδξψζηλ ελζένηο αιεζψο, ηά ηήο ζαξθφο ακαπξψζαο θξνλήκαηα, αίκαζηλ 
αζιήζεσο, ηνχο ζνιεξνχο ρεηκάξξνπο απεμήξαλαο, ηήο πνιπζείαο, ζεφθξνλ 
Μάξηπο πνιχαζιε.  
 
κηινλ πξνζήμαο Αζιεηψλ, δηδαζθαιίαηο ζνπ ζείαηο ηψ Κηίζαλ ηη, πάζαλ ηήλ 
δηάλνηαλ, ηψλ δησθηψλ θαηαβαιψλ ηή ράξηηη, Πλεχκαηνο Αγίνπ, κεζ' ψλ 
πξεζβεχεηο ζσζήλαη εκάο.  

Θενηνθίνλ 
Νένλ απεθχεζαο Τηφλ, ηφλ πξφ αηψλσλ Παηξί ζπλλννχκελνλ, θχζεσο 
θαηλίζαζα, λφκνπο αγλή, Παξζελνκήηνξ άρξαληε, ελ ηή ππέξ θχζηλ, ζεπηή 
θαί ζεία γελλήζεη ζνπ.  



 
Χδή γ'  

«Ο κφλνο είδσο ηήο ηψλ βξνηψλ νπζίαο ηήλ αζζέλεηαλ, θαί ζπκπαζψο απηήλ 
κνξθσζάκελνο, πεξίδσζφλ κε εμ χςνπο δχλακηλ, ηνχ βνάλ ζνη, Άγηνο, ν ηήο 
δφμεο Κχξηνο, ν αλείθαζηνο ελ αγαζφηεηη».  
 
ηξαηφλ επαγφκελνο ζεπηφλ, ηήο ζείαο φπινηο πίζηεσο, σρπξσκέλνλ 
Μάξηπο αήηηεηε, ηάο παξαηάμεηο ηνχ πνιεκήηνξνο, θαί ηά παλνπξγεχκαηα 
ηψλ Σπξάλλσλ άπαληα, θαηαβάιιεηο ηψ ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Δξείζαο ελ πέηξα λνεηή, ηάο βάζεηο ηήο θαξδίαο ζνπ, επζεβνθξφλσο Μάξηπο 
πνιχαζιε, νχ παξεηξάπεο ηνίο κεραλήκαζη, ηνχ δνιίνπ δξάθνληνο, αιιά 
πάζηλ έξεηζκα, επζεβείαο ελ Πλεχκαηη γέγνλαο.  
 
Βειψλ εθθεληήζεηο ραιεπάο, ππέθεξεο δεζκνχκελνο, θαί επί μχινπ Μάξηπο 
ηεηλφκελνο, Θενχ δέ ζεία δπλάκεη έλδνμε, αζηλήο νιφθιεξνο, αχζηο 
απεδείθλπζν, θαηαηζρχλσλ ερζξνχ κεραλήκαηα.  

Θενηνθίνλ  
Αγίαζκα ψθζεο λνεηφλ, ηνχ πάληαο αγηάδνληνο, θαί θαζαξφλ Παλάκσκε 
ζθήλσκα, εθ ζνχ γάξ ψθζε Θεφο ζαξθνχκελνο, θαί δηπινχο ηαίο θχζεζη, 
θφζκσ γλσξηδφκελνο, ελ κηά ππνζηάζεη Θεφλπκθε.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  

Σψ βίσ ηψ θαηδξψ, ζπλαζηξά ηφλ ιφγνλ ηεξψο, επηνληα έρσλ, θεηιθχζσ 
αγέιαο, πηζηψλ πξφο επζέβεηαλ, κεζ' ψλ ραίξσλ ελήζιεζαο, πάζαλ θάθσζηλ, 
ππελεγθψλ ηψλ Σπξάλλσλ, φζελ ζήκεξνλ ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, 
ηεινχληεο πκλνχκέλ ζε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Μαξία ηφ ζεπηφλ, ηνχ Γεζπφηνπ δνρείνλ, αλάζηεζνλ εκάο, πεπησθφηαο εηο 
βάζνο, δεηλήο απνγλψζεσο, θαί πηαηζκάησλ θαί ζιίςεσλ, ζχ γάξ πέθπθαο, 
ακαξησιψλ ζσηεξία, θαί βνήζεηα, θαί θξαηαηά πξνζηαζία, θαί ζψδεηο ηνχο 
δνχινπο ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Χ ζαχκαηνο θξηθηνχ! ψ θαηλνχ κπζηεξίνπ! εβφα ε αγλή, θαί παλάκσκνο 
Κφξε, ελ μχισ σο έβιεςε, ηαλπζζέληα ζε Κχξηε, πψο αδέθαζηε, Κξηηά 
απάλησλ θαί Λφγε, σο θαηάθξηηνο, ππφ θξηηψλ παξαλφκσλ, ηαπξψ 
θαηαθέθξηζαη; 
 

Χδή δ'  
«ξνο ζε ηή ράξηηη, ηή ζεία θα ηάζθηνλ, πξνβιεπηηθνίο ν Αββαθνχκ, 



θαηαλνήζαο νθζαικνίο, εθ ζνχ εμειεπζεζζαη, ηνχ Ηζξαήι Πξναλεθψλεη ηφλ 
Άγηνλ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ».  
 
ζέλνηο ζνη Σηβνχξηηε, δσξείηαη ν Κχξηνο, δη' αζζελείαο ηήο ζαξθφο, 
θαηαπαιαίζαη ηφλ ερζξφλ, ππξί γάξ θινγίδνληη, λεαληθψο, επέβεο Μάξηπο 
ζηεξξφηαηα, θαί ηήλ νπξάληνλ δξφζνλ αληέιαβεο.  
 
πλήθζεο ηνίο άλσ, ιεηηνπξγνίο ψ Σηβνχξηηε, σο ιεηηνπξγήζαο ηψ Υξηζηψ, 
θαί αλελέγθαο θαζαξάο, ζπζίαο ελ πλεχκαηη, Ηεξνπξγέ, Μαξηχξσλ θιένο θαί 
θαχρεκα, ραξκνληθψο δηά ηνχην ηηκψκέλ ζε.  
 
ξζηνο θξεκάκελνο, θαί πιήθηξνηο μεφκελνο, θαί ηαίο ζθνδξαίο ηψλ αηθηζκψλ, 
πεξηθπθινχκελνο θνξαίο, θαί βφζξσ ρσλλχκελνο, θαί ελ απηψ ηφ ζείνλ ηέινο 
δερφκελνο, ν γελλαηφθξσλ εγάιιεην Κάζηνπινο.  
 
Ηάζεηο ελ Πλεχκαηη Αγίσ καθάξηε, επηηειψλ πξφο θσηηζκφλ, ηψλ θαζνξψλησλ 
επζεβψο, ιανίο ην ζσηήξηνλ, ζενπξεπψο εβαζηηαλέ θαηήγγεηιαο, 
καξηπξηθψο δέ ηφλ δξφκνλ εηέιεζαο.  

Θενηνθίνλ  
Μφλελ ζε παζψλ, εθ γελεψλ εμειέμαην, φ ππεξνχζηνο Θεφο, θαί νπζηψζε 
θαζ' εκάο γελφκελνο άλζξσπνο, ν πιαζηνπξγφο, ηήο αλζξσπίλεο ππάξμεσο, 
Θενγελλήηνξ παλάκσκε Γέζπνηλα.  
 

Χδή ε'  
«Ο θσηίζαο, ηή ειιάκςεη ηήο ζήο παξνπζίαο Υξηζηέ, θαί θαηδξχλαο ηψ 
ηαπξψ ζνπ ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα, ηάο θαξδίαο θψηηζνλ θσηί, ηήο ζήο 
ζενγλσζίαο, ηψλ νξζνδφμσο πκλνχλησλ ζε».  
 
Αη ηξίβνη ζνπ, θαί πνξείαη πξφο κφλνλ θεξφκελαη, ηφλ Κχξηνλ, αλνδίαο 
ερζξψλ ππεμέθιηλαλ, θαί πνιινίο γεγφλαζηλ, νδφο επζεία θαί πξαεία, Μάξηπο 
Υξηζηνχ παλζεβάζκηε.  
 
Ρεηνξεχεη, Μαξθειιίλνο θαί Μάξθνο ζνθψηαηα, πξφ βεκάησλ, ηνχ Υξηζηνχ 
ηήλ ζσηήξηνλ έιεπζηλ, πξνζδεζέληεο άκθσ δέ, θέληξνηο ηνχο πφδαο 
θαζεινχληαη, καξηπξηθψο θιετδφκελνη.  
 
Σφ πάζεκα, ηνχ ηά πάζε εκψλ ζαλαηψζαληνο, Μαξθειιίλνο, θαί ν Μάξθνο 
ζηεξξψο εηθνλίδνληεο, ιφγρε ζθαγηάδνληαη, θαί ζηεθεθφξνη ηαίο ρνξείαηο, ηψλ 
αζινθφξσλ ζπλάπηνληαη.  

Θενηνθίνλ 
Τπέξθσηε, ηνχ Ζιίνπ Νεθέιε παλάκσκε, απέιαζνλ, ηήο ςπρήο κνπ ηά λέθε 
πξεζβείαηο ζνπ, θαί ηφλ λνχλ κνπ θψηηζνλ, ηή ακειεία ζθνηηζζέληα, φπσο 
πκλψ ζε Παλχκλεηε.  
 

Χδή ο'  



«Δθχθισζελ εκάο εζράηε άβπζζνο, νχθ έζηηλ ν ξπφκελνο, εινγίζζεκελ σο 
πξφβαηα ζθαγήο, ζψζνλ ηνλ ιαφλ ζνπ ν Θεφο εκψλ, ζχ γάξ ηζρχο ηψλ 
αζζελνχλησλ θαί επαλφξζσζηο».  
 
ηεξξφηεηη λνφο ζεβαζκηψηαηε, εδείρζεο αηαπείλσηνο, ελ ηψ ηχπηεζζαη ηαίο 
ξάβδνηο αθεηδψο, θαί θαηαθεληάζζαη πνιινίο ηνίο βέιεζηλ, φζελ πξφο θψο, 
κεηέβεο ραίξσλ Μάνηπο αλέζπεξνλ.  
 
Δλεχξνπ ζε Υξηζηφο αγσληδφκελνλ, θαί δαίκνζη καρφκελνλ, θαί αηθίαηο 
νκηινχληα ραιεπαίο, εβαζηηαλέ Μάξηπο αήηηεηε, θαί πξφο απηφλ 
απνζθνπνχληα θαξδίαο φκκαζη.  
 
Μνριεχζεζη ζηεξξαίο παλζφθσο ιφγσλ ζνπ, ηήλ πιάλελ αλεκφριεπζαο, θαί 
ζεβάζκαηα θαηέαμαο ερζξψλ, θαί εηδσιηθνχο λανχο εδάθηζαο, θαί ζεαπηφλ 
λαφλ ηνχ ζείνπ ήγεηξαο Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ  
Φζαξείζαλ ηήλ εκψλ εθ παξαβάζεσο, νπζίαλ αλεθαίληζαο, ηφλ θαηλίδνληα ηά 
πάληα ζετθψ, κφλσ ηψ βνπιήκαηη θπήζαζα, ελ γπλαημίλ επινγεκέλε 
ζενραξίησηε.  

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

 
 π λ α μ ά ξ η ν λ  

Σή ΗΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο εβαζηηαλνχ θαί 
ηψλ ζχλ απηψ Εσή ο' ηξαγθπιίλνπ, Νηθνζηξάηνπ, Κιαπδίνπ, Κάζηνξνο, 
Σηβνπξηίνπ, Καζηνχινπ, Μαξθειιίλνπ θαί Μάξθνπ.  

ηίρνη 

 εβαζηηαλφο ηψλ πιάλεο ζεβαζκάησλ  

 Καηαθξνλήζαο ηχπηεηαη ηφ ζαξθίνλ.  

 Ογδνάηε δεθάηε εβαζηηαλφο ξνπαιίζζε.  

 Εσή πξφο χςνο εθ θεθαιήο εξκέλε,  

 Καπλψ δπζψδεη ιακβάλεη δσήο ηέινο.  

 Ναί, βάιιεηε ζθνδξψο κε ζπρλνίο ηνίο ιίζνηο,  

 Δθ θαξδίαο έθξαδελ ν Σξαγθπιίλνο.  

 Καί ηνχο πεξί Κιαχδηνλ ψδε ηαθηένλ.  

 Οχο, θάλ βπζφο ζπλέζρελ, νπξαλφο θέξεη.  

 Σηβνπξηίνπ ηέκλνπζη ηήλ ζείαλ θάξαλ,  

 χ κνπ Θεφο θξάδνληνο, ψ Θενχ Λφγε.  

 Κάζηνπινλ είιθνλ εηο απσιείαο βφζξνλ.  

 Χο δ' νπρ ππείμε, γήο ελεβιήζε βφζξσ.  

 Δρζξψλ παγέληεο, νία ιφγραη, θαξδίαο,  

 Νχηηεζζε ιφγραηο, Μάξθε θαί Μαξθειιίλε.  



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπβηφηνπ.  

ηίρνη 

 Ήζιεζελ Δπβίνηνο άρξηο αηκάησλ,  

 Βίνπ δέ ηέξκα εχξε ρσξίο αηκάησλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ παηξφο εκψλ Φιψξνπ, Δπηζθφπνπ 
Ακηλζνχ.  

ηίρνη 

 Δίθσλ ν Φιψξνο ηή πάιαη θαηαθξίζεη,  

 Δηο γήλ απήιζε, γή γάξ ήλ, θαί ηί μέλνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Φσθά θαί Δξκχινπ, δηά 
μίθνπο ηειεησζέλησλ.  

ηίρνη 

 Δγσγε ηκεζψ πξψηνλ, Έξκπινο ιέγεη.  

 Οχ, θεζί Φσθάο, αιι' φ Φσθάο Έξκπιε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Εαθραίνπ δηαθφλνπ, θαί 
Αιθεηνχ αλαγλψζηνπ, αζιεζάλησλ ελ Καηζαξεία.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο θαί ζαπκαηνπξγνχ νθίαο θαί ηά 
Δγθαίληα ηνχ ζεβαζκίνπ Οίθνπ ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ, ελ ηνίο 
Υαιθνπξαηείνηο.  
 

Καί Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μηραήι πγθέιινπ, ηνχ 
Οκνινγεηνχ.  

ηίρνη 

 Οπθ, εί ηειεπηάο Μηραήι, ηνχην μέλνλ.  

 Αιι' είζαλσλ δήο, ψο πεξ νχλ δήο αμίσο.  
 

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

Χδή δ'  
«έ λνεηήλ, Θενηφθε θάκηλνλ, θαηαλννχκελ νη πηζηνί, σο γάξ Παίδαο έζσζε 
ηξείο, ν ππεξπςνχκελνο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, ελ ηή, γαζηξί ζνπ 
αλέπιαζελ, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
Ρψκε ηή ζή, θξαηαηά ζζελνχκελνη, νη Αζινθφξνη ζνπ Υξηζηέ, εηξνπψζαλην 
ηφλ ερζξφλ, πιάλελ θαηεπάηεζαλ, ζψκαηα παξέδσθαλ, ηνίο αηθηζκνίο 
αλακέιπνληεο, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Οη ζεαπγείο, Αζινθφξνη Μάξηπξεο, αγσληζάκελνη θαιψο, Μαξθειιίλνο θαί ν 
θιεηλφο, Μάξθνο θαί Σηβνχξηηνο, Κάζηνπινο ν πάλζνθνο, πξφο νπξαλφλ 



κεηεηέζεζαλ, ηφλ αηλεηφλ αλπκλνχληεο, Θεφλ ηφλ ππεξέλδνμνλ.  
 
Νεαληθψο, αζιεηά Σηβνχξηηε, ψζπεξ νη Παίδεο ηή ππξά, επηβέβεθαο λνεηψο, 
δξφζνλ ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο, άλσζελ δερφκελνο, θαί κεισδψλ εκκειέζηαηα, ν 
αηλεηφο ησλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
ζπεξ ακλάο, θξεκακέλε έλδνμε, ελαπεγρφληζαο ερζξφλ, ηαίο λεπξαίο ηψλ 
καξηπξηθψλ, πφλσλ ζνπ παλεχθεκε, δήο δέ κεηά ζάλαηνλ, Μάξηπο Εσε 
αλακέιπνπζα, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  

Θενηνθίνλ 
ηάκλνλ ρξπζήλ, παλαγίαλ ηξάπεδαλ, ηνχ ζείνπ Άξηνπ ηήο δσήο, νλνκάδνκέλ 
ζε Αγλή, Σφπνλ αγηάζκαηνο, ζξφλνλ πςειφηαηνλ, ελ ψ Θεφο αλεπαχζαην, ν 
αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 

Χδή ε'  
«Δλ θακίλσ Παίδεο, Ηζξαήι, σο ελ ρσλεπηεξίσ, ηψ θάιιεη ηήο επζεβείαο, 
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνληεο Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Νεθξσζήλαη θφζκσ βνπιεζείο, θαί ηνίο ελ θφζκσ πάζη, ηήο φλησο 
θαηεμηψζεο, Αεηζέβαζηε δσήο, βνψλ πξνζπκφηαηα, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Δζεληφ ζε άλνκνη δεηλψο, ελ ιάθθσ θαησηάησ, ρσλλχληεο θαί ζαλαηνχληεο, 
αλακέιπνληα ηξαλψο, ανίδηκε Κάζηνπιε, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Μαθαξίαο έηπρεο δσήο, σο επψλπκνο ηαχηεο, πληγκψ γάξ βηαηνηάησ, ηήλ 
επίθεξνλ δσήλ, θαηέιηπεο κέιπνπζα, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ 
Κχξηνλ πκλείηε, θαη ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Χξαηψζεο ηέμαζα Θεφλ, σξαίνλ θαί Γεζπφηελ, ηφλ ζείαηο θαηαθαηδξχλαληα, 
αθηίζη ηνχο βξνηνχο, δηφ αλακέιπνκελ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ 
Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο  
«Δλ θακίλσ Παίδεο, Ηζξαήι, ψο ελ ρσλεπηεξίσ, ηψ θάιιεη ηήο επζεβείαο, 
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ'  
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ, ππξπνινπκέλε βάηνο, έδεημελ άθιεθηνο, θαί 
λχλ θαζ' εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ, θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ 
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ».  
 
Ίλα ζετθήο ιακπξφηεηνο, θαί αησλίνπ δφμεο θαί σξαηφηεηνο, εβαζηηαλέ, 



αμησζήο αμηάγαζηε, ηάο βαζάλνπο, ηνχο πφλνπο, ηφλ ζάλαηνλ, ππέκεηλαο 
αλδξείσο, δηφ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.  
 
θζεο κέζνλ άζηξσλ ήιηνο, ηψλ ζπλαζινχλησλ Μάξηπο θαί λχλ θσηίδεηαη, 
άζισλ ηεξψλ, ηεξσηάηαηο ιακπξφηεζηλ, Δθθιεζίαο ηφ ζείνλ ζηεξέσκα, θαί 
πάζα δηαβφινπ, δηαζθεδάδεηαη απφλνηα.  
 
ηέξγνληεο Υξηζηφλ Σηβνχξηηνο, θαί Μαξθειιίλνο, Μάξθνο Εσή θαί 
Κάζηνπινο, εβαζηηαλψ, θαζεγεηή θαί ζεφθξνλη, ζπλαζινχζη, θαί ίζνπο 
θνκίδνληαη, ηήο λίθεο ηνχο ζηεθαλνπο, ππέξ εκψλ αεί πξεζβεχνληεο.  
 
Ήξζε πξφο κνλάο ζθελνχκελνο, θσηνεηδήο Μαξηχξσλ ρνξφο ν έλζενο, θαί 
ηνχο νπξαλνχο, πεξηπνιεί αγαιιφκελνο, ππέξ πάλησλ εκψλ ηφλ 
θηιάλζξσπνλ, αεί παξαθαινχληεο, καθαξηδφλησλ απηνχο πάληνηε.  

Θενηνθίνλ  
Φξίηηεη λνεξά ηξαηεχκαηα, ηφ ηνχ Παηξφο νξψληα ζείνλ απαχγαζκα, ζνχ ελ 
ηαίο ρεξζίλ, αλεξκελεχησο θξαηνχκελνλ, θαί ηφ ζφλ θεθηεκέλνλ νκνίσκα, ίλα 
βξνηνχο Θεψζε, Παξζελνκήηνξ απεηξφγακε.  

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

 
Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΡΟ ΣΖ ΥΡΗΣΟΤ ΓΔΝΝΖΔΩ 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, θαί ηήλ ηηρνινγίαλ ηνχ, Μαθάξηνο αλήξ, 

ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηά δηαηεηαγκέλα Αλαζηάζηκα, είηα ηά 
Πξνεφξηηα, θαί ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα Πξνεφξηηα  
 

Ήρνο α'  
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο 

Παξζέλε Παλάκσκε Θενχ, έκςπρνλ Παιάηηνλ, ηφλ νπξαλνίο κή ρσξνχκελνλ, 
ελ ζνί ερψξεζαο, φλ ελ ηψ πειαίσ, ηέμε ππέξ έλλνηαλ, πησρεχζαληα θαί 
ζάξθα γελφκελνλ, ίλα ζεψζε κε, θαί πινπηίζε ηφλ πησρεχζαληα, αθξαζία, 
πηθξνηάηεο βξψζεσο.  
 
Δλαπνγξαθφκελνο Υξηζηέ, δνχινηο ηψ ηνχ Καίζαξνο, δη' επζπιαγρλίαλ 
πξνζηάγκαηη, έξρε ραξίζαζζαη ηήλ ειεπζεξίαλ, ηήλ δσήλ θαί ιχηξσζηλ, 
αγλψκνζηλ νηθέηαηο καθξφζπκε, ηνίο πξνζθπλνχζί ζνπ, ηά ζσηήξηα Γελέζιηα, 



ηνχ ειζφληνο, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σφθνλ αθαηάιεπηνλ ζεζκνχο, θχζεσο θαηλίζαληα, ε Παλαγία θαί άκσκνο, 
θαηαλνήζαζα, ηψ Τηψ εβφα. Σέθλνλ πνζεηλφηαηνλ, εθπιήηηνκαη ηφ κέγα 
κπζηήξηνλ, πψο θαί γελλήζαζα, παξζελεχσ ηή δπλάκεη ζνπ, ηνχ ηά πάληα 
πνηνχληνο βνπιήκαηη! 
 

Καί ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ 
Ήρνο πι. δ'  

Ο ελ Δδέκ Παξάδεηζνο 
Σά ηψλ Παηέξσλ ζήκεξνλ πηζηνί, ηεινχληεο κλεκφζπλα, αλπκλήζσκελ 
Υξηζηφλ ηφλ Λπηξσηήλ, ηφλ κεγαιχλαληα απηνχο, ελ πάζη ηνίο Έζλεζη, θαί 
ζαπκάησλ ηά παξάδνμα πηζηψο, επηηειέζαληα Κχξηνλ, σο θξαηαηφλ θαί 
δπλαηφλ, θαί εμ απηψλ αλαδείμαληα, ξάβδνλ δπλάκεσο εκίλ, ηήλ κφλελ 
απείξαλδξνλ, θαί ζεφπαηδα Μαξίαλ ηήλ αγλήλ, εμ ήο ηφ άλζνο πξνήιζε, 
Υξηζηφο, βιαζηήζαο πάζη ηήλ δσήλ, θαί αδάπαλνλ ηξπθήλ, θαί ζσηεξίαλ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 
Χο ελ ςεθάδη κέζνλ ηήο θινγφο, ηή δξφζσ ηνχ Πλεχκαηνο, αγαιιφκελνη νη 
Παίδεο ηνχ Θενχ, πεξηεπάηνπλ κπζηηθψο, ελ απηή πξνηππψζαληεο, ηήλ 
Σξηάδα θαί ηήλ ζάξθσζηλ Υξηζηνχ, θαί σο ζνθνί δηά Πίζηεσο, έζβεζαλ 
δχλακηλ ππξφο, θαί Γαληήι δέ ν δίθαηνο, ιεφλησλ ψθζε θηκσηήο, ψλ ηαίο 
δεήζεζη, δπζσπνχκελνο θηιάλζξσπε σηήξ, θαί εκάο ηνχ αζβέηνπ, θαί 
αησλίνπ ιχηξσζαη ππξφο, θαί αμίσζνλ ηπρείλ, ηήο νπξαλίνπ Βαζηιείαο ζνπ.  
 
ζπεξ ελ δξφζσ φληεο νη πηζηνί, θαί άγηνη Παίδέο ζνπ, ελ θακίλσ ν ηήο 
θινγφο ηήο ηνχ ππξφο, πξνεδσγξάθνπλ κπζηηθψο, ηήλ εθ Παξζέλνπ ζνπ 
έιεπζηλ, ηήλ αθιέθησο, αλαιάκςαζαλ εκίλ. Καί Γαληήι δέ ν δίθαηνο, θαί ελ 
Πξνθήηαηο ζαπκαζηφο, ηξαλψο ηήλ ζείαλ δεπηέξαλ ζνπ, έιεπζηλ πάζη 
πξνδειψλ, Δψξσλ εθξαχγαδελ, έσο νχ ζξφλνη εηέζεζαλ θεζί, θαί θξηηήο 
έθαζέζζε, θαί ηνχ ππξφο επέζηε πνηακφο, νχ ξπζζείεκελ Υξηζηέ, ηαίο 
ηθεζίαηο απηψλ Γέζπνηα.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Γαληήι αλήξ επηζπκηψλ, ιίζνλ άλεπ ρεηξφο ηκεζέληα, ζεσξήζαο ζε Κχξηε, 
βξέθνο άλεπ ζπνξάο, ηερζήλαη πξνεγφξεπζε, ζέ ηφλ εθ Παξζέλνπ 
ζαξθσζέληα Λφγνλ, ηφλ αλαιινίσηνλ Θεφλ, θαί σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ, ν απηφο 
πήιαηνλ επηξεπίδνπ ε, Ακλάο γάξ ήθεη, έκβξπνλ θέξνπζα Υξηζηφλ. Φάηλε 
δέ ππνδέρνπ, ηφλ ηψ ιφγσ ιχζαληα ηήο αιφγνπ πξάμεσο, εκάο ηνχο 
γεγελείο. Πνηκέλεο αγξαπινχληεο, καξηπξείηε ζαχκα ηφ θξηθηφλ, θαί Μάγνη εθ 
Πεξζίδνο, ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί ζκχξλαλ ηψ Βαζηιεί πξνζάμαηε, φηη ψθζε 
Κχξηνο εθ Παξζέλνπ κεηξφο, φλπεξ θαί θχςαζα δνπιηθψο, ε Μήηεξ 
πξνζεθχλεζε, θαί πξνζεθζέγμαην, ηψ ν ελ αγθάιαηο απηήο, πψο ελεζπάξεο 
κνη; ή πψο κνη ελεθχεο, ν ιπηξσηήο κνπ θαί Θεφο; 
 



Δίζνδνο, ηφ 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, ηφ Ηδηφκεινλ ηνχ Αγίνπ ηήο Μνλήο, σο ζχλεζεο.  
 

Γφμα... Ήρνο α'  
Βνιίδεο αζηξάπηνληεο ζεεγνξίαηο, νη κεγαιψλπκνη Πξνθήηαη, εηο αεί 
καθαξίδνληαη, θαί ηά έπε ηνχ Πλεχκαηνο θαξπνχκελνη, ηήλ αλεξκήλεπηνλ 
ινρείαλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ πάζηλ εθήξπμαλ, λνκίκσο δέ ηφ ηέινο δηήλπζαλ, 
δήζαληεο δσήλ ππεξζαχκαζηνλ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ, ν απηφο 
Άθνπε νπξαλέ, θαί ελσηίδνπ ε γή, ηδνχ γάξ ν Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ θαί 
Παηξφο, πξφεηζη ηερζήλαη, εθ Κφξεο απεηξάλδξνπ, επδνθία ηνχ θχζαληνο 
απηφλ απαζψο, θαί ζπλεξγεία ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, Βεζιεέκ επηξεπίδνπ, 
άλνηγε πχιελ ε Δδέκ, φηη ν λ γίλεηαη ν νπθ ήλ, θαί ν πιαζηνπξγφο πάζεο 
θηίζεσο δηαπιάηηεηαη, ν παξέρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο β'  Κππξηαλνχ 
Υαίξεηε Πξνθήηαη ηίκηνη, νη ηφλ λφκνλ Κπξίνπ, θαιψο δηαηαμάκελνη, θαί ηή 
πίζηεη θαλέληεο, απφξζεηνη ζηχινη αθιηλείο, πκείο γάξ θαί κεζίηαη ψθζεηε ηήο 
λέαο δηαζήθεο Υξηζηνχ, θαί κεηαζηάληεο πξφο νπξαλφλ, απηφλ ηθεηεχζαηε, 
εηξελεχζαη ηφλ θφζκνλ, θαί ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ, ν απηφο 
Ηδνχ θαηξφο ήγγηθε ηήο ζσηεξίαο εκψλ, επηξεπίδνπ πήιαηνλ, ε Παξζέλνο 
εγγίδεη ηνχ ηεθείλ, Βεζιεέκ γή, Ηνχδα, ηέξπνπ θαί αγάιινπ, φηη εθ ζνχ 
αλαηέηαιθελ ν Κχξηνο εκψλ. Αθνχζαηε φξε θαί βνπλνί, θαί ηά πεξίρσξα ηήο 
Ηνπδαίαο, φηη έξρεηαη Υξηζηφο, ίλα ζψζε φλ έπιαζελ άλζξσπνλ, σο 
θηιάλζξσπνο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Μεγάια ηά ηήο Πίζηεσο θαηνξζψκαηα! ελ ηή πεγή ηήο θινγφο, σο επί χδαηνο 
αλαπαχζεσο, νη Άγηνη ηξείο Παίδεο εγάιινλην, θαί ν Πξνθήηεο Γαληήι, 
ιεφλησλ πνηκήλ, σο πξνβάησλ εδείθλπην. Σαίο απηψλ ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο, 
ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 



Ζ ζπλήζεο Αλαζηάζηκνο Αθνινπζία, σο δηαηέηαθηαη φπηζζελ. Οη 
Αλαβαζκνί ηνχ ηπρφληνο ήρνπ, θαί Πξνθείκελνλ ηνχ απηνχ, επαγγέιηνλ 
Δσζηλφλ. Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη θηι.  
 

Ο Καλψλ ηψλ Παηέξσλ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  
Ο Δηξκφο 

«Κχκαηη ζαιάζζεο, ηφλ θξχςαληα πάιαη δηψθηελ Σχξαλλνλ, ππφ γήλ 
έθξπςαλ, ηψλ ζεζσζκέλσλ νη Παίδεο, αιι' εκείο ψο αη λεαληδεο, ηψ Κπξίσ 
άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη». (Γίο) 
 
Φφβσ ζνη ζαλάηνπ, αλνίγνληαη πχιαη θαί δηαξξήζζνληαη, κνρινί αηψληνη, ηή 
γάξ ζεπηή ζνπ θαζφδσ, εμαλέζηεζαλ νη πάιαη λεθξνί, ελ επθξνζχλε 
ςάιινληεο, Υξηζηέ ηήλ ζήλ Αλάζηαζηλ.  
 
ήκεξνλ ηφ θιίηνο, ηψλ ζείσλ Παηέξσλ, Υξηζηνχ ηήλ Γέλλεζηλ, πξνενξηάδεη 
θαηδξψο, θαί ππνγξάθεηαη ηαχηεο, ηφ παξάδνμνλ ηήο ράξηηνο, Αβξαάκ γάξ 
ζχκβνινλ, ηνχ λφκνπ θαί νη Παίδέο εηζηλ.  
 
Πάιαη δεμηνχηαη, ζεφηεηα κίαλ, ηήλ ηξηζππφζηαηνλ, ν Ηεξφο Αβξαάκ, λχλ δέ ν 
ζχλζξνλνο Λφγνο, ηψ Παηξί θαί ζείσ Πλεχκαηη, ηνίο παηζί πξνέξρεηαη, 
ελδφμσο επθεκνχκελνο.  
 
Αβξαάκ εξξχζζε, ρεηξφο εμ αδίθνπ, θινγφο θακίλνπ δέ, νη ζείνη Παίδεο πνηέ, 
θαί Γαληήι ν Πξνθήηεο, εθ ζεξψλ θαί ιάθθνπ ζέζσζηαη, δηφ λχλ ηήλ Γέλλεζηλ 
Υξηζηνχ πξνενξηάδνπζηλ.  
 
Αξηζκψ θαί πίζηεη, ηήο ζείαο Σξηάδνο, ηήλ αζεφηεηα θαηαζηξεςάκελνη, ελ ηή 
θακίλσ νη Παίδεο, ελ ζπκβφινηο ηά εζφκελα, ηνχ Θενχ κπζηήξηα, ηψ θφζκσ 
πξνυπέθελαλ.  

Θενηνθίνλ 
Κεραξηησκέλε, αλχκθεπηε Μήηεξ Παξζέλε άθζνξε, ζέ καθαξίδνκελ, ηνχ 
Αβξαάκ γάξ εθ γέλνπο, θαί θπιήο Γαπτδ εμήλζεζαο, ηφλ Υξηζηφλ δέ ηέηνθαο, 
Πξνθήηαηο θεξπρζέληα ηφ πξίλ.  
 

Καλψλ Πξνεφξηηνο 
 

Ήρνο α'  Υξηζηφο γελλάηαη 
Υξηζηφλ ζαξθί λεπηάζαληα, Υξηζηφλ εζεινπζίσο πησρεχζαληα, Υξηζηφλ 
νξαηφλ γελφκελνλ, έξρεηαη ε Παξζέλνο ελ Βεζιεέκ, λχλ απνθπήζαη, νπξαλφο 
ηε θαί ε γή αγαιιηάζζσζαλ.  
 
Βνπλνί θαί φξε ζθηξηήζαηε, Πξνθήηαη ζεεγφξνη ρνξεχζαηε, Λανί θαί Έζλε 
θξνηήζαηε, πάλησλ ε ζσηεξία, ν θσηηζκφο, ήγγηθελ επέζηε, ελ ηή πφιεη 



Βεζιεέκ απνηηθηφκελνο.  
 
Πησρφο ν πινχζηνο γίλεηαη, πησρίδσλ ηνχο θαθία πινπηίδνληαο, βξνηφο ν 
Θεφο γλσξίδεηαη, Κφξεο απεηξνγάκνπ, δίρα ηξνπήο, πάληεο έλ αηλέζεη, 
αλπκλήζσκελ απηφλ, φηη δεδφμαζηαη.  

Καηαβαζία 
«Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε, Υξηζηφο εμ νπξαλψλ, απαληήζαηε, Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη».  
 

Σψλ Παηέξσλ 
 

Χδή γ'  ν Δηξκφο 
«έ ηφλ επί πδάησλ, θξεκάζαληα πάζαλ ηήλ γήλ αζρέησο, ε θηίζηο θαηηδνχζα, 
ελ ηψ θξαλίσ θξεκάκελνλ, ζακβεηηθψο ζπλείρεην, Οπθ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ 
Κχξηε θξαπγάδνπζα».  
 
Σάθσ ηξηεκεξεχζαο, αλέζηεζαο δσαξρηθή εγέξζεη, ζαλφληαο ηνχο απ' 
αηψλνο, θαί θαηαδίθεο ιπφκελνη, ραξκνληθψο εγάιινλην, ηδνχ ε ιχηξσζηο, 
ήιζεο Κχξηε θξαπγάδνληεο.  
 
Σήλ θαη' εηθφλα δφμαλ, θαί θαζ' νκνίσζηλ Θενχ θξνλνχληεο Παίδεο, ρξπζήο 
εηθφλνο θιφγα, ελ ηψ ππξί ηψ ηνχ Πλεχκαηνο, αζιεηηθψο θαηέζβεζαλ, ελ 
πίζηεη ςάιινληεο. Πιήλ ζνπ Κχξηνλ νπθ νίδακελ.  
 
νθίαο ηψ πεξηφληη, θαί Πλεχκαηνο ηή δπλάκεη νη Παίδεο, ηνχο ζνθνχο 
Βαβπιψλνο, αηρκαισηεχζαληεο ήζρπλαλ, θαί ζαξζαιέσο έθξαδνλ. Οπθ έζηηλ 
Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε θηιάλζξσπε.  
 
Υαίξεη θαί ζπγρνξεχεη, ηνίο Παηζί θαί Πξνθήηαηο ν λφκνο, θαί πξνζθηξηά ηνχ 
Κπξίνπ, ηήλ ζείαλ έιιακςηλ ζήκεξνλ, θαί Αβξαάκ αγάιιεηαη, φηη εθ 
ζπέξκαηνο απηνχ, είδε Κχξηνλ ζαξθνχκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ζχιιεςηο άλεπ πάζνπο, ε πξφζιεςηο ππέξ ιφγνλ θαί θχζηλ, ηνχ ηφθνπ ζνπ 
πξνήιζε, ηφ γάξ Πξνθήηαηο ζξπιινχκελνλ, ππεξθπψο Μπζηήξηνλ, εκίλ 
επέθαλε, Λφγνο ηνχ Θενχ ππάξρσλ Κχξηνο.  
 

Πξνεφξηηνο 
Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ 

Ο πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο γελλεζείο ππέξ έλλνηαλ, εθ ηήο Παξζέλνπ επ' 
εζράησλ, εζαξθψζε σο νίδελ, απηφο ζέισλ ηφ αλζξψπηλνλ, αλαθαηλίζαη 
θζαξέλ πνλεξνχ, ζπκβνπιία φθεσο.  
 
Ο ελ ηνίο πςίζηνηο, ζπλεδξεχσλ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηαπεηλσζείζαλ ηψλ 
αλζξψπσλ, ζεσξήζαο ηήλ θχζηλ, Τηφο ηνχ Θενχ ν άλαξρνο, αξρήλ ιακβάλεη 



θαί κέιιεη ζαξθί. ηίθηεζζαη σο άλζξσπνο.  
Θενηνθίνλ 

Ζ Αγησηέξα, ηψλ Αγγέισλ θαί πάζεο ηήο θηίζεσο, βνπιήο κεγάιεο ηήο 
παηξψαο, λχλ ηφλ Άγγεινλ ηίθηεη, ζαξθί πάλησλ εηο αλάθιεζηλ, κεισδνχλησλ 
απαχζησο απηψ, Άγηνο εί Κχξηε.  

Καηαβαζία 
«Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ' εζράησλ 
εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζπφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, Ο 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 

Ζ Τπαθνή Ήρνο πι. δ'  
Άγγεινο Παίδσλ εδξφζηδε θάκηλνλ, λχλ δέ γπλαηθψλ θιαπζκφλ δηεθψιπε, 
ιέγσλ, Σί επηθέξεζζε κχξα; ηίλα δεηείηε ελ ηάθσ; αλέζηε ν Υξηζηφο θαί Θεφο, 
ππάξρεη γάξ δσή θαί ζσηεξία, ηνχ γέλνπο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Σψλ Παηέξσλ 
Χδή δ'  ν Δηξκφο 

Σήλ ελ ηαπξψ ζνπ ζείαλ θέλσζηλ, πξννξψλ Αββαθνχκ, εμεζηεθψο εβφα. χ 
δπλαζησλ δηέθνςαο, θξάηνο Αγαζέ, νκηιψλ ηνίο ελ άδνπ ψο παληνδχλακνο. 
(Γίο)  
 
Ζ ελ ηψ άδε ζεία θάζνδνο, ζνχ Υξηζηέ ν Θεφο, λεθξνίο δσή εδείρζε, ζχ γάξ 
ερζξνχο εδέζκεπζαο, θάησ αγαζέ, θαί νπξάληνλ ηξίβνλ, αλζξψπνηο ήλνημαο. 
(Γίο)  
 
Σά ηψλ Παηέξσλ αθξνζίληα, Αβξαάκ Ηζαάθ, θαί Ηαθσβ ηηκψκελ, φηη απηψλ εθ 
ζπέξκαηνο, έιακςε Υξηζηφο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ, σο Παληνδχλακνο.  
 
Πξνυπνγξάθσλ ηά εζφκελα, ηή θαζφδσ Υξηζηνχ, ν Γαληήι ηνχο ζήξαο σο 
πξφβαηα απέδεημε, πάζηλ ελαξγψο, σο πξνέγλσ ηφ κέιινλ, νία Πξνθήηεο 
Θενχ.  
 
Σήο ακαξηίαο κή ζπαζάκελνη, ηφλ Ηφλ εθ θινγφο, εξξχζζεζαλ νη Παίδεο, 
ρξπζίνπ γάξ ππέξηηκνη, φληεο αιεζψο, ελ θακίλσ ηήο πιάλεο, νπθ 
ερσλεχζεζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Μεγαινθψλσο πξνθεξχηηεηαη, πξνζδνθία Δζλψλ, θαί ζσηεξία θφζκνπ, ν 
ππέξ θχζηλ ηφθνο ζνπ, άρξαληε ζεκλή, φλ πκλεί ηψλ Παηέξσλ, φκηινο 
ζήκεξνλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο, Ηεζζαί 

Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο, Ηεζζαί, Παξζέλνο αλεβιάζηεζαο, άλζνο αλζήζαζα 
ακάξαληνλ, ηφλ πάλησλ Γεκηνπξγφλ, ηφλ ηήλ γήλ ηνίο άλζεζη, πάζαλ σο Θεφο 
θαηαθνζκνχληα, αλαβνψζαλ απηψ. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  



 
Βξψζεη κε θιαπέληα πνλεξά, θαί γλψκε νιηζζαίλνληα, φκνησζέληα ηνίο 
αιφγνηο ηε, ν Λφγνο ν ηνχ Θενχ, ήιζεο αλαθηψκελνο, βξέθνο γεγνλψο, θαί 
επί θάηλεο, αιφγσλ αλαθιηζείο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
ξνπο θαηαζθίνπ Ηεζνχ, Παξζέλνπ ζε ζαξθνχκελνλ, ν Αββαθνχκ 
πξνεζεάζαην, ηά φξε ηά πνλεξά, θαί βνπλνχο ζπληξίβνληα, θαί αθαληζκψ 
παξαδηδφληα, επάξζεηο ηνχ πνλεξνχ, θαί ηά ηψλ δαηκφλσλ πςψκαηα.  

Καηαβαζία 
«Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί άλζνο εμ απηήο Υξηζηέ, εθ ηήο Παξζέλνπ 
αλεβιάζηεζαο, εμ φξνπο ν αηλεηφο, θαηαζθίνπ δαζένο, ήιζεο ζαξθσζείο εμ 
απεηξάλδξνπ, ν άπινο θαί Θεφο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ, Κχξηε».  
 

Σψλ Παηέξσλ 
Χδή ε'  ν Δηξκφο 

«Θενθαλείαο ζνπ Υξηζηέ, ηήο πξφο εκάο ζπκπαζψο γελνκέλεο, Ζζαίαο θψο 
ηδψλ αλέζπεξνλ, εθ λπθηφο νξζξίζαο εθξαχγαδελ. Αλαζηήζνληαη νη λεθξνί, 
θαί εγεξζήζνληαη νη ελ ηνίο κλεκείνηο, θαί πάληεο νη γεγελείο αγαιιηάζνληαη». 
(Γίο)  
 
Σφ εμαζηξάπηνλ ηήο ραξάο, ππνηππψλ εκθαλψο ν Άγγεινο, ελ ηψ ηάθσ 
ιακπξνθφξνο δείθλπηαη, Γπλαημί θεξχηησλ αλάζηαζηλ, θαί αθέκελαη ηνχ 
θιαπζκνχ, εγαιιηάζαλην, Υξηζηνχ αλαζηάληνο, ηφ ραίξεηε Απνζηφινηο 
δηαγγέιινπζαη. (Γίο)  
 
Σήλ ηψλ Παηέξσλ απαξρήλ, σο αξρεγφλ λφκνπ θαί ηήο Υάξηηνο, Αβξαάκ ηφλ 
Παηξηάξρελ ζήκεξνλ, ζπλειζφληεο πίζηεη ηηκήζσκελ, σο Πξνθήηεο γάξ ηνχ 
Θενχ, πξνθαηεγγείιαην Υξηζηφλ εθ Παξζέλνπ, θαί ηνχηνπ πξνυπαληά ηήλ 
ζείαλ Γέλλεζηλ.  
 
Πξνυπνγξάθνληεο ηξαλψο, ηήλ πξφο εκάο ηνχ Κπξίνπ έιεπζηλ, νη Αγγέινπ 
παξνπζίαο έζβεζαλ, Αβξαάκ νη Παίδεο ηήλ θάκηλνλ, θαί αηκίδα δξφζνπ ηφ 
πχξ, απεξγαζάκελνη ελ ηνχησ ηή πίζηεη, εηθφλνο ρξπζήο δφμαλ ερψλεπζαλ.  
 
Έθξαμε ζηφκαηα ζεξψλ, ν Γαληήι ελ ηψ ιάθθσ Πλεχκαηη, ηνχ ππξφο δέ ηήλ 
ηζρχλ θαηέζβεζαλ, Αβξαάκ νη Παίδεο ηή ράξηηη, θαί ζσζέληεο νχηνη θζνξάο, 
πξνθαηαγγέιινπζη Υξηζηφλ εθ Παξζέλνπ, αηηνχληεο σο ιπηξσηήλ ηήλ 
ζσηεξίαλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ζείσ Πλεχκαηη δειψλ, ηήλ εμ εκψλ απαζψο ζνπ πξφζιεςηλ, Ζζαταο 
αλεβφα Κχξηε, γξεγνξψλ ηψ λφκσ ηήο ράξηηνο, Σφλ έθ γέλνπο κέλ Αβξαάκ, εθ 
ηήο Ηνχδα δέ θπιήο θαηά ζάξθα, Παξζέλνο άλεπ ζπνξάο, έξρεηαη ηίθηνπζα.  
 

Πξνεφξηηνο 
Θεφο ψλ εηξήλεο 



Ο θχζεη Γεζπφηεο, ελ δνχινηο ηειείο, ν Τηφο ηνχ Θενχ ν παληέιεηνο, 
επδφθεζαο δη' έιενο, θαιείζζαη θαί Τηφο, αλζξψπνπ Παλνηθηίξκνλ, δηφ ελ ηψ 
πειαίσ , εθνπζίσο πησρεχζαο, έξρε ηερζήλαη Τπεξάγαζε.  
 
Αρψξεηε θχζεη, Υξηζηέ Βαζηιεχ, πψο κηθξφλ ζε εηζδέμεηαη πήιαηνλ; πψο 
θάηλε ζε δπλήζεηαη, ρσξήζαη Ηεζνχ; Μεηξφο εμ απεηξάλδξνπ, ζαξθί 
επηδεκνχληα, εηο ηά ίδηα φπσο, ηνχο μελσζέληαο ζψζεο Κχξηε.  
 
Ακλάο ηφλ πνηκέλα, πξνήιζε ηεθείλ, επηξεπίδνπ ηφ άγηνλ πήιαηνλ. Πνηκέλεο 
επηζπεχζαηε, Πνηκέλα θαί Ακλφλ ηερζέληα ζεσξήζαη, νη Μάγνη κεηά δψξσλ, 
επηξεπίζζεηε ηνχηνλ, σο Βαζηιέα πξνζθπλήζαη ζαξθί.  

Καηαβαζία 
«Θεφο ψλ εηξήλεο, Παηήξ νηθηηξκψλ, ηήο κεγάιεο Βνπιήο ζνπ ηφλ Άγγεινλ, 
εηξήλελ παξερφκελνλ, απέζηεηιαο εκίλ, φζελ ζενγλσζίαο, πξφο θψο 
νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε, Φηιάλζξσπε». (Γίο) 
 

Σψλ Παηέξσλ 
Χδή ο'  ν 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». (Γίο) 
 
Θαλάηνπ ηήλ λέθξσζηλ, θαί ηνχ άδνπ αγαζέ, εηξγάζσ ηήλ θαζαί ξεζηλ, 
ηξηεκέξσ ηαθή ζνπ ζενπξεπψο, δσήλ δέ επήγαζαο, αλαζηάο ηνίο ελ θφζκσ  
Ηεζνχ Βαζηιεχ. (Γίο)  
 
Ο ηξφπνο θηιφμελνο, ε δέ πίζηηο πςειή, Αβξαάκ ηνχ πξνπάηνξνο, φζελ ζείνλ 
κπζηήξηνλ ηππηθψο, δεμάκελνο έραηξε, ηνχ Υξηζηνχ δέ πξνηξέρσλ λχλ 
αγάιιεηαη.  
 
Σήλ θηίζηλ ππέηαμε, λχλ ε πίζηηο ηνίο Παηζί, ηή δσξεά ηνχ Πλεχκαηνο, ηφ γάξ 
πχξ ην πακθάγνλ θαί αλαηδέο, εδέζζε ηνχο ζέβνληαο, ηνχ ππξφο ηφλ 
εξγάηελ, Ηεζνχλ ηφλ Υξηζηφλ.  
 
Σνχ θφζκνπ ηφ άγξηνλ, ηή ειεχζεη ηνχ Υξηζηνχ, ξπζκίδεζζαη ππέθελελ, 
εηξήλελ πξφο ηήλ ζείαλ ζενπξεπψο, θηκψζαο ηνχο ιένληαο, Γαληήι ν 
Πξνθήηεο ελ ηψ ιάθθσ πνηέ.  

Θενηνθίνλ 
Νεδχνο εθχεζαο, εθ Παξζέλνπ ηφλ Υξηζηφλ, Μαξία Μήηεξ άλαλδξε, φλ είδνλ 
νη Πξνθήηαη ζενπηηθψο, απηνχ πξνρνξεχνπζηλ, νη Παηέξεο λπλί δέ ηά 
Γελέζιηα.  
 

Πξνεφξηηνο 
πιάγρλσλ Ησλάλ 

Νένο νπξαλφο, ππάξρνπζα Γέζπνηλα, εθ κήηξαο ηήο ζήο, σο εθ λεθέιεο 



Υξηζηφλ, δφμεο Ήιηνλ, αλαηείιαη επείγε πειαίσ ζαξθί, σο κέιινληα ηαίο 
ιάκςεζη, ηαίο εαπηνχ ζαθψο, πάληα ηά ηήο γήο πιεξψκαηα, θξαπγάδεηλ δη' 
νίθηνλ ακέηξεηνλ.  
 
Δίδεο ηήλ εκψλ, νδχλελ θαί θάθσζηλ νηθηίξκνλ Υξηζηέ, θαί νπ παξείδεο εκάο, 
αιι' εθέλσζαο, ζεαπηφλ κή εθζηάο ηνχ Γελλήηνξνο, θαί εζθήλσζαο εηο 
κήηξαλ απεηξφγακνλ, ήηηο αλσδίλσο ηέμεζζαη; ζέ ζαξθί ελ πειαίσ 
πξνέξρεηαη.  
 
ξε θαί βνπλνί, πεδία θαί θάξαγγεο, ιανί θαί θπιαί, έζλε θαί πάζα πλνή, 
αιαιάμαηε, επθξνζχλεο ελζένπ πιεξνχκελα, ήιζε πάλησλ επεδήκεζελ ε 
ιχηξσζηο, Λφγνο ηνχ Θενχ ν άρξνλνο, ππφ ρξφλνλ δη' νίθηνλ γελφκελνο.  

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

Κνληάθηνλ 
Σψλ Παηέξσλ  Ήρνο πι. β'  

Υεηξφγξαθνλ εηθφλα κή ζεβαζζέληεο, αιι' αγξάθσ νπζία ζσξαθηζζέληεο, 
Σξηζκαθάξηνη ελ ηψ ζθάκκαηη, ηνχ ππξφο εδνμάζζεηε, ελ κέζσ δέ θινγφο 
αλππνζηα, ηνπ ηζηάκελνη, Θεφλ επεθαιείζζε. Σάρπλνλ ν νηθηίξκσλ, θαί 
ζπεχζνλ σο ειεήκσλ, εηο ηήλ βνήζεηαλ εκψλ, φηη δχλαζαη βνπιφκελνο.  

Ο Οίθνο 
Δθηεηλφλ ζνπ ηήλ ρείξα, ήο πάιαη έιαβνλ πείξαλ Αηγχπηηνη πνιεκνχληεο, θαί 
Δβξαίνη πνιεκνχκελνη, κή θαηαιίπεο εκάο, θαί θαηαπίε εκάο ζάλαηνο, ν 
δηςψλ εκάο, θαί αηάλ ν κηζψλ εκάο, αιι' έγγηζνλ εκίλ, θαί θείζαη ηψλ 
ςπρψλ εκψλ, σο εθείζσ πνηέ ηψλ Παίδσλ ζνπ, ηψλ ελ Βαβπιψλη απαχζησο 
αλπκλνχλησλ ζε, θαί βιεζέλησλ ππέξ ζνχ εηο ηήλ θάκηλνλ, θαί εθ ηαχηεο 
θξαπγαδφλησλ ζνη. Σάρπλνλ ν νηθηίξκσλ, θαί ζπεχζνλ σο ειεήκσλ, εηο ηήλ 
βνήζεηαλ εκψλ, φηη δχλαζαη βνπιφκελνο.  
 

Έηεξνλ Κνληάθηνλ, Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο α'  Υνξφο Αγγειηθφο 

Δπθξαίλνπ Βεζιεέκ, Δπθξαζά εηνηκάδνπ, ηδνχ γάξ ε Ακλάο, ηφλ Πνηκέλα ηφλ 
κέγαλ, ελ κήηξα βαζηάδνπζα, ηνχ ηεθείλ θαηεπείγεηαη, φλπεξ βιέπνληεο, νη 
ζενθφξνη Παηέξεο, επαγάιινληαη, κεηά Πνηκέλσλ πκλνχληεο, Παξζέλνλ 
ζειάδνπζαλ.  

Ο Οίθνο 
Σήο ζήο Παξζέλε θπήζεσο ηήλ ιακπξφηεηα, θαζνξψληεο εθιάκπνπζαλ, 
Αβξαάκ ν θηιφζενο, θαί Ηζαάθ ν ανίδηκνο, θαί Ηαθψβ, θαί πάο ν ζενζχιιεθηνο 
ρνξφο ηψλ αγίσλ αγάιιεηαη, θαί ηήλ θηίζηλ πξνζήγαγνλ, πξφο ζήλ ππάληεζηλ, 
ελ ραξκνζχλαηο ιέμεζη. Υαξάο γάξ πξφμελνο πάζηλ ψθζεο, ελ κήηξα 
ζπιιαβνχζα, ηφλ πνηέ ελ Βαβπιψλη νξαζέληα, θαί ηνχο Παίδαο, ηνχο ελ ηή 



θακίλσ αδίθσο βιεζέληαο, αθιέθηνπο ζπληεξήζαληα ππέξ πάζαλ έλλνηαλ. 
Γηφ θαί αλακέιπνπζη ηφλ νξψκελνλ ελ ρεξζί λεάληδνο, πκλνχληεο Παξζέλνλ 
ζειάδνπζαλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή απηή εκέξα, Κπξηαθή πξφ ηήο Υξηζηνχ γελλήζεσο, κλήκελ άγεηλ 

εηάρζεκελ παξά ηψλ Αγίσλ θαί ζενθφξσλ Παηέξσλ εκψλ, πάλησλ ηψλ απ' 
αηψλνο Θεψ επαξεζηεζάλησλ, απφ Αδάκ άρξη θαί Ησζήθ ηνχ κλήζηνξνο ηήο 
Τπεξαγίαο Θενηφθνπ, θαηά γελεαινγίαλ, θαζψο ν Δπαγγειηζηήο Λνπθάο 
ηζηνξηθψο εξηζκήζαην, νκνίσο θαί ηψλ Πξνθεηψλ θαί ηψλ Πξνθεηίδσλ.  
 

Μλήκε ηψλ πξσηνπιάζησλ Αδάκ θαί Δχαο.  
ηίρνη 

 Τκλψ ζαλφληαο δψλ γέλνπο αξρεγέηαο,  

 Σνχ δήλ κε θαί ζλήζθεηλ κε ηνχο παξαηηίνπο.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Άβει, πηνχ ηνχ Αδάκ.  
ηίρνη 

 Βνά Θεψ ζφλ αΗκα θαί ςπρήο δίρα,  

  πξψηε λεθξψλ, πξψηε θαί ζεζσζκέλσλ.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ ήζ, πηνχ Αδάκ.  
ηίρνη 

 ήζ ζπέξκα θαηλφλ ηνίο γνλεχζηλ αλη' Άβει,  

 Άλζξσπνο σλ δίθαηνο, νίνο ήλ Άβει.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Δλψο, πηνχ ήζ.  
ηίρνη 

 Οθζείο Δλψο κέγηζηνο εθ ηήο ειπίδνο,  

 Πνιινίο ελήθε δήινλ εηο ηήλ ειπίδα.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Κατλάλ πηνχ, Δλψο.  
ηίρνη 

 Βίβισ Κατλάλ Μσζέσο γεγξακκέλνο,  

 Καλ ηψ παξφληη ρξή γξαθήλαη βηβιίσ.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Μαιειεήι, πηνχ Κατλάλ.  
ηίρνη 

 Δμήο πξνθείζζσ Μαιειεήκ ηψ ιφγσ.  

 Τηφο Κατλάλ, νχ πξνεκλήζζε ιφγνο.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Ηάξεδ, πηνχ Μειειεήι.  
ηίρνη 

 Γίθαηνλ φλησο ελ δηθαίσλ πιεζχτ,  



 Καί ηνχ δηθαίνπ κλεκνλεχεηλ Ηάξεδ.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Δλψρ, πηνχ, Ηάξεδ.  
ηίρνη 

 Θεψ πξνδήισο επαξεζηήζαο ιφγσ,  

 Δλψρ αδήινηο εγθαησ θίζζε ηφπνηο.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Μαζνπζάια, πηνχ Δλψρ.  
ηίρνη 

 Δλψρ ζε ηέθλνλ εθκαζψλ Μαζνπζάια,  

 Έγξαςα πξφο κάζεζηλ άιισλ ελζάδε.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Λάκερ, πηνχ Μαζνπζάια.  
ηίρνη 

 Λάκερ, δχν γλνχο, δείλ έγλσλ, ηηκάλ έλα,  

 Οπ ηφλ θνλεπηήλ, αιι' νκσλχκσο Λάκερ.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Νψε, πηνχ Λάκερ.  
ηίρνη 

 Αδάκ βξνηνίο φιεζξνλ εθ μχινπ θέξεη.  

 Γηά μχινπ δέ Νψε πάλ ζψδεη γέλνο.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ ήκ, πηνχ Νψε.  
ηίρνη 

 ήκ παηξηθήλ γχκλσζηλ εκθξφλσο ζθέπσλ,  

 Σάο παηξηθάο εθεχξελ επράο εηο ζθέπελ.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Ηάθεζ, πηνχ Νψε.  
ηίρνη 

 Μή ζείο, Ηάθεζ Παηξφο αηζρχλn πιάηνο,  

 Βίνπ πιαηπζκφλ επραίο Παηξφο ιακβάλεη.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Αξθαμάδ, πηνχ ήκ.  
 

 Εή Κχξηνο δψλ, νπ ηφλ Αξθαμάδ ιίπσ,  

 Καί γάξ ρξεψλ θαί ηνχηνλ εληαχζα γξάθεηλ.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Κατλάλ, πηνχ Αξθαμάδ.  
ηίρνη 

 Κατλάλ εκίλ εμεγήγεξηαη λένο,  

 Σψ πξίλ Κατλάλ, εκθεξήο εθ ηνχ ηξφπνπ.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ άια, πηνχ Κατλάλ.  
ηίρνη 



 πκπαηξησηψλ νξκαζψ θαί ζπκθχισλ,  

 Ζ ζπγγέλεηα ζπλδέεη θαί ηφλ άια.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Έβεξ, αθ' νχ θαί νη Ηνπδαίνη Δβξαίνη εθιήζεζαλ.  
ηίρνη 

 Μέγαο ηηο φλησο ηνίο Ηνπδαίνηο Έβεξ,  

 Γνχο εμ εαπηνχ θιήζηλ Δβξαίσλ γέλεη.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Φάιεθ, πηνχ Έβεξ.  
ηίρνη 

 Παλεγπξίδσ θαί ηφλ εμ Έβεξ ηφθνλ.  

 Χο Μσυζήο γάξ θεζη, ηίθηεη ηφλ Φάιεθ.  
 

Μλήκε Ραγάβ, πηνχ Φάιεθ.  
ηίρνη 

 Πάιηλ θχεζηο, θαί πάιηλ λένο ηφθνο,  

 Τηφλ Ραγάβ ηεθφληνο εκίλ ηνχ Φάιεθ.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ εξνχρ, πηνχ Ραγάβ.  
ηίρνη 

 Γξάθσλ παιαηψλ ηνχο επ' αιιήισλ ηφθνπο,  

 Άλ εθιάζσκαη ηφλ εξνχρ, ακαξηάλσ.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Ναρψξ, πηνχ εξνχρ.  
ηίρνη 

 Γέλνπο ππάξρεηλ ηψλ άλσ ιειεγκέλσλ,  

 Καί ηφλ Ναρψξ γλνχο νπ δητζηψ ηνχ γέλνπο.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ ζάξξα, πηνχ Ναρψξ.  
ηίρνη 

 Τηφο πξνζειζψλ εθ Ναρψξ θιήζηλ ζάξξαο,  

 Παηήξ ππήξμε παηξφο Δζλψλ κπξίσλ.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Παηξηάξρνπ,, Αβξαάκ, πηνχ ζάξξα.  
ηίρνη 

 Σφλ Αβξαάκ πψο δεμηψζνκαη ιφγνηο,  

 ο εμηψζε δεμηνχζζαη θαί Νφαο; 
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Ηζαάθ, πηνχ Αβξαάκ.  
ηίρνη 

 Γεζείο, Ηζαάθ, εηο ζθαγήλ, ηχπνο γίλε,  

 Δπί ζθαγήλ ήμνληνο πςίζηνπ Λφγνπ.  
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Ηαθψβ πηνχ Ηζαάθ.  



ηίρνη 

 Γηά θιίκαθνο Ηαθψβ, ηήο Παξζέλνπ,  

 Πξφο γήλ Θεφλ ρσξνχληα πξίλ ηφθνπ βιέπεη.  
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Ρνπβίκ, πηνχ Ηζαάθ.  
ηίρνη 

 Σήο πηφηεηνο, Ηαθψβ ηνχ ηηκίνπ,  

 Ρνπβίκ έγλσλ ηφλ ζείνλ, αξρήλ ηηκίαλ.  
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ πκεψλ, πηνχ Ηαθψβ.  
ηίρνη 

 θάλ δεπηεξεχε πκεσλ εθ ηνχ ηφθνπ,  

 Κιένο παξ' εκίλ νπ ηφ δεχηεξνλ θέξεη.  
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Λεπτ, πηνχ Ηαθψβ.  
ηίρνη 

 Θενχ κεγίζηνπ ζείνο ψλ ππεξέηεο,  

 Σί, Λεπτ, κείδνλ ηήο δε ηήο δφμεο ζέιεηο; 
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Ηνχδα, πηνχ Ηαθψβ, νχ εθ ηήο θπιήο ν Υξηζηφο.  
ηίρνη 

  Ηνχδαλ αηλέζνπζηλ νη ζεζσζκέλνη.  

 Δμ Ηνχδα γάξ Υξηζηφο ε ζσηεξία.  
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Εαβνπιψλ, πηνχ Ηαθψβ, νχ ε θπιή παξάιηνο.  
ηίρνη 

 Αθηάο θαηνηθείλ ν Εαβνπιψλ εθξίζε,  

 Γήο θαί ζαιάηηεο εηο έλ άθξα ζπλδέσλ.  
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Ηζάραξ, πηνχ Ηαθψβ, νχ ε θπιή γεπφλνο.  
ηίρνη 

 ηήζαο εαπηφλ εηο ηφ πνλείλ Ηζάραξ,  

 Εσήλ ζπληζηά, γήζελ άξηνλ εθθέξσλ.  
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Γάλ, πηνχ Ηαθψβ, νχ ε θπιή θξηηήο.  
ηίρνη 

 Λανχ θξηηήο Γάλ, γιψηηα ηήο εμνπζίαο  

 Επγνίο δηθαίνηο πάζηλ εμάγσλ θξίζηλ.  
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Γάδ, πηνχ Ηαθψβ, νχ ε θπιή ιεζηεπνκέλε ή 
ιεζηεχνπζα.  

ηίρνη 

 Γάδ πεηξαηεπζείο, πεηξαηεχσλ εθηξέρεη,  

 Νίθαηο δέ πάλησλ πεηξαηψλ θαηηζρχεη.  



 
Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Αζήξ, πηνχ Ηαθψβ, νχ ε θπιή πινπζία επί 

ρψξαηο ζηηνθφξνηο.  
ηίρνη 

 Αζήξ δέ, θεζί, πίνλα πινπηεί ζηάρπλ,  

 Σξέθεη ηε ηνχο άξρνληαο άξησ πινπζίσ.  
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Νεθζαιείκ, πηνχ Ηαθψβ, νχ ε θπιή πνιχ 
πιήζνο.  

ηίρνη 

 Χο έξλνο φλησο Νεθζαιείκ αλεηκέλνλ  

 Δηο πιήζνο απηψ ηήο θπιήο επισκέλεο.  
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Ησζήθ, πηνχ Ηαθψβ, νχ ε θπιή πεξίδνμνο θαί 
πεξηθαλήο.  

ηίρνη 

 Ζπμεκέλνλ ζε, ζφο Παηήξ είλαη ιέγσλ,  

 Γφμαλ θπιήο ζήο, Ησζήθ, δηαγξάθεη.  
 

Μλήκε ηνχ Παηξηάξρνπ Βεληακίλ, πηνχ Ηαθψβ, νχ ε θπιή απφ αγξίαο 
πξαεία.  

ηίρνη 

 Φαγψλ ηφ πξστ Βεληακίλ, σο ιχθνο,  

 Πξάνο θαλείο, δίδσζη βξψζηλ εζπέξαο.  
 

Μλήκε Φαξέο θαί Εαξά ηψλ δηδχκσλ, πηψλ Ηνχδα ηνχ Παηξηάξρνπ.  
ηίρνη 

 Κνηλψο επαηλψ ζπέξκα θνηλφλ Ηνχδα  

 Φαξέο Εαξά ηε, ηνχο δηδχκνπο ζπγγφλνπο.  
 

Μλήκε Δζξψκ, πηνχ Φαξέο.  
ηίρνη 

 Δθ Φαξέο Δζξψκ, ψζπεξ εθ ξίδεο θιάδνο,  

 Άκθσ δέ ξίδεο Αβξαάκ ζείνη θιάδνη.  
 

Μλήκε Αξάκ, πηνχ Δζξψκ.  
ηίρνη 

 Γέγεζελ Δζξψκ, νπ λνζψλ αηεθλίαλ.  

 Αξάκ γάξ απηψ ηέθλνλ εγαπεκέλνλ.  
 

Μλήκε Ακηλαδάβ, πηνχ Αξάκ.  
ηίρνη 

 Σφλ Ακηλαδάβ εμ Αξάκ θχλαη ιφγνο.  

 Σνχηνπ γάξ πηφλ ε Γξαθή ηνχηνλ ιέγεη.  



 
Μλήκε Νααζψλ, πηνχ Ακηλαδάβ.  

ηίρνη 

 Δηο θαί Νααζψλ ηήο, Ηνχδα θαηξίαο,  

 Δμ Ακηλαδάβ ηήο θπιήο εμ, Ηνχδα.  
 

Μλήκε αικψλ, πηνχ Νααζψλ.  
ηίρνη 

 Ζχμεζε ζεηξάλ Αβξακηαίνπ γέλνπο  

 αικψλ πξνειζψλ ηήο Νααζψλ Οζθχνο.  
 

Μλήκε Βνφδ, πηνχ αικψλ.  
ηίρνη 

 Δπαγγειηζηά, ηνχδε αικψλ πηέα,  

 Σίλα γξάθεηο ζχ; Σφλ Βνφδ, θεζί, γξάθσ.  
 

Μλήκε Χβήδ, πηνχ Βνφδ, ηνχ εθ ηήο Ρνχζ γελλεζέληνο.  
ηίρνη 

 Δθ Ρνχζ κέλ Χβήδ, ηήλ θπιήλ Μσαβίηεο,  

 Δθ ηνχ Βνφδ δέ δήινο, Ηζξαειίηεο.  
 

Μλήκε Ηεζζαί, πηνχ Χβήδ.  
ηίρνη 

 Ηεζζαί ηίθηε, ηηθηέησ θαί ζφλ γέλνο,  

 Έσο απ' απηνχ Παίο Θεφο ηερζή κέγαο.  
 

Μλήκε Γαπτδ Βαζηιέσο, πηνχ Ηεζζαί.  
ηίρνη 

 Δγψ ηί θήζσ, καξηπξνχληνο Κπξίνπ,  

 Σφλ Γαπτδ εχξνλ, σο εκαπηνχ θαξδίαλ; 
 

Μλήκε νινκψληνο Βαζηιέσο, πηνχ Γαπίδ.  
ηίρνη 

 νθφο νινκψλ πξψηνο ελ ζνθνίο βίνπ,  

 Έρσλ ηφ πξψηνλ ηψλ θαιψλ ηψλ ηνχ βίνπ.  
 

Μλήκε Ρνβνάκ Βαζηιέσο, πηνχ νινκψληνο.  
ηίρνη 

 Δγθψκηφλ ζνη Ρνβνάκ, πιέθσ κέγα,  

 φλ πάππνλ είλαη ηφλ κέγαλ Γαπτδ ιέγσλ.  
 

Μλήκε Αβηά Βαζηιέσο, πηνχ Ρνβνάκ.  
ηίρνη 

 Βνά Ρνβνάκ πξφο ηφλ Αβηά ιέγσλ.  



 Δγψ Παηήξ ζφο, θαί ζχ κνπ ηφ ηεθλίνλ.  
 

Μλήκε Αζά Βαζηιέσο, πηνχ Αβηά.  
ηίρνη 

 Δπζή ηφλ Αζά κελχεη Βαζηιέα,  

 Ζ ηεηξάηηηινο ηψλ Βαζηιεηψλ βίβινο.  
 

Μλήκε Ησζαθάη Βαζηιέσο, πηνχ Αζά.  
ηίρνη 

 Ησζαθάη ηά πάληα ρξεζηφο ελ βίσ  

 Δπξψλ αθνξκάο παηξφζελ ρξεζηνχ βίνπ.  
 

Μλήκε Ησξάκ Βαζηιέσο, πηνχ Ησζαθάη.  
ηίρνη 

 Ησξάκ εκίλ εμ Ησζαθάη έθπ.  

 Τφο Βαζηιεχο, εθ παηξφο Βαζηιέσο.  
 

Μλήκε Οδίνπ Βαζηιέσο, πηνχ Ησξάκ.  
ηίρνη 

 Αλήθε θαξπφλ επγελή ηφλ Οδίαλ,  

 Άλαμ Ησξάκ, Ησζαθάη ν θιάδνο.  
 

Μλήκε Ησάζακ Βαζηιέσο, πηνχ Οδίνπ.  
ηίρνη 

 Σφλ lσάζακ, σο λενηηφλ Οδίνπ,  

 Σήο βαζηιείαο ε θαιηά ιακβάλεη.  
 

Μλήκε Άραδ Βαζηιέσο, πηνχ Ησάζακ.  
ηίρνη 

 Σφ ηήο θεθαιήο ζη' έκκα lσάζακ,  

 ηέθεη θεθαιήλ εππξεπψο θαί ηήλ Άραδ.  
 

Μλήκε Δδεθίνπ Βαζηιέσο, πηνχ Άραδ.  
ηίρνη 

 νβεί ηειεπηήλ δαθξχζαο Δδεθίαο.  

 Σνζνχηνλ ηζρχνπζη ξείζξα δαθξχσλ! 
 

Μλήκε Μαλαζζή Βαζηιέσο, πηνχ Δδεθίνπ.  
ηίρνη 

 σηεξηψδεο πξφο κεηάγλσζηλ βάζξνλ,  

 Μαλαζζήο εκίλ ηήλ πξνζεπρήλ πεγλχεη.  
 

Μλήκε Ακκψλ Βαζηιέσο, πηνχ Μαλαζζή.  
ηίρνη 



 Ακκψλ θπεζείο ηήο αινπξγίδνο κέζνλ,  

 Ήλ θαί Βαζηιεχο, θαί Βαζηιείαο ηέθλνλ.  
 

Μλήκε Ησζίνπ Βαζηιέσο, πηνχ Ακκψλ.  
ηίρνη 

 Ησζίαο έλαληη ηνχ Θενχ κέγαο,  

 λ γλνχο επαηλείλ, δεηιηψλ κή ζκηθξχλσ.  
 

Μλήκε Ηερνλίνπ Βαζηιέσο, πηνχ, Ησζίνπ.  
ηίρνη 

 Δλ Βαβπιψλνο ηή κεηνηθία ιφγνο,  

 Ηερνλίαλ εκπαξνηθήζαη βίσ.  
 

Μλήκε αιαζηήι, πηνχ Ηερνλίνπ.  
ηίρνη 

 Πξψηνλ κεη' απηήλ ηήλ κεηνηθίαλ ηέθλνλ  

 Σφλ αιαζηήι Ηνχδα θπιή θχεη.  
 

Μλήκε Ενξνβάβει, ηνχ ηφλ Ναφλ ηψλ Ηεξνζνιχκσλ θαπζέληα 
αλεγείξαληνο.  

ηίρνη 

 Ναβνπδαξδάλ έθαπζε Ναφλ Κπξίνπ,  

 Οχ θαχζηλ ήξε θηίζκαηη Ενξνβάβει.  
 

Μλήκε Αβηνχδ, πηνχ Ενξνβάβει.  
ηίρνη 

 Αβηνχδ φξπεμ, νχ θπή Ενξνβάβει.  

 Χο ηήλ θπήλ νχλ, θαί ηφλ φξπεθα γξάθσ.  
 

Μλήκε Διηαθείκ, πηνχ Αβηνχδ.  
ηίρνη 

 Σφλ Διηαθείκ Αβηνχδ γξάθεη γφλνλ,  

 Μαηζαίνο εκίλ, αθξηβήο γνλνγξάθνο.  
 

Μλήκε Αδψξ, πηνχ Διηαθείκ.  
ηίρνη 

 Ο ζείνο Αδψξ εμ Διηαθείκ έθπ,  

 ζεία Γξαθή ιέγνπζα ηνχην πεηζάησ.  
 

Μλήκε αδψθ, πηνχ Αδψξ.  
ηίρνη 

 Αδψξ θπτζθσλ ηφλ αδψθ νχ ιαλζάλεη,  

 λ ζπγγξαθεχο γλνχο εθθαιχπηεη ηφλ ηφθνλ.  
 



Μλήκε Αρείκ, πηνχ αδψθ.  
ηίρνη 

 Σνίο ηνχ αδψθ δεηνχζηλ πηφλ, Μαηζαίνο,  

 Γείμεη ηφλ Αρείκ, εθβαιψλ ηφ βηβιίνλ.  
 

Μλήκε Διηνχδ, πηνχ Αρείκ.  
ηίρνη 

 Σερζείο απ' Αρείκ, Διηνχδ ψθζε ηέθλνλ,  

 Οθζήζεηαη δέ θαί παηήξ ηεθλνηξφθνο.  
 

Μλήκε Διεάδαξ, πηνχ Διηνχδ.  
 

 Ηδνχ ηεθφληα θαί ηφλ Διηνχδ έγλσλ,  

 Διεάδαξνλ ηέθλνλ, εί βνχιεη, κάζε.  
 

Μλήκε Μαηζάλ, πηνχ Διεάδαξ.  
ηίρνη 

 Διεάδαξ δέ ηφλ Μαηζάλ γελλάλ ιέγεη,  

 Μαηεπηξίαο άθνπε, Μαηζαίνπ Βίβινπ.  
 

Μλήκε Ηαθψβ, πηνχ Μαηζάλ.  
ηίρνη 

 Καί Μαηζάλ εηζήλεγθελ πηφλ εηο βίνλ  

 Σφλ Ηαθσβ γάξ εηζελεγθψλ επξέζε.  
 

Μλήκε Ησζήθ ηνχ Μλήζηνξνο, πηνχ Ηαθψβ.  
ηίρνη 

 Μλεζηήξ Ησζήθ, ψ ηφ Πλεχκα πξφ γάκνπ,  

 Μλεζηήλ εθείλνπ, ζπιιαβνχζαλ δεηθλχεη.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Μειρηζεδέθ.  
ηίρνη 

 Έρεη Γξαθή παηξφο ζε θαί κεηξφο δίρα,  

 Υξηζηνχ ηππνχληα Μειρηζεδέθ ηνχο ηφθνπο.  
 

Μλήκε ηνχ δηθαίνπ Ηψβ.  
ηίρνη 

 Όςηζηνλ επξψλ αμίσο επαηλέηελ,  

 Ηψβ επαίλσλ νπ δέε ηψλ γετλσλ.  
 

Μλήκε ηνχ Πξνθήηνπ Μσζέσο, θαί ξ θαί Ααξψλ ηψλ Ηεξέσλ.  
ηίρνη 

 χλ ξ Ααξψλ πξνγξάθεη Υξηζηνχ πάζνο,  

 Τςνχληεο άκθσ ζηαπξηθψο ηφλ Μσζέα.  



 
Μλήκε Ηεζνχ ηνχ Ναπή.  

ηίρνη 

 Τκλείλ Ηεζνχλ πνίνο αξθέζεη ιφγνο,  

 Χ ζπιιαιψλ ππήξρε θαί Θεφο Λφγνο; 
 

Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ ακνπήι.  
ηίρνη 

 Οθζαικφλ εκίλ επκελή Θενχ ηίζεη,  

 Οθζαικέ ζείε, θαί ηά κέιινληα βιέπσλ.  
 

Μλήκε ηνχ Πξνθήηνπ Νάζαλ.  
ηίρνη 

 Ακαξηηψλ έιεγρνο νμχο ψλ Νάζαλ,  

 Ζκάξηνκελ ιέγνπζη, ζπγγλψκελ λέκνηο.  
 

Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Γαληήι.  
ηίρνη 

 Καί ζεξία θξίηηνπζηλ αξεηήο θίινλ.  

 Έξγνηο Γαληήι ηνχην πηζηνχηαη κέγαο.  
 

Μλήκε ηψλ Αγίσλ, ηξηψλ Παίδσλ.  
ηίρνη 

 Καί πχξ, ηφ πχξ ήλ ηήο θακίλνπ, θαί δξφζνο.  

 Πξφο δπζζεβείο πχξ, πξφο δέ ηνχο Παίδαο δξφζνο.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο άξξαο, γπλαηθφο Αβξαάκ.  
ηίρνη 

 Νεχζεη Θενχ θαί ζηείξα ληθάηαη θχζηο.  

 Καί κάξηπο σδίλνπζα άξξα παηδίνλ.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο Ρεβέθθαο, γπλαηθφο Ηζαάθ.  
ηίρνη 

 Καί ηήλ αξίζηελ ηψλ γπλαηθψλ Ρεβέθθαλ,  

 Άξηζηνο εχξελ αλδξψλ θνηλφλ ιέρνπο.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο Λείαο, πξψηεο γπλαηθφο, Ηαθψβ.  
ηίρνη 

 Λείαο πξνζψπσ Κχξηνο κή δνχο ράξηλ,  

 Κπήζεσο δίδσζη ηή κήηξα ράξηλ.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο Ραρήι, δεπηέξαο γπλαηθφο, Ηαθψβ.  
ηίρνη 

 Θενχο παηξψνπο ε Ραρήι θιέπηεη πφζσ,  



 Δλ εζράησ δέ ηφλ Θεφλ πνζεί Λφγνλ.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο Αζηλέζ, γπλαηθφο, Ησζήθ ηνχ παγθάινπ.  
ηίρνη 

 Κάιιεη παξήιζελ ήιηνο κέλ αζηέξαο,  

 Ζ δ' Αζηλέζ κνη ηάο πθ' ήιηνλ θφξαο.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο Μαξίαο, αδειθήο Μσυζέσο.  
ηίρνη 

 Άζσκελ, εηπέ, θαί πάιηλ ηψ Κπξίσ,  

 Φπρήο θξνηνχζα ηχκπαλνλ λχλ Μαξία.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο Γεβφξξαο ηήο θξηλάζεο ηφλ Ηζξαήι.  
ηίρνη 

 Τπέξ γπλαίθαο ε Γεβφξξα ηήλ θξέλα,  

 Βάζεη θξελφο θξίλνπζα ιαφλ Κπξίνπ.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο Ρνχζ.  
ηίρνη 

 Έζλνο ιηπνχζα Ρνχζ εαπηήο θαί ζέβαο,  

 Έζλεη πξνζήιζε θαί Θεψ ηνχ Μσζέσο.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο αξαθζίαο, πξφο ήλ Ζιίαο απεζηάιε.  
ηίρνη 

 Άζπαξηνλ είρε ηήλ ηξνθήλ αξαθζία,  

 Καηλφλ ιαρνχζα ιήτλνλ ηφλ Ζιίαλ.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο σκαλίηηδνο ηήο μελνδνρεζάζεο ηφλ Διηζαίνλ.  
ηίρνη 

 Διηζαίνο ζνη θιείζξα λεδχνο ιχεη,  

 Χ θιείζξα σκαλίηηο ήλνημαο δξφκνπ.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο Ηνπδίζ, ηήο αλεινχζεο ηφλ Οινθέξλελ.  
ηίρνη 

 λ πάο αλήξ έθξηηηε, δεηλφλ νπιίηελ,  

 Γπλή θαζείιελ, Ηνπδίζ, Οινθέξλελ.  
 
Μλήκε ηήο δηθαίαο Δζζήξ, ηήο ιπηξσζακέλεο ηφλ Ηζξαήι εθ ζαλάηνπ.  

ηίρνη 

 Έζσζελ Δζζήξ άλδξαο Ηζξαειίηαο,  

 Άδνπ θπλήλ κέιινληαο ελδχλαη πάιαη.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο Άλλεο, ηήο κεηξφο ακνπήι ηνχ Πξνθήηνπ.  
ηίρνη 



 Δπρήο ηέθλνλ ηεθνχζα ακνπήι κέγαλ,  

 Νηθά Φελάλλαλ, Άλλα πνιιήλ ελ ηέθλνηο.  
 

Μλήκε ηήο δηθαίαο σζάλλεο.  
ηίρνη 

 Καλψλ πξφθεηηαη ζσθξνλνχζαηο ελ βίσ,  

 Ο ηήο σζάλλεο ζσθξνλέζηαηνο βίνο.  
 

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

Σψλ Παηέξσλ 
Χδή δ'  ν Δηξκφο 

«Άθξαζηνλ ζαχκα! ν ελ θακίλσ ξπζάκελνο, ηνχο Οζίνπο Παίδαο εθ θινγφο, 
ελ ηάθσ λεθξφο, άπλνπο θαηαηίζεηαη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ κεισδνχλησλ. 
Λπηξσηά ν Θεφο επινγεηφο εί». (Γίο)  
 
Χ μέλνλ ζαχκα! ν ελ πςίζηνηο θαζήκελνο, επί ζξφλνπ, Κχξηνο απηφο, 
πξνζιήςεη ζαξθφο, ζάλαηνλ ππέκεηλελ, αιι' εμαλέζηε ζεφηεηνο Ηζρχτ, 
ζπλεγείξαο λεθξνχο ηνχο απ' αηψλνο. (Γίο) 
 
Υξηζηφλ γελλήζαο ηφ θαηά ζάξθα ηήο πίζηεσο, αξρεγέηα Πάηεξ, Αβξαάκ, 
εδείρζεο Δζλψλ, Πλεχκαηη Παηήξ ελαξγψο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ 
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Αςχρσλ ήρνπο, δηαθελήο αιαιάδνληαο, ηψλ εκςχρσλ, ήκβιπλελ σδή, 
θακίλνπ γάξ πχξ, θιεγνκέλνηο ζψκαζη, θαηαπαηνχληεο νη Παίδεο αισβήησο, 
αλεβφσλ. ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Σή ζεσξία ελαηελίζαο ηνχ Πλεχκαηνο, ν Πξνθήηεο, πάιαη Γαληήι, Υξηζηνχ 
πξνηππνί, ηήλ δεπηέξαλ έιεπζηλ, θαί ηά ελ ηαχηε θξηθηά πξνθαηαγγέιιεη, 
εθβνψλ, ν Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Σφ μέλνλ ζαχκα, ηφ ελ Πξνθήηαηο ζξπινχκελνλ, θαί παηξάζη, πάιαη εκθαλψο, 
Παξζέλνο Αγλή, ηεμνκέλε πάξεζηηλ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ κεισδνχλησλ. 
Λπηξσηά ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Πξνεφξηηνο  Οη Παίδεο επζεβεία 
Ζ άκπεινο ε ζεία, ηφλ αθήξαηνλ βφηξπλ πεξθάδνπζα, εγγίδεη ήθεη ηνχ ηεθείλ, 
επθξνζχλεο νίλνλ βιχδνληα, θαί πνηίδνληα εκάο, απηψ θξαπγάδνληαο, ν ηψλ 
Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ζ ζεία κπξνζήθε, ηφ επψδεο κχξνλ έλδνλ θέξνπζα, ελ ηψ πειαίσ Βεζιεέκ, 
εθθελψζαη ηνχην έξρεηαη, επσδίαο κπζηηθήο πιεξνχλ ηνχο κέιπνληαο, ν ηψλ 
Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί.  
 



Λαβίο ήλ Ζζαταο, ν Πξνθήηεο πάιαη εζεάζαην, ηφλ ζείνλ άλζξαθα Υξηζηφλ, 
ελ θνηιία ήθεη θέξνπζα, πάζαλ χιελ ακαξηίαο θαηαθιέγνληα, ηψλ δέ πηζηψλ 
ηάο ςπράο θσηαγσγνχληα.  

Καηαβαζία 
«Οη Παίδεο επζεβεία ζπληξαθέληεο, δπζζεβνχο πξνζηάγκαηνο 
θαηαθξνλήζαληεο, ππξφο απεηιήλ νπθ επηνήζήζαλ, αιι' ελ κέζσ ηήο 
θινγφο, εζηψηεο έςαιινλ, Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί».  
 

Σψλ Παηέξσλ  
Χδή ε'  ν Δηξκφο 

«Έθζηεζη θξίηησλ νπξαλέ, θαί ζαιεπζήησζαλ, ηά ζεκέιηα ηήο γήο, Ηδνχ γάξ 
ελ λεθξνίο ινγίδεηαη, ν ελ πςίζηνηο Θεφο, θαί ηάθσ ζκηθξψ μελνδνρείηαη, φλ 
Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, Λαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο». (Γίο) 
 
Χ ηήο αθάηνπ ζνπ Υξηζηέ, ζπγθαηαβάζεσο, δη' εκάο ηνχο ηαπεηλνχο! ηδνχ γάξ 
ζαλάηνπ γεπζάκελνο, Θεφο αζάλαηνο ψλ, ελ ηάθσ σο βξνηφο θαηεηέζεο, αιι' 
εμαλέζηεο Λφγε, ζπλεγείξαο ηνχο θάησ, ζέ ππεξπςνχληαο, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. (Γίο) 
 
νχ ηήλ ζθαγήλ πξνεθηππψλ, ν Αβξαάκ Υξηζηέ, φλ εγέλλεζελ πηφλ, ελ φξεη 
πεηζαξρψλ ζνη Γέζπνηα, θαζάπεξ πξφβαηνλ αλήιζε ζπζηάζσλ ελ πίζηεη, 
αιι' επαλήθε ραίξσλ, Ηζαάθ θαί πξεζβχηεο, ζέ ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Φιφμ ε αθάκαηνο Υξηζηέ, ελδπζακέλσλ ζε, σο ηκάηηνλ ηφ πχξ, ηφ ζείνλ, ηψλ 
Αγίσλ Παίδσλ ζνπ, απεκαπξψζε ζθνδξψο, θαί δξφζνο ηή ζή ζπγθαηαβάζεη, 
ηνίο ςάιινπζηλ ερείην, Ηεξείο επινγείηε, Λαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Γίδνηαη ιένπζη βνξά, αξξήηνηο θξίκαζηλ, ν Πξνθήηεο Γαληήι, αιι' έζρελ 
εγθξαηείαο δφγκαζη, ζπλλεζηεπηάο επζεβψο, ηνχο ζήξαο ελ ηψ βφζξσ ηνχ 
ιάθθνπ, απηνχ ηαίο ηθεζίαηο, Αβξαάκ θαί ηψλ Παίδσλ, ζψζνλ ελ εηξήλε, 
Υξηζηέ ηνχο ζέ πκλνχληαο.  

Θενηνθίνλ 
Ολ πξνθαηήγγεηιαλ πηζηψο, πξνθεηηθαί θσλαί, Ηεζνχλ Δκκαλνπήι, 
αλζξψπνπ ελ κνξθή εξρφκελνλ, ηφλ ηνχ Θενχ θαί Παηξφο, Τηφλ ηε θαί 
ζπλάλαξρνλ Λφγνλ, εθ Πλεχκαηνο Αγίνπ, ε Παξζέλνο Μαξία, ηίθηεη 
απεηξάλδξσο, ελ Βεζιεέκ ηή πφιεη.  
 

Πξνεφξηηνο 
Θαχκαηνο ππεξθπνχο 

Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ κεη' Αγγέισλ, εθβνήζσκελ ελ επθξνζχλε, ν σηήξ 
ηερζήζεηαη, ν Γεζπφηεο επηδεκεί, φλ αζηήξ ππνδεηθλχεη Μάγνηο ζπεχδνπζηλ, 
απηφλ επί θάηλεο ηνχ ζεάζαζζαη. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 



ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Γνχινηο επεγξάθεο εθψλ ν Γεζπφηεο, ηψ ηνχ Καίζαξνο ππείθσλ λφκσ, 
φπσο ηφ αλζξψπηλνλ, ηήο δνπιείαο ηνχ πνλεξνχ, σο Θεφο ειεπζεξψζεο 
Πνιπέιεε, δηφ γεγεζφηεο αλακέιπνκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, 
θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Βξέθνο λένλ θέξσλ ζε άλαξρε Λφγε, πείξαλ δέ φισο αλδξφο νπθ έγλσλ, ε 
Παξζέλνο έιεγελ, απνξνχζα ηίλα ελ γή, νλνκάζσ ζνπ Παηέξα, νπθ 
επίζηακαη, δηφ κεηά πάλησλ αλακέιπσ ζνη, επινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Σψλ Παηέξσλ 
Χδή ε'  ν Δηξκφο 

«Μή επνδχξνπ κνπ Μήηεξ, θαζνξψζα ελ ηάθσ, φλ ελ γαζηξί άλεπ ζπνξάο, 
ζπλέιαβεο Τηφλ, αλαζηήζνκαη γάξ θαί δνμαζζήζνκαη, θαί πςψζσ ελ δφμε, 
απαχζησο σο Θεφο, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ, ζέ κεγαιχλνληαο». (Γίο) 
 
Σί επνδχξε ε θηίζηο, έλ ηαπξψ θαζνξψζα, θαί ελ ζνξψ ηφλ ηήο δσήο, 
Γεζπφηελ θαί Θεφλ, αλαζηήζεηαη γάξ θαηλνπνηψλ ζε θαηδξψο, ηξηεκέξσ 
εγέξζεη, ηνλ άδελ θαζειψλ, θαί λεθξνχο ζπλεγείξαο, αλεπθεκνχληαο απηφλ. 
(Γίο) 
 
Σψλ πξφ ηνχ λφκνπ Παηέξσλ, Δνξηήλ εθηεινχληεο, ηφλ εμ απηψλ ζενπξεπψο, 
ηηκψκελ Ηεζνχλ, Αβξαάκ γάξ νκνχ, θαί Ηζαάθ θαί, Ηαθψβ, Πξνθεηψλ θαί ηνχ 
λφκνπ, εδείρζεζαλ θξεπίο, θαί ηήο Υάξηηνο πίζηεη, πλεπκαηηθαί απαξραί.  
 
Ο ελ ππξί ππνδείμαο, ηψ Μσζή ελ ηή βάησ, ηφ ππέξ λνχλ ζενπηηθψο, 
κπζηήξηνλ ν Θεφο, ελ ππξί ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάο ν απηφο, ηψ ππξί ηήο 
εκθχηνπ, ζεφηεηνο απηνχ, ηήο θακίλνπ θιφγα, δξφζνλ απέδεημε.  
 
Σψ Αβξαάκ ζπλειζφληεο, νη παλάγηνη Παίδεο, θαί Γαληήι ν ζαπκαζηφο, 
Πξνθήηεο ηνχ Θενχ,, Ηζαάθ Ηαθψβ, κεηά Μσζή, Ααξψλ, ηνχ Υξηζηνχ πξφ ηνχ 
ηφθνπ, ρνξεχνπζη πηζηψο, δπζσπνχληεο απαχζησο, εηο ηφ ζσζήλαη εκάο.  

Θενηνθίνλ 
πγραίξεη πάζα ε θηίζηο, ηψ ζψ ηφθσ Παξζέλε, ηήλ γάξ Δδέκ ε Βεζιεέκ, 
δηήλνημελ εκίλ, θαί ηδνχ ηήο δσήο ηνχ μχινπ άπαληεο, απνιαχνληεο πίζηεη, 
βνψκελ εθηελψο. Σάο εκψλ ηθεζίαο, Γέζπνηα πιήξσζνλ.  
 

Πξνεφξηηνο 



Μπζηήξηνλ μέλνλ 
Μπζηήξηα μέλα, θξηθηά θαί παξάδνμα! ν ηήο δφμεο Κχξηνο, ήιζελ επί ηήο γήο, 
θαί πειαίσ πησρεχζαο ππέδπ ζαξθί, ηφλ Αδάκ αλαθαιέζαζζαη δεηψλ, θαί 
ηήλ Δχαλ ηψλ ψδίλσλ εθιπηξψζαζζαη.  
 
παξγάλνηο ζνπ ιχεηο, ζεηξάο παξαπηψζεσλ, ηή πνιιή πησρεία δέ, πάληαο 
θαηαπινπηίδεηο νηθηίξκνλ, αιφγνπ θαθίαο ηεζείο, ελ θάηλε, ηψλ αιφγσλ δέ, 
βξνηνχο απαιιάηηεηο, ηνχ Θενχ Λφγε πξνάλαξρε.  

Θενηνθίνλ 
Κεξχγκαηα, ηψλ Πξνθεηψλ πέξαο είιεθελ, φλ γάξ πξνεθήηεπζαλ, ήμεηλ ελ 
ζπληειεία ηψλ ρξφλσλ, επέζηε εθάλε, Αγλήο εθ Παξζέλνπ ζσκαηνχκελνο, 
απηφλ δηαλνία, θαζαξά ππνδεμψκεζα.  

Καηαβαζία 
«Μπζηήξηνλ μέλνλ, νξψ θαί παξάδνμνλ! νπξαλφλ ηφ πήιαηνλ, ζξφλνλ 
Υεξνπβηθφλ, ηήλ Παξζέλνλ, ηήλ θάηλελ ρσξίνλ, ελ ψ αλεθιήζε ν αρψξnηνο, 
Υξηζηφο ν Θεφο, φλ αλπκλνχληεο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Παηξηαξρψλ νη πξφθξηηνη, θαί πξφ λφκνπ Παηέξεο, ελ πίζηεη πξνεμέιακςαλ, 
Αβξαάκ, Ηζαάθ ηε, θαί Ηαθσβ σο θσζηήξεο, άπαληεο γάξ Πξνθήηαη, θαί 
Γίθαηνη αλήθζεζαλ, εμ απηψλ σο ιακπάδεο, θσηνεηδείο, θαί ηήλ Κηίζηλ, πάζαλ 
εζθνηηζκέλελ, αθηίζη θαηεθψηηζαλ, ηήο ζεπηήο Πξνθεηείαο.  

Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Δπθξαίλνπ Βεζιεέκ, θαί ζχ Δπθξαζά εηνηκάδνπ, ε Θενηφθνο ήθεη γάξ, ελ 
ζπειαίσ θαί θάηλε, ηεθείλ Θεφλ απνξξήησο.  θξηθηνχ κπζηεξίνπ! νχ λχλ 
ηήλ ζείαλ Γέλλεζηλ, Αβξαάκ Ηζαάθ ηε, θαί Ηαθψβ, Παηξηάξραη άπαληεο θαί 
Πξνθήηαη, θαηδξψο πξνενξηάδνπζη, θαί βξνηνί ζχλ Αγγέινηο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ' θαί ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ 
Πξνζφκνηα δ'.  
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Αξφλ ζνπ ηήλ θσλήλ αιεζψο, ηψλ Θενχ ε ζεία Πφιηο θαί θήξπμνλ, Παηέξσλ 
ηήλ ζείαλ κλήκελ, ζχλ Αβξαάκ, Ηζαάθ, Ηαθψβ ηηκψζα ηφλ ανίδηκνλ, ηδνχ ζχλ 
Ηνχδα ηε, θαί Λεπτ κεγαιχλνκελ, Μσζήλ ηφλ κέγαλ, Ααξψλ ηφλ ζεζπέζηνλ, θαί 
γεξαίξνκελ, ζχλ Γαπίδ Ηεζνχλ, ακνπήι. Πάληεο ηήλ πξνεφξηηνλ, Υξηζηνχ 
ζείαλ αίλεζηλ, χκλνηο ελζένηο θξνηνχληεο, ηήο παξ' απηνχ αγαζφηεηνο, ηπρείλ 
εμαηηνχκελ, ηνχ παξέρνληνο ηψ θφζκσ , ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Γεχξν ν ελ ππξίλσ πνηέ, επηδηθξεχζαο Ζιηνχ ζείσ άξκαηη, ζεφθξνλ Διηζαηέ 
ηε, ζχλ Δδεθία νκνχ, Ησζία άκα ζπλαγάιιεζζε, ζεπηή δσδεθάο ηε, ηψλ 



Πξνθεηψλ ε ζεφπλεπζηνο, ηνίο Γελεζιίνηο ηνχ σηήξνο ζπγρφξεπε, θαί ελ 
άζκαζη, πάληεο Γίθαηνη άζαηε. Παίδεο νη πακκαθάξηζηνη, νη δξφζσ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ζβέζαληεο θιφγα θακίλνπ, ππέξ εκψλ ηθεηεχζαηε, ξηζηφλ 
δπζσπνχληεο, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. ηη δίθαηνο εί επί πάζηλ, νίο επνίεζαο εκίλ.  
 
θζε ε απ' αηψλνο ελ γή, θεξπηηνκέλε Πξνθεηψλ ελ ηνίο θιέγκαζη, 
Παξζέλνο ε Θενηφθνο, ήλ Παηξηάξραη ζνθνί, θαί Γηθαίσλ δήκνη 
θαηαγγέιινπζη, κεζ' ψλ ζπγρνξεχεη, θαί γπλαηθψλ ε εππξέπεηα, άξξα, 
Ρεβέθθα, θαί Ραρήι ζχλ ηή Άλλε ηε, θαί ε έλδνμνο, Μαξηάκ ε Μσζέσο νκνχ, 
ηαχηαηο ζπλεπαγάιινληαη, θαί θφζκνπ ηά πέξαηα, ζχκπαζα θηίζηο γεξαίξεη, 
φηη Θεφο παξαγίλεηαη, ζαξθί ηνχ ηερζήλαη, θαί δσξήζαζζαη ηψ θφζκσ ηφ κέγα 
έιενο.  

Γφμα... Σψλ Παηέξσλ 
Ήρνο πι. δ' 

Σψλ λνκηθψλ δηδαγκάησλ ν ζχιινγνο, ηήλ ελ ζαξθί εκθαλίδεη ηνχ Υξηζηνχ 
ζείαλ Γέλλεζηλ, ηνίο πξφ ηνχ λφκνπ ηήλ Υάξηλ επαγγειηδνκέλνηο, σο ππέξ 
λφκνλ ηή πίζηεη ππάξμαζηλ, φζελ ηήο θζνξάο απαιιαγήο νχζαλ πξφμελνλ, 
ηαίο ελ άδε θαηερνκέλαηο ςπραίο πξνεθήξπηηνλ, δηά ηήο αλαζηάζεσο. Κχξηε 
δφμα ζνη.  

Καί λχλ...  
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα 
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, 
ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη.  
 

Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ.  
 

Οη Μαθαξηζκνί, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηψλ Παηέξσλ, Χδή ο'.  

Αξρή 
ΣΖ ΗΘ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βνληθαηίνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ'  
Έδσθαο ζεκείσζηλ  

Δχθιεηαλ επφζεζαο, απνθεηκέλελ ηνίο Μάξηπζηλ, Αζινθφξε πνιχαζιε, θαί 



πφλνπο ππήλεγθαο, ζαξζαιέα γλψκε, άπνλνλ πξφο ιήμηλ κεηαηεζήλαη 
πξνζδνθψλ, θαί ηά βξαβεία δεηψλ θνκίζαζζαη, πακκάθαξ ηά νπξάληα, θαί 
Παξαδείζνπ ηήλ νίθεζηλ, θαί ηφ θψο ηφ αλέζπεξνλ, θαί δσήλ ηήλ αηψληνλ.  
 
Ολχρσλ ζπαξάγκαηα, θαί ραιεπά εθθεληήκαηα, θαί κνιχβδνπ ππξάθησζηλ, 
ηήο θάξαο αθαίξεζηλ, θαί ηνχο δξηκπηάηνπο, ππήλεγθαο πφλνπο, θαί 
πξνζεηέζεο ηψ ρνξψ, ηψλ Αζινθφξσλ ραίξσλ Πνιχαζιε, δηφ ζνπ ηήλ 
εηήζηνλ, επηηεινχκελ παλήγπξηλ, αζιεηά Βνληθάηηε, ηψλ Αγγέισλ ζπκκέηνρε.  
 
Γνχιφλ ζε πξνπέκςαζα, ζείνλ δεζπφηελ απέιαβελ, Αγιατο Βνληθάηηε, 
παζψλ θπξηεχζαληα, βεβαζηιεπθφηα, αζέσλ ηπξάλλσλ, θαηαβαιφληα ηνχο 
ερζξνχο, θαί λίθεο ζηέθνο αλαδεζάκελνλ, δηφ λαφλ ζνη άγηνλ, πεξηθαιή ηε 
δνκήζαζα, ελ απηψ ελαπέζεην, ηεξψο επθεκνχζά ζε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Κξηξήλ δηθαηφηαηνλ, απνθπήζαζα Γέζπνηλα, ηφλ αζψησο βηψζαληα, δπζσπψ 
ηθέηεπε, θαηαθεθξηκέλνλ, θαί επνξεκέλνλ, ελ ηή κειινχζε θνβεξά, θξίζεη 
Παξζέλε κή θαηαθξίλαί κε, ζπληάμαη δέ ηνίο κέιινπζηλ, εθ δεμηψλ ηνχηνπ 
ίζηαζζαη, εθιεθηνίο δηά έιενο, θαί πνιιήλ αγαζφηεηα.  

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

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Πηζηψο ζε κέιπσ Μάξηπο εγιατζκέλε. Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  
«Σξηζηάηαο θξαηαηνχο, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ, απαζείαο ελ βπζψ ςπρήο ηφ 
ηξηκεξέο, θαηαπφληηζνλ δένκαη, φπσο ζνη σο ελ ηπκπάλσ, ηή λεθξψζεη ηνχ 
ζψκαηνο, επηλίθηνλ άζσ κειψδεκα».  
 
Πξνζχκσ ινγηζκψ, ηνχο αγψλαο δειψζαο, ηψλ γελλαίσλ Αζιεηψλ, 
ελήζιεζαο ζηεξξψο, θαί ηφλ φθηλ ελέθξσζαο, άζινηο ζνπ ηνίο δσεθφξνηο, 
Ηεξέ Βνληθάηηε, ηψλ Αγίσλ Αγγέισλ ζπλφκηιε.  
 
Ηδψλ επί ηήο γήο, ηνχ ερζξνχ ηήλ απάηελ, θερπκέλελ αιεζψο, γελλαίε 
Αζιεηά, ηήλ ςπρήλ ππξπνινχκελνο, έξσηη ηψ ζεηνηάησ, ππεηζήιζεο ηφ 
ζηάδηνλ, απηνήησ ηξηζκάθαξ θξνλήκαηη.  



 
νθία ζετθή, ιακπξπλφκελνο Μάθαξ, ηνχο αζφθνπο δπζκελείο, εκψξαλαο, 
Υξηζηφλ θαηαγγέιισλ παρχηεηη, ζψκαηνο νκνησζέληα, νθζήλαη εζέιεζε, 
Βνληθάηηε νηο Μάξηπο πνιχαζιε.  

Θενηνθίνλ  
Σφ ξνο ηνχ Θενχ, Γαληήι φ πξνείδε, ηήλ θελήλ ηήλ λνεηήλ, ηήλ Πιάθα ηήλ 
ζεπηήλ, ηφ ηήο δφμεο αγίαζκα, Σξάπεδαλ ηφλ ζείνλ Άξηνλ, ηήλ ρσξήζαζαλ 
άζκαζη, ηήλ Αγίαλ Παξζέλνλ πκλήζσκελ.  
 

Χδή γ' 
«ηη ζηείξα έηεθελ, ή εμ Δζλψλ Δθθιεζία, θαί ε πνιιή ελ ηέθλνηο, εζζέλεζε 
πλαγσγή, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ βνήζσκελ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 
Χο πνζήζαο Έλδνμε, ειεπζεξίαλ ηήλ άλσ, απφ δπγνχ δνπιείαο, ιπηξνχζαη 
πάζε ηά ζεπηά, εδεισθψο ανίδηκε ηνχ δη' νίθηνλ, δνχινπ ρξεκαηίζαληνο.  
 
αξθηθψλ αλψηεξνο, απνδεηρζείο θξνλεκάησλ, ελ αιινηψζεη ζεία, αζξφνλ 
πάζαλ πξνζβνιήλ, ηψλ δπζρεξψλ ππήλεγθαο γεζφκελνο, Μάξηπο Βνληθάηηε.  
 
εαπηφλ απεξλήζσ, θαί πξφο αγψλαο θαί πάιαο, ηνχ δπζκελνχο εμήιζεο, 
ηαπξνχ ηψ φπισ θξαηπλζείο, θαί ληθεηήο γελφκελνο, δεδφμαζαη Μάξηπο 
Βνληθάηηε.  

Θενηνθίνλ  
Δαπηφλ εθέλσζε, ηνχο παηξηθνχο κή θελψζαο, ελ ηή γαζηξί ζνπ θφιπνπο, 
ππεξνχζηνο Θεφο, θαί ζφο Τηφο εγέλεην Παλάκσκε, ζψζαη ηφ αλζξψπηλνλ.  

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

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  

Σηκήζαο ηφλ Θεφλ, παξ' απηνχ εηηκήζεο, Μαξηχξσλ θαιινλή, Βνληθάηηε 
κάθαξ, δηφ θαί ζηεθάλσ ζε, ζείαο δφμεο εθφζκεζελ φζελ ζήκεξνλ, ηήλ 
παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ενξηάδνληεο, ππέξ εκψλ ζέ αηηνχκελ, πξεζβεχεηλ 
πξφο Κχξηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Σφλ πάλησλ Πνηεηήλ, θαί Θεφλ ζνπ θαί Κηίζηελ, παλάκσκε αγλή, δηά 
Πλεχκαηνο ζείνπ, ελ κήηξα ζνπ ερψξεζαο, θαί θζνξάο δίρα ηέηνθαο, φλ 
δνμάδνληεο, ζέ αλπκλνχκελ Παξζέλε, σο Παιάηηνλ, ηνχ Βαζηιέσο ηήο δφμεο, 
θαί θφζκνπ αληίιπηξνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Καί ζνχ ηήο θαζαξάο, θαί παλάγλνπ Παξζέλνπ, δηήιζελ αιεζψο, ηήλ θαξδίαλ 
ξνκθαία, ηαπξψ σο εψξαθαο, ηφλ Τηφλ ζνπ πςνχκελνλ, παλακψκεηε, 
επινγεκέλε Μαξία, ηφ πξνζθχγηνλ, ακαξησιψλ θαί ηφ ηείρνο, θαί θφζκνπ 
θξαηαίσκα.  



 
Χδή δ'  

«Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ ηήο ζήο εηθφλνο, επί ηαπξνχ ζνπ έζηεο, θαί 
εηάθεζαλ έζλε, ζχ γάξ εί θηιάλζξσπε, ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο».  
 
Μαθαξίδσλ ηψλ αζινχλησλ ηήλ θαξηεξίαλ, ηή εθκηκήζεη Μάξηπο, ηψλ ζεπηψλ 
παζεκάησλ, ηνχηνηο εμσκνίσζαη, ζεφθξνλ παλφιβηε.  
 
Δπεηγφκελνο ελ πίζηεη Μαξηχξσλ ζείσλ, πξφο ζπιινγήλ πακκάθαξ ζεαπηφλ 
ηή πνζνχζε, θφξηνλ αμηάγαζηνλ, ζεφθξνλ απέδσθαο.  
 
Ληπαηλφκελνο θαζάπεξ ρξπζίνλ Μάξηπο, ηψλ αηθηζκψλ ρσλεία νβξπδφηεξνο 
ψθζεο, θέξσλ ηνχ πνηήζαληνο, παζψλ ηφ εθζθξάγηζκα.  

Θενηνθίνλ  
Παξζελίαλ κεηά ηφθνλ εζθξαγηζκέλελ, θαηαλννχζα Κφξε, ηφλ αθξάζησο 
ηερζέληα, Λφγνλ εθ ιαγφλσλ ζνπ, πηζηψο εκεγάιπλεο.  
 

Χδή ε'  
«Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε, θαηάπεκςνλ εκίλ, θαί ηήο αριχνο εκάο, ηψλ 
πηαηζκάησλ ιχζνλ αγαζέ, ηήλ ζήλ εηξήλελ νπξαλφζελ δσξνχκελνο».  
 
Χο θσηαπγήο αλέηεηιαο, αζηήξ απφ δπζκψλ, θαί δχλαο Μάξηπο, αζιήζεη 
θαξηεξψο, αχζηο πξφο δπζκάο εμαλαηέιιεηο, θαηαπγάδσλ ηά πέξαηα.  
 
Μαξηπξηθψο εγψληζαη, νλχρσλ ζπαξαγκνχο νμέζη, Μάξηπο, θαιάκνηο 
ππνθέξσλ, θαη ηνχ πνλεξνχ ηά θέληξα πάληα, απακβιχλσλ ελ ράξηηη.  
 
Αη ηνχ ερζξνχ εζζέλεζαλ, ζεφθξνλ επί ζνί κεραλνπξγίαη, θαί γάξ ηή πξφο 
Θεφλ, λεχζεη αθιηλεί ζαξθφο αηθίζεη, ψζπεξ άζαξθνο έθεξεο.  

Θενηνθίνλ  
Ρχπνπ παληφο απφπιπλνλ, Παξζέλε ηήλ εκήλ, ςπρήλ βνψ ζνη, θαί ζψζφλ κε, 
ε ηφλ αιεζή Θεφλ σηήξα, επί γήο ζσκαηψζαζα.  
 

Χδή ο'  
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ δπλάκεσλ».  
 
Σππηφκελνο, ηαίο πιεγαίο ηήο ζαξθφο θαηεπιήγσζαο, ηνχο αζένπο, αληάησο 
λνζνχληαο, ηήλ άγλνηαλ, θαί λνζνχλησλ ψθζεο, ηαηξφο αζιεηά Βνληθάηηε.  
 
Τςνχκελνο, πξφο Θεφλ επηδφζεη Μαθάξηε, ηψλ αγψλσλ, δπζκελείο ανξάηνπο 
θαηέξξαμαο, θαί θαηεξξαγκέλνηο, βνεζφο Αζινθφξε γεγέλεζαη.  
 
πξφκελνο, επί γήο ψζπεξ ιίζνο πνιχηηκνο, ζενθφξε, ηφ ηήο πιάλεο 
θαζείιεο, νρχξσκα, θαί πηζηψλ θαξδίαο, επί πιείνλ ηή πίζηεη εζηήξημαο.  



Θενηνθίνλ 
Ζ βάηνο ζε, πξνεηχπνπ Παλχκλεηε πξφηεξνλ, θαηνκέλε, κεδακψο θιεγνκέλε 
δέ Πάλαγλε, θαί γάξ σο εθείλε, νπθ εθιέρζεο Θεφλ ζσκαηψζαζα.  

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 δ'  
Δπεθάλεο ζήκεξνλ  

Ηεξείνλ άκσκνλ, εζεινπζίσο, ζεαπηφλ πξνζήγαγεο, ηψ εθ Παξζέλνπ δηά ζέ, 
ηερζήλαη κέιινληη Άγηε, ζηεθαλεθφξε ζνθέ Βνληθάηηε.  

Ο Οίθνο  
Αλαηνιήο ψζπεξ αζηήξ, ηνχο κάγνπο εθ Πεξζίδνο, νχησ ζε ζεία λεχζηο εθ 
δπζκψλ σδήγεζε ζεφθξνλ, Σερζήλαηελ πειαίσ, ηψ επδνθήζαληη Υξηζηψ 
πξνζθπλήζαη σο Βαζηιεί απάζεο ηήο θηίζεσο, θαί ηνχησ δψξα πξνζαγαγείλ, 
σο ιίβαλνλ θαί ζκχξλαλ θαί ρξπζφλ, Πίζηηλ Αγάπελ θαί Διπίδα, ζελ ζαπηφλ 
νιφθιεξνλ πξνζήγαγεο απηψ άκσκνλ δψξνλ, ηψ Σπξάλλσ δηθαζηή, ελ 
παξξεζία θξάδσλ θαί βνψλ, Υξηζηνχ κνπ δνχινο ππάξρσ, ζηεθαλεθφξε 
ζνθέ Βνληθάηηε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ  
Σή ΗΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Βνληθαηίνπ.  

ηίρνη 

 Εεηψλ Βνληθάηηνο Οζηά Μαξηχξσλ.  

 Δαπηφλ εχξε κάξηπξα, ηκεζείο μίθεη.  

 Δλλεαθαηδεθάηε Βνληθάηηνο απρέλα ηκήζε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Ζιία, Πξφβνπ, θαί 
Άξεσο.  

ηίρνη 

 Αζιήζεσο ηκεζέληα ηψ μίθεη θάξαλ,  

 Εεινί ηαρχ Πξφβνο ζε, Μάξηπο Ζιία.  

 Άξεο ππήξμαο πξφο ηφ πχξ φλησο Άξεο,  

 Άξεο λνεηφο, φπια πίζηεσο θέξσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Σηκνζένπ θαί 
Πνιπεχθηνπ.  

ηίρνη 

 Σηκφζενλ δέ, ηφλ πεππξπνιεκέλνλ,  

 Πνχ ζήζνκελ, ιαρφληα παληίκνπ ηέινπο; 

 νχ Πνιχεπθηε Καηζαξεχ πνίνλ ηέινο; 

 Σφ πχξ ππειζψλ, εχξνλ επθηαίνλ ηέινο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Δπηπρίνπ, θαί 



Θεζζαινλίθεο, θαί ηψλ ζχλ απηνίο Αλδξψλ δηαθνζίσλ, θαί Γπλαηθψλ 
εβδνκήθνληα, δηά μίθνπο ηειεησζέλησλ.  

ηίρνη 

 χλ Δπηπρίσ θαί ζχ Θεζζαινλίθε,  

 Νίθελ εθεχξεο επηπρψο δηά μίθνπο.  

 Αλείιελ αλδξψλ εηθάδαο δέθα μίθνο,  

 Αλείιε θαί Γπλαίθαο επηάθηο δέθα.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γξεγεληίνπ, 
Δπηζθφπνπ Αηζηνπίαο.  

ηίρνη 

 αξθφο ιηπψλ ζχλδεζκνλ ν Γξεγέληηνο,  

 Δθείζε κεηήιζελ, έλζα ζαξμίλ νπ ηφπνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Σξχθσλνο.  
ηίρνη 

 Σξχθσλ αλήιζε ζψκαηη πξφο ηηέαλ,  

 Καί πλεχκαηη πξφο χςνο νπξαλνχ κέγα.  
 

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

Χδή δ,  
«Αβξακηαίνη πνηέ, ελ Βαβπιψλη παίδεο, θακίλνπ θιφγα θαηεπάηεζαλ, ελ 
χκλνηο θξαπγάδνληεο, ν ηψλ Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Γφλπ κή θιίλαο γιππηνίο, εηο πεηξαζκφλ εβιήζεο, κεγίζηελ φλησο Μάξηπο 
θάκηλνλ, ελ ή δξνζηδφκελνο, Ο ηψλ Παηέξσλ βνάο Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Λχεηλ ηφλ ηφλνλ ηήο ζήο, νκνινγίαο ζπεχδσλ, ν δνιηφθξσλ ηνίο εγθάηνηο 
ζνπ, θνριάδνληα κφιπβδνλ, αλειεψο εθρέεη, αιι' εκθαλψο εζρχλζε.  
 
Απνηκεζείο πξνζχκσο, ηήλ ηεξάλ ζνπ θάξαλ, ερζξνχ δνιίνπ πνιπκήραλνλ, 
θεθαιήλ δηέθνςαο, ηήο ζήο αλδξείαο μίθεη, Μάξηπο Υξηζηνχ ζεφθξνλ.  

Θενηνθίνλ  
Ίλα θσλαίο αηζίαηο, πκλνινγψ ζε Κφξε, παζψλ κε ξχζαη ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, 
θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, θαί πνλεξψλ ινγηζκψλ, θαθψζαί κε δεηνχλησλ.  
 

Χδή ε'  
«Λπηξσηά ηνχ παληφο Παληνδχλακε, ηνχο έλ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο, 
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε, 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».  
 
πκθεξφλησο ηήλ ζήλ εξγαδφκελνο, ζσηεξίαλ Υξηζηφο Βνληθάηηε, 
αλαδεηνχληα ιείςαλα, θαιιηλίθσλ Μαξηχξσλ, ζέ εληζρχεη, φ πηζηψο επεδήηεηο 



γελήζεζζαη.  
 
Μαθαξία δεζπνίλε καθάξηνο, ζεζαπξφο απεδφζεο Μαθάξηε, ψ πινπηηζζείζα 
έςαιιε, γεζνκέλε θαξδία, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Δλ ζπνπδή ηφ ανίδηκνλ γχλαηνλ, αλεγείξνλ λαφλ ηεξψηαηνλ, ζέ ελ απηψ 
θαηέζεην, πεθπθφηα ηήο ζείαο, λαφλ Σξηάδνο, αζινθφξε Υξηζηνχ Βνληθάηηε.  
 
Νεθξσζείο δη' αγάπελ ηνχ Κηίζαληνο, ηνχο λεθξψζεη παζψλ ππνπίπηνληαο, 
δσνπνηψ πξεζβεία ζνπ, ηαηξεχεηο βνψληαο, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε 
ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ  
Δπί ζέ ηήλ Αγλήλ ν Τπέξζενο, θαηειζψλ ψζπεξ νίδε ζεζάξθσηαη, θαί ηνχο 
βξνηνχο εζέσζε, κεισδνχληαο Παξζέλε, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε 
ηφλ Κχξηνλ.  

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

Χδή ζ'  
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ είζσ θίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Ηδνχζά ζε θφξηνλ ηεξφλ εγάιιεην, εθβνψζα ε αείκλεζηνο, Γνχινλ 
εθπέκςαζά ζε Μάθαξ, δεζπφηελ αιεζή ππνδέδεγκαη, δνπιείαο κε θαθψλ 
εθιπηξνχκελνλ, ζαίο εππξνζδέθηνηο παξαθιήζεζηλ.  
 
Χο Κξίλνλ θνηιάζη λνεηαίο εμήλζεζαο, ηψλ καξηχξσλ Βνληθάηηε, Φνίλημ 
θαζάπεξ αλπςψζεο, σο θέδξνο εγλσξίζζεο κπξίπλννο, σξάζεο εθιεθηή σο 
Κππάξηζζνο, επσδηάδνπζα ςπράο εκψλ.  
 
ήκεξνλ ε κλήκε ζνπ εκίλ αλέηεηιελ, Αζινθφξε ψζπεξ ήιηνο, θέγγνο ελζέσλ 
ραξηζκάησλ, θσηίδνπζα ςπράο ηψλ πκλνχλησλ ζε, παζψλ ηε ηήλ αριχλ 
απειαχλνπζα, Μάξηπο ζεφθξνλ αμηάγαζηε.  
 
Ήιηνο θαζάπεξ εθ δπζκψλ αλέηεηιαο, θαί Δψαο πφιηλ έθζαζαο, έλζα θαί δχο 
ηψ καξηπξίσ, πξφο θξείηηνλα δσήλ αλαηέηαιθαο, θαί Ρψκελ ηήλ πεξίβιεπηνλ 
έθζαζαο, ηαχηελ ηεηρίδσλ ζαίο δεήζεζη.  

Θενηνθίνλ  
Φσηί κε θαηαχγαζνλ ηψ ζψ Παλάκσκε, ηφλ ελ ζθφηεη ζπλερφκελνλ, ηήο 
ακαξηίαο Θενηφθε, θαί δίδνπ ελ εκέξα πνξεχεζζαη, ελζέσλ πξνζηαγκάησλ 
Θεφλπκθε, φπσο πκλψ ζε ηήλ Παλχκλεηνλ.  

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». 
 

Ζ ινηπή, Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ Κ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξξνο, Ηγλαηίνπ ηνχ Θενθφξνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

ηηρεξά Ηδηφκεια ηξία.  
 

Ήρνο α'  Αλαηνιίνπ 
Πξνενξηάζσκελ ιανί, Υξηζηνχ ηά Γελέζιηα, θαί επάξαληεο ηφλ λνχλ, επί ηήλ 
Βεζιεέκ αλαρζψκελ ηή δηαλνία, θαί θαηίδσκελ ηήλ Παξζέλνλ, ηνίο ςπρηθνίο 
ινγηζκνίο, επεηγνκέλελ ηίθηεηλ ελ πειαίσ, ηφλ ηψλ φισλ Κχξηνλ θαί Θεφλ 
εκψλ, νχ Ησζήθ θαηηδψλ ηψλ ζαπκάησλ ηφ κέγεζνο, εδφθεη άλζξσπνλ 
ζεσξείλ, σο βξέθνο ζπαξγαλνχκελνλ, ππελφεη δέ εθ ηψλ πξαγκάησλ, Θεφλ 
είλαη αιεζηλφλ, ηφλ παξέρνληα ηαίο ςπραίο εκψλ, ηφ κέγα έιενο.  

Ο απηφο, ηνχ απηνχ 
Πξνενξηάζσκελ ιανί, Υξηζηνχ ηά Γελέζιηα, θαί επάξαληεο ηφλ λνχλ, επί ηήλ 
Βεζιεέκ αλαρζψκελ ηή δηαλνία, θαί θαηίδσκελ ηφ ελ πειαίσ κέγα 
κπζηήξηνλ, ήλνηθηαη γάξ ε Δδέκ, εθ Παξζέλνπ αγλήο Θενχ πξνεξρνκέλνπ, 
ππάξρνληνο ηειείνπ ηνχ απηνχ, ελ ζεφηεηη θαί αλζξσπφηεηη, δηφ θξάμσκελ, 
Άγηνο ν Θεφο, ν Παηήξ ν Άλαξρνο, Άγηνο Ηζρπξφο, ν Τηφο ν ζαξθσζείο, Άγηνο 
Αζάλαηνο, ηφ παξάθιεηνλ Πλεχκα, Σξηάο Αγία δφμα ζνη.  

Ο απηφο, ηνχ απηνχ 
Άθνπε νπξαλέ, θαί ελσηίδνπ ε γή, ηδνχ γάξ ν Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ θαί 
Παηξφο, πξφεηζη ηερζήλαη, εθ θφξεο απεηξάλδξνπ, επδνθία ηνχ θχζαληνο 
απηφλ απαζψο, θαί ζπλεξγεία ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, Βεζιεέκ επηξεπίδνπ, 
άλνηγε πχιελ ε Δδέκ, φηη ν ψλ, γίλεηαη ν νπθ ήλ, θαί ν πιαζηνπξγφο πάζεο 
θηίζεσο δηαπιάηηεηαη, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 

ηηρεξά πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο δ'  Ο εμ πςίζηνπ 
Ο Θενθφξνο θαινχκελνο αμίσο, φηε ν Γεζπφηεο ζε, κάθαξ, Ηγλάηηε, σο 
ζπκπαζήο εγθαιίζαην, θηινζνθίαο, ηήο αλσηάησ θαίλσλ ηά δφγκαηα, ηφηε 
ηήλ πνιχθσηνλ αίγιελ εηζδέδεμαη, θαζάπεξ ζπφγγνο ηά λάκαηα εθ ηήο 
αβχζζνπ, ηψλ θσηηζκάησλ αληκεζάκελνο, φζελ θαη' ίρλνο εθνινχζεζαο, ηψ 
θαινχληη Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  



 
Ο ηεηξσκέλνο αγάπε ηή ηειεία, φηε ν πξεζηήξηνο, έξσο αλέθιεγε, ζνχ ηήλ 
ςπρήλ Ηεξψηαηε, πξφο ηφλ Γεζπφηελ, ζέ θαηεπείγσλ Πάηεξ πνξεχεζζαη, ηφηε 
ηφλ ανίδηκνλ ιφγνλ εβφεζαο, ίηνο ππάξρσ ηνχ Κηίζαληνο, θαί δη' νδφλησλ, 
δεί κε ζεξίσλ πάλησο αιήζεζζαη, ίλα ηψ Λφγσ θαζαξψηαηνο, άξηνο θαλψ ηψ 
Θεψ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
πλεζηαπξψζεο Υξηζηψ Ηεξνθάληνξ, φηε ηφλ ζεφπλεπζηνλ ιφγνλ αλέθξαμαο, 
Ο εκφο έξσο εζηαχξσηαη, θαί θνηλσλήζαη, ηνχησ ηνχ πάζνπο ιίαλ επείγνκαη, 
εσηεχζελ Ηγλάηηε, θαζάπεξ ήιηνο, αλαηνιήο εμνξκψκελνο, επί ηήλ δχζηλ, 
θαηαθσηίδσλ κάθαξ δηέδξακεο, θαί βαζηιείαο δηαδήκαηη, εθνζκήζεο Υξηζηψ 
πξνζαγφκελνο, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  Αλαηνιίνπ 
Θενθφξε Ηγλάηηε, ηφλ ζφλ έξσηα Υξηζηφλ ελζηεξληζάκελνο, κηζζφλ εθνκίζσ, 
ηήο Ηεξνπξγίαο ηνχ Δπαγγειίνπ ηνχ Υξηζηνχ, ηφ ηειεησζήλαη δη' αίκαηνο, δηφ 
ζίηνο γελφκελνο ηνχ αζαλάηνπ γεσξγνχ, δη νδφλησλ ζεξίσλ ειέζζεο, θαί 
άξηνο εδχδ απηψ αλεδείρζεο, πξέζβεπε ππέξ εκψλ, Αζιεηά καθάξηε.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ ν απηφο 
Τπφδεμαη Βεζιεέκ, ηήλ ηνχ Θενχ Μεηξφπνιηλ, Φψο γάξ ηφ άδπηνλ επί ζέ 
γελλήζαη ήθεη, Άγγεινη ζαπκάζαηε ελ νπξαλψ άλζξσπνη δνμάζαηε επί ηήο 
γήο, Μάγνη εθ Πεξζίδνο, ηφ ηξηζφθιενλ δψξνλ πξνζθνκίζαηε, Πνηκέλεο 
αγξαπινχληεο, ηφλ ηξηζάγηνλ χκλνλ κεισδήζαηε, Πάζα πλνή αηλεζάησ ηφλ 
Παληνπξγέηελ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Ηδηφκεια Πξνεφξηηα.  
 

Ήρνο β'  Κππξηαλνχ 
Βεζιεέκ γή, Ηνχδα, ηφ θαηά ζάξθα πνιίηεπκα, θαηδξψο επηξέπηζνλ ηφ ζείνλ 
πήιαηνλ, ελ ψ Θεφο ζαξθί ηίθηεηαη, εμ απεηξάλδξνπ Αγίαο Παξζέλνπ, εηο ηφ 
ζψζαη ηφ γέλνο εκψλ.  
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη.  
 

Αλδξένπ Ππξνχ, ν απηφο 
Γεχηε άπαληεο, Υξηζηνχ ηά Γελέζιηα, πηζηψο πξνενξηάζσκελ, θαί λνεηψο ηφλ 
χκλνλ, σο αζηέξα πξνβαιιφκελνη, καγηθάο δνμνινγίαο, κεηά Πνηκέλσλ 
βνήζσκελ, Ήιζελ ε ζσηεξία ηψλ βξνηψλ, εθ παξζεληθήο λεδχνο, πηζηνχο 
αλαθαιέζαζζαη.  
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ.  
 

Κππξηαλνχ  Απηφκεινλ 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά, ε Πφιηο ε αγία, ηψλ Πξνθεηψλ ε δφμα, επηξέπηζνλ ηφλ 
νίθνλ, ελ ψ ηφ ζείνλ ηίθηεηαη.  

Γφμα... ηνχ Αγίνπ  Ήρνο α'  



Σνχ ηνπδίηνπ 
Χ ηήο ζηεξξάο θαί αδακαληίλνπ ζνπ ςπρήο, αμηνκαθάξηζηε Ηγλάηηε! ζχ γάξ 
πξφο ηφλ φλησο ζφλ εξαζηήλ, αλέλδνηνλ έρσλ ηήλ έθεζηλ, έιεγεο, Οπθ έζηηλ 
ελ εκνί πχξ θηιφυινλ, χδσξ δέ κάιινλ δψλ, θαί ιαινχλ ελ εκνί, έλδνζέλ κνη 
ιέγνλ, Γεχξν πξφο ηφλ Παηέξα, φζελ ζείσ Πλεχκαηη ππξπνινχκελνο, ζήξαο 
εξέζηζαο θφζκνπ ζε ζάηηνλ ρσξίζαη, θαί πξφο ηφλ πνζνχκελνλ παξαπέκςαη 
Υξηζηφλ, φλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Ήρνο β'  Κππξηαλνχ 
Ηδνχ θαηξφο ήγγηθε ηήο ζσηεξίαο εκψλ, επηξεπίδνπ πήιαηνλ, ε Παξζέλνο 
εγγίδεη ηνχ ηεθείλ, Βεζιεέκ γή Ηνχδα, ηέξπνπ θαί αγάιινπ, φηη εθ ζνχ 
αλαηέηαιθελ ν Κχξηνο εκψλ, Αθνχζαηε φξε θαί βνπλνί, θαί ηά πεξίρσξα ηήο 
Ηνπδαίαο, φηη έξρεηαη Υξηζηφο, ίλα ζψζε φλ έπιαζελ άλζξσπνλ, σο 
θηιάλζξσπνο.  
 

Απνιπηίθηνλ, Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ'  Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δηνηκάδνπ Βεζιεέκ, ήλνηθηαη πάζηλ ε Δδέκ, Δπηξεπίδνπ Δθξαζά, φηη ηφ μχινλ 
ηήο δσήο, ελ ηψ πειαίσ εμήλζεζελ εθ ηήο Παξζέλνπ, Παξάδεηζνο θαί γάξ, ε 
εθείλεο γαζηήξ, εδείρζε λνεηφο, ελ ψ ηφ ζείνλ θπηφλ, εμ νχ θαγφληεο 
δήζνκελ, νπρί δέ σο ν Αδάκ ηεζλεμφκεζα, Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ, αλαζηήζσλ εηθφλα.  

Γφμα... Σνχ Αγίνπ, ν απηφο 
Καί ηξφπσλ κέηνρνο, θαί ζξφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ 
πξάμηλ εχξεο ζεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, δηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο 
αιεζείαο νξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο 
Ηγλάηηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... πάιηλ ηφ Πξνεφξηηνλ,  
Ήρνο δ'  Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δηνηκάδνπ Βεζιεέκ, ήλνηθηαη πάζηλ ε Δδέκ, Δπηξεπίδνπ Δθξαζά, φηη ηφ μχινλ 
ηήο δσήο, ελ ηψ πειαίσ εμήλζεζελ εθ ηήο Παξζέλνπ, Παξάδεηζνο θαί γάξ, ε 
εθείλεο γαζηήξ, εδείρζε λνεηφο, ελ ψ ηφ ζείνλ θπηφλ, εμ νχ θαγφληεο 
δήζνκελ, νπρί δέ σο ν Αδάκ ηεζλεμφκεζα, Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ, αλαζηήζσλ εηθφλα. 
 

Σξηψδηνλ ςαιιφκελνλ ελ ηνίο Απνδείπλνηο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σή δεπηέξα  
 

Χδή α'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο 
«Σψ ηήλ άβαηνλ, θπκαηλνκέλελ ζάιαζζαλ, ζείσ απηνχ πξνζηάγκαηη, 
αλαμεξάλαληη, θαί πεδεχζαη δη' απηήο, ηφλ Ηζξαειίηελ ιαφλ θαζνδεγήζαληη, 
Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Ζ απφξξεηνο, Λφγνπ Θενχ θαηάβαζηο, φπεξ απηφο ζεάλζξσπνο, Υξηζηφο 
γηλψζθεηαη, ηφ Θεφο νπρ αξπαγκφλ, είλαη εγεζάκελνο, έξρεηαη δνχινπ 



κνξθήλ, αλαδεμφκελνο, Κφξεο εμ αγλήο ζεφπαηδνο.  
 
Γηαθνλήζαη, Υξηζηφο εθψλ πξνέξρεηαη, νχ ηήλ κνξθήλ ν πιαζηνπξγφο λχλ 
ππνδχεηαη, ηψ πησρεχζαληη Αδάκ, ν πινπηψλ ζεφηεηη, μέλελ αλάπιαζηλ, θαί 
αλαγέλλεζηλ, σο εχζπιαγρλνο δσξνχκελνο.  

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Έθξημε Παίδσλ επαγψλ, ηφ νκφζηνινλ ςπρήο άζπηινλ ζψκα, θαί είμε ηφ 
ηξαθέλ, ελ απείξσ χιε αθάκαηνλ πχξ, αεηδψνπ δέ εθκαξαλζείζεο θινγφο, 
δηαησλίδσλ χκλνο αλεκέιπεην, Σφλ Κχξηνλ, πάληα ηά έξγα πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Τκάο κνπ πάληαο ζπγγελείο, άξηη ζήζνκαη, εη ηάο εκάο εληνιάο ηεξήζεηε, 
θεζίλ ν Υξηζηνο αλζξψπνηο, εθ κήηξαο Αγλήο, πξνεξρφκελνο, νίο ηήλ 
εηξήλελ δηδνχο, ηά ηαπεηλά θξνλείλ λχλ ππνηίζεηαη, θαί Κχξηνλ γηλψζθεηλ 
ηνχηνλ θαί ςάιιεηλ, έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σάμεσο έκπαιηλ ελ ζνί, ζαξθηθήο εζηηλ ν ηφθνο Λφγε Θενχ, νπρ αίκα γάξ θαί 
ζάξμ, ζήλ Αγίαλ ζάξθα ζπλίζηεζηλ, αιιά Πλεχκαηνο Αγίνπ παξνπζία, θαί ηνχ 
Τςίζηνπ ζεία επηζθίαζηο, θαί Κχξηνλ γηλψζθνληέο ζε πκλνχκελ, θαί 
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  ΟΔηξκφο 
«Δκεγάιπλαο Υξηζηέ, ηήλ ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ, αθ' ήο ν Πιάζηεο εκψλ, 
νκνηνπαζέο εκίλ πεξηέζνπ ζψκα, ηφ ηψλ εκεηέξσλ ιπηήξηνλ 
ακπιαθεκάησληαχηελ καθαξίδνληεο, πάζαη γελεαί ζέ κεγαιχλνκελ».  
 
Ρχπνλ πάληα εκ παζή, απσζάκελνη επαμίσο, ηήο παξνπζίαο Υξηζηνχ, 
γλψκελ αλαιάβσκελ έκθξνλα, θαί γάξ αξξππάξσο πξνέξρεηαη ζάξθα 
θνξέζαη, θαί πάζη δσξήζαζζαη, ζείαλ δηά Πλεχκαηνο αλάπιαζηλ.  
 
Αθνξψληεο εηο Υξηζηφλ, ηαπεηλνχκελνλ πςσζψκελ, εθ ρακαηδήισλ παζψλ, 
δήισ δέ θαιψ κή θξνλείλ πςειά, πίζηεη παηδεπζέληεο, ελ πλεχκαηη 
ηαπεηλσζψκελ, φπσο ηφλ ηηθηφκελνλ, ελ πςνπνηνίο έξγνηο πςψζσκελ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά Σήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ο θιίλαο νπξαλνχο, θαί Παξζέλσ νηθήζαο, πξνέξρεηαη ζαξθί, Βεζιεέκ ελ 
πειαίσ, ηερζήλαη θαζψο γέγξαπηαη, νξαζήλαί ηε λήπηνο, ν ηά λήπηα, 
δσνγνλψλ ελ ηή κήηξα ηνχησ ραίξνληεο, λχλ ππαληήζσκελ πάληεο, θαξδίαο 
επζχηεηη.  
 



Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  φκνηνλ 
Αγάιινπ ε ηψλ Βεζιεέκ επηξεπίδνπ, ν πάλησλ ζπλνρεχο, ηφλ Αζηέξα 
πξνπέκςαο, κελχεη ηήλ άκεηξνλ, εαπηνχ ζπγθαηάβαζηλ, φλ γάξ ηξέκνπζη, ηψλ 
νπξαλψλ αη Γπλάκεηο, φλησο ηίθηεηαη, εθ ηήο Παξζέλνπ αηξέπησο, ν κφλνο 
Φηιάλζξσπνο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Ο Ν, θαί νη Καλφλεο 
 

Καλψλ ν Πξνεφξηηνο νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Άδεη ηαχηα πξνεφξηηα. ν Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο α'  ν Δηξκφο 
«Χδήλ επηλίθηνλ, άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψ πνηήζαληη, ζαπκαζηά ηέξαηα, 
βξαρίνλη πςειψ, θαί ζψζαληη ηφλ Ηζξαήι, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Αξμψκεζα ζήκεξνλ, πξνενξηάδεηλ, Υξηζηνχ ηά Γελέζιηα, ηνχ ηερζέληνο 
ζψκαηη, εθ ηήο Παξζέλνπ Μεηξφο, ελ ηψ πειαίσ Βεζιεέκ, δη' επζπιαγρλίαλ 
πνιιήλ.  
 
Γεζκψλ απνιχσλ κε, ηήο ακαξηίαο, ζπαξγάλνηο εηιίζζεηαη, θαί ελ θάηλε 
ηίζεηαη, βξέθνο νξψκελνο, ν πξναηψληνο Θεφο, Γφμα ηψ θξάηεη απηνχ.  
 
Δδέκ δηαλνίγεηαη, ζνχ ηηθηνκέλνπ, εθ Κφξεο ζεφπαηδνο, ελ ηή πφιεη Γέζπνηα, 
ηή Βεζιεέκ ελ ζαξθί, Τκλνινγνχκελ ηήλ θξηθηήλ νηθνλνκίαλ ζνπ.  
 
Ηδνχ λχλ πεπιήξσηαη, ηνχ Ζζατνπ, ε πξφξξεζηο Πάλαγλε, ηνχ ηεθείλ ηφλ 
άρξνλνλ, ελ πειαίσ γάξ Τηφλ, ειήιπζαο, πάζα ε γή δηφ επθξαίλεηαη.  
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ, πνίεκα Αλδξένπ Κξήηεο.  
 

Ήρνο θαί Δηξκφο ν απηφο 
Φαηδξψο ενξηάδνληεο, επσρεζψκελ, ν Μάξηπο Ηγλάηηνο, Ηεξψο πξνηξέπεηαη, 
ηήλ Δθθιεζίαλ Υξηζηνχ, επί ηήλ άζιεζηλ απηνχ, ηήλ πνιπυκλεηνλ.  
 
Σήλ έλδνμνλ κλήκελ ζνπ, πάληεο ηηκψκελ, πακκάθαξ Ηγλάηηε, θαί ςαικνίο 
γεξαίξνκελ, ηφλ ζηεθαλψζαληα, ηήλ πάλζεπηφλ ζνπ θνξπθήλ, ζενκαθάξηζηε.  
 
Φσζηήξ δηαπγέζηαηνο, ηήο Δθθιεζίαο, ππάξρσλ Ηγλάηηε, θαηαιάκπεηο 



άπαληα, ηήο γήο ηά πέξαηα, θαί ηήλ Δζπέξαλ δαδνπρείο, εθ ηήο Δψαο ειζψλ.  
 
Σνχ Παχινπ κηκνχκελνο, ηνχο θαηά ηφπνλ, θηλδχλνπο Ηγλάηηε, θαί ππάξρσλ 
δέζκηνο, νπ θαηελάξθεζαο, ζηεξίδσλ γξάκκαζη ππθλνίο, ηάο Δθθιεζίαο 
Υξηζηνχ.  

Γφμα...  
Σξηάο Τπεξνχζηε, κία ζεφηεο, Μνλάο Σξηζππφζηαηε, ηνχο πηζηψο βνψληάο 
ζνη Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, εί Γεκηνπξγέ, ζψζνλ ειέεζνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δδέκ επηξεπίζζεηη, ε Δθξαζά γάξ, ηψ Κηίζηε εηνίκαζηαη, γελλεζήλαη 
κέιινληη, εθ ηήο Παξζέλνπ Μεηξφο, ελ ηψ πειαίσ Βεζιεέκ, δη' 
επζπιαγρλίαλ πνιιήλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνλ φλ απεδνθίκαζαλ, νη νηθνδνκνχληεο, νχηνο εγελεζε, εηο θεθαιήλ 
γσλίαο, απηφο εζηηλ ε πέηξα, ελ ή εζηεξέσζε Υξηζηφο, ηήλ Δθθιεζίαλ απηνχ, 
ήλ εμ Δζλψλ εμεγνξάζαην».  
 
Σαχηελ ηνχ Υξηζηνχ ηήλ ζάξθσζηλ, γλνχο ν Ζζαταο, Πλεχκαηη Αγίσ, εκθαλψο 
πξνιέγεη, Παηδίνλ εθ Παξζέλνπ, γελλάηαη ν Κχξηνο, εηο αλαγέλλεζηλ εκψλ, νχ 
ε αξρή επί ηνχ ψκνπ απηνχ.  
 
Άζηξνλ ήδε αλαηέηαιθελ, εθ θπιήο, Ηνχδα, φπεξ επηγλφληεο, Βαζηιείο 
θηλήζεηο, αλαηνιψλ πνηνχληαη, θαί θζάζαη επείγνληαη, φπσο ζεάζσληαη 
Υξηζηφλ, ελ Βεζιεέκ ζαξθί ηηθηφκελνλ.  
 
Όκλνλ πάζα πξνεφξηηνλ, πξνζαδέησ θηίζηο, ηψ πξφ εσζθφξνπ, εθ Παηξφο 
γελλεζέληη, θαί λχλ εθ ηήο Παξζέλνπ, αξξήησο εθιάκπνληη, θαί ηηθηνκέλσ 
ζαξθηθψο, ελ Βεζιεέκ δη' επζπιαγρλίαλ πνιιήλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Σχπνο Ηεξάο αζιήζεσο, αλεδείρζεο Μάθαξ, ζηήιε θαξηεξίαο, θαί θαλσλ 
αλδξείαο, θαί ζηχινο Δθθιεζίαο, θαί Πίζηεσο έξεηζκα, θαί αξεηήο 
ππνγξακκφο, άζινηο ζεπηνίο, ζηεθαλσζείο ελ Υξηζηψ.  
 
λησο θεξσλχκσο θέθιεζαη, Θενθφξνο Πάηεξ, λήπηνο γάξ έηη, θνκηδή 
ππάξρσλ, εηο ρείξαο ηνχ Κπξίνπ, θεξφκελνο ίζηαζν, αλαθσλνχληνο πξφο 
εκάο, Γίλεζζέ κνη σο ηφ παηδίνλ ηνχην.  
 
Πνίνο ηφπνο νπρ εγίαζηαη, ηνίο παζή καζί ζνπ; πνία παξνηθία, νπθ εγλψζζεο 
Μάξηπο; ή πνία θπιαθή ζε, ζρεδφλ νπθ εδέμαην, δέζκηνλ Μάξηπξα Υξηζηνχ, 



δήινο γάξ ζε ζείνο εξέζηδε.  
 
ίηνο θαζαξφο Θεψ εκψλ, αλεβφαο πέισλ, ζπεχδσ αιεζζήλαη, ππφ ζεξψλ 
αγξίσλ, ζιαζζήησ ηά νζηά κνπ, βξσζήησ ηά κέιε κνπ, θαί βξψκα γέλσκαη 
ζεξψλ, ίλα Υξηζηψ, θαζαξφο άξηνο νθζψ.  
 
Ξέλνλ Μαξηπξίνπ ζηάδηνλ, ηεξψο αλχζαο, μέλελ παξά πάληαο, ηνχο 
πξνεζιεθφηαο, αλδξείαλ επεδείμσ, ηψ πφζσ ππξνχκελνο, ηνχ αλελδφηνπ 
εξαζηνχ, φο ηηο σο πχξ, ηήλ ζήλ αλήπηε ςπρήλ.  
 
Εέσλ εηο αεί ηψ πλεχκαηη, ν Ηεξνκάξηπο, έθξαδε ζχλ πφζσ, ελ κέζσ ηψλ 
θηλδχλσλ, Υξηζηφλ δηψθσ ραίξσλ, Υξηζηψ ζπλεζηαχξσκαη, δψ δέ νπθ έηη κέλ 
εγψ, δή δέ θεζίλ, ελ εκνί κφλνο Υξηζηφο.  

Γφμα...  
Μίαλ πξνζθπλψ ζεφηεηα, σο αξρήλ θαί ηέινο, πάλησλ ηε ηψλ φλησλ, θαί ηψλ 
γελεζνκέλσλ, Παηέξα αγέλλεηνλ, Τηφλ αρξφλσο γελλεηφλ, Πλεχκα επζέο, 
εθπνξεπηφλ έθ Παηξφο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γεχξν Ζζατα βφεζνλ, Ηδνχ ε Παξζέλνο, έρεη ελ θνηιία, ηφλ Λπηξσηήλ ηνχ 
Κφζκνπ, θαί ηίθηεη 
ελ πειαίσ, θαί έζηαη ηφ φλνκα, ηνχ ηηθηνκέλνπ Ηεζνχ, Θεφο κεζ εκψλ, 
Δκκαλνπήι αβαψζ.  
 

Κνληάθηνλ  Πξνεφξηηνλ  Ήρνο γ'  
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ πξναηψληνλ Λφγνλ, ελ πειαίσ έξρεηαη, απνηεθείλ 
απνξξήησο, Υφξεπε ε νηθνπκέλε αθνπηηζζείζα, δφμαζνλ κεηά Αγγέισλ θαί 
ηψλ Πνηκέλσλ, βνπιεζέληα επνθζήλαη, Παηδίνλ λένλ, ηφλ πξφ αηψλσλ Θεφλ.  

Ο Οίθνο 
Ηεξαί Πξνθεηψλ ξήζεηο, ηφ πέξαο δέρνληαη Παξζέλνο ηδνχ, ηηθηεη Θεφλ ελ 
ζαξθί, Βεζιεέκ ελ πφιεη έλδνλ ηνχ πειαίνπ, ε θηίζηο πάζα θαηαπινπηίζζεηη, 
αγάιινπ θαί ρφξεπε, κεηά δνχισλ ζπλαλαζηξέθεζζαη, πάλησλ ν Γεζπφηεο 
παξαγέγνλε, ηήο δεζπνηείαο ηνχ αιινηξίνπ απνιπηξνχκελνο εκάο, 
θαζππαρζέληαο ηή θζνξά, θαί νξάηαη σο βξέθνο ζπαξγαλνχκελνλ ελ θάηλε, 
Παηδίνλ λένλ, ν πξφ αηψλσλ Θεφο.  
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Δμ Δψαο εθιάκςαο ψζπεξ αζηήξ, θαί αθηίζη ηψλ ιφγσλ ιακπαδνπρψλ, ηφλ 
θφζκνλ εθψηηζαο, θαί ηφ ζθφηνο εκείσζαο, θαί σο ν Παχινο ηφλ δξφκνσ, 
γελλαίσο δηήλπζαο, ππνκείλαο θηλδχλνπο, ελ Δζλεζί ηε θαί πφιεζηλ, φζελ θαί 
σο ζίηνο, ηψλ ζεξψλ ηνίο νδνχζηλ, ειέζζεο γελφκελνο, πξνζθνξά ηψ Κπξίσ 
ζνπ, Θενθφξε Ηγλάηηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... ηνχ απηνχ 
Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα 



Υεηξνζεηνχκελνο, ππφ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, εγθαηειάκπξπλαο, ηήλ ηεξάλ ζνπ 
ζηνιήλ, θαί καξηπξίνπ αιεζψο, επέηπρεο Θενθφξε, ζήξαο γάξ εξέζηζαο, εθ 
ηνχ θφζκνπ ρσξίζαη ζε, Παχινλ εθκηκνχκελνο, ηφλ ζεζπέζηνλ έλδνμε, δηφ θαί 
ελ ηή Ρψκε επιήξσζαο, Πάηεξ αμίσο ηφ Μαξηχξηνλ.  

Καη λχλ... Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Υαξάο πεπιήξσληαη, πάληα ηά πέξαηα, ε Θενηφθνο γάξ, γελλάλ επείγεηαη, 
ηφλ Βαζηιέα ηνχ παληφο, ψ ζαχκαηνο αλεξκελεχηνπ! άξρεηαη ν άλαξρνο, θαί 
ζαξθνχηαη ν Άζαξθνο, πήιαηνλ εηζδέρεηαη, ηφλ ζπλέρνληα άπαληα, Ζ 
Βεζιεέκ αγάιινπ θαί ρφξεπε, ε θηίζηο εκέξαλ πξνεφξηηνλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ Πλεχκαηη πξνβιέπσλ, Πξνθήηα Αββαθνχκ, ηήλ ηνχ Λφγνπ ζάξθσζηλ, 
εθήξπηηεο βνψλ, Δλ ηψ εγγίδεηλ ηά έηε επηγλσζζήζε, ελ ηψ παξείλαη ηφλ 
θαηξφλ αλαδεηρζήζε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Σά φξε νη βνπλνί ηε, θαί μχια ηνχ δξπκνχ, πνηακνί θαί ζάιαζζαη, θαί άπαζα 
πλνή, ελ επθξνζχλε ζθηξηήζαηε, λχλ εγγίδεη, ε ζσηεξία Ηεζνχο εθ ηήο 
Παξζέλνπ, πφιεη Βεζιεέκ απνηίθηεζζαη.  
 
Αλάιαβε Πξνθήηα, ςαιηήξηνλ Γαπτδ, θαί κειψδεη Πλεχκαηη, Αγίσ εκθαλψο, 
εθ ηήο Παξζέλνπ γεγέλλεηαη αζπγρχησο, ν πξφ εσζθφξνπ, εθ γαζηξφο 
Παηξφο εθιάκςαο, Κχξηνο ηήο δφμεο Υξηζηφο ν Θεφο.  
 
Πψο δέμεηαί ζε Λφγε, ηηθηφκελνλ ζαξθί, πήιαηνλ ζκηθξφηαηνλ, θαί ιίαλ 
επηειέο; πψο εηιεζήζε ζπαξγάλνηο ν πεξηβάιισλ, πφινλ λεθέιαηο; πψο ελ 
θάηλε ηψλ αιφγσλ, επαλαθιηζήζε σο λήπηνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Δθαίδξπλαο ηή αίγιε, ηψλ άζισλ ζνπ ηήλ γήλ, Ηεξέ Ηγλάηηε, δεζκψηεο 
απαρζείο, δηαδξακψλ γάξ σο ήιηνο ηαίο αθηίζη, ηνχ καξηπξίνπ ηήλ Δζπέξαλ 
εμ Δψαο, πάζαλ δαδνπρψλ θαηεθψηηζαο.  
 
Χο Παχινο δεδεκέλνο, ζεξίνηο ινγηθνίο, επί Ρψκελ έηξερεο, Ηγλάηηε ζνθέ, 
αιι' νπθ επαχζσ θαί δέζκηνο ψλ ζηεξίδσλ, ηάο Δθθιεζίαο επηζηέιισλ θαηά 
πφιηλ, πάζη ηνίο Υξηζηνχ Ηεξάξραηο ζαξξείλ.  
 
Θεξίσλ κνη γελέζζσ, ηά ζηφκαηα ζθαγή, θαί γαζηέξεο κλήκαηα, εβφαο 
Αζιεηά, κεδείο νριείησ, κεδείο κνπ ζξχςεη ηφλ ηφλνλ, έγσ γάξ ζπεχδσ 
αιεζζήλαη ψζπεξ ζίηνο, θαί άξηνο επξεζήλαη Θενχ θαζαξφο.  
 
Υξηζηνχ ζπεχδσ γελέζζαη, Υξηζηνχ κφλνπ εξψ, φινο γάξ Υξηζηνχ εηκη, εβφαο 



Αζιεηά, απηφλ δηψθσ, απηφλ επείγνκαη θζάζαη, θαί δηά ηνχην πχξ θαί μίθνο 
θαί ζεξία, πάληα θαξηεξψ, ίλα ηχρσ απηνχ.  
 
Γηήλπζαο ηφ ζθάκκα, δενχζε ηή ςπρή Μάξηπο θαξηεξφςπρε, ηψ έξσηη 
ηξσζείο, ηνχ εξαζηνχ ζνπ, Υξηζηφο γαξ ήλ ζνη ν έξσο, φλ αλαπλέσλ θαί 
δηψθσλ εθαξηέξεηο, πάλησλ ηψλ δεηλψλ ηά επίπνλα.  

Γφμα...  
Σξηάδα ελ Μνλάδη, δνμάζσκελ πηζηνί, αζηγήηνηο ζηφκαζη, βνψληεο πξφο 
απηήλ, Ζ ελ Μνλάδη Σξηάο Αγία πξνζθπλνπκέλε, θαί ελ Σξηάδη πκλνπκέλε 
αζπγρχησο, δφμα ζνη Σξηάο νκννχζηνο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
πειαίσ ππνγαίσ, ηερζήλαη δη' εκάο, Θεφο ψλ εμίσζαο, πησρεχζαο Αγαζέ, 
ηήλ εκεηέξαλ πησρείαλ δη' επζπιαγρλίαλ, θαί εθ Παξζέλνπ πξνειζψλ 
ζεζαξθσκέλνο, κείλαο εηο Τηφο εθ Παηξφο θαί Μεηξφο.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σήλ ζήλ εηξήλελ δφο εκίλ, Τηέ ηνχ Θενχ, άιινλ γάξ εθηφο ζνπ, Θεφλ νπ 
γηλψζθνκελ, ηφ φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ, φηη Θεφο δψλησλ, θαί ηψλ λεθξψλ 
ππάξρεηο».  
 
Ραλάησζαλ γεζφκελνη, λεθέιαη γιπθαζκφλ, ήδε γάξ εγγίδεη ν Κχξηνο, 
απνηερζήλαη ψζπεξ λήπηνλ, εθ ηήο Αγλήο Παξζέλνπ, ελ επηειεί πειαίσ.  
 
Οη ζείνη λχλ ζθηξηήζαηε, Πξνθήηαη ηνχ Θενχ, ήθεη γάξ Υξηζηφο ε αιήζεηα, 
απνθιεξψζαη ηά θεξχγκαηα, πκψλ ηήο ζείαο γιψζζεο, ηηθηφκελνο σο 
βξέθνο.  
 
Δδέκ πάιαη θιεηζζείζά κνη, αλνίρζεηη ινηπφλ, βιέπνπζα Υξηζηφλ, ζαξθί 
λεπηάζαληα, θαί ελ ηή πφιεη σο επδφθεζε, ηήο Βεζιεέκ εθ Κφξεο, ηηθηφκελνλ 
Παξζέλνπ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Σνηνχηνο εκίλ έπξεπε, ζνθφο Αξρηεξεχο, φζηνο, πηζηφο, ακίαληνο, άθαθνο, 
βνψλ ν Παχινο πξνυπέγξαςε, ηελ Ηεξάλ εηθφλα, ηψλ Ηεξψλ ζνπ ηξφπσλ.  
 
Καλφλα απαξάηξσηνλ, θαί ηχπνλ επζεβή, έρνληεο ηήλ ζήλ ηνχ βίνπ 
αθξφπνιηλ, πξφο ηαχηελ Πάηεξ αλαγφκεζα, νη ηήο αξραίαο δφμεο, ηπρείλ 
επηπνζνχληεο.  
 
Σά Παχινπ θαηνξζψκαηα, δειψζαο επζεβψο, φινπο ηνχο απηνχ, θηλδχλνπο 
ππέκεηλαο, Ηεξνκάξηπο αμηάγαζηε, ηφ ηήο Δψαο θέγγνο θαί ηήο Δζπέξαο 



άζηξνλ.  
 
Γεζκψηεο απαγφκελνο, παζείλ Αξρηεξεχ, δέζκηνο Υξηζηνχ, Ηγλάηηε έγξαθεο, 
ηαίο Δθθιεζίαηο θαί ηαίο πφιεζηλ, επηζηεξίδσλ πάληαο, ελ ηή νκνινγία.  
 
Χο ζηχινο θαί εδξαίσκα, θαί πξφβνινο εκψλ, Μάξηπο θαί Πνηκήλ, αζάιεπηνλ 
θχιαηηε, ηήο Δθθιεζίαο ηήλ νκφλνηαλ, ελ ηή νκνινγία , ηήο Υξηζηνχ αιεζείαο.  

Γφμα...  
Σξηάδνο ηφ νκφηηκνλ, πκλψ θαί πξνζθπλψ, κίαλ πξνζθπψο, δνμάδσλ 
ζεφηεηα, ηξηζί Πξνζψπνηο αδηαίξεηνλ, θαί ελ κηά νπζία, αεί γλσξηδνκέλελ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θεφο αλζξψπνηο φκνηνο, γελφκελνο εθ ζνχ, βξέθνο δη' εκάο, γελλάηαη 
Θεφλπκθε, θαί κέλεη φισο αλαιινίσηνο, θαί ελ ζαξθί νξάηαη, Θεφο 
ελαλζξσπήζαο.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ, εθκηκνχκελνο βνψ, Σήλ δσήλ κνπ αγαζέ, 
ειεπζέξσζνλ θζνξάο, θαί ζψζφλ κε, σηήξ ηνχ Κφζκνπ, θξάδνληα, Γφμα 
ζνη».  
 
Οπξαλφο επί ηήο γήο, ηφλ νπξάληνλ δεινί, Βαζηιέα δη' εκάο, δη' αζηέξνο 
θαεηλνχ, ηηθηφκελνλ, ηνίο Αζηξνιφγνηο, λχλ ελ ηή πφιεη Γαπίδ.  
 
Ρεηνξεχεη θαί βνά, ν Πξνθήηεο εκθαλψο, Οίθνο ζχ ηνχ Δθξαζά, Βεζιεέκ ελ 
ή Θεφο, νθζήζεηαη, εθ ηήο Παξζέλνπ, ζθίξηα θαί ρφξεπε.  
 
Δλ πειαίσ Βεζιεέκ, Κφξε ηίθηεη εκθαλψο, ηφλ Θεφλ ηφλ ηνχ παληφο, 
Πνηεηήλ θαί σο βξνηφλ, εηιήζαζα, ζπαξγάλνηο θάηλε, επαλαθιίλεη απηφλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Χο ηφλ φλησο εξαζηήλ, αγαπήζαο αθιηλψο, θαί ηφ πχξ ηφ πξφο απηφλ, 
αλαθιέμαο λνεξψο, Ηγλάηηε, ηφ χδσξ έζρεο, ελ ζνί ηφ δψλ θαί ιαινχλ.  
 
Δη θαί έπηεο Υξηζηνχ, ηφ πνηήξηνλ θαηλφλ, αιι' ελέκεηλαο δηςψλ, ηφ ζαλείλ 
ππέξ ηφ δήλ, θαί έθξαδεο, Οπδέλ κνη ηαχηα, πξφο ηφ ηπρείλ κε ηνχ δήλ.  
 
Σφ καξηχξηνλ ηήο ζήο, ζπλεηδήζεσο πιεξψλ, νπθ ελάξθεζαο νξψλ, ηψλ 
ζεξίσλ ηάο νξκάο, νπθ έπηεμαο, σο ζίηνο κέιισλ, κχιαηο αιήζεζζαη.  
 
Τπεξδέσλ Αζιεηά, ηή αγάπε ηνχ Υξηζηνχ, πξφο ηφ πχξ ηψλ πεηξαζκψλ, σο 
εηο δξφζνλ πξστλήλ, αλέηξερεο, εθείλν θζάζαη, ηφ φλησο, λ εξαζηφλ.  
 
Σνχο καθξνχο ζνπ πεηξαζκνχο, θαί ηά άιπηα δεζκά, ηνχο ελ Ρψκε 



ζπαξαγκνχο, θαί ηφ πχξ ηψλ δησθηψλ, νπδέλ εγνχ, Ηεξνκάξηπο, δηά ηφλ ζφλ 
εξαζηήλ.  

Γφμα...  
Τπεξνχζηε Σξηάο, ππεξάγαζε Μνλάο, ν Παηήξ θαί ν Τηφο, θαί ηφ Πλεχκα ηφ 
επζέο, ειέεζνλ, ηνχο πξνζθπλνχληαο, ηφ ζείνλ θξάηνο ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δπηξεπίδνπ Βεζιεέκ, εηνηκάδνπ Δθξαζά, ν Ακήησξ εθ Παηξφο, θαί Απάησξ 
εθ Μεηξφο, βαζηάδεηαη, θπνθνξείηαη, ηίθηεηαη ζψδσλ εκάο.  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο γ'  Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Σψλ ιακπξψλ αγψλσλ ζνπ, ε θσηνθφξνο εκέξα, πξνθεξχηηεη άπαζη, ηφλ εθ 
Παξζέλνπ ηερζέληα, ηνχηνπ γάξ δηςψλ εθ πφζνπ θαηαηξπθήζαη, έζπεπζαο 
ππφ ζεξίσλ αλαισζήλαη, δηά ηνχην Θενθφξνο, πξνζεγνξεχζεο Ηγλάηηε 
έλδνμε.  

Ο Οίθνο 
Αβξαάκ κέλ πνηε ηφλ πηφλ εζπζίαδε, ηήλ ζθαγήλ πξνηππψλ ηνχ ηά πάληα 
θαηέρνληνο, θαί λχλ ελ πειαίσ ζπεχδνληνο ηερζήλαη, ζχ δέ ζεφθξνλ, φινλ 
πξνζήγαγεο ζαπηφλ ψζπεξ ζθάγηνλ, θαί ηψλ ζεξίσλ βξψκα γελφκελνο, 
ζίηνο θαζαξφο ψθζεο ηψ Κηίζηε ζνπ, ελ απνζήθαηο επνπξαλίαηο δηαησλίδσλ 
αιεζψο, θαί ηνχ ζνχ έξσηνο ηξπθψλ, δη' φλ πάληα ηφλ θφζκνλ θαηαιείςαο 
πακκάθαξ, Θενθφξνο πξνζεγνξεχζεο, Ηγλάηηε έλδνμε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Κ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Ηγλαηίνπ ηνχ 

Θενθφξνπ.  
ηίρνη 

 Λένπζηλ, Ηγλάηηε, δείπλνλ πξνπηέζεο,  

 Κνηλσλέ δείπλνπ κπζηηθνχ, ζάξζνπο ιένλ.  

 Δηθάδη Ηγλάηηνο ζάλε γακθειήζη ιεφλησλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Φηινγνλίνπ, γελνκέλνπ 
απφ Γηθνιφγνπ Δπηζθφπνπ Αληηνρείαο.  

ηίρνη 

 Φηινγφληνο εληνιεχο ιείπεη βίνλ,  

 Γξακψλ αξίζηελ εληνιψλ Θενχ ηξίβνλ.  
 

Ο άγηνο λενκάξηπο Ησάλλεο ν θαηαγφκελνο εθ ηήο λήζνπ ζάζνπ θαί ελ 
Κσλζηαληηλνπφιεη καξηπξήζαο θαηά ηφ 1652, μίθεη ηειεηνχηαη.  
 

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

Πξνεφξηηνο 
 



Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Σψλ ελ θακίλσ Παίδσλ ζνπ σηήξ, νπρ ήςαην, νπδέ παξελψριεζε ηφ πχξ, 
ηφηε νηηξείο, σο εμ ελφο ζηφκαηνο, χκλνπλ θαί επιφγνπλ ιέγνληεο, Δπινγεηφο 
ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Σήλ ηνχ Υξηζηνχ ελ ζψκαηη δειψλ, αλάδεημηλ, ν Ηεξεκίαο εθβνά, Δπί ηήο γήο 
ζσκαησζείο ν Θεφο ψθζε, επηζηήκεο επξέ ηε πάζαλ νδφλ, γελλεζείο ελ 
Βεζιεέκ εθ Μεηξφο.  
 
Ηδνχ εθ ξίδεο ξάβδνο, εβιάζηεζελ, άλζνο αλαζάιινπζα Υξηζηφλ, θαί επ' 
απηψ λχλ ηηθηνκέλσ ελ πειαίσ , Πλεχκα αλαπαχζεηαη, ζπλέζεσο θαί 
βνπιήο, θαί ζείαο γλψζεσο.  
 
Αθνπηηζζψκελ ιφγσλ ηεξψλ, ν Κχξηνο ηίθηεηαη Παηδίνλ δη' εκάο, νχ ε αξρή επί 
ηνχ ψκνπ εγελήζε, θαί θαιείηαη Άγγεινο, βνπιήο κεγάιεο Παηξφο, άξρσλ 
εηξήλεο Υξηζηφο.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Οπθ έζρεο πχξ θηιφυινλ ελ ζνί, Ηγλάηηε, χδσξ δέ δψλ κάιινλ θαί ιαινχλ, 
χδσξ θαινχλ, Γεχξν ηαρχ πξφο ηφλ Παηέξα, χδσξ ηφ αιιφκελνλ, ηφ εθ δσήο 
εηο δσήλ κεηνρεηεχνλ εκάο.  
 
Οη ηψλ ζεξψλ νδφληεο κνη θεζί, γελέζζσζαλ, μίθε θαί ξνκθαίαη θαί ζθαγαί, 
ηάθνο δέ κνη ηά ηψλ ιεφλησλ ζπιάγρλα έζησ, θαί ηφ πχξ λεκέζζσ κνπ, πξφ 
ηήο θζνξάο, ηήο δνξάο ηφ εγθαηάιεηκκα.  
 
Σφ δήλ εκνί νπθ έζηηλ εξαζηφλ, ελ ζψκαηη, πλεχκαηη γάξ δήλ επηπνζψ, εκνί ηφ 
δήλ Υξηζηφο ν ζείνο έξσο, πξφο απηφλ επείγνκαη, απηφλ θεζίλ αγαπψ, απηνχ 
ηπρείλ πξνζδνθψ.  
 
Δκνί γιπθχο ν ζάλαηνο θεζίλ, εδέα κνη, πάληα ηά ηψλ πφλσλ αιγεηλά, ζήξεο 
ηεξπλνί, δξφζνο ηφ πχξ εζηί κνη ηνχην, νπ ηνχ δήλ αλζέμνκαη, δηφ θαί ζπεχδσ 
ζαλείλ, ίλα ζπδήζσ Υξηζηψ.  

Γφμα...  
Σξηαδηθήλ πξνζάμσκελ σδήλ δνμάδνληεο, άλαξρνλ Παηέξα θαί Τηφλ, Πλεχκα 
επζέο, κνλαδηθήλ κίαλ νπζίαλ, ήλ ηξηζζψο πκλήζσκελ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, 
θνάδνληεο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο ηνίο Πξνθήηαηο πάιαη πξνξξεζείο, εγγίδεη κνη, βξέθνο εθ Παξζέλνπ 
θπεζείο, Υαίξεη Αδάκ, θαί ε Πξνκήησξ Δχα, ηψλ σδίλσλ ιέιπηαη, θαί 
ζπγρνξεχεη Γαπτδ, ν ηήο Παξζέλνπ παηήξ.  
 

Πξνεφξηηνλ 



 
Χδή ε'  Ο Δηξκφο 

«Ολ θξίηηνπζηλ Άγγεινη, θαί πάζαη ηξαηηαί, σο Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, πκλείηε 
Ηεξείο, δνμάζαηε Παίδεο, επινγείηε Λανί, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Ο Κχξηνο έξρεηαη, ελ μέλσ ηνθεηψ, ζαθψο εηο ηά ίδηα, δεμψκεζα απηφλ, φπσο 
μελσζέληαο Παξαδείζνπ ηξπθήο, πάιηλ νηθεηψζε, ηηθηφκελνο πειαίσ.  
 
Ηδνχ ε αλάθιεζηο, εκψλ επηδεκεί, ερήζσκελ άζκαηα, ραξκφζπλα ζπνπδή, 
θαί άζσκελ κέιε πξνεφξηηα, ηψ ελ ζκηθξνηάησ, ρσξνπκέλσ πειαίσ.  
 
Χο ψκνζε Κχξηνο, πεπιήξσθελ ηδνχ, εθ ζπέξκαηνο δνχο εκίλ, Γαπτδ ηήλ 
εαπηνχ, Μεηέξα Παξζέλνλ, εμ ήο βξέθνο ζαξθί, εηέρζε ελ πφιεη, Βεζιεέκ 
ππέξ ιφγνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Τκλείζζσ Ηγλάηηνο, ν κέγαο Ηεξεχο, δηηηψο ζηεθαλνχκελνο, σο Μάξηπο θαί 
Πνηκήλ, αζιήζαο γάξ νχηνο, δη αγάπελ Θενχ, εξψλ ηνχ εξάζζαη, παζείλ νχ 
παξεηείην.  
 
Γηςψλ ηφ πνηήξηνλ ηνχ πάζνπο ηνχ Υξηζηνχ, δεζκψηεο αλέηξερεο, Ηγλάηηε 
ζνθέ, θαί θζάζαο ηφ ζθάκκα, νπθ επαχζσ βνψλ, Γηςψ ηνχ δηςάζζαη, Υξηζηψ 
εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Σνίο δξφκνηο ηήο Πίζηεσο, σο ήιηνο ηήλ γήλ, γελλαίσο δηέδξακεο, απ' άθξσλ 
νπξαλνχ, θαί δχλαο αδχησο, απφ γήο εηο Υξηζηφλ, ηφ θψο ζπλαζηξάπηεηο, 
απηψ ηήο αθζαξζίαο.  
 
Γεζκνίο θαηερφκελνο, δηψδεπζαο ηήλ γήλ, κπξίζαο ηνίο άζινηο ζνπ, εκάο 
ηνχο ελ απηή, θαί λχλ κεηά ηέινο, ψζπεξ θξίλνλ αγξνχ, θαί θξίλνλ πεδίνπ, 
εκάο επσδηάδεηο.  

Γφμα...  
Μνλάο νπζηφηεηη, πκλείζζσ ε Σξηάο, ηξηάο ππνζηάζεζη, ηηκάζζσ ε Μνλάο, σο 
κία ηή θχζεη, ηνίο πξνζψπνηο δέ ηξείο, νπ δηαηξνπκέλε, νπ ζπλαιεηθνκέλε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ άζηξνλ αλέηεηιε, Υξηζηφο ελ, Ηαθψβ, θαί Μάγνη ζπληξέρνπζηλ, ελ πφιεη 
Βεζιεέκ, πκλήζαη, ηηκήζαη, πξνζθπλήζαη απηψ, ηερζέληη εθ κήηξαο, Αγλήο ηήο 
Θενηφθνπ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 



«Σήλ δσνδφρνλ Πεγήλ ηήλ αέλανλ, ηήλ θσηνθφξνλ Λπρλίαλ ηήο ραξηηνο, ηφλ 
Ναφλ ηφλ άγηνλ, ηήλ θελήλ ηήλ πάγρξπζνλ, ηνχ νπξαλνχ θαί ηήο γήο ηήλ 
πιαηπηέξαλ, ηήλ Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 
χλ Παηξηάξραηο, Γηθαίνηο ηε άπαζη, θαί ηνίο Αγίνηο Πξνθήηαηο ζθηξηήζσκελ, 
εθ Παξζέλνπ Κχξηνο, Ηεζνχο ε ιχηξσζηο, ν θσηηζκφο ε δσή ε ζσηεξία, λχλ 
ελ ηή Πφιεη, Γαπίδ απνηίθηεηαη.  
 
Ήδε ηήο ζείαο ηνχ Λφγνπ ζαξθψζεσο, πάζηλ ελνίρζε ζαθψο ηά πξνπχιαηα, 
νπξαλνί αγάιιεζζε, Άγγεινη ζθηξηήζαηε, θαί επθξαηλέζζσ ε γή ζχλ ηνίο 
αλζξψπνηο, κεηά Πνηκέλσλ θαί Μάγσλ ελ πλεχκαηη.  
 
Φέξεη Υξηζηφλ ψζπεξ κχξνλ αθέλσηνλ, ηφ λνεηφλ ε Παξζέλνο αιάβαζηξνλ, 
θαί ηνχην πξνέξρεηαη, ελ πειαίσ πλεχκαηη, απνθελψζαη ζαθψο, φπσο 
πιεξψζε, ηήο επσδίαο απηνχ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Ο Θενθφξνο εκάο εηζηηάζαην, ηνχο Ηεξνχο απηνχ άζινπο πξνζείο εκίλ, Γεχηε 
θηινκάξηπξεο, Ηεξψο δξεςάκελνη, ηά κπζηηθά ηψλ ηεξπλψλ αζκάησλ άλζε, 
ηάο θνξπθάο εαπηψλ ζηεθαλψζσκελ.  
 
Σήλ Ηεξάλ ζνπ ζηνιήλ ηεξψηαηε, ηεξσηέξαλ εηξγάζσ ηνίο άζινηο ζνπ, δηφ θαί 
ηφλ ζηέθαλνλ, δηηηψο θνκηζάκελνο, κεηά Μαξηχξσλ πκλείο θαί ηψλ Πνηκέλσλ, 
Ηεξνκάξηπο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ.  
 
ίηνο Θενχ θαζαξφο εηκη έιεγεο, θαί δη' νδφλησλ ζεξίσλ αιήζνκαη, ίλα άξηνο 
γέλσκαη, Ηεξνηεινχκελνο ηψ εξαζηή θαί Θεψ θεθαζαξκέλνο, φλ θαί πνζψλ, 
νπ πηννχκαη ηφλ ζάλαηνλ.  
 
Χο ππεξφπηεο ηψλ θάησ Ηγλάηηε, θαί ππεξέηεο ηψλ άλσ κπήζεσλ, σο 
ιαηξείαλ άκσκνλ, ηειψλ θαί ηεινχκελνο, Ηεξνπξγείο ζεαπηφλ ηψ καξηπξίσ, 
πξφο ηε ζεξία θαί πχξ εηνηκαδφκελνο.  
 
πιάγρλα ζεξίσλ ζνη ηάθνο γεγφλαζηλ, έρεηο δέ λχλ ηήλ ησλ ελ, δηαίηεκα, 
θαί δήο ελ θαηλφηεηη, δσεθφξνπ Πλεχκαηνο, ελ νπξαλνίο ηψ Υξηζηψ 
ζπκβαζηιεχσλ, θαί ελ ηξπθψλ ηή απηνχ σξαηφηεηη.  
 
Σψ απξνζίησ θσηί ειιακπφκελνο, θαί ελ ηαίο αλσ κνλαίο απιηδφκελνο, Ηεξέ 
Ηγλάηηε, ηψ Θεψ θαί Κηίζηε ζνπ, ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ ηαχηεο εληπγράλσλ, 
αδηαιείπησο κή παχζε δεφκελνο.  

Γφμα...  
Σφ ππεξάξρηνλ θψο ε δσή εκψλ, Παηήξ Τηφο θαί ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ, ηξηζίλ 
ππνζηάζεζη, θαί κηά, ζεφηεηη, ππεξνπζίσο αεί ζενινγείζζσ, Σξηάο απιή 



ζπκθπήο θαί Οκφηηκνο.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Υαίξε Αγλή ηνχ Θενχ Πφιηο έκςπρε, ελ ή Θενχ ρσξεζήλαη επδφθεζε, κή 
ιηπψλ ηά άλσ γάξ, πξφο ζέ θαηαβέβεθελ, σο πεηφο επί γήο Θενγελλήηνξ, θαί 
ελ ηή πφιεη Βεζιεέκ βξέθνο ηίθηεηαη.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ πξνεφξηηνλ 
Δπεζθέςαην εκάο 

Δηνηκάδνπ Βεζιεέκ, πήιαηνλ επηξεπίζζεηη, ππφδεμαη θαί ε Φάηλε, ηφλ 
απεξίγξαπηνλ Θεφλ, ζαξθί πεξηγξαθφκελνλ, έξρεηαη γάξ ηερζήλαη, 
θαζψζπεξ επδφθεζε.  

Σνχ Αγίνπ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

ίηνο ππάξρσ έιεγεο, ηνχ Θενχ θαί σηήξνο, θαί δεί κε λχλ αιήζεζζαη, δη' 
νδφλησλ ζεξίσλ, Ηγλάηηε Θενθφξε, φπσο άξηνο εδχο ηε, θαί θαζαξφο 
νθζήζνκαη, ηή Αγία Σξηάδη, ή παξεζηψο, κλεκνλεχνηο πάλζνθε ηψλ 
ηεινχλησλ, ηήλ θσηνθφξνλ κλήκελ ζνπ, Ηεξάξρα θαί Μάξηπο.  

Έηεξνλ Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 
Χο ηεηξσκέλνο έξσηη, αγάπεο ηνχ Κπξίνπ ζνπ, Ο εκφο έξσο εβφαο, Υξηζηφο 
εζηαχξσηαη ζέισλ, δηφ δηςψ ηνχ δηςάζζαη, θαί δψλ εξψ ηνχ εξάζζαη, νχ 
θνηλσλφο γελεζήλαη, επηπνζψ θαί ηνχ πάζνπο, θαί ηήο απηνχ βαζηιείαο.  

Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Πηζηνί ηά πξνεφξηηα, ηψλ Γελεζιίσλ άζκαηα, λχλ πξνερήζσκελ πίζηεη, 
έξρεηαη ήθεη γάξ Υξηζηφο, ελ Βεζιεέκ ηνχ ηερζήλαη, σο βξνηφο εθ Παξζέλνπ, 
θαί νξαζήλαη λήπηνο, ζπαξγάλνηο ελεηιεκέλνο, ν πξφ αηψλσλ ππάξρσλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα, 
θαηά αιθάβεηνλ.  
 

Πνίεκα Ρσκαλνχ ηνχ Μεισδνχ.  
 

Ήρνο πι. β'  Απηφκεινλ 
Αη Αγγειηθαί, πξνπνξεχεζζε Γπλάκεηο, νηελ Βεζιεέκ, εηνηκάζαηε ηελ Φάηλελ, 
ν ιφγνο γάξ γελλάηαη, ε ζνθία πξνέξρεηαη, δέρνπ αζπαζκφλ ε Δθθιεζία, εηο 
ηήλ ραξάλ ηήο Θενηφθνπ, ιανί είπσκελ, Δπινγεκέλνο ν ειζψλ, Θεφο εκψλ 
δφμα ζνη. (Γίο)  
 
Αλίζρεη ν Αζηήξ, Ηαθψβ ελ ηψ πειαίσ Γεχηε θαί εκείο, πξνεφξηηα ηεινχληεο, 
ζπλδξάκσκελ ηνίο Μάγνηο, ηνίο Πνηκέζη ζπλέιζσκελ, ίδσκελ Θεφλ ελ ηνίο 
ζπαξγάλνηο, ίδσκελ Παξζέλνλ γαινπρνχζαλ, θξηθηφλ ζέακα! Ο Βαζηιεχο 
ηνχ, Ηζξαήι, Υξηζηφο παξαγίλεηαη.  
 
Βνπλνί γιπθαζκφλ, ζηαιαμάησζαλ Ηδνχ γάξ, ήθεη ν Θεφο, εθ ζαηκάλ Έζλε 
εηηάζζε, Πξνθήηαη Παηξηάξραη ζθηξηήζαηε, άλζξσπνη ρνξεχζαηε ελζέσο, ν 
ηζρπξφο θαί κέγαο Άξρσλ, Υξηζηφο ηίθηεηαη, ν Βαζηιεχο ηψλ νπξαλψλ, ελ γή 



παξαγίλεηαη.  
 
Γήζελ αλπςψλ, ηνχο βξνηνχο ν Πιάζηεο ήθεη, ηήλ βαζηιηθήλ, θαηλνπξγψλ 
αχζηο εηθφλα, ζπγράξεηε ηψλ άλσ, αη Γπλάκεηο πκλήζαηε, έρζξαο ηφ 
κεζφηνηρνλ ειχζε, ήιζελ ψ απέθεηην, Θεφο γάξ, βξνηφο γίλεηαη, ν Βαζηιεχο 
ηνχ lζξαήι, Υξηζηφο παξαγίλεηαη.  
 
Γεχηε νη πηζηνί, ππαληήζσκελ ηψ εθ Κηίζηε, ήθνληη εηο γήλ, Παξζέλνπ 
αλαηείιαη, αγλεία ιακπξπλζψκελ, αξεηαίο απαζηξάςσκελ, ηξφκσ θαί ραξά 
εηνηκαζζψκελ, Υξηζηφλ ηδέζζαη βξεθσζέληα, λνφο φκκαζηλ, εκάο Θενχληα 
ηνχο βξνηνχο, άθξα αγαζφηεηη.  

Γφμα... φκνηνλ 
Δγγίδεη ν Υξηζηφο, Βεζιεέκ πξνεηνηκάδνπ, ήδε ηψλ Δζλψλ, ηφ ζσηήξηνλ 
απγάδεη, Δπηξέπηζνλ ηήλ θάηλελ, ηνχο Πνηκέλαο ζπλάγαγε, θάιεζνλ ηνπο 
Μάγνπο εθ Πεξζίδνο, αη ηξαηηαί ηψλ Αζσκάησλ, Ννψλ θξάδνπζηλ, ν 
Βαζηιεχο ηψλ νπξαλψλ, Υξηζηφο παξαγίλεηαη.  

Καί λχλ... κνηνλ 
Εήιφο ηε θαί πχξ, θαηαθάγεηαί ζε άθξνλ, πιάλε αιεζψο, θαί ηνχ λφκνπ 
ζπθνθάληα, ηδνχ γάξ ε Παξζέλνο, Ζζαταο σο έθεζελ, έζρελ ελ γαζηξί θαί επί 
θάηλεο, αλαθιηλεί ηφλ Βαζηιέα, δηφ άπαληεο, νη εμ Ηνχδα ηήο θπιήο, δπλάζηαη 
εθιείςνπζηλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ 
 

ηηρεξά Ηδηφκεια  Ήρνο δ'  
Βεζιεέκ επηξεπίδνπ, χκλεζνλ Πφιηο ηψλ, αγάιινπ ε έξεκνο, 
πξνκλεζηεπζείζα ηήλ ραξάλ, αζηήξ γάξ πξνέξρεηαη, ελ Βεζιεέκ κελχσλ, 
κέιινληα ηίθηεζζαη Υξηζηφλ, θαί πήιαηνλ δέρεηαη, ηφλ αρψξεηνλ παληί, θαί 
Φάηλε εηνηκάδεηαη, ππνδέμαζζαη δσήλ ηήλ αηψληνλ, απηψ πάληεο άζσκελ θαί 
βνήζσκελ, ψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, Ηεζνχ ν Θεφο, ν ζαξθσζείο δη' εκάο.  
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη.  
 

Αλαηνιίνπ 
Υξηζηφο ν εξρφκελνο, εκθαλψο Θεφο εκψλ, ήμεη θαί νπ ρξνληεί, εμ 
απεηξνγάκνπ Νχκθεο νθζήζεηαη, ελ πειαίσ δέ ινηπφλ πξνζαλαπαχζεηαη, 
θαί Φάηλε ηψλ αιφγσλ, φλ νπθ ερψξεη νπξαλφο, ππνδέρνπ, κέιινληα 
ζπαξγαλνχζζαη ελ ζνί, ηφλ ηψ ιφγσ ιχζαληα, ηήο αινγίαο εκάο, Αζηήξ 
κελχεη, Μάγνη πξνζθπλνχζη, Πνηκέλεο αγξαπινχζη, ζαχκα νξψληεο ηφ 
θξηθηφλ, θαί Άγγεινη κέιπνπζηλ, επί γήο Θεψκελνη, ηήλ απνιχηξσζηλ ηνχ 
γέλνπο εκψλ.  
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ.  
 
Ζζαία ρφξεπε, Λφγνλ Θενχ ππφδεμαη, πξνθήηεπζνλ ηή Κφξε Μαξηάκ, Βάηνλ 



ππξί θαίεζζαη, θαί κή θαηαθιέγεζζαη, ηή αίγιε ηήο ζεφηεηνο, Βεζιεέκ 
επηξεπίδνπ, άλνηγε πχιελ ε Δδέκ, θαί Μάγνη πνξεχεζζε, ηδείλ ηήλ ζσηεξίαλ, 
ελ θάηλε ζπαξγαλνχκελνλ, φλ Αζηήξ εκήλπζελ, επάλσ ηνχ πειαίνπ, 
δσνδφηελ Κχξηνλ, ηφλ ζψδνληα ηφ γέλνο εκψλ.  

Γφμα... Σνχ Αγίνπ  Ήρνο α'  
Σνχ ηνπδίηνπ  

ηήιε έκςπρνο, θαί έκπλνπο εηθψλ, ή εηήζηφο ζνπ επέζηε ενξηή, Θενθφξε 
Ηγλάηηε, ηάο κπζηαγσγίαο ζνπ, θαί ηάο αξηζηείαο ζνπ θεξχηηνπζα, ηήλ ππέξ 
ηήο Πίζηεσο κέρξηο αίκαηνο αληηθαηάζηαζηλ, ηήλ καθαξίαλ εθείλελ, θαί 
ανίδηκνλ θσλήλ, ηήλ, ηη ζίηφο εηκη Θενχ ιέγνπζαλ, θαί δη' νδφλησλ ζεξίσλ 
αιήζνκαη, δηφ κηκεηήο ηνχ Υξηζηνχ ζχ γεγνλψο, πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο πι. β'  Βχδαληνο 

πήιαηνλ επηξεπίδνπ, ε Ακλάο γάξ ήθεη, έκβξπνλ θέξνπζα Υξηζηφλ, Φάηλε 
δέ ππεδέρνπ, ηφλ ηψ ιφγσ ιχζαληα, ηήο αιφγνπ πξάμεσο, εκάο ηνχο 
γεγελείο, Πνηκέλεο αγξαπινχληεο, καξηπξείηε ζαχκα ηφ θξηθηφλ, θαί Μάγνη εθ 
Πεξζίδνο, ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί ζκχξλαλ, ηψ Βαζηιεί πξνζάμαηε, φηη ψθζε 
Κχξηνο εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, φλπεξ θαί θχςαζα, δνπιηθψο ε Μήηεξ 
πξνζεθχλεζε, θαί πξνζεθζέγμαην ηψ ελ αγθάιαηο απηήο, Πψο ελεζπάξεο 
κνη, ή πψο κνη ελεθχεο, ν Λπηξσηήο κνπ θαί Θεφο; 
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΑ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Ηνπιηαλήο, ηήο ελ Νηθνκεδεία.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα Πξνεφξηηα.  
 

Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Οχηνο ν Θεφο εκψλ, νχ ινγηζζήζεηαη έηεξνο, πξφο απηφλ αλαθέθξαγε, 
Πξνθήηεο ελ πλεχκαηη, νδφλ γάξ εμεχξε, πάζαλ επηζηήκεο, κεηά δέ ηαχηα 
ηνίο βξνηνίο, ζάξθα θνξέζαο νκνησζήζεηαη, Παξζέλνπ γάξ ζεφπαηδνο, 
απνηερζήλαη επείγεηαη, πξνζηηφο κνη γελφκελνο, ν ηή θχζεη απξφζηηνο.  
 
Θεκσλία άισλνο, ε ζή θνηιία Παλάκσκε, Θενηφθε γλσξίδεηαη, ζηάρπλ 
εγεψξγεηνλ, ππέξ λνχλ θαί ιφγνλ, θέξνπζα αθξάζησο, φλ ελ πειαίσ 
Βεζιεέκ, απνθπήζεηο ηήλ θηίζηλ άπαζαλ, ηαίο ζείαηο επηγλψζεζη, κέιινληα 
ζξέςεηλ ελ ράξηηη, θαί ιηκνχ ηφ αλζξψπηλνλ, ςπρνθζφξνπ ιπηξψζεζζαη.  
 
Γάκαιηο ε άκσκνο, ηφλ ζηηεπηφλ Μφζρνλ θέξνπζα, ελ θνηιία πξνέξρεηαη, εηο 



άγηνλ πήιαηνλ, παξαδφμσ ιφγσ, ηνχηνλ απνηέμαη, θαί ζπαξγαλψζαη σο 
βξνηφλ, θαί αλαθιίλαη θάηλε σο λήπηνλ. Ζ θηίζηο πξνεφξηαδε, ραξκνληθψο 
κεγαιχλνπζα, ηφλ ηνηαχηα παξάδνμα, επί γήο εξγαδφκελνλ.  
 

ηηρεξά ηήο Αγίαο 
 

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Σαίο βαθαίο ηαίο εμ αίκαηνο, ζσηεξίνπ ηκάηηνλ, ζεαπηή παλεχθεκε 
επηρξψζαζα, θαί ιακπξπλζείζα ηψ πλεχκαηη, Κπξίσ κεκλήζηεπζαη, αζαλάησ 
Βαζηιεί, ζπληεξνχληί ζε άκσκνλ, αδηάθζνξνλ, εηο αηψλα αηψλνο ελ ζαιάκνηο, 
νπξαλίνηο σο Παξζέλνλ, πεξηθαιή θαί αθήξαηνλ.  
 
Αηθηζκνίο νκηιήζαζα, θαί ππξί πξνζπειάζαζα, θαί ζαξθφο ζπαξάγκαηα 
θαξηεξήζαζα, θαί ηψλ ιεβήησλ ηά βξάζκαηα, γελλαίσο ελέγθαζα, νπρ 
εηηήζεο ινγηζκψ, νπ μνάλνηο επέζπζαο, αιιά θιίλαζα, ηψ Θεψ ηφλ απρέλα ηή 
ηνχ μίθνπο, ηηκσξία ζηεθεθφξνο, πξφο νπξαλνχο αλειήιπζαο.  
 
ζπεξ πξνίθα πνιχηηκνλ, ηψ Νπκθίσ πξνζήγαγεο, Αζιεθφξε έλδνμε δήκνλ 
άγηνλ, ηνίο ζαπκαζίνηο πηζηεχζαληα, νίο πίζηεη εηέιεζαο, αλσηέξα θαί πνηλψλ, 
θαί ηξνρνχ θαηαθιέγνληνο, θαί ζηξεβιψζεσλ, ελ Υξηζηψ δεηθλπκέλε ηψ ηήλ 
λίθελ, νπξαλφζελ ζνη Παξζέλε, ζενπξγηθψο ρνξεγήζαληη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
ηψλ παλεγχξηδε, Ηεξνπζαιήκ επθξαίλνπ, Πφιηο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ππφδεμαη 
ηφλ Κηίζηελ, ελ πειαίσ θαί Φάηλε ρσξνχκελνλ, αλνίμαηέ κνη πχιαο, 
εηζειζψλ ελ απηαίο, φςνκαη ηφλ σο βξέθνο ζπαξγαλνχκελνλ, θαί ηή δξαθί 
ζπλέρνληα ηήλ θηίζηλ, φλ πκλνχζηλ Άγγεινη, αθαηαπαχζησ θσλή, Εσνδφηελ 
Κχξηνλ, ηφλ ζψδνληα ηφ γέλνο εκψλ.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Πάλησλ ηψλ Πξνθεηψλ, αη πξνξξήζεηο πιεξνχληαη, ν Υξηζηφο γάξ γελλάηαη, 
ελ Βεζιεέκ ηή πφιεη, εθ ηήο αγλήο ζεφπαηδνο.  
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη.  
 
Γφμα ηψλ γεγελψλ, θαί θαχρεκα θαί θιένο, Βεζιεέκ ε ηηκία, κεηξφπνιηο ε 
ζεία, ππφδεμαη ηφλ Κηίζηελ ζνπ.  
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ.  
 
Λφγνο ν ηνχ Παηξφο, δη' νχ ηφ πάλ ππέζηε, απαζψο θαί αξξεχζησο, 
ππφζηαζηο νξάηαη, κία εθ δχν θχζεσλ.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 



Ζ πφιηο Βεζιεέκ, επηξέπηζνλ ηψ Κηίζηε, ηφ πήιαηνλ, ηήλ Φάηλελ, ηά 
ζπάξγαλα, ελ ζνί γάξ, ηερζήλαη παξαγίλεηαη.  
 

Απνιπηίθηνλ, Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ'  Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δηνηκάδνπ Βεζιεέκ, ήλνηθηαη πάζηλ ε Δδέκ, Δπηξεπίδνπ Δθξαζά, φηη ηφ μχινλ 
ηήο δσήο, ελ ηψ πειαίσ εμήλζεζελ εθ ηήο Παξζέλνπ, Παξάδεηζνο θαί γάξ, ε 
εθείλεο γαζηήξ, εδείρζε λνεηφο, ελ ψ ηφ ζείνλ θπηφλ, εμ νχ θαγφληεο 
δήζνκελ, νπρί δέ σο ν Αδάκ ηεζλεμφκεζα, Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ, αλαζηήζσλ εηθφλα.  

Γφμα... Σήο Αγίαο 
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 λχλ... 
Δηνηκάδνπ Βεζιεέκ, ήλνηθηαη πάζηλ ε Δδέκ, Δπηξεπίδνπ Δθξαζά, φηη ηφ μχινλ 
ηήο δσήο, ελ ηψ πειαίσ εμήλζεζελ εθ ηήο Παξζέλνπ, Παξάδεηζνο θαί γάξ, ε 
εθείλεο γαζηήξ, εδείρζε λνεηφο, ελ ψ ηφ ζείνλ θπηφλ, εμ νχ θαγφληεο 
δήζνκελ, νπρί δέ σο ν Αδάκ ηεζλεμφκεζα, Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ, αλαζηήζσλ εηθφλα.  
 

Δηο ηά Απφδεηπλα ςάιινκελ ηφ Γηψδηνλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σξίηε ηε 
 

Χδή ε'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο  
«Σψ δφγκαηη ηψ ηπξαλληθψ, νη φζηνη ηξείο Παίδεο κή πεηζζέληεο, ελ ηή θακίλσ 
βιεζέληεο, Θεφλ σκνιφγνπλ ςάιινληεο, Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ».  
 
Ραζπκίαο χπλνλ αθ' εκψλ, βαιψκεζα, θαί ςπρψλ εγξεγφξζεη, ηψ ηηθηνκέλσ 
εθ Κφξεο αγλήο, Υξηζηψ αλακέιςσκελ, Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Ηθαλνχζζσ πξάμηο αγαζή, εκψλ ηψ ηήο ςπρήο ηακείσ, φπσο θαηδξψ ηψ 
πξνζψπσ, Υξηζηψ ηηθηνκέλσ ςάιισκελ, Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Σφ ηάιαληνλ έξγνηο αγαζνίο, απμήζαληεο, ψζπεξ δψξα ηψ δφληη, αληί ρξπζνχ 
θαί ιηβάλνπ Υξηζηψ, θαί ζκχξλεο πξνζάμσκελ, εξρνκέλσ ηερζήλαη, εθ Κφξεο 
ζεφπαηδνο.  
 



Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Ζ ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, ελ γαζηξί ρσξήζαζα, θαί ραξάλ ηψ θφζκσ θπήζαζα, 
ζέ πκλνχκελ, Παλαγία Παξζέλε».  
 
Σνίο επηγλψκνζη Υξηζηφο, γξεγνξείλ εληέηαιηαη, ηήλ απηνχ ειπίδνπζηλ 
έιεπζηλ, εθ Παξζέλνπ, θαί γάξ ήθεη ηερζήλαη.  
 
Δλ ηή δεπηέξα ζνπ Υξηζηέ, ελδεκία ζχζθελνλ, δεμηνίο κε δείμνλ πξνβάηνηο 
ζνπ, ζήλ ηηκψληα, ελ ζαξθί παξνπζίαλ.  
 
Δλ ηή πξνηέξα ζνπ Υξηζηέ, παξνπζία έζσζαο, ηφλ Αδάκ, αιι' ελ ηή δεπηέξα 
ζνπ, ηνχο ηηκψληαο, ηήλ ζήλ Γέλλεζηλ ζψδε.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία. Μεηά δέ ηήλ α' ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα.  
 

Ήρνο β'  Ο επζρήκσλ Ησζήθ 
Ο απξφζηηνο Θεφο, δη' επζπιαγρλίαλ πξνζηηφο, γελφκελφο κνη ζέισλ, 
πξνέξρεηαη ζαξθί, γελλεζήλαη σο άλζξσπνο, ελ πφιεη Βεζιεέκ, εθ Παξζέλνπ 
λεάληδνο, φλ ππνδέμαζζαη πξνζχκσο ζπνπδάζσκελ, αλαθξάδνληεο θφβσ, 
Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα 
Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα 

Θαχκα παξάδνμνλ, νξάηαη ζήκεξνλ! ν γάξ σηήξ εκψλ, ελ ηψ ζπειαίσ 
ζαξθί, εθ ηήο Παξζέλνπ δη' εκάο, ηερζήλαη λχλ επείγεηαη, Μάγνη κεηά δψξσλ 
δέ, σο βαζηιεί πξνζθπλήζνπζη, Πνηκέλεο ηε θαί Άγγεινη, απηφλ 
δνμνινγήζνπζη, κεζ' ψλ θαί εκείο βνψκελ, Γφμα ηψ δη' εκάο 
ελαλζξσπήζαληη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Ο Ν'  
 

Ο Καλψλ ν πξνεφξηηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο, θαηά αιθάβεηνλ. Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Σξηζηάηαο θξαηαηνχο, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ, απαζείαο ελ βπζψ, ςπρήο ηφ 
ηξηκεξέο, θαηαπφληηζνλ δένκαη, φπσο ζνη σο ελ ηπκπάλσ, ηή λεθξψζεη ηνχ 
ζψκαηνο, επηλίθηνλ, άζσ κειψδεκα».  



 
Αγάιινπ νπξαλέ, θαί ε γή επθξαηλέζζσ, ν Θεφο γάξ κεζ' εκψλ, γελφκελνο 
ζαξθί, εθ Παξζέλνπ λεάληδνο, ηίθηεηαη θαί ζπαξγαλνχηαη, ηάο ζεηξάο δηαιχεη 
δέ, ηψλ εκψλ εγθιεκάησλ σο εχζπιαγρλνο.  
 
Βαζίιηζζα αγλή, Βαζηιέα ηψλ φισλ, απνηίθηεη ππέξ λνχλ, ηφλ άλσ ηνίο 
πηζηνίο, βαζηιείαλ αλνίγνληα, θαί ηήλ ελ εκίλ αζιίσο, βαζηιεχνπζαλ πάληνηε, 
ακαξηίαλ ηειείσο εμαίξνληα.  
 
Γξαθαί πξνθεηηθαί, πεξαηνχληαη, Ηδνχ γάξ, φλ πξνήγγεηιαλ Υξηζηφλ, ελ πφιεη 
Βεζιεέκ, θαλεξνχηαη ζαξθνχκελνο, ηνχηνπ λχλ πξνενξηάζαη, ηα Γελέζιηα 
ζπεχζσκελ, δηαλνίαο επζχηεηη ζήκεξνλ.  
 

Καλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Μέιπεηλ ζε Μάξηπο πξνζζέησ Θεφο ράξηλ. Ησζήθ.  
 

Χδή α'   Ήρνο δ'  
«Θαιάζζεο, Σφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο, 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Μαξηχξσλ, πεξηθαλψο ιακπξφηεζη, πεξηαζηξάπηνπζα, πεξί Θεφλ ρνξεχεηο 
Ηεξψο, ζενπκέλε Παλεχθεκε, θαί θσηηζκφλ πξεζβείαηο ζνπ, παξερνκέλε ηνίο 
πκλνχζί ζε.  
 
Δηξψζεο, ηψ γιπθπηάησ έξσηη, Υξηζηνχ παλεχθεκε, θαί ζαξθηθάο ιηπνχζα 
εδνλάο, θαί κλεζηήξα επίθεξνλ, θαηεγγπήζεο άκσκνο, Αγλή Παξζέλνο ηψ 
Νπκθίσ ζνπ.  
 
Λακπξχλαο, θσηνθαλέζη θάιιεζη, ηήλ ζήλ δηάλνηαλ, ν Πιαζηνπξγφο ηψλ 
φισλ θαί Θεφο, νπξαλίσλ ζαιάκσλ ζε, παξζεληθψο ρνξεχνπζαλ, Μάξηπο 
ζεφθξνλ θαηεμίσζε.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνο, ηφλ Πιαζηνπξγφλ ηήο θχζεσο, ηεθείλ επείγεηαη, ελ ηψ πειαίσ 
ζάξθα εμ απηήο, θαζ' ππφζηαζηλ άξξεηνλ, ππεξθπψο θνξέζαληα, φπσο 
Θεψζε ηφ αλζξψπηλνλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«ηη ζηείξα έηεθελ, ε εμ Δζλψλ Δθθιεζία, θαί ε πνιιή ελ ηέθλνηο, εζζέλεζε 
ζπλαγσγή, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ βνήζσκελ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 
Γαληήι εμ φξνπο ζε, παξζεληθνχ ιίζνλ Λφγε, απνηκεζέληα βιέπεη, 



εθιεπηχλνληα βσκνχο, είδσιηθνπο ηψ θξάηεη ζνπ, δηά ηνχην θφβσ ζε 
δνμάδνκελ.  
 
Δμ Δψαο Μάγνη ζε, ηψ Βαζηιεί ηψλ απάλησλ, φδεγεζέληεο άζηξσ, δψξα 
πξνζάγνπζη Υξηζηέ, ζκχξλαλ ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ, εθπιαγέληεο ηήλ ζήλ 
ζπγθαηάβαζηλ.  
 
Εσεθφξνλ άζηαρπλ, ρψξα αλήξνηνο θέξεη, απνηεθείλ ελ πφιεη, ηήο Βεζιεέκ 
ε Μαξηακ, πάλησλ ςπράο εθηξέθνληα, ηψλ βνψλησλ, Άγηνο εί Κχξηε.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Δπθξαίλεηαη επί ζνί 
Δηέιεζαο ηήλ ςπρήλ, λαφλ παλάγηνλ Θενχ Έλδνμε, ζείνηο λανίο πάληνηε, 
χκλνηο θαί επραίο παξεδξεχνπζα.  
 
Μεγίζησλ επηηπρείλ, εθηεκέλε δσξεψλ Πάλζεκλε, πφλνπο ζαξθφο έθεξεο, σο 
ελ αιινηξίσ ηψ ζψκαηη.  
 
Αηκάησλ ζνπ ζηαιαγκνίο, ηήο αζεταο ηήλ ππξάλ έζβεζαο, θαί ηψλ πηζηψλ 
ήξδεπζαο, Ηνπιηαλή ηά θξνλήκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Ρπφκελνο ηνχο βξνηνχο, ν ζπκπαζήο εθ ηήο αγλήο ηίθηεηαη, ελ Βεζιεέκ 
ζπάξγαλα, λήπηνλ θαζάπεξ δερφκελνο.  

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

Κάζηζκα Πξνεφξηηνλ  Ήρνο γ'  
Σήλ σξαηφηεηα 

Υαξάο εκπιήζζεηε, πάληα ηά πέξαηα, ε Θενηφθνο γάξ, ηεθείλ επείγεηαη, ηφλ 
Βαζηιέα ηνχ παληφο, ψ ζαχκαηνο αλεθθξάζηνπ! άξρεηαη ν Άλαξρνο, θαί 
ζαξθνχηαη ν Άζαξθνο πήιαηνλ εηζδέρεηαη, ηφλ ζπλέρνληα άπαληα, Ζ 
Βεζιεέκ αγάιινπ, θαί ρφξεπε ε θηίζηο, εκέξαλ πξνεφξηηνλ.  

Γφμα... Σήο Αγίαο 
Ήρνο δ'  

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  
Πεπνηθηικέλε αξεηαίο ζενζδφηνηο, δηελζηζκέλε ηψ ζεπηψ καξηπξίσ, φιε θαιή 
θαί άκσκνο σξάζεο ζεκλή, φζελ ζνπ ν Κχξηνο, λχλ εξάζζε ηνχ θάιινπο, θαί 
πξνο θσηεηλφηαηνλ, ζέ λπκθψλα εηζήμελ, ελ ψ ρνξεχεηο, Ηνπιηαλή, κε ηά 
Μαξηχξσλ Υξηζηφλ κεγαιχλνπζα.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Παξζέλνη πξνεμάξμαηε, ηή ηήο Παξζέλνπ ραξά, Μεηέξεο αηλέζαηε, ηήλ 
πξνπνκπήλ ηήο Μεηξφο, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, Μάγνη ζχλ ηνίο Αγγέινηο, 



ζχλ εκίλ νη Πνηκέλεο, έξρεηαη γάξ ελ πφιεη, Βεζιεέκ ηνχ γελλήζαη, πηφλ ηφλ 
πξφ αηψλσλ Θεφλ, ζψδνληα θφζκνλ θζνξάο.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο 
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα 
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ».  
 
Ζ αγία κπξνζήθε, ηνχ ζεπηνχ αγηάζκαηνο, Βεζιεέκ ελ πφιεη, ηνχην 
εθθελψζαη πξνέξρεηαη, αγηαζκφλ εκίλ πάζη παξερφκελνλ, ηνίο θξαπγάδνπζη, 
Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ.  
 
Θεεγφξε Ζζατα, ηά ζεπηά ζνπ θεξχγκαηα, γεγνλφηα βιέπσλ, πξάγκαηα 
αγάιινπ θαί ρφξεπε, ε γάξ Παξζέλνο αζπφξσο απεθχεζελ, ελ πειαίσ 
ζαξθί, Βεζιεέκ ηφλ αρψξεηνλ.  
 
Ηεζνχο ζαξθί γελλάηαη, θαί ελ ρξφλσ ν Άρξνλνο, θαζνξάηαη βξέθνο, ιχσλ 
κνπ ηά ρξφληα πηαίζκαηα, θαί ηή αθάησ πησρεία πινπηίδεη κε, ηφλ 
πησρεχζαληα, θζνξνπνηαίο παξαβάζεζη.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 
Σεηακέλελ ηήλ δηάλνηαλ θεθηεκέλε, πξφο ηφλ ηψλ φισλ Κχξηνλ, ζαξθφο 
ηεηακέλεο, θαί καζηηδνκέλεο δεηλψο, νπδφισο εθξφληηζαο, Ηνπιηαλή 
θαιιηπάξζελε.  
 
Τπεξίζρπζαλ νη έξσηεο ηνχ Γεζπφηνπ, ηνχο ηήο ζαξθφο παλεχθεκε, Μάξηπο 
ακαπξψζαη, φζελ θαηεθξφλεζαο, θαί πινχηνπ θαί κλήζηνξνο, θαί 
πνιπηξφπσλ θνιάζεσλ.  
 
έ ηήλ άζπηινλ ακλάδα θαζάπεξ ιχθνη, νη δπζκελείο ζπαξάηηνληεο, Μάξηπο 
ηαίο αηθίαηο, άκσκνλ νιφθιεξνλ, Θενχ απεηέιεζαλ, ζείνλ ηεξείνλ θαί ζθάγηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Παξζελίαλ κεηά ηφθνλ εζθξαγηζκέλελ, ε Θενηφθνο βιέπνπζα, ζάκβεη 
ζπζρεζείζα, Σέθλνλ αλεθξαχγαδε, πψο λχλ ζπαξγαλψζσ ζε, ςάκκσ 
ζπαξγαλνχληα ηήλ ζάιαζζαλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Αζεβείο νπθ φςνληαη, ηήλ δφμαλ ζνπ Υξηζηέ, αιι' εκείο ζε κνλνγελέο, 
Παηξηθήο απαχγαζκα, δφμεο ζεφηεηνο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, αλπκλνχκέλ 



ζε θηιάλζξσπε».  
 
Κφξεο απνηίθηεηαη, Θεφο Δκκαλνπήι, θαί ελ θάηλε αλαθιηζείο, ηήλ εκψλ 
αλάθιεζηλ, ζέισλ εξγάδεηαη ηνχηνπ ηά Γελέζιηα, επζεβψο πξνενξηάζσκελ.  
 
Λφγνο σλ πξνάλαξρνο, Παηξφο θαί ζπκθπήο, επί θάηλεο ασαθιηζείο, ηψλ 
αιφγσλ έιπζαο, ηήο αινγίαο εκάο, ηνχο πξνενξηάδνληαο, επζεβψο ηά ζά 
Γελέζιηα.  
 
Μαθαξία πέθπθελ, ε ξίδα Ηεζζαί, εθβιαζηήζαζα ηήλ αγλήλ, άλζνο ζείνλ 
θέξνπζαλ, Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ, νχ πξνεξηάζσκελ, ηά Γελέζιηα γεζφκελνη.  
 

Σήο Αγίαο 
 

χ Κχξηέ κνπ θψο 
Ρνχλ κάξηπο δπζζεβνχο, αζεταο εμήξαλαο, ηνίο ξεχκαζη ηψλ αηκάησλ, ηψλ 
αδίθσο ρπζέλησλ, θαί πχξ απάζεο έζβεζαο.  
 
Οιφθιεξνλ ζαπηήλ, ηψ Θεψ πξνζελήλνραο, εξχζεκα παξζελίαο, ηαίο βαθαίο 
ηψλ αηκάησλ, ιακπξφηεξνλ ηειέζαζα.  
 
ψ θάιιεη ηήλ ςπρήλ, ηεηξσκέλε παξέδξακελ, ψ Γέζπνηα ε Παξζέλνο, ηά 
νξψκελα θάιιε, αζιήζεη δηαιάκπνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Θαχκα θαηλνπξεπέο! ε Παξζέλνο επείγεηαη, ε Άρξαληνο ελ πειαίσ, 
Βεζιεέκ ηνχ θπήζαη, Θεφλ ελαλζξσπήζαληα.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ 
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο, εθ βπζνχ αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ Πνιπέιεε».  
 
Νένλ επί γήο εκίλ Παηδίνλ, ηερζείο ν πξφ αηψλσλ, εθ Παηξφο αξξήησο 
αλαιάκςαο, ηήο παιαηάο, πάληαο ειεπζέξσζε, παξαβάνεσο σο 
εχζπιαγρλνο.  
 
Ξέλα θαί παξάδνμα εθνχζζε, ελ Βεζιεέκ ηή πφιεη, γελλεζέληνο ζνπ άλαξρε 
Λφγε Πνηκέλεο γάξ, κεη' Αγγέισλ χκλνλ ζνη, σο Γεζπφηε πξνζεθφκηδνλ.  
 
Ο αζηήξ ηφλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαηακελχεη Μάγνηο, απνξξήησο Ήιηνλ 
ηερζέληα, νχ ηά ζεπηά, λχλ πξνενξηάζσκελ, αγαιιφκελνη Γελέζιηα.  
 

Σήο Αγίαο 
 



Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 
Έξσηη, ηεηξσκέλε ηψ ζείσ εθξαχγαδεο, Υξηζηφλ επείγνκαη θζάζαη, ηφλ 
σξαίνλ θάιιεη, φζελ βαζάλνπο, ππνκέλσ, αθιηλεί γεζνκέλε θξνλήκαηη.  
 
Σείλεζζαη, αλειεψο θαί ξάβδνηο ζπληξίβεζζαη, ηήλ ηνχ Κπξίνπ ακλάδα, 
πνλεξφο δηψθηεο πξνζέηαηηε, ηεηακέλελ, πξφο Υξηζηφλ ηήλ δηάλνηαλ 
έρνπζαλ.  
 
ξζξηζαο, πξφο Υξηζηφλ ηφλ αλέζπεξνλ Ήιηνλ, θαί ηαίο απηνχ θξπθησξίαηο, 
θαί ςπρήλ ζεφθξνλ, θαί ηήλ θαξδίαλ, θαηεπγάζζεο, θαί πξφο θψο κεηεηέζεο 
ατδηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Θάιαζζαλ, ζπαξγαλψζαο νκίριε βνπιήκαηη, θπνθνξείηαη ν Κηίζηεο, εθ 
Παξζέλνπ Κφξεο θαί ζπάξγαλα, ψζπεξ βξέθνο, θαηαδέρεηαη θφζκνλ 
ιπηξνχκελνο.  

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 Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ 

Δλ ηή Βεζιεέκ, νξψληεο ζπαξγαλνχκελνλ, ηφλ πάζαλ ηήλ γήλ, θξαηνχληα ηή 
ρεηξί απηνχ, πξνεφξηηα άζκαηα, ηή Σεθνχζε ηνχηνλ πξνζελέγθσκελ, 
κεηξηθψο γαξ επθξαίλεηαη, θξαηνχζα ελ θφιπνηο ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ.  

Ο Οίθνο 
Σφλ ηνχ Θενχ Τηφλ ε Παξζέλνο ελ αγθάιαηο θξαηνχζα, θαί κεηξηθνίο 
αζπαζκνίο θαηαθηινχζα εθζέγγεην, πνξάλ νπθ έγλσλ ελ ηή ζπιιήςεη, θαί 
θζνξάλ νπρ ππέζηελ ελ ηή γελλήζεη, αιι' αγλή ψζπεξ πξψελ εηκί θαί κεηά 
γέλλεζηλ, δηφ ζνπ πξνζθπλψ Σέθλνλ ηήλ πνιιήλ επζπιαγρλίαλ, θαί άθαηνλ 
κεγαινπξγίαλ, ήλ έδεημαο εηο εκέ, φζελ θαί αγάιινκαη, θξαηνχζα ελ θφιπνηο 
ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΑ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηήο Αγίαο κάξηπξνο Ηνπιηαλήο.  

ηίρνη 

 Ηνπιηαλήο αγιάτζκα ηφ μίθνο,  

 Χο πξνμελήζαλ αγιαφλ ηαχηε ζηέθνο.  

 Έθηαλνλ εηθάδη πξψηε Ηνπιηαλήλ εξαηεηλήλ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη άγηνη πεληαθφζηνη Μάξηπξεο, νη ελ Νηθνκεδεία δηά ηήο 
Αγίαο Ηνπιηαλήο πηζηεχζαληεο, μίθεη ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Πεληαθνζίνπο είδελ εθηεηκεκέλνπο,  

 Ζ Νηθνκήδνπο Μάξηπξαο ληθεθφξνπο.  



 
Σή απηή εκέξα, Αη Άγηαη εθαηφλ ηξηάθνληα γπλαίθεο αη ελ Νηθνκεδεία, 

μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 χλ πεληαπιή πξνχηεηλελ εηθάδη μίθεη,  

 Σξηπιή γπλαηθψλ καξηχξσλ δεθάο θάξαο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ αγίνπ Μάξηπξνο ζεκηζηνθιένπο.  
ηίρνη 

 Σάο εθ ζηδεξψλ νμέσλ ήισλ μέζεηο,  

 ο ηηο ζηδεξνχο θαξηεξείο ζεκηζηφθιεηο.  
 

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

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Νένη ηξείο έλ Βαβπιψλη, πξφζηαγκα ηπξαλληθφλ, εηο θιήλαθνλ ζέκελνη, ελ 
κέζσ ππξφο αλεβφσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Πψο ζε πήιαηνλ ρσξήζεη, εξρφκελνλ δη' εκάο, ηερζήλαη Αρψξεηε; πψο ζε 
γαινπρήζεη Παξζέλνο, ηξνθέα πάλησλ εχζπιαγρλε, Ηεζνχ ρξεκαηίδνληα; 
 
Ρήκαζηλ αθνινπζνχληεο, ηνχ Μάληεσο Βαιαάκ, Μάγνη επηζπεχδνπζη, 
Υξηζηφλ πξνζθπλήζαη ζχλ δψξνηο, επεγλσθφηεο ηνχηνλ, πάζεο πλνήο 
βαζηιεχνληα.  
 
ηεηξεχνπζα ηψλ αλζξψπσλ, θχζηο πάζεο αξεηήο, αγάιινπ θαί ρφξεπε, ήθεη 
γάξ Υξηζηφο εθ Παξζέλνπ, ζαξθί ηερζήλαη, φπσο δείμε θαινίο επηεθλνχζάλ 
ζε.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη 
Δλ αθξνζχλε, ππξαθησζέληη ζε ηψ ιέβεηη, Μάξηπο, δηθαζηήο πξνζξίπηεη 
αλειεψο, δη' Αγγέινπ δέ ν Κχξηνο, αδηαιψβεηφλ ζε δηέζσζε, ηνχηνλ 
γεξαίξνπζαλ.  
 
Οπ δεηιηψζα, αλδξεηνθξφλσο κάιινλ δέ πάλζεκλε, Μάξηπο, ηή ππξά 
πξνζέξρε αλαςπρήο, αηζζνκέλε θαί θξαπγάδνπζα, Δπινγεκέλνο εί, εληψ 
λαψ ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 
νχ ηψ Νπκθίσ, θαζάπεξ πξνίθα πξνζήγαγεο, δήκνλ θαί ιαφλ πηζηεχζαληα 
εηο απηφλ θαί ηήο πιάλεο ακαπξφηεηα, ηαίο θσηνβφινηο ζνπ, ζαπκαηνπξγίαηο 
απνθξνπζάκελνλ.  



Θενηνθίνλ 
Υαίξε ρσξίνλ, ηνχ Αρσξήηνπ Μεηξνπάξζελε, ηνχηνλ, ζαξθνθφξνλ κέιιεηο 
γάξ δη εκάο, ελ πειαίσ ηίθηεηλ Άρξαληε, επαλνξζνχκελνλ, ηψλ νηθείσλ 
ρεηξψλ ηφ πιαζηνχξγεκα.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Λπηξσηά ηνχ παληφο παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο, 
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».  
 
Σφλ πνιιαίο κε Υξηζηέ παξαβάζεζη, ηψλ ιεζηψλ ρξεκαηίζαληα ζπήιαηνλ, δη' 
επζπιαγρλίαλ άθαηνλ, δηαζψδσλ ηερζήλαη, ελ ηψ πειαίσ, εθ Παξζέλνπ 
Αγλήο θαηεμίσζαο.  
 
Τπνγξάθσλ ηειείαλ κνη άθεζηλ, απεγξάθεο ηψ Καίζαξνο δφγκαηη, ν Πνηεηήο 
ηήο θηίζεσο, ζχλ ηνίο δνχινηο, πκλψ ζνπ ηήο επζπιαγρλίαο, ηφ ακέηξεηνλ 
έιενο Γέζπνηα.  
 
Φσηεηλφλ ηνχ Γεζπφηνπ Παιάηηνλ, πψο ππήιζεο ζκηθξφηαηνλ πήιαηνλ, ηφλ 
Βαζηιέα Κχξηνλ, δη εκάο ζαξθσζέληα, απνθπήζαη, Παλαγία Παξζέλε 
Θεφλπκθε; 
 

Σήο Αγίαο 
 

Υείξαο εθπεηάζαο 
Άλσ ζνπ ηφ φκκα θαί ηφλ λνχλ, πξφο ηφλ δπλάκελνλ, έρνπζα ζψδεηλ Θεφλ, 
ιεβήησλ βξάζκαηα ράξηηη, ζείνπ Πλεχκαηνο θαηέζβεζαο, αλαβνψζα ηήλ 
σδήλ, ηψλ Παίδσλ Μάξηπο πηζηψο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Ρήκαζη ηπξάλλνπ δπζκελνχο, ππεξεηνχκελνη, ππξφο επάμηνη, νη 
καηαηφθξνλεο δψζάλ ζε, ηή ππξά Μάξηπο ελέβαινλ, αιι' νπθ εθιέρζεο ηψ 
ππξί, ηή ηνχ Νπκθίνπ ζηνξγή ζενθφξε, δξνζηδνκέλε θαί ηνχηνλ γεξαίξνπζα.  
 
Ίζηαζν πξφ βήκαηνο Υξηζηφλ, αλαθεξχηηνπζα, Θεφλ αζάλαηνλ, 
θαζππνκείλαληα ζηαχξσζηλ, θαί ηήλ πιάλελ ζαλαηψζαληα, θαί ηήλ αζάλαηνλ 
δσήλ, πηζηνίο παξέρνληα, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Νέθεη ηήλ επίβαζηλ απηνχ, ηηζείο ν Κχξηνο δηά λεθέιεο εκίλ, Παξζέλνπ 
ηίθηεζζαη έξρεηαη, φπσο ιχζε ηψλ ςπρψλ εκψλ, ηήο ακαξηίαο δνθεξά, λέθε 
βνψλησλ απηψ, Δπινγείηε, 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».  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδε ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ 
παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Υνξεχζσκελ άπαληεο πηζηνί, ζθηξηήζσκελ, θαί ζπκθψλσο αιαιάμσκελ, ήθεη 
ε πάλησλ ζσηεξία, εγγίδεη ηνχ ηερζήλαη ν Κχξηνο, θαί ζψζαη ηνχο απηνχ ηά 
Γελέζιηα, επζεβνθξφλσο ενξηάδνληαο.  
 
Φαιηήξηνλ άγηε Γαπίδ αλάιαβε, θαί θηζάξαλ θαί κειψδεζνλ, Σνχ Δθξαζά 
νίθνο επθξαίλνπ, Παηήξ γάξ εθ γαζηξφο φλ εγέλλεζελ, ελ ζνί πεξηθαλψο 
απνηίθηεηαη, εθ ηήο Παξζέλνπ ζσκαηνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Χο φκβξνο, σο κέγαο πεηφο ελ ηή κήηξα ζνπ, ν Γεζπφηεο θαηαβέβεθε, θαη 
απρκεξία αζεταο, ηήλ γήλ θερεξζσκέλελ θαηήξδεπζε, θαί πιάλεο ηάο 
ζαιάζζαο εμήξαλε, Θενγελλήηνξ Μεηξνπάξζελε.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Λίζνο αρεηξφηκεηνο 
Ηνπιηαλήο αζιεθφξνπ, ηνχο ππέξ πίζηεσο αγψλαο, Άγγεινη εζαχκαζαλ 
φπσο, ελ γπλαηθεία θχζεη θαηήζρπλε, ηφλ ηήλ απηήο πξνκήηνξα, ελ 
Παξαδείζσ ζαλαηψζαληα.  
 
Χο πεξηθαιήο αζιεθφξνο, θαί πεξηδέμηνο Παξζέλνο, ζηέθνο αλεπιέμσ 
λνκίκσο, δηθαηνζχλεο θαηαπαηήζαζα, κεηά ζαξθφο ηφλ άζαξθνλ, θαί 
ληθεθφξνο ρξεκαηίζαζα.  
 
έ ηήλ λνεηήλ Υειηδφλα, θαί αδηάθζνξνλ Σξπγφλα, θαί Πεξηζηεξάλ καξηπξίσ, 
θερξπζσκέλαο έρνπζαλ πηέξπγαο, θαί πξφο ηφλ Θεφλ Πεηάζαζαλ, 
θαηαπαπζαζαλ γεξαίξνκελ.  
 
Ήλζεζαο θνηιάζηλ σο θξίλνλ, ηαίο ηψλ Μαξηχξσλ αζινθφξε, Ηνπιηαλή, θαί σο 
ξφδνλ, ηήλ παξζελίαλ εχνζκνλ θέξνπζα, ηψ λνεηψ Νπκθίσ ζνπ, ζείνλ 
νζθξάδηνλ γεγέλεζαη.  

Θενηνθίνλ 
Φέξνπζα ηφλ θέξνληα πάληα, πξφο Βεζιεέκ έξρε Παξζέλε, ηνχηνλ θαί 
θπήζαη ελ θάηλε, πξνζαλαθιίλαη θαζάπεξ λήπηνλ, ηήλ ηψλ βξνηψλ 
αλάθιεζηλ, δηαθεξφλησο εξγαδφκελνλ.  

Ο Δηξκφο 



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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Αγίαο 
Σφλ λπκθψλά ζνπ βιέπσ 

Σφλ λπκθψλά ζνπ Λφγε, ε Μάξηπο επηπνζνχζα, βαζάλσλ άπαζαλ πείξαλ, 
ζηεξξψο ππέζηε ξνπή ζνπ, Ήο πξεζβείαηο σο Θεφο, δένκαί ζνπ, ηήλ ςπρήλ 
κνπ νηθηείξεζνλ.  

Πξνεφξηηνλ φκνηνλ 
Βεζιεέκ γή Ηνχδα, επηξέπηζνλ ηάο εηζφδνπο, ελ ζνί γάξ ε Παξζέλνο, θαί 
Θενηφθνο ήθεη λχλ, ελ πειαίσ ηνχ ηεθείλ, σο βξνηφλ, ηφλ Θεφλ κνπ θαί 
Κχξηνλ.  
 

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

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 
Ζδεκηνπξγφο, λχλ πξνέξρεηαη νθία, αη πξνθεηηθαί, δηαλίζρνπζη λεθέιαη, ε 
ράξηο αηζξηάδεη, ε αιήζεηα έιακςε, παχεηαη αηλίγκαηα ζθηψδε, ε ηήο Δδέκ 
ελνίγε πχιε, Αδάκ ρφξεπε, ν πιαζηνπξγφο Θεφο εκψλ, εθψλ 
πεπιαζηνχξγεηαη.  
 
Θεζπίζκαηα πιεξψλ, Πξνθεηψλ θαί ηάο νξάζεηο, ηίθηεηαη ζαξθί, θαί 
παρχλεηαη ν Λφγνο, θαί θάηλε ηψλ αιφγσλ, γελλεζείο αλαθιίλεηαη, Σνχην 
ζπγθαηάβαζηο ε άθξα! ηνχην ε θξηθηή νηθνλνκία! δη' ήλ ςάιινκελ, Ο Βαζηιεχο 
ηνχ Ηζξαήι, Υξηζηφο παξαγίλεηαη.  
 
Ίλα ηήο θζνξάο, ηφλ ηφλ απνθαζάξεο, θαί ηήλ αξρηθήλ, αλαπιάζεο κνη εηθφλα, 
ζαξθνχζαη θαί ζειάδεηο, θαί ζπαξγάλνηο ν λεχκαηη, πάληα πεξηάγσλ 
ελεηιίζζε, ηεξαηνπξγέ πκλψ ζε Λφγε, βνπιήο Άγγειε, ηήο παηξηθήο, δη' ήο 
εγψ, απαζαλαηίδνκαη.  
 
Κφιπσλ Παηξηθψλ, νπθ εθζηάο βξνηφο σξάζεο, θαί Παξζεληθαίο, 
επνρνχκελνο σιέλαηο, ηνχο Μάγνπο εθ Πεξζίδνο, δη' αζηέξνο εθάιεζαο, 
άλαθηα Θεφλ ζε πξνζθπλνχληαο, πλεχκαηη ρεηιέσλ αζεβνχληαο, εζλψλ 
άξρνληαο, φο αλειείο, θαί πνηκαλείο, ιαφλ πεξηνχζηνλ.  

Γφμα... φκνηνλ 
Λφγνο ν Παηξί, νκννχζηνο ππάξρσλ, εθ παξζεληθψλ, θπξαζείο αγλψλ 
αηκάησλ, θαί πιάηηεηαη θαί αχμεη, ρξνληθψ δηαζηήκαηη, απζίο ηε γελλάηαη ελ 
πειαίσ, έθπιεμηο! αιι' Άγγεινη θξνηνχζη, βξνηνί κέιπνπζηλ, Ο Βαζηιεχο ηνχ 
Ηζξαήι, Υξηζηφο παξαγίλεηαη.  

Καί λχλ... φκνηνλ 
Μάληεσο ρξεζκνί, Βαιαάκ απνπιεξνχληαη, νη γάξ Πεξζηθαίο, ηεξαηείαηο 
θερελφηεο, αζηέξνο αζπλήζνπο, ηή ειιάκςεη ηφλ άδπηνλ, Ήιηνλ Υξηζηφλ 
θαηαπγαζζέληεο, ελ Βεζιεέκ ζσκαησζέληα, Θεφλ άλαθηα, θαί εζεινχζηνλ 



λεθξφλ, ηνίο δψξνηο ηεθκαίξνληαη.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Πξνιάκπεη ν αζηήξ, ήδε ελ ηψ πειαίσ, Πνηκέλεο κεη' Αγγέισλ, νη Μάγνη 
κεηά δψξσλ, πξνθζάζαη επηξεπίζζεηε.  
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη.  
 
Ίλα ηψλ Πξνθεηψλ, πιεξψζε ηάο πξνξξήζεηο, ελ Βεζιεέκ γελλάηαη, θαί ηήλ 
Δδέκ αλνίγεη, ηνίο εμ Αδάκ ν Κχξηνο.  
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ.  
 
Μχξηζνλ Βεζιεέκ, ηήλ Φάηλελ ηήλ αγίαλ, ελ ζνί γάξ ν Γεζπφηεο, 
πξνζεθαπινί αθηίλαο, ηήο εαπηνχ ζεφηεηνο.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Γεχηε νη γεγελείο, ζπκθψλσο ηήλ Παξζέλνλ, Θενηφθνλ Μαξίαλ, πκλήζσκελ 
απαχζησο, εμ ήο ν Υξηζηφο ηίθηεηαη.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΒ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο Αλαζηαζίαο ηήο Φαξκαθνιπηξίαο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα Πξνεφξηηα.  
 

Ήρνο πι. β'  
ιελ απνζέκελνη 

Ο άδπηνο Ήιηνο, Παξζεληθψλ εθ ιαγφλσλ, αλίζρεηλ επείγεηαη, ηνχ θσηίζαη 
άπαζαλ ηήλ πθήιηνλ, θαζαξνίο φκκαζη, θαί αγλαίο πξάμεζηλ, ππαληήζαη 
ηνχησ ζπεχζσκελ, θαί ππνδέμαζζαη, λχλ εηνηκαζζψκελ ελ πλεχκαηη, 
εξρφκελνλ εηο ίδηα, μέλσ ην θεηψ σο επδφθεζελ, φπσο μελσζέληαο, εκάο ηήο 
ελ Δδέκ δηαγσγήο, επαλαγάγε σο εχζπιαγρλνο, Βεζιεέκ ηηθηφκελνο.  
 
Ο λψηνηο νρνχκελνο, ρεξνπβηθνίο Θεφο Λφγνο, ζαξθί θαζ' ππφζηαζηλ, 
ελσζείο παλάκσκνλ κήηξαλ ψθεζε, θαί βξνηφο γέγνλε, θαί εηο γήλ έξρεηαη, 
ηνχ Ηνχδα απνηίθηεζζαη, πήιαηνλ άγηνλ, ηψ Πακβαζηιεί επηξεπίζζεηη, σο 
κέγηζηνλ παιάηηνλ, Φάηλε δέ σο ζξφλνο ππξίκνξθνο, ελ ή ψζπεξ βξέθνο, 
Παξζέλνο Μαξηάκ αλαθιηλεί, επ' αλαθιήζεη ηνχ πιάζκαηνο, απηφλ σο 



επδφθεζελ.  
 
Αιφγσλ ελ θάηλε ζε, αλαθιηλεί ε Παξζέλνο, Θενχ Λφγε άλαξρε, αξρήλ 
εηζδεμάκελνλ ππέξ έλλνηαλ, ηήλ εκήλ ιχζαη γάξ, αινγίαλ έξρε, ήλ ππέζηελ 
θζφλσ φθεσο, ζπαξγαλσζήζε δέ, φπσο δηαξξήμεο ηά ζπάξγαλα, ζεηξάο ηε 
ηψλ πηαηζκάησλ κνπ, κφλε Αγαζέ θαί θηιάλζξσπε, φζελ ζε δνμάδσ, πκλψ θαί 
πξνζθπλψ πεξηραξψο, ηήλ ελ ζαξθί παξνπζίαλ ζνπ, δη' ήο ειεπζέξσκαη.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Αγίαο.  
 

Ήρνο α'  
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο 

Χο πεξηθαιέζηαηα ηά ζά, Μάξηπο πξνηεξήκαηα! σο επθιεείο νη αγψλέο ζνπ! 
σο πεξηβφεηνο, ε Οκνινγία! σο πνιιά ηά ζαχκαηα, θαί άπεηξα ηά ζεία 
ηεξάζηηα! δη' ψλ δνμάδεη ζε, εηο αηψλαο φλ εδφμαζαο, ελαζινχζα, ηνίο ζεπηνίο 
ζνπ κέιεζη.  
 
ηέξγνπζα ηήλ εχθιεηαλ ζεκλή, ηψλ αζινχλησλ έζπεπζαο, ηνχησλ ηφλ δήινλ 
κηκήζαζζαη, φζελ ππήλεγθαο, πφλνπο ζθνδξνηάηνπο, θαί λχλ ζεία ράξηηη, 
θνπθίδεηο πάληα πφλνλ Παλεχθεκε, εθ ηψλ ςπρψλ εκψλ, θαί ζσκάησλ ηψλ 
ηηκψλησλ ζνπ, ηνχο αγψλαο, θαί ηά πξνηεξήκαηα.  
 
Ήζηξαςαο θαηδξφηεξνλ ζαθψο, ηνχ ειίνπ έλδνμε, ηφλ ζφλ αγψλα ηειέζαζα, 
θαί ηαίο αθηίζί ζνπ, ηψλ πνιιψλ ζαπκάησλ, πάλησλ ηά λνήκαηα, θσηίδεηο ηψλ 
πηζηψλ πξνζηφλησλ ζνπ, ηή ζεία ιάξλαθη, πεγαδνχζε ζεία λάκαηα, 
Αλαζηαζία, Μάξηπο κεγαιψλπκε.  

Γφμα... Σήο Αγίαο  Ήρνο β' 
Σήο αλαζηάζεσο είιεθαο ηφ δψξεκα, Αλαζηαζία παλεχθεκε, αζιεθνξνχζα 
ελ ηψ ζηαδίσ, δαηκφλσλ γάξ εμεθάληζαο πιεζχλ, θαί πφλησ παξέδσθαο 
αζιεθφξε, Μάξηπο αμηνζαχκαζηε.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο πι. β'  Βχδαληνο 

Αλχκθεπηε Παξζέλε, πφζελ ήθεηο; ηίο ν ηεθψλ ζε, ηίο θαί ε Μήηεξ ζνπ; πψο 
ηφλ Κηίζηελ θέξεηο ελ αγθάιαηο; πψο νπθ εθζάξεο ηήλ λεδχλ; κεγάισλ 
ραξηζκάησλ επί ζνί, θξηθηψλ κπζηεξίσλ επί γήο ηεινπκέλσλ, νξψκελ 
Παλαγία, θαί πξνεπηξεπίδνκελ επάμηφλ ζνη ρξένο, επί γήο ηφ πήιαηνλ, θαί 
νπξαλφλ αηηνχκελ, παξαζρείλ ηφλ αζηέξα, θαί Μάγνη δέ πξνέξρνληαη, απφ 
Αλαηνιψλ ηήο γήο, εηο Γπζκάο ζεάζαζζαη, ηήλ ζσηεξίαλ ηψλ βξνηψλ, σο 
βξέθνο γαινπρνχκελνλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα, Πξνεφξηηα.  
 

Ήρνο β'  
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Έξρεηαη ν Υξηζηφο, ηφλ πνλεξφλ ζπληξίςαη, ηνχο ελ ζθφηεη θσηίζαη, θαί ιχζαη 



ηνχο δεζκίνπο, απηψ πξνυπαληήζσκελ.  
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη.  
 
Άζαηε Παηξηαί, Δζλψλ αίλνλ θαί δφμαλ, νη Μάγνη κεηά δψξσλ, Πνηκέλεο 
αγξαπινχληεο, πξνζχκσο επηζπεχζαηε.  
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ.  
 
ξε ηε θαί βνπλνί, θνηιάδεο θαί πεδία, νη πνηακνί θαί πάζα, ε θηίζηο λχλ ηφλ 
Κηίζηελ, ηηθηφκελνλ κεγάιπλε.  

Γφμα... Σήο Αγίαο  Ήρνο δ'  
Σνχ ηνπδίηνπ 

Σεο δσεθφξνπ αλαζηάζεσο Υξηζηνχ, επψλπκνο γελνκέλε ζεκλή, πνιηηεία ηή 
θιήζεη πξνζθφξσο εμεθνινχζεζαο, θαί ηήλ θχζηλ λεπξψζαζα, αξξελσζείζά, 
ηε ηψ θξνλήκαηη, αινπξγίδα εμχθαλαο, ηή πνξθπξίδη ηψλ αηκάησλ ζνπ, θαί 
βαζηιηθφλ ψζπεξ ζθήπηξνλ, ηφλ ηαπξφλ θαηέρνπζα, ηψ Θεψ θαί σηήξη 
ζπκβαζηιεχεηο, Αλαζηαζία πακκαθάξηζηε, Απηφλ ηθέηεπε, θαί εκάο 
ειιακθζήλαη, ηήο ζείαο δφμεο απηνχ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ, ν απηφο 
Ζζατα ρφξεπε, Λφγνλ Θενχ ππφδεμαη, πξνθήηεπζνλ ηή Κφξε Μαξηάκ, Βάηνλ 
ππξί θαίεζζαη, θαί κή θαηαθιέγεζζαη, ηή αίγιε ηήο ζεφηεηνο, Βεζιεέκ 
επηξεπίδνπ, άλνηγε πχιελ ε Δδέκ, θαί Μάγνη πνξεχεζζε, ηδείλ ηήλ σηεξίαλ, 
ελ θάηλε ζπαξγαλνχκελνλ, φλ αζηήξ εκήλπζελ, επάλσ ηνχ πειαίνπ, 
δσνδφηελ Κχξηνλ, ηφλ ζψδνληα ηφ γέλνο εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ, Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ'  Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δηνηκάδνπ Βεζιεέκ, ήλνηθηαη πάζηλ ε Δδέκ, Δπηξεπίδνπ Δθξαζά, φηη ηφ μχινλ 
ηήο δσήο, ελ ηψ πειαίσ εμήλζεζελ εθ ηήο Παξζέλνπ, Παξάδεηζνο θαί γάξ, ε 
εθείλεο γαζηήξ, εδείρζε λνεηφο, ελ ψ ηφ ζείνλ θπηφλ, εμ νχ θαγφληεο 
δήζνκελ, νπρί δέ σο ν Αδάκ ηεζλεμφκεζα, Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ, αλαζηήζσλ εηθφλα. 

Γφμα... Σήο Αγίαο 
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 λχλ... 
Δηνηκάδνπ Βεζιεέκ, ήλνηθηαη πάζηλ ε Δδέκ, Δπηξεπίδνπ Δθξαζά, φηη ηφ μχινλ 
ηήο δσήο, ελ ηψ πειαίσ εμήλζεζελ εθ ηήο Παξζέλνπ, Παξάδεηζνο θαί γάξ, ε 
εθείλεο γαζηήξ, εδείρζε λνεηφο, ελ ψ ηφ ζείνλ θπηφλ, εμ νχ θαγφληεο 
δήζνκελ, νπρί δέ σο ν Αδάκ ηεζλεμφκεζα, Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 



πεζνχζαλ, αλαζηήζσλ εηθφλα. 
 

Δλ ηνίο απνδείπλνηο ςάιινκελ ηφ Σξηψδηνλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
Σεηξάδη ςαιψ  

 
Χδή γ'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο 

«Σήο πίζηεσο, ελ πέηξα κε ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο 
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, Οπθ έζηηλ άγηνο, σο ν 
Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 
Δλ θελνίο ηφ ζπλέδξηνλ ηνχ Ζξψδνπ, θαί γλψκε ζπλαζξνίδεηαη κηαηθφλσ, 
ηηθηφκελνλ ηφλ Κχξηνλ απνθηείλαη, ψ πάληεο ςάιινκελ, π εί Θεφο εκψλ, θαί 
νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε,  
 
Σφ δεηλφλ βνπιεπηήξηνλ ηνχ Ζξψδνπ, ζθέπηεηαη ζενκάρνπ ςπρήο ππάξρνλ, 
λεπίνηο ηφλ Γεζπφηελ ζπλαπνθηείλαη, Υξηζηφλ ψ ςάιινκελ, χ εί Θεφο εκψλ, 
θαί νπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ρήκα ηπξάλλνπ, επεί ππεξίζρπζελ, επηαπιαζίσο θάκηλνο, εμεθαχζε πνηέ, 
ελ ή Παίδεο νπθ εθιέρζεζαλ, Βαζηιέσο παηήζαληεο δφγκα, αιι' εβφσλ, 
Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Απνθελνχληεο, σο κχξα ηά δάθξπα, ηψ δη' εκάο Υξηζηψ ηηθηνκέλσ ζαξθί, 
ζαξθφο ηάο θειίδαο Καζαξίζσκελ, ηψ αρξάλησ θαζαξψο πξνζηφληεο, θαί 
βνψληεο, Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Γάθξπζηλ νίθηνπ, ηά δάθξπα θχγσκελ, ακαξησινί θνιάζεσο, ηήο κειινχζεο 
θξηθηήο, Υξηζηνχ ηψλ ηρλψλ επηιαβφκελνη, ηεζεηκέλνπ ελ ζπαξγάλνηο ψο 
βξέθνο, θαί βνψληεο, Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ηεξνπξγείζζαη ηφ ιχηξνλ γηλψζθνληεο, εθ ηψλ ηδίσλ ζπιάγρλσλ ηε, θαί 
δαθξχσλ πεγήο Υξηζηψ, δηά ηήο εμαγνξεχζεσο, εθπιπζέληεο πηζηνί 
πξνζέιζσκελ, ζαξθί ηηθηνκέλσ, βνψληεο, Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ 
πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  ν Δηξκφο 
«Φπραίο θαζαξαίο, θαί αξξππψηνηο ρείιεζη, δεχηε κεγαιχλσκελ ηήλ 
αθειίδσηνλ, θαί ππέξαγλνλ Μεηέξα ηνχ Δκκαλνπήι, δη' απηήο ηψ εμ απηήο, 
πξνζθέξνληεο πξεζβείαλ ηερζέληη, θείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, 
θαί ζψζνλ εκάο».  
 



Αγλψκσλ κεδείο, κή πνλεξφο δειφηππνο, έζησ ηψλ θεξφλησλ λχλ, δψξα 
Θεψ δεθηά, αληί ζκχξλεο θαί ρξπζνχ θαί ιηβάλνπ, αξεηψλ ηφλ ζκπξληζκφλ, 
ςαιιφλησλ ζε Υξηζηψ ηηθηνκέλσ, θείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο θαί 
ζψζνλ εκάο.  
 
Λέγεη πσξσζείο, Ζξψδεο Μάγνηο έκθξνζηλ, Άπηηε δεηήζαηε, ηφλ γελλεζέληα 
λχλ Βαζηιέα, θαί επξνληεο κελχζαηέ κνη, κειεηήζαο ν δεηλφο, ηφλ θφλνλ 
κηαηθφλσ θαξδία, Φείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ζψζνλ εκάο.  
 
Χ πεξσηηθήο, κηαηθνλίαο ηνικεκα! ιήζεο φζελ έηπρεο, φηη Θεφλ νπδείο, 
ππνρείξηνλ αλαηξεί ιακβάλσλ, ππεξδέζαο γάξ ζπκψ, σκψο ηά βξέθε 
ζθάηηεηο Ζξψδε, Φείζαη ηψλ ςπρψλ εκψλ, Υξηζηέ ν Θεφο, θαί ζψζνλ εκάο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δλζέσο επθξαίλεηαη, ε θηίζηο ζήκεξνλ, Υξηζηφο γάξ ν Κχξηνο, ν ηνχ Θενχ κνπ 
Τηφο, εθ Κφξεο γελλάηαη αγλήο, άπαλ ηφ ηψλ αλζξψπσλ, γέλνο αζαλαηίδσλ, 
ιχσλ θαί ηήλ θαηάξαλ, ηήο πξνκήηνξνο Δχαο, δηφ ψο επεξγέηε εκψλ, άζκα 
πξνζάμσκελ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ'  
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Σήλ Παξζέλνλ θχνπζαλ, ηφλ πξναηψληνλ Λφγνλ, Ησζεθ ν δίθαηνο, πκλνινγψλ 
αλεβφα, Βιέπσ ζε γεγελεκέλελ Ναφλ Κπξίνπ, θέξνπζαλ ηφλ πάληαο ζψζαη 
βξνηνχο ειζφληα, θαί ηνχο ηνχηνλ αλπκλνχληαο, δη' νίθηνλ ζείνπ λανχο 
δεηθλχνληα.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 
Δίηα ν Ν' θαί νη Καλφλεο.  
 
Καλψλ ν Πξνεφξηηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Σή καθξά πέκπηε καθξφλ χκλνλ εμάδσ. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. β'  Ο Δηξκφο 

«Σκεζείζε ηκάηαη, πφληνο Δξπζξφο, θπκαηνηξφθνο δέ μεξαίλεηαη βπζφο, ν 



απηφο νκνχ, αφπινηο γεγνλψο βαηφο, θαί παλνπιίηαηο ηάθνο, σδή δέ 
Θενηεξπήο αλεκέιπεην, ελδφμσο δεδφμαζηαη, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ».  
 
Ζ παληαηηία, θαί παξεθηηθή δσήο, ε άπεηξνο νθία ηνχ Θενχ, σθνδφκεζε ηφλ 
νίθνλ εαπηήο, αγλήο εμ απεηξάλδξνπ Μεηξφο' λαφλ γάξ ζσκαηηθφλ 
πεξηζέκελνο, ελδφμσο δεδφμαζηαη, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ.  
 
Μπζηαγσγνχζα, Μάγνπο ζπγθαιεί, ηήλ απαξρήλ Θενχ νθία ηψλ Δζλψλ, 
ηνχο αιφγνπο πξίλ ηξαθήλαη ινγηθψο, αιφγσλ επί θάηλεο ηξαπέδεο, θεηκέλεο 
ηήο κπζηηθήο, πξφο ήλ ζπεχδνπζη, ζχλ δψξνηο νδεχνληεο, αζηέξνο 
πξνιάκπνληνο.  
 
Αθνπηηζζψκελ, λχλ Πξνθεηηθψλ, εθπιεξνπκέλσλ δηά Πλεχκαηνο θσλψλ ε 
Παξζέλνο γάξ ιαβνχζα ελ γαζηξί, επείγεηαη ηεθείλ ηφλ πξνφληα, φλ Μάγνηο 
κέλ νπξαλφο θαζππέδεημε, Πνηκέζη δέ Άγγεινη, σο βξέθνο θαηλφκελνλ.  
 

Καλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο, ειιηπήο φκσο ηηλψλ Σξνπαξίσλ.  
 

Σνχο επθιεείο ζνπ, Μάξηπο, αηλέζσ πφλνπο εγσ ν Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο α'  
«Χδήλ επηλίθηνλ, άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψ πνηήζαληη, ζαπκαζηά ηέξαηα, 
βξαρίνλη πςειψ, θαί ζψζαληη ηφλ Ηζξαήι, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σήλ κλήκελ ζνπ ζήκεξνλ, Αλαζηαζία, πηζηψο ενξηάδνκελ, ήλ Υξηζηφο 
εδφμαζελ, απείξνηο ζαχκαζηλ, ν ελ ηή πφιεη Βεζιεέκ, ζαξθί ηηθηφκελνο.  
 
Ο θφζκνο αγάιιεηαη, ηάο αξηζηείαο, ηάο ζάο θαί ηά ζαχκαηα, θαί ηά 
θαηνξζψκαηα, αλαθεξχηησλ αεί, Αλαζηαζία, αζιεηψλ ηφ εγθαιιψπηζκα.  
 
Τκλνχκελ ηνχο πφλνπο ζνπ, Αλαζηαζία, ηά άζια ηά ζηίγκαηα ηά θξηθηά 
ηεξάζηηα, ηήλ πξφο ηφλ Κχξηνλ, ζείαλ αγάπελ, θαί πνιιήλ φλησο νηθείσζηλ.  

Θενηνθίνλ 
αξθνχηαη ν άζαξθνο, δη' επζπιαγρλίαλ, εθ Κφξεο ηηθηφκελνο, Μάγνη 
επηξεπίδνληαη, αλαηνιψλ Βαζηιείο, ηνχηνλ ζεάζαζζαη πηζηψο, θαί 
πξνζθπλήζαη ζαξθί.  
 

Έηεξνο Καλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Τκλψ ζε Μάξηπο Αλαζηαζία πφζσ. Ο Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  
«Άζκα αλαπέκςσκελ ιανί, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ, ηψ απαιιάμαληη ηφλ 
Ηζξαήι εθ δνπιείαο, σδήλ επηλίθηνλ, άδνληεο θαί βνψληεο, άζσκέλ ζνη ηψ 
κφλσ Γεζπφηε».  



 
Όκλνλ αλαπέκςσκελ Θεψ ηψ κέιινληη ηερζήζεζζαη, ζαξθί εθ ηήο Παξζέλνπ, 
ελ Βεζιεέκ ηή πφιεη, θαί θάηλε ηεζήζεζζαη, λήπηνλ ψζπεξ βξέθνο, ίλα 
ζψζε, αλζξψπσλ ηφ γέλνο.  
 
Μφλνλ ηφ εξάζκηνλ Υξηζηνχ, Αλαζηαζία έλδνμε, θάιινο δεηήζαζα, 
παξέδξακεο ηά θάιιε, ηνχ θφζκνπ ζηεξξφηεηη, γλψκεο θαί αζαλάηνπ, 
θιεξνπρίαο, Μάξηπο εμηψζεο.  
 
Νχθηα ηνχ ηήο πιάλεο ζθνηαζκνχ, ηψ θσηηζκψ ηνχ Πλεχκαηνο, απγαδνκέλε 
εκλή, παξέδξακεο εκθξφλσο, θαί λχλ θαηεζθήλσζαο, έλζα ηφ ζείνλ θέγγνο, 
ηήο αθηίζηνπ Σξηάδνο ππάξρεη.  

Θενηνθίνλ 
θζε ν αφξαηνο Θεφο, ππεξθπψο ηηθηφκελνο, δη' επζπιαγρλίαλ πνιιήλ, εθ 
ζνχ Παξζελνκήηνξ, πησρεχζαο ν πινχζηνο, φπσο αζαλαζίαλ, ηψλ 
αλζξψπσλ ηφ γέλνο πινπηίζε.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Κχξηνο ψλ πάλησλ, θαί Κηίζηεο Θεφο, ηφ θηηζηφλ ν απαζήο, πησρεχζαο 
εαπηψ ήλσζε, θαί σο βξέθνο θεξφκελνο ζαξθί, ελ θάηλε πεληρξά 
πξνζθπλείηαη, Φάγεηε βνψλ ηφ ζψκά κνπ, θαί πίζηεη ζηεξεσζήζεζζε».  
 
Ρχζηνλ θελψζαη, εξρφκελνλ λχλ, ππέξ θφζκνπ ηφ νηθείνλ αίκα, Υξηζηφλ 
ζξαζχλεηαη, ν Ζξψδεο ηνχ θηείλαη πξφ θαηξνχ, καλείο πξφ ηήο καλίαο 
Πηιάηνπ, φζελ θνληθή σκφηεηη, ηψλ Βξεθψλ ζηίθε θαηέζθαμελ.  
 
Άθξσλ αλήξ, έθε, νπθ έζηη Θεφο, φο ηκαλίαο πιεξσζείο εζράηεο, 
Υξηζηνθηνλίαλ λνζεί, ηνχ ζθνπνχ δέ ηήο ηφικεο εθπεζψλ, πξφο θφλνλ 
βξεθψλ απεηξνθάθσλ, φινλ εαπηφλ εμψπιηζε, θαί γήλ εκίαλελ αίκαζηλ.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Λίζνλ φλ απεδνθίκαζαλ 
Έλδνλ ηνχ πειαίνπ ηίθηεηαη, ν πξφ εσζθφξνπ, εθ γαζηξφο εθιάκςαο, ππέξ 
λνχλ θαί ιφγνλ, θαί ηνχηνλ νπξαλφζελ, αζηήξ ππνδείθλπζη, αζηξνιφγνηο 
εκθαλψο, ηνχηνλ πηζηνί πκλνινγήζσκελ.  
 
Ίδε ηεξά παλήγπξηο, εκίλ εηεζίσο έιακςελ ε κλήκε, ε ηήο Αζιεθφξνπ, ελ 
ηαχηε θσηηζζέληεο, Θεφλ αλπκλήζσκελ, ηφλ κεγαιχλαληα απηήλ ζενπξεπψο, 
ζαπκαηνπξγίαηο πνιιαίο.  
 
ηφκα ζενιφγσλ ήλνημαο, κέζνλ ηνχ ζηαδίνπ, θαζνκνινγνχζα, ηνχ Υξηζηνχ 
ηφ πάζνο, θαί πάζρνπζα πξνζχκσο, εληεχζελ γεγέλεζαη, πάζη ηνίο 



θάκλνπζηλ αεί, Μάξηπο ζεκλή, θαηαθπγή θαί ιηκήλ.  
Θενηνθίνλ 

Οχηνο κφλνο ν Θεφο εκψλ, εθ ζνχ Παξζέλε, ζάξθα ππέξ ιφγνλ, αιεζψο 
θνξέζαο, ηερζήλαη ελ πειαίσ, επείγεηαη φπσο κε, νίθνλ γελφκελνλ ιεζηψλ, 
δείμε λαφλ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο.  
 

Άιινο 
 

Οπξαλίαο αςίδνο 
παξγαλνχκελνλ βξέθνο, ν αλαθήο Κχξηνο, κέιιεη θαζνξάζζαη, ελ θάηλε 
αλαθιηλφκελνο, φξε ζθηξηήζαηε, θαί αγαιιίαζηλ ζείαλ, νη βνπλνί ελδχζαζζε, 
θσηφο πιεξνχκελνη.  
 
Δπζεβεί παξξεζία, ηψλ δησθηψλ ήκβιπλαο, ηά πεππξσκέλα, ξεκάησλ βέιε 
ζσηήξηνλ, ιφγνλ πινπηήζαζα, Αλαζηαζία θαί ζείσ, πφζσ ηά θηλήκαηα, ςπρήο 
ηζχλαζα.  
 
Μφλνλ Μάξηπο εβφαο, επηδεηψ Κχξηνλ, κφλε ηή απηνχ αγαπήζεη, ςπρήλ 
πξνζέδεζα, ηνχηνπ ειιάκπεζζαη, θαζαξσηάηαηο πινπζίσο, αζηξαπαίο 
επείγνκαη, ήζνπο απιφηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Απεηξφγακε Κφξε, ηφλ ηή ρεηξί θέξνληα, άπαζαλ ηήλ θηίζηλ, ελ κήηξα θέξεηο 
ζαξθνχκελνλ, φλ θαί ηηθηφκελνλ, αλαθιηλείο ελ ηή θάηλε, βξέθνο 
θαζνξψκελνλ, ηφλ πξναηψληνλ.  

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 πι. δ'  Σήλ νθίαλ 

Σψλ Μαξηχξσλ δεινχζα ηήλ αξεηήλ, ζπκπαζεία θαξδίαο ηνχησλ ζεξκψο, 
ηαίο ρξείαηο εθάζηνηε, δηεθφλεηο ζεφπλεπζηε, θαί ηνχο ηρψξαο πίζηεη, 
εμέκαηηεο ραίξνπζα, ελ κεδελί ζεκέλε, ηά πξφζθαηξα βάζαλα, φζελ επί ηέιεη, 
ζπζρεζείζα θαί πφλνπο, πνιινχο ππνκείλαζα, ζηεξξνηάησο ελήζιεζαο, 
Αλαζηαζία παλεχθεκε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ'  Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Σψλ Γελεζιίσλ ηνχ Υξηζηνχ ηά πξνεφξηηα, επηηεινχληεο νη πηζηνί 
παλεγπξίδνκελ, θαί αμίσο άπαληεο πξνυπαληήζσκελ, σο νη Μάγνη 
δσξνθνξνχληεο ηάο αξεηάο, θαί άδνληεο ηψλ Αγγέισλ άζκα θαηλφλ, ηψ εθ 
Κφξεο ζεφπαηδνο, ελ Βεζιεέκ άλεπ ζπνξάο, ηηθηνκέλσ Θεψ εκψλ, φλ 
δνμάδεη ηά ζχκπαληα.  
 



Πξνενξηηνο 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Πξνθαηηδψλ ν Πξνθήηεο, ηνχ κπζηεξίνπ ζνπ ηφ απφξξεηνλ, Υξηζηέ 
πξναλεθψλεη ζνη, Έζνπ θξαηαηάλ, αγάπεζηλ ηζρχνο, Πάηεξ νηθηίξκνλ, ηφλ 
Μνλνγελή Τηφλ γαξ αγαζέ, ηιαζκφλ εηο ηφλ θφζκνλ απέζηεηιαο».  
 
Δπί ηφλ ηφθνλ σο φκβξνο, ζπγθαηαβάο θαί σο ζηαγψλ, επί ηήλ γήλ ηήλ ζέ 
ηεθνχζαλ Κχξηε, έξρε ζπκπαζψο ηερζήλαη, θαί βξνηνίο ζπλαλαζηξαθήλαη, 
ηφλ Μνλνγελή θαί γάξ ζε ηιαζκφλ, ν Παηήξ εηο ηφλ θφζκνλ απέζηεηιε.  
 
Μεηαιακβάλσλ βξνηείαο, Υξηζηέ ζαξθφο, Αβξαάκ εθ ζπέξκαηνο, θαί ράξηλ 
αληί ράξηηνο, έξρε παξαζρείλ, θαί ζψζαη ηήλ εηθφλα θαί αθζαξηίζαη, ηφλ 
Μνλνγελή θαί γάξ ζε ηιαζκφλ, ν Παηήξ εηο ηφλ θφζκνλ απέζηεηιε.  
 
Πφκα θαηλφλ φπεξ πάιαη, πηείλ Γαπτδ δηςψλ επεζχκεζελ, ελ ηψ πειαίσ 
πξφεηζη, βιχζαη Βεζιεέκ, θαί παχζαη πξνζγελφκελνλ άπαλ δίςνο, ηφ θαηά 
ςπρήλ Αδάκ ηε θαί Γαπτδ, εμ ψλ ηφ θαηά ζάξθα γελλάηαη Υξηζηφο.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Δλ Πλεχκαηη πξνβιέπσλ 
Τκλήζαηε ηά Έζλε, θξνηήζαηε Λανί, ελ πειαίσ ηίθηεηαη, ν πάλησλ 
θσηηζκφο, νχ ηαίο αθηίζηλ, Αλαζηαζία ε Μάξηπο, θαηαπγαζζείζα, ζθφηνο 
έθπγελ απάηεο, ιάκςαζα ειίνπ θαηδξφηεξνλ.  
 
Μαξηχξσλ ηήο επθιείαο, επέηπρεο ζεκλή, ηνχ Υξηζηνχ Παλεχθεκε, πξνζχκσ 
ινγηζκψ, θαί ηνχησλ Μάξηπο, ηρψξαο ρεξζίλ νηθείαηο, πφζσ θαί πίζηεη, 
απνκάηηνπζαλ ζπνπδαίσο, πάληεο ζχλ απηνίο επθεκνχκέλ ζε.  
 
Αγψλαο πνιπηξφπνπο, δηήλπζαο ζηεξξψο, θαί ζαπκάησλ είιεθαο, ηήλ ράξηλ 
δαςηιψο, Αλαζηαζία εληεχζελ άπαο ν θφζκνο, θαηαθπγήλ ζε θαί αληίιεςηλ 
βεβαίαλ, θέθηεηαη πξνζηξέρσλ ηή ζθέπε ζνπ.  
 
Ρνκθαίαο ανξάησλ, ζπλέηξηςαο ερζξψλ, Μάξηπο κεγαιψλπκε, δπλάκεη ηνχ 
ηαπξνχ, φζελ εδείρζεο, πεγή απείξσλ ζαπκάησλ, Αλαζηαζία απνπιχλνπζα 
παληνίσλ, Μάξηπο λνζεκάησλ ηφλ βφξβνξνλ.  
 

Άιινο 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Ρήζεηο ήδε πεπιήξσληαη, ηψλ πξνθεηεπφλησλ ελ ζείσ Πλεχκαηη, ε Παξζέλνο 
γάξ επείγεηαη, ελ πειαίσ ηίθηεηλ ηφλ Παληέιεηνλ.  
 
Σψλ Μαξηχξσλ ηήλ εχθιεηαλ, πφζσ εθδεηήζαζα ηαχηεο έηπρεο, ζηεξξνηάησο 



ελαζιήζαζα, αδηζηάθησ γλψκε θαξηεξφςπρε.  
 
Τθαληφλ εθ ηήο άλσζελ, ράξηηνο ρηηψλα φλησο ελδέδπζαη, απεθδχζεη ηή ηνχ 
ζψκαηνο, αζιεθφξε Μάξηπο παλανίδηκε.  

Θενηνθίνλ 
αξθνθφξνο πξνέξρεηαη, εθ ζήο θσζθφξνπ λεδχνο Άρξαληε, Βαζηιεχο ν 
επνπξάληνο, σο ελ ζξφλσ θάηλε πξνζθιηλφκελνο.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σψ ζπλδέζκσ ηήο αγάπεο, ζπλ δεφκελνη σο θηιάδειθνη, ηψ δεζπφδνληη ηψλ 
φισλ, ηψ θφζκσ άγαλ αγαπήζαληη, θαί δφληη ιχηξνλ Τηφλ ηφλ αγαπεηφλ, 
δψκελ δφμαλ λέκνληη πάζηλ εηξήλελ».  
 
Ζ ηφ άζρεηνλ θξαηνχζα, θαί ππεξψνλ ελ αηζέξη χδσξ, ε αβχζζνπο 
ραιηλνχζα, θαί ζαιάζζαο αλαραηηίδνπζα, Θενχ νθία, σο πεηφο ελ πφθσ 
θαηαβάζα, κήηξαλ Παξζέλνπ ψθεζε.  
 
Μαζεηάο Μάληεσο Μάγνπο, Βαιαάκ θαιεί πξφο γλψζηλ αζηέξη Υξηζηφο, ν 
λεθέιαηο δέ ηφλ πφινλ, πεξηβάιισλ ζπαξγάλνηο πιέθεηαη, θαί θάηλε θείηαη, 
φλ ηξέκεη ηά Υεξνπβίκ, πειαίσ ρσξείηαη δέ, ν πιεξψλ ηά πάληα.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Σήλ ζήλ εηξήλελ 
Τκλνχκέλ ζνπ ηήλ ζάξθσζηλ, θηιάλζξσπε Υξηζηέ, πίζηεη πξνζθπλνχκελ ηά 
ζπάξγαλα, δη' ψλ ειχζε θαηαθξίζεσο, ηφ ηψλ βξνηψλ γέλνο, δνμάδνλ ζε 
σηήξ κνπ.  
 
ηνκψζαζα ηφ θξφλεκα, αγάπε ζετθή, Μάξηπο αιεζψο κεγαιψλπκε, μίθνο 
σξάζεο, πάζαο θάιαγγαο, ζπγθφπηνλ ηψλ δαηκφλσλ, ελζέσ πεπνηζήζεη.  
 
Αγψζη ιακπξπλζείζά ζνπ, απείξνηο ε ςπρή, έιακςελ ειίνπ θαηδξφηεξνλ, ηή 
νηθνπκέλε θαί θαηεχγαζε, πεγάο ηψλ ηακάησλ, ζεκλή Αλαζηαζία.  

Θενηνθίνλ 
Νχλ ήιζελ εηο ηά ίδηα, ελ μέλσ ηνθεηψ, Λφγνο ηνχ Παηξφο ζσκαηνχκελνο, εθ 
ηήο Παξζέλνπ θαί σο λήπηνλ, νξάηαη ελ πειαίσ, δη' άθξαλ επζπιαγρλίαλ.  
 

Άιινο 
 

Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 
Αλέηεηιε ηφ άζηξνλ Ηνχδα, εθ γήο Υαιδαίσλ, θηλνχλ εηο πξνζθχλεζηλ, ηνχο 
αζηξνιφγνπο σο γέγξαπηαη.  
 



Ννκίκσο εγσλίζσ, αλφκνπο ηξνπσζακέλε, Μάξηπο παλανίδηκε, ηή 
δπλαζηεία ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ εηθνλίδεηο, επσλπκία, ερζξνχο θαηαξάζζνπζα, ηνχο 
ανξάηνπο Παλεχθεκε.  

Θενηνθίνλ 
πειαίσ ππνγαίσ ηερζήλαη, εθ ηήο Παξζέλνπ, Υξηζηφο θαηεπείγεηαη, 
αγαιιηάζζσ ε ζχκπαζα.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ο'  ν Δηξκφο 
«Άβπζζνο εζράηε, ακαξηεκάησλ εθχθισζέ κε, θαί ηφλ θιχδσλα κεθέηη 
θέξσλ, σο Ησλάο, ηψ Γεζπφηε βνψ ζνη, Δθ θζνξάο κε αλάγαγε».  
 
Κχξηφλ ζε γλφληεο, νη νπξαλνί δηεγνχληαη ηήλ ζήλ, ψηεξ δφμαλ δη' αζηέξνο 
Μάγνπο, λχλ κεηά δψξσλ θαινχληεο πξφο γλψζίλ ζνπ, θαί ζείαλ 
πξνζθχλεζηλ.  
 
Ρχπνλ ηηο πξνζηξίςαο απνξξπθζήησ, θαί νχησ Υξηζηψ, θαζαξφο ηψ θαζαξψ 
ςαπέησ, βξέθνο ελ Φάηλε θεηκέλσ, ηά πάζε θαξδηψλ εθθαζαίξνληη.  
 

Σήο Αγίαο 
Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ 

Δπηιάκςαο ν Υξηζηφο, εθ ιαγφλσλ κεηξηθψλ, ελ ηή πφιεη Βεζιεέκ, δηά 
ζπιάγρλα νηθηηξκψλ, εδφμαζε, ηήο Αζιεθφξνπ ηήλ κλήκελ ζήκεξνλ.  
 
πληξηβείζα ηαίο πνιιαίο, ηψλ δεηλψλ επηθνξαίο, θαζππέηαμαο ερζξφλ, ηνίο 
σξαίνηο ζνπ πνζίλ, ανίδηκε, Αλαζηαζία ζενκαθάξηζηε.  
 
Τπνζηάζα θαξηεξψο, ηψλ βαζάλσλ ηάο δεηλάο, πξνζβνιάο θαί ηνχ ππξφο, 
ηήλ θαηάθιεμηλ ζεκλή, δεδφμαζαη, Αλαζηαζία Μαξηχξσλ έξεηζκα.  

Θενηνθίνλ 
Πφιηο έκςπρε Θενχ, ελ ηή πφιεη Βεζιεέκ, απνηίθηεηο ηφλ Υξηζηφλ, Θενηφθε 
ππέξ λνχλ, γελφκελνλ, δη' επζπιαγρλίαλ ηέιεηνλ άλζξσπνλ.  
 

Άιινο 
 

Σήλ δέεζηλ εθρεψ 
Σήλ θχζηλ ηήλ εμ εκψλ ν Δχζπιαγρλνο, πξνζιαβφκελνο νξάηαη σο βξέθνο, 
ν βξεθνπξγψλ, ελ θνηιία ηά βξέθε, θαί ζπαξγαλνχ ηαη θαί θάηλε αλάθεηηαη, 
θαί ιχεη κνπ ηάο ηψλ παζψλ, πνιππιφθνπο ζεηξάο αγαζφηεηη.  
 
Αγίσλ ηρλειαηνχζα Μαξηχξσλ, θαξηεξψο δηά Υξηζηφλ ηνχο αγψλαο, θαί ηαίο 
απηψλ, ρξείαηο δηαθνλνχζα, θαί ηνχο ηρψξαο Οζία εθκάηηνπζα, επινχηεζαο 



πεξηθαλψο, ηήλ απηνίο επηιάκπνπζαλ εχθιεηαλ.  
 
ηαγφλαο ηψλ ηακάησλ πξνρέεηο, επνκβξίαηο ζετθψλ ραξηζκάησλ, θαί ηψλ 
παζψλ, πνηακνχο αλαζηέιιεηο, θαί βνεζείο ηνίο δεηλψο θηλδπλεχνπζηλ, 
ανίδηκε Μάξηπο Υξηζηνχ, Αλαζηάζεσο ζείαο επψλπκε.  

Θενηνθίνλ 
Ηψκελνο ηψλ αλζξψπσλ ηήλ θχζηλ, ηή αξραία παξαβάζεη θζαξείζαλ, δίρα 
θζνξάο, λένλ ηίθηεηαη βξέθνο, θαί ζνχ ελ θφιπνηο σο ζξφλσ θαζέδεηαη, 
Αλχκθεπηε ηήο Παηξηθήο, κή εθζηάο ζπλεδξίαο ζεφηεηη.  

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 Αγίαο 
Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ 

Οη ελ πεηξαζκνίο, θαί ζιίςεζηλ ππάξρνληεο, πξφο ηφλ ζφλ λαφλ, 
πξνζηξέρνληεο ιακβάλνπζη, ηά ζεπηά ηάκαηα, ηήο ελ ζνί νηθνχζεο ζείαο 
ράξηηνο, Αλαζηαζία ζχ γάξ αεί, ηψ θφζκσ πεγάδεηο ηά ηάκαηα.  

Ο Οίθνο 
Σήο Αλαζηάζεσο ηνχ Κπξίνπ ζπλεπψλπκνο νχζα, πεπησθφηα κε λχλ 
αλάζηεζνλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, εθ ηψλ ζαπκάησλ ηψλ ζψλ, ζηαγφλα 
επηζηάμαζα, Μάξηπο ηή ςπρή κνπ, θαί ηφλ θινγκφλ ηήο δεηλήο ακαξηίαο 
θαηαζβέζαζα, ηφλ θφζκνλ γάξ δηαζψδεηο εθ παζψλ πνιπηξφπσλ εθάζηνηε, 
ψλ πεξ θαγψ πεπείξακαη, ζχ γάξ πάληα ηνίο πάζη παξέρνπζα, ηψ θφζκσ 
πεγάδεηο ηά ηάκαηα.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο κεγαινκάξηπξνο 

Αλαζηαζίαο, ηήο Φαξκαθνιπηξίαο.  
ηίρνη 

 Αλαζηαζία θάξκαθνλ πηζηνίο κέγα,  

 Πάλ θάξκαθνλ ιχνπζα, θαί θεθαπκέλε.  

 Καχζε Αλαζηαζία ππξί δεπηέξα εηθάδη ιαχξσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Υξπζνγφλνπ.  
ηίρνη 

 Γίδσζη Υξπζφγνλνο απρέλα μίθεη,  

 Ο πλεχκα ρξπζνχο, ράιθενο δέ ηφ ζζέλνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Θενδφηεο θαί ηψλ ηέθλσλ 
απηήο.  

ηίρνη 
Ζ Θενδφηε πχξ θέξεη ζχλ θηιηάηνηο, Φίιηξσ Θενχ δένπζα, θαί ππξφο πιένλ.  



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ αγίνπ Μάξηπξνο Εστινπ.  

ηίρνη 

 Εσήλ ξένπζαλ εθιηπψλ ν Εστινο  

 Εσήλ κέλνπζαλ εχξελ ελ δψλησλ ηφπσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Σά ζπξαλνίμηα ηήο ηνχ Θενχ κεγάιεο Δθθιεζίαο.  
ηίρνη 

 Αίξνπζηλ άλδξεο ηεξνί Υξηζηνχ πχιαο  

 Σνχο Γαπτδ εκίλ εθηππνχκελνη λφαο.  
 

Σή απηή εκέξα, Σφ θσηνδξφκηνλ ηήο ηνχ Θενχ Δθθιεζίαο.  
ηίρνη 

 Σξέρνληα θψηα ζήκεξνλ Νανχ θχθισ,  

 Γεινχζη θσηφο εηο ηφ πάλ ζείνπ δξφκνλ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο  
«Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη, θακίλνπ θιφγα νπθ έπηεμαλ, αιι' ελ κέζσ θινγφο 
εκβιεζέληεο δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ».  
 
Νεπζηάδσλ θάξαλ Ζξψδεο θαθά πξνβιέπσλ εθίλεζελ επθαηξίαλ δεηψλ 
ζαλαηψζαη, ηφλ δσήο θαί ζαλάηνπ Υξηζηφλ ηήλ εμνπζίαλ έρνληα, ηφλ Θεφλ 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Τκψλ Υξηζηνχ φζνη θίινη, ζπκθπγαδεχζεηε θεχγνληη εηο Αίγππηνλ ηνχησ θαί 
θαιψο εθεί πξνζθπλήζαηε ζενπξεπψο θαιέζαληεο θαί ζπκθψλσο δνμάζαηε.  
 
Μεζ' φζηηο εκνχ νπθ έζηη, θαη' εκνχ πξάηηεη Υξηζηφο θεζηλ, ν δέ κή ζπλάγσλ 
κεη' εκνχ ζθνξπίδνληη ένηθε, δηφ ηήλ ηνχηνπ θξίμσκελ, ελ ζαξθί ζπγθαηάβαζηλ.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Σνχο ελ θακίλσ Παίδάο ζνπ  
Ο Βαζηιεχο ηψλ φισλ θαί Θεφο, πξνέξρεηαη πφιεη γελλεζήλαη Βεζιεέκ, ν ηήλ 
ζεκλήλ, Αλαζηαζίαλ κεγαιχλαο, ελ απείξνηο ζαχκαζηλ σο δη' απηφλ, 
αηθηζκνχο θαζππνκείλαζαλ.  
 
Νεθξνίο μναλνηο ζέβαο πνλεξφλ νπθ έλεηκαο κφλνλ ζεβνκέλε ηφλ Υξηζηφλ νία 
Θεφλ δψληα αεί, Αλαζηαζία, θαί ηνίο δσεξνίο απηνχ πάζεζη πάζνο ηφ ζφλ 
θαηαιακπξχλνπζα.  



 
Οη ηψ λαψ ζνπ πίζηεη δαςηιεί, πξνζθεχγνληεο, λφζσλ εθιπηξνχληαη ραιεπψλ 
θαί αξξσζηίαο θαί παζψλ θαί αιγεδφλσλ, επξσζηίαλ πάληνηε παξά Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ πινπζίσο ιακβάλνληεο.  

Θενηνθίνλ  
εζαξθσκέλνο Λφγνο εθ ηήο ζήο, πξνέξρεηαη Άρξαληε λεδχνο ππέξ λνχλ θαί 
άξρεηαη ν πξναηψληνο θαί θάηλε θείηαη ζπαξγαλνχκελνο θαί δηαιχεη ζεηξάο 
ηψλ εγθιεκάησλ.  
 

Άιινο 
 

Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ 
Άλσ ρνξνί δνμνινγνχζηλ, Αζσκάησλ, επί γήο δέ πξνζθπλνχκελ, θαζνξψληεο 
βξνηνί, εκίλ νκνησζέληα, θαί επί θάηλεο θείκελνλ, ζέ Υξηζηέ Θεέ ηψλ φισλ.  
 
Πχξ απεηέθξσζαο απάηεο, σο νη Παίδεο δέ, θινγί πξνζνκηινχζα, 
παξεδήινπο ζεξκφλ, ηφλ έξσηα ζεφθξνλ, φλ πξφο ηφλ ζφλ εθέθηεζν, θαί 
Γεζπφηελ θαί Νπκθίνλ.  
 
κβξνπο πξνρέεηο ηακάησλ, θαηαπαχνπζα θινγκφλ αξξσζηεκάησλ, θαί 
ιανχο κεισδείλ αεί παξαζθεπάδεηο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Θαχκα δηάλνηαλ εθπιήηηνλ, ηφ ηεινχκελνλ εθ ζνχ Παξζελνκήηνξ, ηίθηεηλ 
κέιιεηο Θεφλ, θαί θάηλε αλαθιίλεηλ, ηφλ Υεξνπβίκ απξφζηηνλ, θαί αρψξεηνλ 
ηή θχζεη.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Νφκσλ παηξψσλ νη καθαξηζηνί, ελ Βαβπιψλη Νένη πξνθηλδπλεχνληεο, 
βαζηιεχνληνο θαηέπηπζαλ, πξνζηαγήο αινγίζηνπ, θαί ζπλεκκέλνη, ψ νπθ 
ερσλεχζεζαλ ππξί, ηνχ θξαηνχληνο επάμηνλ, αλέκειπνλ ηφλ χκλνλ. Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, Καί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο».  
 
Οη δαηηπκφλεο νη ζεφθξνλεο, ελ Βεζιεέκ ηψ λντ πξνπνξεπφκελνη, ζπλ 
Αγγέινηο θαηνπηεχζσκελ, θαί Πνηκέζη ηφ ζαχκα, ηψ ελ πςίζηνηο, δφμαλ 
αλακέιπνληεο Θεψ, επδνθίαλ βξαβεχνληη, βξνηνίο θαί ηήλ εηξήλελ. Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, βνψληεο εηο αηψλαο.  
 
Νφκνπ θηιίαο αληερφκελνη, θηιαδειθίαο γλψκελ αλαιαβψκεζα, ελ αιιήινηο 
εηξελεχνληεο, θαί ηφ έλ ζπκθξνλνχληεο, ν γάξ εηξήλεο πξχηαληο, πξνέξρεηαη 
Υξηζηφο, εηξελεχζαη ηά ζχκπαληα, θαί ζψζαη ηνπο βνψληαο. Σφλ Κχξηνλ 
πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 



Δδεμηνχην ηφλ ηηθηφκελνλ, Υξηζηφλ δνιίνηο ιφγνηο Ζξψδεο άλνκνο, θαί ηνίο 
Μάγνηο, πξνζεπέζθεπηελ, σο απηφλ πξνζθπλήζσλ, αιι' νπθ εδείην δηψθεηλ, 
ιαλζάλνληα Θεφλ, νπ ηά βξέθε θαηψθηεηξε, θαί βνάλ νχ ζπλήθε. Σφλ Κχξηνλ 
πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Ολ θξίηηνπζηλ Άγγεινη 
Δλ ρξφλσ ν άρξνλνο, γελλάηαη ππέξ λνχλ, θαί Μάγνη πξνζθέξνπζηλ απηψ σο 
Βαζηιεί, θαλέληη ηά δψξα, θαί ηήλ δφμαλ απηνχ, νπξαλφο θεξχηηεη, πξνβνιή 
ηνχ αζηέξνο.  
 
Γελλαίσο αλχεηλ ζε, ηνχο δξφκνπο ηνχο καθξνχο, ν ζείνο Υξπζφγνλνο, 
ππήιεηςε εκλή, κεζ' νχ ζε ηηκψκελ, κεισδίαηο ζεπηαίο, ππέξ αιεζείαο, 
ζεπηψο εγσληζκέλελ.  
 
Χο φκβξνο ζσηήξηνο, ππάξρεη ν λαφο, ν έρσλ ηφ ιείςαλνλ, Παλεχθεκε ηφ 
ζφλ, ελ ψ θαηαθεχγεη, πάο πηζηφο θαί δεηλήο, δάιεο εθιπηξνχηαη, θαί 
παληνίσλ θηλδχλσλ.  

Θενηνθίνλ 
Νχλ ήιζελ ν Κχξηνο, ν παληαρνχ παξψλ, Παξζέλνπ ηηθηφκελνο, ελ πφιεη 
Βεζιεέκ, αγάιινπ ε θηίζηο, ππαληψζα απηψ, θαί δνμνινγνχζα, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 

Άιινο 
 

Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο 
Χ παξεηζηήθεηζαλ άλσ ρηιηάδεο, θαί κπξηάδεο Αγγέισλ, πήιαηνλ θέξεη 
ηηθηφκελνλ, φλ πκλνχκελ ηά έξγα, απαχζησο σο Κχξηνλ.  
 
Οίθνο Σξηάδνο εδείρζεο ζείνηο ηφπνηο, ελ πξνζεπραίο θαί λεζηείαηο, 
Αλαζηαζία ζρνιάδνπζα, Δπινγείηε βνψζα, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ηζρπξνηάηνηο ινγίνηο Υξπζνγφλνπ, ηνχ Αζινθφξνπ ξσζζείζα, ηφ ηψλ 
εηδψισλ αλίζρπξνλ, θαηεπάηεζαο ζξάζνο, γελλαίσο αζιήζαζα.  

Θενηνθίνλ 
Χ ζενρψξεηε Κφξε, ηέμε βξέθνο ηφλ Πνηεηήλ ηψλ αηψλσλ, θαί αλαιινίσηνλ 
Κχξηνλ, Βεζιεέκ ελ ηή πφιεη, δη' άθαηνλ έιενο.  

Ο Δηξκφο 
«Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί, θαί ηήλ θιφγα 
θαηαπαηνχληεο ππέςαιινλ. Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο  



«Ξελίαο Γεζπνηηθήο, θαί αζαλάηνπ ηξαπέδεο, ελ πεληρξψ πειαίσ, ηαίο 
πςειαίο θξεζί, πηζηνί δεχηε απνιαχζσκελ, ζεζαξθσκέλνλ Λφγνλ, 
απνξξήησο καζφληεο, φλ κεγαιχλνκελ».  
 
Άπηηε ηνίο αξρεγνίο, Ζξψδεο έθε ηψλ Μάγσλ, δεηήζαηε ηφλ παίδα, επάλ δέ 
εχξεηε, ηνχηνλ ηάρνο κελχζαηέ κνη, ηφλ δφινλ ελ θαξδία ηεθηαίλσλ, αιι' ε 
ιέγρζε ν πιάλνο, δηαθελήο αλνκψλ.  
 
Γεκηνπξγφο γελλεζείο, εθ ηνχ Παηξφο πξφ αηψλσλ, γελλάηαη εθ Παξζέλνπ, 
νθία πεθπθψο, Λφγνο ηνχ Θενχ θαί δχλακηο, δηπινχλ ηαίο θχζεζηλ εηδφηεο, 
ηφλ Θεάλζξσπνλ Κχξηνλ κεγαιχλνκελ.  
 
Χο άλζξσπνο εθάλεο, νπζία νπ θαληαζία, νχησ Θεφο ηψ ηξφπσ, ηήο 
αληηδφζεσο, ε θχζηο ψηεξ ήλπεξ πξνζείιεθαο, δηφ ηήλ εθ Παξζέλνπ, ζνχ 
ζείαλ ελδεκίαλ, ηηκψληεο ζέ κεγαιχλνκελ.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Σήλ θσηνθφξνλ λεθέιελ 
Ηδνχ εγγίδεη Παξζέλνο, απνηεθείλ ελ πειαίσ, ηφλ Βαζηιέα ηνχ παληφο, 
ζάξθα αλεηιεθφηα, φλ σκνιφγεζε ζηεξξψο, αζινχζα ε έλδνμνο, 
ιακπξφηαηα, Μάξηπο Αλαζηαζία, θαί ληθψζα ηφλ αφξαηνλ ερζξφλ.  
 
Χξαησζείζα ηνίο πφλνηο, ππέξ ειίνπ αθηίλαο, έιακςαο Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, 
θαί θσηίδεηο ηφλ θφζκνλ, άζισλ κεγάισλ ηψ θσηί, ζαπκάησλ ηε ράξηζηλ, 
εληεχζέλ ζε, πίζηεη Αλαζηαζία, επθεκνχκελ κεισδίαηο ηεξαίο.  
 
έ ηήλ σξαίαλ ηξπγφλα, θαί αεδφλα ηηκίαλ, θαί παγθαιή πεξηζηεξάλ, 
ρξπζαπγηδνχζαο Μάξηπο, πηέξπγαο έρνπζαλ πηζηψο, αεί καθαξίδνκελ, 
ηεινχληέο ζνπ, ηήλ παλένξηνλ κλήκελ, ελ ή ιχζηλ πάζηλ αίηεζαη δεηλψλ.  
 
Ήο λχλ επέηπρεο δφμεο, επηηπρείλ εκάο πάληαο, αεί δπζψπεη ηφλ Υξηζηφλ, 
Μάξηπο Αλαζηαζία, ηνχο ηήλ ζεπηήλ ζνπ ενξηήλ, ζεπηψο ενξηάδνληαο, θαί 
πίζηεη ζνπ, πξνζθπλνχληαο ηήλ ζήθελ, ηψλ ιεηςάλσλ σο πεγήλ αγηαζκνχ.  

Θενηνθίνλ 
Φέξνληα θχζηλ βξνηείαλ, Παξζελνκήηνξ αγία, ηίθηεηο ελ πφιεη Βεζιεέκ, ηφλ 
ππέξζενλ Λφγνλ, θαί γαινπρείο κεηξνπξεπψο, ηφλ ηξέθνληα άπαληαο, σο δέ 
πχξηλνο ζξφλνο ηνχηνλ θέξεηο, Παλαγία αλσηέξα Υεξνπβίκ.  
 

Άιινο 
 

Κπξίσο Θενηφθνλ 
θηξηήζαηε ηά φξε, ελ αγαιιηάζεη, θαί επθξνζχλελ βνπλνί πεξηδψζαζζε, λχλ 
ε Παξζέλνο εγγίδεη ηεθείλ ηφλ Κχξηνλ.  
 



Ζκέξαλ επθξνζχλεο, άγεη ζνπ ε θηίζηο, Αλαζηαζία ηήλ κλήκελ δνμάδνπζα, 
φλπεξ εδφμαζαο Λφγνλ, νηθείνηο κέιεζηλ.  
 
Φσηί θαζαξσηάησ, λχλ ειιακπνκέλε, ηνχο πκλεηάο ζνπ θσηίδνηο ηήλ 
άλσζελ, πάζηλ εκίλ πξνμελνχζα, Μάξηπο επκέλεηαλ.  

Θενηνθίνλ 
Φαηδξψο πάζα ε θηίζηο, λχλ αγαιιηάζζσ, ε Θενηφθνο ηεθείλ λχλ επείγεηαη, 
ηφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, βξνηφλ γελφκελνλ.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Αγίαο 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Παξζελνκάξηπο έλδνμε, αζινθφξσλ ηφ θιένο, Αλαζηαζία πάλζνθε, 
δπζσπνχζα κή παχζε, ηφλ εθ Παξζέλνπ λχλ Κφξεο, ηήο αγλήο Θενηφθνπ, 
ηερζήλαη πξνεξρφκελνλ, ελ πειαίσ θαί θάηλε, ακαξηηψλ, δνχλαη ιχζηλ πάζη 
ηνίο εθηεινχζη, ηήλ παλαγίαλ κλήκελ ζνπ, θαί ηηκψζί ζε πφζσ.  

Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Σήλ εθ Παξζέλνπ Γέλλεζηλ, ηνχ Υξηζηνχ πξνθεξχηηεη, ή θσηνθφξνο κλήκε 
ζνπ, Μάξηπο Αλαζηαζία, ελ Βεζιεέκ ζπγθαινχζα, Μάγνπο κέλ εθ Πεξζίδνο, 
ζχλ δψξνηο, ηνχο Πνηκέλαο δέ, κεη' Αγγέισλ πξφο χκλνλ, ζχ γάξ ζαπηήλ, σο 
ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί σο ζκχξλαλ, πξνζήμαο ηψ Γεζπφηε ζνπ, ελαζινχζα 
Θεφθξνλ.  
 

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

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 
Νχλ αη παιαηαί δηαιχνληαη εκθάζεηο, έζρελ ελ γαζηξί, ε Παξζέλνο γάξ θαί 
ιίζνο, εμ φξνπο απεηκήζε, θαί ε ξάβδνο εβιάζηεζελ, ε ηνχ Ηεζζαί, θαί 
δξφζνο άξηη, ε ηνχ Γεδεσλ ελ γή εξξχε, ιανί θξάμσκελ, Ο βαζηιεχο ηνχ 
Ηζξαήι, Υξηζηφο παξαγίλεηαη.  
 
Ξέλνπ ηνθεηνχ, μέλα πξάγκαηα νξάηαη! πψο ν ηψ Παηξί, ελ πςίζηνηο 
ζπλεδξεχσλ, ελ θάηλε ηψλ αιφγσλ, γελλεζείο αλαθιίλεηαη; πψο ν αλαθήο ελ 
ηνίο ζπαξγάλνηο; πψο ν παληαρνχ ελ ηψ πειαίσ; ιανί θξάμσκελ, ν 
Βαζηιεχο ηνχ Ηζξαήι, Υξηζηφο παξαγίλεηαη.  
 
Ο ηεξαηνπξγψλ, θαί ηήλ Αίγππηνλ καζηίδσλ, χσλ ηε ιαψ, ηψ α γλψκνλη ηφ 
Μάλλα, ζαξθνχηαη θαί ζειάδεη, θαί παηδίνλ νξψκελνο, θεχγεη ηφλ Ζξψδελ, σο 
επί λεθέιεο ηή Παξζέλσ, Μεηξί νρνχκελνο, σο Ζζαταο πξννξά, ν 
ζενπηηθψηαηνο.  
 
Παηδίνλ ν πξνψλ, Βαζηιεχο ν ηψλ αηψλσλ, ηίθηεηαη εθψλ, θαί πηφο εκίλ εδφζε, 
Αθνχζαηε ηά Έζλε, Ηζξαήι ελσηίζζεηη, γλψηε θαί εηηάζζε, κεζ' εκψλ γάξ, φο 



ιεπηπλεί θαί εθιηθκήζεη, εθ γήο άπαζαλ, θαί βαζηιείαλ θαί αξρήλ, απηψ κή 
ππείθνπζαλ.  

Γφμα... κνηνλ 
Ράβδσ ζηδεξά, πνηκαλζήζε Ηνπδαίε, νία απεηζήο, θαί Πξνθήηαηο αληηπίπησλ, 
Τηψ γάξ γελλεζέληη, ν Παηήξ θιήξνλ δίδσζηλ, Έζλε θαί θαηάζρεζηλ γήο 
πάζεο, ζέ δέ απσζείηαη κηαηθφλε, βνάλ νχ πείζε γάξ, Ο Βαζηιεχο ηνχ 
Ηζξαήι, Υξηζηφο παξαγίλεηαη.  

Καί λχλ... κνηνλ 
θίξηεζνλ Γαπτδ, εμ νζθχνο ζνπ Υξηζηφο γάξ, ραίξνηο Ηεζζαί, εμαλζεί γάξ 
ζνπ ε ξίδα, εθ κεξνχ ζνπ Ηνχδα, πξνειεχζεηαη Κχξηνο, θαηά Βαιαάκ έδεηαη 
Έζλε, θαηά ηφλ κέγαλ Ζζαταλ, ηδνχ ηέμεηαη, παηδίνλ ηφλ Δκκαλνπήι, 
Παξζέλνο ε πάλζεπηνο.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Πξνιάκπεη ν αζηήξ, ήδε ελ ηψ πειαίσ, Πνηκέλεο κεη' Αγγέισλ, νη Μάγνη 
κεηά δψξσλ, πξνθζάζαη επηξεπίζζεηε.  
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήηθνα ηήλ αθνήλ ζνπ.  
 
Δγγίδεη ν Υξηζηφο, ν αζηήξ πξναπγάδεη, ηφ νπξάληνλ πιήζνο, ηήο ζηξαηηάο 
πξνθχπηεη, ηψλ λνεξψλ δπλάκεσλ.  
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη.  
 
Υαίξε ε Βεζιεέκ, ν πνηκαίλσλ επέζηε, ηφλ Ηζξαήι ν ζψδσλ, νπθέηη ειαρίζηε, 
Ηνπδαία ηνίο άξρνπζηλ.  

Γφμα... Σήο Αγίαο 
Ήρνο πι. α'  Βχδαληνο 

Πξνεφξηηνο εκέξα ζήκεξνλ, ηήο ελαλζξσπήζεσο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηή ηήο 
παλεπθήκνπ θαί Μάξηπξνο ενξηή, ζπλεμέιακςελ Αλαζηαζίαο, ηδνχ ε 
Παξζέλνο, ελ Βεζιεέκ επείγεηαη, Βξέθνο ζπαξγαλνχκελνλ, αλαθιίλαη ελ 
θάηλε ηψλ αιφγσλ, ηφλ ειεπζεξψζαληα εκάο, εθ ηήο αξραίαο θαηάξαο, θαί 
ζψδνληα ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Ήρνο ν απηφο 
Μή ζηχγλαδε Ησζήθ, θαζνξψλ κνπ ηήλ λεδχλ, φςεη γάξ ηφ ηηθηφκελνλ εμ εκνχ 
θαί ραξήζε, θαί σο Θεφλ πξνζθπλήζεηο, ε Θενηφθνο έιεγε ηψ εαπηήο 
κλεζηήξη, κνινχζα ηνχ ηεθείλ ηφλ Υξηζηφλ. Σαχηελ αλπκλήζσκελ ιέγνληεο, 
Υαίξε θεραξηησκέλε, κεηά ζνχ ν Κχξηνο, θαί δηά ζνχ κεζ' εκψλ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΓ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 



Μλήκε ηψλ Αγίσλ δέθα Μαξηχξσλ ηψλ ελ Κξήηε.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

Ήρνο δ'  
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Σνχ Ζζατνπ θσλή απνπιεξνχηαη, ηδνχ ε Παξζέλνο γάξ, ηφλ απεξίιεπηνλ, 
πεξηγξαθφκελνλ ζψκαηη, ελ κήηξα θέξεη, θαί παξαδφμσο ηεθείλ επείγεηαη, 
ζεφδεθηνλ πήιαηνλ πξνεπηξεπίζζεηη, ε Βεζιεέκ εηνηκάζζεηη, ν Βαζηιεχο 
γάξ, ζέ εξεηίζαην εηο θαηνίθεζηλ. Γέρνπ ε θάηλε ζπαξγαλνχκελνλ, βξέθνο 
Υξηζηφλ ιχεηλ κέιινληα, ηάο ζεηξάο ηψλ πηαηζκάησλ, ηψλ αλζξψπσλ 
αγαζφηεηη.  
 
Ζ θσηεηλή ηε θαί έκςπρνο λεθέιε, ηφλ φκβξνλ βαζηάδνπζα ηφλ επνπξάληνλ, 
ηνχηνλ ελ γή λχλ πξνέξρεηαη, ελαπνζηάμαη, φπσο αξδεχζε ηαχηεο ηφ 
πξφζσπνλ. Σφ έαξ ηήο ράξηηνο, ε λνεηή ρειηδψλ, έλδνλ ελ ζπιάγρλνηο 
θαηέρνπζα, αξξήησ ιφγσ, ελαπνηίθηεη ρεηκψλα άζενλ, δηαζθεδάδνλ, ηφ 
Παιάηηνλ, ηφ θαζαξφλ θαί ακίαληνλ, Βαζηιέα πειαίσ, επεηζάγεη 
ζσκαηνχκελνλ.  
 
πλαπεγξάθεο ηνίο δνχινηο ν Γεζπφηεο, πηαηζκάησλ ρεηξφγξαθνλ, ζρίζαη 
βνπιφκελνο, θαί απνγξάςαζζαη άπαληαο, ελ βίβισ δψλησλ, ζαλαησζέληαο 
θινπή ηνχ δθεσο, Παξζέλνο δέ θέξεη ζε, ηφλ πάληα θέξνληα, ζάξθα ζλεηήλ 
πεξηθείκελνλ, θαί θαηαιχεηλ, ζκηθξψ πειαίσ επεπδνθήζαληα, φλ 
γελλεζέληα, ηάμεηο άλσζελ, Αγγειηθαί αλπκλήζνπζη, κεηά ζείσλ Πνηκέλσλ, 
εθπιεηηφκελαη ηφ θξάηνο ζνπ.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηψλ Αγίσλ.  
 

Ήρνο ν απηφο 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Ζ δεθάο ε ζεφιεθηνο, θαί ιακπάο ε δεθάππξζνο, ε ηαίο ζείαηο ιάκςεζη 
θαηαπγάδνπζα, ηήο Δθθιεζίαο ηφ πιήξσκα, νη ζηχινη νη άζεηζηνη, νη αζηέξεο 
νη θαηδξνί, νη ηήλ γήλ νπξαλψζαληεο, ηαίο ιακπξφηεζη, ηψλ κεγίζησλ αγψλσλ 
εγθσκίνηο, ηεξνίο κεγαινθψλσο, αλεπθεκείζζσζαλ ζήκεξνλ.  
 
Δπθεκείζζσ ζεφδνπινο, Εσηηθφο ηε θαί Πφκπηνο, Βαζηιείδεο Δχπνξνο, 
Αγαζφπνπο ηε, θαί αηνξλίλνο Γειάζηνο, θαη ζείνο Δπάξεζηνο, κεζ' ψλ 
Δπληθηαλφο, λχλ ηηκάζζσζαλ άζκαζηλ, νη παλεχδηνη, ηψλ ελ δάιε ιηκέλεο, νη 
ηήλ πιάλελ, ζηειηηεχζαληεο θαί ζηέθνο, ληθεηηθφλ θνκηζάκελνη.  
 
Σά ηήο Κξήηεο βιαζηήκαηα, Δθθιεζίαο εξείζκαηα, θαί πηζηψλ ακάξαληα 



σξατζκαηα, ηνχ Παξαδείζνπ εδχπλνα, ηά άλζε ηά ηίκηα, ηά εππξφζδεθηα 
Υξηζηνχ, θαί ηεξπλφηαηα ζθάγηα, αλαζήκαηα, νπξαλίνπ λανχ ηε ηήλ δεθάδα, 
ηήο Σξηάδνο ηήλ Αγίαλ, ηνχο Αζινθφξνπο πκλήζσκελ.  

Γφμα... Σψλ Αγίσλ 
Ήρνο β'  Κππξηαλνχ 

Κξήηε πξνενξηάδεη ζήκεξνλ, ηά Γελέζιηα Υξηζηνχ, ελ ηή κλήκε ηψλ 
Αζινθφξσλ, δηφ επραίο απηψλ Κχξηε, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ 
Ο απηφο, ηνχ απηνχ 

Βεζιεέκ γή Ηνχδα, ηφ θαηά ζάξθα πνιίηεπκα, θαηδξψο επηξέπηζνλ ηφ ζείνλ 
πήιαηνλ, ελ ψ Υξηζηφο ζαξθί ηίθηεηαη, εμ απεηξάλδξνπ αγίαο Παξζέλνπ, εηο 
ηφ ζψζαη ηφ γέλνο εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα Πξνεφξηηα.  
 

Ήρνο πι. β'  
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Ζ άπεηξνο ζνθία Θενχ, ηφλ νίθνλ εαπηήο ππέξ λνχλ, εθ Παξζέλνπ, ψ 
θνδφκεζε Υξηζηφο, θαί έξρεηαη ελ θάηλε αιφγσλ θαί πειαίσ, ζαξθί ηερζήλαη 
ππέξ έλλνηαλ.  
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη.  
 
Χξάζεο ηνίο Πξνθήηαηο Υξηζηέ, ψο ζέκηο ήλ ζεάζαζζαη, ζέ ηφλ Κηίζηελ, ελ 
εζράηνηο δέ θαηξνίο, ηνίο πάζηλ επεθάλεο, αλζξψπνηο ελ ηή πφιεη, ηή Βεζιεέκ 
βξνηφο γελφκελνο.  
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ.  
 
Γηέδξακε κελχσλ αζηήξ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δφμεο Υξηζηφλ, Αζηξνιφγνπο ελ ηή 
πφιεη Βεζιεέκ, θαί Άγγεινη Πνηκέλαο, λχλ επαγγειηνχληαη, κεζ' ψλ 
ζπλδξάκσκελ ζεφθξνλεο.  

Γφμα... Σψλ Αγίσλ  Ήρνο γ'  
Πξνεφξηηνο ζήκεξνλ, ε ηψλ Μαξηχξσλ επέζηε ενξηή, ηήλ Γελέζιηνλ εκίλ, 
πξνυπνγξάθνπζα εκέξαλ, ηφλ εμ Ζιίνπ Ήιηνλ, ηφλ εθ ηήο Παξζέλνπ, Θεφλ 
επηθαλέληα, ζαξθί αλαθεξχηηνπζα, Γεθάο Μαξηχξσλ ελ Κξήηε, ζηεξξψο 
αζιήζαζα, ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο εμ νπξαλνχ εδέμαλην, πξφο νχο 
βνήζσκελ, Υνξφο αγηφιεθηνο ηθεηεχζαηε Υξηζηφλ, Άγηνη Μάξηπξεο, ππέξ ηψλ 
πίζηεη ηεινχλησλ, ηήλ πάλζεπηνλ κλήκελ πκψλ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ ν απηφο 
Αλαηνιίνπ 

Δπηξεπίδνπ Βεζιεέκ, ήλνηθηαη γάξ ε Δδέκ, εηνηκάδνπ Δθξαζά, αλαλενχηαη 
γάξ ν Αδάκ, θαί ε Δχα ζχλ απηψ, ε θαηάξα γάξ ιέιπηαη, ε ζσηεξία ελ θφζκσ 
εμήλζεζε, θαί ςπραί ηψλ Γηθαίσλ επηξεπίδνληαη, σο πξνίθα δσξνθνξίαο, αληί 
κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζάγνπζαη, ζσηεξίαλ ςπρήο, θαί αθζαξζίαλ θνκηδφκελαη. 



Ηδνχ γάξ ελ θάηλε αλαθείκελνο, πξνηξέπεη πκλσδίαλ πλεπκαηηθήλ επηηειέζαη, 
ηνπο βνψληαο απαχζησο, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ, Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ'  Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δηνηκάδνπ Βεζιεέκ, ήλνηθηαη πάζηλ ε Δδέκ, Δπηξεπίδνπ Δθξαζά, φηη ηφ μχινλ 
ηήο δσήο, ελ ηψ πειαίσ εμήλζεζελ εθ ηήο Παξζέλνπ, Παξάδεηζνο θαί γάξ, ε 
εθείλεο γαζηήξ, εδείρζε λνεηφο, ελ ψ ηφ ζείνλ θπηφλ, εμ νχ θαγφληεο 
δήζνκελ, νπρί δέ σο ν Αδάκ ηεζλεμφκεζα, Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ, αλαζηήζσλ εηθφλα. 

Γφμα... Σψλ Αγίσλ  Ήρνο γ'  
Σήλ σξαηφηεηα 

Σήλ πνιπζαχκαζηνλ Κξήηελ ηηκήζσκελ, ηήλ εμαλζήζαζαλ άλζε ηά ηίκηα, ηνχο 
καξγαξίηαο ηνχ Υξηζηνχ, Μαξηχξσλ ηνχο αθξέκνλαο. Γέθα γάξ ππάξρνληεο, 
αξηζκψ νη καθάξηνη, δχλακηλ κπξίνπινλ ηψλ δαηκφλσλ θαηήζρπλαλ, δηφ θαί 
ηνχο ζηεθάλνπο εδέμαλην, Μάξηπξεο Υξηζηνχ νη θαξηεξφςπρνη.  

Καί λχλ... Σφ Πξνεφξηηνλ πάιηλ 
Ήρνο δ'  Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δηνηκάδνπ Βεζιεέκ, ήλνηθηαη πάζηλ ε Δδέκ, Δπηξεπίδνπ Δθξαζά, φηη ηφ μχινλ 
ηήο δσήο, ελ ηψ πειαίσ εμήλζεζελ εθ ηήο Παξζέλνπ, Παξάδεηζνο θαί γάξ, ε 
εθείλεο γαζηήξ, εδείρζε λνεηφο, ελ ψ ηφ ζείνλ θπηφλ, εμ νχ θαγφληεο 
δήζνκελ, νπρί δέ σο ν Αδάκ ηεζλεμφκεζα, Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ, αλαζηήζσλ εηθφλα. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

Δλ δέ ηνίο απνδείπλνηο ςάιινκελ ηφ Σξηψδηνλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
Πξνζάββαηφλ ηε 

 
Χδή ε'  Ήρνο πι. β'  

Ο Δηξκφο 
«Πξφο ζέ νξζξίδσ, ηφλ δη' επζπιαγρλίαλ, ζεαπηφλ ηψ πεζφληη, θελψζαληα 
αηξέπησο, θαί δνχινπ κνξθήλ, εθ Παξζέλνπ θνξέζαληα, Λφγε Θενχ, ηήλ 
εηξήλελ παξάζρνπ κνη θηιάλζξσπε».  
 
Ρπθζέληεο θξέλαο, θαί πξνθαζαξζέληεο, κπζηεξίνπ κεζέμεη, θξηθηήο 
νηθνλνκίαο, ζψκα θαί ςπρήλ, Βεζιεέκ πξφο ηήλ πφιηλ αλέιζσκελ, ηφλ 
Γεζπφηελ ηηθηφκελνλ νςφκελνη.  
 
Οξάηε θίινη, κάηελ κή ζξνείζζε, ν γάξ άθξσλ Ζξψδεο, ζξαζχλεηαη ηφλ 
Κηίζηελ, θηείλαη ηερζέληα, αιι' απηφο σο δσήο θαί ζαλάηνπ θξαηψλ, δή θαί 
ζψδεη, ηφλ θφζκνλ σο θηιάλζξσπνο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«ηήιελ θαθίαο αληηζένπ, Παίδεο ζείνη παξεδεηγκάηηζαλ, θαηά Υξηζηνχ δέ 



θξπαηηφκελνο, Ζξψδεο ζξαζχλεηαη, βνπιεχεηαη θελά, θηείλαη κειεηά, ηφλ 
δσήο θξαηνχληα παιάκε, φλ πάζα Κηίζηο επινγεί, δνμάδνπζα εηο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Απφ βιεθάξσλ ξαζπκίαο, χπλνλ πάληα πηζηνί ηηλάμσκελ, ελ πξνζεπρή δέ 
γξεγνξψκελ, πεηξαζκνχο απνηξέπνληεο ηνχο εθ ηνχ πνλεξνχ, θαί ζχλ 
Πνηκέζη, ζεαηαί ηήο δφμεο δεηρζψκελ, Υξηζηνχ ηερζέληνο, φλ πκλεί δνμάδνπζα 
πάζα ε θηίζηο.  
 
Βέβεινλ έπνο εθ ρεηιέσλ, πξντέλαη πηζηνί θσιχζσκελ, ιφγνπο επθήκνπο 
κειεηήζαληεο, Υξηζηψ δέ πξνζάμσκελ, ηψ ιχζαληη εκάο ηήο αινγίαο, ελ 
αιφγνηο θεηκέλσ θάηλε φλ πάζα θηίζηο επινγεί, δνμάδνπζα εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Βάζνο ζνθίαο, θαί ηήο γλψζεσο ηνχ Κηίζηνπ, ηίο εξεπλήζεη βξνηψλ, Θενχ 
θξηκάησλ ηίο ηήλ άβπζζνλ, ζνθφο θαηαιήςεηαη; δη' ψλ ηνχο νπξαλνχο θιίλαο, 
ηνίο βξνηνίο ζαξθνθφξνο ζπλαλεζηξάθε, φλ πάζα θηίζηο επινγεί, δνμάδνπζα 
εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Απαγνξεχεηλ ζαξθηθψλ παζψλ, θαί θφζκνπ ηεξπλψλ ζπνπδάζσκελ, 
πλεπκαηηθψλ δέ αληηζρψκεζα, θξνληίδσλ ζεφθξνλεο, αμίνπο εαπηνχο ηψ 
ηηθηνκέλσ, παξηζηψληεο εμ έξγσλ Γεζπφηε, φλ πάζα θηίζηο επινγεί, 
δνμάδνπζα εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  
«Σήλ ηηκησηέξαλ ηψλ Υεξνπβίκ, θαί ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ηψλ εξαθίκ, 
ηήλ αδηαθζφξσο Θεφλ Λφγνλ ηεθνχζαλ, ηήλ φλησο Θενηφθνλ ζέ 
κεγαιχλνκελ».  
 
Ο ιέζξηνλ δφγκα ηνχ δπζκελνχο, ζπληαξαηηνκέλνπ, ηή Γελλήζεη ηνχ Ηεζνχ, 
Νεπίσλ αθάθσλ, απεηξγάζαην θφλνλ, εκείο δέ ηφλ ηερζέληα, πηζηνί 
ηηκήζσκελ.  
 
Νφκνπο ηνχο ηήο θχζεσο αδηθψλ, θαί ζεζκνχο ηνχο ζείνπο, αζεηψλ Ζξψδεο 
δεηλφο, κεηέξαο αλφκσο, εηέθλσζε θαί βξέθε, αλείιελ αλαηηίσο, δηά ηήλ 
πάλησλ Εσήλ.  
 
Σνίο έζλεζηλ ήλνηθηαη ηήο Δδέκ, πχιε ηηθηνκέλνπ, ελ πειαίσ ηνχ Λπηξσηνχ, 
πεγή ηε δηςψζηλ, αζαλαζίαο βιχδεη, ν Κχξηνο ηήο δφμεο, φλ κεγαιχλνκελ.  
 
Δθχθινπλ σο ζξφλνλ ρεξνπβηθφλ, Άγγεινη ηήλ θάηλελ, ηφ γάξ πήιαηνλ 
νπξαλφλ, εψξσλ θεηκέλνπ, ελ απηψ ηνχ Γεζπφηνπ, θαί, Γφμα ελ πςίζηνηο, 
Θεψ εθξαχγαδνλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 



Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α'  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λνγνλ 

Βεζιεέκ εηνηκάδνπ ηά πξφο ππάληεζηλ, ηήο Παξζέλνπ Μαξίαο θαί 
Θενκήηνξνο, ηδνχ γάξ έξρεηαη πξφο ζέ, έκβξπνλ θέξνπζα, ηφλ ζπλάλαξρνλ 
Παηξί, θαί ηψ Πλεχκαηη αεί, Υξηζηφλ φλ έλ ηψ πειαίσ, γελλήζεη θαί κεηά 
ηφθνλ, αεί Παξζέλνο νθζήζεηαη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. β'  
Διπίο ηνχ θφζκνπ αγαζή 

Δθ ηήο Πεξζίδνο Βαζηιείο, ρξπζφλ ζκχξλαλ θαί ιίβαλνλ, ηψ θπεζέληη Βαζηιεί, 
θαί Θεψ πξνζήμαλ πάιαη, εκείο δέ λχλ πξνενξηάδνληεο απηνχ ηήλ Γέλλεζηλ, 
επζεβνθξφλσο εθ ςπρήο, πίζηηλ ειπίδα αγάπελ, πξνζθέξσκελ απηψ, ηήλ 
Παξζέλνλ πκλνχληεο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Δίηα ν Ν' θαί νη Καλφλεο  
 

Καλψλ Πξνεφξηηνο, νχ ε αθξνζηηρίο, θαηά Αιθάβεηνλ.  
 

Πνίεκα Ησζήθ 
 

Χδή α'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο 
«Άξηπηνλ αζπλήζε, αβξφρσο ζαιαηηίαλ αλχζαο ηξίβνλ, ν εθιεθηφο εβφα 
Ηζξαήι, Σψ Κπξίσ άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Άλαξρνο ψλ ηή θχζεη, αξρήλ ν πξφ αηψλσλ ιακβάλεη Λφγνο, ελ Βεζιεέκ 
ηηθηφκελνο ζαξθί, ηνχηνπ ηά Γελέζιηα πξνενξηάζσκελ.  
 
Βιέςσκελ δηαλνίαο, ηνίο φκκαζη πξφο πφιηλ ηήο Ηνπδαίαο, πνξεπνκέλελ ηέμαη 
ηήλ Αγλήλ, ήο ηφλ ηφθνλ πφξξσζελ αζηήξ εκήλπζε.  
 
Γλφληεο ζε Βαζηιέα, ελ γή απνηηθηφκελνλ εθ Παξζέλνπ, νη Βαζηιείο Πεξζψλ 
Λφγε Θενχ, κεηά δψξσλ ζπεχδνπζη ηνχ πξνζθπλήζαί ζε.  
 

Έηεξνο Καλψλ Πξνεφξηηνο 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 



θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ εβφα άζσκελ».  
 
Παξζεληθήο εθ Νεθέιεο κέγαο εκίλ, αλαηέιιεη Ήιηνο, Ηεζνχο ν θσηηζκφο, νη 
ελ ζθφηεη άζσκελ απηψ, απγαδφκελνη θαηδξψο, ηαίο ηνχηνπ ιάκςεζηλ.  
 
Ζ ηψλ εζλψλ πξνζδνθία, ν Βαζηιεχο, ηήο εηξήλεο έξρεηαη, ηφλ πνιέκηνλ ειείλ, 
Τπαληήζαη ζπεχζσκελ απηψ, ηηθηνκέλσ Βεζιεέκ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ.  
 
Πξνθεηηθαί πεξαηνχληαη ζείαη θσλαί, ηήλ θξηθηήλ αλάδεημηλ, πξνζεκαίλνπζαη 
Υξηζηνχ, ε Ακλάο εγγίδεη γάξ ηεθείλ, ηφλ Ακλφλ θαί Λπηξσηήλ, θαί πάλησλ 
Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ Αγλήλ ηνχ Γεζπφηνπ Πεξηζηεξάλ, ηήλ ζεκλήλ θαί άκσκνλ, θαί θαιήλ 
ελ γπλαημίλ, σο ηψλ φισλ ηέμαζαλ Θεφλ, καθαξίδνκελ πηζηψο, Θενκαθάξηζηε.  
 

Καλψλ ηψλ Αγίσλ 
 

Χδή α'  Ήρνο γ'  
«Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ πνηήζαλ ηη ζαπκαζηά ηέξαηα, ελ εξπζξά ζαιάζζε, 
πφλησ γάξ εθάιπςε ηνχο ππελαληίνπο, θαί έζσζε ηφλ Ηζξαήι, απηψ κφλσ 
άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ ζπλάςαληη ηνχο αγίνπο Μάξηπξαο, ηή ακσκήησ πίζηεη, 
θαί ηνχηνπο νπιίζαληη, ελ κηά ηή ειπίδη, θαηά ηνχ αξρεθάθνπ ερζξνχ, θαί ηψ 
ζπλδέζκσ πάληαο απηνχο, ηήο αγάπεο ελψζαληη.  
 
Οη απιαλείο αζηέξεο, ηνχ λνεηνχ Ζιίνπ, σο εμ Δψαο ιάκςαληεο, ηφλ ηνχ 
αζηέξνο δξφκνλ, πηζηψο πξνεγήζαλην, ηνχ Υξηζηνχ γελλεζέληνο, ενξηήλ 
πξνεηζφδηνλ, ηήλ κλήκελ ηήο απηψλ ηειεπηήο, θαηδξψο πξνζελέγθαληεο.  
 
Οη εθ Πεξζίδνο Μάγνη, ελ Βεζιεέκ ηερζέληη, δψξα Υξηζηψ πξνζήγαγνλ, λχλ 
δέ νη Αζινθφξνη, σο ζκχξλαλ ηά αίκαηα, σο ρξπζφλ δέ ηήλ πίζηηλ, σο 
ιίβαλνλ ηά πλεχκαηα, ζπζίαλ πξνεφξηηνλ, ηψ ηερζέληη πξνζήλεγθαλ.  
 
Σή Θενδνχινπ πίζηεη, θαί Εσηηθνχ αγάπε, ζπλεθξάζε Πφκπηνο, θαί 
αηνξλίλνο άκα, θαί ζπλεζηεθάλσηαη Δχπνξνο, Αγαζφπνπο, Γειάζηνο, 
Δπάξεζηνο θαί Δπληθηαλφο, ζχλ απηνίο θαί Βαζηιείδεο ν ζχλαζινο.  

Σξηαδηθφλ 
Ζ ππέξ λνχλ νπζία, θαί ακέξηζηνο ηξηζίλ Τπνζηάζεζη, δηαηξεηψο πκλείηαη, κηά 
δέ ζεφηεηη, απιψο αδηαηξέησο, Σξηάο γάξ ε απηή θαί Μνλάο, απιή θαί 
αδηαίξεηνο, εζηί θαί νλνκάδεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Δλ Βεζιεέκ γελλάηαη, θαί ηήλ Δδέκ αλνίγεη, ν εθ Παξζέλνπ Κχξηνο, ηερζείο 
αλεξκελεχησο. Φάηλε εηνηκάδεηαη, θαί πήιαηνλ ηψ Κηίζηε, Μάγνη 
επηξεπίδνπζη ηά δψξα, ηψ Γεζπφηε Θεψ, θαί Αζηήξ πξνθεξχηηεη ηφ θψο.  



 
Πξνεφξηηνο 

 
Χδή γ'  Ο Δηξκφο 

«Σφμνλ ζπλεηξίβε δπλαζηψλ, ηψ θξάηεη ζνπ Υξηζηέ, θαί δχλακηλ αζζελείο, ζέ 
πεξηεδψζαλην».  
 
Γεχηε δηαλνία θαζαξά, ερήζσκελ θαηδξψο, ηψλ Γελεζιίσλ Υξηζηνχ, λχλ ηά 
Πξνεφξηηα.  
 
Έξρε θαηαιχζαη ελ ζκηθξψ, πειαίσ Βαζηιεχ, πινπηίδσλ κε Ηεζνχ, ηή πνιιή 
πησρεία ζνπ.  
 
Εφθνπ εμαηξνχκελνο εκάο, θαθίαο ν Υξηζηφο, πξνέξρεηαη ζαξθί, ηερζήλαη σο 
άλζξσπνο.  
 

Έηεξνο 
 

Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ 
Ο ιφγσ ηείλαο νπξαλφλ, ππεηζέξρε πειαίσ, θαί αιφγσλ ελ θάηλε, 
αλαθέθιηζαη Υξηζηέ, ηήο αινγίαο εκάο, δηά ζπιάγρλα, ζέισλ εθιπηξψζαζζαη.  
 
Βνά Πξνθήηεο εκθαλψο, ν Θεφο εκσλ νχηνο, ινγηζζήζεηαη νπδείο, έηεξφο ηηο 
πξφο απηφλ, εμεχξε πάζαλ νδφλ, επηζηήκεο, ηνίο βξνηνίο ελνχκελνο.  
 
Οπ θέξεη βιέπεηλ Υεξνπβίκ, θαί πψο θέξεη ζε θάηλε, ηφλ αρψξεηνλ θχζεη, 
δηά έιενο πνιχ, ηηθηφκελνλ δη' εκάο, εθ Παξζέλνπ, Κχξηε θηιάλζξσπε; 

Θενηνθίνλ 
Πξνείδελ ξνο ζε πνηέ, Γαληήι ν Πξνθήηεο, εμ νχ ιίζνο εηκήζε, Θενηφθε 
ηνχο βσκνχο, ιεπηχλαο θαί θαζειψλ, ηψλ εηδψισλ, πάλαγλε Θεφλπκθε.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ 
Αζιεηηθφλ παγθξάηηνλ νη γελλαίνη, ηνχ Υξηζηνχ δηήλπζαλ Αζινθφξνη, ηψλ 
δησθηψλ ηήλ απφλνηαλ θαηαπαιαίζαληεο.  
 
Οη λνεξνί θσζηήξεο ηήο Δθθιεζίαο, ινγηθάο αζηξάπηνληεο ιακπεδφλαο, ηήλ 
αβιεςίαλ θσηίδνπζη ηψλ θαξδηψλ εκψλ.  
 
Ο ζηεξεψζαο Κχξηε ηνχο Αγίνπο, ελεγθείλ αθφβσο ηάο αιγεδφλαο, ξχζαη 
θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ ηνχο πκλνχληάο ζε.  

Σξηαδηθφλ 
εξαθηθψο πκλήζσκελ ηήλ Σξηάδα, ζχλ Αγγέινηο θξάδνληεο αζηγήησο, Άγηνο, 
Άγηνο, Άγηνο, ε Σξηάο θαί Μνλάο ν Θεφο.  



Θενηνθίνλ 
Σφλ ηήο Σξηάδνο έλα ηή γαζηξί ζνπ, δεμακέλε Άρξαληε Θενηφθε, 
αλεξκελεχησο εθχεζαο, σο νίδε κφλνο απηφο.  

Ο Δηξκφο 
«Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ ελ Κπξίσ, πςψζε θέξαο κνπ ελ Θεψ κνπ, 
επιαηχλζε επ' ερζξνχο κνπ ηφ ζηφκα κνπ».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σήο Κξήηεο νη ιακπξνί, θαί ζεπηνί πνιηνχρνη, αζιήζαληεο ζηεξξψο, 
εηξνπψζαλην πίζηεη, ηφλ φθηλ ηφλ αξρέθαθνλ, θαί λνκίκσο εζηέθζεζαλ, 
ηνχησλ ζήκεξνλ, ηήλ αμηέπαηλνλ κλήκελ, ενξηάδνληεο, κεγαινθψλσο ηφλ 
πάλησλ, δνμάδνκελ Κχξηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 

Αγάιινπ ε ηψλ, Βεζιεέκ επηξεπίδνπ, ν πάλησλ ζπλνρεχο, ηφλ αζηέξα 
πξνπέκςαο, εκήλπζε ηήλ άκεηξνλ, εαπηνχ ζπγθαηάβαζηλ, φλ γάξ ηξέκνπζη, 
ηψλ νπξαλψλ αη Γπλακεηο, φλησο ηίθηεηαη, εθ ηήο Παξζέλνπ αηξέπησο, ν 
κφλνο Θεφο εκψλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Τκλψ ζε, αθνή γάξ Κχξηε εηζαθήθνα θαί εμέζηελ, έσο εκνχ ήθεηο γάξ, εκέ 
δεηψλ ηφλ πιαλεζέληα, δην ηήλ πνιιήλ ζνπ ζπγθαηάβαζηλ, ηήλ εηο εκέ 
δνμάδσ Πνιπέιεε».  
 
Ζ Κηίζηο επθξαηλέζζσ άπαζα, ν γάξ Κηίζηεο ηδνχ γελλάηαη, ελ Βεζιεέκ 
λήπηνο, νξψκελνο ν πξφ αηψλσλ ζαξθί, θαί ζπαξγάλνηο ελεηιίζζεηαη, ζεηξάο 
πηαηζκάησλ ιχσλ σο θηιάλζξσπνο.  
 
Θακβείηαη ελλνψλ πάο άλζξσπνο, πψο ν πινχζηνο ελ ειέεη, πησρεχζαη λχλ 
έξρεηαη, θαί θαηαιχζαη ελ πειαίσ, εκάο ηνχο θινπή δεηλψο πησρεχζαληαο, 
θαηαπινπηίζαη ζέισλ αγαζφηεηη.  
 
Ηιχτ εκπαγέληαο Κχξηε, ακαξηίαο θαθνθξνζχλε, ειέεζαο, ψθηεηξαο, θαί 
επεζθέςσ, θαί εηζέδπο Αγλήο, Παλαγίαο κήηξαλ Άγηε, ήηηο ζε ελ πειαίσ 
ηίθηεηλ έξρεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Καηάξαο παιαηάο ιπηξνχκελνο, ηφ αλζξψπηλνλ ν Γεζπφηεο, εθ ζνχ ζαξθί 
ηίθηεηαη, Παλάρξαληε επινγεκέλε, δηφ ελ αηλέζεη ζε δνμάδνκελ, δφμαλ εκψλ, 
θαί θαχρεκα ηπγράλνπζαλ.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 



Υξηζηφο κνπ δχλακηο 
Ηδνχ αλέηεηιε, ηφ άζηξνλ πφξξσζελ, ν πξνήγγειηαη πάιαη εμ Ηαθψβ, 
άλζξσπνο γελφκελνο, ν απεξίιεπηνο Θεφο, θαί νξάηαη ζπαξγαλνχκελνο.  
 
Ο πάλησλ Κχξηνο, ε απνιχηξσζηο, νξαζήζεηαη βξέθνο, Παξζεληθνίο, θφιπνηο 
θαζεδφκελνο, ν ελ ηνίο θφιπνηο ηνχ Παηξφο, σο Τηφο αλαπαπφκελνο.  
 
Δδέκ θιεηζζείζά κνη, θιαπέληη βξψζεη πνηέ, δηαλνίρζεηη, λχλ γάξ έλ Βεζιεέκ, 
ηίθηεηαη θνξέζαο κε, ν αθνξίζαο κε ηήο ζήο, αλσδχλνπ απνιαχζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Πξνθήηεο Πλεχκαηη, πξνεζεάζαην, Αββαθνχκ ζε Παξζέλε, ξνο Θενχ, 
αξεηαίο θαηάζθηνλ, εμ νχ επέθαλελ εκίλ, ν θσηίδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Άιινο 
 

Δηζαθήθνα ηήλ αθνήλ 
Πξνεφξηηνο, ηψλ Μαξηχξσλ επέζηε κλήκε, ηήλ Γελέζιηνλ πξνγξάθνπζα, 
ενξηήλ ηνχ σηήξνο.  
 
Σά πξναχιηα, ηήο ηνχ σηήξνο επηθαλείαο, ηψλ Μαξηχξσλ ε εηήζηνο, 
πξναλέσ με κλήκε.  
 
Ζ δεθάππξζνο, ηψλ Αζινθφξσλ ιακπάο αλήθζε, ηφλ αζηέξα πξνκελχνπζα, 
ηνχ Υξηζηνχ γελλεζέληνο.  
 
Τπεξφβξπδνη, ελ ηή ρσλεία ηψλ αιγεδφλσλ, αλεδείρζεζαλ νη Άγηνη, σο 
ρξπζφο ελ θακίλσ.  

Θενηνθίνλ 
Μήηεξ Άρξαληε, επινγεκέλε Αγλή Παξζέλε, ηνχο πκλνχληάο ζε πεξίζσδε, 
απφ πάζεο αλάγθεο.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο άλζξαμ ηψ Ζζατα πξννθζείο, Ήιηνο παξζεληθήο απφ γαζηξφο αλέηεηιε, 
ηνίο ελ ζθφηεη πεπιαλεκέλνηο, ζενγλσζίαο θσηηζκφλ δσξνχκελνο».  
 
Λπηξνχζαη ηψλ ακεηξήησλ κε θαθψλ Κχξηε, ππεξβνιή σο αγαζφο 
ρξεζηφηεηνο, ελ πειαίσ εθ ηήο Παξζέλνπ ελ Βεζιεέκ, απνηερζείο σο 
άλζξσπνο.  
 
Μεηά ζαξθφο λχλ πξνειζψλ ν Κχξηνο, δη' επζπιαγρλίαλ ηνχο βξνηνχο 
ξπζάκελνο, δπλαζηείαο ηνχ αξρεθάθνπ, εηο νπξαλνχο αλαγαγψλ εζέσζε.  
 
Νχλ ήθεη ελ αιινηξίσ, ν Υξηζηφο ζψκαηη, ελ ηνίο ηδίνηο, μελσζψκελ άπαληεο, 



ηψλ αηίκσλ παζψλ, θαί ηνχηνλ δεμψκεζα, ζαξθί ηηθηφκελνλ.  
 

Έηεξνο 
 

Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ 
Σνχ Δθξαζά νίθνο Βεζιεέκ, Άξρσλ εμειεχζεηαη εθ ζνχ, ελ Ηζξαήι 
πξνζθαινχκελνο, Έζλε απσζκέλα, σο πξνεγφξεπζελ, ελ Πλεχκαηη Μηραίαο, 
θαηαπγαδφκελνο.  
 
Πνηκάλαη πνίκληνλ εαπηνχ, κφλνο ελ ηζρχτ Ηεζνχο, εθ ηήο Παξζέλνπ 
ηερζήζεηαη, άθξσλ έσο γήο δέ κεγαιπλζήζεηαη, Πξνθήηεο ζεεγφξνο, πάιαη 
πξνήγγεηιε.  
 
Θεφο αλζξψπνηο νκνησζείο, πησρεχεη ζαξθί, ίλα εκάο, θαηαπινπηίζε ηή δφμε 
απηνχ, θαί πειαίσ ηίθηεηαη ν αρψξεηνο, ηνχηνλ επζεία γλψκε ππνδεμψκεζα.  

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

Σψλ Αγίσλ 
 

Σήλ ζήλ εηξήλελ 
Σφλ εμ Ζιίνπ Ήιηνλ, Υξηζηφλ νη Μάξηπξεο, εθ ηήο Παξζέλνπ εκίλ επηθαλέληα 
ζαξθί, θεξχηηνπζη ηψ θφζκσ, ηή αζιήζεη ηήο ζεπηήο νκνινγίαο απηψλ.  
 
Σίηνπ θαί Κάξπνπ θιήκαηα, ψθζεηε Μάξηπξεο, σο εθ ηήο Παχινπ θπηείαο 
αλαζάιινληεο, θαξπνχο νκνινγίαο, εθ ρεηιέσλ ηψ Υξηζηψ πξνζελέγθαληεο.  
 
Οη ηήο εηξήλεο ηξφθηκνη, θαί πνιεκίσλ ερζξνί, ηαίο ηθεζίαηο πκψλ, άγηνη 
Μάξηπξεο, πξεζβεχζαηε εηξήλελ, θαί θαθψλ απαιιαγήλ δνζήλαη πάζηλ εκίλ.  
 
Νπθηνκαρνχζεο άγηνη, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, σο θαεηλνί ηνίο ελ γή, 
θσζηήξεο ψθζεηε, ηήλ λχθηα ηήο αγλνίαο, απειαχλνληεο ηή αίγιε ηψλ 
ζαπκάησλ πκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Δλ Βεζιεέκ αλέηεηιε, Υξηζηφο ε πάλησλ απγή, εθ ηήο Παξζέλνπ Μεηξφο, 
ιάκςαο ηψ θφζκσ ηφ θψο, θαί ψζπεξ ελ εκέξα, θαηαιάκπεη ηνίο πηζηνίο, σο 
ηνίο Μάγνηο αζηήξ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Πξφο Κχξηνλ, εθ θήηνπο ν Ησλάο εβφεζε, χ κε αλάγαγε, εθ ππζκέλνο άδνπ 
δένκαη, ίλα σο Λπηξσηή, έλ θσλή αηλέζεσο, αιεζείαο ηε πλεχκαηη ζχζσ ζνη».  



 
Ξελίδεηαη αθνή ηνχ πξάγκαηνο ηφ κέγεζνο, πψο ν αρψξεηνο, ρσξεζείο ελ 
κήηξα έξρεηαη, ηερζήλαη δη' εκάο, εθ Μεηξφο λεάληδνο, νχ ηφλ ηφθνλ 
αλχκλεζαλ Άγγεινη.  
 
Ο Ήιηνο, θσηεηλή ελ Νεθέιε θξππηφκελνο, ηερζήλαη έξρεηαη, ελ πειαίσ 
θαλεξνχκελνο, αζηήξ γάξ θαεηλφο, εηο απηνχ πξνζθχλεζηλ, Βαζηιείο εθ 
Πεξζίδνο ζπλήγαγε.  
 
Πψο δέμεηαη, Βαζηιεχ ζε ζκηθξφηαηνλ πήιαηνλ, γλψκε πησρεχζαληα, ηφλ 
πινπηίδνληα ηά ζχκπαληα; πψο βιέςεη ζε βξνηψλ, θχζηο ζσκαηνχκελνλ; 
Πξνζθπλνχκελ ηήλ ζήλ ζπγθαηάβαζηλ.  
 

Έηεξνο 
 

Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ 
Ηδνχ εηο ηά ίδηα, παξαγίλεηαη Υξηζηφο, Οηθεησζψκελ ράξηηη, δη' αξεηψλ ελζέσλ 
απηψ πηζηνί, θαί ηνχ ηφλ δεμψκεζα, θαί ςπρή θαί θαξδία θσηηδφκελνη.  
 
Ζ ξίδα εβιάζηεζελ, Ηεζζαί θαί εμ απηήο, ν πξνειζσλ Θεφο εκψλ, ειπίο εζλψλ 
αλάπαπζηο θαί ηηκή, σο πάιαη πξνέθεζελ, Ζζαταο ελζέσο θσηηδφκελνο.  
 
εηξάο δηαιχσλ κνπ, ηψλ πνιιψλ ακαξηηψλ, εγθαηεηιίζζε ζπάξγαλα, 
θαηαπινπηίδσλ δέ κε ηφλ ραιεπψο, θαθία πησρεχζαληα, Ηεζνχ κνπ πησρεχεηο 
ζσκαηνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Υεηκάδεη θιπδψληνλ, ελαληίσλ ινγηζκψλ, ηήλ ηαπεηλήλ θαξδίαλ κνπ, ηψλ 
πνλεξψλ πλεπκάησλ επηβνπιαίο, θηιάγαζε Γέζπνηλα, θαηαπξάυλνλ ηνχην 
κεζηηείαηο ζνπ.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Σνχο εηο ηά ηέιε ηψλ αηψλσλ 
Μάγνη ηά δψξά ζνη πξνζήγνλ, νη δέ Μάξηπξεο ηά αίκαηα, ηψ γελλεζέληη επί 
γήο εθ Παξζέλνπ, ελ ηή πφιεη Γαπτδ, θαί πάζρνληεο εβφσλ. ψζνλ σηήξ, 
σο έζσζαο, ηνχ ζεξφο ηφλ Πξνθήηελ.  
 
Κπκαηλνκέλεο σο ζαιάζζεο, θαηά ηήο νκνινγίαο Υξηζηνχ, ηήο ηπξαλλίδνο 
ηνχ ερζξνχ, σο θηιεχδηνη ιηκέλεο απηή, επέζηεζαλ αζξφσο νη Αζιεηαί, σο 
λαχλ ηήλ πίζηηλ απηψλ ζπλαηξνχληεο.  
 
Ζ Θενδνχινπ παξξεζία, ηήλ Οκφδεινλ αλδξείαλ, ηψλ ζπλνκίισλ Αζιεηψλ, 
ζηεξξνηέξαλ απεηξγάζαην, δηφ θαί αλεβφσλ, ψζνλ σηήξ, σο έζσζαο, ηνχ 
ζεξφο ηφλ Πξνθήηελ.  

Θενηνθίνλ 



Δλ Βεζιεέκ αζηήξ εθάλε, νδεγψλ ηνχο εθ Πεξζίδνο, δψξα θνκίδνληαο 
Υξηζηψ, ηψ ηερζέληη εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, απηψ πάζα ε θηίζηο, θαί πξνζθπλεί 
θαί σο Θεφλ, αλπκλεί θαί δνμάδεη.  

Ο Δηξκφο 
«Σνχο εηο ηά ηέιε ηψλ αηψλσλ, θαηαληήζαληαο Φηιάλζξσπε, θαί ηξηθπκίαηο 
πεηξαζκψλ, απνιέζζαη θηλδπλεχνληαο, βνψληαο κή παξίδεο, ψζνλ σηήξ, 
σο έζσζαο, ηνχ ζεξφο ηφλ Πξνθήηελ».  
 

Κνληάθηνλ ηψλ Αγίσλ  
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δσζθφξνο έιακςελ, ε ηψλ Μαξηχξσλ, ζεβαζκία άζιεζηο, πξνθαηαπγάδνπζα 
εκίλ, ηφλ ελ πειαίσ ηηθηφκελνλ, φλ ε Παξζέλνο, αζπφξσο εθχεζελ.  

Ο Οίθνο 
Σφλ ελ πειαίσ δη' εκάο ηερζέληα εθ Παξζέλνπ, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, 
πνζνχληεο νη νπιίηαη, ρνξείαλ ήγεηξαλ θαηδξάλ θαηά ηνχ Βειίαξ, θαί 
ληθήζαληεο ζαθψο, εηο γήλ απηφλ θαηέξξαμαλ, άκεηξα πάιαη ηνχηνλ 
θαπρψκελνλ, φζελ δαδνπρνχζη ηνίο ελ ζθφηεη, σο θσζηήξεο ππάξρνληεο ηνχ 
λνεηνχ Ζιίνπ, αζηήξ κέλ γάξ ηφ πξίλ ηνίο Μάγνηο επέζηε, νδεγψλ ελ 
Βεζιεέκ, πφιεη Ηνχδα, νχηνη δέ εκίλ θεξχηηνπζηλ ελ βαζάλνηο, φλ ε Παξζέλνο 
αζπφξσο εθχεζελ.  
 

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

Κξήηε καξηπξεζάλησλ.  
ηίρνη 

 Σνχ πνηκελάξρνπ ζξέκκαηα Υξηζηνχ δέθα,  

 Δηζειάζε ηκεζέληα κάλδξα Μαξηχξσλ.  

 Δηθάδη ηή ηξηηάηε δέθα ελ Κξήηε ηάκνλ άλδξαο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνπ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παχινπ, 
Αξρηεπηζθφπνπ Νενθαηζαξείαο, ελφο ηψλ ηξηαθνζίσλ δέθα θαί νθηψ Αγίσλ 
Παηέξσλ ηψλ ελ Νηθαία.  
 

Σή απηή εκέξα, Σά εγθαίληα ηήο Αγίαο ηνχ Θενχ κεγάιεο Δθθιεζίαο.  
ηίρνη 

 Δγθαηλίνηο θαινίο ζε ηνίο εγθσκίνηο,  

 Σηκψ θαιψλ θάιιηζηε γήο Ναψλ φισλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί Θενθφξνπ παηξφο εκψλ Νανχκ 
ηνχ ζαπκαηνπξγνχ, ηνχ θσηηζηνχ θαί ηεξνθήξπθνο Βνπιγαξίαο.  
 

Ο Άγηνο Μάξηπο ρίλσλ μίθεη ηειεηνχηαη.  
 

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



 
Πξνεφξηηνο 

 
Χδή δ' Ο Δηξκφο 

«Ρήηνξεο αλεδείρζεζαλ Παίδεο, θηινζνθψηαηνη πνηέ, εθ ζενιήπηνπ ςπρήο 
γάξ, ζενινγνχληεο ρείιεζηλ έκειπνλ, Ο ππέξζενο ηψλ Παηέξσλ θαί εκψλ, 
Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Ρήκαηα εθπιεξψλ Θενχ Λφγε, ηεξσηάησλ Πξνθεηψλ, έξρε ηερζήλαη πειαίσ 
ζπαξγαλσζήλαί ηε ψζπεξ λήπηνλ, φπσο ιχζε κνπ, ηάο ζεηξάο σο αγαζφο, 
ηψλ πνιιψλ εγθιεκάησλ.  
 
ηφκαηη νπξαλφο θερξεκέλνο, άζηξσ κεγίζησ εθβνά, ηήλ επί γήο παξνπζίαλ, 
ηνχ δη' εκάο αξξήησο πησρεχζαληνο, ψ ρξεζάκελνη νδεγψ νη εθ Πεξζψλ, 
αθίθνλην ζπνπδαίσο.  
 
Σάγκαηα ηψλ Αγγέισλ πκλήζαη, κέιινληα ηίθηεζζαη Υξηζηφλ, λχλ 
επηξεπίδνληαη θφβσ, απφ καθξάλ δέ Μάγξη, αθηθέζζαη ηνχ ζεάζαζζαη, μέλνλ 
ζέακα ελ γή, Θεφλ ζσκαησζέληα.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνχκέλ ζε ηήλ πάλησλ αηηίαλ, ηψλ αγαζψλ κφλε Αγλή, ζσκαηνθφξνλ γάξ 
Λφγνλ ππεξβνιή ρξεζηφηεηνο ηέηνθαο, νχ ηήλ γέλλεζηλ πξνεκήλπζελ αζηήξ, 
ελ Βεζιεέκ ηή πφιεη.  
 

Έηεξνο 
 

Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ 
Ο παληέιεηνο ηερζήζεηαη σο λήπηνλ, ζπαξγάλνηο ελεηινχκελνο, θαί ν 
άλαξρνο, εθ Παξζέλνπ ιήςεηαη αξρήλ, Θεψζαη ηφ πξφζιεκκα δεηψλ, 
αγαιιηάζζσ νπξαλφο, θαί επθξαηλέζζσ ε γή.  
 
Μεζ' εκψλ Θεφο νθζήζεηαη ζαξθνχκελνο, γλψηε έζλε ηά πνιέκηα, θαί 
εηηεζέληα, ηήο εκψλ καθξχλζεηε δσήο, ηδνχ ε αλάθιεζηο εκψλ, βξέθνο ελ 
θάηλε Βεζιεέκ πξνζαλαθιίλεηαη.  
 
Χο βαζίιεηνλ πνξθχξαλ πεξηθείκελνο, ηήλ ζάξθα λχλ πξνέξρεηαη, εθ 
ιαγφλσλ ζνπ, ηήο εηξήλεο Κφξε Βαζηιεχο, ζπληξίςαη ερζξνχο σο δπλαηφο, 
θαί εηξελεχζαη ηήλ εκψλ, πνιεκεζείζαλ δσήλ.  

Θενηνθίνλ 
Γελεψλ απφ παζψλ ζε εμειέμαην, παιάηηνλ ακφιπληνλ, ν νηθήζαο ζνπ, ηήλ 
γαζηέξα Κφξε Βαζηιεχο, ψ λχλ κεισδνχκελ επζεβψο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, 
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 



Σξείο Παίδεο ελ θακίλσ 
Δθέζηεθελ ε κλήκε, ηψλ Μαξηχξσλ θεξχηηνπζα, ηήλ Γελέζιηνλ εκέξαλ ηνχ 
σηήξνο, θαί ηή ηνχησλ αζιήζεη, πξννηκηάδεηαη εκίλ, Γεζπνηηθή ενξηή.  
 
Μή θάκςαληεο ηφ γφλπ, ηνίο μνάλνηο νη Μάξηπξεο, ηψλ βαζάλσλ ηψ ππξί 
επεηξάζεζαλ, επζεβψο εθβνψληεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  
 
Δλ κέζσ ηνχ ζηαδίνπ, ελαζινχληεο νη Μάξηπξεο, ζηεθεθνξνη Οκαδφλ 
ζπγρνξεχνληεο, σο νη Παίδεο εβφσλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Πνηκέλεο κεηά Μάγσλ, ηφλ αζηέξα Θεψκελνη, κεη' Αγγέισλ επί γήο 
αλεθήξπηηνλ, ηφλ εθ ζνχ γελλεζέληα, Θενγελλήηνξ Μαξηάκ, δηά ηφ ζψζαη 
εκάο.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ηλδάικαηνο ρξπζνχ, θαηαπηχζαληεο ηξηζφιβηνη Νεαλίαη, ηήλ απαξάιιαθηνλ 
θαί δψζαλ Θενχ εηθφλα ηεζεακέλνη, κέζνλ ηνχ ππξφο αλέκειπνλ, Ζ 
νπζησζείζα πκλείησ ηφλ Κχξηνλ πάζα θηίζηο, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Φνξέζαο κε Υξηζηέ, φλ εγχκλσζελ απάηε ε ακαξηία, θαλεξσζήλαη ζχ θαί 
λήπηνο, επί θάηλεο έξρε ηερζήλαη, άζηξνπ ζε θαηδξψο θεξχηηνληνο, ηνίο 
αλαβνψζηλ, Τκλείησ ηφλ Κχξηνλ πάζα θηίζηο, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Υνξεχζσκελ πηζηνί, θαί ζθηξηήζσκελ ηψ πλεχκαηη, ν Γεζπφηεο, 
θαηαπινπηψλ εκάο, έλ πάζε δηθαηνζχλε, ήδε πησρεχεη θαζάπεξ λήπηνλ, 
ηερζείο θαί αλαθιηζείο ελ ηή θάηλε, φλ αλπκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Φαιηήξηνλ ηεξπλφλ, αλάιαβε Πξνθήηα Γαπτδ θαί ιέγε, ηδνχ εθνχζακελ, 
Παξζέλνλ ησλ ελ πφιεη, κέιινπζαλ ηίθηεηλ, Θεφλ Βαζηιέα Κχξηνλ, ψ θαί 
κεισδνχκελ, Τκλείησ ηφλ Κχξηνλ πάζα θηίζηο, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Χξαίνο έθ γαζηξφο, ζνχ πξνέξρεηαη ηερζήλαη, αξξήησ ιφγσ θαζσξατζαη, ηφ 
αλζξψπηλνλ αθζαξζία, Παξζέλε ζέισλ, ν αγαζνδφηεο Κχξηνο, ψ λχλ 
κεισδνχκελ. Τκλείησ ηφλ Κχξηνλ πάζα θηίζηο, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 

Έηεξνο 



 
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο 

Πξνθεηψλ ζεεγφξσλ, ξήζεηο πεπιήξσληαη, ε Παξζέλνο εγγίδεη, ηεθείλ ηφλ 
Κχξηνλ, άπαζα ε γή, επθξαηλέζζσ ρνξεχνπζα, θαί αγαιιηάζζσ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Σάο απγάο ππνθαίλσλ, ηήο ζείαο Υάξηηνο, ηφ ηνχ Νφκνπ ζθηψδεο, 
θαηαπαπφκελνο ν θσηαγσγφο, Ηεζνχο αλαηέηαιθελ, νη εζθνηηζκέλνη, 
ζεάζαζζε θψο κέγα.  
 
Γεγνλφηα ιεζηψλ κε, ζπήιαηνλ Κχξηε, ν ηερζείο ελ πειαίσ, λαφλ αλάδεημνλ, 
ζνχ θαί ηνχ Παηξφο, θαί ζείνπ ζνπ Πλεχκαηνο, ίλα ζε δνμάδσ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Οπξαλνχ εθ γαζηξφο ζνπ, Άζηξνλ αλέηεηιελ, Αζηξνιφγνπο θηλήζαλ, ηνχην 
ζεάζαζζαη, γλψζεη ηή απηνχ, θσηηζζέληαο ελ Πλεχκαηη, Άρξαληε Παξζέλε, αεί 
επινγεκέλε.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Σφλ ελ θινγί ηνίο Παηζί 
Καηά μηθψλ θαί ππξφο θαί ζαλάηνπ, αληηθαηέζηε ε δεθάο ηψλ Μαξηχξσλ, θαί 
ηήλ λίθελ ήξαην θαηά ηήο αζεβείαο, θαί ζπκβαζηιεχεη, ηή Υξηζηνχ βαζηιεία.  
 
Νεαληθψο ηήλ Υξηζηνχ παλνπιίαλ, αλαιαβφληεο θαηά ηψλ ανξάησλ, θαί ηνχ 
θνζκνθξάηνξνο, νη γελλαίνη νπιίηαη, ηνχο επηληθίνπο, επεδείμαλην άζινπο.  
 
Οη αξξαγείο πχξγνη ηήο επζεβείαο, θαί ηψλ ελ δάιε θεξνκέλσλ ιηκέλεο, ππέξ 
πάζεο θηίζεσο εθηελψο δπζσπείηε, ππέξ ηψλ Βαζηιέσλ, θαί εηξήλεο ηνχ 
θφζκνπ.  

Σξηαδηθφλ 
χλ ηψ Παηξί ηφλ Τηφλ πξνζθπλνχ κελ, θαί Πλεχκα Άγηνλ ελ Σξηάδη Μνλάδα, 
ζχλ Αγγέινηο θξάδνληεο, ζηφκαζη ηνίο πειίλνηο. Γφμα ελ πςίζηνηο, Θεψ ηψ ελ 
Σξηάδη.  

Θενηνθίνλ 
ινλ εθ ζνχ ηήο Σξηάδνο ηφλ έλα, Θενγελλήηνξ ζετθψο ζπιιαβνχζα, εμ Αγίνπ 
Πλεχκαηνο, ζαξθσζέληα ηέηνθαο, κείλαζα Παξζέλνο, ψζπεξ ήο πξφ ηνχ 
ηφθνπ.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θινγί ηνίο Παηζί ηψλ Δβξαίσλ, ζπγθαηαβάληα ζετθή δπλαζηεία, θαί 
νθζέληα Κχξηνλ, Ηεξείο επινγείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 



«Απνξεί πάζα γιψζζα, επθεκείλ πξφο αμίαλ, ηιηγγηά δέ λνχο, θαί 
ππεξθφζκηνο, πκλείλ ζε Θενηφθε. κσο αγαζή ππάξρνπζα, ηήλ πίζηηλ δέρνπ, 
θαί γάξ ηφλ πφζνλ νίδαο, ηφλ έλζενλ εκψλ, ζχ γάξ Υξηζηηαλψλ εί πξνζηάηηο, 
ζέ κεγαιχλνκελ».  
 
Ηδνχ ηνίο δνχινηο κφλε, Βαζηιεχ απεγξάθεο, Καίζαξνο γλψκε, ζέισλ κε 
δνπιείαο, απαιιάμαη ςπρνθζφξνπ πφιεη Βεζιεέκ πξνθζάζαο δέ, ζαξθί 
ηερζήλαη, βξνηνχο εηο νπξαλνχο, θέξεηο ηνχο αλπκλνχληαο ελ πίζηεη, ηά ζά 
Γελέζιηα.  
 
Χξαίνο θάιιεη, παξά ηνχο πηνχο ηψλ αλζξψπσλ, ν ζφο Παξζέλε πέθπθελ, 
Τηφο ηε θαί Γεζπφηεο ηψλ απάλησλ, φλ ψζπεξ σξαία δάκαιηο ελ ηψ 
πειαίσ, ηήο Βεζιεέκ πξνέξρε, ηεθείλ ππεξθπψο, φπσο επεξγεηήζε θαί 
ζψζε, ηνχο πξνζθπλνχληαο απηφλ.  
 
έ θσηνδφηα, Ήιηε ηήο δηθαηνζχλεο, θαζππνδχληα κήηξαλ, θαί ηερζήλαη ππέξ 
ιφγνλ βνπιεζέληα, πφξξσζελ Αζηήξ εκήλπζε, ηνίο Αζηξνιφγνηο λπθηί 
θεθξαηεκέλνηο, θαί πιάλεο ζθνηαζκψ νχζη, θαί Πξνζθπλήζαληεο πίζηεη, 
δψξα θνκίδνπζηλ.  
 
Ζ γή ρνξεχεη, ψζπεξ αηζζνκέλε ηήλ ζείαλ επηδεκίαλ, ηνχ δη' επζπιαγρλίαλ 
απνξξήησο εθ Παξζέλνπ, ήδε αλαηέιιεηλ κέιινληνο, ν νπξαλφο δέ 
αλαθεξχηηεη ηνχηνλ, σο θζφγγσ κπζηηθψ, Άζηξνπ αλαηνιή θαηλνκέλνπ, ηνίο 
Μάγνηο πφξξσζελ.  
 
Φέξεηο Τηέ κνπ, φιελ ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ ηδέαλ, θαί πψο ζε θέξσ, φκνηνλ εκνί 
θαηά πάληα γεγνλφηα; έιεγελ ε Απεηξφγακνο εθπιεηηνκέλε, ήλ ψο Θενχ 
Μεηέξα, ηηκήζσκελ πηζηνί, πάληεο θαί ελ αηλέζεη, ζπκθψλσο 
δνμνινγήζσκελ.  
 

Έηεξνο 
 

Θεφλ αλζξψπνηο 
Ηδνχ ή πάλησλ ήιζελ αλάθιεζηο, ν ηιαζκφο ηφ θψο, ε παληειήο 
απνιχηξσζηο, ζεζαπξφο ν πνιχηηκνο θξχπηεηαη, έλδνλ ελ ηψ πειαίσ, ψ 
πινπηηδφκελνη, Μάγνη ηφλ ρξπζφλ, σο Βαζηιεί επηθνκίδνπζηλ.  
 
Υξηζηνχ πνηκέλεο επαγξππλήζαηε, θαί λνεηψο ελ πφιεη, Βεζιεέκ 
επηζπεχζαηε, θαί Θεψ ελ πςίζηνηο βνήζαηε, Γφμα κεγαισζχλε, ηψ 
επδνθήζαληη, βξέθνο νξαζήλαη θαζ' εκάο, δη' αγαζφηεηα.  
 
αξθί ζπαξγάλνηο ελεηιηζζφκελνο, ν ζπαξγαλψλ νκίριε, Ηεζνχ κνπ ηήλ 
ζάιαζζαλ, ηφλ δεζκφλ ηήο θαθίαο δηαξξήμαο, θαί ελ δηθαηνζχλε, πάληαο 
ζπλέδεζαο, ηνχο δηαιπζέληαο πξνζβνιαίο, ηνχ πνιεκήηνξνο.  

Θενηνθίνλ 



Παζηάο θαί ζξφλε ηνχ Βαζηιεχνληνο, ξνο Θενχ, θαί Πφιηο εθιεθηή, θαί 
Παξάδεηζε, ηνχ Ζιίνπ Νεθέιε νιφθσηε, θψηηζνλ ηήλ ςπρήλ κνπ, λέθε 
δηψθνπζα, ηψλ αλνκηψλ κνπ ηψλ πνιιψλ, Θενραξίησηε.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

έ ηήλ αζάλαηνλ Κχξηε πεγήλ 
Οη λνεηνί ηνχ Κπξίνπ ζεζαπξνί, αλεπθεκείζζσζαλ ζήκεξνλ, νη πνιινχο 
νιβηνχληεο, θαί βιχδνληεο πηζηνίο ηά ηάκαηα, θαί ηά πιήζε ηψλ ζαπκάησλ 
απηψλ.  
 
Οη αζθαιείο ηψλ Πηζηψλ πξναζπηζηαί, θαί ηήο Σξηάδνο ππέξκαρνη, θαί 
απφξζεηνη πχξγνη ηήο Πίηεσο, Υξηζηφλ ηθεηεχζαηε, Αζινθφξνη ηνχ ζσζήλαη 
εκάο.  
 
Ο ηεξφο ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ ρνξφο, ππέξ εκψλ ηθεηεχεη ζε, ηήλ Αγίαλ Σξηάδα 
δσξήζαζζαη, εκίλ ηήλ εηξήλελ ζνπ, εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ Βεζιεέκ πξναλνίγεη ηήλ Δδέκ, θαί ν εθ ζνχ πξνεξρφκελνο, ηφλ Αδάκ 
αλαπιάηηεη ζαξθνχκελνο, ππεξθπψο, φλ ηθέηεπε, Θενηφθε ηνχ ζσζήλαη εκάο.  

Ο Δηξκφο 
«έ ηήλ αζάλαηνλ Κχξηε πεγήλ, ηήλ δη' Αγίσλ ηάκαηα, ηψλ αλζξψπσλ ηψ γέλεη 
παξέρνπζαλ, αεί κεγαιχλνκελ, φηη ζψδεηο ηάο ςπράο εκψλ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Αγίσλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

χλ Θενδνχισ ζηέςσκελ, Εσηηθφλ Αγαζφπνπλ, θαί αηνξλίλνλ Πφκπηνλ, 
άκα Δπληθηαλψ, ηφλ έλδνμνλ Βαζηιείδελ, Δππνξφλ ηε ηφλ ζείνλ, θαί ηφλ 
θιεηλφλ Γειάζηνλ, θαί Δπάξεζηνλ χκλνηο, ραξκνληθψο, ηαίο πξεζβείαηο 
ηνχησλ, φπσο ξπζζψκελ, πηαηζκάησλ θαί ζηεθζείεκελ, πξφο Υξηζηνχ ηνχ 
σηήξνο.  

Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Οη αξεηήλ αζθήζαληεο, θαί λεθξψζαη ηά πάζε, ελ εγθξαηεία ζπεχζαληεο, 
ψζπεξ ηξίυινλ δψξνλ, κεηά πνηκέλσλ θαί Μάγσλ, πξάμηλ επαηλνπκέλελ, θαί 
ζεσξίαλ εχζηνρνλ, λχλ πξνζάμσκελ πίζηεη, ηψ ελ ζαξθί, γελλεζήλαη ήθνληη 
εθ Παξζέλνπ, Θεψ ηψ επδνθήζαληη, ηήλ εκψλ ζσηεξίαλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 
Σφ πξννξηζζέλ, ηψ Παηξί πξφ ηψλ αηψλσλ, θαί πξνθεξπρζέλ, ηνίο Πξνθήηαηο 
επ' εζράησλ, Μπζηήξηνλ εθάλε, θαί Θεφο ελελζξψπεζε, ζάξ θα πξνζιαβψλ 
εθ ηήο Παξζέλνπ, θηίδεηαη ν Άθηηζηνο βνπιήζεη, ν λ γίλεηαη, ν Βαζηιεχο ηνχ 
Ηζξαήι, Υξηζηφο παξαγίλεηαη.  
 



Τκλψ ζε Βαζηιεχ, ηφλ ζπαξγάλνηο εηιεζέληα, ιχεηο γάξ ζεηξάο, ηψλ εκψλ 
παξαπησκάησλ, θαί δφμε αθεξάησ, θαί αθζάξησ ηηκήζαο κε, φινλ ηψ Παηξί 
πξνζσθεηψζσ, δεκηνπξγψλ θαί αλαπιάηησλ, δηφ θξάδνκελ, Ο Βαζηιεχο ηνχ 
Ηζξαήι, Υξηζηφο παξαγίλεηαη.  
 
Φψο ηφ εθ θσηφο, πξντφλ θαί εθ Παξζέλνπ, ιάκςαλ ηνίο ελ γή, δη' Αζηέξνο 
θαηηδφληεο, νη Αζηξνιφγνη Μάγνη, Πεξζηθφλ απεηίζελην, ζθφηνο θαί αζηξψαλ 
πάζαλ πιάλελ, θαί ελ ραξά ηψ γελλεζέληη, Θεψ έςαιινλ, Δπινγεκέλνο ν 
ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
Υιφελ εκκαλψο, ηψλ Νεπίσλ εθζεξίδεη, ππφ ηψλ ζνθψλ, εκπαηρζείο Ζξψδεο 
Μάγσλ, θαί ρείξα κηαηθφλνλ, θαηά ζνχ αίξεηλ ψεην, αιι' επηδεκείο ηνίο 
Αηγππηίνηο, ζθφηνο ηφ βαζχηαηνλ δηψθσλ, κεζ' ψλ ςάιινκελ, Δπινγεκέλνο ν 
ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Γφμα... φκνηνλ 
Φάιισλ ν θαηλφο, Ηζξαήι ηφ θαηλφλ άζκα, άδσλ, ηήλ σδήλ, ηήλ νπξάληνλ 
εθείλελ, επθξάλζεηη θαί ηέξπνπ, θαί αγάιινπ θαί ρφξεπε, άγε δή θαηδξψο ηάο 
Δνξηάο ζνπ, ν εθ ζαηκάλ Θεφο ζαξθί εθάλε, απηφο κέιιεη δέ, ελ Ηνξδάλνπ ηαίο 
ξναίο, σο άλζξσπνο ινχζεζζαη.  

Καί λχλ... φκνηνλ 
θζεο επί γήο, θαί βξνηνίο ζπλαλεζηξάθεο, Καίζαξνο ζεζκνίο, ζχλ ηνίο 
δνχινηο επεγξάθεο, επιάζζεο, νπθ εηξάπεο, αλαιινίσηνο έκεηλαο, φινο ψλ 
Θεφο, θάλ εζαξθψζεο. Γφμα ηή ζνί νηθνλνκία, ηηκή αίλεζηο, κεγαινπξέπεηα 
θαί λχλ, θαί εηο ηνχο αηψλαο. Ακήλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα Πξνεφξηηα.  
 

Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκάο 
Ζγή πάζα βιέπνπζα Θενχ, θάζνδνλ επθξαίλεηαη, Μάγνη ηά δψξά κνη 
θέξνπζηλ, Οπξαλφο θζέγγεηαη, δηά ηνχ Αζηέξνο, Άγγεινη δνμάδνπζη, Πνηκέλεο 
αγξαπινχληεο ζαπκάδνπζη, Φάηλε εηζδέρεηαη, ψζπεξ ζξφλνο κε ππξίκνξθνο. 
Δπαγάιινπ, ηαχηα Μήηεξ βιέπνπζα.  
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη.  
 
Φψο εηο απνθάιπςηλ Δζλψλ, ήιζεο πεξηθείκελνο, εκήο κνξθήο ηφ νκνίσκα, 
Τηέ κνπ άλαξρε, Παηξφο πξναλάξρνπ, απφξξεηνλ Γέλλεκα, πινπηίζαη γάξ 
πξνείινπ πησρεχζαζαλ, ηήλ αλζξσπφηεηα, ηή πησρεία ήλ πεξίθεηζαη. 
Αλπκλψ ζνπ, Κχξηε ηφ εχζπιαγρλνλ.  
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ.  
 
Χο βξέθνο κε βιέπνπζα ηαίο ζαίο, επαλαπαπφκελνλ, Μήηεξ αγθάιαηο 
επθξάλζεηη, ήιζνλ ηφλ πφλνλ γάξ, φινλ αθειέζζαη, ηνχ, Αδάκ φλ έπαζε, 
θαθίζηε ζπκβνπιία ηνχ φθεσο, μχινπ γεπζάκελνο, θαί ηξπθήο έμσ γελφκελνο, 



Παξαδείζνπ, θαί θαηαθζεηξφκελνο.  
Γφμα... Σψλ Αγίσλ 

Ήρνο γ'  Σνχ ηνπδίηνπ 
Γελλαίνη Μάξηπξεο αιεζείαο, πκάο νχ βία ηπξαλληθή, νχ ζσπεία απαηειή, νχ 
κειψλ εθθνπαί, νπδέ ζαλάηνπ απεηιαί, ηήο πξφο ηφ ζείνλ αγάπεο, ρσξίζαη 
δεδχλεληαη, δηφ παξξεζίαλ έρνληεο, πξφο Υξηζηφλ ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, 
ηαχηελ ακνηβήλ ηψλ αιγεηλψλ βαζάλσλ αηηήζαζζε, παξά Υξηζηνχ, ιαβείλ 
επραίο πκψλ, ηφ κέγα έιενο.  

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

Δλ Βεζιεέκ γελλάηαη, ν ηνχ παληφο Πνηεηήο, θαί ηήλ Δδέκ αλνίγεη, ν πξφ 
αηψλσλ Βαζηιεχο, ε θινγίλε ξνκθαία, ηά λψηα δίδσζηλ, ηφ κεζφηνηρνλ ηνχ 
θξαγκνχ δηαιέιπηαη, αη νπξάληαη δπλάκεηο, ζχλ ηνίο επί γήο αλακίγλπληαη, 
Άγγεινη ζχλ ηνίο αλζξψπνηο, θξαηαηάλ παλήγπξηλ ζπγθξνηνχζηλ. Οη θαζαξνί 
ηψ θαζαξψ πξνζελερζέληεο, ίδσκελ ηήλ Παξζέλνλ, σο ζξφλνλ δφμεο 
Υεξνπβηθφλ, ρσξήζαζαλ ηφλ κεδακνχ ρσξνχκελνλ Θεφλ, θαί βαζηάδνπζαλ, 
φλ ηά Υεξνπβίκ κεηά θφβνπ βαζηάδνπζηλ, φπσο παξάζρε ηψ θφζκσ ηφ κέγα 
έιενο.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΓ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήηκε ηήο Αγίαο Οζηνκάξηπξνο Δπγελίαο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα Πξνεφξηηα.  
 

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Δλ θπκβάινηο ερήζσκελ, ελ ψδαίο αιαιάμσκελ, ε Υξηζηνχ αλάδεημηο 
πεθαλέξσηαη, ηψλ Πξνθεηψλ ηά θεξχγκαηα, ηφ πέξαο εδέμαλην, φλ γάξ 
έθεζαλ ζαξθί, ηνίο βξνηνίο εκθαλίδεζζαη, απνηίθηεηαη, ελ αγίσ πειαίσ, θαί 
ελ θάηλε, αλαθιίλεηαη σο βξέθνο, θαί ζπαξγαλνχηαη σο λήπηνλ.  
 
Πξνεφξηηα άζκαηα, δηαλνίαο επζχηεηη, ηήο Υξηζηνχ Γελλήζεσο πξνερήζσκελ, 
ν γάξ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ππάξρσλ νκφηηκνο, δηά ζπιάγρλα ηφ εκψλ, 
ελδπζάκελνο θχξακα, κέιιεη ηίθηεζζαη, Βεζιεέκ ελ ηή πφιεη, νχ ηφλ ηφθνλ, 
ηφλ απφξξεηνλ Πνηκέλεο, κεηά Αγγέισλ αλχκλεζαλ.  
 
Αλεξκήλεπηνλ χιιεςηλ, θαί αλέθθξαζηνλ Γέλλεζηλ, ή Παξζέλνο βιέπνπζα, 
θαηεπιήηηεην, θαί πξνζεθζέγγεην ραίξνπζα, νκνχ θαί δαθξχνπζα, Δπηδψζσ 
ζνη καδφλ, ηψ ηά ζχκπαληα ηξέθνληη, ή πκλήζσ ζε, σο Τηφλ θαί Θεφλ κνπ; 



πνίαλ εχξσ, επί ζνί πξνζεγνξίαλ, αθαηνλφκαζηε Κχξηε; 
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Αγίαο 
 

Ήρνο β'  
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

ηε, πξνκεζεία ζετθή, πξνγηλσζθνκέλε πξνήιζεο, έμσ ηήο πφιεσο, θφζκνπ 
ηήλ ηεξπλφηεηα, ζαθψο θαηέιηπεο, θαί ςαικψλ επαθνχζαζα ηεξπλήο 
κεισδίαο, ζείαο επηγλψζεσο, θσηί θαηεχγαζαη, θφβνλ ελ γαζηξί δέ ιαβνχζα, 
ζείνλ θαί ζσηήξηνλ Πλεχκα, ηνίο ζπλνδνηπφξνηο ζνπ απέηεθεο.  
 
ηε, ελπκθεχζεο ηψ Υξηζηψ, ηνχο ζνχο ππεξέηαο πξνζχκσο, απηψ 
πξνζήγαγεο, πξνίθα ηνχηνπο έκςπρνλ, ψζπεξ ελέγθαζα, κηκνπκέλνπο 
ζηεξξφηεηα, ηήλ ζήλ Δπγελία, πίζηεη ηε θαί ράξηηη, ζαθψο εθιάκπνληαο, 
πάζαλ αξεηήλ αζθνπκέλνπο, Μάξηπξαο ζεφθξνλαο φλησο, πάζη ηήλ 
επζέβεηαλ θεξχηηνληαο.  
 
Αίγιε, ηή ηνχ Πλεχκαηνο ζαθψο, Καηαιακπνκέλε παξζέλσλ, Υξηζηψ 
πξνζάγεηο ρνξφλ, ιφγσ ηήο ζνθίαο ζνπ, ηαχηαο δσγξήζαζα, θαί ηφλ δξφκνλ 
δεηθλχνπζα, ηήο άλσ πνξείαο, αίκαζη ιακπξχλεζζαη, Μαξηχξσλ έπεηζαο, 
Σαχηαηο, ζπγρνξεχνπζα Μάξηπο, πφζνλ λχλ θαηάιιεινλ εχξεο, φλησο ηήλ 
απφιαπζηλ Παλεχθεκε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Ηδνχ θαηξφο ήγγηθε ηήο ζσηεξίαο εκψλ, επηξεπίδνπ πήιαηνλ, ε Παξζέλνο 
εγγίδεη ηνχ ηεθείλ, Βεζιεέκ γή, Ηνχδα, ηέξπνπ θαί αγάιινπ, φηη εθ ζνχ 
αλαηέηαιθελ ν Κχξηνο εκψλ, Αθνχζαηε φξε θαί βνπλνί, θαί ηά πεξίρσξα ηήο, 
Ηνπδαίαο, φηη έξρεηαη Υξηζηφο, ίλα ζψζε, φλ έπιαζελ άλζξσπνλ, σο 
θηιάλζξσπνο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο α'  
Πξνενξηάζσκελ ιανί, Υξηζηνχ ηά Γελέζιηα, θαί επάξαληεο ηφλ λνχλ, επί ηήλ 
Βεζιεέκ αλαρζψκελ ηή δηαλνία, θαί θαηίδσκελ ηήλ Παξζέλνλ, ηνίο ςπρηθνίο 
νθζαικνίο, επεηγνκέλελ ηίθηεηλ ελ πειαίσ, ηφλ ηψλ φισλ Κχξηνλ θαί Θεφλ 
εκψλ, νχ Ησζήθ θαηηδψλ, ηψλ ζαπκάησλ ηφ κέγεζνο, εδφθεη άλζξσπνλ 
ζεσξείλ, σο βξέθνο ζπαξγαλνχκελνλ, ππελφεη δέ εθ ηψλ πξαγκάησλ, Θεφλ 
είλαη αιεζηλφλ, ηφλ παξέρνληα ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη θαί ν άγηνο εμ φξνπο θαηαζθίνπ δαζένο.  

Ο απηφο 
Πξνενξηάζσκελ ιανί, Υξηζηνχ ηά Γελέζιηα θαί επάξαληεο ηφλ λνχλ επί ηήλ 
Βεζιεέκ αλαρζψκελ ηή δηαλνία, θαί θαηίδσκελ ηφ ελ πειαίσ κέγα 
κπζηήξηνλ, ήλνηθηαη γάξ ε Δδέκ, εθ Παξζέλνπ Αγλήο Θενχ πξνεξρνκέλνπ, 
ππάξρνληνο ηειείνπ ηνχ απηνχ, ελ ζεφηεηη θαί αλζξσπφηεηη, δηφ θξάμσκελ, 



Άγηνο ν Θεφο, ν Παηήξ ν άλαξρνο, Άγηνο Ηζρπξφο, ν Τηφο ν ζαξθσζείο, Άγηνο 
Αζάλαηνο, ηφ Παλάγηνλ Πλεχκα, ηξηάο Αγία, δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζλε θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ.  

Ο απηφο 
Άθνπε νπξαλέ, θαη ελσηίδνπ ε γή, ηδνχ γάξ ν Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ θαί 
Παηξφο, πξφεηζη ηερζήλαη εθ Κφξεο απεηξάλδξνπ, επδνθία ηνχ θχζαληνο 
απηφλ απαζψο, θαί ζπλεξγεία ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, Βεζιεέκ επηξεπίδνπ, 
άλνηγε πχιελ ε Δδέκ, φηη ν λ γίλεηαη ν νπθ ήλ, θαί ν Πιαζηνπξγφο πάζεο 
θηίζεσο δηαπιάηηεηαη, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
πήιαηνλ επηξεπίδνπ, ε Ακλάο γάξ ήθεη, έκβξπνλ θέξνπζα Υξηζηφλ, Φάηλε 
δέ ππνδέρνπ, ηφλ ηψ ιφγσ ιχζαληα, ηήο αιφγνπ πξάμεσο εκάο ηνχο 
γεγελείο, Πνηκέλεο αγξαπινχληεο, καξηπξείηε ζαχκα ηφ θξηθηφλ, θαί Μάγνη εθ 
Πεξζίδνο, ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί ζκχξλαλ, ηψ Βαζηιεί πξνζάμαηε, φηη ψθζε 
Κχξηνο εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, φλ πεξ θαί θχςαζα δνπιηθψο, ε Μήηεξ 
πξνζεθχλεζε, θαί πξνζεθζέγμαην ηψ ελ αγθάιαηο απηήο, Πψο ελεζπάξεο 
κνη; ή πψο κνη ελεθχεο, ν ιπηξσηήο κνπ θαί Θεφο; 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Απεγξάθεην πνηέ, ζχλ ηψ πξεζβχηε Ησζήθ, σο εθ ζπέξκαηνο Γαπτδ, ελ 
Βεζιεέκ ε Μαξηάκ, θπνθνξνχζα ηήλ άζπνξνλ θπνθνξίαλ, Δπέζηε δέ θαηξφο 
ν ηήο Γελλήζεσο, θαί ηφπνο ήλ νπδείο ηψ θαηαιχκαηη, αιι' σο ηεξπλφλ 
παιάηηνλ ηφ πήιαηνλ, ηή Βαζηιίδη εδείθλπην, Υξηζηφο γελλάηαη ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ, αλαζηήζσλ εηθφλα.  
 

Δθ ηξίηνπ, θαί Απφιπζηο.  
 

Δλ ηνίο απνδείπλνηο ςάιινκελ ηφλ παξφληα.  
 
Πξνεφξηηνλ Καλφλα, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 
Καηά Αιθάβεηνλ, άλεπ ηψλ Δηξκψλ.  

 
Χδή α'  Ήρνο πι. β'  Ο Δηξκφο  

«Κχκαηη ζαιάζζεο, ηφλ θξχςαληα πάιαη δηψθηελ ηχξαλλνλ, θάηλε 
θξππηφκελνλ, θηείλαη δεηεί ν Ζξψδεο, αιι' εκείο ζχλ Μάγνηο κέιςσκελ, ηψ 
Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Άξρσλ εμ Ηνχδα, εμέιηπελ ήδε, ψ γάξ απέθεηην, θαζψο πξνγέγξαπηαη, ε ηψλ 
εζλψλ πξνζδνθία, Ηεζνχο Υξηζηφο ειήιπζε, θαί πειαίσ ηίθηεηαη, δη' άθξαλ 
αγαζφηεηα.  
 
Βεζιεέκ επθξαίλνπ, ή πφιηο Ηνχδα, ελ ζνί γάξ ηίθηεηαη, Υξηζηφο ν Κχξηνο, ε 



νηθνπκέλε ζθηξηάησ, δερνκέλε απνιχηξσζηλ, ρνξεπέησ άπαζα, ε θηίζηο 
ενξηάδνπζα.  
 
Γέλνο ηψλ αλζξψπσλ, βνπιφκελνο ζψζαη ν Τπεξάγαζνο, κήηξα εζθήλσζελ, 
απεηξνγάκνπ Παξζέλνπ, θαί ηδνχ ηερζήλαη έξρεηαη. Σνχηνλ πξνζθπλήζσκελ, 
ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«έ ηφλ επί πδάησλ, θξεκάζαληα πάζαλ ηήλ γήλ αζρέησο, ε θηίζηο θαηηδνχζα, 
ελ ηψ πειαίσ ηηθηφκελνλ, ζακβεηηθψο ζπλείρεην, Οπθ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ 
Κχξηε θξαπγάδνπζα».  
 
Γνχινπ θνξέζαη ζρήκα, εζέιεζαο, φπσο κε ηήο δνπιείαο, ηνχ πνλεξνχ 
ιπηξψζε, πκλνινγψ ζνπ ηφ εχζπιαγρλνλ, Λφγε Παηξφο ζπλάλαξρε, θαί 
ζπλατδηε. Γφμα ηή νηθνλνκία ζνπ.  
 
Έξρεηαη ε Παξζέλνο, ηφλ Κχξηνλ απνηεθείλ πειαίσ, πξνθζάζαηε νη Μάγνη. 
Πνηκέλεο λχλ παξαγίλεζζε, χκλνλ εμ χςνπο Άγγεινη, επαλαθξάμαηε, ψθζε 
ηψλ βξνηψλ ε ιχηξσζηο.  
 
Εεηψλ κε ηφλ πιαλεζέληα, θηιάλζξσπε, θαί ζπήιαηνλ δεηρζέληα, ιεζηψλ 
έξγνηο αθάξπνηο, πειαίσ λχλ παξαγέγνλαο, εθ ηήο Παξζέλνπ ζήκεξνλ, 
ηερζήλαη Γέζπνηα. Γφμα Λφγε ηή ειεχζεη ζνπ.  
 

Χδε δ'  Ο Δηξκφο 
«Σήλ εθ Παξζέλνπ παξνπζίαλ ζνπ, πξννξψλ Αββαθνχκ, εμεζηεθψο εβφα. χ 
εθ ζαηκάλ ζαξθνχκελνο, ήθεηο Λπηξσηά, ηφλ Αδάκ απσζκέλνλ, 
αλαθαιέζαζζαη».  
 
Ζ θσηαπγήο Νεθέιε έξρεηαη, αλαηείιαη Υξηζηέ, εθ κεηξηθψλ ιαγφλσλ, 
δηθαηνζχλεο Ήιηνλ, άπαζαλ ηήλ γήλ, θξπθησξίαηο ελζένηο, θαηαιακπξχλνληα.  
 
Θεφο αλζξψπνηο ψθζε φκνηνο, θαί πησρεχεη ζαξθί, ίλα εκάο πινπηίζε, θαί ελ 
πειαίσ ηίθηεηαη, ηνχηνλ νη πηζηνί, θαζαξά δηαλνία, ππνδεμψκεζα.  
 
Ηδνχ Υξηζηφο ελ πφιεη ηίθηεηαη, Βεζιεέκ ηήλ Δδέκ, φπσο εκίλ αλνίμε, 
παξαθνή ηφ πξφηεξνλ, φθεσο θινπή, θεθιεηζκέλελ, ελζέσο παλεγπξίζσκελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο  
«Πξφο ζέ νξζξίδσ, ηφλ δη' επζπιαγρλίαλ, ζεαπηφλ ηψ πεζφλ ηη, θελψζαληα 
αηξέπησο, θαί δνχινπ κνξθήλ, εθ Παξζέλνπ θνξέζαληα, Λφγε Θενχ, ηήλ 
εηξήλελ παξάζρνπ κνη θηιάλζξσπε».  
 
Καξδία πάζα, γεγελψλ ζθηξηάησ, επθξαηλέζζσ ε θηίζηο, ν Κχξηνο γελλάηαη, 
εθ Κφξεο Αγλήο, Βεζιεέκ ελ πειαίσ, θαί Μάγνη απηψ, πξνζθνκίδνπζη 



δψξα, λχλ επάμηα.  
 
Λαφο ν πάιαη, ελ ζθηά ζαλάηνπ, θαζεδφκελνο βιέςνλ, ηφ θψο ζνη αλαηείιαλ, 
εθ ηήο Παξζέλνπ, θαί πνιιήο ζπκεδίαο εκπιήζζεηη, ηφλ πησρεχζαληα Λφγνλ, 
κεγαιχλσλ αεί.  
 
Μηθξψ πειαίσ, έξρε ρσξεζήλαη, ναρψξεηνο θχζεη, φπσο κε ζκηθξπλζέληα 
ηή παξαβάζεη, κεγαιχλεο δη' νίθηνλ ακέηξεηνλ, πξνζθπλψ ζνπ, ηφ 
εχζπιαγρλνλ Μαθξφζπκε.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Άβπζζνο εζράηε, ακαξηεκάησλ εθχθισζέ κε, θαί ηφλ θιχδσλα κεθέηη 
θέξσλ, σο, Ησλάο, ηψ Γεζπφηε βνψ ζνη. Δθ θζνξάο κε αλάγαγε».  
 
Νφκσλ ζε ε Παξζέλνο, ηψλ ηήο ζαξθφο δίρα Κχξηε, παξαγίλεηαη απνθπήζαη, 
ελ ηψ πειαίσ θαί θάηλε ζαξθί, πξνζαλαθιηλεί ζε σο λήπηνλ.  
 
Ξέλνλ γεγελεκέλνλ, παξαβάζεη κε ν Τπέξζενο, ηερζείο εθ Κφξεο 
απεηξνγάκνπ, δη' νίθηνλ πνιίηελ, νπξαλνχ απνδείθλπζηλ.  
 
ξε ηε θαί λάπαη, θαί θνηιάδεο επθξάλζεηε, ν γάξ Υξηζηφο ζαξθί γελλάηαη, 
αλαθαηλίδσλ ηήλ θηίζηλ, θζαξείζαλ πνλεξαίο παξαβάζεζηλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη, θακίλνπ θιφγα νπθ έπηεμαλ, αιι' ελ κέζσ θινγφο 
εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη έςαιινλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ».  
 
Πψο ζε ζκηθξφηαηνλ Λφγε, θαζππνδέμεηαη πήιαηνλ, ηφλ πησρεία πνιιή, ηήλ 
πησρείαλ ηνχ Αδάκ αθειφκελνλ, θαί πινχησ ζείαο ράξηηνο, ηνχο αλζξψπνπο 
πινπηίζαληα.  
 
Ρήκαηα μέλα Πνηκέλεο, αθεθνφηεο θαηέζπεπζαλ, Βεζιεέκ θαηηδείλ, θαί ελ 
θάηλε ηψλ αιφγσλ ηφλ ιχζαληα, ηήο αινγίαο άπαληαο, επζεβψο 
πξνζεθχλεζαλ.  
 
ηφκαηη θαί θαξδία, ηφλ ελ ζαξθί αθηθφκελνλ, γελλεζήλαη Υξηζηφλ ελ 
πειαίσ, εθ Παξζέλνπ λεάληδνο, πκλνινγήζαη ζπεχζσκελ, θαί πηζηψο 
πξνζθπλήζσκελ.  
 

Χδή ε'  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 ηνχο αηψλαο».  



 
Σφλ ππέξ ιφγνλ κφλνλ Κχξηνλ, ζεζαξθσκέλνλ Κφξε θαί πεξηθείκελνλ, ηψλ 
αλζξψπσλ ηφ νκνίσκα, Καηέρνπζα αγθάιαηο, θαί πξνζθπλνχζα, θαί 
αζπαδνκέλε κεηξηθψο. Σέθλνλ έθεο γιπθχηαηνλ, πψο ζε νχησ θαηέρσ, 
θαηέρνληα ρεηξί ζνπ ηήλ θηίζηλ, θαί ρεηξφο δνπιείαο, απηήλ ειεπζεξνχληα; 
 
Τκλνινγήζαη ζείνη Άγγεινη, ηφλ επί γήο ηερζέληα, δηεπηξεπίζζεηε. Μάγνη 
δψξα νδεγνχκελνη, πξνζάμαηε αζηέξη. Πνηκέλεο ηνχηνλ ζπεχζαηε, ηδείλ ηαίο 
κεηξηθαίο, ψζπεξ λήπηνλ θξάδνληεο, θαζήκελνλ αγθάιαηο. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε 
ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Φσηφο Νεθέιε Παλακψκεηε, πψο ζπαξγαλψζεηο λέθεη ηφλ επελδχνληα, 
νπξαλνχο αξξήησ λεχκαηη; πψο αιφγσλ ελ θάηλε επαλαθιηλείο, ηφλ ηήο 
αινγίαο ηνχο βξνηνχο, δηά έιενο άκεηξνλ, ξπζάκελνλ Γεζπφηελ; φλ πάζα 
πξνζθπλεί θφβσ θηίζηο, αλπκλνινγνχζα, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ' 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, 
έ κεγαιχλνκελ».  
 
Καίξε δνρείνλ άρξαληε, ραξάο αλεθθξάζηνπ, ηδνχ γάξ έξρε ηέμεζζαη ελ 
πειαίσ, απνξξήησο ηφλ Γεζπφηελ, ζέινληα ηήλ θηίζηλ άπαζαλ, 
θαηαθζαξείζαλ ηή παξαβάζεη πξψελ, θαηλίζαη αιεζψο, ηνχηνλ 
πκλνινγνχληεο ελ πίζηεη, έ κεγαιχλνκελ.  
 
Φπραί δηθαίσλ πάζαη, ππνρζφληνη άκα αγαιιηάζζε, ε πάλησλ απνιχηξσζηο, 
ηδνχ γάξ επεθάλε, πφιεη Βεζιεέκ ηηθηφκελνο, αζηήξ δέ ηνχηνλ θαηακελχεη, 
Μάγνηο δεηνχζηλ επζεβψο, φλ πεξ θαί θαηηδφληεο πειαίσ, ζάκβνπο 
επιήζζεζαλ.  
 
Χο νπξαλφλ ζε άιινλ, αλπκλνχκελ Παξζέλε δηθαηνζχλεο Ήιηνλ εκίλ, εθ 
ιαγφλσλ παλαγίσλ, κέιινπζαλ αλίζρεηλ αχξηνλ, θσηαγσγνχληα ηνχο ελ 
ζθφηεη φληαο, ζαλάηνπ θαί θζνξάο, φζελ ρξεσζηηθψο ελ αηλέζεη, ζέ 
κεγαιχλνκελ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. β'  
Αγγειηθαί δπλάκεηο 

Σψλ Πξνθεηψλ αη ξήζεηο, λπλί πεπιήξσληαη, ν γάξ Θεφο εκψλ, αχξηνλ 
ηίθηεηαη, εθ Παξζέλνπ Μαξίαο ππέξ ιφγνλ, θαί κέλεη ψζπεξ ήλ πξφ ηνχ ηφθνπ, 



αζξνίδνληαη νη Μάγνη, δψξα θνκίδνληεο, αγξαπινχζη Πνηκέλεο, επάδνκελ θαί 
εκείο, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Απηφκεινλ 

Απιψλ Πνηκεληθψλ, θαηαπαπσλ άζκα, ζηξαηφο Αγγειηθφο, επεθψλεη ιέγσλ. 
Παχζαζζε αγξαπινχληεο, νη ηψλ ζξεκκάησλ εγεκνλεχνληεο, θξάμαηε 
αλπκλνχληεο. ηη εηέρζε Υξηζηφο ν Κχξηνο, ν επδνθήζαο ζψζαη σο Θεφο, ηφ 
γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Δίηα ν Ν' θαί νη Καλφλεο, νη δχν Πξνεφξηηνη κεηά ηψλ Δηξκψλ, εηο η' θαί 
ηήο Αγίαο, εηο δ'. Καλψλ Πξνεφξηηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Καί ζήκεξνλ δέ άββαηνλ κέιπσ κέγα.  
 

Άλεπ ηψλ Δηξκψλ ηψλ ηεζζάξσλ πξψησλ σδψλ.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  Ο Δηξκφο 
«Κχκαηη ζαιάζζεο, ηφλ θξχςαληα πάιαη δηψθηελ ηχξαλλνλ, Φάηλε 
θξππηφκελνλ, θηείλαη δεηεί ν Ζξψδεο, αιι' εκείο ζχλ Μάγνηο κέιςσκελ. Σψ 
Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Κχξηε Θεέ κνπ, Γελέζιηνλ χκλνλ θαί πξνεφξηηνλ, σδήλ ζνη άζνκαη, ηψ ηή 
Γελλήζεη ζνπ ζείαλ, αλαγέλλεζηλ δηδφληη κνη, θαί εηο ηήλ πξνηέξαλ κε, 
επγέλεηαλ αλάγνληη.  
 
Άλσ ζε ελ ζξφλσ, θαί θάησ ελ θάηλε, ηά ππεξθφζκηα, θαί ηά πεξίγεηα, 
Καηαλννχληα σηήξ κνπ, θαηεπιήηηνλην ηφ θξάηνο ζνπ, ππέξ λνχλ σξάζεο 
γάξ, δηπινχο θχζεη ζεάλζξσπνο.  
 
Ίλα ζνπ ηήο δφμεο, ηά πάληα πιεξψζεο, θιίλαο ειήιπζαο, ηνχο νπξαλνχο 
έσο γήο, σο γάξ ελ πφθσ θαηέβεο, πεηφο ελ κήηξα Παξζεληθή, εμ ήο λχλ 
ηερζήζεζζαη, δηπινχο έξρε ζεάλζξσπε.  
 

Έηεξνο Καλψλ Πξνεφξηηνο, νπ ε Αθξνζηηρίο θαηά Αιθάβεηνλ.  
 

Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο β'  
«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα, παλζηξαηηάλ ε ππέξνπινο 
δχλακηο ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν 



δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Απεγξάθεο Καίζαξνο ζεζκψ, ζέισλ απνγξάςαζζαη, βίβισ δσήο 
πακβαζηιεχ ηφλ άλζξσπνλ, μέλνο εηο ηά ίδηα παξαγέγνλαο, ηφλ δεηλψο 
μεληηεχζαληα, εθ ηνχ Παξαδείζνπ, εηο ηφλ νπξαλφλ αλαθαινχκελνο.  
 
Βεζιεέκ ππφδεμαη Υξηζηφλ, ζνί γάξ ζσκαηνχκελνο, επηδεκεί ηήλ Δδέκ 
εμαλνίγσλ κνη, επηξεπίδνπ πήιαηνλ, ηφλ αρψξεηνλ ζεσξήζαη ρσξνχκελνλ, 
ελ ζνί παξαδφμσο, πινχησ επζπιαγρλίαο λχλ πησρεχζαληα.  
 
Γελλεζήλαη έξρεηαη Υξηζηφο, μέλελ αλαγέλλεζηλ, ηνίο εμ Αδάκ, ψο αγαζφο 
δσξνχκελνο, επθξάλζεηη έξεκνο, ε νχ ηίθηνπζα, ηψλ βξνηψλ θχζηο άπαζα, 
ήιζελ ν Γεζπφηεο, ζέ πνιπηεθλνχζαλ απεξγάζαζζαη.  
 

Καλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Δπγελίεο κέγα θχδνο ελ άζκαζηλ έμνρα κέιπσ. Θενθάλνπο 
 

Χδή α'  
Ήρνο θαί Δηξκφο ν απηφο 

Δπγελία Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, λχλ πεξηρνξεχνπζα, ραξκνληθψο ζχλ Αγγέισλ 
ζηξαηεχκαζηλ, σο Παξζέλνο άκσκνο, θαί σο Μάξηπο ζηεθαλεθφξνο 
παλφιβηε, ράξηλ δσξεζήλαη, πξέζβεπε ηνίο πφζσ αλπκλνχζί ζε.  
 
Τκλσδίαο Νχκθε ηνχ Υξηζηνχ, ζείαο επαθνχζαζα, πξφο πςειήλ επηεξψζεο 
επγέλεηαλ, σο γάξ θψο ελήζηξαςε, ηή θαξδία ζνπ ηψλ α ζκάησλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ε ζενινγία, πάζαλ αζεφηεηα δηψθνπζα.  
 
Γπλαηθείαο θχζεσο ν ζφο, λνχο επηιαζφκελνο, πξφο αλδξηθάο ελεξγείαο 
αλέδξακελ, αλδξσζείο ηή ράξηηη, θαί Θεψ πξνλνεηηθψο επζπλφκελνο, Μάξηπο 
Δπγελία, ζείαο επγελείαο ε επψλπκνο.  
 
Διιακθζείζα θέγγεη λνεηψ, πιείζηνπο ηήο ειιάκςεσο, ζπκκεηαζρείλ 
απεηξγάζσ ζεφζνθε, ήο λχλ ηνχο πκλνχληάο ζε, ιπηξνπκέλε ηήο ακαξηίαο 
αμίσζνλ, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, Μάξηπο Δπγελία πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξσζέληεο γλψζεσο θπηψ, μχισ ηήο δσήο Αγλή, πξφο ηήλ δσήλ νη πηζηνί 
αλεθιήζεκελ, ηψ εθ ζνχ βιαζηήζαληη, ππέξ έλλνηαλ, Θενηφθε, Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ψ ζχλ παξξεζία, πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο  
«έ ηφλ επί πδάησλ, θξεκάζαληα πάζαλ ηήλ γήλ αζρέησο, ε θηίζηο θαηηδνχζα, 
ελ ηψ πειαίσ ηηθηφκελνλ, ζακβεηηθψο ζπλείρεην, Οπθ έζηηλ Άγηνο πιήλ ζνπ 



Κχξηε θξαπγάδνπζα».  
 
χκβνια ηήο αξξήηνπ, ζαξθψζεσο, παξαδεηθλχο Οηθηίξκνλ, επιήζπλαο 
νξάζεηο, θαί πξνθεηείαο ελέπλεπζαο, άο λχλ ειζσλ επιήξσζαο, ζαξθί 
ηηθηφκελνο, Κφξεο εμ αγλήο ελ πφιεη Γαπτδ.  
 
Ήπισζε γή ηά λψηα, θαί δέρεηαη δερφκελνλ ηφλ Κηίζηελ, ηήλ δφμαλ εμ 
Αγγέισλ, εμ νπξαλνχ ηφλ αζηέξα δέ, εθ ηψλ Πνηκέλσλ αίλεζηλ, εθ Μάγσλ 
δψξά ηε, θφζκνπ ηε παληφο επίγλσζηλ.  
 
Μάληεσο ρξεζκνιφγνπ, πξνβιήκαηα Βαιαάκ λχλ πιεξνχληαη, αλέηεηιε γάξ 
άζηξνλ, εμ, Ηαθψβ θαί σδήγεζε, πξφο ηφλ ηήο δφμεο Ήιηνλ, δψξα θνκίδνληαο, 
Μάγνπο εθ Πεξζίδνο άλαθηαο.  
 

Έηεξνο 
 

Δμήλζεζελ ε έξεκνο 
Γεζκψλ απνιπηξνχκελνο, ηψλ θαθψλ κε Κχξηε, ελεηιεζήλαη ζπάξγαλα, 
ψζπεξ βξέθνο, έξρε θηιάλζξσπε, πξνζθπλψ ζνπ ηήλ ζείαλ ζπγθαηάβαζηλ.  
 
Δλ ρξφλσ γεγνλφηα ζε, ηφλ αρξφλσο ιάκςαληα, εθ ηνχ Παηξφο πξνέξρεηαη, ε 
Παξζέλνο ηεθείλ ηά ρξφληα, δηαιχνληα πάζε ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Εεηψλ κε ηφλ πιαλψκελνλ, παξαβάζεη πήιαηνλ, ψο νπξαλφλ θαηψθεζαο, 
ηάο κνλάο κνη επηξεπηδφκελνο, ηάο εθείζελ νηθηίξκνλ Πνιπέιεε.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο 
Ηεξείνλ ψζπεξ άκσκνλ ηψ Γεζπφηε, πξνζήρζεο δηαλνία ηειεηνηάηε, ηφλ 
πινχηνλ ηφλ θζεηξφκελνλ απεζείζσ, βνψζα Πάλζνθε. χ εί Θεφο εκψλ, θαί 
νπθ έζηηλ Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.  
 
Ζ Πάλαγλνο εγλψζζε ζνπ θαζαξφηεο, δηέιακςε ηψλ άζισλ ζνπ ε ζηεξξφηεο, 
ηήλ πξάμηλ γάξ επίβαζηλ ζεσξίαο, εηξγάζσ θξάδνπζα. χ εί ν Θεφο εκψλ, θαί 
νπθ έζηηλ Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.  
 
σθξνζχλεο ηψ έξσηη θαηεζέιρζεο, εηήξεζαο ηφ θαχρεκα ηήο αγλείαο, 
εγέλνπ πεξηδέμηνο ηή ζνθία, Υξηζηψ θξαπγάδνπζα, χ εί Θεφο εκψλ, θαί νπθ 
έζηηλ Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Μαξίαλ ηήλ παλάρξαληνλ Θενηφθνλ, πκλήζσκελ σο πξφμελνλ ζσηεξίαο, 
θαλείζαλ νη ζεφθξνλεο, εθβνψληεο. Οπθ έζηηλ άκσκνο, σο ζχ Παλάρξαληε, 
θαί νπθ έζηηλ άκεκπηνο, πιήλ ζνπ Γέζπνηλα.  

Ο Δηξκφο 



«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο 
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ. Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ν Θεφο 
εκψλ, θαί νχθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 

Κάζηζκα Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Αγάιινπ ε ηψλ, Βεζιεέκ επηξεπίδνπ, ν πάλησλ ζπλνρεχο, ηφλ αζηέξα 
πξνπέκςαο, εκήλπζε ηήλ άκεηξνλ, εαπηνχ ζπγθαηάβαζηλ, φλ γάξ ηξέκνπζη, 
ηψλ νπξαλψλ αη Γπλάκεηο, φλησο ηίθηεηαη, εθ ηήο Παξζέλνπ αηξέπησο, ν 
κφλνο Θεφο εκψλ.  

Γφμα... Σήο Αγίαο 
Ήρνο πι. δ'  

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Δλαζθήζαζα πφλνηο αζιεηηθνίο, εδνμάζζεο αγψζη καξηπξηθνίο, πνιινχο 
πξνζελέγθαζα, ζσδνκέλνπο ηψ Κηίζηε ζνπ, ηψ γάξ ζείσ πφζσ, ιηπνχζα ηά 
πξφζθαηξα, αλδξηθνχο αγψλαο, εηέιεζαο έλδνμε, φζελ κεηά ηέινο, 
αηειεχηεηνλ εχξεο, δσήλ ζπλππάξρνπζα, ηψ Νπκθίσ ζνπ πάληνηε, Δπγελία 
ηζάγγειε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ Μλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο ν απηφο 

Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο,  
Σψλ Γελεζιίσλ ηνχ Υξηζηνχ ηά πξνεφξηηα, επηηεινχληεο νη πηζηνί 
παλεγπξίζσκελ, θαί αμίσο άπαληεο πξνυπαληήζσκελ, σο Μάγνη 
δσξνθνξνχληεο ηάο αξεηάο, θαί άδνληεο ηψλ Αγγέισλ άζκα θαηλφλ, ηψ εθ 
Κφξεο ζεφπαηδνο, ελ Βεζιεέκ άλεπ ζπνξάο, ηηθηνκέλσ Θεψ εκψλ, φλ 
δνμάδεη ηά ζχκπαληα.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Σήλ εθ Παξζέλνπ παξνπζίαλ ζνπ, πξννξψλ Αββαθνχκ, εμεζηεθψο εβφα. χ 
εθ ζαηκάλ ζαξθνχκελνο, ήθεηο Λπηξσηά, ηφλ Αδάκ απσζκέλνλ, 
αλαθαιέζαζζαη».  
 
Δγγίδεη ήθεη λχλ ν Κχξηνο, πξνζδνθία Δζλψλ, θαί ζσηεξία θφζκνπ, επηξέπηδε 
ηφ πήιαηνλ, πφιηο Βεζιεέκ, θαί ζχλ Μάγνηο Πνηκέλεο, δξφκσ πξνθζάζαηε.  
 
Ρσκαιεφηεηη ζεφηεηνο, ζπγθξαζείο ηνίο βξνηνίο, ελψζεη αζπγρχησ, ζαξθφο 
ελ νκνηψκαηη, ψηεξ ηφλ Αδάκ, αθζαξηίδεηο θαί ζψδεηο, ελ ηψ πξνζιήκκαηη.  
 
Ο Λφγνο ζάξμ νθζείο παρχλεηαη, θαί ζθελνί ελ εκίλ, αξξήησ πξνκεζεία, 
δεχηε πηζηνί θαηίδσκελ, δφμαλ ηήλ απηνχ, δφμαλ σο Μνλνγελνχο, παξά Θενχ 
θαί Παηξφο.  
 



Έηεξνο 
 

Διήιπζαο εθ Παξζέλνπ 
Ζ θηίζηο λχλ, ηελ παιαίσζηλ πάζαλ απφξξηςνλ, ηφλ Κηίζηελ θηηδφκελνλ, θαί 
θαηλνπξγνχληά ζε βιέπνπζα, λήπηνλ γελφκελνλ, θαί πξφο ηφ πξψελ ζε, 
θάιινο επαλάγνληα.  
 
Θαπκάδνληεο, ηφλ παξάδνμνλ ηφθνλ εθίζηαληαη, Μάγνη νδεγνχκελνη, ζείσ 
αζηέξη, θαί βιέπνπζηλ, Ζιηνλ αλίζρνληα, Παξζεληθήο εθ Νεθέιεο, δψξα 
θέξνληεο.  
 
Ηδνχ ήθεη, ε Παξζέλνο σο δάκαιηο θέξνπζα, ηφλ κφζρνλ εγγάζηξηνλ, ηφλ 
ζηηεπηφλ αθαηξνχκελνλ, θφζκνπ ακαξηήκαηα, αγαιιηάζζσ, ή θηίζηο 
ενξηάδνπζα.  
 
Κεξχγκαηα, Πξνθεηψλ ηνχ Υξηζηνχ ηήλ αλάδεημηλ, κελχνληα είιεθε, ζήκεξνλ 
πέξαο ζσηήξηνλ, ήιζε γάξ επέθαλε, δηά ζαξθφο, ηνίο ελ ζθφηεη 
θηλδπλεχνπζηλ.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Ο απηφο 
Διήιπζαο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ ν Όςηζηνο, ζαπηψ κλεζηεπζάκελνο, ηά 
ηψλ Παξζέλσλ ζπζηήκαηα, ζέ κφλνλ πνζήζαληα, ηφλ ηψλ Παξζέλσλ, 
Νπκθίνλ γλσξηδφκελνλ.  
 
Γελέζεσο, ζαξθηθήο εμεδχζσ ηφ θάιπκκα, παιηγγελεζίαο δέ, ηφ θζεηξφκελνλ 
έλδπκα, Μάξηπο παλανίδηκε, θσηνεηδψο, εκθηάζσ ηψ βαπηίζκαηη.  
 
Αλέηεηιελ, ε θσζθφξνο απγή ηή θαξδία ζνπ, ηήο πιάλεο δηψθνπζα, ηήλ 
θερπκέλελ ζθνηφκαηλαλ, θέγγεη ηψ ηήο ράξηηνο, Μάξηπο Υξηζηνχ, Δπγελία 
θαιιηπάξζελε.  
 
Κνζκίσο ζνπ, θαί σξαίσο ηφλ βίνλ εθαίδξπλαο, αζθήζεη ηφ πξφηεξνλ, 
ζαξθφο ηά πάζε καξάλαζα, χζηεξνλ αζιήζεη δέ, πεξηθαλψο, Δπγελία 
δηαιάκςαζα.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξηέξα, ηψλ Αγγέισλ εγέλνπ Παλχκλεηε, ηνχ Παηξφο γελλήζαζα, βνπιήο 
κεγάιεο ηφλ Άγγεινλ, άλζξσπνλ γελφκελνλ, δηά πνιήλ, επζπιαγρλίαλ ηφλ 
θηιάλζξσπνλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Θενθαλείαο ζνπ Υξηζηέ, ηήο πξφο εκάο ζπκπαζψο γελνκέλεο, Ζζαταο θψο 



ηδψλ αλέζπεξνλ, εθ λπθηφο νξζξίζαο εθξαχγαδελ. Ζ Παξζέλνο ηδνχ γαζηξί 
ήμεη, θαί ηέμεηαη ζαξθνχκελνλ Λφγνλ, θαί πάληεο νη γεγελείο αγαιιηάζνληαη».  
 
Νενπνηείο ηνχο γεγελείο, ν Πιαζηνπξγφο ρντθφο ρξεκαηίζαο, Φάηλε γάξ θαί 
ζπάξγαλα θαί ζπήιαηνλ, ηήο ζήο ηαπεηλψζεσο ζχκβνια, ν δέ Μλήζησξ ηήο 
ζήο Μεηξφο, ζφο δέ λνκηδφκελνο Παηήξ θαηά ζάξθα, ηνχ θχζαληφο ζε 
Παηξφο, λχλ ζρεκαηίδεη βνπιήλ.  
 
Γηά ηήο ζκχξλεο ηφ ζλεηφλ, δηά ρξπζνχ ηφ βαζίιεηνλ θξάηνο, δηά ιηβάλνπ ηήο 
ζεφηεηνο, ηήλ ππεξνρήλ ππεκθαίλνπζη, Βαζηιείο Δζλψλ, απαξράο 
δσξνθνξνχληέο ζε, ηφλ ελ ηψ πειαίσ ηηθηφκελνλ, Βεζιεέκ εμ αινρεχηνπ 
Μεηξφο.  
 
Δμ αινρεχηνπ πξνειζψλ, ν ηνχ Παηξφο ζπλατδηνο Λφγνο, ζαξθσζείο 
θαηψθεζαο ηφ πήιαηνλ, σο ζξφλσ ηή θάηλε ρξεζάκελνο. Καηαπιήηηεηο δέ, 
ηή θξηθηή νηθνλνκία ζνπ, Μάγνπο θαί Πνηκέλαο, Αγγέινπο ηε εμηζηάο, Γφμα 
θξαπγάδνληαο.  
 

Έηεξνο 
 

Μεζίηεο Θενχ 
Λαφο ν πνηέ, ζθφηεη θαζεδφκελνο, ηδέησ ηφ θψο, ιάκςαλ ηφ αλέζπεξνλ, φπεξ 
ν αζηήξ πάιαη εκήλπζε, ηνίο ηφ πχξ ζεβνκέλνηο, εθ ηήο Πεξζίδνο άλαμηλ.  
 
Μηθξφλ ππειζείλ, Βαζηιεχο ν Μέγαο ζπεχδεη πήιαηνλ, θαηαζκηθξπλζέληακε, 
φπσο κεγαιχλε θαί πησρεχζαληα, ηε ακέηξσ πησρεία, πινπηίζε ν ππέξζενο.  
 
Νχλ εμ, Ηαθψβ, Βαιαάκ σο έθεζε γελλάηαη Υξηζηφο, Δζλψλ θπξηεχζεη ηε, θαί 
αλπςσζήζεηαη ελ ράξηηη, ε απηνχ βαζηιεία, κέλνπζα αδηάδνρνο.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Ο θσηηζκφο 
Γξφκνλ ηφλ ζφλ, επζπλνχκελνλ βιέπσλ πξφο ζσηεξίαλ, φθηο ν ςπρφιεζξνο 
Αζιεθφξε, αλαξξηπίδεη πεηξαζκνχο ζνη πνηθίινπο, ηφλ ζφλ ηφλνλ ιχεηλ 
πεηξψκελνο, ηνχηνλ δέ ζεφθξνλ, αγλή θαηεπάηεζαο.  
 
ιε θαιή, ηψλ θαιψλ ηψ δνηήξη θαί επεξγέηε, θαί ςπρψλ Νπκθίσ Υξηζηψ 
εθάλεο, εγιατζκέλε Αζθεηψλ ελ αζθήζεη, θαί Μαξηχξσλ αζιήζεη ιάκπνπζα, 
Μάξηπο Δπγελία, Υξηζηνχ θαιιηπάξζελε.  
 
ηεθνο ηή ζή, θνξπθή επεηέζε ηφ ηψλ ραξίησλ, ηήλ ζείαλ εηίκεζαο γάξ 
ζνθίαλ, πινχηνλ θαί δφμαλ, παηξηθήλ παξηδνχζα, θαί ζπληφλσο 
αθνινπζήζαζα, ηψ πεπνζεκέλσ, Νπκθίσ ζνπ Πάλζνθε.  

Θενηνθίνλ 



Δθ ζνχ δσή, αλαηείιαζα θφζκσ Θενγελλήηνξ, ηνχο πξίλ ηψ ζαλάησ 
θεθξαηεκέλνπο, αλαθαιείηαη, πξφο δσήο ατδίνπ κεηνπζίαλ, ηνχο πίζηεη 
θξάδνληαο. Έηεξνλ εθηφο ζνπ, Θεφλ νπ γηλψζθνκελ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«πλεζρέζε, αιι' νπ θαηεζρέζε, ζηέξλνηο θεηψνηο Ησλάο, ζνχ γάξ ηφλ ηχπνλ 
θέξσλ, ηνχ ηερζέληνο θαί ζαξθί θαλέληνο, σο εθ ζαιάκνπ ηνχ ζεξφο 
αλέζνξε, γελλεζείο γάξ λχλ ηφ θαηά ζάξθα, θαί ηαθήλ θαί ζάλαηνλ ζαξθί 
ππειζψλ, κέιιεηο αλαζηήζεζζαη ηξηήκεξνο».  
 
Αλεξέζε, λχλ θαί δηεξέζε, έρζξαο ηήο αξραίαο ηή ζή, ελζάξθσ παξνπζία, ηφ 
κεζφηνηρνλ Υξηζηέ θαί λψηα, ξνκθαία πάζηλ, ε θινγίλε δίδσζη, δσεθφξνπ 
ηήο Δδέκ δέ μχινπ, κεηαιακβάλσ πηζηψο, αζαλάησλ θπηψλ, αχζηο γεσξγφο 
αλαδεηθλχκελνο.  
 
Βαζηιεχεη, ζχλ ηή άκαξηία Άδεο ελ Αδάκ κέρξη ζνχ, αιι' αλαηξείηαη ηνχηνπ, ε 
αλαίδεηα ηήο ηπξαλλίδνο, ηφ θαηά ζάξθα ηηθηνκέλνπ ζνπ Λπηξσηά, εθ θπιήο 
Γαπτδ, θαί επί ζξφλνπ βαζηιείαο απηνχ, ηεζεηκέλνπ ζνπ θψο, θαί εηο ηνχο 
αηψλαο βαζηιεχνληνο.  
 
Βξεθνθηφλνο αιι' νπ ρξηζηνθηφλνο, έθπ Ζξψδεο ν δεηλφο, εί γάξ θαί ηψλ 
λεπίσλ, εμεζέξηζε πηθξψο ηήλ ριφελ, αιιά ηφλ ζηάρπλ, ηήο δσήο νπθ ίζρπζε, 
θαηαιήςεζζαη θαί ζαλαηψζαη, δσήο γάξ σλ ρνξεγφο, έιαβελ σο Θεφο, ζεία 
δπλαζηεία ηφλ δηψθνληα.  
 

Έηεξνο 
 

Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ 
Ξελνηξφπνο Υξηζηφο εηο ηά ίδηα, έξρεηαη, μελψζσκελ, ακαξηηψλ εαπηνχο, θαί 
ηνχηνλ εηζδεμψκεζα, ηαίο πξαέσλ ςπραίο νηθηδφκελνλ.  
 
Οπδακψο ειαρίζηε ελ πφιεζη, Βεζιεέκ γεγέλεζαη, ελ ζνί γελλάηαη γάξ, ν 
Βαζηιεχο θαί Κχξηνο, ηνχ πνηκάλαη ιαφλ πεξηνχζηνλ.  
 
Πψο ζκηθξφλ ζε εηζδέμεηαη πήιαηνλ, θφζκσ κή ρσξνχκελνλ, Απεξηλφεηε; 
πψο νξαζήζε λήπηνο, ν Παηξί ζπλλννχκελνο άλαξρνο; 
 

Σήο Αγίαο 
 

Ο απηφο 
Νπζηαγκφλ ηνίο βιεθάξνηο νπθ έδσθαο, εσο εδππάζεηαλ, πάζαλ ελέθξσζαο, 
θαί θαζαξφλ ηψ Κηίζηε ζνπ, ζεαπηήλ απεηέιεζαο ζθήλσκα.  
 



Αηγππηίαο ηνχο ηξφπνπο δειψζαζα, ε κεκειαζκέλε, θαί πξάγκα θαί φλνκα, 
ζπθνθαληείλ ζξαζχλεηαη, ηήλ ζεπηήλ πνιηηείαλ ζνπ Πάλζνθε.  
 
ηαζεξάλ επεδείμσ ηήλ έλζηαζηλ, θαί ηψλ ηακάησλ ηήλ ράξηλ πινπηήζαζα, 
πεξηνπζία πίζηεσο, Μνλαζηψλ θαζεγήζσ ζπζηήκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Μπζηηθψο εκπνχλην ηήλ άθξαζηνλ, πάληεο νη Πξνθήηαί ζνπ, Πάλαγλε 
γέλλεζηλ, πλεπκαηηθψο ηππνχκελνη, θαί πξνιέγνληεο πάζη ηά κέιινληα.  

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

Κνληάθηνλ Πξνεφξηηνλ  Ήρνο γ' 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ πξναηψληνλ Λφγνλ, ελ πειαίσ έξρεηαη, απνηεθείλ 
απνξξήησο, Υφξεπε ε νηθνπκέλε αθνπηηζζείζα, δφμαζνλ κεηά Αγγέισλ θαί 
ηψλ Πνηκέλσλ, βνπιεζέληα επνθζήλαη, παηδίνλ λένλ, ηφλ πξφ αηψλσλ Θεφλ.  

Έηεξνλ ηήο Αγίαο 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σήλ ηνχ θφζκνπ πξφζθαηξνλ, θπγνχζα δφμαλ, ηφλ Υξηζηφλ επφζεζαο, ηφ 
επγελέο ζνπ ηήο ςπρήο, αδηαιψβεηνλ ζψδνπζα, Μάξηπο ζεφθξνλ, Δπγελία 
παλεπθεκε.  

Ο Οίθνο 
Βίσ θαί ιφγσ θαζαξψ, θαί ράξη ηη Παξζέλε, αεί θεθνζκεκέλε, ζαπηήλ ζχκα 
πξνζήγαγεο, ηψ εθ Παξζέλνπ δη' εκάο ζάξθα αλεηιεθφηη, θαί ηερζέληη επί γήο, 
δη' επζπιαγρλίαλ άθαηνλ, θαί δηπινίο εθφζκεζε δφμεο ελ ζηεθάλνηο, 
εππξεπψο ζε ν Γεζπφηεο, αγλείαλ γάξ σο άζαξθνο ηεξήζαζα ζεκλή, σο 
άκσκνο Νχκθε, ζπλεηζήιζεο απηψ εηο ηφλ νπξάληνλ λπκθψλα, φιε θαεηλή, 
ηνίο άζινηο πεπνηθηικέλε, Μάξηπο ζεφθξνλ, Δπγελία παλεχθεκε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Οζηνπαξζελνκάξηπξνο 

Δπγελίαο θαί ηψλ ζχλ απηή.  
ηίρνη 

 ηεθζείζα πξψηνλ ηνίο πφλνηο Δπγελία,  

 Βαθήλ εβάςσ δεπζνπνηφλ εθ μίθνπο.  

 Σέηιαζη Δπγελίε μίθνο εηθάδη ακθί ηεηάξηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Ζ Αγία Μάξηπο Βαζίιια, ε ζπκκαξηπξήζαζα ηή Αγία 
Δπγελία, μίθεη ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Σίο άλ παξαδξάκε ζε ηκεζείζαλ μίθεη,  

 Μάξηπο Βαζίιια, πίζηεσο ζείαο βάζηο; 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Φίιηππνο, ν παηήξ ηήο Αγίαο Δπγελίαο, 



μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Μάραηξαλ φλησο δίζηνκνλ θαηά πιάλεο,  

 Κηείλεη Φίιηππνλ ηήο καραίξαο ηφ ζηφκα.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη, Πξσηάο θαί Τάθηλζνο, νη επλνχρνη θαί 
ζπλαζθεηαί ηήο Αγίαο Δπγελίαο, μίθεη ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Σκεζέληεο, Τάθηλζε θαί Πξσηά μίθεη,  

 Κιεξνχζζε πξψηα Μαξηχξσλ Θενχ γέξα.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Νηθνιάνπ κνλαρνχ, ηνχ 
απφ ζηξαηησηψλ, θαί δηήγεζηο σθέιηκνο.  
 

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

 Πάλ Αρατθφο εθβαιψλ ςπρήο άρνο,  

 ιε ραξά δέδσθε ηήλ θάξαλ μίθεη.  
 

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

 Αληηφρσ βδέιπγκα ηχξβαη ηνχ βίνπ,  

 Καί βίνο άπαο, φλ παξήιζελ εδέσο.  
 

Οη ζηνη Βηηηκίσλ θαί Αθξνδίζηνο, ελ εηξήλε ηειεηνχληαη.  
 

Ο άγηνο λενκάξηπο Αρκέη ν καξηπξήζαζαο ελ Κσλζηαληηλνππφιεη θαηά 
ηφ 1682, μίθεη ηειεηνχηαη.  
 

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

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Άθξαζηνλ ζαχκα! ν ελ θακίλσ ξπζάκελνο, ηνχο Οζίνπο Παίδαο εθ θινγνο, 
θάηλε πεληρξά, βξέθνο αλαθέθιηηαη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ κεισδνχλησλ. 
Λπηξσηά ν Θεφο, επινγεηφο εί».  
 
Σέηξσηαη πιάλνο, ερζξφο Θεφλ βξέθνο θείκελνλ, επί θάηλεο, βιέπσλ 
πεληρξάο, θαί ζηέλεη ρεηξί, ζεία θαζαηξνχκελνο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ 
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά ν Θεφο, επινγεηφο εί.  
 
ιβηνο θάηλε! ελ εαπηή δεμακέλε γάξ, ψζπεξ βξέθνο, ηφλ Γεκηνπξγφλ, σο 
ρεξνπβηθφο ζξφλνο αλαδείθλπηαη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ κεισδνχλησλ. 



Λπηξσηά ν Θεφο, επινγεηφο εί.  
 
Νφκσ βξνηείσ, ηήλ ελ ζπαξγάλνηο θαηάζεζηλ, θαηαδέρε, βξέθνο πεθελψο, δη' 
ψλ ηνχο δεζκνχο, ιχεηο ηψλ πηαηζκάησλ κνπ, ειεπζεξίαλ βξαβεχσλ ηνίο 
βνψζη. Λπηξσηά ν Θεφο, επινγεηφο εί.  
 
Μία ππήξρελ, ε ελ αλάξρσ γελλήζεη ζνπ, θαί ελ ηφθσ, ηψ κεηά ζαξθφο, 
ζεφηεο Υξηζηέ, ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, εηο ζσηεξίαλ εκψλ ηψλ 
κεισδνχλησλ. Λπηξσηά ν Θεφο, επινγεηφο εί.  
 

Έηεξνο 
 

Αληίζενλ πξφζηαγκα 
Ραλάησζαλ άλσζελ χδσξ λεθέιαη, ν λέθε ηηζέκελνο, απηνχ ζεπηψο 
επίβαζηλ, Νεθέιε νρνχκελνο, Παξζέλσ έξρεηαη, ιάκςαη θψο αλέζπεξνλ, ηνίο 
πξίλ εζθνηηζκέλνηο, θαί θηλδπλεχνπζη.  
 
ηξαηφο επηξεπίζζεηη ζείσλ Αγγέισλ, πκλήζαη ηήλ άθαηνλ, Κπξίνπ 
ζπγθαηάβαζηλ, Μάγνη επηθζάζαηε. Πνηκέλεο ζπεχζαηε, ήιζελ ψ απέθεηην, 
Υξηζηφο ε πξνζδνθία, Δζλψλ θαί ιχηξσζηο.  
 
Σί ηνχην ηφ κέγηζηνλ θαί μέλνλ ζαχκα; πψο θέξσ ζε θέξνληα, ηψ ξήκαηη ηά 
ζχκπαληα, απφξξεηνλ γέλλεκα, Τηέ κνπ Άλαξρε; έιεγελ ε Πάλαγλνο, Υξηζηφλ 
ελ ηαίο αγθάιαηο, θξηθηψο θαηέρνπζα.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Ο απηφο 
Αλέπηπμαο άπαζη, ηψλ ζενπλεχζησλ, Γξαθψλ ηήλ αιήζεηαλ, ηφ ζήιπ 
αξξελψζαζα, θαί πάληαο θαηέπιεμαο, ηψ παξαδφμσ ζεκλή, νχζπεξ θαί 
πξνζήγαγεο, ιακπξψο, πεπηζηεπθφηαο Υξηζηψ Παλφιβηε.  
 
νθψο εζηειίηεπζαο, ηήλ ηψλ Δηδψισλ, καλίαλ Παλεχθεκε, ηνίο ζείνηο ζνπ 
δηδάγκαζη, Παξζέλσλ ακέηξεηνλ, κλεζηεπζακέλε πιεζχλ, πάλησλ 
βαζηιεχνληη Υξηζηψ, ιακπξπλνκέλελ Μαξηχξσλ αίκαζηλ.  
 
Ηδνχζα ηφλ βίνλ ζνπ, ηφλ ζενθφξνλ, Βαζίιια ε έλδνμνο, ζέ πφζσ εκηκήζαην, 
Υξηζηψ γάξ κλεζηεχεηαη, θαηαιηπνχζα ζαξθφο, πάζαλ ηήλ εππάζεηαλ, θαί λχλ 
ηήο ηψλ Μαξηχξσλ ραξάο εμίσηαη.  

Θενηνθίνλ 
Ννκήλ εζεξάπεπζαο, ηήλ ηνχ ζαλάηνπ, αζπφξσο θπήζαζα, Εσήλ ηήλ 
ελππφζηαηνλ, Παξζέλε παλάκσκε, Θενγελλήηνξ Αγλή, φζελ ζε γεζφκελνη, 
πεγήλ αζαλαζίαο θαηνλνκάδνκελ.  
 

Πξνεφξηηνο 



 
Χδή ε'  Ο Δηξκφο 

«Έθζηεζη θξίηησλ νπξαλέ, θαί ζαιεπζήησζαλ, ηά ζεκέιηα ηήο γήο, ηδνχ γάξ 
ζπαξγάλνηο ζπκπιέθεηαη, ν πάληα θέξσλ δξαθί, θαί θάηλε ζκηθξά 
μελνδνρείηαη, φλ Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, Λαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Λέιπηαη δέζκηνο Αδάκ, ειεπζεξία ηε, πάζη δέδνηαη πηζηνίο, ζπαξγάλνηο 
σηήξ εκπιαθέληνο ζνπ, θαί ελ πειαίσ ζκηθξψ, θαί θάηλε ηψλ αιφγσλ 
ηεζέληνο, δηφ ζνη γεγεζφηεο, πξνεφξηηνλ χκλνλ, ελ ηή ζή γελλήζεη, 
πξνζθέξνκελ ελ πίζηεη.  
 
Πέπαπηαη πιάλε Πεξζηθή, Αζηεξνζθφπνη γάξ, Βαζηιείο αλαηνιψλ, ηερζέληη 
δψξα πξνζθνκίδνπζη, Υξηζηψ ηψ πακβαζηιεί, ρξπζφλ ηε θαί ζκχξλαλ ζχλ 
ιηβάλσ φλ Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, Λαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Χ ηψλ ζαπκάησλ ηψλ θαηλψλ! ψ αγαζφηεηνο, θαί απείξνπ αλνρήο! ηδνχ γάξ 
σο βξέθνο ινγίδεηαη, ν ελ πςίζηνηο νηθψλ, θαί θεχγεη Θεφο, ζέισλ Ζξψδελ, 
φλ Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, Λαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 

Έηεξνο 
 

Κάκηλνο πνηέ 
Όςνο αιεζψο, αξξήηνπ κπζηεξίνπ, ηνπο νπξαλνχο γλψζεη θαιχςαληνο, ε 
άκεκπηνο Γέζπνηλα, θαηεπιήηηεην, θαί έιεγελ. Ο ζξφλνο ν νπξάληνο, 
θιέγεηαη ζέ θαηέρσλ, θαί πψο Τηέ κνπ βαζηάδσ ζε; 
 
Φέξεηο Παηξηθήλ, νκνίσζηλ Τηέ κνπ, θαί πψο ηνχ δνχινπ ηφ νκνίσκα, 
πησρεχζαο αλέιαβεο; πψο ελ θάηλε αλαθιίλσ ζε, αιφγσο ηφλ ξπφκελνλ, 
άπαληαο αινγίαο, πκλνινγψ ζνπ ηφ εχζπιαγρλνλ.  
 
Υαίξε πάζα γή, ηδνχ Υξηζηφο εγγίδεη, ελ Βεζιεέκ απνηηθηφκελνο, ζάιαζζα 
εθξάλζεηη, Πξνθεηψλ φκηιε ζθίξηεζνλ, ηήλ έθβαζηλ Θεψκελνο, ζήκεξνλ ηψλ 
ζψλ ιφγσλ, πάληεο αγάιιεζζε Γίθαηνη.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο 
Δλ πνηακψ λεαληθψο, ελ ππξί θαξ ηεξηθψο εδνθηκάζζεο, ελαληίαο γάξ θχζεηο, 
ζηεξξψο δηήιζεο, Υξηζηφλ πκλνχζα θαί πίζηεη θξαπγάδνπζα. Τπεξεπινγψ ζε, 
Υξηζηέ είο ηνχο αηψλαο.  
 
Ξελνπξεπψο επηθαλείο, ν Υξηζηφο ζνη ελ θξνπξά θαηερνκέλε, δηαηξέθεη 



πινπζίσο, θαί ηή Γελλήζεη απηνχ, ζπλάπηεη ηνίο άλσ ζηξαηεχκαζηλ, απηφλ εηο 
αηψλαο, δνμάδνπζαλ Οζία.  
 
Οζφο Νπκθίνο εππξεπψο, ελ ζηεθάλνηο ζε δηπινίο θαζσξατδεη, Δπγελία 
ζεφθξνλ, θαί ζνί λπκθψλα ιακπξφλ, ελδίθσο ν δίθαηνο δίδσζηλ, φλ 
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Υάξηο Θενχ θσηνεηδήο, επηιάκπνπζα ζέ λχλ θαηαγιατδεη, ελ κνλαίο 
νπξαλίαηο, ήο εκπιεζζήλαη ηαίο ζαίο, πξεζβείαηο απαχζησο δπζψπεζνλ, 
ηνχο επηηεινχληαο, ηήλ ζελ κλήκελ ζεφθξνλ.  

Θενηνθίνλ 
Αζαλαζίαο δηαπγή, επηζηάκεζα πεγήλ ζε Θενηφθε, σο ηεθνχζαλ ηφλ Λφγνλ, 
ηνχ αζαλάηνπ Παηξφο, ηφλ πάληαο ζαλάηνπ ιπηξνχκελνλ, ηνχο 
ππεξπςνχληαο απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 

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

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Μή εθζακβή λχλ ψ Μήηεξ, θαζνξψζα σο βξέθνο, φλ εθ γαζηξφο πξφ 
Δσζθφξνπ, ηέηνθε Παηήξ, αλαζηήζαη γάξ θαί ζπλδνμάζαη βξνηψλ, 
πεπησθπίαλ ηήλ θχζηλ, ειήιπζα ζαθψο, ηήλ ελ πίζηεη θαί πφζσ, ζέ 
κεγαιχλνπζαλ».  
 
Δπί ηψ μέλσ ζνπ ηφθσ, ηάο σδίλαο θπγνχζα, ππεξθπψο εκαθαξίζζελ, 
Άλαξρε Τηέ, ζέ δέ λχλ νξψζα, Ζξψδελ θεχγνληα, ηή ξνκθαία ηήο ιχπεο, 
ζπαξάηηνκαη ςπρήλ, αιιά δήζη θαί ζψδε ηνχο ζέ γεξαίξνληαο.  
 
Γήο κέλ επέβελ Αηγχπηνπ, αιι' Αηγχπηνπ ψ Μήηεξ, ηά ρεηξνπνίεηα θαηέβαινλ 
ζεηζκψ, ηήλ ςπρήλ δέ κνπ κάηελ, επηδεηνχλησλ ερζξψλ, πεκπνκέλσλ εηο 
Άδελ, σο κφλνο θξαηαηφο, επαλήμσ, θαί ζψζσ, ηνχο ζέ γεξαίξνληαο.  
 
Αγαιιηάζζσ ε θηίζηο, θηίδεηαη γάξ ν Κηίζηεο, θαί ν πξνψλ λχλ πξφζθαηνο, 
γλσξίδεηαη Θεφο, κεηά δψξσλ Μάγνη πξνζππαληάησζαλ, νη Πνηκέλεο ηφ 
ζαχκα, θξνηείησζαλ πηζηψο, θαί βξνηνί ηνίο, Αγγέινηο, ζπλεπθξαηλέζζσζαλ.  
 

Έηεξνο 
 

Αλάξρνπ Γελλήηνξνο 
Φαιάησζαλ ραίξνπζαη, αη βαζηιείαη πάζεο γήο, παηξηαί ηψλ Δζλψλ ηε 
αγαιιηάζζσζαλ, φξε θαί βνπλνί θαί θνηιάδεο νη πνηακνί, ζάιαζζα θαί φιε, ε 
θηίζηο ηφλ Κχξηνλ, λχλ ηηθηφκελνλ κεγάιπλε.  



 
Χξάζεο ψο ζέκηο ήλ, Πξνθήηαηο ζε ζεάζαζζαη, ελ εζράηνηο θαηξνίο δέ, 
βξνηφο γελφκελνο, πάζηλ επεθάλεο αλζξψπνηο, ελ Βεζιεέκ πφιεη Ηνπδαίαο, 
αζηέξνο δεηθλχληφο ζε, αζηξνιφγνηο Αλεξκήλεπηε.  
 
Ηδνχ εηο ηά ίδηα, ελ αιινηξίσ έξρεηαη, ν Παλάγηνο Λφγνο, Αγίσ ψκαηη, μέλσ 
ηνθεηψ, μελσζέληα πξνζνηθεηψλ, εαπηψ ηφλ θφζκνλ, απηφλ αλπκλήζσκελ, δη' 
εκάο πησρφλ γελφκελνλ.  
 
Χ ηέθλνλ γιπθχηαηνλ, πψο ηξέθσ ζε ηφλ ηξέθνληα; πψο θξαηψ ζε θξαηνχληα 
ηά πάληα λεχκαηη; πψο δέ ζπαξγαλψ ζπαξγαλνχληα, πάζαλ ηήλ γήλ νκίριε; 
εβφα, ε Πάλαγλνο Γέζπνηλα, ήλ ελ πίζηεη κεγαιχλνκελ.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Ο απηφο 
Μνλάο θαηνηθήζαζα, ηάο νπξαλίνπο έλδνμε, λχλ ηξπθήο Παξαδείζνπ, 
θαηεμηψζεο ζαθψο, κεηά ηψλ Παξζέλσλ σο Μάξηπο, παλαιεζήο, θαί κεηά 
Μαξηχξσλ, Παξζέλνο παλάκσκνο, Δπγελία πακκαθάξηζηε.  
 
Δθέζεσο έηπρεο, ηήο ππέξ λνχλ θαί έλλνηαλ, νξεθηψλ αθξνηάησ, 
παξηζηακέλε θαηδξψο, θαί ηαίο θσηνβφινηο αθηίζη, ηήο αξρηθήο, Σξηάδνο 
ζεφθξνλ, ζαθψο δηαιάκπνπζα, Δπγελία πακκαθάξηζηε.  
 
Λακπάδα θαηέρνπζα, ηήο παξζελίαο έλδνμε, ηψλ Μαξηχξσλ ζηεθάλσ, 
θαηαθεθφζκεζαη, θαί λχλ δπζσπνχζα κή παχζε, ηνχο επζεβψο, πφζσ ζε 
ηηκψληαο, ζσζήλαη πξεζβείαηο ζνπ, Δπγελία παλανίδηκε.  
 
Πξφο ζείαλ εμήιζεο λχλ, αλαςπρήλ παλάξηζηε, αηθηζκψλ δηειζνχζα, ηφ πχξ 
ηφ άζηεθηνλ, θαί ηφ αλππφζηαηνλ χδσξ, ηψλ πεηξαζκψλ, Μάξηπο Δπγελία, 
Υξηζηφλ νχλ δπζψπεζνλ, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο πφθνο Παλάκσκε, ηφλ φκβξνλ ηφλ νπξάληνλ, ελ γαζηξί ζπιιαβνχζα, εκίλ 
εθηέηνθαο, ηφλ ηήλ ακβξνζίαλ δηδφληα, ηνίο επζεβψο, απηφλ αλπκλνχζη, θαί ζέ 
ηήλ Παλάκσκνλ, Θενηφθνλ θαηαγγέιινπζηλ.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ Πξνεφξηηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Ο θψο νηθψλ απξφζηηνλ, θαί ζπλέρσλ ηά πάληα, δη' επζπιαγρλίαλ άθαηνλ, εθ 
Παξζέλνπ γελλάηαη, θαί ζπαξγαλνχηαη σο βξέθνο, ελ πειαίσ θαί θάηλε, 
αιφγσλ αλαθιίλεηαη, ζπεχζσκελ επηζηήλαη, ελ Βεζιεέκ, εηο απηνχ 



πξνζθχλεζηλ κεηά Μάγσλ, θαξπνχο αξίζησλ πξάμεσλ, θνκηνχληεο σο δψξα.  
Σήο Αγίαο, φκνηνλ 

Οπδέλ εδείρζε θψιπκα, πξφο ηειείνπο αγψλαο, ηφ αζζελέο ηνχ ζήιενο 
ανξάησ ζνπ ζζέλεη, Υξηζηέ ξσλλχκελνλ, φζελ, Δπγελία ε Μάξηπο, γελλαίσο 
ππεξήζιεζελ, ήο ηήλ έλδνμνλ κλήκελ, ζπλήςαο λχλ, ηή ζεπηή Γελλήζεη ζνπ 
θαί θσζθφξσ, ήλ θαηεδέμσ Γέζπνηα, εθ Παξζέλνπ Αγίαο.  

Έηεξνλ Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Όκλνλ πηζηνί πξνζάμσκελ, ηή Παξζέλσ Μαξία, ηδνχ γάξ λχλ πξνέξρεηαη, 
Βεζιεέκ ελ ηή πνιεη, ηεθείλ Υξηζηφλ ηφλ σηήξα, φζελ Μάγνη ζχλ δψξνηο, 
κεηά αζηέξνο δξάκεηε, ζχλ εκίλ πξνζθπλήζαη, Πνηκέλεο δέ, εθβνήζαη 
ζπεχζαηε ζχλ Αγγέινηο, ηψ ηηθηνκέλσ. Γφμα ζνη, ελ ζπειαίσ θαί θάηλε.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Πξνεφξηηα 
Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 

Χ ηψλ ππέξ λνχλ, θαί αξξήησλ κπζηεξίσλ! ηίθηεηαη Θεφο, επί γήο δη' 
επζπιαγρλίαλ, ηήλ δνπιηθήλ εηθφλα, εαπηψ πεξηζέκελνο, φπσο ηήο δνπιείαο 
αθαξπάζε, ηήο ηνχ αιινηξίνπ ηνχο βνψληαο, πφζσ δένληη. Δπινγεκέλνο εί 
σηήξ, ν κφλνο Φηιάλζξσπνο.  
 
Γεχξν Ηζξαήι, βαξπθάξδηε απφζνπ, ηφ ελ ηή ςπρή, επηθείκελφλ ζνη λέθνο, 
επίγλσζη ηφλ Πιάζηελ, ελ πειαίσ ηηθηφκελνλ, νχηνο ηψλ Έζλψλ ε 
πξνζδνθία, νχηνο θαζειεί ηάο ενξηάο ζνπ, βνάλ νπ πείζε γάξ, ν Βαζηιεχο 
ηνχ Ηζξαήι, Υξηζηφο παξαγίλεηαη.  
 
Ήιηε Τηέ, πψο ζε θξχςσ ηνίο ζπαξγάλνηο; πψο ζε γαινπρψ, πάζεο θχζεσο 
ηξνθέα; πψο ζε ρεξζί θαηέρσ, ηφλ θξαηνχληα ηά ζχκπαληα; πψο ζνη αδεψο 
ελαηελίδσ, ψ νχ ηνικά ελαηελίδεηλ, ηά πνιπφκκαηα; ε Απεηξφγακνο Υξηζηφλ, 
θξαηνχζα εθζέγγεην.  
 
Άζκαζη θαηλνίο, αιαιάμαηε Πνηκέλεο, ιφγνπο καγηθνχο, απνξξίςαηε νη Μάγνη, 
ζηαιάμαηε ηά φξε, θαί βνπλνί αγαιιίαζηλ, δεχηε ζπγαηέξεο Βαζηιέσλ, εηο ηήλ 
ραξάλ ηήο Θενηφθνπ, ιανί είπσκελ. Δπινγεκέλνο ν ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα 
ζνη.  

Γφμα... φκνηνλ 
Γεχξν Βεζιεέκ, εηνηκάδνπ ηά ηνχ ηφθνπ, ίζη Ησζήθ, απνγξάθνπ ζχλ Μαξία, 
ζεπηνηάηε ε θάηλε! ζενθφξα ηά ζπάξγαλα! έλζα ε δσή ελεηιεζείζα, ζεηξάο 
ζαλάηνπ δηαξξήμεη, επηζθίγγνπζα, πξφο αθζαξζίαλ ηνχο βξνηνχο, Υξηζηέ ν 
Θεφο εκψλ.  

Καί λχλ... φκνηνλ 
Χ καθαξηζηή, ηήο ζεφπαηδνο θνηιία, ήηηο λνεηψο, νπξαλνχ κείδσλ εδείρζε! φλ 
νχ ρσξεί γάξ νχηνο, ζχ θαηέρεηο βαζηάδνπζα.  καθαξηζηνί καζηνί 
Παξζέλνπ, νχζπεξ ζειάζεηελ ν ηξέθσλ, πλνήλ άπαζαλ, Υξηζηφο ν κήηξα 
ζάξμ παγείο, αλάλδξνπ Νεάληδνο.  



 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  

 
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Οίθνο ηνχ Παληνπξγνχ, εδείρζεο ψ Παξζέλε, ελ ζνί γάξ ελνηθήζαο, ν Κχξηνο 
ηήο δφμεο, ηερζήλαη λχλ πξνέξρεηαη.  
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη θαί ν άγηνο εμ φξνπο θαηαζθίνπ δαζένο. 
 
Νένλ ελ Βεζιεέκ, παηδίνλ εθ Παξζέλνπ, Θεφο ν πξφ αηψλσλ, ελ θάηλε ηψλ 
αιφγσλ, γελλάηαη, ψ ηνχ ζαχκαηνο! 
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζλε θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ. 
 
Σάμεηο αη λνεξαί, Αγγέισλ ελ πςίζηνηο, Θεψ κεηά Πνηκέλσλ, βνήζαηε θαί 
Μάγσλ, ηψ ηη θηνκέλσ δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι, δ'  
Τπφδεμαη Βεζιεέκ, ηήλ ηνχ Θενχ Μεηξφπνιηλ, θψο γάξ ηφ άδπηνλ, επί ζέ 
γελλήζαη ήθεη, Άγγεινη ζαπκάζαηε ελ νπξαλψ, άλζξσπνη δνμάζαηε επί ηήο 
γήο, Μάγνη εθ Πεξζίδνο, ηφ ηξηζφθιενλ δψξνλ πξνζθνκίζαηε, Πνηκέλεο 
αγξαπινχληεο, ηφλ ηξηζάγηνλ χκλνλ κεισδήζαηε. Πάζα πλνή αηλεζάησ ηφλ 
Παληνπξγέξηελ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΣΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ 

 
ΧΡΑ ΠΡΧΣΖ 

 
Δπινγήζαληνο ηνχ Ηεξέσο, αξρφκεζα ηνχ Σξηζαγίνπ. Δίηα ηφ, Γεχηε 

πξνζθπλήζσκελ, γ' θαί ηηρνινγνχκελ ηνχο εθεμήο ηξείο Φαικνχο. 
 

Φαικφο Δ' (5) 

 Σά ξήκαηά κνπ ελψηηζαη θχξηε ζχλεο ηήο θξαπγήο κνπ  

 πξφζρεο ηή θσλή ηήο δεήζεψο κνπ ν βαζηιεχο κνπ θαί ν Θεφο κνπ φηη 
πξφο ζέ πξνζεχμνκαη θχξηε 

 ηφ πξσί εηζαθνπζε ηήο θσλήο κνπ ηφ πξσί παξαζηήζνκαί ζνη θαί 
επφςνκαη  

 φηη νπρί Θεφο ζέισλ αλνκίαλ ζχ εί νπδέ παξνηθήζεη ζνη πνλεξεπφκελνο 

 νπ δηακελνχζηλ παξάλνκνη θαηέλαληη ηψλ νθζαικψλ ζνπ εκίζεζαο πάληαο 
ηνχο εξγαδνκέλνπο ηήλ αλνκίαλ  

 απνιείο πάληαο ηνχο ιαινχληαο ηφ ςεχδνο άλδξα αηκάησλ θαί δφιηνλ 
βδειχζζεηαη θχξηνο  

 εγψ δέ ελ ηψ πιήζεη ηνχ ειένπο ζνπ εηζειεχζνκαη εηο ηφλ νίθφλ ζνπ 



πξνζθπλήζσ πξφο λαφλ άγηφλ ζνπ ελ θφβσ ζνπ 

 θχξηε νδήγεζφλ κε ελ ηή δηθαηνζχλε ζνπ έλεθα ηψλ ερζξψλ κνπ 
θαηεχζπλνλ ελψπηφλ κνπ ηήλ νδφλ ζνπ  

 φηη νπθ έζηηλ ελ ηψ ζηφκαηη απηψλ αιήζεηα ε θαξδία απηψλ καηαία ηάθνο 
αλεσγκέλνο ν ιάξπγμ απηψλ ηαίο γιψζζαηο απηψλ εδνιηνχζαλ 

 θξίλνλ απηνχο ν Θεφο απνπεζάησζαλ απφ ηψλ δηαβνπιίσλ απηψλ θαηά ηφ 
πιήζνο ηψλ αζεβεηψλ απηψλ έμσζνλ απηνχο φηη παξεπίθξαλάλ ζε θχξηε  

 θαί επθξαλζήησζαλ πάληεο νη ειπίδνληεο επί ζέ εηο αηψλα αγαιιηάζνληαη 
θαί 

 θαηαζθελψζεηο ελ απηνίο θαί θαπρήζνληαη ελ ζνί παληεο νη αγαπψληεο ηφ 
φλνκά ζνπ  

 φηη ζχ επινγήζεηο δίθαηνλ θχξηε σο φπισ επδνθίαο εζηεθάλσζαο εκάο 
 

Φαικφο ΜΓ' (44) 

 Δμεξεχμαην ε θαξδία κνπ ιφγνλ αγαζφλ ιέγσ εγψ ηά έξγα κνπ ηψ βαζηιεί 
ε γιψζζά κνπ θάιακνο γξακκαηέσο νμπγξάθνπ 

 σξαίνο θάιιεη παξά ηνχο πηνχο ηψλ αλζξψπσλ εμερχζε ράξηο ελ ρείιεζίλ 
ζνπ δηά ηνχην επιφγεζέλ ζε ν Θεφο εηο ηφλ αηψλα  

 πεξίδσζαη ηήλ ξνκθαίαλ ζνπ επί ηφλ κεξφλ ζνπ δπλαηέ ηή σξαηφηεηί ζνπ 
θαί ηψ θάιιεη ζνπ 

 θαί έληεηλνλ θαί θαηεπνδνχ θαί βαζίιεπε έλεθελ αιεζείαο θαί πξαυηεηνο θαί 
δηθαηνζχλεο θαί νδεγήζεη ζε ζαπκαζηψο ε δεμηά ζνπ  

 ηά βέιε ζνπ εθνλεκέλα δπλαηέ ιανί ππνθάησ ζνπ πεζνχληαη ελ θαξδία 
ηψλ ερζξψλ ηνχ βαζηιέσο  

 ν ζξφλνο ζνπ ν Θεφο εηο ηφλ αηψλα ηνχ αηψλνο ξάβδνο επζχηεηνο ε 
ξάβδνο ηήο βαζηιείαο ζνπ  

 εγάπεζαο δηθαηνζχλελ θαί εκίζεζαο αλνκίαλ δηά ηνχην έρξηζέλ ζε ν Θεφο 
ν Θεφο ζνπ έιαηνλ αγαιιηάζεσο παξά ηνχο κεηφρνπο ζνπ  

 ζκχξλα θαί ζηαθηή θαί θαζία απφ ηψλ ηκαηίσλ ζνπ απφ βάξεσλ 
ειεθαληίλσλ εμ σλ εχθξαλάλ ζε  

 ζπγαηέξεο βαζηιέσλ ελ ηή ηηκή ζνπ παξέζηε ε βαζίιηζζα εθ δεμηψλ ζνπ ελ 
ηκαηηζκψ δηαρξχζσ πεξηβεβιεκέλε πεπνηθηικέλε 

 άθνπζνλ ζχγαηεξ θαί ηδέ θαί θιίλνλ ηφ νχο ζνπ θαί επηιάζνπ ηνχ ιανχ ζνπ 
θαί ηνχ νίθνπ ηνχ παηξφο ζνπ  

 φηη επεζχκεζελ ν βαζηιεχο ηνχ θάιινπο ζνπ φηη απηφο εζηηλ ν θχξηφο ζνπ  

 θαί πξνζθπλήζνπζηλ απηψ ζπγαηέξεο Σχξνπ ελ δψξνηο ηφ πξφζσπφλ ζνπ 
ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ 

 πάζα ε δφμα απηήο ζπγαηξφο βαζηιέσο έζσζελ ελ θξνζζσηνίο ρξπζνίο 
πεξηβεβιεκέλε πεπνηθηικέλε 

 απελερζήζνληαη ηψ βαζηιεί παξζέλνη νπίζσ απηήο αη πιεζίνλ απηήο 

 απελερζήζνληαί ζνη απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε θαί αγαιιηάζεη 
αρζήζνληαη εηο λαφλ βαζηιέσο 

 αληί ηψλ παηέξσλ ζνπ εγελήζεζάλ ζνη πηνί θαηαζηήζεηο απηνχο άξρνληαο 



επί πάζαλ ηήλ γήλ  

 κλεζζήζνληαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά δηά ηνχην ιανί 
εμνκνινγήζνληαί ζνη εηο ηφλ αηψλα θαί εηο ηφλ αηψλα ηνχ αηψλνο 

 
Φαικφο ΜΔ' (45) 

 Θεφο εκψλ θαηαθπγή θαί δχλακηο βνεζφο ελ ζιίςεζηλ ηαίο επξνχζαηο εκάο 
ζθφδξα 

 δηά ηνχην νπ Φνβεζεζφκεζα ελ ηψ ηαξάζζεζζαη ηήλ γήλ θαί κεηαηίζεζζαη 
φξε ελ θαξδίαηο ζαιαζζψλ 

 ήρεζαλ θαί εηαξάρζεζαλ ηά χδαηα απηψλ εηαξάρζεζαλ ηά φξε ελ ηή 
θξαηαηφηεηη απηνχ δηάςαικα 

 ηνχ πνηακνχ ηά νξκήκαηα επθξαίλνπζηλ ηήλ πφιηλ ηνχ Θενχ εγίαζελ ηφ 
ζθήλσκα απηνχ ν χςηζηνο 

 ν Θεφο ελ κέζσ απηήο νπ ζαιεπζήζεηαη βνεζήζεη απηή ν Θεφο ηφ πξφο 
πξσί 

 εηαξάρζεζαλ έζλε έθιηλαλ βαζηιείαη έδσθελ θσλήλ απηνχ εζαιεχζε ε γή 

 θχξηνο ηψλ δπλακεσλ κεζ' εκψλ αληηιήκπησξ εκψλ ν Θεφο Ηαθψβ 
δηάςαικα 

 δεχηε ίδεηε ηά έξγα θπξίνπ ά έζεην ηέξαηα επί ηήο γήο 

 αληαλαηξψλ πνιέκνπο κέρξη ηψλ πεξάησλ ηήο γήο ηφμνλ ζπληξίςεη θαί 
ζπγθιάζεη φπινλ θαί ζπξενχο θαηαθαχζεη ελ ππξί 

 ζρνιάζαηε θαί γλψηε φηη εγψ εηκη ν Θεφο πςσζήζνκαη ελ ηνίο έζλεζηλ 
πςσζήζνκαη ελ ηή γή 

 θχξηνο ηψλ δπλάκεσλ κεζ' εκψλ αληηιήκπησξ εκψλ ν Θεφο Ηαθψβ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Αιιεινχτα, γ' 
Κχξηε ειέεζνλ, γ' 

Δίηα, Γφμα... θαί ηφ Σξνπάξηνλ 
Απεγξάθεην πνηέ, ζχλ ηψ πξεζβχηε Ησζήθ, σο εθ ζπέξκαηνο Γαπτδ, ελ 
Βεζιεέκ ε Μαξηάκ, θπνθνξνχζα ηήλ άζπνξνλ θπνθνξίαλ. Δπέζηε δέ θαηξφο 
ν ηήο γελλήζεσο, θαί ηφπνο ήλ νπδείο ηψ θαηαιχκαηη. αιι' σο ηεξπλφλ 
παιάηηνλ, ηφ πήιαηνλ ηή Βαζηιίδη εδείθλπην. Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ,αλαζηήζσλ εηθφλα. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σί ζε θαιέζσκελ, ψ Κεραξηησκέλε; Οπξαλφλ, φηη αλέηεηιαο ηφλ Ήιηνλ ηήο 
δηθαηνζχλεο. Παξάδεηζνλ, φηη εβιάζηεζαο ηφ άλζνο ηήο αθζαξζίαο. 
Παξζέλνλ, φηη έκεηλαο άθζνξνο. αγλήλ Μεηέξα, φηη έζρεο ζαίο αγίαηο 
αγθάιαηο πηφλ, ηφλ πάλησλ Θεφλ. Απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Δίηα ςάιινκελ ηά παξφληα Ηδηφκεια 
 

Ήρνο πι. δ'  Πνίεκα σθξνλίνπ 
Παηξηάξρνπ Ηεξνζνιχκσλ 

Βεζιεέκ εηνηκάδνπ, επηξεπηδέζζσ ε θάηλε, ηφ πήιαηνλ δερέζζσ, ε αιήζεηα 



ήιζελ. ε ζθηά παξέδξακε. θαί Θεφο αλζξψπνηο, εθ Παξζέλνπ πεθαλέξσηαη, 
κνξθσζείο ηφ θαζ' εκάο, θαί ζεψζαο ηφ πξφζιεκκα. Γηφ Αδάκ αλαλενχηαη 
ζχλ ηή Δχα, θξάδνληεο. Δπί γήο επδνθία επεθάλε, ζψζαη ηφ γέλνο εκψλ. 
 

Γηο, άλεπ ζηίρνπ. Δίηα 
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη θαί ν άγηνο εμ φξνπο θαηαζθίνπ δαζένο. 
 

Ήρνο γ' 
Νχλ πξνθεηηθή πξφξξεζηο, πιεξσζήλαη επείγεηαη, κπζηηθψο ε θάζθνπζα. 
Καί ζχ Βεζιεέκ γή Ηνχδα, νπδακψο ππάξρεηο ειαρίζηε ελ ηνίο Ζγεκφζη, 
πξνεπηξεπίδνπζα ηφ ζπήιαηνλ, εθ ζνχ γάξ κνη εμειεχζεηαη, εγνχκελνο ηψλ 
Δζλψλ δηά ζαξθφο, εθ Παξζέλνπ Κφξεο Υξηζηφο ν Θεφο, φο πνηκαλεί ηφλ 
ιαφλ απηνχ, ηφλ λένλ Ηζξαήι. Γψκελ απηψ άπαληεο κεγαισζχλελ. 
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζλε θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ.  
 

Πάιηλ ηφ απην. 
 

Δίηα Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Σάδε ιέγεη Ησζήθ πξφο ηήλ Παξζέλνλ, Μαξία, ηί ηφ δξάκα ηνχην, φ ελ ζνί 
ηεζέακαη; απνξψ θαί εμίζηακαη, θαί ηφλ λνχλ θαηαπιήηηνκαη! Λάζξα ηνίλπλ 
απ' εκνχ, γελνχ ελ ηάρεη. Μαξία, ηί ηφ δξάκα ηνχην, φ ελ ζνί ηεζέακαη; αληί 
ηηκήο αηζρχλελ, αλη' επθξνζχλεο, ηήλ ιχπελ, αληί ηνχ επαηλείζζαη, ηφλ ςφγνλ 
κνη πξνζήγαγεο. Οπθ έηη θέξσ ινηπφλ, ηφ φλεηδνο αλζξψπσλ. ππφ γάξ 
Ηεξέσλ εθ ηνχ λανχ, σο άκεκπηνλ Κπξίνπ ζέ παξέιαβνλ, θαί ηί ηφ νξψκελνλ; 
 

Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Καί επζχο ηφ Πξνθείκελνλ ηήο Πξνθεηείαο. Ήρνο δ' 
Κχξηνο είπε πξφο κε. Τηφο κνπ εί ζχ, εγψ ζήκεξνλ γεγέλλεθά ζε. 
ηίρ. Αίηεζαη παξ' εκνχ θαί δψζσ ζνη Έζλε ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ. 
 

Πξνθεηείαο Μηραίνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 5,1-3) 

 Σάδε ιέγεη Κχξηνο, θαί ζπ Βεζιεέκ νίθνο ηνχ Δθξαζά νιηγνζηφο εί ηνχ είλαη 
ελ Ηζξαήι θαί ρηιηάζηλ Ηνχδα εθ ζνχ κνη εμειεχζεηαη ηνχ είλαη εηο άξρνληα 
ελ ηψ αί έμνδνη απηνχ απ' αξρήο εμ εκεξψλ αηψλνο 

 δηά ηνχην δψζεη απηνχο έσο θαηξνχ ηηθηνχζεο ηέμεηαη θαί νη επίινη πνη ηψλ 
αδειθψλ απηψλ επηζηξέςνπζηλ επί ηνχο πηνχο Ηζξαήι 

 θαί ζηήζεηαη θαί φςεηαη θαί πνηκαλεί ηφ πνίκληνλ απηνχ ελ ηζρχη θπξίνπ θαί 
ελ ηή δφμε ηνχ νλφκαηνο θπξίνπ ηνχ Θενχ απηψλ ππάξμνπζηλ δηφηη λχλ 
κεγαιπλζήζεηαη έσο άθξσλ ηήο γήο 

 
Ο Απφζηνινο 



 
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ  

ηφ Αλάγλσζκα (Κεθ. 1,1-12) 

 Πνιπκεξψο θαί πνιπηξφπσο πάιαη ν Θεφο ιαιήζαο ηνίο παηξάζηλ ελ ηνίο 
πξνθήηαηο, 

 επ' εζράησλ ηψλ εκεξψλ ηνχησλ ειάιεζελ εκίλ ελ πηψ, φλ έζεθε 
θιεξνλφκνλ πάλησλ, δη' νπ θαί ηνχο αηψλαο επνίεζελ, 

 φο σλ απαχγαζκα ηήο δφμεο, θαί ραξαθηήξ ηήο ππνζηάζεσο απηνχ, 
θέξσλ ηε ηά πάληα ηψ ξήκαηη ηήο δπλάκεσο απηνχ, δη' εαπηνχ θαζαξηζκφλ 
πνηεζάκελνο ηψλ ακαξηηψλ εκψλ, εθάζηζελ ελ δεμηά ηήο κεγαισζχλεο ελ 
πςεινίο,  

 ηνζνχησ θξείηησλ γελφκελνο ηψλ αγγέισλ, φζσ δηαθνξψηεξνλ παξ' 
απηνχο θεθιεξνλφκεθελ φλνκα. 

 ηίλη γάξ εηπέ πνηε ηψλ αγγέισλ, Τηφο κνπ εί ζχ, εγψ ζήκεξνλ γεγέλλεθά 
ζε; Καί πάιηλ Δγψ έζνκαη απηψ εηο παηέξα, θαί απηφο έζηαη κνη εηο πηφλ. 

 φηαλ δέ πάιηλ εηζαγάγε ηφλ πξσηφηνθνλ εηο ηήλ νηθνπκέλελ, ιέγεη, θαί 
πξνζθπλεζάησζαλ απηψ πάληεο άγγεινη Θενχ. 

 θαί πξφο κέλ ηνχο αγγέινπο ιέγεη, Ο πνηψλ ηνχο αγγέινπο απηνχ 
πλεχκαηα, θαί ηνχο ιεηηνπξγνχο απηνχ ππξφο θιφγα, 

 πξφο δέ ηφλ πηφλ, Ο ζξφλνο ζνπ, ν Θεφο, εηο ηφλ αηψλα ηνχ αηψλνο, 
ξάβδνο επζχηεηνο ε ξάβδνο ηήο βαζηιείαο ζνπ. 

 εγάπεζαο δηθαηνζχλελ, θαί εκίζεζαο αλνκίαλ, δηά ηνχην έρξηζέ ζε ν Θεφο 
ν Θεφο ζνπ, έιαηνλ αγαιιηάζεσο παξά ηνχο κεηφρνπο ζνπ. 

 θαί, χ θαη' αξράο, Κχξηε, ηήλ γήλ εζεκειίσζαο, θαί έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνχ 
εηζηλ νη νπξαλνί, 

 απηνί απνινχληαη, ζχ δέ δηακέλεηο, θαί πάληεο σο ηκάηηνλ παιαησζήζνληαη,  

 θαί σζεί πεξηβφιαηνλ ειίμεηο απηνχο, θαί αιιαγήζνληαη, ζχ δέ ν απηφο εί, 
θαί ηά έηε ζνπ νπθ εθιείςνπζη. 

 
Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ 

(Κεθ. 1,18-25) 

 Σνχ Ηεζνχ Υξηζηνχ ε γέλλεζηο νχησο ήλ, κλεζηεπζείζεο γάξ ηήο κεηξφο 
απηνχ Μαξίαο ηψ Ησζήθ, πξίλ ή ζπλειζείλ απηνχο, επξέζε ελ γαζηξί 
έρνπζα εθ Πλεχκαηνο Αγίνπ. 

 Ησζήθ δέ ν αλήξ απηήο δίθαηνο ψλ, θαί κή ζέισλ απηήλ παξαδεηγκαηίζαη, 
εβνπιήζε ιάζξα απνιχζαη απηήλ. 

 ηαχηα δέ απηνχ ελζπκεζέληνο, Ηδνχ, άγγεινο Κπξίνπ θαη' φλαξ εθάλε 
απηψ, 

 ιέγσλ, Ησζήθ, πηφο Γαβίδ, κή θνβεζήο παξαιαβείλ Μαξηάκ ηήλ γπλαίθά 
ζνπ, ηφ γάξ ελ απηή γελλεζέλ εθ Πλεχκαηφο εζηηλ Αγίνπ, 

 ηέμεηαη δέ πηφλ θαί θαιέζεηο ηφ φλνκα απηνχ Ηεζνχλ, απηφο γάξ ζψζεη ηφλ 
ιαφλ απηνχ απφ ηψλ ακαξηηψλ απηψλ. 

 ηνχην δέ φινλ γέγνλελ, ίλα πιεξσζή ηφ ξεζέλ ππφ ηνχ Κπξίνπ δηά ηνχ 
πξνθήηνπ ιέγνληνο, 



 Ηδνχ, ε παξζέλνο ελ γαζηξί έμεη θαί ηέμεηαη πηφλ, θαί θαιέζνπζη ηφ φλνκα 
απηνχ Δκκαλνπήι, φ εζηη κεζεξκελεπφκελνλ, Μεζ' εκψλ ν Θεφο. 

 δηεγεξζείο δέ ν Ησζήθ απφ ηνχ χπλνπ επνίεζελ σο πξνζέηαμελ απηψ ν 
άγγεινο Κπξίνπ, θαί παξέιαβε ηήλ γπλαίθα απηνχ, 

 θαί νπθ εγίλσζθελ απηήλ έσο νπ έηεθε ηφλ πηφλ απηήο ηφλ πξσηφηνθνλ. θαί 
εθάιεζε ηφ φλνκα απηνχ ΗΖΟΤΝ. 

 
Μεηά ηαχηα ιέγεη ν Αλαγλψζηεο 

 Σά δηαβήκαηά κνπ θαηεχζπλνλ θαηά ηφ ιφγηφλ ζνπ, θαί κή θαηαθπξηεπζάησ 
κνπ πάζα αλνκία. 

 Λχηξσζαί κε απφ ζπθνθαληίαο αλζξψπσλ, θαί θπιάμσ ηάο εληνιάο ζνπ. 

 Σφ πξφζσπφλ ζνπ επίθαλνλ επί ηφλ δνχιφλ ζνπ, θαί δίδαμφλ κε ηά 
δηθαηψκαηά ζνπ. 

 Πιεξσζήησ ηφ ζηφκα κνπ αηλέζεψο ζνπ, Κχξηε, φπσο πκλήζσ ηήλ δφμαλ 
ζνπ, φιελ ηήλ εκέξαλ ηήλ κεγαινπνέπεηάλ ζνπ. 

 
Σφ Σξηζάγηνλ 

Παλαγία Σξηάο. Πάηεξ εκψλ 
 

Δίηα ηφ Κνληάθηνλ 
Ζ παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ πξναηψληνλ Λφγνλ, ελ ζπειαίσ έξρεηαη, απνηεθείλ 
απνξξήησο. Υφξεπε ε νηθνπκέλε αθνπηηζζείζα. δφμαζνλ κεηά Αγγέισλ θαί 
ηψλ Πνηκέλσλ, βνπιεζέληα επνθζήλαη, παηδίνλ λένλ, ηφλ πξφ αηψλσλ Θεφλ. 
 

Σφ, Κχξηε ειέεζνλ κ'. Ο ελ παληί θαηξψ... 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήλ Σηκησηέξαλ... Δλ νλφκαηη Κπξίνπ... Ο Θεφο 
νηθηεηξήζαη εκάο... 
 

Καί ε Δπρή 
Υξηζηέ, ηφ θψο ηφ αιεζηλφλ, ηφ θσηίδνλ θαί αγηάδνλ πάληα άλζξσπνλ 
εξρφκελνλ εηο ηφλ θφζκνλ, ζεκεησζήησ εθ' εκάο ηφ θψο ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, 
ίλα ελ απηψ νςψκεζα θψο ηφ απξφζηηνλ, θαί θαηεχζπλνλ ηά δηαβήκαηα εκψλ 
πξφο εξγαζίαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, πξεζβείαηο ηήο παλαρξάληνπ ζνπ Μεηξφο, 
θαί πάλησλ ζνπ ηψλ αγίσλ. Ακήλ. 
 

ΧΡΑ ΣΡΗΣΖ 
 

Σφ, Σξηζάγηνλ. Παλαγία Σξηάο. Πάηεξ εκψλ. 
 

Σφ, Κχξηε ειέεζνλ, ηβ'. Σφ, Γεχηε πξνζθπλήζσκελ, γ'. Δίηα ηνχο εθεμήο 
ηξείο ςαικνχο. 
 

Φαικφο ΞΣ' (66) 



 Ο Θεφο νηθηηξήζαη εκάο θαί επινγήζαη εκάο επηθάλαη ηφ πξφζσπνλ απηνχ 
εθ' εκάο δηάςαικα ηνχ γλψλαη ελ ηή γή ηήλ νδφλ ζνπ ελ πάζηλ έζλεζηλ ηφ 
ζσηήξηφλ ζνπ  

 εμνκνινγεζάζζσζάλ ζνη ιανί ν Θεφο εμνκνινγεζάζζσζάλ ζνη ιανί 
πάληεο  

 επθξαλζήησζαλ θαί αγαιιηάζζσζαλ έζλε φηη θξηλείο ιανχο ελ επζχηεηη θαί 
έζλε ελ ηή γή νδεγήζεηο δηάςαικα  

 εμνκνινγεζάζζσζάλ ζνη ιανί ν Θεφο εμνκνινγεζάζζσζάλ ζνη ιανί 
πάληεο  

 γή έδσθελ ηφλ θαξπφλ απηήο επινγήζαη εκάο ν Θεφο ν Θεφο εκψλ 

 επινγήζαη εκάο ν Θεφο θαί θνβεζήησζαλ απηφλ πάληα ηά πέξαηα ηήο γήο 
 

Φαικφο ΠΣ' (86) 

 Οη ζεκέιηνη απηνχ ελ ηνίο φξεζηλ ηνίο αγίνηο  

 αγαπά θχξηνο ηάο πχιαο ησλ ππέξ πάληα ηά ζθελψκαηα Ηαθψβ 

 δεδνμαζκέλα ειαιήζε πεξί ζνχ ε πφιηο ηνχ Θενχ δηάςαικα  

 κλεζζήζνκαη Ρααβ θαί Βαβπιψλνο ηνίο γηλψζθνπζίλ κε θαί ηδνχ 
αιιφθπινη θαί Σχξνο θαί ιαφο Αηζηφπσλ νπηνη εγελήζεζαλ εθεί  

 κήηεξ ησλ εξεί άλζξσπνο θαί άλζξσπνο εγελήζε ελ απηή θαί απηφο 
εζεκειίσζελ απηήλ ν χςηζηνο  

 θχξηνο δηεγήζεηαη ελ γξαθή ιαψλ θαί αξρφλησλ ηνχησλ ηψλ γεγελεκέλσλ 
ελ απηή δηάςαικα  

 σο επθξαηλνκέλσλ πάλησλ ε θαηνηθία ελ ζνί 
 

Φαικφο Ν' (50) 

 Διέεζφλ κε ν Θεφο θαηά ηφ κέγα ειεφο ζνπ θαί θαηά ηφ πιήζνο ησλ 
νηθηηξκψλ ζνπ εμάιεηςνλ ηφ αλφκεκά κνπ  

 επί πιείνλ πιχλφλ κε απφ ηήο αλνκίαο κνπ θαί απφ ηήο ακαξηίαο κνπ 
θαζάξηζφλ κε  

 φηη ηήλ αλνκίαλ κνπ εγψ γηλψζθσ θαί ε ακαξηία κνπ ελψπηφλ κνχ εζηηλ δηά 
παληφο  

 ζνί κφλσ ήκαξηνλ θαί ηφ πνλεξφλ ελψπηφλ ζνπ επνίεζα φπσο άλ 
δηθαησζήο ελ ηνίο ιφγνηο ζνπ θαί ληθήζεο ελ ηψ θξίλεζζαί ζε 

 ηδνχ γάξ ελ αλνκίαηο ζπλειήκθζελ θαί ελ ακαξηίαηο εθίζζεζέλ κε ε κήηεξ 
κνπ 

 ηδνχ γάξ αιήζεηαλ εγάπεζαο ηά άδεια θαί ηά θξχθηα ηήο ζνθίαο ζνπ 
εδήισζάο κνη 

 ξαληηείο κε πζζψπσ θαί θαζαξηζζήζνκαη πιπλείο κε θαί ππέξ ρηφλα 
ιεπθαλζήζνκαη 

 αθνπηηείο κε αγαιιίαζηλ θαί επθξνζχλελ αγαιιηάζνληαη νζηά 
ηεηαπεηλσκέλα 

 απφζηξεςνλ ηφ πξφζσπφλ ζνπ απφ ηψλ ακαξηηψλ κνπ θαί πάζαο ηάο 
αλνκίαο κνπ εμάιεηςνλ  



 θαξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεφο θαί πλεχκα επζέο εγθαίληζνλ ελ 
ηνίο εγθάηνηο κνπ  

 κή απνξξίςεο κε απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ θαί ηφ πλεχκα ηφ άγηφλ ζνπ κή 
αληαλέιεο απ' εκνχ 

 απφδνο κνη ηήλ αγαιιίαζηλ ηνχ ζσηεξίνπ ζνπ θαί πλεχκαηη εγεκνληθψ 
ζηήξηζφλ κε 

 δηδάμσ αλφκνπο ηάο νδνχο ζνπ θαί αζεβείο επί ζέ επηζηξέςνπζηλ 

 ξχζαί κε εμ αηκάησλ ν Θεφο ν Θεφο ηήο ζσηεξίαο κνπ αγαιιηάζεηαη ε 
γιψζζά κνπ ηήλ δηθαηνζχλελ ζνπ  

 θχξηε ηά ρείιε κνπ αλνίμεηο θαί ηφ ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηήλ αίλεζίλ ζνπ  

 φηη εη εζέιεζαο ζπζίαλ έδσθα άλ νινθαπηψκαηα νπθ επδνθήζεηο  

 ζπζία ηψ Θεψ πλεχκα ζπληεηξηκκέλνλ θαξδίαλ ζπληεηξηκκέλελ θαί 
ηεηαπεηλσκέλελ ν Θεφο νπθ εμνπζελψζεη  

 αγάζπλνλ θχξηε ελ ηή επδνθία ζνπ ηήλ ησλ θαί νηθνδνκεζήησ ηά ηείρε 
Ηεξνπζαιεκ  

 ηφηε επδνθήζεηο ζπζίαλ δηθαηνζχλεο αλαθνξάλ θαί νινθαπηψκαηα ηφηε 
αλνίζνπζηλ επί ηφ ζπζηαζηήξηφλ ζνπ κφζρνπο  

 
Γφμα... Καί λχλ... Αιιεινχτα, γ' 

Κχξηε ειέεζνλ, γ' 
Δίηα, Γφμα... θαί ηφ Σξνπάξηνλ 

Απεγξάθεην πνηέ, ζχλ ηψ πξεζβχηε Ησζήθ, σο εθ ζπέξκαηνο Γαπτδ, ελ 
Βεζιεέκ ε Μαξηάκ, θπνθνξνχζα ηήλ άζπνξνλ θπνθνξίαλ. Δπέζηε δέ θαηξφο 
ν ηήο γελλήζεσο, θαί ηφπνο ήλ νπδείο ηψ θαηαιχκαηη. αιι' σο ηεξπλφλ 
παιάηηνλ, ηφ πήιαηνλ ηή Βαζηιίδη εδείθλπην. Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ,αλαζηήζσλ εηθφλα. 

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. 
 

Δίηα ςάιινκελ ηά παξφληα Ηδηφκεια. Ήρνο πι. β' 
Οχηνο ν Θεφο εκψλ, νχ ινγηζζήζεηαη έηεξνο πξφο αχηφλ, ν ηερζείο εθ 
Παξζέλνπ, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλαζηξαθείο. Φάηλε πεληρξά Τηφο 
κνλνγελήο, θείκελνο νξάηαη βξνηφο, θαί ζπαξγάλνηο πιέθεηαη, φ ηήο δφμεο 
Κχξηνο, θαί Μάγνπο αζηήξ κελχεη, είο απηνχ πξνζθχλεζηλ, θαί εκείο 
κεισδνχκελ. Σξηάο Αγία, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Γίο, άλεπ ηίρνπ. 
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη θαί ν άγηνο εμ φξνπο θαηαζθίνπ δαζένο.  
 

Ήρνο πι. δ' 
Πξφ ηήο Γελλήζεσο ηήο ζήο, ηξφκσ νξψζαη ηφ κπζηήξηνλ Κχξηε, αη λνεξαί 



ζηξαηηαί θαηεπιήηηνλην, σο γάξ βξέθνο λεπηάζαη εχδφθεζαο, ν ηφλ πφινλ 
θνζκήζαο ηνίο άζηξνηο, θαί θάηλε ηψλ αιφγσλ αλαθέθιηζαη, ν δξαθί ζπλέρσλ 
πάληα γήο ηά πέξαηα, ηνηαχηε γάξ νηθνλνκία, εγλψζζε ζνπ ε επζπιαγρλία. 
Υξηζηέ, ηφ κέγα έιενο, δφμα ζνη. 
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζλε θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ.  
 

Πάιηλ ηφ απηφ 
 

Δίηα Γφμα... Ήρνο γ' 
Ησζήθ, εηπέ εκίλ, πψο εθ ηψλ αγίσλ ήλ παξέιαβεο Κφξελ, έγθπνλ θέξεηο ελ 
Βεζιεέκ; Δγψ θεζη, ηνχο Πξνθήηαο εξεπλήζαο, θαί ρξεκαηηζζείο ππφ 
Αγγέινπ, πέπεηζκαη, φηη Θεφλ γελλήζεη ε Μαξία αλεξκελεχησο, νχ εηο 
πξνζθχλεζηλ, Μάγνη εμ Αλαηνιψλ ήμνπζη, ζχλ δψξνηο ηηκίνηο ιαηξεχνληεο. Ο 
ζαξθσζείο δη' εκάο, Κχξηε, δφμα ζνη. 
 

Καί λχλ... Πάιηλ ηφ απηφ 
 

Καί επζχο ηφ πξνθείκελνλ ηήο Πξνθεηείαο  Ήρνο δ' 
ηη παηδίνλ εγελλήζε εκίλ, Τηφο θαί εδφζε εηκίλ. 
ηίρ. Οχ ε αξρή εγελήζε επί ηνχ ψκνπ απηνχ. 
 

Πξνθεηείαο Ηεξεκίνπ ηφ Αλάγλσζκα  
(Βαξνχρ 3,36-38 & 4,1-4) 

 Οχηνο ν Θεφο εκψλ νπ ινγηζζήζεηαη έηεξνο πξφο απηφλ  

 εμεχξελ πάζαλ νδφλ επηζηήκεο θαί έδσθελ απηήλ Ηαθψβ ηψ παηδί απηνχ 
θαί Ηζξαήι ηψ εγαπεκέλσ ππ' απηνχ 

 κεηά ηνχην επί ηήο γήο ψθζε θαί ελ ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε  

 αχηε ε βίβινο ηψλ πξνζηαγκάησλ ηνχ Θενχ θαί ν λφκνο ν ππάξρσλ εηο 
ηφλ αηψλα πάληεο νη θξαηνχληεο απηήο εηο δσήλ νη δέ θαηαιείπνληεο απηήλ 
απνζαλνχληαη 

 επηζηξέθνπ Ηαθψβ θαί επηιαβνχ απηήο δηφδεπζνλ πξφο ηήλ ιάκςηλ 
θαηέλαληη ηνχ Φσηφο απηήο  

 κή δψο εηέξσ ηήλ δφμαλ ζνπ θαί ηά ζπκθέξνληά ζνη έζλεη αιινηξίσ 

 καθάξηνί εζκελ Ηζξαήι φηη ηά αξεζηά ηψ Θεψ εκίλ γλσζηά εζηηλ 
 

Ο Απφζηνινο 
 

Πξφο Γαιάηαο επηζηνιήο Παχινπ 
ηφ Αλαγλσζκα (Κεθ. 3,23-29) 

 Αδειθνί, πξφ ηνχ ειζείλ ηήλ πίζηηλ, ππφ λφκνλ εθξνπξνχκεζα 
ζπγθιεηφκελνη εηο ηήλ κέιινπζαλ πίζηηλ απνθαιπθζήλαη. 

 ψζηε ν λφκνο παηδαγσγφο εκψλ γέγνλελ εηο Υξηζηφλ, ίλα εθ πίζηεσο 
δηθαησζψκελ,  



 ειζνχζεο δέ ηήο πίζηεσο, νπθέηη ππφ παηδαγσγφλ εζκελ. 

 πάληεο γάξ πηνί Θενχ εζηε δηά ηήο πίζηεσο ελ Υξηζηψ Ηεζνχ. 

 φζνη γάξ εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε, Υξηζηφλ ελεδχζαζζε,  

 νπθ έλη Ηνπδαίνο νπδέ Έιιελ, νπθ έλη δνχινο νπδέ ειεχζεξνο, νπθ έλη 
άξζελ θαί ζήιπ. πάληεο γάξ πκείο εηο εζηε ελ Υξηζηψ Ηεζνχ. 

 εί δέ πκείο Υξηζηνχ, άξα ηνχ Αβξαάκ ζπέξκα εζηέ, θαί θαη' επαγγειίαλ 
θιεξνλφκνη. 

 
Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ. 

(Κεθ. 2,1-20) 

 Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, εμήιζε δφγκα παξά Καίζαξνο Απγνχζηνπ, 
απνγξάθεζζαη πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ. 

 αχηε ε απνγξαθή πξψηε εγέλεην εγεκνλεχνληνο ηήο πξίαο Κπξελίνπ. 

 θαί επνξεχνλην πάληεο απνγξάθεζζαη, έθαζηνο εηο ηήλ ηδίαλ πφιηλ. 

 αλέβε δέ θαί Ησζήθ απφ ηήο Γαιηιαίαο, εθ πφιεσο Ναδαξέζ, εηο ηήλ 
Ηνπδαίαλ, εηο πφιηλ Γαβίδ, ήηηο θαιείηαη Βεζιεέκ, δηά ηφ είλαη απηφλ εμ νίθνπ 
θαί παηξηάο Γαβίδ,  

 απνγξάςαζζαη ζχλ Μαξηάκ ηή κεκλεζηεπκέλε απηψ γπλαηθί, νχζε εγθχσ. 

 εγέλεην δέ ελ ηψ είλαη απηνχο εθεί, επιήζζεζαλ αη εκέξαη ηνχ ηεθείλ απηήλ, 

 θαί έηεθε ηφλ πηφλ απηήο ηφλ πξσηφηνθνλ, θαί εζπαξγάλσζελ απηφλ, θαί 
αλέθιηλελ απηφλ ελ ηή θάηλε, δηφηη νπθ ήλ απηνίο ηφπνο ελ ηψ θαηαιχκαηη. 

 Καί πνηκέλεο ήζαλ ελ ηή ρψξα ηή απηή αγξαπινχληεο θαί Φπιάζζνληεο 
θπιαθάο ηήο λπθηφο επί ηήλ πνίκλελ απηψλ. 

 θαί ηδνχ άγγεινο Κπξίνπ επέζηε απηνίο, θαί δφμα Κπξίνπ πεξηέιακςελ 
απηνχο. 

 θαί εθνβήζεζαλ θφβνλ κέγαλ. 

 θαί είπελ απηνίο ν άγγεινο, Μή θνβείζζε, ηδνχ γάξ, επαγγειίδνκαη πκίλ 
ραξάλ κεγάιελ, ήηηο έζηαη παληί ηψ ιαψ. 

 φηη εηέρζε πκίλ ζήκεξνλ σηήξ, φο εζηη Υξηζηφο Κχξηνο, ελ πφιεη Γαβίδ. 

 θαί ηνχην πκίλ ηφ ζεκείνλ, επξήζεηε βξέθνο εζπαξγαλσκέλνλ, θείκελνλ ελ 
ηή θάηλε . 

 θαί εμαίθλεο εγέλεην ζχλ ηψ αγγέισ πιήζνο ζηξαηηάο νπξαλίνπ, 
αηλνχλησλ ηφλ Θεφλ, θαί ιεγφλησλ,  

 Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαί επί γήο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. 

 Καί εγέλεην σο απήιζνλ απ' απηψλ εηο ηφλ νπξαλφλ νη άγγεινη, θαί νη 
άλζξσπνη νη πνηκέλεο εί πνλ πξφο αιιήινπο, Γηέιζσκελ δή έσο Βεζιεέκ, 
θαί ίδσκελ ηφ ξήκα ηνχην ηφ γεγνλφο φ ν Κχξηνο εγλψξηζελ εκίλ. 

 θαί ήιζνλ ζπεχζαληεο, θαί αλεχξνλ, ηήλ ηε Μαξηάκ θαί ηφλ Ησζήθ, θαί ηφ 
βξέθνο θείκελνλ ελ ηή θαηλε. 

 ηδφληεο δέ δηεγλψξηζαλ πεξί ηνχ ξήκαηνο ηνχ ιαιεζέληνο απηνίο πεξί ηνχ 
παηδίνπ ηνχηνπ. 

 θαί πάληεο νη αθνχζαληεο εζαχκαζαλ πεξί ηψλ ιαιεζέλησλ ππφ ηψλ 
Πνηκέλσλ πξφο απηνχο,  



 ε δέ Μαξηάκ πάληα ζπλεηήξεη ηά ξήκαηα ηαχηα, ζπκβάιινπζα ελ ηή θαξδία 
απηήο. 

 θαί επέζηξεςαλ νη πνηκέλεο, δνμάδνληεο θαί αηλνχληεο ηφλ Θεφλ επί πάζηλ 
νηο ήθνπζαλ θαί είδνλ, θαζψο ειαιήζε πξφο απηνχο. 

 
Μεηά ηαχηα ιέγεη ν Αλαγλψζηεο 

 
Κχξηνο ν Θεφο επινγεηφο, επινγεηφο Κχξηνο εκέξαλ θαζ' εκέξαλ. 
θαηεπνδψζαη εκίλ φ Θεφο ηψλ ζσηεξίσλ εκψλ, ν Θεφο εκψλ, ν Θεφο ηνχ 
ζψδεηλ. 
 

Σφ Σξηζάγηνλ 
Παλαγία Σξηάο. Πάηεξ εκψλ 

 
Δίηα ηφ Κνληάθηνλ 

Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ πξναηψληνλ Λφγνλ, ελ πειαίσ έξρεηαη, απνηεθείλ 
απνξξήησο . Υφξεπε ε νηθνπκέλε αθνπηηζζείζα. δφμαζνλ κεηά Αγγέισλ θαί 
ηψλ Πνηκέλσλ, βνπιεζέληα επνθζήλαη, παηδίνλ λένλ, ηφλ πξφ αηψλσλ Θεφλ. 
 

Σφ, Κχξηε ειέεζνλ κ'. Ο ελ παληί θαηξψ... 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήλ Σηκησηέξαλ... Δλ νλφκαηη Κπξίνπ... Ο Θεφο 
νηθηεηξήζαη εκάο... 
 

Καί ε Δπρή 
Γέζπνηα Θεέ, Πάηεξ Παληνθξάηνξ, Κχξηε, Τηέ κνλνγελέο, Ηεζνχ Υξηζηέ, θαί 
Άγηνλ Πλεχκα, κία Θεφηεο, κία Γχλακηο, ειέεζφλ κε ηφλ ακαξησινλ. θαί νίο 
επίζηαζαη θξίκαζη, ζψζφλ κε ηφλ αλάμηνλ δνχιφλ ζνπ, φηη επινγεηφο εί εηο 
ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ. 
 

ΧΡΑ  ΔΚΣΖ 
 

Δπηζπλάπηνκελ θαί ηήλ Έθηελ ξαλ, ιέγνληεο επζχο . Γεχηε 
πξνζθπλήζσκελ, ηξίο. Δίηα ηνχο Φαικνχο. 
 

Φαικφο ΟΑ' (71) 

 ν Θεφο ηφ θξίκα ζνπ ηψ βαζηιεί δφο θαί ηήλ δηθαηνζχλελ ζνπ ηψ πηψ ηνχ 
βαζηιέσο 

 θξίλεηλ ηφλ ιαφλ ζνπ ελ δηθαηνζχλε θαί ηνχο πησρνχο ζνπ ελ θξίζεη  

 αλαιαβέησ ηά φξε εηξήλελ ηψ ιαψ ζνπ θαί νη βνπλνί ελ δηθαηνζχλε 

 θξηλεί ηνχο πησρνχο ηνχ ιανχ θαί ζψζεη ηνχο πηνχο ηψλ πελήησλ θαί 
ηαπεηλψζεη ζπθνθάληελ  

 θαί ζπκπαξακελεί ηψ ειίσ θαί πξφ ηήο ζειήλεο γελεάο γελεψλ 

 θαί θαηαβήζεηαη σο πεηφο επί πφθνλ θαί σζεί ζηαγφλεο ζηάδνπζαη επί ηήλ 



γήλ  

 αλαηειεί ελ ηαίο εκέξαηο απηνχ δηθαηνζχλε θαί πιήζνο εηξήλεο έσο νπ 
αληαλαηξεζή ε ζειήλε  

 θαί θαηαθπξηεχζεη απφ ζαιάζζεο έσο ζαιάζζεο θαί απφ πνηακνχ έσο 
πεξάησλ ηήο νηθνπκέλεο  

 ελψπηνλ απηνχ πξνπεζνχληαη Αηζίνπεο θαί νη ερζξνί απηνχ ρνχλ ιείμνπζηλ  

 βαζηιείο ζαξζηο θαί αί λήζνη δψξα πξνζνίζνπζηλ βαζηιείο Αξάβσλ θαί 
αβα δψξα πξνζάμνπζηλ  

 θαί πξνζθπλήζνπζηλ απηψ πάληεο νη βαζηιείο πάληα ηά έζλε 
δνπιεχζνπζηλ απηψ  

 φηη εξξχζαην πησρφλ εθ ρεηξφο δπλάζηνπ θαί πέλεηα ψ νπρ ππήξρελ 
βνεζφο  

 θείζεηαη πησρνχ θαί πέλεηνο θαί ςπράο πελήησλ ζψζεη  

 εθ ηφθνπ θαί εμ αδηθίαο ιπηξψζεηαη ηάο ςπράο απηψλ θαί έληηκνλ ηφ φλνκα 
απηψλ ελψπηνλ απηνχ  

 θαί δήζεηαη θαί δνζήζεηαη απηψ εθ ηνχ ρξπζίνπ ηήο Αξαβίαο θαί 
πξνζεχμνληαη πεξί απηνχ δηά παληφο φιελ ηήλ εκέξαλ επινγήζνπζηλ 
απηφλ  

 έζηαη ζηήξηγκα ελ ηή γή επ' άθξσλ ηψλ νξέσλ ππεξαξζήζεηαη ππέξ ηφλ 
Λίβαλνλ ν θαξπφο απηνχ θαί εμαλζήζνπζηλ εθ πφιεσο σζεί ρφξηνο ηήο γήο  

 έζησ ηφ φλνκα απηνχ επινγεκέλνλ εηο ηνχο αηψλαο πξφ ηνχ ειίνπ δηακελεί 
ηφ φλνκα απηνχ θαί επινγεζήζνληαη ελ απηψ πάζαη αη θπιαί ηήο γήο πάληα 
ηά έζλε καθαξηνχζηλ απηφλ 

 επινγεηφο θχξηνο ν Θεφο ν Θεφο Ηζξαήι ν πνηψλ ζαπκάζηα κφλνο  

 θαί επινγεηφλ ηφ φλνκα ηήο δφμεο απηνχ εηο ηφλ αηψλα θαί εηο ηφλ αηψλα 
ηνχ αηψλνο θαί πιεξσζήζεηαη ηήο δφμεο απηνχ πάζα ε γή γέλνη ην γέλνη ην  

 εμέιη πνλ νη χκλνη Γαπτδ ηνχ πηνχ Ηεζζαη 
 

Φαικφο ΡΛΑ' (131) 

 Μλήζζεηη θχξηε ηνχ Γαπτδ θαί πάζεο ηήο πξαυηεηνο απηνχ  

 σο ψκνζελ ηψ θπξίσ εχμαην ηψ Θεψ Ηαθψβ 

 εη εηζειεχζνκαη εηο ζθήλσκα νίθνπ κνπ εη αλαβήζνκαη επί θιίλεο ζηξσκλήο 
κνπ  

 εη δψζσ χπλνλ ηνίο νθζαικνίο κνπ θαί ηνίο βιεθάξνηο κνπ λπζηαγκφλ θαί 
αλάπαπζηλ ηνίο θξνηάθνηο κνπ  

 έσο νπ εχξσ ηφπνλ ηψ θπξίσ ζθήλσκα ηψ Θεψ Ηαθψβ 

 Ηδνχ εθνχζακελ απηήλ ελ Δθξαζα εχξνκελ απηήλ ελ ηνίο πεδίνηο ηνχ 
δξπκνχ  

 εηζειεπζφκεζα είο ηά ζθελψκαηα απηνχ πξνζθπλήζνκελ εηο ηφλ ηφπνλ νπ 
έζηεζαλ νη πφδεο απηνχ 

 αλάζηεζη θχξηε είο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ ζχ θαί ε θηβσηφο ηνχ αγηαζκαηφο 
ζνπ  

 νη Ηεξείο ζνπ ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαί νη φζηνί ζνπ αγαιιηάζνληαη  



 έλεθελ Γαπτδ ηνχ δνχινπ ζνπ κή απνζηξέςεο ηφ πξφζσπνλ ηνχ ρξηζηνχ 
ζνπ  

 ψκνζελ θχξηνο ηψ Γαπτδ αιήζεηαλ θαί νπ κή αζεηήζεη απηήλ εθ θαξπνχ ηήο 
θνηιίαο ζνπ ζήζνκαη επί ηφλ ζξφλνλ ζνπ  

 εάλ θπιάμσληαη νη πηνί ζνπ ηήλ δηαζήθελ κνπ θαί ηά καξηχξηά κνπ ηαχηα ά 
δηδάμσ απηνχο θαί νη πηνί απηψλ έσο ηνχ αηψλνο θαζηνχληαη επί ηνχ ζξφλνπ 
ζνπ  

 φηη εμειέμαην θχξηνο ηήλ ησλ εξεηίζαην απηήλ εηο θαηνηθίαλ εαπηψ 

 αχηε ε θαηάπαπζίο κνπ εηο αηψλα αηψλνο ψδε θαηνηθήζσ φηη εξεηηζάκελ 
απηήλ  

 ηήλ ζήξαλ απηήο επινγψλ επινγήζσ ηνχο πησρνχο απηήο ρνξηάζσ άξησλ  

 ηνχο ηεξείο απηήο ελδχζσ ζσηεξίαλ θαί νη φζηνη απηήο αγαιιηάζεη 
αγαιιηάζνληαη  

 εθεί εμαλαηειψ θέξαο ηψ Γαπτδ εηνίκαζα ιχρλνλ ηψ ρξηζηψ κνπ 

 ηνχο ερζξνχο απηνχ ελδχζσ αηζρχλελ επί δέ απηφλ εμαλζήζεη ηφ αγίαζκά 
κνπ 

 
Φαικφο (90) 

 ν θαηνηθψλ ελ βνεζεία ηνχ πςίζηνπ ελ ζθέπε ηνχ Θενχ ηνχ νπξαλνχ 
απιηζζήζεηαη  

 εξεί ηψ θπξίσ αληηιήκπησξ κνπ εί θαί θαηαθπγή κνπ ν Θεφο κνπ ειπηψ επ' 
απηφλ  

 φηη απηφο ξχζεηαί κε εθ παγίδνο ζεξεπηψλ θαί απφ ιφγνπ ηαξαρψδνπο  

 ελ ηνίο κεηαθξέλνηο απηνχ επηζθηάζεη ζνη θαί ππφ ηάο πηέξπγαο απηνχ 
ειπηείο φπισ θπθιψζεη ζε ε αιήζεηα απηνχ  

 νπ θνβεζήζε απφ θφβνπ λπθηεξηλνχ απφ βέινπο πεηνκέλνπ εκέξαο  

 απφ πξάγκαηνο δηαπνξεπνκέλνπ ελ ζθφηεη απφ ζπκπηψκαηνο θαί 
δαηκνλίνπ κεζεκβξηλνχ  

 πεζείηαη εθ ηνχ θιίηνπο ζνπ ρηιηάο θαί κπξηάο εθ δεμηψλ ζνπ πξφο ζέ δέ 
νπθ εγγηεί  

 πιήλ ηνίο νθζαικνίο ζνπ θαηαλνήζεηο θαί αληαπφδνζηλ ακαξησιψλ φςε  

 φηη ζχ θχξηε ε ειπίο κνπ ηφλ χςηζηνλ έζνπ θαηαθπγήλ ζνπ  

 νπ πξνζειεχζεηαη πξφο ζέ θαθά θαί κάζηημ νπθ εγγηεί ηψ ζθελψκαηί ζνπ  

 φηη ηνίο αγγέινηο απηνχ εληειείηαη πεξί ζνχ ηνχ δηαθπιάμαη ζε ελ πάζαηο 
ηαίο νδνίο ζνπ  

 επί ρεηξψλ αξνχζίλ ζε κήπνηε πξνζθφςεο πξφο ιίζνλ ηφλ πφδα ζνπ  

 επ' αζπίδα θαί βαζηιίζθνλ επηβήζε θαί θαηαπαηήζεηο ιένληα θαί δξάθνληα  

 φηη επ' εκέ ήιπηζελ θαί ξχζνκαη απηφλ ζθεπάζσ απηφλ φηη έγλσ ηφ φλνκά 
κνπ επηθαιέζεηαί κε θαί εηζαθνχζνκαη απηνχ κεη' απηνχ εηκη ελ ζιίςεη θαί 
εμεινχκαη θαί δνμάζσ απηφλ  

 καθξφηεηα εκεξψλ εκπιήζσ απηφλ θαί δείμσ απηψ ηφ ζσηήξηφλ κνπ 
 

Γφμα... Καί λχλ... Αιιεινχτα, γ' 



Κχξηε ειέεζνλ, γ' 
Δίηα, Γφμα... θαί ηφ Σξνπάξηνλ 

Απεγξάθεην πνηέ, ζχλ ηψ πξεζβχηε Ησζήθ, σο εθ ζπέξκαηνο Γαπτδ, ελ 
Βεζιεέκ ε Μαξηάκ, θπνθνξνχζα ηήλ άζπνξνλ θπνθνξίαλ. Δπέζηε δέ θαηξφο 
ν ηήο γελλήζεσο, θαί ηφπνο ήλ νπδείο ηψ θαηαιχκαηη. αιι' σο ηεξπλφλ 
παιάηηνλ, ηφ πήιαηνλ ηή Βαζηιίδη εδείθλπην. Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ,αλαζηήζσλ εηθφλα. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηη νχθ έρνκελ παξξεζίαλ δηά ηά πνιιά εκψλ ακαξηήκαηα, ζχ ηφλ εθ ζνχ 
γελλεζέληα δπζψπεζνλ, Θενηφθε Παξζέλε. πνιιά γάξ ηζρχεη δέεζηο Μεηξφο 
πξφο επκέλεηαλ Γεζπφηνπ. Μή παξίδεο ακαξησιψλ ηθεζίαο ε πάλζεκλνο, φηη 
ειεήκσλ εζηί, θαί ζψδεηλ δπλάκελνο, ν θαί παζείλ ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο. 
 

Δίηα ςάιινκελ ηά πνξνληα Ηδηφκεια 
Ήρνο α' 

Γεχηε πηζηνί επαξζψκελ ελζέσο, θαί θαηίδσκελ ζπγθαηάβαζηλ ζετθήλ 
άλσζελ, ελ Βεζιεέκ πξφο εκάο εκθαλψο, θαί λνχλ θαζαξζέληεο, ηψ βίσ 
πξνζελέγθσκελ, αξεηάο αληί κχξνπ, πξνεπηξεπίδνληεο πηζηψο, ηψλ 
Γελεζιίσλ ηάο εηζφδνπο, επί ηψλ ςπρηθψλ ζεζαπξηζκάησλ, θξάδνληεο. Δλ 
πςίζηνηο δφμα, Θεψ ηψ ελ Σξηάδη, δη' νχ ελ αλζξψπνηο επδνθία επεθάλε, ηφλ 
Αδάκ εθιπηξψζαζζαη, ηήο αξρεγφλνπ αξάο σο Φηιάλζξσπνο. 
 

Γίο, άλεπ ηίρνπ. 
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη θαί ν άγηνο εμ φξνπο θαηαζθίνπ δαζένο.  
 

Ήρνο δ' 
Άθνπε νπξαλέ, θαί ελσηίδνπ ε γή, ζαιεπζήησ ηά ζεκέιηα, επηιαβέησ ηξφκνο 
ηά θαηαρζνληα, φηη ν Θεφο ηε θαί Κηίζηεο, ζαξθφο εηζέδπ πιάζηλ. θαί ν θξαηαηά 
θηίζαο ρεηξί ηήλ θηίζηλ, ζπιάγρλνλ νξάηαη πιάζκαηνο.  βάζνο πινχηνπ, θαί 
ζνθίαο θαί γλψζεσο Θενχ! σο αλεμεξεχλεηα ηά θξίκαηα απηνχ, θαί 
αλεμηρλίαζηνη αη νδνί απηνχ. 
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζλε θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ.  
 

Πάιηλ ηφ απηφ 
 

Δίηα. Γνμα... Ήρνο πι. α' 
Γεχηε ρξηζηνθφξνη ιανί θαηίδσκελ, ζαχκα πάζαλ έλλνηαλ, εθπιήηηνλ θαί 
ζπλέρνλ θαί επζεβψο πξνζθπλνχληεο, πίζηεη αλπκλήζσκελ. ήκεξνλ πξφο 
Βεζιεέκ, εγθπκνλνχζα Κφξε παξαγίλεηαη, ηνχ γελλήζαη ηφλ Κχξηνλ, ρνξνί δέ, 
Αγγέισλ πξνηξέρνπζη. Καί ηαχηα βιέπσλ εβφα, Ησζήθ ν Μλήζησξ, Σί ην ελ 
ζνί μέλνλ κπζηήξηνλ Παξζέλε; θαί πψο κέιιεηο ινρεχζαη, ε απεηξφδπγνο 
Γάκαιηο; 
 



Καί λχλ... πάιηλ ηφ απηφ. 
 

Καί επζχο, Πξνθείκελνλ ηήο Πξνθεηείαο  Ήρνο πι. δ' 
Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε. 
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ. Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ. 
 

Πξνθεηείαο Ζζαίνπ ηφ  Αλάγλσζκα  
(Κεθ. 7,10-16, & 8,1-4, 8-10) 

 Πξνζέζεην θχξηνο ιαιήζαη ηψ Αραδ ιέγσλ  

 αηηεζαη ζεαπηψ ζεκείνλ παξά θπξίνπ Θενχ ζνπ εηο βάζνο ή εηο χςνο 

 θαί είπελ Αραδ νπ κή αηηήζσ νπδ' νπ κή πεηξαζσ θχξηνλ  

 θαί εί πελ αθνχζαηε δή νίθνο Γαπτδ κή κηθξφλ πκίλ αγψλα παξέρεηλ 
αλζξψπνηο θαί πψο θπξίσ παξέρεηε αγψλα 

 δηά ηνχην δψζεη θχξηνο απηφο πκίλ ζεκείνλ ηδνχ ε παξζέλνο ελ γαζηξί έμεη 
θαί ηέμεηαη πηφλ θαί θαιέζεηο ηφ φλνκα απηνχ Δκκαλνπήι  

 βνχηπξνλ θαί κέιη θάγεηαη πξίλ ή γλψλαη απηφλ ή πξνειέζζαη πνλεξά 
εθιέμεηαη ηφ αγαζφλ  

 δηφηη πξίλ ή γλψλαη ηφ παηδίνλ αγαζφλ ή θαθφλ απεηζεί πνλεξία ηνχ 
εθιέμαζζαη ηφ αγαζφλ θαί θαηαιεηθζήζεηαη ε γή ελ ζχ θνβή απφ 
πξνζψπνπ ηψλ δχν βαζηιέσλ  

 θαί είπελ θχξηνο πξφο κε ιαβέ ζεαπηψ ηφκνλ θαηλνχ κεγάινπ θαί γξάςνλ 
εηο απηφλ γξαθίδη αλζξψπνπ ηνχ νμέσο πξνλνκήλ πνηήζαη ζθχισλ 
πάξεζηηλ γαξ  

 θαί καξηπξάο κνη πνίεζνλ πηζηνχο αλζξψπνπο ηφλ Οπξηαλ θαί ηφλ 
Εαραξηαλ πηφλ Βαξαρηνπ  

 θαί πξνζήιζνλ πξφο ηήλ πξνθήηηλ θαί ελ γαζηξί έιαβελ θαί έηεθελ πηφλ θαί 
είπελ θχξηφο κνη θάιεζνλ ηφ φλνκα απηνχ ηαρέσο ζθχιεπζνλ νμέσο 
πξνλφκεπζνλ  

 δηφηη πξίλ ή γλψλαη ηφ παηδίνλ θαιείλ παηέξα ή κεηέξα ιήκςεηαη δχλακηλ 
Γακαζθνχ θαί ηά ζθχια ακαξείαο έλαληη βαζηιέσο Αζζπξίσλ  

 θαί αθειεί απφ ηήο Ηνπδαίαο άλζξσπνλ φο δπλήζεηαη θεθαιήλ άξαη ή 
δπλαηφλ ζπληειέζαζζαί ηη θαί έζηαη ε παξεκβνιή απηνχ ψζηε πιεξψζαη ηφ 
πιάηνο ηήο ρψξαο ζνπ κεζ' εκψλ ν Θεφο  

 γλψηε έζλε θαί εηηάζζε επαθνχζαηε έσο εζράηνπ ηήο γήο ηζρπθφηεο 
εηηάζζε εάλ γάξ πάιηλ ηζρχζεηε πάιηλ εηηεζήζεζζε  

 θαί ήλ άλ βνπιεχζεζζε βνπιήλ δηαζθεδάζεη θχξηνο θαί ιφγνλ φλ εάλ 
ιαιήζεηε νπ κή εκκείλε πκίλ φηη κεζ' εκψλ θχξηνο ν Θεφο 

 
Ο Απφζηνινο 

 
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ 

ηφ Αλάγλσζκα (Κεθ.1,10-14 & 2,1-3) 

 Καη' αξράο ζχ, Κχξηε, ηήλ γήλ εζεκειίσζαο, θαί έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνχ εηζηλ 
νη νπξαλνί,  



 απηνί απνινχληαη, ζχ δέ δηακέλεηο, θαί πάληεο σο ηκάηηνλ παιαησζήζνληαη,  

 θαί σζεί πεξηβφιαηνλ ειίμεηο απηνχο, θαί αιιαγήζνληαη, ζχ δέ ν απηφο εί, 
θαί ηά έηε ζνπ νπθ εθιείςνπζη. 

 πξφο ηίλα δέ ηψλ αγγέισλ είξεθέ πνηε, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ 
ηνχο ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ; 

 νπρί πάληεο εηζί ιεηηνπξγηθά πλεχκαηα εηο δηαθνλίαλ απνζηειιφκελα δηά 
ηνχο κέιινληαο θιεξνλνκείλ ζσηεξίαλ. 

 Γηά ηνχην δεί πεξηζζνηέξσο εκάο πξνζέρεηλ ηνίο αθνπζζείζη, κή πνηε 
παξαξξπψκελ. 

 εη γάξ ν δη, αγγέισλ ιαιεζείο ιφγνο εγέλεην βέβαηνο, θαί πάζα παξάβαζηο 
θαί παξαθνή έιαβελ έλδηθνλ κηζζαπνδνζίαλ,  

 πψο εκείο εθθεπμφκεζα ηειηθαχηεο ακειήζαληεο ζσηεξίαο; ήηηο, αξρήλ 
ιαβνχζα ιαιείζζαη δηά ηνχ Κπξίνπ, ππφ ηψλ αθνπζάλησλ εηο εκάο 
εβεβαηψζε, 

 
Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ 

(Κεθ. 2,1-12) 

 Σνχ Ηεζνχ γελλεζέληνο ελ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο, ελ εκέξαηο Ζξψδνπ ηνχ 
βαζηιέσο, Ηδνχ, κάγνη απφ αλαηνιψλ παξεγέλνλην εηο Ηεξνζφιπκα,  

 ιέγνληεο, Πνχ εζηηλ ν ηερζείο βαζηιεχο ηψλ Ηνπδαίσλ, είδνκελ γάξ απηνχ 
ηφλ, αζηέξα ελ ηή αλαηνιή, θαί ήιζνκελ πξνζθπλήζαη απηψ. 

 αθνχζαο δέ Ζξψδεο ν βαζηιεχο εηαξάρζε, θαί πάζα Ηεξνζφιπκα κεη' 
απηνχ. 

 θαί ζπλαγαγψλ πάληαο ηνχο αξρηεξείο θαί γξακκαηείο ηνχ ιανχ, 
εππλζάλεην παξ' απηψλ πνχ ν Υξηζηφο γελλάηαη. 

 νη δέ είπνλ απηψ, Δλ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο, νχησ γάξ γέγξαπηαη δηά ηνχ 
πξνθήηνπ, 

 Καί ζχ, Βεζιεέκ γή Ηνχδα, νπδακψο ειαρίζηε εί ελ ηνίο εγεκφζηλ Ηνχδα, εθ 
ζνχ γάξ εμειεχζεηαη εγνχκελνο, φζηηο πνηκαλεί ηφλ ιαφλ κνπ ηφλ Ηζξαήι. 

 ηφηε Ζξψδεο, ιάζξα θαιέζαο ηνχο κάγνπο, εθξίβσζε παξ' απηψλ ηφλ 
ρξφλνλ ηνχ θαηλνκέλνπ αζηέξνο. 

 θαί πέκςαο απηνχο εηο Βεζιεέκ είπε, Πνξεπζέληεο αθξηβψο εμεηάζαηε πεξί 
ηνχ παηδίνπ, επάλ δέ εχξεηε, απαγγείιαηέ κνη, φπσο θαγψ ειζψλ 
πξνζθπλήζσ απηψ. 

 νη δέ αθνχζαληεο ηνχ βαζηιέσο επνξεχζεζαλ, θαί ηδνχ, ν αζηήξ, φλ είδνλ 
ελ ηή αλαηνιή, πξνήγελ απηνχο, έσο ειζψλ έζηε επάλσ νπ ήλ ηφ παηδίνλ. 

 ηδφληεο δέ ηφλ αζηέξα εράξεζαλ ραξάλ κεγάιελ ζθφδξα. 

 θαί ειζφληεο εηο ηήλ νηθίαλ, είδνλ ηφ παηδίνλ κεηά Μαξίαο ηήο κεηξφο 
απηνχ, θαί πεζφληεο πξνζεθχλεζαλ απηψ, θαί αλνίμαληεο ηνχο ζεζαπξνχο 
απηψλ πξνζήλεγθαλ απηψ δψξα, ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί ζκχξλαλ. 

 θαί ρξεκαηηζζέληεο θαη' φλαξ κή αλαθάκςαη πξφο Ζξψδελ, δη' άιιεο νδνχ 
αλερψξεζαλ εηο ηήλ ρψξαλ απηψλ. 

 
Δίηα ιέγεη φ Αλαγλψζηεο 



Σαρχ πξνθαηαιαβέησζαλ εκάο νη νηθηηξκνί ζνπ, Κχξηε, φηη επησρεχζακελ 
ζθφδξα. βνήζεζνλ εκίλ, ν Θεφο,ν σηήξ εκψλ, έλεθελ ηήο δφμεο ηνχ 
νλφκαηφο ζνπ. Κχξηε, ξχζαη εκάο, θαί ηιάζζεηη ηαίο ακαξηίαηο εκψλ, έλεθελ 
ηνχ νλνκαηφο ζνπ. 
 

Σφ Σξηζάγηνλ 
Παλαγία Σξηάο. Πάηεξ εκψλ 

 
Δίηα ηφ Κνληάθηνλ 

Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ Πξναηψληνλ Λφγνλ, ελ πειαίσ έξρεηαη, απνηεθείλ 
απνξξήησο. Υφξεπε ε νηθνπκέλε αθνπηηζζείζα, δφμαζνλ κεηά Αγγέισλ θαί 
ηψλ Πνηκέλσλ, βνπιεζέληα επνθζήλαη, παηδίνλ λένλ, ηφλ πξφ αηψλσλ Θεφλ. 
 

Σφ, Κχξηε ειέεζνλ κ'. Ο ελ παληί θαηξψ... 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήλ Σηκησηέξαλ... Δλ νλφκαηη Κπξίνπ... Ο Θεφο 
νηθηεηξήζαη εκάο... 
 

Καί ε Δπρή 
Θεέ, θαί Κχξηε ηψλ δπλάκεσλ θαί πάζεο θηίζεσο Γεκηνπξγέ, ν δηά ζπιάγρλα 
αλεηθάζηνπ ειένπο ζνπ ηφλ κνλνγελή ζνπ Τηφλ, ηφλ Κχξηνλ εκψλ Ηεζνχλ 
Υξηζηφλ, θαηαπέκςαο επί ζσηεξία ηνχ γέλνπο εκψλ, θαί δηά ηνχ ηηκίνπ απηνχ 
ηαπξνχ ηφ ρεηξφγξαθνλ ηψλ ακαξηηψλ εκψλ δηαξξήμαο, θαί ζξηακβεχζαο ελ 
απηψ ηάο αξράο θαί εμνπζίαο ηνχ ζθφηνπο. Απηφο Γέζπνηα θηιάλζξσπε, 
πξφζδεμαη θαί εκψλ ηψλ ακαξησιψλ ηάο επραξηζηεξίνπο ηαχηαο, θαί 
ηθεηεξίνπο εληεχμεηο, θαί ξχζαη εκάο απφ παληφο νιεζξίνπ θαί ζθνηεηλνχ 
παξαπηψκαηνο, θαί πάλησλ ηψλ θαθψζαη εκάο δεηνχλησλ νξαηψλ θαί 
ανξάησλ ερζξψλ. Καζήισζνλ εθ ηνχ θφβνπ ζνπ ηάο ζάξθαο εκψλ, θαί κή 
εθθιίλεο ηάο θαξδίαο εκψλ εηο ιφγνπο, ή εηο ινγηζκνχο πνλεξίαο. αιιά ηψ 
πφζσ ζνπ ηξψζνλ εκψλ ηάο ςπράο. Ίλα δηά παληφο πξφο ζέ αηελίδνληεο, θαί 
ηψ παξά ζνχ θσηί νδεγνχκελνη, ζέ ηφ απξφζηηνλ θαη ατδηνλ θαηνπηεχνληεο 
θψο, αθαηάπαπζηφλ ζνη ηήλ εμνκνιφγεζηλ, θαί επραξηζηίαλ αλαπέκπσκελ, ηψ 
αλάξρσ Παηξί, ζχλ ηψ κνλνγελεί ζνπ Τηψ, θαί ηψ παλαγίσ θαί αγαζψ θαί 
δσνπνηψ ζνπ Πλεχκαηη, λχλ θαί αεί, θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ. 
 

ΧΡΑ  ΔΝΑΣΖ 
 

Σφ, Σξηζάγηνλ. Παλαγία Σξηάο. Πάηεξ εκψλ. 
 

Σφ, Κχξηε ειέεζνλ, ηβ'. Σφ, Γεχηε πξνζθπλήζσκελ, γ'. Δίηα ηνχο εθεμήο 
ηξείο ςαικνχο. 

 
Φαικφο ΡΘ' (109) 

 Δίπελ ν θχξηνο ηψ θπξίσ κνπ θάζνπ εθ δεμηψλ κνπ έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ  



 ξάβδνλ δπλάκεψο ζνπ εμαπνζηειεί θχξηνο εθ ησλ θαί θαηαθπξίεπε ελ 
κέζσ ηψλ ερζξψλ ζνπ  

 κεηά ζνχ ε αξρή ελ εκέξα ηήο δπλάκεψο ζνπ ελ ηαίο ιακπξφηεζηλ ηψλ 
αγίσλ εθ γαζηξφο πξφ εσζθφξνπ εμεγέλλεζά ζε  

 ψκνζελ θχξηνο θαί νπ κεηακειεζήζεηαη ζχ εη ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα θαηά ηήλ 
ηάμηλ Μειρηζεδεθ  

 θχξηνο εθ δεμηψλ ζνπ ζπλέζιαζελ ελ εκέξα νξγήο απηνχ βαζηιείο  

 θξηλεί ελ ηνίο έζλεζηλ πιεξψζεη πηψκαηα ζπλζιάζεη θεθαιάο επί γήο 
πνιιψλ  

 εθ ρεηκάξξνπ ελ νδψ πίεηαη δηά ηνχην πςψζεη θεθαιήλ 
 

Φαικφο ΡΗ' (110) 

 Δμνκνινγήζνκαί ζνη θχξηε ελ φιε θαξδία κνπ ελ βνπιή επζείσλ θαί 
ζπλαγσγή 

 κεγάια ηά έξγα θπξίνπ εμεδεηεκέλα εηο πάληα ηά ζειήκαηα απηνχ  

 εμνκνιφγεζηο θαί κεγαινπξέπεηα ηφ έξγνλ απηνχ θαί ε δηθαηνζχλε απηνχ 
κέλεη εηο ηφλ αηψλα ηνχ αηψλνο  

 κλείαλ επνηήζαην ηψλ ζαπκαζίσλ απηνχ ειεήκσλ θαί νηθηίξκσλ ν θχξηνο  

 ηξνθήλ έδσθελ ηνίο θνβνπκέλνηο απηφλ κλεζζήζεηαη εηο ηφλ αηψλα 
δηαζήθεο απηνχ  

 ηζρχλ έξγσλ απηνχ αλήγγεηιελ ηψ ιασ απηνχ ηνχ δνχλαη απηνίο 
θιεξνλνκίαλ εζλψλ 

 έξγα ρεηξψλ απηνχ αιήζεηα θαί θξίζηο πηζηαί πάζαη αη εληνιαί απηνχ  

 εζηεξηγκέλαη εηο ηφλ αηψλα ηνχ αηψλνο πεπνηεκέλαη ελ αιεζεία θαί επζχηεηη 

 ιχηξσζηλ απέζηεηιελ ηψ ιαψ απηνχ ελεηείιαην εηο ηφλ αηψλα δηαζήθελ 
απηνχ άγηνλ θαί θνβεξφλ ηφ φλνκα απηνχ  

 αξρή ζνθίαο θφβνο θπξίνπ ζχλεζηο αγαζή πάζη ηνίο πνηνχζηλ απηήλ ε 
αίλεζηο απηνχ κέλεη εηο ηφλ αηψλα ηνχ αηψλνο 

 
Φαικφο ΠΔ' (85) 

 Κιίλνλ θχξηε ηφ νχο ζνπ θαί επάθνπζφλ κνπ φηη πησρφο θαί πέλεο εηκί εγψ 

 θχιαμνλ ηήλ ςπρήλ κνπ φηη φζηφο εηκη ζψζνλ ηφλ δνχιφλ ζνπ ν Θεφο κνπ 
ηφλ ειπίδνληα επί ζέ  

 ειέεζφλ κε θχξηε φηη πξφο ζέ θεθξάμνκαη φιελ ηήλ εκέξαλ  

 εχθξαλνλ ηήλ ςπρήλ ηνχ δνχινπ ζνπ φηη πξφο ζέ θχξηε ήξα ηήλ ςπρήλ 
κνπ 

 φηη ζχ θχξηε ρξεζηφο θαί επηεηθήο θαί πνιπέιενο πάζη ηνίο επηθαινπκέλνηο 
ζε  

 ελψηηζαη θχξηε ηήλ πξνζεπρήλ κνπ θαί πξφζρεο ηή θσλή ηήο δεήζεψο κνπ  

 ελ εκέξα ζιίςεψο κνπ εθέθξαμα πξφο ζέ φηη εηζήθνπζάο κνπ 

 νπθ έζηηλ φκνηφο ζνη ελ ζενίο θχξηε θαί νπθ έζηηλ θαηά ηά έξγα ζνπ πάληα 
ηά έζλε φζα επνίεζαο ήμνπζηλ θαί πξνζθπλήζνπζηλ ελψπηφλ ζνπ θχξηε θαί 
δνμάζνπζηλ ηφ φλνκά ζνπ 



 φηη κέγαο εί ζχ θαί πνηψλ ζαπκάζηα ζχ εί ν Θεφο κφλνο ν κέγαο  

 νδήγεζφλ κε θχξηε ηή νδψ ζνπ θαί πνξεχζνκαη ελ ηή αιεζεία ζνπ 
επθξαλζήησ ε θαξδία κνπ ηνχ θνβείζζαη ηφ φλνκά ζνπ  

 εμνκνινγήζνκαί ζνη θχξηε ν Θεφο κνπ ελ φιε θαξδία κνπ θαί δνμάζσ ηφ 
φλνκά ζνπ εηο ηφλ αηψλα  

 φηη ηφ έιεφο ζνπ κέγα επ' εκέ θαί εξξχζσ ηήλ ςπρήλ κνπ εμ άδνπ 
θαησηάηνπ 

 ν Θεφο παξάλνκνη επαλέζηεζαλ επ' εκέ θαί ζπλαγσγή θξαηαηψλ εδήηεζαλ 
ηήλ ςπρήλ κνπ θαί νπ πξνέζεληφ ζε ελψπηνλ απηψλ 

 θαί ζχ θχξηε ν Θεφο νηθηηξκψλ θαί ειεήκσλ καθξφζπκνο θαί πνιπέιενο θαί 
αιεζηλφο  

 επίβιεςνλ επ' εκέ θαί ειέεζφλ κε δφο ηφ θξάηνο ζνπ ηψ παηδί ζνπ θαί 
ζψζνλ ηφλ πηφλ ηήο παηδίζθεο ζνπ  

 πνίεζνλ κεη' εκνχ ζεκείνλ εηο αγαζφλ θαί ηδέησζαλ νη κηζνχληέο κε θαί 
αηζρπλζήησζαλ φηη ζχ θχξηε εβνήζεζάο κνη θαί παξεθάιεζάο κε 

 
Γφμα... Καί λχλ... Αιιεινχτα, γ' 

Κχξηε ειέεζνλ, γ' 
Δίηα, Γφμα... θαί ηφ Σξνπάξηνλ 

Απεγξάθεην πνηέ, ζχλ ηψ πξεζβχηε Ησζήθ, σο εθ ζπέξκαηνο Γαπτδ, ελ 
Βεζιεέκ ε Μαξηάκ, θπνθνξνχζα ηήλ άζπνξνλ θπνθνξίαλ. Δπέζηε δέ θαηξφο 
ν ηήο γελλήζεσο, θαί ηφπνο ήλ νπδείο ηψ θαηαιχκαηη. αιι' σο ηεξπλφλ 
παιάηηνλ, ηφ πήιαηνλ ηή Βαζηιίδη εδείθλπην. Υξηζηφο γελλάηαη, ηήλ πξίλ 
πεζνχζαλ,αλαζηήζσλ εηθφλα. 

Καί λχλ... 
Ο δη' εκάο γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ζηαχξσζηλ ππνκείλαο Αγαζέ, ν 
ζαλάησ ηφλ 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. 
 

Δίηα ςάιινκελ ηά παξφληα Ηδηφκεια 
Ήρνο βαξχο 

Δμεπιήηηεην ν Ζξψδεο, νξψλ ηψλ Μάγσλ ηήλ επζέβεηαλ, θαί ηψ ζπκψ 
ληθψκελνο, ηνχ έηνπο εθξηβνιφγεη ηφ δηάζηεκα. Μεηέξεο εηεθλνχλην, θαί ε 
άσξνο ειηθία ηψλ βξεθψλ, πηθξψο θαηεζεξίδεην, καδνί εμεξαίλνλην, θαί 
πφξνη γάιαθηνο ζπλεζηέιινλην. Μέγα ήλ ηφ δεηλφλ! δηφ επζεβψο πηζηνί 
ζπλειζνληεο, πξνζθπλήζσκελ ηνχ Υξηζηνχ ηήλ γέλλεζηλ. 
 

Γίο ηφ απηφ, άλεπ ηίρνπ 
 
ηίρ. Ο Θεφο απφ ζαηκάλ ήμεη θαί ν άγηνο εμ φξνπο θαηαζθίνπ δαζένο.  
 

Ήρνο β' 



ηε Ησζήθ, Παξζέλε, ιχπε εηηηξψζθεην, πξφο Βεζιεέκ απαίξσλ, εβφαο 
πξφο απηφλ. Σ' νξψλ κε έγθπνλ, ζηπγλάδεηο θαί ηαξάζζεζαη, αγλνψλ φισο, ηφ 
ελ εκνί θξηθηφλ κπζηήξηνλ, Λνηπφλ απφζνπ θφβνλ άπαληα, ηφ παξάδνμνλ 
ελλνψλ, Θεφο θάηεηζη γάξ επί γήο δη' έιενλ, ελ ηή εκή κήηξα λχλ, θαί ζάξθα 
πξνζειάβεην, φλπεξ ηηθηφκελνλ, φςεη σο επδφθεζε, θαί ηήο ραξάο πιεζζείο, 
πξνζθπλήζεηο σο Κηίζηελ ζνπ, φλ Άγγεινη πκλνχζηλ απαχζησο, θαί 
δνμάδνπζη, ζχλ Παηξί θαί Αγίσ Πλεχκαηη. 
 
ηίρ. Κχξηε εηζαθήθνα ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζλε θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ.  
 

Πάιηλ ηφ απηφ. Δίηα, Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
 

Ηζηένλ φηη ηφ εμήο Ηδηφκεινλ «ήκεξνλ γελλάηαη εθ Παξζέλνπ» 
αλαγηλψζθεηαη πξφηεξνλ επιαβψο θαί κεηά κέινπο ππφ ηνχ Καλνλάξρνπ ελ 
ηψ κέζσ ηνχ Νανχ. Δίηα ςάιιεηαη κεισδηθψηεξνλ ππφ ηψλ δχν ρνξψλ. 
 
ήκεξνλ γελλάηαη εθ Παξζέλνπ, ν δξαθί ηήλ πάζαλ έρσλ θηίζηλ (εθ ηξίηνπ). 
 

 Ράθεη θαζάπεξ βξνηφο ζπαξγαλνχηαη, ν ηή νπζία αλαθήο. 

 Θεφο ελ θάηλε αλαθιίλεηαη, ν ζηεξεψζαο ηνχο νχξαλνχο πάιαη θαη' αξράο. 

 Δθ καδψλ γάια ηξέθεηαη, φ ελ ηή εξήκσ Μάλλα νκβξίζαο ηψ Λαψ. 

 Μάγνπο πξνζθαιείηαη, ν Νπκθίνο ηήο Δθθιεζίαο 

 Γψξα ηνχησλ αίξεη, ν Τηφο ηήο Παξζέλνπ. 

 Πξνζθπλνχκέλ ζνπ ηήλ Γέλλαλ Υξηζηέ (εθ γ'). 

 Γείμνλ εκίλ θαί ηά ζείά ζνπ Θενθάλεηα. 
 

Καί επζχο ηφ πξνθείκελνλ ηήο Πξνθεηείαο  Ήρνο δ' 
Μήηεξ ησλ εξεί άλζξσπνο, θαί άλζξσπνο, εγελλήζε ελ απηή. 
ηίρ. Οη ζεκέιηνη αχηνχ ελ ηνίο φξεζη ηνίο αγίνηο. 
 

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 9,6-7) 

 Παηδίνλ εγελλήζε εκίλ πηφο θαί εδφζε εκίλ νπ ε αξρή εγελήζε επί ηνχ 
ψκνπ απηνχ θαί θαιείηαη ηφ φλνκα απηνχ κεγάιεο βνπιήο άγγεινο εγψ γάξ 
άμσ εηξήλελ επί ηνχο άξρνληαο εηξήλελ θαί πγίεηαλ απηψ 

 κεγάιε ε αξρή απηνχ θαί ηήο εηξήλεο απηνχ νπθ έζηηλ φξηνλ επί ηφλ ζξφλνλ 
Γαπτδ θαί ηήλ βαζηιείαλ απηνχ θαηνξζψζαη απηήλ θαί αληηιαβέζζαη απηήο 
ελ δηθαηνζχλε θαί ελ θξίκαηη απφ ηνχ λχλ θαί εηο ηφλ αηψλα ρξφλνλ ν δήινο 
θπξίνπ ζαβαψζ πνηήζεη ηαχηα 

 
Ο Απφζηνινο 

 
Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ 

ηφ Αλάγλσζκα (Κεθ. 2,11-18) 



 Αδειθνί, αγηάδσλ θαί νη αγηαδφκελνη, εμ ελφο παληεο, δη' ελ αηηίαλ νπθ 
επαηζρχλεηαη αδειθνχο απηνχο θαιείλ, 

 ιέγσλ, Απαγγειψ ηφ φλνκά ζνπ ηνίο αδειθνίο κνπ, ελ κέζσ εθθιεζίαο 
πκλήζσ ζε. 

 θαί πάιηλ, Δγψ έζνκαη πεπνηζψο επ' απηψ. θαί πάιηλ, Ηδνχ εγψ θαί ηά 
παηδία ά κνη έδσθελ ν Θεφο. 

 επεί νχλ ηά παηδία θεθνηλψλεθε ζαξθφο θαί αίκαηνο, θαί απηφο 
παξαπιεζίσο κεηέζρε ηψλ απηψλ, ίλα δηά ηνχ ζαλάηνπ θαηαξγήζε ηφλ ηφ 
θξάηνο έρνληα ηνχ ζαλάηνπ, ηνχη' έζηη ηφλ δηάβνινλ,  

 θαί απαιιάμε ηνχηνπο, φζνη θφβσ ζαλάηνπ δηά παληφο ηνχ δήλ έλνρνη 
ήζαλ δνπιείαο. 

 νπ γάξ δήπνπ αγγέισλ επηιακβαλεηαη, αιιά ζπέξκαηνο Αβξαάκ 
επηιακβάλεηαη,  

 φζελ ψθεηιε θαηά πάληα ηνίο αδειθνίο νκνησζήλαη, ίλα ειεήκσλ, γέλεηαη 
θαί πηζηφο αξρηεξεχο ηά πξφο ηφλ Θεφλ, εηο ηφ ηιάζθεζζαη ηάο ακαξηίαο ηνχ 
ιανχ. 

 ελ σ γάξ πέπνλζελ απηφο πεηξαζζείο, δχλαηαη ηνίο πεηξαδνκέλνηο 
βνεζήζαη. 

 
Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ 

(Κεθ. 2,13-23) 

 Αλαρσξεζάλησλ ηψλ Μάγσλ, ηδνχ, άγγεινο Κπξίνπ θαίλεηαη θαη' φλαξ ηψ 
Ησζήθ, ιέγσλ, Δγεξζείο παξάιαβε ηφ παηδίνλ θαί ηήλ κεηέξα απηνχ, θαί 
θεχγε εηο Αίγππηνλ, θαί ίζζη εθεί έσο άλ είπσ ζνη, κέιιεη γάξ Ζξψδεο 
δεηείλ ηφ παηδίνλ, ηνχ απνιέζαη απηφ. 

 ν δέ εγεξζείο παξέιαβε ηφ παηδίνλ θαί ηήλ κεηέξα απηνχ λπθηφο θαί 
αλερψξεζελ εηο Αίγππηνλ,  

 θαί ήλ εθεί έσο ηήο ηειεπηήο Ζξψδνπ, ίλα πιεξσζή ηφ ξεζέλ ππφ ηνχ 
Κπξίνπ δηά ηνχ πξνθήηνπ, ιέγνληνο, εμ Αηγχπηνπ εθάιεζα ηφλ πηφλ κνπ. 

 ηφηε Ζξψδεο, ηδψλ φηη ελεπαίρζε ππφ ηψλ καγσλ, εζπκψζε ιίαλ, θαί 
απνζηείιαο αλείιε πάληαο ηνχο παίδαο ηνχο ελ Βεζιεέκ θαί ελ πάζη ηνίο 
νξίνηο απηήο, απφ δηεηνχο θαί θαησηέξσ, θαηά ηφλ ρξφλνλ φλ εθξίβσζε 
παξά ηψλ κάγσλ . 

 ηφηε επιεξψζε ηφ ξεζέλ δηά Ηεξεκίνπ ηνχ πξνθήηνπ, ιέγνληνο,  

 Φσλή ελ Ρακά εθνχζζε, ζξήλνο θαί θιαπζκφο θαί νδπξκφο πνιχο, Ραρήι 
θιαίνπζα ηά ηέθλα απηήο, θαί νπθ ήζειε παξαθιεζήλαη, φηη νπθ εηζί. 

 ηειεπηήζαληνο δέ ηνχ Ζξψδνπ, ηδνχ άγγεινο Κπξίνπ θαη' φλαξ θαίλεηαη ηψ 
Ησζήθ ελ Αηγχπησ, 

 ιέγσλ, Δγεξζείο παξάιαβε ηφ παηδίνλ θαί ηήλ κεηέξα απηνχ, θαί πνξεχνπ 
εηο γήλ Ηζξαήι, ηεζλήθαζη γάξ νη δεηνχληεο ηήλ ςπρήλ ηνχ παηδίνπ. 

 ν δέ εγεξζείο παξέιαβε ηφ παηδίνλ θαί ηήλ κεηέξα απηνχ θαί ήιζελ εηο γήλ 
Ηζξαήι. 

 αθνχζαο δέ φηη Αξρέιανο βαζηιεχεη επί ηήο Ηνπδαίαο αληί Ζξψδνπ ηνχ 
παηξφο απηνχ, εθνβήζε εθεί απειζείλ, ρξεκαηηζζείο δέ θαη' φλαξ, 



αλερψξεζελ εηο ηά κέξε ηήο Γαιηιαίαο,  

 θαί ειζψλ θαηψθεζελ εηο πφιηλ ιεγνκέλελ Ναδαξέζ, φπσο πιεξσζή ηφ 
ξεζέλ δηά ηψλ πξνθεηψλ φηη Ναδσξαίνο θιεζήζεηαη. 

 
Μεηά ηαχηα ιέγεη ν Αλαγλψζηεο 

 
Μή δή παξαδψεο εκάο εηο ηέινο, δηά ηφ φλνκά ζνπ ηφ Άγηνλ, θαί κή 
δηαζθεδάζεο ηήλ δηαζήθελ ζνπ, θαί κή απνζηήζεο ηφ έιεφο ζνπ αθ' εκψλ, 
δηά Αβξαάκ ηφλ εγαπεκέλνλ ππφ ζνχ, θαί δηά Ηζαάθ ηφλ δνχιφλ ζνπ θαί 
Ηζξαήι ηφλ Άγηφλ ζνπ. 
 

Σφ Σξηζάγηνλ 
Παλαγία Σξηάο. Πάηεξ εκψλ 

 
Δίηα ηφ Κνληάθηνλ 

Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ Πξναηψληνλ Λφγνλ, ελ πειαίσ έξρεηαη, απνηεθείλ 
απνξξήησο. Υφξεπε ε νηθνπκέλε αθνπηηζζείζα, δφμαζνλ κεηά Αγγέισλ θαί 
ηψλ Πνηκέλσλ, βνπιεζέληα επνθζήλαη, παηδίνλ λένλ, ηφλ πξφ αηψλσλ Θεφλ. 
 

Σφ, Κχξηε ειέεζνλ κ'. Ο ελ παληί θαηξψ... 
 

Γφμα... Καί λχλ... Σήλ Σηκησηέξαλ... Δλ νλφκαηη Κπξίνπ... Ο Θεφο 
νηθηεηξήζαη εκάο... 
 

Καί ε Δπρή 
Γέζπνηα Κχξηε Ηεζνχ Υξηζηέ, ν Θεφο εκψλ, ν καθξνζπκήζαο επί ηνίο εκψλ 
πιεκκειήκαζη, θαί άρξη ηήο παξνχζεο ψξαο αγαγψλ εκάο, ελ ή επί ηνχ 
δσνπνηνχ μχινπ θνεκάκελνο, ηψ εζγλψκνλη ιεζηή ηήλ εηο ηφλ Παξάδεηζνλ 
σδνπνίεζαο είζνδνλ, θαί ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ ψιεζαο, ηιάζζεηη εκίλ ηνίο 
ηαπεηλνίο, θαί ακαξησινίο θαί αλαμίνηο δνχινηο ζνπ. Ζκάξηνκελ γάξ θαί 
ελνκήζακελ, θαί νπθ εζκέλ άμηνη άξαη ηά φκκαηα εκψλ, θαί βιέςαη εηο ηφ 
χςνο ηνχ νπξαλνχ, δηφηη θαηειίπνκελ ηήλ νδφλ ηήο δηθαηνζχλεο ζνπ θαί 
επνξεχζεκελ ελ ηνίο ζειήκαζη ηψλ θαξδηψλ εκψλ. Αιι' ηθεηεχνκελ ηήλ ζήλ 
αλείθαζηνλ αγαζφηεηα. Φείζαη εκψλ, Κχξηε θαηά ην πιήζνο ηνχ ειένπο ζνπ, 
θαί ζψζνλ εκάο δηά ηφ φλνκά ζνπ ηφ Άγηνλ, φηη εμέιηπνλ ελ καηαηφηεηη αη 
εκέξαη εκψλ. Δμεινχ εκάο ηήο ηνχ αληηθεηκέλνπ ρεηξφο,θαί άθεο εκίλ ηά 
ακαξηήκαηα, θαί λέθξσζνλ ηφ ζαξθηθφλ εκψλ θξφλεκα, ίλα ηφλ παιαηφλ 
απνζέκελνη άλζξσπνλ, ηφλ λένλ ελδπζψκεζα, θαί ζνί δήζσκελ ηψ εκεηέξσ 
Γεζπφηε θαί θεδεκφλη. Καί νχησ ηνίο ζνίο αθνινπζνχληεο πξνζηάγκαζηλ, εηο 
ηήλ αηψληνλ αλάπαπζηλ θαηαληήζσκελ, έλζα πάλησλ εζηί ηψλ επθξαηλνκέλσλ 
ε θαηνηθία. χ γάξ εί ε φλησο αιεζηλή επθξνζχλε θαί αγαιιίαζηο ηψλ 
αγαπψλησλ ζε, Υξηζηέ φ Θεφο εκψλ, θαί ζνί ηήλ δφμαλ αλακπέπνκελ, ζχλ 
ηψ αλάξρσ ζνπ Παηξί, θαί ηψ Παλαγίσ, θαί αγαζψ, θαί δσνπνηψ ζνπ 
Πλεχκαηη, λχλ θαί αεί, θαί εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ. 
 



Δίηα ηά Σππηθά, ρχκα 
 

Δπιφγεη ε ςπρή κνπ ηφλ Κχξηνλ, θ.η.ι. 
Γφμα... Αίλεη ε ςπρή κνπ ηφλ Κχξηνλ, θ.η.ι. 

Καί λχλ... 
Ο κνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ θ.η.ι. 
Δλ ηή Βαζηιεία ζνπ κλήζζεηη εκψλ Κχξηε... 

 Μαθάξηνη νη πησρνί ηψ πλεχκαηη... 

 Μαθάξηνη νη πελζνχληεο... 

 Μαθάξηνη νη πξαείο... 

 Μαθάξηνη νη πεηλψληεο... 

 Μαθάξηνη νη ειεήκνλεο... 

 Μαθάξηνη νη θαζαξνί ηή θαξδία... 

 Μαθάξηνη νη εηξελνπνηνί... 

 Μαθάξηνη νη δεδησγκέλνη... 

 Μαθάξηνη εζηέ, φηαλ... 

 Υαίξεηε θαί αγαιιηάζζε... 
Γφμα... Καί λχλ... 

 Μλήζζεηη εκψλ, Κχξηε... 

 Μλήζζεηη εκψλ, Γέζπνηα... 

 Μλήζζεηη εκψλ, Άγηε... 
 
Υνξφο ν επνπξάληνο πκλεί ζε θαί ιέγεη. Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, Κχξηνο 

αβαψζ, πιήξεο ν νπξαλφο θαί ε γή ηήο δφμεο ζνπ. 
ηίρ. Πξνζέιζεηε πξφο αχηφλ, θαί θσηίζζεηε. 
 

Υνξφο ν επνπξάληνο πκλεί ζε θαί ιέγεη. Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, Κχξηνο 
αβαψζ, πιήξεο ν νπξαλφο θαί ε γή ηήο δφμεο ζνπ. 

Γφμα... 
Υνξφο Αγίσλ Αγγέισλ θαί Αξραγγέισλ, κεηά παζψλ ηψλ επνπξαλίσλ 

Γπλάκεσλ πκλεί ζε θαί ιέγεη. Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, Κχξηνο αβαψζ, πιήξεο ν 
νπξαλφο θαί ε γή ηήο δφμεο ζνπ. 

Καί λχλ... 
Πηζηεχσ εηο έλα Θεφλ, Παηέξα Παληνθξάηνξα... 
 

Άλεο, άθεο, ζπγρψξεζνλ, ν Θεφο, ηά παξαπηψκαηα εκψλ, ηα εθνχζηα 
θαί ηά αθνχζηα, ηα ελ έξγσ θαί ιφγσ, ηά ελ γλψζεη θαί αγλνία, ηα ελ λπθηί θαί 
ελ εκέξα, ηά θαηά λνχλ θαί δηάλνηαλ, ηά πάληα εκίλ ζπγρψξεζνλ, σο αγαζφο 
θαί θηιαλζξσπνο. 
 

Πάηεξ εκψλ...  ηη ζνχ εζηηλ... 
 

Σφ Κνληάθηνλ 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ πξναηψληνλ Λφγνλ, ελ ζπειαίσ έξρεηαη, απνηεθείλ 



απνξξήησο. Υφξεπε ε νηθνπκέλε αθνπηηζζείζα, δφμαζνλ κεηά Αγγέισλ θαί 
ηψλ Πνηκέλσλ, βνπιεζέληα επνθζήλαη, παηδίνλ λένλ, ηφλ πξφ αηψλσλ Θενλ. 
 
Σφ, Κχξηε ειέεζνλ, ηβ'. Δίε ηφ φλνκα Κπξίνπ επινγεκέλνλ, εθ γ'. Γφμα... Καί 
λχλ... Σφ, Δπινγήζσ ηφλ Κχξηνλ... 
 

Καί Απφιπζηο 

Αξρή 
ΣΖ ΚΔ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Ζ θαηά άξθα Γέλλεζηο ηνχ Κπξίνπ θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ 

Υξηζηνχ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Ήρνο β' Γεξκαλνχ 

Γεχηε αγαιιηαζψκεζα ηψ Κπξίσ, ηφ παξφλ κπζηήξηνλ εθδηεγνχκελνη, ηφ 
κεζφηνηρνλ ηνχ θξαγκνχ δηαιέιπηαη, ε θινγίλε ξνκθαία ηά λψηα δίδσζη, θαί 
ηά Υεξνπβίκ παξαρσξεί ηνχ μχινπ ηήο δσήο, θαγψ ηνχ παξαδείζνπ ηήο 
ηξπθήο κεηαιακβάλσ, νχ πξνεμεβιήζελ δηά ηήο παξαθνήο, Ζ γάξ 
απαξάιιαθηνο είθσλ ηνχ Παηξφο, ν ραξαθηήξ ηήο ατδηφηεηνο απηνχ, κνξθήλ 
δνχινπ ιακβάλεη, εμ απεηξνγάκνπ Μεηξφο πξνειζψλ, νπ ηξνπήλ ππνκείλαο, 
ν γάξ ήλ δηέκεηλε, Θεφο ψλ αιεζηλφο, θαί ν νπθ ήλ πξνζέιαβελ, άλζξσπνο 
γελφκελνο δηά θηιαλζξσπίαλ, απηψ βνήζσκελ, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ Θεφο, 
ειέεζνλ εκάο. (Γίο) 

Αλαηνιίνπ, ν απηφο 
Σνχ Κπξίνπ Ηεζνχ γελλεζέληνο εθ ηήο αγίαο Παξζέλνπ, πεθψηηζηαη ηά 
ζχκπαληα, Πνηκέλσλ γάξ αγξαπινχλησλ, θαί Μάγσλ πξνζθπλνχλησλ, 
Αγγέισλ αλπκλνχλησλ, Ζξψδεο εηαξάηηεην, φηη Θεφο έλ ζαξθί εθάλε, σηήξ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο) 

Ο απηφο 
Ζ Βαζηιεία ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, βαζηιεία πάλησλ ηψλ αηψλσλ, θαί ε 
Γεζπνηεία ζνπ, ελ πάζε γελεά θαί γελεά, ν ζαξθσζείο εθ Πλεχκαηνο Αγίνπ, 
θαί εθ ηήο αεηπαξζέλνπ Μαξίαο ελαλζξσπήζαο, θψο εκίλ έιακςαο, Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηή ζή παξνπζία, θψο εθ θσηφο, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα, πάζαλ 
θηίζηλ εθαίδξπλαο, Πάζα πλνή αηλεί ζε, ηφλ ραξαθηήξα ηήο δφμεο ηνχ 
Παηξφο, Ο ψλ θαί πξνψλ, θαί εθιάκςαο εθ Παξζέλνπ Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  

Ο απηφο 
Σί ζνη πξνζελέγθσκελ Υξηζηέ, φηη ψθζεο επί γήο σο άλζξσπνο δη' εκάο; 
έθαζηνλ γάξ ηψλ ππφ ζνχ γελνκέλσλ θηηζκάησλ, ηήλ επραξηζηίαλ ζνη 
πξνζάγεη, νη Άγγεινη ηφλ χκλνλ, νη νπξαλνί ηφλ Αζηέξα, νη Μάγνη ηά δψξα, νη 
Πνηκέλεο ηφ ζαχκα, ε γή ηφ ζπήιαηνλ, ε έξεκνο ηήλ θάηλελ, εκείο δέ Μεηέξα 



Παξζέλνλ, ν πξφ αηψλσλ Θεφο ειέεζνλ εκάο.  
Γφμα... Καί λχλ...  

Ήρνο ν απηφο Καζίαο 
Απγνχζηνπ κνλαξρήζαληνο επί ηήο γήο, ε πνιπαξρία ηψλ αλζξψπσλ 
επαχζαην, θαί ζνχ ελαλζξσπήζαληνο εθ ηήο Αγλήο, ε πνιπζετα ηψλ εηδψισλ 
θαηήξγεηαη, Τπφ κίαλ βαζηιείαλ εγθφζκηνλ, αη πφιεηο γεγέλεληαη, θαί εηο κίαλ 
Γεζπνηείαλ ζεφηεηνο, ηά Έζλε επίζηεπζαλ, Απεγξάθεζαλ νη ιανί, ηψ δφγκαηη 
ηνχ Καίζαξνο, επεγξάθεκελ νη πηζηνί, νλφκαηη ζεφηεηνο, ζνχ ηνχ 
ελαλζξσπήζαληνο Θενχ εκψλ, Μέγα ζνπ ηφ έιενο, δφμα ζνη.  
 

Καί γίλεηαη Δίζνδνο κεηά ηνχ Δπαγγειίνπ. Φψο ηιαξφλ, θαί ηά 
Αλαγλψζκαηα, θαηά ηήλ ηάμηλ απηψλ, κεηά ηψλ ηξνπαξίσλ θαί ηψλ ζηίρσλ 
απηψλ.  
 

Α' Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 1, 1-13) 

 Δλ αξρή επνίεζελ ν Θεφο ηφλ νπξαλφλ θαί ηήλ γήλ  

 ε δέ γή ήλ αφξαηνο θαί αθαηαζθεχαζηνο θαί ζθφηνο επάλσ ηήο αβχζζνπ 
θαί πλεχκα Θενχ επεθέξεην επάλσ ηνχ χδαηνο  

 θαί είπελ ν Θεφο γελεζήησ θψο θαί εγέλεην θψο  

 θαί είδελ ν Θεφο ηφ θψο φηη θαιφλ θαί δηερψξηζελ ν Θεφο αλά κέζνλ ηνχ 
θσηφο θαί αλά κέζνλ ηνχ ζθφηνπο  

 θαί εθάιεζελ ν Θεφο ηφ θψο εκέξαλ θαί ηφ ζθφηνο εθάιεζελ λχθηα θαί 
εγέλεην εζπέξα θαί εγέλεην πξσί εκέξα κία  

 θαί είπελ ν Θεφο γελεζήησ ζηεξέσκα ελ κέζσ ηνχ χδαηνο θαί έζησ 
δηαρσξίδνλ αλά κέζνλ χδαηνο θαί χδαηνο θαί εγέλεην νχησο  

 θαί επνίεζελ ν Θεφο ηφ ζηεξέσκα θαί δηερψξηζελ ν Θεφο αλά κέζνλ ηνχ 
χδαηνο ν ήλ ππνθάησ ηνχ ζηεξεψκαηνο θαί αλά κέζνλ ηνχ χδαηνο ηνχ 
επάλσ ηνχ ζηεξεψκαηνο  

 θαί εθάιεζελ ν Θεφο ηφ ζηεξέσκα νπξαλφλ θαί είδελ ν Θεφο φηη θαιφλ θαί 
εγέλεην εζπέξα θαί εγέλεην πξσί εκέξα δεπηέξα  

 θαί είπελ ν Θεφο ζπλαρζήησ ηφ χδσξ ηφ ππνθάησ ηνχ νπξαλνχ εηο 
ζπλαγσγήλ κίαλ θαί νθζήησ ε μεξά θαί εγέλεην νχησο θαί ζπλήρζε ηφ 
χδσξ ηφ ππνθάησ ηνχ νπξαλνχ εηο ηάο ζπλαγσγάο απηψλ θαί ψθζε ε μεξά  

 θαί εθάιεζελ ν Θεφο ηήλ μεξάλ γήλ θαί ηά ζπζηήκαηα ηψλ πδάησλ 
εθάιεζελ ζαιάζζαο θαί είδελ ν Θεφο φηη θαιφλ  

 θαί είπελ ν Θεφο βιαζηεζάησ ε γή βνηάλελ ρφξηνπ ζπείξνλ ζπέξκα θαηά 
γέλνο θαί θαζ' νκνηφηεηα θαί μχινλ θάξπηκνλ πνηνχλ θαξπφλ νπ ηφ ζπέξκα 
απηνχ ελ απηψ θαηά γέλνο επί ηήο γήο θαί εγέλεην νχησο  

 θαί εμήλεγθελ ε γή βνηάλελ ρφξηνπ ζπείξνλ ζπέξκα θαηά γέλνο θαί θαζ' 
νκνηφηεηα θαί μχινλ θάξπηκνλ πνηνχλ θαξπφλ νπ ηφ ζπέξκα απηνχ ελ 
απηψ θαηά γέλνο επί ηήο γήο θαί είδελ ν Θεφο φηη θαιφλ  

 θαί εγέλεην εζπέξα θαί εγέλεην πξσί εκέξα ηξίηε 
 



Β' Αξηζκψλ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 24, 2-3, 5-9, 17-18) 

 Δγέλεην πλεχκα Θενχ επί Βαιαάκ,  

 θαί αλαιαβψλ ηήλ παξαβνιήλ απηνχ είπελ  

 σο θαινί ζνπ νη νίθνη Ηαθψβ αη ζθελαί ζνπ Ηζξαήι σζεί λάπαη ζθηάδνπζαη 
θαί  

 σζεί παξάδεηζνη επί πνηακψλ θαί σζεί ζθελαί άο έπεμελ θχξηνο σζεί 
θέδξνη παξ' χδαηα  

 εμειεχζεηαη άλζξσπνο εθ ηνχ ζπέξκαηνο απηνχ θαί θπξηεχζεη εζλψλ 
πνιιψλ θαί πςσζήζεηαη ή Γσγ βαζηιεία απηνχ θαί απμεζήζεηαη ε βαζηιεία 
απηνχ  

 Θεφο σδήγεζελ απηφλ εμ Αηγχπηνπ σο δφμα κνλνθέξσηνο απηψ έδεηαη 
έζλε ερζξψλ 

 απηνχ θαί ηά πάρε απηψλ εθκπειηεί θαί ηαίο βνιίζηλ απηνχ θαηαηνμεχζεη 
ερζξφλ  

 θαηαθιηζείο αλεπαχζαην σο ιέσλ θαί σο ζθχκλνο ηίο αλαζηήζεη απηφλ νη 
επινγνχληέο ζε επιφγεληαη θαί νη θαηαξψκελνί ζε θεθαηήξαληαη  

 αλαηειεί άζηξνλ εμ Ηαθψβ θαί αλαζηήζεηαη άλζξσπνο εμ Ηζξαήι θαί 
ζξαχζεη ηνχο αξρεγνχο Μσαβ θαί πξνλνκεχζεη πάληαο πηνχο εζ  

 θαί έζηαη Δδσκ θιεξνλνκία θαί έζηαη θιεξνλνκία Ζζαπ ν ερζξφο απηνχ θαί 
Ηζξαήι επνίεζελ ελ Ηζρχτ 

 
Γ' Πξνθεηείαο Μηραίνπ ηφ Αλάγλσζκα 

(Κεθ. 4, 6-7 & 5, 1-3) 

 Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο ιέγεη θχξηνο ζπλάμσ ηήλ ζπληεηξηκκέλελ θαί ηήλ 
εμσζκέλελ εηζδέμνκαη θαί νχο απσζάκελ  

 θαί ζήζνκαη ηήλ ζπληεηξηκκέλελ εηο ππφιεηκκα θαί ηήλ απσζκέλελ εηο 
έζλνο ηζρπξφλ θαί βαζηιεχζεη θχξηνο επ' απηνχο ελ φξεη ησλ απφ ηνχ λχλ 
θαί έσο εηο ηφλ αηψλα 

 Σάδε ιέγεη Κχξηνο, θαί ζπ Βεζιεέκ νίθνο ηνχ Δθξαζά νιηγνζηφο εί ηνχ είλαη 
ελ Ηζξαήι θαί ρηιηάζηλ Ηνχδα εθ ζνχ κνη εμειεχζεηαη ηνχ είλαη εηο άξρνληα 
ελ ηψ αί έμνδνη απηνχ απ' αξρήο εμ εκεξψλ αηψλνο 

 δηά ηνχην δψζεη απηνχο έσο θαηξνχ ηηθηνχζεο ηέμεηαη θαί νη επίινη πνη ηψλ 
αδειθψλ απηψλ επηζηξέςνπζηλ επί ηνχο πηνχο Ηζξαήι 

 θαί ζηήζεηαη θαί φςεηαη θαί πνηκαλεί ηφ πνίκληνλ απηνχ ελ ηζρχη θπξίνπ θαί 
ελ ηή δφμε ηνχ νλφκαηνο θπξίνπ ηνχ Θενχ απηψλ ππάξμνπζηλ δηφηη λχλ 
κεγαιπλζήζεηαη έσο άθξσλ ηήο γήο 

 
Δίηα αληζηάκελνη ιέγνκελ 

 
Σξνπάξηνλ  Ήρνο πι. β'  

Λαζψλ εηέρζεο ππφ ηφ πήιαηνλ, αιι' νπξαλφο ζε πάζηλ εθήξπμελ, ψζπεξ 
ζηφκα, ηφλ Αζηέξα πξνβαιιφκελνο σηήξ, Καί Μάγνπο ζνη πξνζήλεγθελ, ελ 
πίζηεη πξνζθπλνχληάο ζε, κεζ' ψλ ειέεζνλ εκάο.  



ηίρνο α' Οη ζεκέιηνη απηνχ έλ ηνίο φξεζη ηνίο αγίνηο, αγαπά Κχξηνο ηάο πχιαο 
ηψλ, ππέξ πάληα ηά ζθελψκαηα Ηαθψβ.  

 Καί Μάγνπο ζνη πξνζήλεγθελ, έλ πίζηεη πξνζθπλνχληάο ζε, κεζ' ψλ 
ειέεζνλ εκάο.  

ηίρνο β' Γεδνμαζκέλα ειαιήζε πεξί ζνχ, ε Πφιηο ηνχ Θενχ, κλεζζήζνκαη 
Ραάβ θαί Βαβπιψλνο, ηνίο γηλψζθνπζί κε.  

 Καί Μάγνπο ζνη πξνζήλεγθελ, έλ πίζηεη πξνζθπλνχληάο ζε, κεζ' ψλ 
ειέεζνλ εκάο.  

ηίρνο γ' Καί ηδνχ αιιφθπινη, θαί Σχξνο, θαί ιαφο ηψλ Αηζηφπσλ.  

 Καί Μάγνπο ζνη πξνζήλεγθελ, έλ πίζηεη πξνζθπλνχληάο ζε, κεζ' ψλ 
ειέεζνλ εκάο.  

ηίρνο δ' Οχηνη εγελλήζεζαλ εθεί, Μήηεξ ηψλ, εξεί άλζξσπνο εγελλήζε ελ 
απηή, θαί απηφο εζεκειίσζελ απηήλ ν' Τςηζηνο.  

 Καί Μάγνπο ζνη πξνζήλεγθελ, έλ πίζηεη πξνζθπλνχληάο ζε, κεζ' ψλ 
ειέεζνλ εκάο.  

ηίρνο ε' Κχξηνο δηεγήζεηαη ελ γξαθή ιαψλ, θαί Αξρφλησλ ηνχησλ ηψλ 
γεγελλεκέλσλ ελ απηή, Χο επθξαηλνκέλσλ πάλησλ ε θαηνηθία ελ ζνί.  

 Καί Μάγνπο ζνη πξνζήλεγθελ, έλ πίζηεη πξνζθπλνχληάο ζε, κεζ' ψλ 
ειέεζνλ εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Λαζψλ εηέρζεο ππφ ηφ πήιαηνλ, αιι' νπξαλφο ζε πάζηλ εθήξπμελ, ψζπεξ 
ζηφκα, ηφλ Αζηέξα πξνβαιιφκελνο σηήξ, Καί Μάγνπο ζνη πξνζήλεγθελ, ελ 
πίζηεη πξνζθπλνχληάο ζε, κεζ' ψλ ειέεζνλ εκάο.  
 

Δίηα, ηά εθεμήο Αλαγλψζκαηα 
 

Γ' Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα (Κεθ. 11, 1-10) 

 Σάδε ιέγεη Κχξηνο, εμειεχζεηαη ξάβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαη θαί άλζνο εθ ηήο 
ξίδεο αλαβήζεηαη  

 θαί αλαπαχζεηαη επ' απηφλ πλεχκα ηνχ Θενχ πλεχκα ζνθίαο θαί ζπλέζεσο 
πλεχκα βνπιήο θαί Ηζρχνο πλεχκα γλψζεσο θαί επζεβείαο  

 εκπιήζεη απηφλ πλεχκα θφβνπ Θενχ νπ θαηά ηήλ δφμαλ θξηλεί νπδέ θαηά 
ηήλ ιαιηάλ ειέγμεη  

 αιιά θξηλεί ηαπεηλψ θξίζηλ θαί ειέγμεη ηνχο ηαπεηλνχο ηήο γήο θαί παηάμεη 
γήλ ηψ ιφγσ ηνχ ζηφκαηνο απηνχ θαί ελ πλεχκαηη δηά ρεηιέσλ αλειεί αζεβή  

 θαί έζηαη δηθαηνζχλε εδσζκέλνο ηήλ νζθχλ απηνχ θαί αιεζεία εηιεκέλνο 
ηάο πιεπξάο 

 θαί ζπκβνζθεζήζεηαη ιχθνο κεηά αξλφο θαί πάξδαιηο ζπλαλαπαχζεηαη 
εξίθσ θαί κνζράξηνλ θαί ηαχξνο θαί ιέσλ άκα βνζθεζήζνληαη θαί παηδίνλ 
κηθξφλ άμεη απηνχο  

 θαί βνχο θαί άξθνο άκα βνζθεζήζνληαη θαί άκα ηά παηδία απηψλ έζνληαη 
θαί ιέσλ θαί βνχο άκα θάγνληαη άρπξα  

 θαί παηδίνλ λήπηνλ επί ηξψγιελ αζπίδσλ θαί επί θνί ηελ εθγφλσλ αζπίδσλ 
ηήλ ρείξα επηβαιεί  



 θαί νπ κή θαθνπνηήζσζηλ νπδέ κή δχλσληαη απνιέζαη νπδέλα επί ηφ φξνο 
ηφ άγηφλ κνπ φηη ελεπιήζζε ε ζχκπαζα ηνχ γλψλαη ηφλ θχξηνλ σο χδσξ 
πνιχ θαηαθαιχςαη ζαιάζζαο  

 θαί έζηαη ελ ηή εκέξα εθείλε ε ξίδα ηνχ Ηεζζαη θαί ν αληζηάκελνο άξρεηλ 
εζλψλ επ' απηψ έζλε ειπηνχζηλ θαί έζηαη ε αλάπαπζηο απηνχ ηηκή 

 
Δ' Πξνθεηείαο Ηεξεκίνπ ηφ Αλάγλσζκα  

(Βαξνχρ 3, 36-38 & 4, 1-4) 

 Οχηνο ν Θεφο εκψλ νπ ινγηζζήζεηαη έηεξνο πξφο απηφλ  

 εμεχξελ πάζαλ νδφλ επηζηήκεο θαί έδσθελ απηήλ Ηαθψβ ηψ παηδί απηνχ 
θαί Ηζξαήι ηψ εγαπεκέλσ ππ' απηνχ 

 κεηά ηνχην επί ηήο γήο ψθζε θαί ελ ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε  

 αχηε ε βίβινο ηψλ πξνζηαγκάησλ ηνχ Θενχ θαί ν λφκνο ν ππάξρσλ εηο 
ηφλ αηψλα πάληεο νη θξαηνχληεο απηήο εηο δσήλ νη δέ θαηαιείπνληεο απηήλ 
απνζαλνχληαη 

 επηζηξέθνπ Ηαθψβ θαί επηιαβνχ απηήο δηφδεπζνλ πξφο ηήλ ιάκςηλ 
θαηέλαληη ηνχ Φσηφο απηήο  

 κή δψο εηέξσ ηήλ δφμαλ ζνπ θαί ηά ζπκθέξνληά ζνη έζλεη αιινηξίσ 

 καθάξηνί εζκελ Ηζξαήι φηη ηά αξεζηά ηψ Θεψ εκίλ γλσζηά εζηηλ 
 

Σ' Πξνθεηείαο Γαληήι ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 2, 31-36, 44-45) 

Δίπε Γαληήι, ηψ Ναβνπρνδνλφζνξ, χ Βαζηιεχ εΘεψξεηο, θαί ηδνχ είθσλ κία, 
κεγάιε ε εηθψλ εθείλε, θαί ε πξφζνςηο απηήο ππεξθεξήο, εζηψζα πξφ 
πξνζψπνπ ζνπ ε φξαζηο απηήο, θνβεξά. Δηθψλ, ήο ε θεθαιή ρξπζίνπ 
θαζαξνχ, αη ρείξεο θαί ηφ ζηήζνο θαί νη βξαρίνλεο απηήο, αξγπξνί, ε θνηιία θαί 
νη κεξνί, ραιθνί, αη θλήκαη, ζηδεξαί, νη πφδεο κέξνο κέλ ηη ζηδεξνχλ, κέξνο δέ 
ηη νζηξάθηλνλ. Δζεψξεηο, έσο φηνπ απεηκήζε ιίζνο απφ φξνπο άλεπ ρεηξφο, 
θαί επάηαμε ηήλ εηθφλα επί ηνχο πφδαο ηνχο ζηδεξνχο θαί νζηξαθίλνπο, θαί 
ειέπηπλελ απηνχο εηο ηέινο. Σφηε ειεπηχλζεζαλ εηο άπαμ, ηφ φζηξαθνλ ν 
ζίδεξνο, ν ραιθφο, ν άξγπξνο, ν ρξπζφο, θαί εγέλνλην σζεί θνληνξηφο απφ 
άισλνο ζεξηλήο, θαί εμήξελ απηά ηφ πιήζνο ηνχ πλεχκαηνο, θαί ηφπνο νπρ 
επξέζε ελ απηνίο, θαί ν ιίζνο, ν παηάμαο ηήλ εηθφλα, εγέλεην εηο φξνο κέγα θαί 
επιήξσζε πάζαλ ηήλ γήλ, ηνχηφ εζηη ηφ ελχπληνλ, θαί ηήλ ζχγθξηζηλ απηνχ, 
εξνχκελ ελψπηνλ ηνχ Βαζηιέσο. Αλαζηήζεη ν Θεφο ηνχ νπξαλνχ βαζηιείαλ, 
ήηηο εηο ηφλ αηψλα νπ δηαθζαξήζεηαη, θαί ε βαζηιεία απηνχ ιαψ εηέξσ νπρ 
ππνιεηθζήζεηαη, θαί ιεπηπλεί θαί εθιηθκήζεη πάζαο ηάο βαζηιείαο, θαί απηή 
αλαζηήζεηαη εηο ηνχο αηψλαο, φλ ηξφπνλ είδεο, φηη απφ φξνπο εηκήζε ιίζνο 
άλεπ ρεηξψλ, θαί ειέπηπλε ηφ φζηξαθνλ, ηφλ ζίδεξνλ, ηφλ ραιθφλ, ηφλ 
άξγπξνλ, ηφλ ρξπζφλ, ν Θεφο ν κέγαο εγλψξηζε ηψ βαζηιεί, ά δεί γελέζζαη 
κεηά ηαχηα, θαί αιεζηλφλ ηφ ελχπληνλ, θαί πηζηή ε ζχγθξηζηο απηνχ.  
 

Σξνπάξηνλ  Ήρνο πι. β'  
Αλέηεηιαο Υξηζηέ εθ Παξζέλνπ, λνεηέ Ήιηε ηήο Γηθαηνζχλεο, θαί Αζηήξ ζε 



ππέδεημελ, ελ πειαίσ ρσξνχκελνλ ηφλ αρψξεηνλ. Μάγνπο νδεγήζαο εηο 
πξνζθχλεζίλ ζνπ, κεζ' ψλ ζε κεγαιχλνκελ, Εσνδφηα δφμα ζνη.  
ηίρνο α' Ο Κχξηνο εβαζίιεπζελ, εππξέπεηαλ ελεδχζαην, ελεδχζαην Κχξηνο 
δχλακηλ θαί πεξηεδψζαην.  

 Μάγνπο φδεγήζαο εηο πξνζθχλεζίλ ζνπ, κεζ' ψλ ζε κεγαιχλνκελ, 
Εσνδφηα δφμα ζνη.  

ηίρνο β' Καί γάξ εζηεξέσζε ηήλ νηθνπκέλελ, ήηηο νχ ζαιεπζήζεηαη, έηνηκνο ν 
ζξφλνο απφ ηφηε.  

 Μάγνπο νδεγήζαο εηο πξνζθχλεζίλ ζνπ, κεζ' ψλ ζε κεγαιχλνκελ, 
Εσνδφηα δφμα ζνη.  

ηίρνο γ'. Δπήξαλ νη πνηακνί Κχξηε, επήξαλ νί πνηακνί θσλάο απηψλ, 
αξνχζηλ νη πνηακνί επηηξίςεηο απηψλ, απφ θσλψλ πδάησλ πνιιψλ.  

 Μάγνπο νδεγήζαο εηο πξνζθχλεζίλ ζνπ, κεζ' ψλ ζε κεγαιχλνκελ, 
Εσνδφηα δφμα ζνη.  

ηίρνο δ'. Θαπκαζηνί νί κεηεσξηζκνί ηήο ζαιάζζεο, ζαπκαζηφο ελ πςεινίο ν 
Κχξηνο, ηά καξηχξηά ζνπ επηζηψζεζαλ ζθφδξα.  

 Μάγνπο νδεγήζαο εηο πξνζθχλεζίλ ζνπ, κεζ' ψλ ζε κεγαιχλνκελ, 
Εσνδφηα δφμα ζνη.  

ηίρνο ε' Σψ νίθσ ζνπ πξέπεη αγίαζκα, Κχξηε, εηο καθξφηεηα εκεξψλ.  

 Μάγνπο νδεγήζαο εηο πξνζθχλεζίλ ζνπ, κεζ' ψλ ζε κεγαιχλνκελ, 
Εσνδφηα δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Αλέηεηιαο Υξηζηέ εθ Παξζέλνπ, λνεηέ Ήιηε ηήο Γηθαηνζχλεο, θαί Αζηήξ ζε 
ππέδεημελ, ελ πειαίσ ρσξνχκελνλ ηφλ αρψξεηνλ. Μάγνπο νδεγήζαο εηο 
πξνζθχλεζίλ ζνπ, κεζ' ψλ ζε κεγαιχλνκελ, Εσνδφηα δφμα ζνη.  
 

Δίηα, ηά εθεμήο Αλαγλψζκαηα 
 

Ε' Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ, 9, 6-7) 

 Παηδίνλ εγελλήζε εκίλ πηφο θαί εδφζε εκίλ νπ ε αξρή εγελήζε επί ηνχ 
ψκνπ απηνχ θαί θαιείηαη ηφ φλνκα απηνχ κεγάιεο βνπιήο άγγεινο εγψ γάξ 
άμσ εηξήλελ επί ηνχο άξρνληαο εηξήλελ θαί πγίεηαλ απηψ 

 κεγάιε ε αξρή απηνχ θαί ηήο εηξήλεο απηνχ νπθ έζηηλ φξηνλ επί ηφλ ζξφλνλ 
Γαπτδ θαί ηήλ βαζηιείαλ απηνχ θαηνξζψζαη απηήλ θαί αληηιαβέζζαη απηήο 
ελ δηθαηνζχλε θαί ελ θξίκαηη απφ ηνχ λχλ θαί εηο ηφλ αηψλα ρξφλνλ ν δήινο 
θπξίνπ ζαβαψζ πνηήζεη ηαχηα 

 
Ζ' Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 

(Κεθ. 7, 10-16 & 8, 1-4, 8-10) 

 Πξνζέζεην θχξηνο ιαιήζαη ηψ Αραδ ιέγσλ  

 αηηεζαη ζεαπηψ ζεκείνλ παξά θπξίνπ Θενχ ζνπ εηο βάζνο ή εηο χςνο 

 θαί είπελ Αραδ νπ κή αηηήζσ νπδ' νπ κή πεηξαζσ θχξηνλ  

 θαί εί πελ αθνχζαηε δή νίθνο Γαπτδ κή κηθξφλ πκίλ αγψλα παξέρεηλ 



αλζξψπνηο θαί πψο θπξίσ παξέρεηε αγψλα 

 δηά ηνχην δψζεη θχξηνο απηφο πκίλ ζεκείνλ ηδνχ ε παξζέλνο ελ γαζηξί έμεη 
θαί ηέμεηαη πηφλ θαί θαιέζεηο ηφ φλνκα απηνχ Δκκαλνπήι  

 βνχηπξνλ θαί κέιη θάγεηαη πξίλ ή γλψλαη απηφλ ή πξνειέζζαη πνλεξά 
εθιέμεηαη ηφ αγαζφλ  

 δηφηη πξίλ ή γλψλαη ηφ παηδίνλ αγαζφλ ή θαθφλ απεηζεί πνλεξία ηνχ 
εθιέμαζζαη ηφ αγαζφλ θαί θαηαιεηθζήζεηαη ε γή ελ ζχ θνβή απφ 
πξνζψπνπ ηψλ δχν βαζηιέσλ  

 θαί είπελ θχξηνο πξφο κε ιαβέ ζεαπηψ ηφκνλ θαηλνχ κεγάινπ θαί γξάςνλ 
εηο απηφλ γξαθίδη αλζξψπνπ ηνχ νμέσο πξνλνκήλ πνηήζαη ζθχισλ 
πάξεζηηλ γαξ  

 θαί καξηπξάο κνη πνίεζνλ πηζηνχο αλζξψπνπο ηφλ Οπξηαλ θαί ηφλ 
Εαραξηαλ πηφλ Βαξαρηνπ  

 θαί πξνζήιζνλ πξφο ηήλ πξνθήηηλ θαί ελ γαζηξί έιαβελ θαί έηεθελ πηφλ θαί 
είπελ θχξηφο κνη θάιεζνλ ηφ φλνκα απηνχ ηαρέσο ζθχιεπζνλ νμέσο 
πξνλφκεπζνλ  

 δηφηη πξίλ ή γλψλαη ηφ παηδίνλ θαιείλ παηέξα ή κεηέξα ιήκςεηαη δχλακηλ 
Γακαζθνχ θαί ηά ζθχια ακαξείαο έλαληη βαζηιέσο Αζζπξίσλ  

 θαί αθειεί απφ ηήο Ηνπδαίαο άλζξσπνλ φο δπλήζεηαη θεθαιήλ άξαη ή 
δπλαηφλ ζπληειέζαζζαί ηη θαί έζηαη ε παξεκβνιή απηνχ ψζηε πιεξψζαη ηφ 
πιάηνο ηήο ρψξαο ζνπ κεζ' εκψλ ν Θεφο  

 γλψηε έζλε θαί εηηάζζε επαθνχζαηε έσο εζράηνπ ηήο γήο ηζρπθφηεο 
εηηάζζε εάλ γάξ πάιηλ ηζρχζεηε πάιηλ εηηεζήζεζζε  

 θαί ήλ άλ βνπιεχζεζζε βνπιήλ δηαζθεδάζεη θχξηνο θαί ιφγνλ φλ εάλ 
ιαιήζεηε νπ κή εκκείλε πκίλ φηη κεζ' εκψλ θχξηνο ν Θεφο 

 
Μεηά δέ ηήλ ηψλ Αλαγλσζκάησλ ζπκπιήξσζηλ, γίλεηαη πλαπηή, θαί 

κεηά ηήλ Δθθψλεζηλ, ςάιιεηαη ηφ Σξηζάγηνλ.  
 

Δίηα Πξνθείκελνλ ηνχ Απνζηφινπ.  
Ήρνο α'.  

Κχξηνο είπε πξφο κε, Τηφο κνπ εί ζχ, εγσ ζήκεξνλ γεγέλλεθά ζε.  
ηίρ. Αίηεζαη παξ' εκνχ, θαί δψζσ ζνη έζλε ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ.  
 

Πξφο Δβξαίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ 
ηφ Αλάγλσζκα (Κεθ. 1, 1-14 & 2, 1-3) 

 Πνιπκεξψο θαί πνιπηξφπσο πάιαη ν Θεφο ιαιήζαο ηνίο παηξάζηλ ελ ηνίο 
πξνθήηαηο,  

 επ' εζράησλ ηψλ εκεξψλ ηνχησλ ειάιεζελ εκίλ ελ πηψ, φλ έζεθε 
θιεξνλφκνλ πάλησλ, δη' νπ θαί ηνχο αηψλαο επνίεζελ,  

 φο σλ απαχγαζκα ηήο δφμεο, θαί ραξαθηήξ ηήο ππνζηάζεσο απηνχ, 
θέξσλ ηε ηά πάληα ηψ ξήκαηη ηήο δπλάκεσο απηνχ, δη' εαπηνχ θαζαξηζκφλ 
πνηεζάκελνο ηψλ ακαξηηψλ εκψλ, εθάζηζελ ελ δεμηά ηήο κεγαισζχλεο ελ 
πςεινίο,  



 ηνζνχησ θξείηησλ γελφκελνο ηψλ αγγέισλ, φζσ δηαθνξψηεξνλ παξ' 
απηνχο θεθιεξνλφκεθελ φλνκα.  

 ηίλη γάξ εηπέ πνηε ηψλ αγγέισλ, Τηφο κνπ εί ζχ, εγψ ζήκεξνλ γεγέλλεθά 
ζε; Καί πάιηλ Δγψ έζνκαη απηψ εηο παηέξα, θαί απηφο έζηαη κνη εηο πηφλ.  

 φηαλ δέ πάιηλ εηζαγάγε ηφλ πξσηφηνθνλ εηο ηήλ νηθνπκέλελ, ιέγεη, θαί 
πξνζθπλεζάησζαλ απηψ πάληεο άγγεινη Θενχ.  

 θαί πξφο κέλ ηνχο αγγέινπο ιέγεη, Ο πνηψλ ηνχο αγγέινπο απηνχ 
πλεχκαηα, θαί ηνχο ιεηηνπξγνχο απηνχ ππξφο θιφγα,  

 πξφο δέ ηφλ πηφλ, Ο ζξφλνο ζνπ, ν Θεφο, εηο ηφλ αηψλα ηνχ αηψλνο, 
ξάβδνο επζχηεηνο ε ξάβδνο ηήο βαζηιείαο ζνπ.  

 εγάπεζαο δηθαηνζχλελ, θαί εκίζεζαο αλνκίαλ, δηά ηνχην έρξηζέ ζε ν Θεφο 
ν Θεφο ζνπ, έιαηνλ αγαιιηάζεσο παξά ηνχο κεηφρνπο ζνπ.  

 θαί, χ θαη' αξράο, Κχξηε, ηήλ γήλ εζεκειίσζαο, θαί έξγα ηψλ ρεηξψλ ζνχ 
εηζηλ νη νπξαλνί,  

 απηνί απνινχληαη, ζχ δέ δηακέλεηο, θαί πάληεο σο ηκάηηνλ παιαησζήζνληαη,  

 θαί σζεί πεξηβφιαηνλ ειίμεηο απηνχο, θαί αιιαγήζνληαη, ζχ δέ ν απηφο εί, 
θαί ηά έηε ζνπ νπθ εθιείςνπζη.  

 πξφο ηίλα δέ ηψλ αγγέισλ είξεθέ πνηε, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ 
ηνχο ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ; 

 νπρί πάληεο εηζί ιεηηνπξγηθά πλεχκα εηο δηαθνλίαλ απνζηειιφκελα δηά ηνχο 
κέιινληαο θιεξνλνκείλ ζσηεξίαλ; 

 Γηά ηνχην δεί πεξηζζνηέξσο εκάο πξνζέρεηλ ηνίο αθνπζζείζη, κή πνηε 
παξαξξπψκελ.  

 εη γάξ ν δη, αγγέισλ ιαιεζείο ιφγνο εγέλεην βέβαηνο, θαί πάζα παξάβαζηο 
θαί παξαθνή έιαβελ έλδηθνλ κηζζαπνδνζίαλ,  

 πψο εκείο εθθεπμφκεζα ηειηθαχηεο ακειήζαληεο ζσηεξίαο; ήηηο, αξρήλ 
ιαβνχζα ιαιείζζαη δηά ηνχ Κπξίνπ, ππφ ηψλ αθνπζάλησλ εηο εκάο 
εβεβαηψζε,  

 
Αιιεινχτα  Ήρνο πι. δ'  

 
Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ, ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ.  
ηίρ. Ράβδνλ δπλάκεσο εμαπνζηειεί ζνη Κχξηνο, εθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ 
εγέλλεζά ζε.  
 

Δπαγγέιηνλ εθ ηνχ θαηά Λνπθάλ 
(Κεθ. 2, 1-20) 

 Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, εμήιζε δφγκα παξά Καίζαξνο Απγνχζηνπ, 
απνγξάθεζζαη πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ.  

 αχηε ε απνγξαθή πξψηε εγέλεην εγεκνλεχνληνο ηήο πξίαο Κπξελίνπ.  

 θαί επνξεχνλην πάληεο απνγξάθεζζαη, έθαζηνο εηο ηήλ ηδίαλ πφιηλ.  

 αλέβε δέ θαί Ησζήθ απφ ηήο Γαιηιαίαο, εθ πφιεσο Ναδαξέζ, εηο ηήλ 
Ηνπδαίαλ, εηο πφιηλ Γαβίδ, ήηηο θαιείηαη Βεζιεέκ, δηά ηφ είλαη απηφλ εμ νίθνπ 



θαί παηξηάο Γαβίδ,  

 απνγξάςαζζαη ζχλ Μαξηάκ ηή κεκλεζηεπκέλε απηψ γπλαηθί, νχζε εγθχσ.  

 εγέλεην δέ ελ ηψ είλαη απηνχο εθεί, επιήζζεζαλ αη εκέξαη ηνχ ηεθείλ απηήλ,  

 θαί έηεθε ηφλ πηφλ απηήο ηφλ πξσηφηνθνλ, θαί εζπαξγάλσζελ απηφλ, θαί 
αλέθιηλελ απηφλ ελ ηή θάηλε, δηφηη νπθ ήλ απηνίο ηφπνο ελ ηψ θαηαιχκαηη.  

 Καί πνηκέλεο ήζαλ ελ ηή ρψξα ηή απηή αγξαπινχληεο θαί Φπιάζζνληεο 
θπιαθάο ηήο λπθηφο επί ηήλ πνίκλελ απηψλ.  

 θαί ηδνχ άγγεινο Κπξίνπ επέζηε απηνίο, θαί δφμα Κπξίνπ πεξηέιακςελ 
απηνχο.  

 θαί εθνβήζεζαλ θφβνλ κέγαλ.  

 θαί είπελ απηνίο ν άγγεινο, Μή θνβείζζε, ηδνχ γάξ, επαγγειίδνκαη πκίλ 
ραξάλ κεγάιελ, ήηηο έζηαη παληί ηψ ιαψ.  

 φηη εηέρζε πκίλ ζήκεξνλ σηήξ, φο εζηη Υξηζηφο Κχξηνο, ελ πφιεη Γαβίδ.  

 θαί ηνχην πκίλ ηφ ζεκείνλ, επξήζεηε βξέθνο εζπαξγαλσκέλνλ, θείκελνλ ελ 
ηή θάηλε.  

 θαί εμαίθλεο εγέλεην ζχλ ηψ αγγέισ πιήζνο ζηξαηηάο νπξαλίνπ, 
αηλνχλησλ ηφλ Θεφλ, θαί ιεγφλησλ,  

 Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαί επί γήο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία.  

 Καί εγέλεην σο απήιζνλ απ' απηψλ εηο ηφλ νπξαλφλ νη άγγεινη, θαί νη 
άλζξσπνη νη πνηκέλεο εί πνλ πξφο αιιήινπο, Γηέιζσκελ δή έσο Βεζιεέκ, 
θαί ίδσκελ ηφ ξήκα ηνχην ηφ γεγνλφο ν Κχξηνο εγλψξηζελ εκίλ.  

 θαί ήιζνλ ζπεχζαληεο, θαί αλεχξνλ, ηήλ ηε Μαξηάκ θαί ηφλ Ησζήθ, θαί ηφ 
βξέθνο θείκελνλ ελ ηή θαηλε.  

 ηδφληεο δέ δηεγλψξηζαλ πεξί ηνχ ξήκαηνο ηνχ ιαιεζέληνο απηνίο πεξί ηνχ 
παηδίνπ ηνχηνπ.  

 θαί πάληεο νη αθνχζαληεο εζαχκαζαλ πεξί ηψλ ιαιεζέλησλ ππφ ηψλ 
Πνηκέλσλ πξφο απηνχο,  

 ε δέ Μαξηάκ πάληα ζπλεηήξεη ηά ξήκαηα ηαχηα, ζπκβάιινπζα ελ ηή θαξδία 
απηήο.  

 θαί επέζηξεςαλ νη πνηκέλεο, δνμάδνληεο θαί αηλνχληεο ηφλ Θεφλ επί πάζηλ 
νηο ήθνπζαλ θαί είδνλ, θαζψο ειαιήζε πξφο απηνχο.  

 
Καί θαζ' εμήο, ε Θεία Λεηηνπξγία ηνχ Μεγάινπ Βαζηιείνπ.  

 
Κνηλσληθφλ 

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

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά, Ηδηφκεια,  
Ήρνο α'  

Ηάλλνπ Μνλαρνχ 
Ο νπξαλφο θαί ε γή, ζήκεξνλ πξνθεηηθψο εθξαηλέζζσζαλ. Άγγεινη θαί 
άλζξσπνη, πλεπκαηηθψο παλεγπξίζσκελ, φηη Θεφο ελ ζαξθί επέθαλε, ηνίο ελ 
ζθφηεη θαί ζθηά θαζεκέλνηο, γελλεζείο εθ γπλαηθφο, πήιαηνλ θαί θάηλε 
ππεδέμαλην απηφλ, Πνηκέλεο ηφ ζαχκα αλαθεξχηηνπζη, Μάγνη εμ Αλαηνιψλ, ελ 



Βεζιεέκ δψξα πξνζάγνπζηλ, εκείο δέ ηφλ αίλνλ αλαμίνηο ρείιεζηλ, αγγειηθψο 
απηψ πξνζάμσκελ, Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαί επί γήο εηξήλε, ήιζε γάξ ε 
πξνζδνθία ηψλ εζλψλ, ήιζελ, έζσζελ εκάο, εθ ηήο δνπιείαο ηνχ ερζξνχ.  

Ο απηφο, ηνχ απηνχ 
Ο νπξαλφο θαί ε γή, ζήκεξνλ ελψζεζαλ, ηερζέληνο ηνχ Υξηζηνχ, ήκεξνλ 
Θεφο επί γήο παξαγέγνλε, θαί άλζξσπνο εηο νπξαλνχο αλαβέβεθε, ήκεξνλ 
νξάηαη ζαξθί, ν θχζεη αφξαηνο, δηά ηφλ άλζξσπνλ, δηά ηνχην θαί εκείο 
δνμνινγνχληεο, βνήζσκελ απηψ, Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαί επί γήο εηξήλε, 
ήλ εκίλ εβξάβεπζελ, ε παξνπζία ζνπ, σηήξ εκψλ δφμα ζνη.  

Ο απηφο, ηνχ απηνχ 
Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, έλ Βεζιεέκ αθνχσ, ππφ Αζσκάησλ ζήκεξνλ, ηψ επί 
γήο εηξήλελ, επδνθήζαληη γελέζζαη. Νχλ ε Παξζέλνο νπξαλψλ πιαηπηέξα, 
εμαλέηεηιε γάξ θψο ηνίο εζθνηηζκέλνηο, θαί ηαπεηλνχο χςσζε, ηνχο αγγειηθψο 
κεισδνχληαο, Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ.  

Ο απηφο 
Σφλ θαη' εηθφλα θαί νκνίσζηλ, ξχζαληα εθ παξαβάζεσο, ηδψλ ν Ηεζνχο, θιίλαο 
νπξαλνχο θαηέβε, θαί ψθεζελ ελ κήηξα παξζεληθή αλαιινηψησο, ίλα ελ απηή, 
ηφλ θζαξέληα Αδάκ, αλαπιάζε θξάδνληα, Γφμα ηή επηθαλεία ζνπ, ν 
ιπηξσηήο κνπ θαί Θεφο.  

Γφμα...  Ήρνο πι. α'  
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Μάγνη Πεξζψλ Βαζηιείο, επηγλφληεο ζαθψο, ηφλ επί γήο ηερζέληα, Βαζηιέα 
νπξάληνλ, ππφ ιακπξνχ αζηέξνο ειθφκελνη, έθζαζαλ ελ Βεζιεέκ, δψξα 
πξνζθέξνληεο έγθξηηα, ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί ζκχξλαλ, θαί πεζφληεο 
πξνζεθχλεζαλ, είδνλ γάξ ελ ηψ πειαίσ, βξέθνο θείκελνλ ηφλ Άρξνλνλ.  

Καί λχλ...  Ήρνο πι. β'  
Γεξκαλνχ 

Υνξεχνπζηλ Άγγεινη πάληεο ελ νπξαλψ, θαί αγάιινληαη ζήκεξνλ, ζθηξηά δέ 
πάζα ε θηίζηο, δηά ηφλ γελλεζέληα ελ Βεζιεέκ, σηήξα Κχξηνλ, φηη πάζα 
πιάλε ηψλ εηδψισλ πέπαπηαη, θαί βαζηιεχεη Υξηζηφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Ηδηφκεια 
 

Ήρνο β'  Γεξκαλνχ 
Μέγα θαί παξάδνμνλ ζαχκα, ηεηέιεζηαη ζή κεξνλ! Παξζέλνο ηίθηεη θαί κήηξα 
νπ θζείξεηαη, ν Λφγνο ζαξθνχηαη, θαί ηνχ Παηξφο νπ θερψξηζηαη, Άγγεινη κεηά 
Πνηκέλσλ δνμάδνπζη, θαί εκείο ζχλ απηνίο εθβνψκελ, Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, 
θαί επί γήο εηξήλε,  
 
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ. 
 

Ήρνο γ'  ηνχ απηνχ 
ήκεξνλ ηίθηεη ε Παξζέλνο, ηφλ Πνηεηήλ ηνχ παληφο, Δδέκ πξνζθέξεη 
ζπήιαηνλ, θαί αζηήξ κελχεη Υξηζηφλ, ηφλ Ήιηνλ ηνίο ελ ζθφηεη, Μεηά δψξσλ 



Μάγνη πξνζεθχλεζαλ, πίζηεη θσηηδφκελνη, θαί Πνηκέλεο είδνλ ηφ ζαχκα, 
Αγγέισλ αλπκλνχλησλ, θαί ιεγφλησλ, Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ.  
 
ηίρ. Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 
 

Ο απηφο, Αλαηνιίνπ 
Σνχ Κπξίνπ Ηεζνχ γελλεζέληνο, ελ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο, έμ Αλαηνιψλ 
ειζφληεο Μάγνη, πξνζεθχλεζαλ Θεφλ ελαλζξσπήζαληα, θαί ηνχο ζεζαπξνχο 
απηψλ πξνζχκσο αλνίμαληεο, δψξα ηίκηα πξνζέθεξνλ, δφθηκνλ ρξπζφλ, ψο 
Βαζηιεί ηψλ αηψλσλ, θαί ιίβαλνλ, ψο Θεψ ηψλ φισλ, σο ηξηεκέξσ δέ λεθξψ, 
ζκχξλαλ ηψ Αζαλάησ, Πάληα ηά έζλε, δεχηε πξνζθπλήζσκελ, ηψ ηερζέληη 
ζψζαη ηάο ςπράο ήκψλ.  

Γφμα...  Ήρνο δ'  
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Δπθξάλζεηη Ηεξνπζαιήκ, θαί παλεγπξίζαηε πάληεο, νη αγαπψληεο ηψλ, 
ήκεξνλ ν ρξφληνο ειχζε δεζκφο, ηήο θαηαδίθεο ηνχ, Αδάκ, ν Παξάδεηζνο 
εκίλ ελεψρζε, ν φθηο θαηεξγήζε, ήλ γάξ επάηεζε πξψελ, λχλ εζεάζαην, ηνχ 
Γεκηνπξγνχ γελνκέλελ Μεηέξα,  βάζνο πινχηνπ, θαί ζνθίαο, θαί γλψζεσο 
Θενχ, ε πξνμελήζαζα ηφλ ζάλαηνλ πάζε ζαξθί, ηήο ακαξηίαο ηφ φξγαλνλ, 
ζσηεξίαο απαξρή εγέλεην ηψ θφζκσ παληί, δηά ηήο Θενηφθνπ, βξέθνο γάξ 
ηίθηεηαη εμ απηήο, ν παληέιεηνο Θεφο, θαί δηά ηνχ ηφθνπ, Παξζελίαλ ζθξαγίδεη, 
ζεηξάο ακαξηεκάησλ, ιχσλ δηά ζπαξγάλσλ, θαί δηά λεπηφηεηνο, ηήο Δχαο 
ζεξαπεχεη, ηάο ελ ιχπαηο σδίλαο, Υνξεπέησ ηνίλπλ πάζα ε θηίζηο θαί 
ζθηξηάησ, αλαθαιέζαη γάξ απηήλ, παξαγέγνλε Υξηζηφο, θαί ζψζαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καί λχλ...  Ήρνο ν απηφο 
Αλαηνιίνπ 

πειαίσ παξψθεζαο, Υξηζηέ ν Θεφο, θάηλε ππεδέμαην, Πνηκέλεο δέ θαί 
Μάγνη πξνζεθχλεζαλ. Σφηε δή ηψλ Πξνθεηψλ επιεξνχην ηφ θήξπγκα, θαί 
Αγγέισλ αη Γπλάκεηο εζαχκαδνλ, βνψζαη θαί ιέγνπζαη, Γφμα ηή 
ζπγθαηαβάζεη ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' εθ γ'  
Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, αλέηεηιε ηψ θφζκσ, ηφ θψο ηφ ηήο 
γλψζεσο, ελ απηή γάξ νη ηνίο άζηξνηο ιαηξεχνληεο, ππφ αζηέξνο 
εδηδάζθνλην, ζέ πξνζθπλείλ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαί ζέ γηλψζθεηλ εμ 
χςνπο αλαηνιήλ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Σφ απηφ θαί εηο ηφ, Θεφο Κχξηνο 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 



Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Γεχηε ίδσκελ πηζηνί, πνχ εγελλήζε ν Υξηζηφο, αθνινπζήζσκελ ινηπφλ έλζα 
νδεχεη ν αζηήξ, κεηά ηψλ Μάγσλ Αλαηνιήο ηψλ Βαζηιέσλ. Άγγεινη πκλνχζηλ, 
αθαηαπαχζησο εθεί. Πνηκέλεο αγξαπινχζηλ, σδήλ επάμηνλ, Γφμα ελ πςίζηνηο 
ιέγνληεο, ηψ ζήκεξνλ ελ πειαίσ ηερζέληη, εθ ηήο Παξζέλνπ, θαί Θενηφθνπ, 
ελ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο. (Γίο) 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα φκνηνλ 
Σί ζαπκάδεηο Μαξηάκ; ηί εθζακβείζαη ηψ ελ ζνί; ηη άρξνλνλ Τηφλ, ρξφλσ 
εγέλλεζα θεζί, ηνχ ηηθηνκέλνπ ηήλ ζχιιεςηλ κή δηδαρζείζα. Άλαλδξνο εηκί, 
θαί πψο ηέμσ Τηφλ, άζπνξνλ γνλήλ ηίο εψξαθελ, φπνπ Θεφο δε βνχιεηαη, 
ληθάηαη θχζεσο ηάμηο, ψο γέγξαπηαη. Υξηζηφο εηέρζε, εθ ηήο Παξζέλνπ, ελ 
Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο. (Γίο) 
 
Μεηά δέ ηφλ Πνιπέιενλ, Κάζηζκα, φκνηνλ, ν αρψξεηνο παληί, πψο ερσξήζε 
ελ γαζηξί; ν ελ θφιπνηο ηνχ Παηξφο, πψο ελ αγθάιαηο ηήο Μεηξφο, πάλησο 
σο νίδελ σο εζέιεζε θαί σο, επδφθεζελ, άζαξθνο γάξ ψλ, εζαξθψζε εθψλ, 
θαί γέγνλελ ν λ ν νπθ ήλ δη' εκάο, θαί κή εθζηάο ηήο θχζεσο, κεηέζρε ηνχ 
εκεηέξνπ θπξάκαηνο. Γηπινχο εηέρζε, Υξηζηφο ηφλ άλσ, θφζκνλ ζέισλ 
αλαπιεξψζαη. (Γίο) 
 

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'  
Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νχ 
κεηακειεζήζεηαη.  
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ.  
 

Σφ Δπαγγέιηνλ θαηά ηνχ Μαηηζαίνπ 
(Κεθ. 2, 1-20) 

 Σνχ Ηεζνχ γελλεζέληνο ελ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο, ελ εκέξαηο Ζξψδνπ ηνχ 



βαζηιέσο, Ηδνχ, κάγνη απφ αλαηνιψλ παξεγέλνλην εηο Ηεξνζφιπκα,  

 ιέγνληεο, Πνχ εζηηλ ν ηερζείο βαζηιεχο ηψλ Ηνπδαίσλ, είδνκελ γάξ απηνχ 
ηφλ, αζηέξα ελ ηή αλαηνιή, θαί ήιζνκελ πξνζθπλήζαη απηψ.  

 αθνχζαο δέ Ζξψδεο ν βαζηιεχο εηαξάρζε, θαί πάζα Ηεξνζφιπκα κεη' 
απηνχ.  

 θαί ζπλαγαγψλ πάληαο ηνχο αξρηεξείο θαί γξακκαηείο ηνχ ιανχ, 
εππλζάλεην παξ' απηψλ πνχ ν Υξηζηφο γελλάηαη.  

 νη δέ είπνλ απηψ, Δλ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο, νχησ γάξ γέγξαπηαη δηά ηνχ 
πξνθήηνπ,  

 Καί ζχ, Βεζιεέκ γή Ηνχδα, νπδακψο ειαρίζηε εί ελ ηνίο εγεκφζηλ Ηνχδα, εθ 
ζνχ γάξ εμειεχζεηαη εγνχκελνο, φζηηο πνηκαλεί ηφλ ιαφλ κνπ ηφλ Ηζξαήι.  

 ηφηε Ζξψδεο, ιάζξα θαιέζαο ηνχο κάγνπο, εθξίβσζε παξ' απηψλ ηφλ 
ρξφλνλ ηνχ θαηλνκέλνπ αζηέξνο.  

 θαί πέκςαο απηνχο εηο Βεζιεέκ είπε, Πνξεπζέληεο αθξηβψο εμεηάζαηε πεξί 
ηνχ παηδίνπ, επάλ δέ εχξεηε, απαγγείιαηέ κνη, φπσο θαγψ ειζψλ 
πξνζθπλήζσ απηψ.  

 νη δέ αθνχζαληεο ηνχ βαζηιέσο επνξεχζεζαλ, θαί ηδνχ, ν αζηήξ, φλ είδνλ 
ελ ηή αλαηνιή, πξνήγελ απηνχο, έσο ειζψλ έζηε επάλσ νπ ήλ ηφ παηδίνλ.  

 ηδφληεο δέ ηφλ αζηέξα εράξεζαλ ραξάλ κεγάιελ ζθφδξα.  

 θαί ειζφληεο εηο ηήλ νηθίαλ, είδνλ ηφ παηδίνλ κεηά Μαξίαο ηήο κεηξφο 
απηνχ, θαί πεζφληεο πξνζεθχλεζαλ απηψ, θαί αλνίμαληεο ηνχο ζεζαπξνχο 
απηψλ πξνζήλεγθαλ απηψ δψξα, ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί ζκχξλαλ.  

 θαί ρξεκαηηζζέληεο θαη' φλαξ κή αλαθάκςαη πξφο Ζξψδελ, δη' άιιεο νδνχ 
αλερψξεζαλ εηο ηήλ ρψξαλ απηψλ.  

 Αλαρσξεζάλησλ ηψλ Μάγσλ, ηδνχ, άγγεινο Κπξίνπ θαίλεηαη θαη' φλαξ ηψ 
Ησζήθ, ιέγσλ, Δγεξζείο παξάιαβε ηφ παηδίνλ θαί ηήλ κεηέξα απηνχ, θαί 
θεχγε εηο Αίγππηνλ, θαί ίζζη εθεί έσο άλ είπσ ζνη, κέιιεη γάξ Ζξψδεο 
δεηείλ ηφ παηδίνλ, ηνχ απνιέζαη απηφ.  

 ν δέ εγεξζείο παξέιαβε ηφ παηδίνλ θαί ηήλ κεηέξα απηνχ λπθηφο θαί 
αλερψξεζελ εηο Αίγππηνλ,  

 θαί ήλ εθεί έσο ηήο ηειεπηήο Ζξψδνπ, ίλα πιεξσζή ηφ ξεζέλ ππφ ηνχ 
Κπξίνπ δηά ηνχ πξνθήηνπ, ιέγνληνο, εμ Αηγχπηνπ εθάιεζα ηφλ πηφλ κνπ.  

 ηφηε Ζξψδεο, ηδψλ φηη ελεπαίρζε ππφ ηψλ καγσλ, εζπκψζε ιίαλ, θαί 
απνζηείιαο αλείιε πάληαο ηνχο παίδαο ηνχο ελ Βεζιεέκ θαί ελ πάζη ηνίο 
νξίνηο απηήο, απφ δηεηνχο θαί θαησηέξσ, θαηά ηφλ ρξφλνλ φλ εθξίβσζε 
παξά ηψλ κάγσλ.  

 ηφηε επιεξψζε ηφ ξεζέλ δηά Ηεξεκίνπ ηνχ πξνθήηνπ, ιέγνληνο,  

 Φσλή ελ Ρακά εθνχζζε, ζξήλνο θαί θιαπζκφο θαί νδπξκφο πνιχο, Ραρήι 
θιαίνπζα ηά ηέθλα απηήο, θαί νπθ ήζειε παξαθιεζήλαη, φηη νπθ εηζί.  

 ηειεπηήζαληνο δέ ηνχ Ζξψδνπ, ηδνχ άγγεινο Κπξίνπ θαη' φλαξ θαίλεηαη ηψ 
Ησζήθ ελ Αηγχπησ,  

 ιέγσλ, Δγεξζείο παξάιαβε ηφ παηδίνλ θαί ηήλ κεηέξα απηνχ, θαί πνξεχνπ 
εηο γήλ Ηζξαήι, ηεζλήθαζη γάξ νη δεηνχληεο ηήλ ςπρήλ ηνχ παηδίνπ.  

 ν δέ εγεξζείο παξέιαβε ηφ παηδίνλ θαί ηήλ κεηέξα απηνχ θαί ήιζελ εηο γήλ 



Ηζξαήι.  

 αθνχζαο δέ φηη Αξρέιανο βαζηιεχεη επί ηήο Ηνπδαίαο αληί Ζξψδνπ ηνχ 
παηξφο απηνχ, εθνβήζε εθεί απειζείλ, ρξεκαηηζζείο δέ θαη' φλαξ, 
αλερψξεζελ εηο ηά κέξε ηήο Γαιηιαίαο,  

 θαί ειζψλ θαηψθεζελ εηο πφιηλ ιεγνκέλελ Ναδαξέζ, φπσο πιεξσζή ηφ 
ξεζέλ δηά ηψλ πξνθεηψλ φηη Ναδσξαίνο θιεζήζεηαη.  

 
Ο Ν' Γφμα...  Ήρνο β'  

Σά ζχκπαληα ζήκεξνλ, ραξάο πιεξνχληαη. Υξηζηφο εηέρζε εθ ηήο Παξζέλνπ.  
 

Καί λχλ... Σφ απηφ. Δίηα 
 
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο...  
 

Καί ςάιινκελ ηφ παξνλ Ηδηφκεινλ 
Ήρνο πι. β'  

Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ θαί επί γήο εηξήλε. ήκεξνλ δέρεηαη ε Βεζιεέκ, ηφλ 
θαζήκεξνλ δηά παληφο ζχλ Παηξί. ήκεξνλ Άγγεινη ηφ βξέθνο ηφ ηερζέλ, 
ζενπξεπψο δνμνινγνχζη. Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαί επί γήο εηξήλε, ελ 
αλζξψπνηο επδνθία.  
 

Καί νη Καλφλεο. Ο Παξψλ ηνχ θπξίνπ Κνζκά, θέξσλ αθξνζηηρίδα ηήλδε.  
 

Υξηζηφο βξνησζείο ήλ φπεξ Θεφο κέλε.  
 

Χδή α'  Ήρνο α'   
Ο Δηξκφο 

«Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε. Υξηζηφο εμ νπξαλψλ απαληήζαηε. Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Ρεχζαληα εθ παξαβάζεσο, Θενχ ηφλ θαη' εηθφλα γελφκελνλ, φινλ ηήο θζνξάο 
ππάξμαληα, θξείηηνλνο επηαηθφηα ζείαο δσήο, αχζηο αλαπιάηηεη, ν ζνθφο 
Γεκηνπξγφο, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Ηδψλ ν Κηίζηεο νιιχκελνλ, ηφλ άλζξσπνλ ρεξζίλ, φλ επνίεζε, θιίλαο 
νπξαλνχο θαηέξρεηαη, ηνχηνλ δέ εθ Παξζέλνπ ζείαο Αγλήο, φινλ νπζηνχηαη, 
αιεζεία ζαξθσζείο, φηη δεδφμαζηαη.  
 
νθία ιφγνο θαί δχλακηο, Τηφο ψλ ηνχ Παηξφο, θαί απαχγαζκα, Υξηζηφο ν 
Θεφο, δπλάκεηο ιαζψλ, φζαο ππεξθνζκίνπο, φζαο ελ γή, θαί ελαλζξσπήζαο, 
αλεθηήζαην εκάο, φηη δεδφμαζηαη.  
 

Έηεξνο Καλψλ Ηακβηθφο, Ησάλλνπ Μνλαρνχ, θέξσλ αθξνζηηρίδα ηήλδε 
δηά ζηίρσλ Ζξσειεγείσλ  



 

 Δπεπίεο κειέεζζηλ εθχκληα ηαχηα ιηγαίλεη  

 Τία Θενχ κεξφπσλ έλεθα ηηθηφκελνλ  

 Δλ ρζνλί, θαί ιχνληα πνιχζηνλα πή καηά θφζκνπ.  

 Αιι' Άλα. ξεηήξαο ξχεν ηψλ δε πφλσλ.  
 

Χδή α'  Ήρνο ν απηφο 
Ο Δηξκφο 

 «Έζσζε ιαφλ, ζαπκαηνπξγψλ Γεζπφηεο, » 

 Τγξφλ ζαιάζζεο θχκα ρεξζψζαο πάιαη. » 

 Δθψλ δέ ηερζείο εθ Κφξεο, ηξίβνλ βαηήλ, » 

 Πφινπ ηίζεζηλ εκίλ, φλ θαη νπζίαλ, » 

 Ηζφλ ηε Παηξί, θαί βξνηνίο δνμάδνκελ».  
 

 Ήλεγθε γαζηήξ εγηαζκέλε Λφγνλ,  

 αθψο αθιέθησ δσγξαθνπκέλε βάησ,  

 Μηγέληα κνξθή, ηή βξνηεζία Θεφλ,  

 Δχαο ηάιαηλαλ, λεδχλ αξάο ηήο πάιαη,  

 Λχνληα πηθξάο, φλ βξνηνί δνμάδνκελ.  
 

 Έδεημελ αζηήξ ηφλ πξφ ειίνπ Λφγνλ,  

 Διζφληα παχζαη ηήλ ακαξηίαλ Μάγνηο,  

 αθψο πεληρξφλ εηο ζπένο ηφλ ζπκπαζή,  

 έ ζπαξγάλνηο ειηθηφλ, φλ γεγεζφηεο,  

 Ηδνλ ηφλ απηφλ, θαί βξνηφλ θαί Κχξηνλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ π αηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ' 
εζράησλ εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζπφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, ν 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, άγηνο εί Κχξηε».  
 
Ο ηήο επηπλνίαο, κεηαζρψλ ηήο ακείλσ Αδάκ ρντθφο, θαί πξφο θζνξάλ 
θαηνιηζζήναο, γπλαηθεία απάηε, Υξηζηφλ γπλαηθφο βνά εμνξψλ, ν δη' εκέ θαη 
εκέ γεγνλψο, άγηνο εί Κχξηε.  
 
χκκνξθνο πειίλεο, επηεινχο δηαξηίαο Υξηζηέ γεγνλψο, θαί κεηνρή ζαξθφο 
ηήο ρείξσ, κεηαδνχο ζείαο θχηιεο, βξνηφο πεθπθψο, θαί κείλαο Θεφο, θαί 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, Άγηνο εί Κχξηε.  
 
Βεζιεέκ επθξαίλνπ, Ζγεκφλσλ Ηνχδα βαζίιεηα. ηφλ Ηζξαήι γάξ ν πνηκαίλσλ, 
Υεξνπβίκ ν επ' ψκσλ, εθ ζνχ πξνειζψλ Υξηζηφο εκθαλψο, θαί αλπςψζαο ηφ 
θέξαο εκψλ, πάλησλ εβαζίιεπζελ.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 



 «Νεχζνλ πξφο χκλνπο νηθεηψλ Δχεξγεηα, » 

 Δρζξνχ ηαπεηλψλ ηήλ επεξκέλελ νθξχλ, » 

 Φέξσλ ηε Παληεπφπηα ηήο ακαξηίαο, »  

 Τπεξζελ αθιφλεηνλ, εζηεξηγκέλνπο, » 

 Μάθαξ, κεισδνχο ηή βάζεη ηήο πίζηεσο. » 
 

 Νχκθεο παλάγλνπ ηφλ παλφιβηνλ ηφθνλ  

 Ηδείλ ππέξ λνχλ εμησκέλνο ρνξφο,  

 Άγξαπινο εθινλείην, ηψ μέλσ ηξφπσ.  

 Σάμηλ κεισδνχζάλ ηε ηψλ Αζσκάησλ,  

 Άλαθηα Υξηζηφλ, αζπφξσο ζαξθνχκελνλ.  
 

 Όςνπο αλάζζσλ νπξαλψλ επζπιαγρλία,  

 Σειεί θαζ' εκάο εμ αλπκθεχηνπ Κφξεο,  

 Άυινο ψλ ηφ πξφζζελ, αιι' επ' εζράησλ  

 Λφγνο παρπλζείο ζαξθί, ηφλ πεπησθφηα,  

 Ίλα πξφο απηφλ ειθχζε πξσηφθηηζηνλ.  
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ απαξρήλ ηψλ Δζλψλ, ν νπξαλφο ζνη πξνζεθφκηζε, ηψ θεηκέλσ λεπίσ ελ 
θάηλε, δη αζηέξνο ηνχο Μάγνπο θαιέζαο, νχο θαί θαηέπιεηηελ, νπ ζθήπηξα 
θαί ζξφλνη, αιι' εζράηε πησρεία, ηί γάξ, ηί δέ ηαπεηλφηεξνλ ζπαξγάλσλ, ελ 
επηειέζηεξνλ ζπειαίνπ, νίο δηέιακςελ ν ηήο ζεφηεηφο ζνπ πινχηνο. Κχξηε 
δφμα ζνη.  
 

Ηζηένλ φηη φηε ιέγνκελ ππαθνήλ, Κάζηζκα νπ ιέγνκελ σο έληηζη Σππηθνίο 
εχξνκελ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Αγαιιηάζζσ νπξαλφο, γή επθξαηλέζζσ. φηη εηέρζε επί γήο, ν Ακλφο ηνχ 
Θενχ, παξέρσλ ηψ θφζκσ ηήλ απνιχηξσζηλ. Ο Λφγνο ν ελ ηνίο θφιπνηο ψλ 
ηνχ Παηξφο, πξνήιζελ εθ ηήο Παξζέλνπ άλεπ ζπνξάο, φλ νη Μάγνη εμίζηαλην, 
νξψληεο ελ Βεζιεέκ, ηηθηφκελνλ ψο λήπηνλ φλ δνμάδεη ηά ζχκπαληα.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί άλζνο εμ απηήο Υξηζηέ, εθ ηήο Παξζέλνπ 
αλεβιάζηεζαο. εμ φξνπο ν αηλεηφο θαηαζθίνπ δαζένο ήιζεο ζαξθσζείο εμ 
απεηξάλδξνπ, ν άυινο θαί Θεφο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Ολ πάιαη πξνείπελ Ηαθψβ, εζλψλ απεθδνρήλ Υξηζηέ, θπιήο Ηνχδα 
εμαλέηεηιαο, θαί δχλακηλ Γακαζθνχ, ακαξείαο ζθχιά ηε, ήιζεο 



πξνλνκεχζσλ πιάλελ ηξέπσλ, εηο πίζηηλ Θενηεξπή. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 
Σνχ Μάληεσο πάιαη Βαιαάκ, ηψλ ιφγσλ κπεηάο ζνθνχο, αζηεξνζθφπνπο 
ραξάο έπιεζαο, αζηήξ εθ ηνχ Ηαθψβ, αλαηείιαο Γέζπνηα, Δζλψλ απαξρήλ 
εηζαγνκέλνπο, εδέμσ δέ πξνθαλψο, δψξά ζνη δεθηά πξνζθνκίδνληαο.  
 
Χο πφθσ γαζηξί Παξζεληθή, θαηέβεο πεηφο Υξηζηέ, θαί σο ζηαγφλεο ελ γή 
ζηάδνπζαη. Αηζίνπεο θαί ζαξζείο, θαί Αξάβσλ λήζνί ηε, αβά Μήδσλ, πάζεο 
γήο θξαηνχληεο, πξνζέπεζφλ ζνη σηήξ. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «Γέλνπο βξνηείνπ ηήλ αλάπιαζηλ πάιαη, »  

 Αδσλ Πξνθήηεο Αββαθνχκ, πξνκελχεη, »  

 Ηδείλ αθξάζησο αμησζείο ηφλ ηχπνλ. » 

 Νένλ βξέθνο γάξ, εμ φξνπο ηήο Παξζέλνπ, » 

 Δμήιζε ιαψλ, εηο αλάπιαζηλ Λφγνο. » 
 

 Ίζνο πξνήιζεο ηνίο βξνηνίο εθνπζίσο,  

 Όςηζηε, ζάξθα πξνζιαβψλ εθ Παξζέλνπ,  

 Ηφλ θαζάξαη ηήο δξαθνληείαο θάξαο,  

 Άγσλ άπαληαο πξφο ζέιαο δσεθφξνλ,  

 Θεφο πεθπθψο, εθ ππιψλ αλειίσλ.  
 

 Έζλε ηά πξφζζελ ηή θζνξά βεβπζκέλα.  

 ιεζξνλ άξδελ δπζκελνχο πεθεπγφηα,  

 Τςνχηε ρείξαο, ζχλ θξφηνηο εθπκλίνηο,  

 Μφλνλ ζέβνληα Υξηζηφλ, σο επεξγέηελ,  

 Δλ ηνίο θαζ εκάο ζπκπαζψο αθηγκέλνλ.  
 

 Ρίδεο θπείζα ηνχ Ηεζζαί Παξζέλε,  

 ξνπο παξήιζεο, ηψλ βξνηψλ ηήο νπζίαο,  

 Παηξφο ηεθνχζα ηφλ πξφ αηψλσλ Λφγνλ.  

 Χο επδφθεζελ απηφο, εζθξαγηζκέλελ,  

 Νεδχλ δηειζείλ ηή θελψζεη ηή μέλε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Θεφο ψλ εηξήλεο, Παηήξ νηθηηξκψλ, ηήο κεγάιεο Βνπιήο ζνπ ηφλ Άγγεινλ, 
εηξήλελ παξερφκελνλ απέζηεηιαο εκίλ, φζελ ζενγλσζίαο, πξφο θψο 
νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε Φηιάλζξσπε».  
 
Δλ δνχινηο ηψ Καίζαξνο δφγκαηη, απεγξάθεο πεηζήζαο, θαί δνχινπο εκάο, 
ερζξνχ θαί ακαξηίαο, ειεπζέξσζαο Υξηζηέ, φινλ ηφ θαζ εκάο δέ πησρεχζαο, 
θαί ρντθφλ εμ απηήο ελψζεσο, θαί θνηλσλίαο εζενχξγεζαο.  



 
Ηδνχ ε Παξζέλνο, σο πάιαη θεζίλ, ελ γαζηξί ζπιιαβνχζα εθχεζε, Θεφλ 
ελαλζξσπήζαληα, θαί κέλεη Παξζέλνο. δη ήο θαηαιιαγέληεο Θεψ νη 
ακαξησινί, Θενηφθνλ θπξίσονχζαλ, ελ πίζηεη αλπκλήζσκελ.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «Δθ λπθηφο έξγσλ, εζθνηηζκέλεο πιάλεο » 

 Ηιαζκφλ εκίλ Υξηζηέ ηνίο εγξεγφξσο, » 

 Νχλ ζνη ηεινχζηλ χκλνλ, σο επεξγέηε, » 

 Έιζνηο πνξίδσλ επρεξή ηε ηήλ ηξίβνλ, » 

 Καζ' ήλ αλαηξέρνληεο, εχξνηκελ θιένο. » 
 

 Απελέο έρζνο, ηφ πξφο απηφλ Γεζπφηεο,  

 Σεκψλ δηακπάμ, ζαξθφο ελ παξνπζία,  

 Ίλα θξαηνχληνο ψιεζε ςπρνθζφξνπ,  

 Κφζκνλ ζπλάπησλ, ηαίο αυινηο νπζίαηο,  

 Σηζείο πξνζελή, ηφλ Σεθφληα ηή θηίζεη.  
 

 Ο ιαφο είδελ, ν πξίλ εκαπξσκέλνο,  

 Μεζ' εκέξαλ θψο, ηήο άλσ θξπθησξίαο.  

 Έζλε Θεψ δέ, θιήξνλ Τηφο πξνζθέξεη,  

 Νέκσλ εθείζε ηήλ απφξξεηνλ ράξηλ,  

 Οπ πιείνλ εμήλζεζελ ε ακαξηία.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«πιάγρλσλ Ησλάλ, έκβξπνλ απήκεζελ ελάιηνο ζήξνηνλ εδέμαην, ηή 
Παξζέλσ δέ, ελνηθήζαο ν Λφγνο, θαί ζάξθα ιαβψλ δηειήιπζε θπιάμαο 
αδηάθζνξνλ, ήο γάξ νπρ ππέζηε ξεχζεσο, ηήλ ηεθνχζαλ θαηέζρελ 
απήκαληνλ».  
 
Ήιζε ζαξθσζείο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, γαζηξφο φλ Παηήξ, πξφ Δσζθφξνπ 
γελλά, ηάο ελίαο δέ, ν θξαηψλ ηψλ αρξάλησλ Γπλάκεσλ, ελ θάηλε ηψλ 
αιφγσλ αλαθιίλεηαη, ξάθεη ζπαξγαλνχηαη, ιχεη δέ, πνιππιφθνπο ζεηξάο 
παξαπηψζεσλ.  
 
Νένλ εμ Αδάκ, παηδίνλ θπξάκαηνο εηέρζε Τηφο, θαί πηζηνίο δέδνηαη, ηνχ δέ 
κέιινληνο, νχηφο εζηηλ αηψλνο, Παηήξ θαί Άξρσλ, θαί θαιείηαη ηήο κεγάιεο 
Βνπιήο Άγγεινο, νχηνο ηζρπξφο Θεφο εζηη, θαί θξαηψλ εμνπζία ηήο θηίζεσο.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «Ναίσλ Ησλάο, ελ κπρνίο ζαιαηηίνηο, » 

 Διζείλ εδείην, θαί δάιελ απαξθέζαη. » 

 Νπγείο εγψ δέ, ηψ ηπξαλλνχληνο βέιεη, » 

 Υξηζηέ πξνζαπδψ, ηφλ θαθψλ αλαηξέηελ, » 



 ζάηηνλ κνιείλ ζε ηήο εκήο ξαζπκίαο. » 
 

 Οο ήλ ελ αξρή, πξφο Θεφλ Θεφο Λφγνο,  

 Νπλί θξαηχλεη, κή ζζέλνπζαλ ηήλ πάιαη,  

 Ηδψλ θπιάμαη, ηήλ θαζ εκάο νπζίαλ,  

 Καζείο εαπηφλ δεπηέξα θνηλσλία  

 Αχζηο πξνθαίλσλ, ηψλ παζψλ ειεπζέξαλ.  
 

 Ίθηαη δη' εκάο, Αβξαάκ εμ νζθχνο,  

 Λπγξψο πεζφληαο, ελ ζθφηεη ηψλ πηαηζκάησλ,  

 Τηνχο εγείξαη, ηψλ θάησ λελεπθφησλ,  

 Ο θψο θαηνηθψλ, θαί θάηλελ παξ' αμίαλ.  

 Νχλ επδνθήζαο, εηο βξνηψλ ζσηεξίαλ.  
 

Κνληάθηνλ 
Ήρνο γ' Απηφκεινλ 

Πνίεκα Ρσκαλνχ ηνχ Μεισδνχ 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ ππεξνχζηνλ ηίθηεη, θαί ε γή ηφ πήιαηνλ, ηψ 
απξνζίησ πξνζάγεη. Άγγεινη κεηά Πνηκέλσλ δνμνινγνχζη. Μάγνη δέ κεηά 
αζηέξνο νδνηπνξνχζη. δη' εκάο γάξ εγελλήζε, Παηδίνλ λένλ, ν πξφ αηψλσλ 
Θεφο.  

Ο Οίθνο 
Σήλ Δδέκ Βεζιεέκ ήλνημε, δεχηε ίδσκελ, ηήλ ηξπθήλ ελ θξπθή εχξνκελ, δεχηε 
ιάβσκελ, ηά ηνχ Παξαδείζνπ έλδνλ ηνχ πειαίνπ. Δθεί εθάλε ξίδα 
απφηηζηνο, βιαζηάλνπζα άθεζηλ, εθεί επξέζε θξέαξ αλψξπθηνλ, νχ πηείλ 
Γαπτδ πξίλ επεζχκεζελ, εθεί Παξζέλνο ηεθνχζα βξέθνο, ηήλ δίςαλ έπαπζελ 
επζχο, ηήλ ηνχ Αδάκ θαί ηνχ Γαπτδ, δηά ηνχην πξφο ηνχην επεηρζψκελ, νχ 
εηέρζε, Παηδίνλ λένλ, ν πξφ αηψλσλ Θεφο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Ζ θαηά ζάξθα Γέλλεζηο ηνχ Κπξίνπ θαί Θενχ 

θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ.  
ηίρνη 

 Θεφο ηφ ηερζέλ, ε δέ Μήηεξ Παξζέλνο.  

 Σί κείδνλ άιιν θαηλφλ είδελ ε θηίζηο; 

 Παξζεληθή Μαξίε Θεφλ εηθάδη γείλαην πέκπηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Ζ πξνζθχλεζηο ηψλ Μάγσλ.  
ηίρνη 

 έ πξνζθπλνχζα ηάμηο εζληθή, Λφγε,  

 Σφ πξφο ζέ δεινί ηψλ Δζλψλ κέιινλ ζέβαο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ ζεαζακέλσλ Πνηκέλσλ ηφλ Κχξηνλ.  
ηίρνη 



 Πνίκλελ αθέληεο ηήλ εαπηψλ Πνηκέλεο,  

 Ηδείλ θαιφλ ζπεχδνπζη Υξηζηφλ Πνηκέλα.  
 

Απηψ ε δφμα εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. Ακήλ.  
 

Χδε δ'  Ο Δηξκφο 
«Οη Παίδεο επζεβεία ζπληξαθέληεο, δπζζεβνχο πξνζηάγκαηνο 
θαηαθξνλήζαληεο, ππξφο απεηιήλ νπθ εθπηνήζεζαλ, αιι' ελ κέζσ ηήο 
θινγφο εζηψηεο έςαιινλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο, επινγεηφο εί».  
 
Πνηκέλεο αγξαπινχληεο, εθπιαγνχο θσηνθαλείαο έηπρνλ, δφμα Κπξίνπ γάξ 
απηνχο, πεξηέιακςε θαί Άγγεινο, Αλπκλήζαηε βνψλ, φηη εηέρζε Υξηζηφο, ν 
ηψλ Παηέξσλ Θεφο, επινγεηφο εί.  
 
Δμαίθλεο ζχλ ηψ ιφγσ ηνχ Αγγέινπ, νπξαλψλ ζηξαηεχκαηα, Γφμα 
εθξαχγαδνλ Θεψ, ελ πςίζηνηο, επί γήο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία, Υξηζηφο 
έιακςελ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο, επινγεηφο εί.  
 
Ρήκα ηί ηνχην, είπνλ νη Πνηκέλεο, δηειζφληεο ίδσκελ ηφ γεγνλφο, ζείνλ 
Υξηζηφλ, Βεζιεέκ θαηαιαβφληεο δέ, ζχλ ηή ηεθνχζε πξνζεθχλνπλ 
αλακέιπνληεο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο, επινγεηφο εί.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «Σψ παληάλαθηνο εμεθαχιηζαλ πφζσ, » 

 Άπιεηα ζπκαίλνληνο εγθηζηξσκέλνη, » 

 Παίδεο ηπξάλλνπ δχζζενλ γισζζαιγίαλ, » 

 Οίο είθαζε πχξ άζπεηνλ, ηψ Γεζπφηε, » 

 Λέγνπζηλ, Δηο αηψλαο επινγεηφο εί. » 
 

 Τπεξέηαο κέλ εκκαλψο θαηαθιέγεη,  

 ψδεη δέ παθιάδνπζα ξνηδεδφλ λένπο,  

 Σαίο επηακέηξνηο θαχζεζη ππξγνπκέλε,  

 Οχο έζηεθε θιφμ, άθζνλνλ ηνχ Κπξίνπ,  

 Νέκνληνο, επζεβείαο έλεθα, δξφζνλ.  
 

 Αξσγέ Υξηζηέ, ηφλ βξνηνίο ελαληίνλ,  

 Πξφβιεκα ηήλ ζάξθσζηλ αξξήησο έρσλ,  

 Ήζρπλαο, φιβνλ ηήο Θεψζεσο θέξσλ,  

 Μνξθνχκελνο λχλ, ήο ηηλνο δη' ειπίδα,  

 Άλσζελ εηο θεπζκψλαο ήιζνκελ δφθνπ.  
 

 Σήλ αγξησπφλ, αθξαηψο γαπξνπκέλελ,  

 Άζεκλα βαθρεχνπζαλ εμνηζηξνπκέλνπ,  

 Κφζκνπ θαζείιεο παλζζελψο ακαξηίαλ.  



 Οχο είιθπζε πξίλ, ζήκεξνλ ηψλ αξθχσλ,  

 ψδεηο δέ, ζαξθσζείο εθψλ Δπεξγέηα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Θαχκαηνο ππεξθπνχο ε δξνζνβφινο, εμεηθφληζε θάκηλνο ηχπνλ, νχ γάξ νχο 
εδέμαην θιέγεη λένπο, σο νπδέ πχξ ηήο ζεφηεηνο, Παξζέλνπ ήλ ππέδπ λεδχλ, 
δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Έιθεη Βαβπιψλνο ε ζπγάηεξ παίδαο, δνξπθηήηνπο Γαπτδ, εθ ησλ ελ απηή, 
δσξνθφξνπο πέκπεη δέ, Μάγνπο παίδαο, ηήλ ηνχ Γαπτδ ζενδφρνλ ζπγαηέξα 
ιηηαλεχζνληα, δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
ξγαλα παξέθιηλε ηφ πέλζνο σδήο, νπ γάξ ήδνλ ελ λφζνηο νη παίδεο ηψλ, 
Βαβπιψλνο ιχεη δέ, πιάλελ πάζαλ θαί κνπζηθψλ, αξκνλίαλ Βεζιεέκ 
εμαλαηείιαο Υξηζηφο, δηφ αλπκλνχληεο λακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
θχια Βαβπιψλ ηήο Βαζηιίδνο ηψλ, θαί δνξχθηεηνλ φιβνλ εδέμαην, 
ζεζαπξνχο Υξηζηφο, ελ ηψλ δέ ηαχηεο, θαί Βαζηιείο ζχλ αζηέξη νδεγψ, 
αζηξνπνινχληαο έιθεη, δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο 
πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «Μήηξαλ αθιέθησο εηθνλίδνπζη Κφξεο, » 

 Οη ηήο παιαηάο ππξπνινχκελνη λένη, » 

 Τπεξθπψο θχνπζαλ, εζθξαγηζκέλελ. » 

 Άκθσ δέ δξψζα, ζαπκαηνπξγία κηά, » 

 Λανχο πξφο χκλνλ εμαλίζηεζη ράξηο. » 
 

 Λχκελ θπγνχζα ηνχ Θενχζζαη ηή πιάλε,  

 Άιεθηνλ πκλεί ηφλ θελνχκελνλ Λφγνλ,  

 Νεαληθψο άπαζα ζχλ ηξφκσ θηίζηο,  

 Άδνμνλ εχρνο δεηκαηνπκέλε θέξεηλ,  

 Ρεπζηή γεγψζα, θάλ ζνθψο εθαξηέξεη.  
 

 Ήθεηο πιαλήηηλ πξφο λνκήλ επηζηξέθσλ,  

 Σήλ αλζνπνηφλ εμ εξεκαίσλ ιφθσλ,  

 Ζ ηψλ εζλψλ έγεξζηο, αλζξψπσλ θχζηλ.  

 Ρψκελ βηαίαλ ηνχ βξνηνθηφλνπ ζβέζαη,  

 Αλήξ θαλείο ηε, θαί Θεφο πξνκεζεία.  
 

Χδή ζ'  



ΜΔΓΑΛΤΝΑΡΗΑ 
Φαιιφκελα εληή Χδή ηαχηε  Ήρνο α'  

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ηηκησηέξαλ, θαί ελδνμνηέξαλ ηψλ άλσ 
ζηξαηεπκάησλ. (Γίο) 

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ εθ ηήο Παξζέλνπ, Θεφλ ζαξθί ηερζέληα.  

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ ελ ηψ πειαίσ, ηερζέληα Βαζηιέα.  

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηψλ ππφ ηψλ Μάγσλ, Θεφλ πξνζθπλεζέληα.  

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ ππφ Αζηέξνο, ηνίο Μάγνηο κελπζέληα.  

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ αγλήλ Παξζέλνλ, ηήλ γελλεζακέλελ, Υξηζηφλ 
ηφλ Βαζηιέα.  

 Μάγνη θαί Πνηκέλεο, ήιζνλ πξνζθπλήζαη, Υξηζηφλ ηφλ γελλεζέληα, ελ 
Βεζιεέκ ηή πφιεη.  

 
Έηεξα εηο ηφλ Ηακβηθφλ Καλφλα 

 ήκεξνλ ε Παξζέλνο, ηίθηεη ηφλ Γεζπφηελ, έλδνλ ελ ηψ πειαίσ.  

 ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, ηίθηεηαη σο βξέθνο, ππφ Μεηξφο Παξζέλνπ.  

 ήκεξνλ νη Πνηκέλεο, βιέπνπζη ηφλ σηήξα, ζπαξγάλνηο εηιεκέλνλ, θαί 
θείκελνλ ελ Φάηλε.  

 ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, ξάθεη ζπαξγαλνχηαη, ν αλαθήο σο βξέθνο.  

 ήκεξνλ πάζα θηίζηο, αγάιιεηαη θαί ραίξεη, φηη Υξηζηφο εηέρζε, εθ ηήο 
Παξζέλνπ Κφξεο.  

 Οπξάληαη Γπλάκεηο ηερζέληα ηφλ σηήξα, Κχξηνλ θαί Γεζπφηελ, κελχνπζη 
ηψ θφζκσ.  

Γφμα...  
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήο ηξηζππνζηάηνπ, θαί αδηαηξέηνπ, ζεφηεηνο ηφ 
θξάηνο.  

Καί λχλ...  
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ιπηξσζακέλελ, εκάο εθ ηήο θαηάξαο.  

Ο Δηξκφο 
«Μπζηήξηνλ μέλνλ, νξψ θαί παξάδνμνλ! νπξαλφλ ηφ πήιαηνλ, ζξφλνλ 
Υεξνπβηθφλ, ηήλ Παξζέλνλ. ηήλ θάηλελ ρσξίνλ, ελ ψ αλεθιίζε ν αρψξεηνο, 
Υξηζηφο ν Θεφο, φλ αλπκλνχληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Δμαίζηνλ δξφκνλ, νξψληεο νη Μάγνη, αζπλήζνπο λένπ αζηέξνο αξηηθανχο, 
νπξαλίνπ ππεξιάκπνληνο, Υξηζηφλ Βαζηιέα εηεθκήξαλην, ελ γή γελλεζέληα 
Βεζιεέκ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ.  
 
Νεεγελέο Μάγσλ ιεγφλησλ, παηδίνλ Άλαμ, νχ αζηήξ εθάλε, πνχ εζηίλ, εηο 
γάξ εθείλνπ πξνζθχλεζηλ ήθνκελ, καλείο ν Ζξψδεο εηαξάηηεην, Υξηζηφλ 
αλειείλ, ν ζενκάρνο θξπαηηφκελνο.  
 
Ζθξίβσζε ρξφλνλ Ζξψδεο αζηέξνο, νχ ηαίο εγεζίαηο νη Μάγνη ελ Βεζιεέκ, 
πξνζθπλνχζη Υξηζηψ ζχλ δψξνηο, πθ' νχ πξφο Παηξίδα νδεγνχκελνη, δεηλφλ 
παηδνθηφλνλ, εγθαηέιηπνλ παηδφκελνλ.  



 
Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «ηέξγεηλ κέλ εκάο, σο αθίλδπλνλ θφβσ, » 

 Ράνλ ζησπήλ, ηψ πφζσ δέ Παξζέλε, » 

 Όκλνπο πθαίλεηλ, ζπληφλσο ηεζεγκέλνπο, » 

 Δξγψδέο εζηηλ, αιιά θαί Μήηεξ ζζέλνο, » 

 ζε πέθπθελ ε πξναίξεζηο δίδνπ. » 
 

 Σχπνπο αθεγγείο θαί ζθηάο παξεγκέλαο,  

 Χ Μήηεξ αγλή, ηνχ Λφγνπ δεδνξθφηεο,  

 Νένπ θαλέληνο, εθ πχιεο θεθιεηζκέλεο,  

 Γνμνχκελνί ηε, ηήο αιεζείαο θάνο,  

 Δπαμίσο ζήλ επινγνχκελ γαζηέξα.  
 

 Πφζνπ ηεηεπρψο, θαί Θενχ παξνπζίαο,  

 Ο ρξηζηνηεξπήο ιαφο εμησκέλνο,  

 Νχλ πνηληάηαη ηήο παιηγγελεζίαο.  

 Χο δσνπνηνχ, ηήλ ράξηλ δέ Παξζέλε,  

 Νέκνηο άρξαληε, πξνζθπλήζαη ηφ θιένο.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ Απηφκεινλ 
Δπεζθέςαην εκάο, εμ χςνπο ν σηήξ εκψλ, αλαηνιή αλαηνιψλ, θαί νη ελ 
ζθφηεη θαί ζθηά, εχξνκελ ηήλ αιήζεηαλ, θαί γάξ εθ ηήο Παξζέλνπ εηέρζε ν 
Κχξηνο. Δθ γ'.  
 

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

Ήρνο δ'  
Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 

Δπθξαίλεζζε Γίθαηνη, νπξαλνί αγαιιηάζζε, ζθηξηήζαηε ηά φξε, Υξηζηνχ 
γελλεζέληνο, Παξζέλνο θαζέδεηαη, ηά Υεξνπβίκ κηκνπκέλε, βαζηάδνπζα ελ 
θφιπνηο, Θεφλ Λφγνλ ζαξθσζέληα. Πνηκέλεο ηφλ ηερζέληα δνμάδνπζη. Μάγνη 
ηψ Γεζπφηε δψξα πξνζθέξνπζηλ. Άγγεινη αλπκλνχληεο ιέγνπζηλ, 
Αθαηάιεπηε Κχξηε, δφμα ζνη.  

Ο απηφο 
Ο Παηήξ επδφθεζελ, ν Λφγνο ζάξμ εγέλεην, θαί ε Παξζέλνο έηεθε, Θεφλ 
ελαλζξσπήζαληα, Αζηήξ κελχεη. Μάγνη πξνζθπλνχζη. Πνηκέλεο ζαπκάδνπζη, 
θαί ε θηίζηο αγάιιεηαη.  

Ο απηφο 
Θενηφθε Παξζέλε, ε ηεθνχζα ηφλ σηήξα, αλέηξεςαο ηήλ πξψηελ θαηάξαλ 
ηήο Δχαο, φηη Μήηεξ γέγνλαο, ηήο επδνθίαο ηνχ Παηξφο, βαζηάδνπζα ελ 
θφιπνηο, Θεφλ Λφγνλ ζαξθσζέληα, νπ θέξεη ην κπζηήξηνλ έξεπλαλ, πίζηεη 
κφλε ηνχην πάληεο δνμάδνκελ, θξάδνληεο κεηά ζνχ θαί ιέγνληεο. Αλεξκήλεπηε 
Κχξηε, Γφμα ζνη.  



Ο απηφο 
Γεχηε αλπκλήζσκελ, ηήλ Μεηέξα ηνχ σηήξνο, ηήλ κεηά ηφθνλ πάιηλ 
νθζείζαλ Παξζέλνλ. Υαίξνηο Πφιηο έκςπρε, ηνχ Βαζηιέσο θαί Θενχ, ελ ή 
Υξηζηφο νηθήζαο, ζσηεξίαλ εηξγάζαην. Μεηά ηνχ Γαβξηήι αλπκλνχκέλ ζε, 
κεηά ηψλ Πνηκέλσλ δνμάδνκελ θξάδνληεο, Θενηφθε πξέζβεπε, ηψ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληη, ζσζήλαη εκάο.  

Γφμα...  Ήρνο πι. β'  Γεξκαλνχ 
Ο ηε θαηξφο, ηήο επί γήο παξνπζίαο ζνπ, πξψηε απνγξαθή ηή νηθνπκέλε 
εγέλεην, ηφηε έκειιεο ηψλ αλζξψπσλ απνγξάθεζζαη ηά νλφκαηα, ηψλ 
πηζηεπφλησλ ηψ ηφθσ ζνπ, δηά ηνχην ηφ ηνηνχηνλ δφγκα, ππφ Καίζαξνο 
εμεθσλήζε, ηήο γάξ αησλίνπ ζνπ βαζηιείαο, ηφ άλαξρνλ εθαηλνπξγήζε. Γηφ 
ζνη πξνζθέξνκελ θαί εκείο, ππέξ ηήλ ρξεκαηηθήλ θνξνινγίαλ, νξζνδφμνπ 
πινπηηζκφλ ζενινγίαο, ηψ Θεψ θαί σηήξη ηψλ ςπρψλ εκσλ.  

Καί λχλ...  Ήρνο β'  Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ελ Βεζιεέκ γελλάηαη εθ Παξζέλνπ. ήκεξνλ ν άλαξρνο 
άξρεηαη, θαί ν Λφγνο ζαξθνχηαη. Αη δπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ αγάιινληαη, θαί ε 
γή ζχλ ηνίο αλζξψπνηο επθξαίλεηαη, νη Μάγνη ηά δψξα πξνζθέξνπζηλ, νη 
Πνηκέλεο ηφ ζαχκα θεξχηηνπζηλ, εκείο δέ αθαηαπαχζησο βνψκελ. Γφμα ελ 
πςίζηνηο Θεψ, θαί επί γήο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Αληίθσλα 
 

Αληίθσλνλ Α'  Ήρνο β'  
ηίρ. α'  

Δμνκνινγήζνκαί ζνη Κχξηε ελ φιε θαξδία κνπ, δηεγήζνκαη πάληα ηά 
ζαπκάζηά ζνπ.  

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
ηίρ. β'  

Δλ βνπιή επζέσλ θαί ζπλαγσγή, κεγάια ηά έξγα Κπξίνπ.  

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
ηίρ. γ'  

Δμεδεηεκέλα εηο πάληα ηά ζειήκαηα απηνχ.  

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
ηίρ. δ'  

Δμνκνιφγεζηο θαί κεγαινπξέπεηα ηφ έξγνλ απηνχ, θαί ε δηθαηνζχλε απηνχ 
κέλεη εηο ηφλ αηψλα ηνχ αηψλνο.  

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

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Αληίθσλνλ Β'  Ήρνο β'  
ηίρ. α'  



Μαθάξηνο αλήξ, ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ, ελ ηαίο εληνιαίο απηνχ ζειήζεη 
ζθφδξα.  

 ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο, ςάιινληάο ζνη. 
Αιιεινχτα.  

ηίρ. β'  
Γπλαηφλ ελ ηή γή έζηαη ηφ ζπέξκα απηνχ.  

 ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο...  
ηίρ. γ'  

Γφμα θαί πινχηνο ελ ηψ νίθσ απηνχ, θαί ε δηθαηνζχλε απηνχ κέλεη εηο ηφλ 
αηψλα ηνχ αηψλνο.  

 ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο...  
ηίρ. δ'  

Δμαλέηεηιελ ελ ζθφηεη θψο ηνίο επζέζηλ.  

 ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο...  
Γφμα... Καί λχλ...  

Ο Μνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ...  
 

Αληίθσλνλ Γ'  Ήρνο δ'  
ηίρ. α'  

Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ.  

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  

 Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, αλέηεηιε ηψ θφζκσ, ηφ θψο ηφ ηήο 
γλψζεσο, ελ απηή γάξ νη ηνίο άζηξνηο ιαηξεχνληεο, ππφ αζηέξνο 
εδηδάζθνλην, ζέ πξνζθπλείλ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαί ζέ 
γηλψζθεηλ εμ χςνπο αλαηνιήλ, Κχξηε δφμα ζνη.  

ηίρ. β'  
Ράβδνλ δπλάκεσο εμαπνζηειεί ζνη Κχξηνο εθ ηψλ.  

 Ζ Γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ...  
ηίρ. γ'  

Μεηά ζνχ ε αξρή ελ εκέξα ηήο δπλάκεψο ζνπ, ελ ηαίο ιακπξφηεζη ηψλ Αγίσλ 
ζνπ.  

 Ζ Γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ...  
 

Δηζνδηθφλ 
Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ.  
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο, ςάιινληάο ζνη, Αιιεινχτα.  

Δίηα γεγνλσηέξα ηή θσλή 
Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, αλέηεηιε ηψ θφζκσ, ηφ θψο ηφ ηήο 
γλψζεσο, ελ απηή γάξ νη ηνίο άζηξνηο ιαηξεχνληεο, ππφ αζηέξνο 
εδηδάζθνλην, ζέ πξνζθπλείλ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαί ζέ γηλψζθεηλ εμ 
χςνπο αλαηνιήλ, Κχξηε δφμα ζνη. 



Καί ηφ Κνληάθηνλ  Ήρνο γ'  
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ ππεξνχζηνλ ηίθηεη, θαί ε γή ηφ πήιαηνλ, ηψ 
απξνζίησ πξνζάγεη. Άγγεινη κεηά Πνηκέλσλ δνμνινγνχζη. Μάγνη δέ κεηά 
αζηέξνο νδνηπνξνχζη. δη' εκάο γάξ εγελλήζε, Παηδίνλ λένλ, ν πξφ αηψλσλ 
Θεφο.  
 

Αληί δέ ηνχ Σξηζαγίνπ 
ζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε...  
 

Κνηλσληθφλ 
Λχηξσζηλ απέζηεηιε Κχξηνο ηψ ιαψ απηνχ. Αιιεινχτα.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΣ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Ζ ζχλαμηο ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
ηηρνινγία νχ γίλεηαη. Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' Καί 

ςάιινκελ ηήο Δνξηήο ηηρεξά Ηδηφκεια δεπηεξνχληεο ηά δχν.  
 

Ήρνο β'  Γεξκαλνχ 
Γεχηε αγαιιηαζψκεζα ηψ Κπξίσ, ηφ παξφλ κπζηήξηνλ εθδηεγνχκελνη. Σφ 
κεζφηνηρνλ ηνχ θξαγκνχ δηαιέιπηαη, ε θινγίλε ξνκθαία ηά λψηα δίδσζη, θαί 
ηά Υεξνπβίκ παξαρσξεί ηνχ μχινπ ηήο δσήο, θαγψ ηνχ Παξαδείζνπ ηήο 
ηξπθήο κεηαιακβάλσ, νχ πξνεμεβιήζελ δηά ηήο παξαθνήο. Ζ γάξ 
απαξάιιαθηνο είθσλ ηνχ Παηξφο, ν ραξαθηήξ ηήο ατδηφηεηνο απηνχ, κνξθήλ 
δνχινπ ιακβάλεη, εμ απεηξνγάκνπ Μεηξφο πξνειζψλ, νπ ηξνπήλ ππνκείλαο, 
ν γάξ ήλ δηέκεηλε, Θεφο ψλ αιεζηλφο, θαί φ νπθ ήλ πξνζέιαβελ, άλζξσπνο 
γελφκελνο δηά θηιαλζξσπίαλ, απηψ βνήζσκελ. Ο ηερζείο εθ Παξζέλνπ Θεφο, 
ειέεζνλ εκάο.  

Αλαηνιίνπ  ν απηφο 
Σνχ Κπξίνπ Ηεζνχ γελλεζέληνο, εθ ηήο Αγίαο Παξζέλνπ, πεθψηηζηαη ηά 
ζχκπαληα, Πνηκέλσλ γάξ αγξαπινχλησλ, θαί Μάγσλ πξνζθπλνχλησλ, 
Αγγέισλ αλπκλνχλησλ, Ζξψδεο εηαξάζζεην, φηη Θεφο ελ ζαξθί εθάλε, 
σηήξ ηψλ Φπρψλ εκψλ.  

Ο απηφο 
Ζ Βαζηιεία ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, βαζηιεία πάλησλ ηψλ αηψλσλ, θαί ε 
Γεζπνηεία ζνπ, ελ πάζε γελεά. Ο ζαξθσζείο εθ Πλεχκαηνο Αγίνπ, θαί εθ ηήο 
αεηπαξζέλνπ Μαξίαο ελαλζξσπήζαο, θψο εκίλ έιακςαο, Υξηζηέ ν Θεφο, ηή 
ζή παξνπζία, θψο εθ θσηφο, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα, πάζαλ θηίζηλ 
εθαίδξπλαο. Πάζα πλνή αηλεί ζε, ηφλ ραξαθηήξα ηήο δφμεο ηνχ Παηξφο. Ο Χλ 
θαί πξνψλ, θαί εθιάκςαο εθ Παξζέλνπ Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  

Ο απηφο 
Σί ζνη πξνζελέγθσκελ Υξηζηέ, φηη ψθζεο επί γήο σο άλζξσπνο δη' εκάο, 



έθαζηνλ γάξ ηψλ ππφ ζνχ γελνκέλσλ θηηζκάησλ, ηήλ επραξηζηίαλ ζνη 
πξνζάγεη, νη Αγγεινη ηφλ χκλνλ, νη νπξαλνί ηφλ Αζηέξα, νη Μάγνη ηά δψξα, νη 
Πνηκέλεο ηφ ζαχκα, ε Γή ηφ πήιαηνλ, ε έξεκνο ηήλ θάηλελ, εκείο δέ Μεηέξα 
Παξζέλνλ. Ο πξφ αηψλσλ Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β'  
Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ θαί επί γήο εηξήλε. ήκεξνλ δέρεηαη ε Βεζιεέκ, ηφλ 
θαζήκελνλ δηά παληφο ζχλ Παηξί. ήκεξνλ Άγγεινη ηφ βξέθνο ηφ ηερζέλ, 
ζενπξεπψο δνμνινγνχζη. Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαί επί γήο εηξήλε, ελ 
αλζξψπνηο επδνθία.  
 

Δίζνδνο Πξνθείκελνλ 
Ήρνο βαξχο 

Σίο Θεφο κέγαο, σο ν Θεφο εκψλ; ζχ εί ν Θεφο, ν πνηψλ ζαπκάζηα κφλνο.  
ηίρνο. Δγλψξηζαο ελ ηνίο ιανίο ηήλ δχλακίλ ζνπ.  
 
Σίο Θεφο κέγαο, σο ν Θεφο εκψλ; 
ηίρνο. Καί είπα Νχλ εξμάκελ, αχηε ε αιινίσζηο ηήο δεμηάο ηνχ Τςίζηνπ.  
 
Σίο Θεφο κέγαο, σο ν Θεφο εκψλ;  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο πι. δ'  Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
Παξάδνμνλ Μπζηήξηνλ, νηθνλνκείηαη ζήκεξνλ! θαηλνηνκνχληαη θχζεηο, θαί 
Θεφο άλζξσπνο γίλεηαη, φπεξ ήλ κεκέλεθε, θαί φ νπθ ήλ πξνζέιαβελ, νπ 
θπξκφλ ππνκείλαο, νπδέ δηαίξεζηλ.  
 
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ  κνπ θάζνπ εθ δεμηψλ κνπ έσο άλ ζψ ηνιπο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ  
 
Κχξηε, ελ Βεζιεέκ παξαγέγνλαο, ελ ηψ πειαίσ παξψθεζαο, ν νπξαλφλ ηφλ 
ζξφλνλ έρσλ, ελ θάηλε αλεθιίζεο, φλ ζηξαηηαί θπθινχζηλ Αγγέισλ, Πνηκέζη 
ζπγθαηέβεο, ίλα ζψζεο σο εχζπιαγρλνο ηφ γέλνο εκψλ, δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 
 
Πψο εμείπσ ηφ κέγα Μπζηήξηνλ; ν άζαξθνο ζαξθνχηαη, ν Λφγνο παρχλεηαη, ν 
αφξαηνο νξάηαη θαί ν αλαθήο ςειαθάηαη, θαί ν άλαξρνο άξρεηαη. Ο Τηφο ηνχ 
Θενχ, αλζξψπνπ Τηφο γίλεηαη, Ηεζνχο Υξηζηφο, ρζέο θαί ζήκεξνλ ν απηφο, θαί 
εηο ηνχο αηψλαο.  

Γφμα... Καί λχλ... ν απηφο 
Δλ Βεζιεέκ ζπλέδξακνλ Πνηκέλεο, ηφλ αιεζή κελχνληεο Πνηκέλα, ηφλ 
θαζήκελνλ επί ηψλ Υεξνπβίκ, θαί αλαθείκελνλ ελ θάηλε, Νεπίνπ κνξθήλ δη' 
εκάο αλεηιεθφηα, Κχξηε δφμα ζνη.  



 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  

Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, αλέηεηιε ηψ θφζκσ, ηφ θψο ηφ ηήο 
γλψζεσο, ελ απηή γάξ νη ηνίο άζηξνηο ιαηξεχνληεο, ππφ αζηέξνο 
εδηδάζθνλην, ζέ πξνζθπλείλ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαί ζέ γηλψζθεηλ εμ 
χςνπο αλαηνιήλ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο απαξαιιάθησο, θαζψο θαί έλ ηή Δνξηή. Απφ 
ηξίηεο σδήο, Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο. Αθ' έθηεο ηφ Κνληάθηνλ ηνχην.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. β'  
Ο πξφ Δσζθφξνπ εθ Παηξφο ακήησξ γελλεζείο, επί ηήο γήο απάησξ 
εζαξθψζε ζήκεξνλ εθ ζνχ, φζελ Αζηήξ επαγγειίδεηαη Μάγνηο, Άγγεινη δέ 
κεηά Πνηκέλσλ πκλνχζη, ηφλ άρξαληνλ Σφθνλ ζνπ, ε Κεραξηησκέλε.  

Ο Οίθνο 
Σφλ αγεψξγεηνλ βφηξπλ βιαζηήζαζα, ε κπζηηθή άκπεινο σο επί θιάδσλ, 
αγθάιαηο εβάζηαδε, θαί έιεγε. χ εί θαξπφο κνπ, ζχ εί ε δσή κνπ. Αθ' νχ 
έγλσλ, φηη θαί ν ήκελ εηκί, ζχ κνπ Θεφο, ηήλ γάξ ζθξαγίδα ηήο Παξζελίαο κνπ 
νξψζα αθαηάιπηνλ, θεξχηησ ζε άηξεπηνλ Λφγνλ, ζάξθα γελφκελνλ, νπθ νίδα 
ζπνξάλ, νίδά ζε ιχηελ ηήο θζνξάο, Αγλή γάξ εηκη, ζνχ πξνειζφληνο εμ εκνχ, 
σο γάξ εχξεο, έιηπεο κήηξαλ εκήλ. Γηά ηνχην ζπγρνξεχεη πάζα θηίζηο βνψζά 
κνη, Υαίξε ε Κεραξηησκέλε.  

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Ζ χλαμηο ηήο Τπεξαγίαο Γεζπνίλεο εκψλ 

Θενηφθνπ.  
ηίρνη 

 Λερψ άκσκνλ αλδξφο κή γλνχζαλ ιέρνο,  

 Γψξνηο ακψκνηο δεμηνχκαη ηνίο ιφγνηο.  

 Μνιπήλ αγλνηάηε ιερνί εηθάδη έθηε αείδσ.  
 

Πεξί ηήο εηο Αίγππηνλ θπγήο ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ.  
ηίρνη 

 Ήθνληα πξφο ζέ, ηφλ πάιαη πιήμαληά ζε,  

 Αίγππηε θξίηηε, θαί Θεφλ ηνχηνλ θξφλεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ αγίνηο Παηξφο εκψλ Δπζπκίνπ, 
Δπηζθφπνπ άξδεσλ ηνχ Οκνινγεηνχ.  

ηίρνη 

 Υξηζηψ παξαζηάο, Δπζχκηε ηξηζκάθαξ,  

 Πιήξεο αιήθηνπ ηπγράλεηο επζπκίαο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Κσλζηαληίλνπ ηνχ εμ' 



Ηνπδαίσλ.  
ηίρνη 

 Χο εμ αθαλζψλ ηψλ Ηνπδαίσλ ξφδνλ,  

 Ο ζείνο αλζεί θαί ζαλψλ, Κσλζηαληίλνο.  
 

Καί Μλήκε ηνχ Οζίνπ παηξφο εκψλ Δπαξέζηνπ.  
ηίρνη 

 Έζπεπδελ Δπάξεζηνο έξγσ θαί ιφγσ,  

 Δσο ηειεπηήο επαξεζηείλ ζνη Λφγε.  
 

Μλήκε ηνχ αγίνπ λένπ ηεξνκάξηπξνο Κσλζηαληίλνπ ηνχ Ρψζνπ, 
αζιήζαληνο ελ Κσλζηαληηλνπφιεη θαηά ηφ 1743 έηνο.  
 

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

Καηαβαζίαη, αη Ηακβηθαί κφλνλ, Έζσζε ιαφλ, θ.η.ι. Ζ ηηκησηέξα νχ 
ζηηρνινγείηαη, αιι' αλη' απηήο ςάιιεηαη ε ζ' Χδή, κεηά ηψλ κεγαιπλαξίσλ 
απηήο.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δπεζθέςαην εκάο, εμ χςνπο ν σηήξ εκψλ, αλαηνιή αλαηνιψλ, θαί νη ελ 
ζθφηεη θαί ζθηά, εχξνκελ ηήλ αιήζεηαλ, θαί γάξ εθ ηήο Παξζέλνπ εηέρζε ν 
Κχξηνο. (Δθ γ') 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ζηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο δ'  
Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 

Δπθξαίλεζζε Γίθαηνη, νπξαλνί άγαιιηάζζε, ζθηξηήζαηε ηά φξε, Υξηζηνχ 
γελλεζέληνο. Παξζέλνο θαζέδεηαη, ηά Υεξνπβίκ κηκνπκέλε, βαζηάδνπζα ελ 
θφιπνηο, Θεφλ Λφγνλ ζαξθσζέληα. Πνηκέλεο ηφλ ηερζέληα δνμάδνπζη. Μάγνη 
ηψ Γεζπφηε, δψξα πξνζθέξνπζηλ. Άγγεινη αλπκλνχληεο ιέγνπζηλ 
Αθαηάιεπηε Κχξηε, δφμα ζνη.  

Ο απηφο 
Ο Παηήξ επδφθεζελ, ν Λφγνο ζάξμ εγέλεην, θαί ε Παξζέλνο έηεθε, Θεφλ 
ελαλζξσπήζαληα. Αζηήξ κελχεη, Μάγνη πξνζθπλνχζη, Πνηκέλεο ζαπκάδνπζη, 
θαί ε θηίζηο αγάιιεηαη.  

Ο απηφο 
Θενηφθε Παξζέλε, ε ηεθνχζα ηφλ σηήξα, αλέηξεςαο ηήλ πξψηελ θαηάξαλ 
ηήο Δχαο, φηη Μήηεξ γέγνλαο, ηήο επδνθίαο ηνχ Παηξφο, βαζηάδνπζα ελ 
θφιπνηο, Θεφλ Λφγνλ ζαξθσζέληα. Οχ θέξεη ηφ κπζηήξηνλ έξεπλαλ, πίζηεη 
κφλε ηνχην πάληεο δνμάδνκελ, θξάδνληεο κεηά ζνχ θαί ιέγνληεο. Αλεξκήλεπηε 
θχξηε, δφμα ζνη.  

Ο απηφο 
Γεχηε αλπκλήζσκελ, ηήλ Μεηέξα ηνχ σηήξνο, ηήλ κεηά ηφθνλ πάιηλ 



νθζείζαλ Παξζέλνλ. Υαίξνηο Πφιηο έκςπρε, ηνχ Βαζηιέσο θαί Θενχ, ελ ή 
Υξηζηφο νηθήζαο, ζσηεξίαλ εηξγάζαην. Μεηά ηνχ Γαβξηήι αλπκλνχκέλ ζε, 
κεηά ηψλ Πνηκέλσλ δνμάδνκελ θξάδνληεο. Θενηφθε, πξέζβεπε, ηψ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληη, ζσζήλαη εκάο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
ήκεξνλ ε αφξαηνο θχζηο, ηνίο βξνηνίο εθ Παξζέλνπ ζπλάπηεηαη. ήκεξνλ ε 
άπεηξνο νπζία, ελ Βεζιεέκ ζπαξγάλνηο ελεηιίζζεηαη. ήκεξνλ ν Θεφο δη' 
αζηέξνο Μάγνπο εηο πξνζθχλεζηλ άγεη, πξνκελχνληαο απηνχ ηήλ ηξηήκεξνλ 
ηαθήλ, σο ελ ρξπζψ θαί ζκχξλε θαί ιηβάλσ, δηφ ςάιινκελ. Ο ζαξθσζείο εθ 
Παξζέλνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Ήρνο β'  
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ελ Βεζιεέκ γελλάηαη εθ Παξζέλνπ. ήκεξνλ ν άλαξρνο 
άξρεηαη, θαί ν Λφγνο ζαξθνχηαη. Αη Γπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ αγάιινληαη, θαί ε 
γή ζχλ ηνίο αλζξψπνηο επθξαίλεηαη, νη Μάγνη ηά δψξα πξνζθέξνπζηλ, νη 
Πνηκέλεο ηφ ζαχκα ζαπκάδνπζηλ, εκείο δέ αθαηαπαχζησο βνψκελ. Γφμα ελ 
πςίζηνηο Θεψ, θαί επί γήο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία.  
 

Γνμνινγία Μεγάιε 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηά Αληίθσλα ηήο Δνξηήο. Αληί ηνχ Σξηζαγίνπ, ζνη 
εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε. Δηο ηφ Δμαηξέησο, ηέξγεηλ κέλ εκάο. Κνηλσληθφλ, 
ηήο Δνξηήο. Καί κεη' απηφ, Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ.  
 

ΣΖ ΑΤΣΖ ΖΜΔΡΑ 
 

Φάιινκελ ελ ηνίο, Απνδείπλνηο ηήλ Αθνινπζίαλ ηνχ αγίνπ. 
Ηεξνκάξηπξνο Δπζπκίνπ.  
Ο Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σερζείο ζε Υξηζηφο ζπαξγάλνηο ζηέθεη, Πάηεξ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  
«Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Σερζέληα ηφλ αεί φληα Κχξηνλ, θαί ζπαξγαλνχκελνλ, ζπαξγαλσζείο καζηίγσλ 
αηθηζκνίο, επζεβψο πξνζεθχλεζαο, θαί πξφο απηφλ Δπζχκηε, κεη' επζπκίαο 
πξνζερψξεζαο.  
 
Δλ θάηλε αλαθιηζείο ν Κχξηνο, δψξνλ γελέζιηνλ, ηψλ ζψλ αηκάησλ Μάθαξ 
ηνχο θξνπλνχο, θαί πιεγψλ ζνπ ηνχο κψισπαο, ππέξ ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ, 
θαί ππέξ ζκχξλαλ πξνζεδέμαην.  
 
Υξπζφλ κέλ παξά ηψλ Μάγσλ δέρεηαη, ηερζείο ν Κχξηνο, ηήο πξφο απηφλ 



αγάπεο δέ ηήο ζήο, Ηεξάξρα ηφ γλήζηνλ, θαί ηφ ζηεξξφλ θαί εχηνλνλ, ηήο 
αλελδφηνπ θαξηεξίαο ζνπ.  
 
Θαλάησ ηφλ ηνχ Γεζπφηνπ ζάλαηνλ, εθκηκεζάκελνο, δεζπνηηθάο εβφεζαο 
θσλάο, ππέξ ηψλ αλαηξνχλησλ ζε, εηιηθξηλψο επρφκελνο, Ηεξνθάληα 
παλζεβάζκηε.  

Θενηνθίνλ  
Δθ ζνχ ηήο Τπεξαγίαο ζήκεξνλ, ν ηνχ παληφο Πνηεηήο, ζσκαηηθψο γελλάηαη 
θαζ' εκάο, θαί ζπαξγάλνηο εηιίζζεηαη, ν ζπαξγαλψζαο ζάιαζζαλ, νκίριε 
Μήηεξ αεηπάξζελε.  
 

Χδή γ'  
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα. χ κνπ Ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Ηρψξαο καξηπξηθνχο, αληί ιηβάλνπ θαί ρξπζνχ ζκχξλεο ηε, ψο Ηεξεχο 
πξνζήλεγθαο, ηψ ελ Βεζιεέκ γελλεζέληη Υξηζηψ.  
 
ηεξξφηεηη ινγηζκνχ, θαί γελλαηφηεηη ςπρήο ήιεγμαο, ηφλ δπζζεβή Λένληα, 
θαηά ηνχ σηήξνο ιπηηήζαληα.  
 
ηεθάλνπ εθκηκεηήο, ηνχ πξσηνκάξηπξνο Υξηζηνχ γέγνλαο, ηψλ θνλεπηψλ 
Δπζχκηε, ππέξ ζσηεξίαο επρφκελνο.  
 
Δηήξεζαο εκκειψο, ηήλ ηνχ σηήξνο εληνιήλ ζηε, θαί ηήλ ςπρήλ ηέζεηθαο, 
ππέξ ηψλ ζψλ θίισλ Παηήξ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Υσξίνλ ρσξεηηθφλ, ηνχ αρσξήηνπ πιαζηνπξγνχ γέγνλαο, ηνχηνλ ζαξθί 
ρσξήζαζα, Κεραξηησκέλε παλάρξαληε.  
 

Χδή δ'  
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ζηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Ραπηδφκελνο ηφ πξφζσπνλ ηφ ηή ζεία, Υαξηησζέλ ιακπξφηεηη, ηήο άλσ 
ζνθίαο, γέγνλαο ζπκκέηνρνο, Υξηζηνχ πακκαθάξηζηε, ηνχ ππέξ ε κψλ 
ξαπηζζέληνο ζαξθί.  
 
Ηεξσζχλεο ηφ ζέβαο νπθ αηδεζζέληεο, νη αζεβείο θαί πξφκαρνη, θαθίαο 
εξγάηαη, γήξαο νπ ηηκήζαληεο, ηφ ζφλ νη παξάλνκνη, αλειεεκφλσο εκάζηηδνλ.  
 
παξγαλνπκέλσ θαί θάηλε αλαθεηκέλσ, ηψ Λπηξσηή Δπζχκηε, πνιχηηκνλ 
δψξνλ, Πάηεξ πξνζελήλνραο, ηφ ηίκηνλ αίκά ζνπ, πφζσ δη' απηφλ 
εθρπλφκελνλ.  
 



Σνίο ηνχ σηήξνο ζπαξγάλνηο ελεηιεκέλνο, θαί ηήλ απηνχ αγάπεζηλ, 
πεξηεδσζκέλνο, ηνχησ πξεζεπέιαζαο, ηψ ιχζξσ ζπαδφκελνο, ηψ εθ 
κηαηθφλνπ ρπζέληη ρεηξφο.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηάο αχινπο νπζίαο δεκηνπξγήζαο, ζσκαηηθψο σο άλζξσπνο, εθ ζνχ 
Θενκήηνξ, ζήκεξνλ γεγέλλεηαη, απηψ κεισδήζσκελ. Γφμα ελ πςίζηνηο 
Υξηζηψ ηψ Θεψ.  
 

Χδή ε'  
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
νί έκςπρνο εηθψλ, ηψ σηήξη πξνζάγεηαη, ηηκήζαζα ηήλ εηθφλα, ηήο 
αρξάληνπ ζαξθφο ζνπ, θαί ηχπνλ ηφλ ηνχ ζψκαηνο.  
 
νί Γέζπνηα Πνηκήλ, επζπκίαο θεξψλπκνο, ηά ζηίγκαηα ηήο ζαξθφο ζνπ, 
πεξηθέξσλ νηθείσ, ελ ζψκαηη πξνζθέξεηαη.  
 
Πχξ έζβεζαο ζπκνχ, ηψλ αλφκσλ Δπζχκηε, ηνίο ρεχκαζη ηψλ αδίθσο, 
ρπζέλησλ ζνπ αηκάησλ, Πακκάθαξ Ηεξψηαηε.  
 
Αλέζηεηιαο νξκήλ, ηψλ αζέσλ Μαθάξηε, ηή ξψκε ηψλ δηδαρψλ ζνπ, θαί ηνχ 
Κηίζηνπ εηθφλα, ζρεηηθψο ζχ ηεηίκεθαο.  

Θενηνθίνλ  
Ρνχο έζηε ηήο θζνξάο ε Παξζέλνο αθζφξσο γάξ, γεγέλλεθε ηφλ ηήλ θχζηλ, 
ηψλ αλζξψπσλ θζαξείζαλ, θζνξάο ειεπζεξψζαληα.  
 

Χδή ο' 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο θχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Γπκλψζεη, ηνχ ηψλ πάλησλ σηήξνο ηήλ γχκλσζηλ, εθκηκεζάκελνο Πάηεξ, 
θαί καζηίγσλ πφλνπο εγθαξηεξήζαο, ηφ ζφλ αίκα, ηψ εθείλνπ επέρεαο αίκαηη.  
 
Αγάπελ, θαί ειπίδα θαί πίζηηλ ζεφθξνλα, ηάο δη' αηψλνο κελνχζαο, αξεηάο 
πινπηήζαο ηψ γελλεζέληη, εθ Παξζέλνπ, δσξνθνξείο πακκάθαξ Δπζχκηε.  
 
Ννκίκσο, ηψ Υξηζηψ ιεηηνπξγήζαο ηήλ έλζενλ, ηεξνπξγίαλ ηνχ ιφγνπ, κηζζφλ 
ηνχηνπ Πάηεξ αληεθνκίζσ, ζενξξήκνλ, ηφ ζέ ηειεησζήλαη δη' αίκαηνο.  

Θενηνθίνλ  
Ο πιάζαο, θαη' εηθφλα ηδίαλ ηφλ άλζξσπνλ, δηά πνιιήλ επζπιαγρλίαλ, 
αλαπιάηηεη ηνχηνλ εθ ζνχ Παξζέλε, Θενκήηνξ, νινθιήξσο απηφλ 
ελδπζάκελνο.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  



Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Πξνζήλεγθαο Υξηζηψ, εθ Παξζέλνπ ηερζέληη, Δπζχκηε ζνθέ, ψο νη Μάγνη ηά 
δψξα, αζιήζαο θαξηεξψηαηα, Ηεξάξρα ηφ αίκά ζνπ, φζελ είιεθαο, δηπινχλ ηφ 
ζηέθνο ηήο λίθεο, θαί παξίζηαζαη, ηή Παλαγία Σξηάδη, πξεζβεχσλ ζσζήλαη 
εκάο.  
 

Χδή δ'  
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ. Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ 
Κχξηε».  
 
Ηεξσζχλεο, Ηεξσηάηεο ηφ ζεφζδνηνλ, ρξίζκα, ζπγθεξάζαο αίκαηη ηψ εθ ζνχ, 
Ηεξψηαηνλ απέδεημαο, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.  
 
π εθεηιθχζσ, ράξηλ ηνχ ζείνπ Πξσηνκάξηπξνο, νχπεξ αλεδείρζεο άξηζηνο 
κηκεηήο, επινγίαηο ακεηβφκελνο, ηνχο αλαηξνχληάο ζε, αλειεψο πακκάθαξ 
Δπζχκηε.  
 
ηήζαο ηνχο πφδαο, επί πέηξαλ ηήο πίζηεσο αζθαιψο, πάζαηο πξνζβνιαίο 
Πακκάθαξ ηψλ πεηξαζκψλ, απεξίηξεπηνο δηέκεηλαο, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο 
κνπ θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.  

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

Χδή ε' 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Έζηεο επί βήκαηνο ζηεξξψο, αγσληδφκελνο, Πάηεξ Δπζχκηε, ηφλ ηειεηφηαηνλ 
φξνλ γάξ, ηήο αγάπεο εκειέηεζαο ζεφιεπηε, ψζπεξ ειφκελνο ζαλείλ, ππέξ 
ηψλ θίισλ ζνπ, ηψλ βνψλησλ. Πάληα ηά έξγα, πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Φαηδξφο θαί ηφλ ιφγνλ θαί ηφλ λνχλ, θαηδξάλ εθέθηεζν, ςπρήλ θαί 
πξφζσπνλ, λχλ δέ θαηδξφηεξνο γέγνλαο, κέρξηο αίκαηνο Δπζχκηε, πξφο 
Βαζηιείο ζενζηπγείο αληηηαμάκελνο, θαί θξαπγάδσλ, Πάληα ηά έξγα, πκλείηε 
ηφλ Κχξηνλ.  
 
Δπέζελην Μάθαξ επί ζέ, νη επί γήο θξαηαηνί ηνχ ζαλαηψζαί ζε, 
παξαλνκψηαηα πξάηηνληεο, αιι' απηφο αλαηεηλνκελνο, πξφο ηφλ ηερζέληα 
Λπηξσηήλ, εμ απεηξάλδξνπ Μεηξνο, αλεβφαο. Πάληα ηά έξγα, πκλείηε ηφλ 
Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 



Ηδνχ λχλ εμέιηπε ζαθψο, εθ ηήο Ηνχδα θπιήο, άξρσλ εγνχκελνο, ζχ γάξ 
Παλάκσκε ηέηνθαο, ψ ηφ πξίλ ήλ απνθείκελνλ, ηήλ πξνζδνθίαλ ηψλ εζλψλ, 
Υξηζηφλ ψ ςάιινκελ Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Χδή ζ'  
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε Υξηζηφο, ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιπλνκελ».  
 
Πξφο ηφλ γαιελφηαηνλ φξκνλ, κεηέζηεο Πάηεξ ηψλ εληεχζελ ψζπεξ γάξ 
ζηξνπζίνλ εξξχζζεο, εθ ηήο παγίδνο ηψλ ζεξεπφλησλ ζε, επινγψλ ηφλ 
ξπζάκελνλ, Ηεξνκάξηπο επζπκφηαηα.  
 
Αίγιε ηήο εμ χθνπο θαλείζεο, αλαηνιήο πεθσηηζκέλνο, θαί θσηνθαλείαηο 
αζηέξνο, ηνχ εμ Ηνχδα λχλ αλαηείιαληνο, ππεξθπψο ιακπφκελνο, πξφο ηφλ 
Γεζπφηελ εμεδήκεζαο.  
 
Σά ηνχ Παξαδείζνπ λχλ πιάηε, ρσξνβαηείλ θαηεμηψζεο νχ ηψλ Μαθαξίσλ 
ιακπξφηεο, θαί ηψλ αγίσλ ε αγαιιίαζηο, σο Αζιεηήλ Δπζχκηε, ζέ ληθεθφξνλ 
ππεδέμαλην.  
 
Έρσλ πξφο Θεφλ παξξεζίαλ, σο Ηεξάξρεο ηε θαί Μάξηπο, ηνχ λχλ ελεζηψηνο 
ρεηκψλνο, ηήο Δθθιεζίαο γαιήλελ αίηεζαη, θαί ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ, ηνίο 
ζέ πκλνχζη Πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Ράβδνο αλεβιάζηεζαο ξίδεο, ηνχ Ηεζζαί εκίλ ηεθνχζα, άλζνο ηήο ζεφηεηνο 
Υξηζηφλ, Θενγελλήηνξ Πάλαγλε ζήκεξνλ, ηφλ σο Θεφλ αρψξεηνλ, θαί λχλ σο 
βξέθνο ζπαξγαλνχκελνλ.  
 

ηηρεξά  Ήρνο πι. δ'  
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! 

Έηη ηψ ιχζξσ ζηαδφκελνλ, θαί πεθπξκέλνο ζεξκψ, θαί αηκίδνληη αίκαηη, ηψ 
Υξηζηψ παξέζηεθαο, ζενξξήκνλ Δπζχκηε, ηψλ ζψλ πιεγψλ νχλ, Πάηεξ ηνχο 
κψισπαο, αλζ' ηθεζίαο λχλ ξνηεηλφκελνο, ηνχηνλ δπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ 
πκλνχλησλ ζε, θαί εθηελψο, κάθαξ εμηιέσζαη, ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ.  
 
Γψξα πξνζήλεγθαο ζηε, ηψ γελλεζέληη Υξηζηψ, θαί ζαξθί λεπηάζαληη, 
πνιηάλ αηδέζηκνλ, θνζκνπκέλελ ραξίζκαζηλ, Ηεξαξρίαο, Πάηεξ θαί αίκαηη, 
πεθνηληγκέλελ ηήο ζήο αζιήζεσο, πίζηηλ νξζφδνμνλ, θαί ειπίδα πξφζπκνλ, 
θαί αξξαγή, φλησο θαί αζάιεπηνλ, αγάπελ πάλζνθε.  
 
Γιψζζα θηλνπκέλε Πλεχκαηη, θαί θζεγγνκέλε ζαθψο, αιεζείαο δηδάγκαηα, 
ζενζδφηνπ ράξηηνο, ηειαπγψο απνζηάδνπζα, ηήο επζεβείαο ιχξα 
ζεφθζνγγνο, φξζνδνμίαο θξεπίο αθξάδαληνο, ζηφκα κειίξξπηνλ, ζεζαπξφο 
θξνλήζεσο, Δθθιεζηψλ, ζάιπηγμ κεγαιφθσλνο, εδείρζεο Οζηε.  



Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
πειαίσ παξψθεζαο, Υξηζηέ ν Θεφο, θάηλε ππεδέμαην, Πνηκέλεο θαί Μάγνη 
πξνζεθχλεζαλ. Σφηε δή ηψλ Πξνθεηψλ επιεξνχην ηφ θήξπγκα, θαί Αγγέισλ 
αη δπλάκεηο, εζαχκαδνλ βνψζαη, θαί ιέγνπζαη. Γφμα, ηή ζπγθαηαβάζεη ζνπ, 
κφλε θηιάλζξσπε.  

Αξρή 
ΚΤΡΗΑΚΖ ΜΔΣΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ ΓΔΝΝΖΗΝ 

 
Μλήκελ επηηεινχκελ ηψλ Αγίσλ θαί δηθαίσλ, Ησζήθ ηνχ Μλήζηνξνο, 

Γαπτδ ηνχ Βαζηιέσο, θαί Ηαθψβνπ ηνχ Αδειθνζένπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Μεηά ηφλ Πξνηκηαθφλ, θαί ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, Δηο ηφ, Κχξηε 
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ' ηήο Δνξηήο 
γ' θαί ησλ Αγίσλ γ'.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηψλ Αγίσλ.  
 

Ήρνο α'  
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σφλ Θενπάηνξα πάληεο αλεπθεκήζσκελ, Γαπτδ ηφλ Βαζηιέα, εθ γάξ ηνχηνπ 
πξνήιζε, ξάβδνο επαξζέλνο, θαί εμ απηήο, αλαηέηαιθελ άλζνο Υξηζηφο, θαί 
ηφλ Αδάκ ζχλ ηή Δχα εθ ηήο θζνξάο, αλεπιάζαην σο εχζπιαγρλνο.  
 
Σψλ Πξνθεηψλ ηάο πξνξξήζεηο είδελ ελ γήξα ζαθψο, ν Ησζήθ ν Μλήζησξ, 
εκθαλψο πιεξνπκέλαο, κλεζηείαο ιαρψλ μέλεο, ρξεκαηηζκνχο, ηψλ Αγγέισλ 
δεμάκελνο, Γφμα Θεψ εθβνψλησλ, φηη ελ γή, ηήλ εηξήλελ εδσξήζαην.  
 
Σφλ Αδειθφζενλ πάληεο αλεπθεκήζσκελ, σο ηεξάξρελ φληα, καξηπξίσ δέ 
πάιηλ, εκπξέςαληα γελλαίσο, νχ ηαίο επραίο, Ηεζνχ ν Θεφο εκψλ, ν ελ 
ζπειαίσ θαί θάηλε, ζπαξγαλσζείο, ζψζνλ πάληαο ηνχο πκλνχληάο ζε.  

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Μλήκελ επηηεινχκελ, Γαπτδ θαί Ηαθψβνπ, επζεβνχο Βαζηιέσο Πξνθήηνπ, θαί 
Απνζηφινπ πξψηνπ Δπηζθφπνπ, απηψλ γάξ ηνίο δηδάγκαζη, πιάλεο 
απαιιαγέληεο, Υξηζηφλ δνμνινγνχκελ, ηφλ εθ Παξζέλνπ αλαηείιαληα, ηφλ θαί 
ζαξθσζέληα, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ, ηφ ηνχ Ήρνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. β'  
Ηεξέσλ κλήκε θαί Βαζηιέσλ θξάηνο ηε, θαί επθξνζχλε, γέγνλελ ν ηφθνο ζνπ, 
θαί ελ απηψ θαπρψκελνη, ιέγνκελ, Πάηεξ εκψλ ν ελ ηνίο νπξαλνίο, αγηαζζήησ 



ηφ φλνκά ζνπ θηιάλζξσπε.  
Καί λχλ... ν απηφο 

Υνξεχνπζηλ Άγγεινη πάληεο έλ νπξαλψ, θαί αγάιινληαη ζήκεξνλ, ζθηξηά δέ 
πάζα ε θηίζηο, δηά ηφλ γελλεζέληα ελ Βεζιεέκ σηήξα Κχξηνλ, φηη πάζα 
πιάλε ηψλ εηδψισλ πέπαπηαη, θαί βαζηιεχεη Υξηζηφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Απνιπηίθηνλ Αλαζηάζηκνλ 
 

Γφμα... ηψλ Αγίσλ  Ήρνο β' 
Δπαγγειίδνπ Ησζήθ, ηψ Γαπτδ ηά ζαχκαηα ηψ Θενπάηνξη, Παξζέλνλ είδεο 
θπνθνξήζαζαλ, κεηά Μάγσλ πξνζεθχλεζαο, κεηά Πνηκέλσλ εδνμνιφγεζαο, 
δη' Αγγέινπ ρξεκαηηζζείο, lθέηεπε Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, αλέηεηιε ηψ θφζκσ, ηφ θψο ηφ ηήο 
γλψζεσο, ελ απηή γάξ νη ηνίο άζηξνηο ιαηξεχνληεο, ππφ αζηέξνο 
εδηδάζθνλην, ζέ πξνζθπλείλ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαί ζέ γηλψζθεηλ εμ 
χςνπο αλαηνιήλ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Καί  Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Καλψλ ηνχ Μλήζηνξνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Υξηζηνχ ζε κέιπσ δεμηφλ παξαζηάηελ. Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο α'  
«Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε, Υξηζηφο εμ νπξαλψλ απαληήζαηε, Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Υξηζηνχ ζεξάπνλ καθάξηε, Υξηζηνχ ηνχ ζαξθσζέληνο δηάθνλε, Υξηζηνχ 
παηήξ λνκηδφκελνο, ηνχησ ζχλ παξξεζία, παξεζηεθψο, αίηεζαη εηξήλελ, θαί 
δεηλψλ απαιιαγήλ, ηνίο επθεκνχζί ζε.  
 
Ρεκάησλ ζείσλ ππήθννο, πξαγκάησλ παξαδφμσλ δηάθνλνο, Παξζέλνπ 
Μλήζησξ ζεφπαηδνο, δίθαηνο θαηά πάληα θαί αιεζήο, Ησζήθ εδείρζεο, θαί 
δηθαίσλ, ελ ζθελαίο επαλαπέπαπζαη.  
 
Ηδείλ Υξηζηφλ θαηεμίσζαη, κνξθή ηή θαζ' εκάο λεπηάζαληα, θαί ηνχηνπ Παηήξ 
σλφκαζαη, κεγίζηε ζνπ ε δφμα, σο αιεζψο! κέγα ππέξ πάληαο, ηφ αμίσκα! 
δηφ αλεπθεκνχκέλ ζε.  

Θενηνθίνλ 
αξθί Υξηζηφλ απεθχεζαο, αγλή ελ Βεζιεέκ Απεηξφγακε, ζπαξγάλνηο απηφλ 



εηιήζαζα, νχ ηήλ επηδεκίαλ θαηαπιαγείο, Ησζήθ ζχλ θφβσ, κεγαιχλεη 
πξνζθπλεί ηήλ ηνχηνπ δχλακηλ.  
 

Καλψλ ηψλ Αγίσλ Γαπτδ θαί Ηαθψβνπ.  
 

Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  
«Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη εμήγαγεο ιαφλ, δνπιείαο Αηγχπηνπ, 
εθάιπςαο δέ άξκαηα, Φαξαψ θαί ηήλ δχλακηλ».  
 
Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη εθ κήηξαο Αγίαο Παξζέλνπ, ηφλ άλζξσπνλ 
αθξάζησο ελδπζάκελνο, αλέπιαζαο σο εχζπιαγρλνο.  
 
ήκεξνλ Πνηκέλεο ζενινγνχζη, ζχλ Αζσκάηνηο ηφλ χκλνλ, ιακπξψο 
αλακέιπνληεο, θαί Μάγνη δψξα θέξνπζη, ηψ ζαξθί λεπηάζαληη.  
 
Γφμα ελ πςίζηνηο ρνξνί Αγγέισλ, ελ Βεζιεέκ ηνίο Πνηκέζηλ, επέζηεζαλ 
ιέγνληεο, κεζ' ψλ ηφλ επδνθήζαληα, ζαξθσζήλαη πκλήζσκελ.  
 
ζνη ηφ Γελέζιηνλ εθηεινχκελ, ηνχ ζαξθσζέληνο δη' εκάο, ραξά 
αλπκλήζσκελ, Ηάθσβνλ ζεάδειθνλ, θαί Γαπτδ Θενπάηνξα.  
 
Γαπτδ Θενπάηνξ ζχλ ηή θηλχξα, ηφλ εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, ζαξθνχκελνλ Λφγνλ, 
Ηάθσβνλ ηφλ δίθαηνλ, εθειθφκελνο χκλεζνλ.  
 

Σνχ Μλήζηνξνο 
 

Χδή γ'  
«Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ' εζράησλ 
εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζπφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, ν 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, άγηνο εί Κχξηε».  
 
Σνχ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο απνξξήησο εθιάκςαληνο, θαί εθ Παξζέλνπ 
επ' εζράησλ, ζαξθσζέληνο αθξάζησο, Παηήξ σλνκάζζεο έλδνμε, θαί 
κπζηεξίνπ θξηθηνχ ζεσξφο, Μάθαξ ερξεκάηηζαο.  
 
Ολ αη άλσ ηάμεηο, σο Θεφλ απεξίγξαπηνλ ηξέκνπζη, ηνχηνλ ηερζέληα εθ 
Παξζέλνπ, Ησζήθ ηαίο ρεξζί ζνπ, θξαηείο θαζαγηαδφκελνο, ηή επαθή ηή 
θξηθψδεη ζνθέ, φζελ ζε γεξαίξνκελ.  
 
Όςνο κπζηεξίνπ, γελεαίο κή γλσζζέληνο ηαίο πξψελ νθέ, θαηεπηζηεχζεο ηή 
θαξδία, θαζαξφο δεδεηγκέλνο, δη' νχ άπαληεο εζψζεκελ, νη ηελ θσζθφξνλ θαί 
ζείαλ πηζηψο, κλήκελ ζνπ δνμάδνληεο.  

Θενηνθίνλ 



άξθα εηιεθφηα, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ Παξζέλε Αγλή, θαί ελ ζπειαίσ 
γελλεζέληα, θαί ελ θάηλε ηεζέληα, ηδψλ Ησζήθ ν δίθαηνο, ηφλ θαζ' εκάο 
νξαζέληα Θεφλ, χκλνηο εκεγάιπλε.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Σφ ζηεξέσκα ηψλ επί ζνί 
Σφλ ηερζέληα ζαξθί, εθ ηήο Παξζέλνπ Μαξίαο, αζπφξσο Υξηζηφλ, ζχλ 
Αγγέινηο πάληεο πκλήζσκελ, Γφμα ελ πςίζηνηο θξαπγάδνληεο.  
 
Αγξαπινχληεο πηζηνί, ηφλ αιεζή νη Πνηκέλεο, Πνηκέλα Υξηζηφλ, ππ' Αγγέισλ 
επεγγειίζζεζαλ, Γφμα ελ πςίζηνηο θξαπγάδνληεο.  
 
Δπθξαηλέζζσζαλ νη νπξαλνί, ρνξεπέησ δέ πάζα ε γή, ηψ ηερζέληη ζήκεξνλ 
άδνληεο, Γφμα ελ πςίζηνηο Υξηζηψ ηψ Θεψ.  
 
Σήλ παλένξηνλ ηνχ δη' εκάο, θελσζέληνο πηζηνί ενξηήλ, ζχλ Γαπτδ ηε θαί 
Ηαθψβσ, χκλνηο επαμίσο ηηκήζσκελ.  
 
Χο Νπκθίνλ Γαπτδ εθ παζηνχ, ηήο κεηξψαο λεδχνο θεζί, λχλ ηφλ Κχξηνλ 
πνξεχζεζζαη, φλ ζχλ Ηαθψβσ πκλήζσκελ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Υνξφο Αγγειηθφο 

Παηξφο σο αιεζψο, νπξαλίνπ ζεξάπσλ, εγέλνπ Ησζήθ, θαί Παηήξ ηνχ 
αλάξρνπ, Τηνχ ζχ λελφκηζαη, ηνχ ζαξθί λεπηάζαληνο, φζελ ζήκεξνλ, ηήλ 
παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ενξηάδνκελ, ελ επθξνζχλε θαξδίαο, πηζηψο 
αλπκλνχληέο ζε.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Υνξφο ηψλ Πξνθεηψλ, ενξηάδεη ελζέσο, ην ζαχκα ηφ ελ ζνί, γεγνλφο ψ 
Παξζέλε, Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ γάξ, επί γήο απεθχεζαο, Μάγνη πίζηεη δέ, ζχλ 
Ησζήθ εθβνψζη, ηψ Γαπτδ ηά ζαχκαηα ηψ Θενπάηνξη.  
 

Σνχ Μλήζηνξνο 
 

Χδή δ'  
«Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί άλζνο εμ απηήο Υξηζηέ, εθ ηήο Παξζέλνπ 
αλεβιάζηεζαο, εμ φξνπο ν αηλεηφο, θαηαζθίνπ δαζένο, ήιζεο ζαξθσζείο εμ 
απεηξάλδξνπ, ν άυινο θαί Θεφο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Έρσλ ινγηζκφλ ηαίο ζετθαίο, ππείθνληα πξνζηάμεζη, θαί θαζαξφο φινο 
γελφκελνο, ηήλ κφλελ ελ γπλαημί, θαζαξάλ θαί άκσκνλ, κάθαξ Ησζήθ ζχ 
εκλεζηεχζσ, ηεξψλ Παξζέλνλ αγλήλ, πξφο ππνδνρήλ ηνχ Πνηήζαληνο.  
 
Μφλσ Γαβξηήι ελ νπξαλψ, θαί κφλσ ζνη ανίδηκε, κεηά ηήλ κφλελ 



Απεηξφγακνλ, ηφ κφλνλ ππεξβνιή, θνβεξφλ κπζηήξηνλ, κάθαξ Ησζήθ 
ελεπηζηεχζε, ηφλ κφλνλ θζνξνπνηφλ, άξρνληα ηνχ ζθφηνο ηξνπνχκελνλ.  
 
Έκςπρνο λαφο θσηνεηδήο, ππάξρσλ ηνχ Πνηήζαληνο, επηκειεία ζείσλ 
πξάμεσλ, εθ ηνχ αγίνπ Νανχ, ηφλ Ναφλ ηφλ άγηνλ, ζχ παξαιαβείλ 
θαηεμηψζεο, ηήλ κφλελ ελ γπλαημί, κάθαξ Ησζήθ Αεηπάξζελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Λχσλ ηνχ λνφο ζνπ πξνθαλψο, επέζηε ν αφξαηνο, ακθηβνιίαλ πάζαλ, ιέγσλ 
ζνη, Μή θνβεζήο Ησζήθ, Μαξηάκ ηήλ Άρξαληνλ, λχλ παξαιαβείλ, γαζηξί γάξ 
θέξεη, ηφλ θέξνληα ηή απηνχ, ζετθή δπλάκεη ηά ζχκπαληα.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Σνχο νπξαλνπο ε αξεηή ζνπ 
Σήλ άθξαζηνλ, ηνχ Θενχ Λφγνπ ζπγθαηάβαζηλ, λνεηνίο πξνζεσξήζαο 
Αββαθνχκ νθζαικνίο, Απφ ζαηκάλ εθξαχγαδελ, ήμεη ν Θεφο ν σηήξ εκψλ.  
 
Σή θάηλε ζνπ, ηή ζενδνρσ πεξηέζηεζαλ, ζηξαηηαί ηψλ Αζσκάησλ, Τηέ ηνχ 
Θενχ, ηφλ ππέξ ιφγνλ ηφθνλ ζνπ, ηξφκσ θαί εθπιήμεη δνμάδνπζαη.  
 
Μεηά ηψλ Μάγσλ, ηφλ Γεζπφηελ πξνζθπλήζσκελ, θαί κεη' Αγγέισλ θαί 
Πνηκέλσλ ρνξεχζσκελ, ζενπξεπψο θξαπγάδνληεο, Γφμα ελ πςίζηνηο Υξηζηψ 
ηψ Θεψ.  
 
Ο βαζηιεχσλ, ηψλ απάλησλ Βαζηιέσλ Υξηζηφο, θαηά ζάξθα εθ ζπέξκαηνο 
Γαπτδ γελλεζείο, ηφλ εθιεθηφλ Ηάθσβνλ πξνζήθαην, αδειθφλ σο επδνθεζελ.  

Θενηνθίνλ 
Ο εθ Παξζέλνπ, Θεφο Κχξηνο θαλείο ελ ζαξθί, ζπλεδφμαζε ηήλ κλήκελ πκψλ 
Άγηνη, ηψλ Απνζηνισλ πξφθξηηε Ηάθσβε, θαί Γαπτδ πακκαθάξηζηε.  
 

Σνχ Μλήζηνξνο 
 

Χδή ε'  
«Θεφο ψλ εηξήλεο, παηήξ νηθηηξκψλ, ηήο κεγάιεο βνπιήο ζνπ ηφλ Άγγεινλ, 
εηξήλελ παξερφκελνλ, απέζηεηιαο εκίλ, φζελ ζενγλσζίαο, πξφο θψο 
νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε θηιάλζξσπε».  
 
Πξαφηεηη ιάκπσλ, ζνθέ Ησζήθ, ελ ηή γή ηψλ πξαέσλ εζθήλσζαο, Υξηζηνχ 
ηνχ πξάνπ ξήκαηη, Παηήξ νλνκαζζείο, φλ ελ ηαίο ζαίο αγθάιαηο, θξαηήζαο 
εγηάζζεο, θαί ηδψλ εδνμάζζεο, ζάξθα βξνηείαλ πεξηθείκελνλ.  
 
Χο ζείαλ Νεθέιελ, ηήλ κφλελ Αγλήλ, ελ ηνίο θφιπνηο ηφλ Ήιηνλ θξχπηνπζαλ, 
εηο Αίγππηνλ κεηήγαγεο, εθ πφιεσο Γαπτδ, ηφ ηαχηεο ιχζαη ζθφηνο, ηήο 
εηδσινκαλίαο, Ησζήθ κπζηεξίνπ, ππέξ θαηάιεςηλ δηάθνλε.  
 



Γίθαηνο ππάξρσλ, δηθαίαηο νδνίο, ηνχ δηθαίνπ Γεζπφηνπ πεπφξεπζαη, ηνχ 
θξίλαληνο δηθαίσο ζε, ηνηνχησ θνβεξψ, Πακκάθαξ κπζηεξίσ, πηζηψο 
θαζππνπξγήζαη, ηήο αξξήηνπ ινρείαο, δη' ήο βξνηνί εδηθαηψζεκελ.  

Θενηνθίνλ 
Δπξέζε σο έθε, Πξνθήηεο Γαπτδ, ελ γαζηξί ε Παξζέλνο ρσξήζαζα, ηφλ 
θχζεη απεξίγξαπηνλ, Θεφλ Δκκαλνπήι, φπεξ κή ελλνήζαο, ν ζείνο εδηδάρζε, 
Ησζήθ ππ' Αγγέινπ, λπθηί θαζεχδσλ ν ανίδηκνο.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Ο αλαηείιαο εκίλ 
Ο αλαηείιαο εκίλ, ηνίο ελ ζθφηεη ηφ θέγγνο, ηήο ζεο ζενθαλείαο, δφμα ζνη 
δφμα ζνη, Ηεζνχ Τηέ ηνχ Θενχ.  
 
Ο εθ Παξζέλνπ Αγλήο, επδνθήζαο ηερζήλαη, Θεφο ζεζαξθσκέλνο, δφμα ζνη 
δφμα ζνη, Ηεζνχ Τηέ ηνχ Θενχ.  
 
Ο εθ Παξζέλνπ ηερζείο, θαί ηήλ κλήκελ θαηδξχλαο, Γαπτδ θαί Ηαθψβνπ, δφμα 
ζνη, δφμα ζνη Ηεζνχ Τηέ ηνχ Θενχ.  
 
Ολ ν Πξνθήηεο Γαπτδ, πεηφλ επί πφθνλ, εθάιεη ζενπλεχζησο, Ηάθσβνο 
εθήξπμελ, Ηεζνχλ ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ.  
 
Ο ηήλ ηνχ δνχινπ κνξθήλ, ελδπζάκελνο Λφγε, εθ κήηξαο παλαγίαο, δφμα ζνη, 
δφμα ζνη, Τηέ ηνχ Θενχ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ ηνχ Αγγέινπ θσλήλ, αζηγήησο ε Κηίζηο, πξνζθέξεη ζνη Παξζέλε, Υαίξε 
Μήηεξ Άρξαληε, lεζνχ Τηνχ ηνχ Θενχ.  
 

Σνχ Μλήζηνξνο 
 

Χδή ο'  
«πιάγρλσλ Ησλάλ, έκβξπνλ απήκεζελ, ελάιηνο ζήξνηνλ εδέμαην, ηή 
Παξζέλσ δέ, ελνηθήζαο ν Λφγνο θαί ζάξθα ιαβψλ, δηειήιπζε θπιάμαο 
αδηάθζνξνλ, ήο γάξ νπρ ππέζηε ξεχζεσο, ηήλ ηεθνχζαλ θαηέζρελ 
απήκαληνλ».  
 
Ξέλσ ηνθεηψ, εθ Κφξεο ζεφπαηδνο, ηνίο μέλνηο εκίλ επηδεκήζαληα, ηφλ ατδηνλ 
ηνχ Παηξφο Θεφλ ιφγνλ, ιαβσλ Ησζήθ, ηήλ πξφο Αίγππηνλ πακκάθαξ μέλελ 
θάζνδνλ, ραίξσλ, ζχλ απηψ πεπνίεζαη, θαζππείθσλ ηνίο ζείνηο 
πξνζηάγκαζηλ.  
 
Ίζηαζν Θεψ, ζαξθί λεπηάζαληη, ζνθέ Ησζήθ δηαθνλνχκελνο, ψζπεξ Άγγεινο, 
θαί ακέζσο πξφο; ηνχηνπ εχγαζζεο ζαθψο, ηάο αθηίλαο ηάο αυινπο 
εηζδερφκελνο, κάθαξ, θαί θσηνεηδέζηαηνο, θαί ςπρή θαί θαξδία δεηθλχκελνο.  



 
ινο επαθή, ηή ζεία παλεχθεκε, θαζαγηαζζείο ςπρή θαί ζψκαηη, 
κεηαβέβεθαο, πξφο αυινπο κνλάο αγηάδσλ λπλί, ηνχο ηεινχληάο ζνπ ηήλ 
κλήκελ Γίθαηε, φλησο, Ησζήθ παλάγηε, παλαγίαο κλεζηήξ Θενκήηνξνο.  

Θενηνθίνλ 
Νένλ επί γήο, παηδίνλ εψξαθαο, Παξζέλνπ Αγλήο απνηηθηφκελνλ, ηφλ 
πξνηέιεηνλ, θαί πξφ πάλησλ αηψλσλ εθθχληα Παηξφο, θαί Αγγέισλ 
αλπκλνχλησλ ηνχηνλ ήθνπζαο, έλδνλ ηνχ ζπειαίνπ θείκελνλ, Ησζήθ επί 
θάηλεο παλεχθεκε.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Δβφεζε, πξνηππψλ 
Δβφεζαλ, παξαδφμσο ηνχ ηφθνπ ζνπ Κχξηε, ηφ θξηθψδεο κπζηήξηνλ, νη ρνξνί 
ηψλ Αγγέισλ Θεψκελνη, Δλ πςίζηνηο δφμα ηψ Θεψ, επί γήο λχλ γάξ ηίθηεηαη.  
 
Δπδφθεζαο, εθ Παξζέλνπ ηερζήλαη σο άλζξσπνο, επ' εζράησλ, εθ Παηξφο 
πξφ αηψλσλ ηερζείο σο Θεφο, ίλα ηφλ θζαξέληα, αλαπιάζεο Αδάκ σο 
θηιάλζξσπνο.  
 
Δθάζηζαο, επί ζξφλνπ σο ψκνζαο Κχξηε, ηνχ Πξνθήηνπ ζνπ Γαπτδ, εθ 
θαξπνχ ηήο θνηιίαο απηνχ πξνειζψλ, Ηαθψβσ δέ, ηήο Δθθιεζίαο ηφλ ζξφλνλ 
παξέζνπ Υξηζηέ.  
 
Δπέζηεζαλ, εθπιεηηφκελαη ηάμεηο νπξάληαη, ελ ζπειαίσ, θαί ηφλ ηφθνλ ηφλ 
άρξαληνλ χκλεζαλ, αζηγήησο, Γφμα, ελ πςίζηνηο Θεψ αλακέιπνπζαη.  
 
Βαζηιεχο κέλ, ν Γαπτδ θαί Πξνθήηεο ζεζπέζηνο, θαί Πξνπάησξ, αλεδείρζε 
ηήο ζείαο ζαξθψζεσο, Πξσηεπίζθνπνο δέ, καζεηήο ν Ηάθσβνο δείθλπηαη.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο γ'  
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

Δπθξνζχλεο ζήκεξνλ, Γαπτδ πιεξνχηαη ν ζείνο, Ησζήθ ηε αίλεζηλ, ζχλ 
Ηαθψβσ πξνζθέξεη ζηέθνο γάξ ηή ζπγγελεία Υξηζηνχ ιαβφληεο, ραίξνπζη, θαί 
ηφλ αθξάζησο ελ γή ηερζέληα, αλπκλνχζη θαί βνψζηλ, Οηθηίξκνλ ζψδε ηνχο ζέ 
γεξαίξνληαο.  

Ο Οίθνο 
Απνξξήησ βνπιή, ηίθηεηαη ζαξθί ν άζαξθνο, πεξηγξάθεηαη λχλ ζψκαηη, ν 
απεξίγξαπηνο, θαί ζψδεη αηξέπησο ηάο άκθσ νπζίαο, αξρήλ ιακβάλεη ν 
θχζεη άλαξρνο, θαί κφλνο ππέξρξνλνο, νξάηαη βξέθνο, ν ππεξηέιεηνο, 
θέξεηαη ρεξζίλ, ν θέξσλ ηά ζχκπαληα, Γηφ ηνχο ηνχηνπ ζπγγελεία 
ζεκλπλνκέλνπο, σο Θεφο ζηέθεη ηψ εαπηνχ ηνθεηψ, νχο δνμάδνληεο πίζηεη, 



αζηγήησο εθβνψκελ, Οηθηίξκνλ ζψδε ηνχο ζέ γεξαίξνληαο.  
 

Κπξηαθή Μεηά ηήλ Υξηζηνχ Γέλλεζηλ 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ θαί δηθαίσλ Θενπαηφξσλ, Ησζήθ ηνχ Μλήζηνξνο ηήο 

Αγίαο Παξζέλνπ Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ, Ηαθψβνπ ηνχ Αδειθνχ ηνχ 
Κπξίνπ, θαί Γαπτδ ηνχ Πξνθήηνπ θαί Βαζηιέσο.  

ηίρνη 

 Σηκψ Ησζήθ Μλήζηνξα ηήο Παξζέλνπ,  

 Χο εθιεγέληα θχιαθα ηαχηεο κφλνλ.  

 χ ηέθηνλνο παίο, αιι' αδειθφο Κπξίνπ,  

 Σνχ πάληα ηεθηήλαληνο έλ ιφγσ Μάθαξ.  

 Δγψ ηί θήζσ, καξηπξνχληνο Κπξίνπ,  

 Σφλ Γαπτδ εχξνλ, σο εκαπηνχ θαξδίαλ.  
 

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

Σνχ Μλήζηνξνο 
 

Χδή δ' 
«Οη Παίδεο επζεβεία ζπληξαθέληεο, δπζζεβνχο, πξνζηάγκαηνο 
θαηαθξνλήζαληεο, ππξφο απεηιήλ νπθ επηνήζεζαλ, αιι' ελ κέζσ ηήο 
θινγφο, εζηψηεο έςαιινλ, Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Πξνξξήζεσλ ηφ πέξαο ηψλ ελζέσλ Πξνθεηψλ, εψξαθαο, φλ γάξ εθήξπμαλ 
Υξηζηφλ, ειεπζφκελνλ εθ Κφξεο αγλήο, εςειάθεζαο, θαί βξέθνο θαηελφεζαο, 
σο θαζαξφο ηήλ ςπρήλ, Υξηζηνχ ζεξάπσλ.  
 
Ακέκπησ πνιηηεία, Ησζήθ θεθνζκεκέλνο έλδνμε, θχιαμ ακέκπηνπ αιεζψο, 
παξζελίαο ερξεκάηηζαο, θαί Παηήξ ηνχ ηηθηνκέλνπ Παηδφο θέθιεζαη, 
κεγαιπλζείο ηή ζεπηή πξνζεγνξία.  
 
Ρήκαηη ν ηεθηαίλσλ νπξαλφλ θαί ηήλ γήλ θαί ηήλ ζάιαζζαλ, θέθιεηαη ηέθηνλνο 
Τηφο, ζνχ Πακκάθαξ αμηάγαζηε, ηνχ αλάξρνπ ζε, παηξφο φλησο δνμάζαληνο, 
σο ηεξφλ ππνπξγφλ ηψλ ππέξ ιφγνλ.  
 
Αγίσο ζνπ ηφλ βίνλ, δηαλχζαο Ησζήθ παλάξηζηε, ελ ηαίο ιακπξφηεζη λπλί ηψλ 
Αγίσλ θαηεζθήλσζαο, αγηάδσλ ηνχο πηζηψο ηήλ παλαγίαλ ζνπ, εθηεινχληαο 
αεί θαί ζείαλ κλήκελ.  

Θενηνθίνλ 
πκβφινηο ηεξνίο ζε, ηππνπκέλελ Ησζήθ ν δίθαηνο, ζενραξίησηε αγλή, 
εγλσθψο ξάβδσ θιεξνχηαί ζνπ, ηήλ κλεζηείαλ ηήλ ζεπηήλ, επηκλεζζείο 
Ααξψλ, ηήο βιαζηεζάζεο πνηέ αγίαο Ράβδνπ.  
 



Σψλ Αγίσλ 
 

Αβξακηαίνη πνηέ 
Δλ Βεζιεέκ Πνηκέλεο, ηφλ ηήο Παξζέλνπ ηφθνλ, δνμνινγνχληεο θαηεκήλπνλ, 
σηήξα θαί Κχξηνλ, ηφλ επί γήο νθζέληα, αλζξψπσλ ζψζαη γέλνο.  
 
Σφλ ππέξ ιφγνλ ηφθνλ, ηήο Θενηφθνπ Μαξίαο, ρνξνί Αγγέισλ εθπιεηηφκελνη, 
Δλ ηνίο πςίζηνηο εθξαχγαδνλ, ηψ Θεψ εκψλ δφμα, θαί επί γήο εηξήλε.  
 
Σψλ Υεξνπβίκ εδείρζεο, πςεινηέξα Παξζέλε, ελ ηαίο αγθάιαηο ζνπ 
βαζηάζαζα, ηφλ ηνχηνηο νρνχκελνλ, φλ δπζσπνχζα ζψζαη, εκάο αεί κή 
παχζε.  
 
Νπκθαγσγφο κέλ Γαπτδ, ζαιακεπφινο δέ ζείνο, ηήο Δθθιεζίαο ν Ηάθσβνο, 
γελφκελνη έιεγνλ, ν ζαξθσζείο δη' εκάο, Υξηζηέ επινγεηφο εί.  
 
Ο ελ Πξνθήηαηο Άλαμ, θαί ελ Βαζηιεχζη Πξνθήηεο, ζχλ Ηαθψβσ ηψ ζεφθξνλη, 
εκίλ εκειψδεζαλ, Ο ζαξθσζείο δη' εκάο, Υξηζηέ επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ηή αθιέθησ βάησ, θαί δξνζνβφισ θακίλσ ζχ πξνγξαθείζα Μήηεξ 
Άρξαληε, αζπφξσο εθχεζαο, ζεζαξθσκέλνλ Θεφλ, Αγλή επινγεκέλε.  
 

Σνχ Μλήζηνξνο 
 

Χδή ε' 
«Θαχκαηνο ππεξθπνχο ε δξνζνβφινο, εμεηθφληζε θάκηλνο ηχπνλ, νπ γάξ νχο 
εδέμαην θιέγεη Νένπο, σο νπδέ πχξ ηήο ζεφηεηνο Παξζέλνπ ήλ ππέδπ λεδχλ, 
Γηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Σίκηνο σο αιεζψο ν ζάλαηφο ζνπ, θαηελψπηνλ ψθζε Κπξίνπ, Ησζήθ 
παλφιβηε, ζχ γάξ φισο νζησζείο, απφ βξέθνπο ηεξφο θχιαμ γεγέλεζαη, ηήο 
επινγεκέλεο, κεζ' ήο έκειπεο, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Άπαληεο ρνξνί ηψλ Αζσκάησλ φλπεξ ηξέκνπζη Θεφλ θαί Κηίζηελ Ησζήθ ν 
δίθαηνο, παξξεζία παλεπιαβψο, πεξηπηχζζεηαη σο βξέθνο θαί αζπάδεηαη, θαί 
θψο λνεηφλ βνψλ θνκίδεηαη, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σέηξσζαη ηψ γιπθπηάησ Μάθαξ πφζσ, θαί σο Άγγεινο ηψ ζαξθσζέληη, 
παξεζηψο πξνζηάμεζη, θαζππείθεηο ηαίο ζετθαίο, δη' Αγγέινπ εμ Αηγχπηνπ 
κελπφκελνο, πξφο γήλ Ηζξαήι επαλειεχζεζζαη, κεη' απηνχ ηνχ Παηδίνπ θαί 
ηήο Μεηξφο απηνχ, νίο ζπλεπαλήιζεο, ηφλ Κχξηνλ δνμάδσλ.  

Θενηνθίνλ 



Νφκνπ ηάο ζθηάο είδεο ιπζείζαο, ηή ηήο ράξηηνο θσηνρπζία, θσηεηλήλ 
λεθέιελ ηε ηήλ Παξζέλνλ ηνλ λνεηφλ, αλαηέιινπζαλ ζαξθί, Ήιηνλ έβιεςαο, 
θαί ψζπεξ αζηήξ πάληαο εθψηηζαο, ηνχο βνψληαο ζνθέ Ησζήθ εθάζηνηε, έ 
ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Σφλ βαζηιέα Υξηζηφλ 
Σφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, φλ θαηεκήλπζαλ ελ Βεζιεέκ νη Πνηκέλεο, θαί αζηήξ 
εθαλέξσζελ, ελ δνχινπ κνξθή, πάληα ηά έξγα πκλείηε θαί ππεξπςνχηε, είο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ γελλεζέληα Υξηζηφλ, φλ πξνζεθχηεζαλ κεηά δψξσλ νη Μάγνη, θαί 
εζενιφγεζαλ ηψλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, πάληα ηά έξγα πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ ζαξθσζέληα Υξηζηφλ, φλ εδνμνιφγεζαλ νπξαλψλ αη Γπλάκεηο, θαί ηά 
Πνιπφκκαηα απαχζησο αλπκλεί, πάληα ηά έξγα πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ ζαξθσζέληα Υξηζηφλ, φλ πξνεθήηεπζε Γαπτδ ν Θενπάησξ, θαί ηνίο ιανίο 
εθήξπμελ Ηάθσβνο, πάληα ηά έξγα πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, φλ εκίλ έηεθελ, ε Παξζέλνο Μαξία, θαί κεηά ηφθνλ 
έκεηλε Παξζέλνο Αγλή, πάληα ηά έξγα πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Μλήζηνξνο 
 

Χδή ζ'  
«Μπζηήξηνλ μέλνλ, νξψ θαί παξάδνμνλ, νπξαλφλ ηφ ζπήιαηνλ, ζξφλνλ 
ρεξνπβηθφλ, ηήλ Παξζέλνλ, ηήλ θάηλελ ρσξίνλ, ελ ψ αλεθιίζε ν αρψξεηνο, 
Υξηζηφο ν Θεφο, φλ αλπκλνχληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Ηζφηηκνο πάλησλ, Αγγέισλ γεγέλεζαη, Πξνθεηψλ Μαξηχξσλ ηε, Μάθαξ θαί 
ηψλ ζνθψλ, Απνζηφισλ ζπλφκηινο φλησο, δηφ ζχλ απηνίο ζε καθαξίδνληεο, 
ζνθέ Ησζήθ, ηήλ ηεξάλ ζνπ κλήκελ ζέβνκελ.  
 
Χο εθ γέλνπο, βαζηιηθνχ θαηαγφκελνο, ηήλ Αγλήλ Βαζίιηζζαλ, κέιινπζαλ 
Ηεζνχλ Βαζηιέα, ηίθηεηλ απνξξήησο, ζνθέ εκλεζηεχζσ, ππέξ άπαληαο ελ γή 
πξνθξηζείο, ηνχο γεγελείο καθαξηψηαηε.  
 
ζελνχκελνο, ηή δπλαζηεία ηνχ Πλεχκαηνο, αξεηαίο θεθφζκεζαη κάθαξ, ελ 
βαζπηάησ ηε γήξα, πξφο ηνχο ζνχο κεηέβεο ιακπξψο Ησζήθ παηέξαο, 



κέγηζηνο παηήξ λνκηζζείο, ηνχ εθ Θενχ Παηξφο εθιάκςαληνο.  
 
Ζ κλήκε ζνπ, πξφο επθξνζχλελ ηά πέξαηα, ζπγθαιεί θαί αίλεζηλ, Λφγνπ ηνχ 
ζέ δνμάζαληνο Μάθαξ, ψ ζχλ παξξεζία αεί παξεζηψο, απαχζησο πξέζβεπε, 
εκάο ιπηξσζήλαη, πεηξαζκψλ ηνχο επθεκνχληάο ζε.  

Θενηνθίνλ 
Φπιάηηνπζαλ, ηήλ παξζελίαλ αθήξαηνλ, ηήλ Αγλήλ εθχιαμαο, Λφγνο εμ ήο 
Θεφο εζαξθψζε, θπιάμαο Παξζέλνλ απηήλ, κεηά γέλλεζηλ απφξξεηνλ, κεζ' 
ήο ζενθνξε, Ησζεθ εκψλ κλεκφλεπε.  
 

Σψλ Αγίσλ 
 

Μσυζήο ελ ηψ φξεη 
Σφλ αξξήησο πξφ αηψλσλ, θχληα Λφγνλ, θαί Τηφλ εθ Παηξφο, ηφλ απηφλ επ' 
εζράησλ ζαξθί, ζήκεξνλ Παξζέλνο εθχεζελ, φλ πκλνχζη Πνηκέλεο, Αγγέισλ 
βνψλησλ, Γφμα ελ πςίζηνηο Υξηζηψ ηψ Θεψ.  
 
Σφλ Αζηέξα νη Μάγνη ηδφληεο, ηξφπσ μέλσ, ηνχησ παξείπνλην, ηφλ ηερζέληα 
επηδεηνχληεο, φλ επξφληεο δψξνηο εηίκεζαλ, ρξπζψ θαί ιηβάλσ, θαί ζκχξλε 
βνψληεο, Γφμα ελ πςίζηνηο ηψ ηερζέληη Θεψ.  
 
Βεζιεέκ λχλ επθξαίλνπ, Πφιηο γελνκέλε ηνχ Νένπ Γαπτδ, θαί ησλ 
επαγάιινπ, ηψλ Δθθιεζηψλ ε αθξφπνιηο, θνηλήλ επσρίαλ ηνχ Πακβαζηιέσο, 
θαί ηψλ απηνχ ζεξαπφλησλ λχλ δεμάκελαη.  
 
Σψ ηερζέληη εθ Παξζέλνπ Θεψ, πάζα ε Κηίζηο ηξφκσ ππνχξγεζελ, νπξαλνί 
κέλ ηφλ Αζηέξα, ε γή ηήλ θάηλελ, φξνο ηφ ζπήιαηνλ, νη Μάγνη ηά δψξα, 
Πνηκέλεο ηφ ζαχκα, Άγγεινη ηφλ χκλνλ απηψ πξνζθέξνληεο.  
 
Βαζηιεχο εθ πνηκέλσλ, πάιαη κέλ Γαπτδ ερξεκάηηζελ, εθ θπιήο δέ Ηνχδα, ζχ 
ηήο Βαζηιίδνο Ηάθσβε, Πνηκήλ αλεδείρζεο, ηήο ηνχ ζαξθσζέληνο πνίκλεο, 
Ακλνχ ηνχ πςίζηνπ θαί Τηνχ ηνχ Θενχ.  

Θενηνθίνλ 
Σψλ Αγγέισλ νη δήκνη, ζέ Θενθπήηνξ δνμάδνπζη, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, ζέ 
αθαηαπαχζησο ελ χκλνηο ηηκά, ζχ γάξ ηψ ζείσ ηφθσ, βξνηνχο νπξαλίνηο 
ήλσζαο, φζελ ζε γεξαίξνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ Αλαζηάζηκνλ 
 

θαί ηψλ Αγίσλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

χλ Ηαθψβσ κέιςσκελ, ηψ θιεηλψ ζεαδέιθσ, Γαπτδ ηφλ Θενπάηνξα, Ησζήθ 
ηε ηφλ ζείνλ, ηήο Θενηφθνπ Μλήζηνξα, ηνχ Υξηζηνχ γάξ ηή ζεία γελλήζεη 
θαζππνχξγεζαλ, Βεζιεέκ ελ ηή πνιεη, ζενπξεπψο, κεη' Αγγέισλ Μάγσλ ηε 
θαί πνηκέλσλ, απηψ ηφλ χκλνλ άδνληεο, σο Θεψ θαί Γεζπφηε.  



Καί ηήο Δνξηήο Απηφκεινλ 
Δπεζθέςαην εκάο, εμ χςνπο ν σηήξ εκψλ, αλαηνιή αλαηνιψλ, θαί νη ελ 
ζθφηεη θαί ζθηά, εχξνκελ ηήλ αιήζεηαλ, θαί γάξ εθ ηήο Παξζέλνπ εηέρζε ν 
Κχξηνο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ'.  
 

Δίηα ηήο Δνξηήο  Ήρνο δ'  
Δπθξαίλεζζε δίθαηνη, νπξαλνί άγαιιηάζζε, ζθηξηήζαηε ηά φξε, Υξηζηνχ 
γελλεζέληνο, Παξζέλνο θαζέδεηαη, ηά Υεξνπβίκ κηκνπκέλε, βαζηάδνπζα ελ 
θφιπνηο, Θεφλ Λφγνλ ζαξθσζέληα, πνηκέλεο ηφλ ηερζέληα δνμάδνπζη, Μάγνη 
ηψ Γεζπφηε δψξα πξνζθέξνπζηλ, Άγγεινη αλπκλνχληεο ιέγνπζηλ, 
Αθαηάιεπηε Κχξηε δφμα ζνη.  
 
Θενηφθε Παξζέλε, ε ηεθνχζα ηφλ σηήξα, αλέηξεςαο ηήλ πξψηελ θαηάξαλ 
ηήο Δχαο, φηη Μήηεξ γέγνλαο, ηήο επδνθίαο ηνχ Παηξφο, βαζηάδνπζα ελ 
θφιπνηο, Θεφλ Λφγνλ ζαξθσζέληα. Οχ θέξεη ηφ κπζηήξηνλ έξεπλαλ, πίζηεη 
κφλε ηνχην πάληεο δνμάδνκελ, θξάδνληεο κεηά ζνχ θαί ιέγνληεο, Αλεξκήλεπηε 
Κχξηε δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ θάζνπ εθ δεμηψλ κνπ έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ 
 
Γεχηε αλπκλήζσκελ, ηήλ Μεηέξα ηνχ σηήξνο, ηήλ κεηά ηφθνλ πάιηλ 
νθζείζαλ Παξζέλνλ, Υαίξνηο Πφιηο έκςπρε, ηνχ Βαζηιέσο θαί Θενχ, ελ ή 
Υξηζηφο νηθήζαο, ζσηεξίαλ εηξγάζαην, Μεηά ηνχ Γαβξηήι αλπκλνχκέλ ζε, 
κεηά ηψλ πνηκέλσλ δνμάδνκελ θξάδνληεο, Θενηφθε πξέζβεπε, ηψ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληη, ζσζήλαη εκάο.  
 
ηίρ. Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη, χ ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ.  
 
Ο παηήξ επδφθεζελ, ν Λφγνο ζάξμ εγέλεην, θαί ε Παξζέλνο έηεθε, Θεφλ 
ελαλζξσπήζαληα, Αζηήξ κελχεη, Μάγνη πξνζθπλνχζη, Πνηκέλεο ζαπκάδνπζη, 
θαί ε θηίζηο αγάιιεηαη.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ'  Αλαηνιίνπ 
Αίκα θαί πχξ, θαί αηκίδα Καπλνχ, ηέξαηα γήο, ά πξνείδελ Ησήι, αίκα ηήλ 
άξθσζηλ, πχξ ηήλ ζεφηεηα, αηκίδα δέ θαπλνχ, ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ, ηφ 
επειζφλ ηή Παξζέλσ, θαί θφζκνλ επσδηάζαλ, Μέγα ηφ κπζηήξηνλ, ηήο ζήο 
ελαλζξσπήζεσο, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Καί λχλ... Τπεξεπινγεκέλε...  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 



Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, σο δηαηέηαθηαη 

Αξρή 
ΣΖ ΚΕ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξσηνκάξηπξνο, θαί Αξρηδηαθφλνπ ηεθάλνπ, θαί ηνχ 

Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ Θενδψξνπ ηνχ Γξαπηνχ, απηαδέιθνπ 
Θενθάλνπο ηνχ Πνηεηνχ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Σή ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηη, ιακπξπλζείο ηήλ δηάλνηαλ, ηή κνξθή σο Αγγεινο, 
ψθζεο ηέθαλε, δηαδνζείζεο ηψ ζψκαηη, ηήο έλδνλ ιακπξφηεηνο, θαί ηελ 
αίγιελ ηήο ςπρήο, θαλεξνχζεο ηνίο βιέπνπζη, δη' ήο έηπρεο, θαί θσηφο 
ζεσξίαο, νπξαλψλ ζνη, παξαδφμσο αλνηγέλησλ, αξρή Μαξηχξσλ θαί 
θαχρεκα.  
 
Χο βαζκίδεο θαί θιίκαθεο, πξφο νπξάληνλ άλνδνλ, αη ηψλ ιίζσλ ληθάδεο, ζνί 
γεγφλαζηλ, ψλ επηβαίλσλ ηεζέαζαη, εζηψηα ηφλ Κχξηνλ, ηνχ Παηξφο εθ δεμηψλ, 
ζνί νκψλπκνλ ηέθαλνλ, πξνηεηλφκελνλ, δεμηά δσεθφξσ, νχ πιεζίνλ, σο 
θαιιίληθνο παξέζηεο, θαί Αζιεηψλ αθξνζίληνλ.  
 
Δλ ζεκείνηο θαί ηέξαζηλ, απαζηξάπησλ θαί δφγκαζη, παξαλφκσλ έζβεζαο ηφ 
ζπλέδξηνλ, θαί ππ' απηψλ αλαηξνχκελνο, θαί ιίζνηο βαιιφκελνο, ππέξ ηήο ηψλ 
θνλεπηψλ, ζχ πξνζεχρνπ αθέζεσο, εθκηκνχκελνο, ηήλ θσλήλ ηνχ σηήξνο, 
νχ εηο ρείξαο ελαπέζνπ ζνπ ηφ πλεχκα, ηφ ηεξψηαηνλ ηέθαλε.  
 

ηηρεξά ηνχ Οζίνπ, φκνηα 
Ξεληηείαο ηνίο ηξαχκαζη, πξνζεηέζε ζνη ηξαχκαηα, εμνξίαο ζηε, ραιεπφηεηη, 
ηνχ παξαλφκσο δηέπνληνο, ηφλ ζξφλνλ ηφλ έλλνκνλ, θαί ζπγρένληνο δεηλψο, 
ηνχο ζεζκνχο ηνχο ηήο πίζηεσο, θαί ηήλ, Άρξαληνλ, ηνχ σηήξνο Δηθφλα 
θαζειφληνο, φλ ηή ράξηηη ηή ζεία Υξηζηνχ ζεξάπνλ θαηήζρπλαο.  
 
Οπ θξνπξά ζε νπ ζηέλσζηο, νπδέ ζθφηνο αλήκεξνλ, νπ πιεγαί θαί κάζηηγεο, 
πεξηίζρπζαλ, ηήο πξφο Υξηζηφλ αγαπήζεσο, ρσξίζαη Θεφδσξε, νπδέ λφζνο 
ραιεπή, θαί καθξά θαί δπζθφξεηνο, νπδέ έλδεηα, ηήο ηξνθήο ζενξξήκνλ, αιι' 
αηξέπησο, εθαξηέξεζαο πξνβιέπσλ, ηήλ ηψλ ζψλ πφλσλ αληίδνζηλ.  
 
Αληί ζιίςεσο αίλεζηλ, αληί πφλσλ απφιαπζηλ, αληί ζθφηνπο έιιακςηλ, ζνί 
δεδψξεηαη, ν Αζινζέηεο ν δίθαηνο, αληί δέ ζεζπέζηε, ηήο ελ φςεη ζνπ γξαθήο, 
δσήο βίβισ εγγέγξαςαη, Δθθιεζία δέ, πξσηνηφθσλ εηάγεο, ελ πςίζηνηο, θαί 



Αγγέισλ παλεγχξεη, πεξηραξψο πξνζειήιπζαο.  
Γφμα... ηνχ Πξσηνκάξηπξνο 

Ήρνο β'  Αλαηνιίνπ 
Σψ Βαζηιεί θαί Γεζπφηε ηνχ παληφο, ηερζέληη επί γήο, ηέθαλνο 
ππέξιακπξνο πξνζθέξεηαη, νπθ εθ ιίζσλ ηηκίσλ θαηεζθεπαζκέλνο, αιι' εμ 
νηθείσλ αηκάησλ δηελζηζκέλνο, Αιι' ψ θηινκάξηπξεο δεχηε, ηά ηψλ αζκάησλ 
άλζε δξεςάκελνη, ηάο θεθαιάο αλαδεζψκεζα, θαί ηνίο χκλνηο αλακέιπνληεο, 
είπσκελ, Ο ζνθία θαηαγιατζζείο, θαί ράξηηη ηήλ ςπρήλ, Πξσηνκάξηπο Υξηζηνχ 
ηνχ Θενχ, αίηεζαη εκίλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο, ν απηφο 
Μέγα θαί παξάδνμνλ ζαχκα, ηεηέιεζηαη ζήκεξνλ! Παξζέλνο ηίθηεη, θαί κήηξα 
νπ θζείξεηαη, ν Λφγνο ζαξθνχηαη, θαί ηνχ Παηξφο νπ θερψξηζηαη, Άγγεινη κεηά 
Πνηκέλσλ δνμάδνπζη, θαί εκείο ζχλ απηνίο εθβνψκελ. Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, 
θαί επί γήο εηξήλε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο α'  
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ εμαλαηείιαληα, θαί ψο Τηφλ ελ θφιπσ  Παηξηθψ 
αεί φληα, αχζηο δέ επ' εζράησλ, αγθάιαηο Μεηξφο, ψο ελ ζξφλσ θαζήκελνλ, 
θαί ππ Αγγέισλ Πνηκέλσλ, Μάγσλ ηε λχλ, πξνζθπλνχκελνλ πκλήζσκελ,  
 
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ.  
 
Δλ Βεζιεέκ ζπλειζφληεο, πηζηνί θαηίδσκελ, ηφλ ηψλ απάλησλ Κηίζηελ, 
θείκελνλ ελ ηή θάηλε, θαί ηνχο εθ Υαιδαίσλ δψξνλ θαιφλ, πξνζθνκίδνληαο 
ηξίυινλ, σο Βαζηιεί, σο Θεψ ηε θαί δη' εκάο, ηξηεκέξσ εζνκέλσ λεθξψ.  
 
ηίρ. Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη. χ ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ.  
 
Δθ ηήο Παξζέλνπ εηέρζεο, ππφ ηφ πήιαηνλ, θαί ζηξαηηαί Αγγέισλ, επηζηάζαη 
εβφσλ. Γφμα ελ πςίζηνηο ζνί ηψ Θεψ, ηψ ηερζέληη ελ δνχινπ κνξθή, θαί 
αλαπιάζαληη θφζκνλ ελ ηή γαζηξί, ηήο Παξζέλνπ θαί αλάλδξνπ Μεηξφο.  

Γφμα... ηνχ Αγίνπ  Ήρνο πι. β'  
Αλαηνιίνπ 

Πξψηνο ελ Μάξηπζηλ εδείρζεο, θαί ελ Γηαθφλνηο ηέθαλε καθάξηε, ηψλ 
αζιεηψλ ηφ εγθαιιψπηζκα, ηψλ πηζηψλ ηφ θαχρεκα, ε δφμα ηψλ δηθαίσλ. 
Σνχο ηήλ ζεπηήλ ζνπ ενξηάδνληαο κλήκελ αίηεζαη, σο παξηζηάκελνο ηψ 
ζξφλσ, Υξηζηνχ ηνχ παληάλαθηνο, ηψλ πηαηζκάησλ ηιαζκφλ ιαβείλ, θαί 
βαζηιείαο νπξαλψλ αμησζήλαη.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο, ν απηφο 
Υνξεχνπζηλ Άγγεινη πάληεο ελ νπξαλψ , θαί αγάιινληαη ζήκεξνλ, ζθηξηά δέ 



πάζα ε Κηίζηο, δηά ηφλ γελλεζέληα ελ Βεζιεέκ σηήξα θαί Κχξηνλ, φηη πάζα 
πιάλε, ηψλ εηδψισλ πέπαπηαη, βαζηιεχεη Υξηζηφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

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

Γφμα... ηνχ Οζίνπ Ήρνο πι. δ'  
Οξζνδνμίαο νδεγέ, επζεβείαο δηδάζθαιε θαί ζεκλφηεηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν 
θσζηήξ, αξρηεξέσλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Θεφθαλεο ζφθε, ηαίο 
δηδαραίο ζνπ πάληαο εθψηηζαο, ιχξα ηνχ Πλεχκαηνο, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  

Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, αλέηεηιε ηψ θφζκσ, ηφ θψο ηφ ηήο 
γλψζεσο, ελ απηή γάξ νη ηνίο άζηξνηο ιαηξεχνληεο, ππφ αζηέξνο 
εδηδάζθνλην, ζέ πξνζθπλείλ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαί ζέ γηλψζθεηλ εμ 
χςνπο αλαηνιήλ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο  Ήρνο α'  
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Ο ζξφλσ ππξηκφξθσ, ελ πςίζηνηο θαζή κελνο, ζχλ Παηξί ηψ Αλάξρσ, θαί ηψ 
ζείσ ζνπ Πλεχκαηη, επδφθεζαο ηερζήλαη ελ ζαξθί, εθ Κφξεο απεηξάλδξνπ 
Ηεζνχ, δηά ηνχην θαί αζηήξ ζε, ηνίο εθ Πεξζίδνο Μάγνηο θαζππέδεημε. Γφμα ηή 
παλαγάζσ ζνπ βνπιή, δφμα ηή επηθαλεία ζνπ, δφμα ηή πξφο εκάο άθξα 
ζπγθαηαβάζεη ζνπ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ  Ήρνο δ'  
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Σήλ ηνχ Πλεχκαηνο πεγήλ, ελ ηή θαξδία κπζηηθψο, θεθηεκέλνο ηνχ Υξηζηνχ, ν 
Πξσηνκάξηπο αιεζψο, ηψλ Ηνπδαίσλ απήιεγμε ηήλ απζάδεηαλ, θαί έδεημελ 



απηνίο, ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ, εθ ζπέξκαηνο Γαπτδ, αλαβιαζηήζαληα, ηψ ηήο 
ζνθίαο θαί ράξηηνο πιεξψκαηη, πεπιεξσκέλνο ν έλδνμνο. Αιι' ψ Σξηζκάθαξ, 
ηνχο ζέ ηηκψληαο, ζψδε ζείαηο πξεζβείαηο ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Σήο Δνξηήο  κνηνλ 

Ο αρψξεηνο παληί, πψο ερσξήζε ελ γαζηξί; ν ελ θφιπνηο ηνχ Παηξφο, πψο 
ελ αγθάιαηο ηήο Μεηξφο; πάλησο ψο νίδελ, ψο εζέιεζε θαί ψο επδφθεζελ, 
άζαξθνο γάξ ψλ, εζαξθψζε εθψλ, θαί γέγνλελ ν λ, ν νπθ ήλ δη' εκάο, θαί κή 
εθζηάο ηήο θχζεσο, κεηέζρε ηνχ εκεηέξνπ θπξάκαηνο. Γηπινχο εηέρζε, 
Υξηζηφο ηφλ άλσ, θφζκνλ ζέισλ αλαπιεξψζαη.  
 

Ο Ν' θαί νη Καλφλεο, ηήο Δνξηήο θαί ηψλ Αγίσλ. Ο Καλψλ ηνχ 
Πξσηνκάξηπξνο.  
 

Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. α'  
«Ίππνλ θαί αλαβάηελ, εηο ζάιαζζαλ Δξπζξάλ, ν ζπληξίβσλ πνιέκνπο, ελ 
πςειψ βξαρίνλη, Υξηζηφο εμεηίλαμελ, Ηζξαήι δέ έζσζελ, επηλίθηνλ χκλνλ 
άδνληα».  
 
Γεχηε ηέθαλνλ χκλνηο, ηφλ πξσηνκάξηπξα, ηήο Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, ελδφμσο 
ζηεθαλψζσκελ, θαί ζεία ζηεθφκελνη, ηνχ ηεθάλνπ ράξηηη, επηλίθηνλ χκλνλ 
άζσκελ.  
 
Φέξσλ ηνχ Γηδαζθάινπ, ηφ πξάνλ θξφλεκα, θαί ηήλ εθ ηήο αγάπεο, 
πςνπνηφλ ηαπείλσζηλ, αμίσο ν ηέθαλνο, Γηαθφλσλ πξφθξηηνο, θαί 
πξνζηάηεο ρεξψλ γεγέλεηαη.  
 
χ πξφο επηθνπξίαλ, ηψλ Απνζηφισλ Υξηζηνχ, επαμίσο εθιήζεο, θαί σο 
πηζηφο Γηάθνλνο, θεξψλπκε ηέθαλε, ρξεκαηίζαο έλζα Υξηζηφο, δη' αίκαηνο 
κεηαβέβεθαο.  

Θενηνθίνλ 
χ κέλ ππέξ αλζξψπσλ, Υξηζηέ ηφλ άλζξσπνλ, εθ Παξζέλνπ θνξέζαο, σο 
βξέθνο εζπαξγάλσζαη, ν ζφο δέ ρσλλχκελνο, Πξσηνκάξηπο ιίζσλ βνιαίο, 
ηφλ άλζξσπνλ απνδχεηαη.  
 

Καλψλ ηνχ Οζίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σνχο ζνχο, αδειθέ, γλεζίνπο πιέθσ θξφηνπο. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  
«Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξνρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  



 
Σφλ ηίηινλ ηήο ζήο ηηκίαο φςεσο, ηδφληα παξαρσξεί, ηά Υεξνπβίκ ηνχ μχινπ 
ηήο δσήο, ε θινγίλε ξνκθαία δέ, παλεπιαβψο ηά λψηά ζνη, δίδσζη πάλζνθε 
Θεφδσξε.  
 
Ο ηίηινο ηή θνξπθή επέθεηην, ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ, εγεγγξακκέλνο μχισ 
ηνχ ηαπξνχ, ν ζφο ηίηινο δέ Πάλζνθε, φςεη ηή ζή θεθφιαπηαη, θεραξαγκέλνο 
εππξεπέζηαηα.  
 
Τςψζε επί ηαπξνχ κέλ Κχξηνο, θαί δηελχγε πιεπξάλ, ζχ δέ ηαζείο ελ θακίλσ 
θαξηεξψο, ηάο θεληήζεηο ππέκεηλαο, ψζπεξ θξηφο επίζεκνο, Ηεξνκχζηα 
ζθξαγηδφκελνο.  
 
νθία παληνδαπή θνζκνχκελνο, Πάηεξ Θεφδσξε, ηφλ πξσηνζηάηελ ήιεγμαο 
ζαθψο, ηήο θαθίζηεο αηξέζεσο, ππνκνλή ηψλ έξγσλ δέ, ηνχηνπ ηάο θξέλαο 
θαηεπάηεζαο.  

Θενηνθίνλ 
νθίαο ηήο ππεξζφθνπ γέγνλαο, δνρείνλ Πάλαγλε, Θενγελλήηνξ κφλε ηψλ 
πηζηψλ, ζσηεξία θαί χκλεζηο, ζχ γάξ εκίλ γεγέλλεθαο, ηήλ πάλησλ ζείαλ 
απνιχηξσζηλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Χδή γ'  
«Ο πιήμαο επ νπδελφο, ηήλ γήλ ηή πξνζηάμεη ζνπ, θαί κεηεσξίζαο αζρέησο 
βξίζνπζαλ, επί ηήλ αζάιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηήλ 
Δθθιεζίαλ ζνπ ζηεξέσζνλ, κφλε αγαζέ θαί θηιάλζξσπε».  
 
Ννκίκσο σο Υξηζηνχ, ζηξαηηψηεο ν ηέθαλνο, πξφο ηνχο ζενθηφλνπο 
παξαηαμάκελνο, ηφ αθαηαγψληζηνλ απηνχ, ζζέλνο ελδεδπκέλνο, ηψλ 
παξαλφκσλ εζξηάκβεπζελ, άπαζαλ ηήλ βιάζθεκνλ αίξεζηλ.  
 
Σψ δήισ ηήο Υξηζηνχ, ππξσζείο αγαπήζεσο, θαί πξφο ηνχο αγψλαο 
απνδπζάκελνο, πίζηεσο θαί Πλεχκαηνο πιεζζείο, ζείνπ ν Πξσηνκάξηπο, ηψλ 
Αιηέσλ εβεβαίσζε, πάζη ηφ ζεφθξηηνλ θήξπγκα.  
 
Χο θήξπμ ηήο θεθξπκκέλεο, φλησο θαί ζείαο δσήο, ηήο παξνχζεο ψο πεξ 
επηιαζφκελνο, έξγσ δηαδείθλπζη ζαθψο, πάζηλ ν Πξσηνκάξηπο, 
ηξνπαηνθφξνλ ηήλ αιήζεηαλ, άξηζηα πξνθξίλαο ηφλ ζάλαηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σνχ βίνπ δη' εκάο, ν Γεζπφηεο ηφ ζπήιαηνλ, ππεηζήιζε ηξφπσ 
ζπγθαηαβάζεσο, ν δέ ηψλ Μαξηχξσλ αξρεγφο, ηέθαλνο ηήλ ζπηιάδα, ηήλ 
αλζξσπίλελ ππεμέξρεηαη, πφζσ ηνχ Γεζπφηνπ βαιιφκελνο.  
 

Σνχ Οζίνπ 



 
Δπθξαίλεηαη επί ζνί 

Οπθ έρσλ φ,ηη ηαίο ζαίο, δηδαζθαιίαηο αληεηπείλ ζηε, επ αηθηζκνχο ζηξέθεηαη, 
ν βαξβαξηθήο βίαο έκπιεσο.  
 
Τπέζηεο θαξηεξηθψο, ηάο επί λψηνλ θαί ζηεζψλ κάζηηγαο, δηά Υξηζηφλ 
ζεφπλεπζηε, θαί ηά επί θφξξεο ξαπίζκαηα.  
 
νθία πλεπκαηηθή, θαί πξνζπκία ινγηζκνχ ήζρπλαο, ηφλ δπζζεβή Λένληα, 
ηνίο ηεξσηάηνηο ζνπ δφγκαζηλ.  
 
Αζξαχζηνηο ππνκνλαίο, θαί θαξηεξία ηψλ δεηλψλ έζξαπζαο, ηήλ καληθήλ ζηε, 
βδέιιαλ ηή καραίξα ηνχ Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Γαπίδ θαζά θηβσηφλ, ελ Βεζιεέκ πξνθεηηθνίο φκκαζη, Μήηεξ Θενχ βιέπεη ζε, 
βξέθνο ηφλ ππέξζενλ θέξνπζαλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Απφζηνιε Υξηζηνχ, Γηαθφλσλ ν πξψηνο, Πξσηφαζιε ζνθέ, ηψλ Μαξηχξσλ 
αθξφηεο, ν θφζκνπ ηά πέξαηα, αγηάζαο ηνίο άζινηο ζνπ, θαί ηνίο ζαχκαζη, 
ςπράο αλζξψπσλ ιακπξχλαο, ηνπο ηηκψληάο ζε, ξχζαη παληνίσλ θηλδχλσλ, 
παλεχθεκε ηέθαλε.  

Γφμα... Σνχ Οζίνπ  Ήρνο γ'  
Θείαο πίζηεσο 

ηφκα πέθελαο ηήο παξξεζίαο, ζξάζνο ηχξαλλνλ, κεγαινθξφλσο, 
θαηαηζρχλαο θαξηεξία ηψλ άζισλ ζνπ, εθθεληεζείο γάξ ηάο φςεηο Θεφδσξε, 
δηά Υξηζηνχ ηήλ εηθφλα ηήλ πάλζεπηνλ, εβεβαίσζαο, ηηκάλ θαί δνμάδεηλ 
άπαληαο, αηηνχκελνο εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Σήο Ρνξηήο 
Ήρνο ν απηφο 
Σήλ σξαηφηεηα 

Θαχκα παξάδνμνλ, γέγνλε ζήκεξνλ, ν γάξ σηήξ εκψλ, ελ ηψ πειαίσ 
ζαξθί, ψθζε εθ Παξζέλνπ δη' εκάο, θαζψο απηφο επίζηαηαη. Μάγνη κεηά 
δψξσλ δέ, σο Βαζηιεί πξνζεθχλεζαλ. Πνηκέλεο κεη' Αγγέισλ ηε, 
εδνμνιφγνπλ απηφλ, κεζ' ψλ θαί εκείο βνψκελ απηψ. Γφμα ηψ δη' εκάο 
ελαλζξσπήζαληη.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Χδή δ'  
«Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ζνπ θέλσζηλ, πξνβιεπηηθψο ν Αββαθνχκ, Υξηζηέ ελ 
ηξφκσ εβφα ζνη, Δηο ζσηεξίαλ ιανχ ζνπ, ηνχ ζψζαη ηνχο ρξηζηνχο ζνπ 
ειήιπζαο».  
 



Καηήγνξνο θξηηήο ηε θαί άδηθνο, ν βξνηνθηφλνο θαί παηήξ, ηνχ ςεχδνπο 
ηέθαλε δείθλπηαη, αιι' εαπηφλ αλαηξέπεη, ηνχο βξφρνπο θαζ' εαπηνχ 
ηεθηελάκελνο.  
 
Ο κέγαο ηήο αζιήζεσο πξφβνινο, αλη νπδελφο ηνχ δπζκελνχο, ηπξάλλνπ 
θξίλαο ηήλ έθνδνλ, θαηαπαιαίεη αλδξείσο, εληέρλσο ππνβάο ηφλ αληίπαινλ.  
 
Χο πξψηνο ηψλ Μαξηχξσλ ν ηέθαλνο, νδνπνηήζαο ελ εκίλ, ηνχ Μαξηπξίνπ 
ηήλ είζνδνλ, ζηεθαλεθφξνο ρνξεχεη, ηψ ζηέθεη ηψλ Μαξηχξσλ ζηεθφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Δθιάκςαο εθ Παξζέλνπ ψο Ήιηνο, ζπλαλαηέιινπζαλ Υξηζηέ, ψο Δσζθφξνλ 
ηήλ έλδνμνλ, ηνχ Πξσηνκάξηπξνο κλήκελ, ηή ζή θαηαγιατδεηο θαηδξφηεηη.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δπαξζέληα ζε ηδνχζα 
Δθεπισκέλνο ζαλίδη θαηεθεληήζεο, ψο πξνζθπλψλ Θεφδσξε, Υξηζηνχ ηήλ 
εηθφλα, θαί ηήο Θενκήηνξνο, ζξαθφο αγξηφηεηη, θαί βαξβαξηθή ηηακφηεηη.  
 
Λεηηνπξγήζαο εθ λεφηεηνο ηψ Γεζπφηε, θαί πξφο απηφλ αλέλδνηνλ ηήλ άθεζηλ 
έρσλ, Μάθαξ δη' αζθήζεσο, Μαξηχξσλ ελ αίκαηη, αχζηο εθνζκήζεο 
θαηδξφηαηα.  
 
Φαεηλφηαηνο σο ήιηνο Θενθφξε, αλαηνιήο εμψξκεζαο, αθηίλαο εθπέκπσλ, 
ηήο νκνινγίαο ζνπ, θαί ηήο κεγαιφθξνλνο, θαί γελλαηνηάηεο ελζηάζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο Θεφο Λφγνο, ελ Βεζιεέκ σο εχζπιαγρλνο, εμ 
απεηξνγάκνπ, Πάλαγλε θνηιίαο ζνπ, φλ λχλ εθδπζψπεζνλ, ζψζαη ηνπο πξφο 
ζέ θαηαθεχγνληαο.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Χδή ε'  
«Ο αλαβαιιφκελνο θψο ψο ηκάηηνλ, πξφο ζέ νξζξίδσ, θαί ζνί θξαπγάδσ. Σήλ 
ςπρήλ κνπ θψηηζνλ, ηήλ εζθνηηζκέλελ Υξηζηέ, ψο κφλνο εχζπιαγρλνο».  
 
Έιακςελ ψο Άγγεινο, ν Πξσηνκάξηπο ζνπ, ηψλ νπξαλίσλ Υξηζηέ αςίδσλ, 
γεγνλψο ππέξηεξνο, θαί δφμεο αξξήηνπ, εκθνξεζείο Φηιάλζξσπε.  
 
Χο αθαηαγψληζηνο, ηνχ Πξσηνκάξηπξνο, ηνχ ζείνπ δήινπ ε παξξεζία, θαί 
γάξ κέρξηο αίκαηνο, πξφο ηνχο ζενθηφλνπο, αλδξείσο παξεηάμαην,  
 
Θεεγφξνπ ζηφκαηνο, ληθάζηλ έβαιε, ηνχο κηαηθφλνπο ν Πξσηνκάξηπο, ππ' 
απηψλ απείξνηο δέ, ηψλ ιίζσλ ληθάζηλ, ψο ληθεηήο εζηέθεην.  

Θενηνθίνλ 



Σφλ επηδεκήζαληα, εμ άπεηξάλδξνπ Μεηξφο, ν Πξσηνκάξηπο ελ αθηλήησ, ηνχ 
Παηξφο ζεφηεηη, εζηψηα θαί δφμε, ελ νπξαλνίο ηεζέαηαη.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

χ Κχξηέ κνπ θψο 
Γήλ μέλελ θαηνηθψλ, μεληηείαο επ' άιγεζηλ, αιγήκαηα εμνξίαο, θαί θξνπξάο 
σκνηάηαο, ππέζηεο θαξηεξφςπρε.  
 
Νχλ ραίξεηο άιεζψο, ληθεθφξνλ ζηεθάλσκα, δεμάκελνο ελ εκέξα ηή θαηδξά 
θαί θσζθφξσ ηνχ ζείνπ Πξσηνκάξηπξνο.  
 
Ήλ έζρεο εθ παηδφο, επζεβψο ππφζεζηλ, εηήξεζαο κέρξη ηέινπο, 
απεξίηξεπηνο κείλαο, αήηηεηε Θεφδσξε.  

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

Σνχ Αγίνπ 
 

Χδή ο'  
«Μαηλνκέλελ θιχδσλη ςπρνθζφξσ, Γέζπνηα Υξηζηέ, ηψλ παζψλ ηήλ 
ζάιαζζαλ θαηεχλαζνλ, θαί εθ θζνξάο, αλάγαγέ κε σο εχζπιαγρλνο».  
 
Ο θιεηλφο ηαμίαξρνο ηψλ Μαξηχξσλ, ηέθαλνο πηζηνί, ηνχο ζεζκνχο ηήο 
θχζεσο ηή ράξηηη, εθβεβεθψο, ηή ζεία δφμε απγάδεηαη.  
 
Μηκεηήο παλάξηζηνο ρξεκαηίζαο, Γέζπνηα Υξηζηέ, ηνχ ηηκίνπ πάζνπο ζνπ ν 
ηέθαλνο, ηνχο θνλεπηάο, δη' επινγίαο ακχλεηαη.  
 
Μηαηθφλνπ πξάμεσο, ακεηφρνπο, θχιαηηε Υξηζηέ, θαί ηνχ Πξσηνκάξηπξνο 
αμίσζνλ, ηνχο πκλεηάο, ηήο θιεξνπρίαο ψο εχζπιαγρλνο.  

Θενηνθίνλ 
Παγθνζκίνπ γέγνλε ζσηεξίαο, Γέζπνηα Υξηζηέ, απαξρή ν ηφθνο ζνπ, θαί 
Μάξηπζη, ζενπξεπνχο, Οκνινγίαο ππφζεζηο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 
Ηδξψηη, ηψλ αγψλσλ εηζέηη ζηαδφκελνο, Αγσλνζέηε παξέζηεο, ηψ δηθαία 
θξίζεη, πάζαλ ηήλ Κηίζηλ, θπβεξλψληη, ζενθφξε πακκάθαξ Θεφδσξε.  
 
Οπδέλ ζε, ηήο εηο Υξηζηφλ αγάπεο ερψξηζελ, νπθ αηθηδφκελνλ ζψκα, νπ 
ζαλάηνπ ςήθνο απεηινπκέλε, νπ δεκία, ηψλ πξνζφλησλ ζεφθξνλ Θεφδσξε.  
 



Τηφο ψλ, θαί θσηφο ηήο εκέξαο Θεφδσξε, πιήξεο θσηφο κεηεηέζεο, πξφο ηφ 
θψο ηφ ζείνλ απμαλνκέλεο, ηήο εκέξαο, θαί λπθηφο κεηνπκέλεο ζεφιεπηε,  

Θενηνθίνλ 
έ κφλελ, ηψλ αθαλζψλ ελ κέζσ επξάκελνο ψο θαζαξψηαηνλ θξίλνλ, θαί 
θνηιάδσλ άλζνο ψ Θενκήηνξ, ν λπκθίνο, εθ ηήο γαζηξφο ζνπ Λφγνο 
πξνέξρεηαη.  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Πξσηνκάξηπξνο 
Ήρνο γ'  

Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 
Ο Γεζπφηεο ρζέο εκίλ, δηά ζαξθφο επεδήκεη, θαί ν δνχινο ζήκεξνλ, απφ 
ζαξθφο εμεδήκεη, ρζέο κέλ γάξ, ν Βαζηιεχσλ ζαξθί εηέρζε, ζήκεξνλ δέ, ν 
νηθέηεο ιηζνβνιείηαη, δη' απηφλ θαί ηειεηνχηαη, ν Πξσηνκάξηπο θαί ζείνο 
ηέθαλνο.  

Ο Οίθνο 
Χο αζηήξ θαεηλφο ζήκεξνλ ζπλεμέιακςε, ηή Γελλήζεη Υξηζηνχ, ν 
Πξσηνκάξηπο ηέθαλνο, αζηξάπησλ θαί θσηίδσλ ηά πέξαηα άπαληα, ηψλ 
Ηνπδαίσλ κφλνλ ε καχξσζε ηήλ πάζαλ δπζζέβεηαλ, ζνθίαο ιφγνηο ηνχηνπο 
δηειέγμαο, απφ ηψλ Γξαθψλ δηαιεγφκελνο, θαί πείζσλ ηνχηνπο, ηφλ 
γελλεζέληα εθ ηήο Παξζέλνπ Ηεζνχλ, Τηφλ απηφλ είλαη Θενχ, θαηήζρπλε 
ηνχησλ ηήλ αζεβή θαθνπξγίαλ, ν Πξσηνκάξηπο θαί ζείνο ηέθαλνο.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Πξσηνκάξηπξνο 

θαί Αξρηδηαθφλνπ ηεθάλνπ, ελφο ηψλ επηά Γηαθφλσλ.  
ηίρνη 

 Λφγσλ ζηεθάλνηο, νία ηηκίνηο ιίζνηο,  

 ηέθσ ηέθαλνλ, φλ πξνέζηεςαλ ιίζνη.  

 Δηθάδη ιατλενο ηέθαλνλ κφξνο εβδφκε είιελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδψξνπ ηνχ 
Γξαπηνχ, αδειθνχ Θενθάλνπο ηνχ Πνηεηνχ.  

ηίρνη 

 Απρείλ έρεη ηη θαί Θεφδσξνο κέγα,  

 Δθ γήο απαίξσλ, ψο κέγα, ζηίμηο ζέαο.  
 

ηίρνη Ηακβηθνί, γξαθέληεο ηψ πξνζψπσ ηνχ Αγίνπ ζενδψξνπ, θαί 
Αδειθνχ απηνχ Θενθάλνπο, παξά Θενθίινπ Βαζηιέσο, ελ ζηδήξσ 
ππξσζέληη.  
 

 Πάλησλ πνζνχλησλ πξνζηξέρεηλ πξφο ηήλ πφιηλ,  

 πνπ πάλαγλνη ηνχ Θενχ Λφγνπ πφδεο  

 Έζηεζαλ, εηο ζχζηαζηλ ηήο νηθνπκέλεο,  

 θζεζαλ νχηνη ηψ ζεβαζκίσ ηφπσ, 



 θεχε πνλεξά δεηζηδαίκνλνο πιάλεο.  

 Δθείζε πνιιά ινηπφλ εμ απηζηίαο,  

 Πξάμαληεο δεηλά αηζρξά δπζζεβνθξφλσο,  

 Δθείζελ ειάζεζαλ ψο απνζηάηαη.  

 Πξφο ηήλ πφιηλ δέ ηνχ θξάηνπο πεθεπγφηεο,  

 Οπθ εμαθήθαλ ηάο αζέζκνπο κσξίαο.  

 ζελ γξαθέληεο ψο θαθνχξγνη, ηήλ ζέαλ,  

 Καηαθξίλνληαη θαί δηψθνληαη πάιηλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδψξνπ 
Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνπφιεσο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Μαπξηθίνπ, θαί ηψλ ζχλ 
απηψ εβδνκήθνληα Μαξηχξσλ.  
 

Ο ζηνο παηήξ εκψλ Λνπθάο ν Σξηγιηλφο, ήηνη ν εθ Μνπδαλίσλ, ελ 
εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

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

Σνχ Αγίνπ 
 

Χδή δ'  
«Ο ππεξπςνχκελνο, ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, ηήλ θιφγα θαηέζβεζε, ηνχο 
Παίδαο εδξφζηζε, ζπκθψλσο κεισδνχληαο, Ο Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Χο πνηθίινηο άλζεζη, θαί σξαίνηο ηέθαλε, ηνίο ιίζνηο θνζκνχκελνο, ζαπηφλ 
πξνζελήλνραο, Υξηζηψ ηψ Εσνδφηε, κεισδψλ, Δπινγεηφο εί.  
 
Χο αθαηαγψληζηνο, ε ηνχ αχινπ έλζηαζηο, πνξζνχληνο ηφ πξφηεξνλ, 
Υξηζηνχ ηνχο ζεξάπνληαο, πξνζάγνληνο δέ έζλε, λχλ Υξηζηψ εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Σνχο νδφληαο βξχρνληεο, θνληθψο νη άλνκνη, ψο ζήξεο αξπάζαληεο, αλήξνπλ 
ηφλ ηέθαλνλ, ελζέσο κεισδνχληα, Ο Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Δπαξζείο ηψ Πλεχκαηη, ηψ αγίσ ηέθαλε, αξξήησο ηεζέαζαη, Τηφλ ζπλ 
Γελλήηνξη, θξαπγάδσλ ηή Σξηάδη, Ο Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
νί ηψ αλαηείιαληη, εθ Παξζέλνπ ζείαο αγλήο, πξνζήλεθηαη έκςπρνο, σο 
Βαζηιεί ηέθαλνο, ελζέσο κεισδψλ ζνη, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 



Δλ ηή θακίλσ 
Πεππξζεπκέλνο, ηψ νξζνδφμσ δήισ Πάλζνθε, πιάλελ κηαξάο αηξέζεσο θαί 
δεηλήο, ζαξζαιέσο εμεθφληηζαο, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ θξαπγάδσλ θαί 
Κχξηνο.  
 
Λφγνλ ζνθίαο, ιφγνλ δνγκάησλ, ιφγνλ γλψζεσο, ιφγνλ δηδαγκάησλ, Πάηεξ 
παλεπζεβψλ, Θεφο Λφγνο ζνη δεδψξεηαη, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ 
βνψληη θαί Κχξηνο.  
 
Δμαλαηείιαο, εθ ηήο Δψαο ψζπεξ ήιηνο, αίγιελ επζεβείαο έζπεηξαο επί γήο, 
ηήο εηθφλνο ηήλ πξνζθχλεζηλ, Υξηζηνχ θσηίδνπζαλ, θαί δηδάζθνπζαλ Πάηεξ 
Θεφδσξε.  

Θενηνθίνλ 
Κεθνζκεκέλε, δεδνμαζκέλε ππεξιάκπνπζα, θέγγεη Παξζελίαο Μήηεξ Θενχ, 
κεηά ζψκαηνο εγέλλεζαο, θαί εζπαξγάλσζαο, ηφλ νκίριε ηήλ γήλ 
ζπαξγαλψζαληα. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Χδή ε' 
«νί ηψ παληνπξγψ, ελ ηή θακίλσ Παίδεο, παγθφζκηνλ πιέμαληεο ρνξείαλ 
έκειπνλ. Πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Γεχηε λνεηψο, ηή ηνχ ηεθάλνπ δφμε, ιακπφκελνη κέιςσκελ, ηψ ζαξθσζέληη 
Θεψ. Πάληα ηα έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
θζε ζνη Υξηζηφο, ελ ηή Παηξψα δφμε, ηψλ άζισλ κελχσλ ζνη, ζαθψο ηά 
έπαζια, φζελ εβφαο. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
νί σο ληθεηή, ηήο παξαλφκνπ πιάλεο, αζιήζεσο ζηέθαλνο, επιάθε 
ηέθαλε, φζελ εβφαο. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Έπιεμελ εκίλ, ν ηνχ Γεζπφηνπ ηφθνο, ρνξείαλ ε κλήκε ηε, ηνχ 
Πξσηνκάξηπξνο, φζελ απαχζησο, ηφλ Κχξηνλ πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, 
εηο πάληαο ηνπο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ ππέξ λνχλ, ζεαλδξηθψο ηψ ιφγσ, ηεθνχζαλ ηφλ Κχξηνλ, θαί 
παξζελεχνπζαλ, πάληα ηά έξγα, Παξζέλε επινγνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Οζίνπ 



 
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 

Χο ιέσλ Πακκάθαξ πεπνηζψο, ςπρήο ζηεξξφηεηη, νπθ εδεηιίαζαο, ηφλ ηήο 
αηξέζεσο πξφβνινλ, ηήο καλίαο ηφλ επψλπκνλ, φλ θαηαπηήμαο ηνίο ιανίο, 
ραίξσλ εθξαχγαδεο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Κνζκήζαο αλδξεία ηφλ ζπκφλ, ηή ζσθξνζχλε δέ, Μάθαξ ηήλ έθεζηλ, ηφλ 
λνχλ θξνλήζεσο έκπιεσλ, θεθηεκέλνο δηεηέιεζαο, δηθαηνζχλε δέ ηάο ζάο 
θξέλαο εξξχζκηζαο, αλαθξάδσλ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ραγδαίσο θεξφκελνλ ηφλ ξνχλ, ηφλ ηήο αηξέζεσο Πάηεξ εμήξαλαο, ηνίο ζνίο 
ζπληάγκαζηλ ζηε, θαί παλζφθνηο απνδείμεζη, ηάο κεραλάο ηψλ αζεβψλ, 
θαηαζηξεςάκελνο, θαί θξαπγάδσλ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο πιάζαο ηήλ θχζηλ θαη' αξράο, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ Θεφο, ηαχηελ ελδχεηαη, 
εθ ηήο αρξάληνπ ζνπ Πάλαγλε, θαί αγίαο γαζηξφο ζήκεξνλ, ελ Βεζιεέκ 
πξνθεηηθψο, απνηηθηφκελνο, φζελ πάληεο, ζέ επινγνχκελ Μαξία Θεφλπκθε.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Χδή ζ'  
«Ζζατα ρφξεπε, ε Παξζέλνο έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ πηφλ ηφλ Δκκαλνπήι, 
Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ. Αλαηνιή, φλνκα απηψ, φλ κεγαιχλνληεο, ηήλ 
Παξζέλνλ καθαξίδνκελ».  
 
Σψλ επαίλσλ ηέθαλε, ππεξέβεο άπαληα ζεζκφλ, θαί θέξεηο θαηά παληφο, 
ιφγνπ αςεπδψο, ζχ ηά ληθεηήξηα, αδπλαηεί, βξφηεηνο γάξ λνχο, πιέμαζζαη 
ζηέθαλνλ, εγθσκίσλ ζνη επάμηνλ.  
 
Χ ηήο καθαξίαο ζνπ, ήο εθζέγμσ, ηέθαλε θσλήο! Μή ζηήζεο ηνίο θνλεπηαίο, 
Γέζπνηα βνψλ, Υξηζηέ ηφ αγλφεκα, αιι' σο Θεφο θαί Γεκηνπξγφο, δέμαη ηφ 
πλεχκά κνπ, ψζπεξ ζχκα επσδέζηαηνλ.  
 
χ ησλ πφλσλ έπαζινλ, αλεδήζσ ηφ ληθεηηθφλ, εθ Παληνθξαηνξηθήο, ζηέθνο 
δεμηάο, θαί λχλ Πακκαθάξηζηε, παξεζηεθψο ηψ Πακβαζηιεί, δφμε θαί ράξηηη, 
ηνχο αλπκλνχληάο ζε πεξίζσδε.  

Θενηνθίνλ 
Υξνληθήο ππάξμεσο, εθ Παξζέλνπ, είιεθελ αξρήλ, ζαξθί ν εθ ηνχ Παηξφο 
άρξνλνο Τηφο, δηφ αλαηξνχκελνο, ν κηκεηήο, ηέθαλνο Υξηζηνχ, λχλ 
εθιεξψζαην, απαξρήλ ηήο ατδίνπ δσήο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Λίζνο αρεηξφηκεηνο 
Σψ ζείσ βαιιφκελνο πφζσ, ηψλ δησγκψλ ηάο παξαζηάζεηο, ξάνλ ππνθέξεηο 



ζεφθξνλ, θαί ηνχ δηψθηνπ ηήλ αγξηφηεηα, θαηαβαιψλ απείιεθαο, ηφλ ηψλ 
αγψλσλ Πάηεξ ζηέθαλνλ.  
 
ιβνλ επνπξάληνλ εχξεο, θαί δηακέλνπζαλ νηθίαλ, αληί ηήο καθξάο εμνξίαο, 
θαί μεληηείαο θαί κεηαβάζεσο, θαί λχλ ηξπθάο ιαβφκελνο, ηήο αησλίνπ 
απνιαχζεσο.  
 
Όκλνλ ηψ Γεζπφηε πξνζθέξσλ, Μάθαξ δπζψπεζνλ απαχζησο, ππέξ ηήο 
εκήο αζζελείαο, θαί ζπζθελίαο θαί αδειθφηεηνο, φπσο νκνχ βηψζαληεο, 
ηχρσκελ άκα ηήο Θεψζεσο.  

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, ελ Βεζιεέκ ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ζήκεξνλ 
ηεθνχζαλ Παξζέλε, θαί ελ ζπαξγάλνηο ηνχηνλ εηιήζαζαλ, σο αιεζψο 
Θεφπαηδα, θαί Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
ηνχ Πξσηνκάξηπξνο 
Δπεζθέςαην εκάο 

ηέθαλνο ζνί ψο Βαζηιεί, έκςπρνο πξνζελήλεθηαη, λχλ ηήο ζαξθφο 
εθδεκήζαο, ηψ ελδεκήζαληη ζαξθί, Θεψ ηψ παληνθξάηνξη, δη' φλ θαί ηφλ 
αγψλα, ελδφμσο εηέιεζελ: 

Έηεξνλ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Ο πιήξεο ζείαο ράξηηνο, θαί δπλάκεσο φλησο, ηεξαηνπξγψλ δηήιεγρε, 
ζενθηφλσλ ηά ζηίθε, δηαθελήο κειεηψληα, πςεγφξσ δέ γιψηηε, ζενινγψλ ν 
ηέθαλνο, ηνχ Παηξφο δεμηφζελ, ηφλ Ηεζνχλ, θαζνξψ λχλ έθεζελ εζηεθφηα, 
πξφο φλ ιηζνιεπζηνχκελνο ζηεθεθφξνο αλήιζελ.  

ηήο Δνξηήο, κεηά ηνχ ηεθάλνπ πάιηλ 
Ο ηψ Παηξί θαί Πλεχκαηη, ζπλατδνο Λφγνο, θαί ζπκθπήο θαί ζχλζξνλνο, εθ 
Παξζέλνπ γελλάηαη, ελ Βεζιεέκ λχλ σο βξέθνο, φλ Θεφλ θαί σηήξα, ν 
Πξσηνκάξηπο ηέθαλνο, αξηδήισο θεξχμαο, ππφ ρεηξψλ, κηαηθφλσλ ραίξσλ 
ιηζνιεπζηείηαη, θαί ζηεθεθφξνο άλεηζη, πξφο απηφλ κεηά δφμεο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά ηδηφκεια ηνχ 
Αγίνπ ηεθάλνπ.  
 

Ήρνο β'  Κππξηαλνχ 
Αζινθνξηθφλ ζηέθαλνλ, ηψ Πξσηάζισ νη πηζηνί πιέμσκελ, εθ ινγηθψλ 
αλζέσλ, απηφο γάξ ηήλ ηψλ Μαξηχξσλ πξνεηνίκαζελ νδφλ, θαί ελ ραξά 
αλεβφα, Ηδνχ ηνχο νπξαλνχο αλεσγκέλνπο ζεσξψ, θαί ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ, εθ 
δεμηψλ εζηψηα ηνχ ανξάηνπ Παηξφο.  

Ήρνο β'  Αλαηνιίνπ 
Αγησζχλελ ελεδχζσ, ηέθαλε καθάξηε, Πξσηνκάξηπο θαί Πξσηνδηάθνλε, ηψλ 
Αγγέισλ ζπκκέηνρε, δπζσπήζεηη, θαί πξέζβεπε ππέξ εκψλ, πξφο ηφλ 
σηήξα Κχξηνλ ηφλ αλακάξηεηνλ.  



Ο απηφο, ηνχ απηνχ 
Πξψηνο ελ Γηαθφλνηο, πξψηνο θαί ελ Μάξηπζηλ εδείρζεο, παλάγηε ηέθαλε, 
φδφο γάξ εγέλνπ ηνίο αγίνηο, θαί πνιινχο ηψ Κπξίσ πξνζήγαγεο Μάξηπξαο, 
δηφ νπξαλφο ζνη ελνίγε, θαί Θεφο ζνη εθάλε. Απηφλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  

ν απηφο, ηνχ απηνχ 
Σφλ Πξσηνκάξηπξα, θαί γελλαίνλ ηνχ Υξηζηνχ ζεξάπνληα, ηέθαλνλ ηφλ 
Πξσηνδηάθνλνλ, επαμίσο ηηκήζσκελ νχηνο γαξ έζησο ελ κέζσ παξαλφκσλ 
ελ δεμηά Παηξφο Τηφλ εζεάζαην.  

Ήρνο δ'  Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
ηέθαλε έλδνμε, νπξαλνπνιίηα, Υξηζηνχ ζεξάπνλ καθάξηε, πξεζβείαλ 
πνίεζνλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

ν απηφο, ηνχ απηνχ 
ηέθαλνο, ε θαιή απαξρή ηψλ Μαξηχξσλ, ν πιήξεο ράξηηνο θαί δπλάκεσο, ν 
πνηψλ ζεκεία θαί ηέξαηα, κεγάια ελ ηψ ιαψ ππφ αλφκσλ ειηζάδεην, αιι' 
εμέιακςελ σο Άγγεινο, θαί ζεσξεί ηήλ δφμαλ, ζνχ ηνχ ζαξθσζέληνο ππέξ 
εκψλ, εθ δεμηψλ ηήο δπλάκεσο, θαί ηψ Πλεχκαηη ηήο ράξηηνο, εηο νπξαλνχο 
αλειακβάλεην, θαί δηά ηνχην, ηαίο ρνξνζηαζίαηο ηψλ Αγγέισλ 
ζπλαπιηδφκελνο, πξεζβεχεη ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

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

Καί λχλ... ν απηφο 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Αθαηάιεπηνλ ηφ ηεινχκελνλ, ελ Βεζιεέκ ζήκεξνλ κπζηήξηνλ! ν αφξαηνο 
νξάηαη, ν άζαξθνο ζαξθνχηαη, ν Λφγνο παρχλεηαη, θαί ν λ γίλεηαη ν νπθ ήλ, 
Παξζέλνο ηίθηεη ελ ζπειαίσ βξέθνο λένλ, ηφλ Πιάζηελ ηήο θχζεσο, θάηλε 
εθηππνχηαη, εηο ζξφλνλ επνπξάληνλ, θηήλε απεηθάδεη, ρεξνπβηθήλ 
παξάζηαζηλ. Πνηκέλεο ζαπκάδνπζη, Μάγνη δψξα πξνζθέξνπζηλ. Άγγεινη 
αλπκλνχληεο ιέγνπζη. Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ , θαί επί γήο εηξήλε, ελ 
αλζξψπνηο γάξ επδφθεζελ, αλαιινηψησο ν Δκκαλνπήι.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Ηδνχζα θξαηνχκελνλ ρεξζίλ, εαπηήο ε Πάλαγλνο, ηφλ Πνηεηήλ απεθζέγγεην. 
Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, πψο ζέ βξέθνο βιέπσ, θαί λνείλ νπ δχλακαη, ηήλ 
απεηξφλ ζνπ λχλ ζπγθαηάβαζηλ, πκλψ ηφ θξάηνο ζνπ, πξνζθπλψ ηήλ 
επζπιαγρλίαλ ζνπ, δη' ήο ζψζαη, θφζκνλ παξαγέγνλαο.  
 



ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ.  
 
Χο βξέθνο κε βιέπνπζα ηαίο ζαίο, επαλαπαπφκελνλ, Μήηεξ αγθάιαηο 
επθξάλζεηη, ήιζνλ ηφλ θφζκνλ γάξ, φινλ δηαζψζαη, θαί Αδάκ φλ έπιαζα, 
θαθίζηε ζπκβνπιία ηνχ φθεσο, μχινπ γεπζάκελνλ, θαί ηξπθήο έμσ 
γελφκεσνλ, Παξαδείζνπ, θαί θαηαθζεηξφκελνλ.  
 
ηίρ. Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ.  
 
έ βξέθνο Πξνηέιεηε νξψ, θάηλε πξνζθιηλφκελνλ, νπ ζπλνξψ κπζηεξίνπ δέ, 
βάζνο ην άθξαζηνλ, πψο θαί κεηά ηφθνλ, άθζνξνο δηέκεηλα, ηνχο λφκνπο 
ππεξβάζα ηήο θχζεσο. Σίλα νχλ αίλφλ ζνη, πξνζαγάγσ; πψο δνμάζσ ζε; ε 
Παξζέλνο, Κφξε απεθζέγγεην.  

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

Υαίξνηο ελ Κπξίσ ζηεθαλεθφξε ηέθαλε, ν κηκεηήο ηνχ Γεζπφηνπ, δηφηη θαί 
Πξσηνκάξηπο γέγνλαο, Υξηζηνχ ηνχ Βαζηιέσο εκψλ, θαί ηήλ πιάλελ ηψλ 
αλφκσλ, Ηνπδαίσλ θαηήξγεζαο, πξέζβεπε ππέξ εκψλ πξφο Κχξηνλ.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο, ν απηφο 
Παξάδνμνλ κπζηήξηνλ, νηθνλνκείηαη ζήκεξνλ! θαηλνηνκνχληαη θχζεηο, θαί 
Θεφο άλζξσπνο γίλεηαη, φπεξ ήλ κεκέλεθε, θαί ν νπθ ήλ πξνζέιαβελ, νπ 
θπξκφλ ππνκείλαο, νπδέ δηαίξεζηλ.  
 

Ζ ινηπή, Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΖ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Γηζκπξίσλ, ηψλ ελ Νηθνκεδεία θαέλησλ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Φέξεηο Αδακηαίαλ κνξθήλ, ν ελκνξθή Θενχ ππάξρσλ παληέιεηνο, θαί ζέιεηο 
ρεξζί θξαηείζζαη, ν ηή ρεηξί ηνχ παληφο, πεξηδεδξαγκέλνο δπλαζηεία ζνπ, 
Αγλή ε παλάκσκνο, πξνζεθζέγγεην ιέγνπζα. Πψο ζε ζπαξγάλνηο, ελεηιήζσ 
σο λήπηνλ, πψο ζειάζσ ζε, ηφλ ηά ζχκπαληα ηξέθνληα; πψο κή ηήλ ππέξ 
έλλνηαλ, πησρείαλ ζαπκάζσ ζνπ; πψο ζε Τηφλ κνπ θαιέζσ, δνχιε ζνπ λχλ 
ρξεκαηίδνπζα; Τκλψ επινγψ ζε, ηφλ παξέρνληα ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 



Βξέθνο ζσκαησζέλ εμ απηήο, ηφλ πξναηψληνλ Θεφλ ε Παλάκσκνο, Οξψζα, 
ρεξζί θξαηνχζα, θαηαθηινχζα ππθλψο, θαί ραξάο πιεζζείζα, 
πξνζεθζέγγεην, απηψ, Θεέ χςηζηε, Βαζηιεχ αζεψξεηε, πψο θαζνξψ ζε, θαί 
λνείλ ηφ κπζηήξηνλ, νπ δεδχλεκαη, ηήο άκέηξνπ πησρείαο ζνπ; πήιαηνλ γάξ 
ζκηθξφηαηνλ, θαί ηνχην αιιφηξηνλ, έλδνλ ρσξεί ζε ηερζέληα, θαί Παξζελίαλ κή 
ιχζαληα, λεδχλ ζπληεξνχληα, σο πξφ ηφθνπ θαί δηδφληα, ηφ κέγα έιενο.  
 
Σαχηα ηθεηηθψο ε εκλή, ζακβεηηθψο ηε θζεγγνκέλε αθήθνε, ηψλ Μάγσλ πξφ 
ηνχ πειαίνπ, παξηζηακέλε νκνχ, θαί πξφο ηνχηνπο έθε. Σίλα ζέιεηε; πκείο, 
σο νξψ γάξ, αιινδαπήο ρψξαο ήιζεηε, Πεξζψλ ηφ ζρήκα, νπ ηφ θξφλε κα 
έρνληεο, μέλελ άθημηλ, θαί πνξείαλ πεπνίεζζε, θαί πξφο ηφλ μεληηεχζαληα, εμ 
χςνπο θαί μέλσο κνη, ελνηθηζζέληα σο νίδε, κεηά ζπνπδήο παξεγέλεζζε, 
απηφλ πξνζθπλήζαη, ηφλ δσξνχκελνλ ηψ Κφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 

ηηρεξά Πξνζνκνηα ηψλ Αγίσλ.  
 

Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Γηζκχξηνη Μάξηπξεο Υξηζηνχ, ηνχ Θενχ ηή ράξηηη, ζπλαζξνηζζέληεο ελ 
Πλεχκαηη, δήκνο καθάξηνο, θσηαπγείο αζηέξεο, πιάλεο λχθηα ιχζαληεο, 
πξφο άδπηνλ απγήλ κεηεηέζεηε, θαί λχλ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο 
εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Πιεζχο πνιπάξηζκνο ππξί, ήδε σινθαχησηαη, θαί επσδίαο επιήξσζε, ηά 
επνπξάληα, θαί ηψλ πξσηνηφθσλ, εθιεθηήλ νκήγπξηλ, εθαίδξπλε, ραξάο ηε 
επιήξσζε, λχλ ηά επίγεηα, θαί πξεζβεχεη ηνχ ζσζήλαη εκάο, ηνχο ηεινχληαο, 
ηήλ έλδνμνλ κλήκελ απηψλ.  
 
Παξζέλνη λεάληδεο ηψλ ζψλ, κχξσλ νζθξαηλφκελαη, ζνίο εθνινχζεζαλ 
ίρλεζη, ηφ ζφλ κηκνχκελαη, δσεθφξνλ πάζνο, ηφ ςπρνζσηήξηνλ, θαί πξφο ηήλ 
εθ λεθξψλ εμαλάζηαζηλ, ελ ζνί γεζφκελαη, Δπεξγέηα θαησθίζζεζαλ, ηνχ ζνχ 
θάιινπο, ζαθψο απνιαχνπζαη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ'  
Δπθξάλζεηη Ηεξνπζαιήκ, θαί παλεγπξίζαηε πάληεο, νη αγαπψληεο ηψλ. 
ήκεξνλ ν ρξφληνο ειχζε δεζκφο, ηήο θαηαδίθεο ηνχ Αδάκ, ν Παξάδεηζνο 
εκίλ ελεψρζε ν φθηο θαηεξγήζε, ήλ γάξ επάηεζε πξψελ, λχλ εζεάζαην, ηνχ 
Γεκηνπξγνχ γελνκέλελ Μεηέξα.  βάζνο πινχηνπ, θαί ζνθίαο, θαί γλψζεσο 
Θενχ! ε πξνμελήζαζα ηφλ ζάλαηνλ πάζε ζαξθί, ηήο ακαξηίαο ηφ φξγαλνλ, 
ζσηεξίαο απαξρή εγέλεην ηψ θφζκσ παληί, δηά ηήο Θενηφθνπ, βξέθνο γάξ 
ηίθηεηαη εμ απηήο, ν παληέιεηνο Θεφο, θαί δηά ηνχ ηφθνπ, Παξζελίαλ ζθξαγίδεη, 
ζεηξάο ακαξηεκάησλ, ιχσλ δηά ζπαξγάλσλ, θαί δηά λεπηφηεηνο, ηήο Δχαο 
ζεξαπεχεη, ηάο ελ ιχπαηο σδίλαο. Υνξεπέησ ηνίλπλ, πάζα ε θηίζηο θαί 
ζθηξηάησ, αλαθαιέζαη γάξ απηήλ, παξαγέγνλε Υξηζηφο, θαί ζψζαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  



 
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

ινλ ζενπξγηθψο, θνξέζαο εθ Παξζέλνπ, Αδάκ Υξηζηέ ηφλ πξψηνλ, εηέρζεο 
ελ ζπειαίσ, θαί θάηλε εζπαξγάλσζαη.  
 
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ. 
 
Φάιιε πξνθεηηθψο, Γαπτδ θηλψλ ηήλ ιχξαλ, ηήο ζήο γάξ εμ νζθχνο, εμ ήο ε 
Θενηφθνο, Υξηζηφο γελλάηαη ζή κεξνλ.  
 
ηίρ. Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 
 
Αίλνλ Θενηεξπή, κεηά Πνηκέλσλ Μάγνη, θαί ζχλ Αγγέινηο δφμαλ, ηψ εθ 
Παξζέλνπ θχληη, Θεψ πηζηνί πξνζάμσκελ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α'  
Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, ελ Βεζιεέκ αθνχσ, ππφ Αζσκάησλ ζήκεξνλ, ηψ επί 
γήο εηξήλελ, επδνθήζαληη γελέζζαη. Νχλ ε Παξζέλνο νπξαλψλ πιαηπηέξα, 
εμαλέηεηιε γάξ θψο ηνίο εζθνηηζκέλνηο, θαί ηαπεηλνχο χςσζε, ηνχο αγγειηθψο 
κεισδνχληαο. Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ.  
 

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

Καί ηήο Δνξηήο  
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  

Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, αλέηεηιε ηψ θφζκσ, ηφ θψο ηφ ηήο 
γλψζεσο, ελ απηή γάξ νη ηνίο άζηξνηο ιαηξεχνληεο, ππφ αζηέξνο 
εδηδάζθνλην, ζέ πξνζθπλείλ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαί ζέ γηλψζθεηλ εμ 
χςνπο αλαηνιήλ, Κχξηε δφμα ζνη. 

 
Καί Απφιπζηο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'  
Αλέζηεο εθ λεθξψλ 

Παξάδνμνλ πηζηνί, ηφ κπζηήξηνλ ηνχην! Θεφο εθ γπλαηθφο, εγελλήζε σο νίδε, 
ηάγκαηα ηψλ Αγγέισλ, θαηαπιαγέληα ηή θαηαβάζεη απηνχ, θξάδνπζηλ 
αλπκλνχληα. ηη εηέρζε Υξηζηφο ν Κχξηνο, ν επδνθήζαο ζψζαη σο Θεφο, ηφ 



γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Απηφκεινλ 

Απιψλ πνηκεληθψλ, θαηαπαχσλ άζκα, ζηξαηφο Αγγειηθφο, επεθψλεη ιέγσλ. 
Αίλνλ άζαηε ζείνλ, νη ηψλ ζξεκκάησλ εγεκνλεχνληεο, θξάμαηε αλπκλνχληεο. 
ηη εηέρζε Υξηζηφο ν Κχξηνο, ν επδνθήζαο ζψζαη σο Θεφο, ηφ γέλνο ηψλ 
αλζξψπσλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

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

Πιεζχο κε ζψδνηο Καιιηλίθσλ Μαξηχξσλ. Ησζήθ.  
 

Χδή α'  Ήρνο α'  
«Χδήλ επηλίθηνλ, άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψ πνηήζαληη, ζαπκαζηά ηέξαηα, 
βξαρίνλη πςειψ, θαί ζψζαληη ηφλ Ηζξαήι, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Πιεζχο πνιπάξηζκε, ζεπηψλ Μαξηχξσλ, ηά πιήζε εμάιεηςνλ, ηψλ πνιιψλ 
πηαηζκάησλ κνπ, ηή κεζηηεία ζνπ, θαί δίδνπ ιφγνλ αλπκλείλ, ηήλ ζήλ 
παλήγπξηλ.  
 
Λακπηήξεο ππέξθσηνη, ηήο Δθθιεζίαο, θαιιίληθνη Μάξηπξεο, ηνίο νηθείνηο 
κέιεζη, Θεφλ δνμάζαληεο, ηή θσηνθφξσ λχλ εκίλ, κλήκε δνμάδεζζε.  
 
Ζ πίζηηο ε έλζενο, ηψλ Αζινθφξσλ, απίζησλ ηήλ άζενλ, ηπξαλλίδα ψιεζε, 
θαί εμεθάληζε, ηήλ ηψλ δαηκφλσλ πνλεξάλ, έλζηαζηλ ράξηηη.  
 
Θεφλ παληνδχλακνλ, ζάξθα ιαβφληα, θαί ζάλαηνλ ιχζαληα, ηψ ζαλάησ 
Μάξηπξεο, νκνινγήζαληεο, εζαλαηψζεηε δσήλ, ιαβφληεο άιεθηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Τκλψ ζε Παλχκλεηε, επινγεκέλε, Θεφλ ππεξχκλεηνλ, ελ ζαξθί θπήζαζαλ, 
ηφλ κεγαιχλαληα, ηνχο Αζινθφξνπο, θαί ηφλ ερζξφλ θαηα παιαίζαληαο.  
 

Χδή γ'  
«ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ, εηο ηφ ζέιεκά ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ν εθ' πδάησλ 
νπξαλφλ, ζηεξεψζαο ηφλ δεχηεξνλ, θαί εδξάζαο ελ ηνίο χδαζη, ηήλ γήλ 
παληνδχλακε».  
 
Χξαηνηάησο εθππξνχκελνη, ηή Υξηζηνχ αγάπε Παλεχθεκνη, πθαπηνκέλεο ηήο 



ππξάο, νπδακψο επηνήζεηε, αιι' ελ ηαχηε ηειεηνχκελνη, πθ' έλ εδνμάζζεηε.  
 
Εψζε θσλή Θεφλ θεξχηηνληεο, απεηιάο αζέσλ νπθ έπηεμαλ, αιιά ηψλ 
Παίδσλ ηήλ θσλήλ, νκνθξφλσο εθξαχγαδνλ, νη παλεχθεκνη Οπιίηαη, ηνχ 
Υξηζηνχ ηειεηνχκελνη.  
 
Οχ δεηιηψκελ πχξ νκφδνπινλ, νη γελλαίνη άκα εθξαχγαδνλ, αγαιινκέλε δέ 
ςπρή, δηά ζέ ζαλαηνχκεζα, ηφλ ζαλφληα θαί ηφλ ζάλαηνλ, σηήξ 
θαηαξγήζαληα.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα Θεψζε ηφ αλζξψπηλνλ, ν Θεφο εγέλεην άλζξσπνο, εθ ζνχ Παξζέλε ηήο 
Αγλήο, ππέξ ιφγνλ θαί έλλνηαλ, δηά ηνχηφ ζε ζπκθψλσο, νη πηζηνί 
καθαξίδνκελ.  

Ο Δηξκφο 
«ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ, εηο ηφ ζέιεκά ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ν εθ' πδάησλ 
νπξαλφλ, ζηεξεψζαο ηφλ δεχηεξνλ, θαί εδξάζαο ελ ηνίο χδαζη, ηήλ γήλ 
παληνδχλακε». 
 

Κάζηζκα ηψλ Απνζηφισλ 
Ήρνο α'  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

ηξαηφο ελ αξηζκψ, Γηζκπξίσλ Μαξηχξσλ, ηηκψκελνο εκίλ αλαηέιιεη 
θσηίδσλ, θαξδίαο θαί λνήκαηα, επζεβψλ δηά πίζηεσο, εμαθζέληεο γάξ, ζεία 
ζηνξγή ηνχ Γεζπφηνπ, ηέινο άγηνλ, δηά ππξφο νη γελλαίνη, πξνζχκσο 
εδέμαλην.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 

Δλ θάηλε δη' εκάο, ηψλ αιφγσλ εηέζεο, καθξφζπκε σηήξ, λεπηάζαο 
βνπιήζεη. Πνηκέλεο δέ ζε χκλεζαλ, κεη' αγγέισλ θξαπγάδνληεο. Γφμα αίλεζηο, 
ηψ επί γήο γελλεζέληη, θαί πςψζαληη, ηψλ γεγελψλ ηήλ νπζίαλ, Υξηζηψ ηψ 
Θεψ εκψλ.  
 

Χδή δ'  
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, θαί 
εμέζηελ Κχξηε, φηη ηήο αηλέζεσο πιήξεο ε γή».  
 
νχ ηψ πφζσ πξνζέδεζαλ, θαξδίαο Λφγε νη Αζινθφξνη, δηά ζέ δέ 
ζαλαηνχκελνη, σο αξλία άκσκα, κηκεηαί ηνχ πάζνπο ζνπ ψθζεζαλ.  
 
Κπβεξλήζαληεο Άγηνη, πξφο ηφλ ιηκέλα ηήο ζσηεξίαο, ηάο ςπράο πκψλ ελ 
Πλεχκαηη, δάιελ δηεθχγεηε, εηδσινκαλίαο Μαθάξηνη.  
 
Απεξίηξεπηνη ψθζεηε, ελ ηψ αγψλη ηνχ καξηπξίνπ, αθαηάζεηζηνη, απηφεηνη, 
δησθηψλ ηήλ έλζηαζηλ, ηή ελζέσ πίζηεη ληθήζαληεο.  

Θενηνθίνλ 
Λπηξσζέληεο ηψ ηφθσ ζνπ, Δπινγεκέλε, ηήο πξίλ θαηάξαο, επινγίαλ 



απεηιήθακελ, θαί δσήλ θαί ιχηξσζηλ, νη ζέ Θενηφθνλ δνμάδνληεο.  
 

Χδή ε  
«Σφ θαεηλφλ εκίλ εμαλάηεηινλ, θψο ηφ απξφζηηνλ, ηνίο νξζξίδνπζηλ επί ηά 
θξίκαηα ηψλ εληνιψλ ζνπ, Γέζπνηα θηιάλζξσπε, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ».  
 
Λακπξνθαλψο ε κλήκε επέιακςε ηψλ Αζινθφξσλ ζνπ, θαί εθψηηζε ηήο γήο 
ηά πέξαηα, ηαίο ηψλ ζαπκάησλ, ζείαηο δηαδφζεζη, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ.  
 
Ηεξνπξγνί ζπζίαλ πξνζάγνληεο, ζχκαηα ηέιεηα, πξνζελέρζεζαλ 
Οινθαπηνχκελνη, ζχλ πάζηλ άιινηο, πιείνζη ζπκκάξηπζη, Υξηζηφλ 
κεγαιχλνληεο.  
 
Νανί Θενχ ππάξρνληεο Άγηνη, δηά βαπηίζκαηνο, ηέινο άγηνλ, Οκνχ εδέμαζζε, 
ελ νίθσ ζείσ θαί πξφο επνπξάληνλ, Ναφλ αλελέρζεηε.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα Θεφο ηνίο άλσ ζπλάςεηε, ηνχο νιηζζήζαληαο, παξαβάζεσο εηο κέγα 
βάξαζξνλ, ηήλ ζήλ γαζηέξα ψθεζε Παλάρξαληε, θαί ζάξμ ερξεκάηηζε.  
 

Χδή ο'  
«Σφλ πξνθήηελ Ησλάλ, εθκηκνχκελνο βνψ. Σήλ δσήλ κνπ αγαζέ, 
ειεπζέξσζνλ θζνξάο, θαί ζψζφλ κε, σηήξ ηνχ θφζκνπ, θξάδνληα. Γφμα 
ζνη».  
 
Κνξπθαίνο ηεξνχ, ερξεκάηηζαο ιανχ, θαί πξνέπεκςαο απηφλ, ελ ραξά πξφο 
νπξαλφλ, αζιήζαληα, Ηεξνκάξηπο Άλζηκε ζηε.  
 
Χο ρξπζίνλ θαζαξφλ, αλακέζνλ ηνχ ππξφο, ε επζέβεηα πκψλ, Αζιεηαί ηνχ 
Ηεζνχ, εγλψξηζηαη, ειίνπ πιένλ ελαπαζηξάπηνπζα.  
 
Νεθξσζέληεο ηή ζαξθί, ηήλ δσήλ ηήλ αιεζή, εθιεξψζαζζε ζνθνί, 
ζπλππάξρνληεο Υξηζηψ, ηψ δείμαληη, δπλαησηέξνπο πκάο θνιάζεσλ.  

Θενηνθίνλ 
Μεηά ηφθνλ αιεζψο, σο πξφ ηφθνπ Μαξηάκ, ηή δπλάκεη ηνχ εθ ζνχ, 
ζαξθσζέληνο, Ηεζνχ, δηέκεηλαο, Παξζέλνο, φλησο, ζαχκα παξάδνμνλ! 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ πξνθήηελ Ησλάλ, εθκηκνχκελνο βνψ. Σήλ δσήλ κνπ αγαζέ, 
ειεπζέξσζνλ θζνξάο, θαί ζψζφλ κε, σηήξ ηνχ θφζκνπ, θξάδνληα. Γφμα 
ζνη».  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Γηζκπξίσλ, ηψλ ελ 

Νηθνκεδεία θαέλησλ.  
ηίρνη 

 Χο πξνζθνξαί ζνη ψηεξ εμσπηεκέλαη,  



 Οη Γηζκχξηνη ηνχ λεσ θείληαη κέζνλ.  

 Αλέξαο νγδνάηε θηάλελ εηθάδη Γηζκπξίνπο πχξ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ, ηψλ απφ ηήο πγθιήηνπ, 
έμσ ηήο ππξάο απνιεηθζέλησλ, θαί ηειεησζέλησλ.  
 

Ο Άγηνο Ίλδεο, ελ ηή ζαιάζζε βιεζείο, ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Ίλδελ αθνχσ ηνχ βίνπ ιαβείλ πέξαο,  

 Άθξνλ θαηαληήζαληα πξφο βπζνχ πέξαο.  
 

Οη άγηνη Γνξγφληνο θαί Πέηξνο ελ ηή ζαιάζζε ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Πφληνο θαιχπηεη Γνξγφληνλ θαί Πέηξνλ,  

 Μλήκε δέ ηνχησλ νχ θαιχπηεηαη ρξφλσ.  
 

Ο Άγηνο Μάξηπο Εήλσλ μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Εήλσλ θεθαιήλ ηέκλεηαη δηά μίθνπο,  

 Μή πξνζθπλείλ άγαικα ηνχ Εελφο ζέισλ.  
 

Ο Άγηνο Μάξηπο Μαξδφληνο ππξί ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Καί Μαξδφληνλ Μαξηχξσλ έγλσλ έλα,  

 ηέξγνληα Υξηζηφλ, θαί ζηέξγνληα πχξ θιέγνλ.  
 

Ο Άγηνο Γσξφζενο, ν Πξεπφζηηνο, μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 ν Γσξφζενο, ηήλ θεθαιήλ κνπ, ιέγεη,  

 Γψξνλ θνκίδσ ηψ Θεψ ηεηκεκέλελ.  
 

Ο άγηνο ζεφθηινο ν Γηάθνλνο ιηζνβνιεζείο ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Απφγξαθε βιεζέληα ζπρλνίο ηνίο ιίζνηο,  

 Καί ζεφθηινλ ζπιιφγσ Θενχ θίισλ.  
 

Ο Άγηνο Μπγδφληνο. βφζξσ εγρσζζείο, ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Κάλ ρσλλχεηαη Μπγδφληνο ελ βφζξσ  

 Δγλσζκέλνο ηνίο πάζη Μάξηπο ηπγράλεη.  
 

Ο Άγηνο Γιπθέξηνο, ν Πξεζβχηεξνο, ππξί ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Ο Γιπθέξηνο, εηο ηφ πχξ βεβιεκέλνο,  



 Έθε, Γιπθχο κνη ηήο ηειεπηήο ν ηξφπνο.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Γφκλα, μίθεη ηκεζείζα, ηψ ππξί ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Έθηελ ζπλάπησ ηαίο θξνλίκνηο Παξζέλνηο,  

 Σήλ ςεπδφκσξνλ Γφκλαλ εθηεηκεκέλελ.  
 

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

Χδή δ'  
«Σνχο ελ θακίλσ Παίδάο ζνπ σηήξ, νπρ ήςαην, νπδέ παξελψριεζε ηφ πχξ, 
ηφηε νη ηξείο σο εμ ελφο ζηφκαηνο, χκλνπλ θαί επιφγνπλ ιέγνληεο, Δπινγεηφο 
ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Απνζθνπνχληεο κφλα ηά εθεί, Μαθάξηνη κέλνληα, δπλάκεη ζετθή, ψζπεξ νη 
ηξείο ελ Βαβπιψλη ζείνη Παίδεο, ηνχ ππξφο αλψηεξνη, ψθζεηε ζείσ θσηί 
θαηαιακπφκελνη.  
 
Ρήκα Σπξάλλνπ άινγνλ νθνί, θαπιίζαληεο, ζχλ ηεξσηάηαηο γπλαημί, θαί 
θνκηδή σο αιεζψο, ζείνηο λεπίνηο, πξνζθνξαί νιφθιεξνη, ηψ Βαζηιεί ηνχ 
παληφο πξνζαλελέρζεηε.  
 
Σφλ θσηηζκφλ ηήο γλψζεσο Υξηζηνχ, πξνζθέξνληεο έλδνλ ελ ςπρή 
παλεπιαβψο, ηφ ζθνηεηλφλ ηήο αζεταο λέθνο φλησο, Αζιεηαί δηήιζεηε, θαί εηο 
αηψληνλ θψο κεηεβηβάζζεηε.  

Θενηνθίνλ 
Τςεινηέξα ψθζεο νπξαλψλ θπήζαζα, πάλησλ ηφλ Γεζπφηελ θαί Θεφλ, φλ 
εθηελψο, θαζηθεηεχνπζα κή παχζε, Παλαγία άρξαληε ζψζαη, ηνχο πίζηεη 
ζεξκή δνμνινγνχληάο ζε.  
 

Χδή ε' 
«Σφλ ηνχο πκλνιφγνπο ελ θακίλσ δηαζψζαληα Παίδαο, θαί ηήλ βξνληφθινγνλ 
θάκηλνλ, κεηαβαιφληα εηο δξφζνλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Ρένπζηλ ελζένπ επσδίαο, ηακάησλ ηά κχξα, Μαξηχξσλ ηά ιείςαλα, θαί παζψλ 
δπζσδίαλ μεξαίλνπζη, ηψλ πίζηεη αλπκλνινγνχλησλ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
θζεηε σο ξφδα Αζινθφξνη, σξαηφηαηα κέζνλ, πεξηρεφκελνη ηνχ ππξφο, θαί 
Πξνζχκσο εθξάδεηε. Τκλείηε θαί ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Νεαλίζθνη άκα θαί Παξζέλνη, θαί πξεζβχηαη θαί λένη, Άγηα Νήπηα, γπλαηθψλ ηε 
πιεζχο αλαξίζκεηνο, ηήο άλσ έηπρνλ ρνξείαο, νκνχ ελεζιεθφηεο.  

Θενηνθίνλ 
Ηεδεθηήι ζε πχιελ βιέπεη, θεθιεηζκέλελ Παξζέλε, δη' ήο δηψδεπζελ, Ηεζνχο, ν 



ζθελψζαο ελ κήηξα ζνπ, θαί ζάξθα εθ ηψλ ζψλ αηκάησλ, θνξέζαο 
αζπγρχησο.  

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ηνχο πκλνιφγνπο ελ θακίλσ δηαζψζαληα Παίδαο, θαί ηήλ βξνληφθινγνλ 
θάκηλνλ, κεηαβαιφληα εηο δξφζνλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 

Χδή ζ'  
«Σήλ θσηνθφξνλ λεθέιελ, ελ ή ν πάλησλ Γεζπφηεο, σο πεηφο εμ νπξαλνχ, 
επί πφθνλ θαηήιζε, θαί εζαξθψζε δη' εκάο, γελφκελνο άλζξσπνο ν άλαξρνο, 
κεγαιχλνκελ πάληεο, σο Μεηέξα, ηνχ Θενχ εκψλ αγλήλ».  
 
Χο εζειφζπηνη άξλεο, σινθαπηψζεηε άκα, θαί σο ζπζία θαζαξά, ηψ ηπζέληη 
Γεζπφηε, ππέξ εκψλ ηψλ γεγελψλ, θαιιίληθνη Μάξηπξεο, πξνζήρζεηε, θαί 
ζηεθάλνπο ηήο λίθεο, επαμίσο, εθνκίζαζζε νκνχ.  
 
χλ ηνίο Αγίνηο Πξνθήηαηο, ζχλ ηνίο ζεπηνίο Απνζηφινηο, ζχλ ηνίο ρνξνίο ηψλ 
εθιεθηψλ, θαί αγίνηο Αγγέινηο, πιεζχο Μαξηχξσλ επθιεψλ, Κπξίνπ δεήζεηε, 
ηνχ ζψδεζζαη, πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ, ηνχο ελ πίζηεη, καθαξίδνληαο πκάο.  
 
Ζιηαθψλ ιακπεδφλσλ, ε ηεξά πκψλ κλήκε, πιένλ εθιάκπεη Αζιεηαί, ηψλ 
δαηκφλσλ ηφ ζθφηνο, απνδηψθνπζα αεί, θαί πάληαο θσηίδνπζα, Παλεχθεκνη, 
ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ, θαηά ρξένο, καθαξίδνληαο πκάο.  

Θενηνθίνλ 
Φψο ε ηεθνχζα ηφ ζείνλ, ηφ εθ Παηξφο αλαιάκςαλ, ηήλ ζθνηηζζείζάλ κνπ 
ςπρήλ, ηαίο απάηαηο ηνχ βίνπ, θαί γεγνλπίαλ ηψλ ερζξψλ, Παλάκσκε 
παίγληνλ, νηθηείξεζνλ, θαί θσηί κεηαλνίαο, ζσηεξίνπ, θαηαμίσζνλ Αγλή.  

Ο Δηξκφο 
«Σήλ θσηνθφξνλ λεθέιελ, ελ ή ν πάλησλ Γεζπφηεο, σο πεηφο εμ νπξαλνχ, 
επί πφθνλ θαηήιζε, θαί εζαξθψζε δη' εκάο, γελφκελνο άλζξσπνο ν άλαξρνο, 
κεγαιχλνκελ πάληεο, σο Μεηέξα, ηνχ Θενχ εκψλ αγλήλ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Αγίσλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Πιεζχο Μαξηχξσλ πάληηκε, θαί θάιαγμ ζενζχιιεθηε, ηψλ Γπζκπξίσλ αγίσλ, 
ηφλ εθ Παξζέλνπ ηερζέληα, Θεφλ εθδπζσπήζαηε, ξπζζήλαη πάζεο ζιίςεσο, 
ηνχο λχλ πκάο γεξαίξνληαο, θαί ηήλ ιακπξάλ εθηεινχληαο, θαί πάκθσηνλ 
πκψλ κλήκελ.  

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

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  



 
Ήρνο δ'  

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Σήο νηθείαο ρξεζηφηεηνο, ν Γεζπφηεο βνπιφκελνο, ηνίο αλζξψπνηο ηφλ 
πινχηφλ ζνπ ν θηιάλζξσπνο, θαζππνδείμαη ηφ θχξακα, ηφ ηνχησλ αλέιαβεο, 
θαί εηέρζεο ελ ζαξθί, θαί ηφ πήιαηνλ ψθεζαο, ίλα άπαληαο, νπξαλίνπο 
πνηήζεο αλπςψζαο, ηνχο αηλνχληαο θαί πκλνχληαο, ηήλ ζήλ αλέθθξαζηνλ 
Γέλλεζηλ. (Γίο) 
 
Σή δπλάκεη λεπξνχκελνη, θαί ζηεξξψο θξαηπλφκελνη, θαί εληζρπφκελνη ηνχ 
Παληάλαθηνο, ελ αζζελεία ηήο θχζεσο, αήηηεηνη Μάξηπξεο, ηφλ αξρέθαθνλ 
ερζξφλ, θξαηαηψο εληθήζαηε, θαί πξεζβεχεηε, δσξεζήλαη ηψ θφζκσ ηήλ 
εηξήλελ, θαί πηζηνίο ηήλ ζσηεξίαλ, σο αληηιήπηνξεο κέγηζηνη.  
 
Δλ ηνίο ιφγνηο Φηιφζενο, θαί ελ έξγνηο Γσξφζενο, θαί ζείνο Μαξδφληνο, θαί 
Γνξγφληνο, ζχλ ηψ εθνχλδσ θαί Πέηξσ ηε, θαί Ίλδε εξίζηεπζαλ, θαί ερζξνχ 
παξεκβνιάο, εηξνπψζαλην ραίξνληεο, θαί πξεζβεχνπζηλ, εθ παληνίσλ 
θηλδχλσλ ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ ζεπηήλ απηψλ 
παλήγπξηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'  
Αθαηάιεπηνλ ηφ ηεινχκελνλ, ελ Βεζιεέκ ζήκεξνλ κπζηήξηνλ! ν αφξαηνο 
νξάηαη, ν άζαξθνο ζαξθνχηαη, ν Λφγνο παρχλεηαη, θαί ν λ γίλεηαη ν νπθ fηλ, 
Παξζέλνο ηίθηεη ελ πειαίσ βξέθνο λένλ, ηφλ Πιάζηελ ηήο θχζεσο, θάηλε 
εθηππνχηαη, εηο ζξφλνλ επνπξάληνλ, θηήλε απεηθάδεη, ρεξνπβηθήλ 
παξάζηαζηλ, Πνηκέλεο ζαπκάδνπζη, Μάγνη δψξα πξνζθέξνπζηλ. Άγγεινη 
αλπκλνχληεο ιέγνπζη, Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαί επί γήο εηξήλε, ελ 
αλζξψπνηο γάξ επδφθεζελ αλαιινηψησο ν Δκκαλνπήι.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 
Άγεη ενξηήλ, ελ ραξά πάζα ε Κηίζηο, θαί νη νπξαλνί, ζχλ εκίλ αγαιιηψληαη, ελ 
θάηλε γάξ ν Κηίζηεο, εθ Παξζέλνπ ηηθηνκελνο, θαί ελ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο, 
βξέθνο λχλ σξάζε παξαδφμσο, πξφο φλ είπσκελ. Δπινγεκέλνο ν ηερζείο, 
Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ. 
 
Νένλ δη' εκάο, Ηεζνχ ψθζεο παηδίνλ, ν εθ ηνχ Παηξφο πξφ αηψλσλ αλαηείιαο, 
παιαησζέληαο πάιαη, παξαβάζεη βνπιφκελνο, πάληαο θαηλνπξγήζαη ηνχο 
αλζξψπνπο, δηφ ζνη πάληεο επραξίζησο, αεί θξάδνκελ. Δπινγεκέλνο ν 
ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 



κεηακειεζήζεηαη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 
 
Όκλεζαλ Υξηζηφλ, εθ Παξζέλνπ πξνειζφληα, φξε θαί βνπλνί, θαί θνηιάδεο 
θαί πεδία, αζηήξ δέ ηνχηνλ Μάγνηο, νπξαλφζελ ππέδεημε, θείκελνλ σο βξέθνο 
ελ ζπειαίσ, ζάξθα δνπιηθήλ εκθηεζκέλνλ, πξφο φλ θξάδνκελ. Δπινγεκέλνο 
ν ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Γφμα... κνηνλ 
Σίο ζνπ ε πνιιή, θαί αλείθαζηνο πησρεία, δη' ήο ν Αδάκ, θαηεπινχηεζε ηά 
ζεία; εβφα ε Παξζέλνο, ελ αγθάιαηο θαηέρνπζα, ηφλ Δκκαλνπήι Θεφλ θαί 
Κηίζηελ, ζάξθα εμ απηήο αλεηιεθφηα, πξφο φλ θξάδνκελ. Δπινγεκέλνο ν 
ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Καί λχλ... φκνηνλ 
Παηδίνλ ν πξνψλ, Βαζηιεχο ν ηψλ αηψλσλ, εηέρζε εθψλ, θαί Τηφο εκψλ 
εδφζε. Αθνχζαηε ηά Έζλε, Ηζξαήι ελσηίζζεηη, γλψηε θαί εηηάζζε, κεζ' εκψλ 
γάξ, φο ιεπηπλεί θαί εθιηθκήζεη, εθ γήο άπαζαλ, θαί βαζηιείαλ θαί αξρήλ, 
απηψ κή ππείθνπζαλ.  
 

Ζ ινηπή, Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΘ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Νεπίσλ, ηψλ ππφ Ζξψδνπ αλαηξεζέλησλ, ψλ ν 

αξηζκφο ρηιηάδεο ηδ' θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαξθέιινπ, Ζγνπκέλνπ ηήο 
Μνλήο ηψλ Αθνηκήησλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Θεζαπξφλ ηφλ θξππηφκελνλ, εθδεηψλ ν παξάλνκνο, ηνχο αθάθνπο ζήκεξνλ, 
Παίδαο έζπζε, θαί ε Ραρήι απαξάθιεηνο, ππήξρε ηήλ άδηθνλ, θαηνπηεχνπζα 
ζθαγήλ, θαί ηφλ άσξνλ ζάλαηνλ, νχο εζξήλεζε, δνλνπκέλε ηά ζπιάγρλα, 
αιιά ηνχηνπο, επεπθξαίλεηαη ελ θφιπνηο, ηνχ Αβξαάκ άξηη βιέπνπζα.  
 
Βαζηιέα ηφλ άρξνλνλ, ππφ ρξφλνλ γελφκελνλ, βαζηιεχο παξάλνκνο 
επεδήηεζε, θαί κή επξψλ αλειείλ απηφλ, ηψλ Παίδσλ εζέξηζελ, απεηξφθαθνλ 
πιεζχλ, νχο εηξγάζαην Μάξηπξαο, σο νπθ ψεην, θαί πνιίηαο ηήο άλσ 
βαζηιείαο, ηήλ απηνχ εηο ηνχο αηψλαο, παξαθξνζχλελ ειέγρνληαο.  
 
Δθ Παξζέλνπ ηερζέληη ζνη, πξναηψληε Κχξηε, θαί δη' αγαζφηεηα λεπηάζαληη, 
ρνξφο Νεπίσλ πξνζήλεθηαη. Μαξηχξσλ ελ αίκαηη, ηήλ αζφισηνλ 
ςπρήλιακπξπλζείο δηθαηφηαηα, ά θαηψθηζαο, εηο Μνλάο αεηδψνπο, ηήλ 



Ζξψδνπ, ζηειηηεχνληα θαθίαλ, θαί σκνηάηελ παξάλνηαλ.  
 

ηηρεξά ηνχ Οζίνπ, φκνηα 
Δγθξαηείαο ππφδεηγκα, αλεδείρζεο Μνλάδνπζη, ζενθφξε Μάξθειιε θαί 
αζθήζεσο, ππνγξακκφο ηαπεηλψζεσο, ζηχινο επαηξφκελνο, απφ γήο πξφο 
νπξαλφλ, θαί αγλείαο ζπλφκηινο, εζπρίαο ηε, αιεζνχο φλησο θχιαμ, θαί 
αλδξείαο, ζηήιε έκςπρνο θαλψλ ηε, πξφο αξεηήλ αθξηβέζηαηνο.  
 
Θεσξίαο ηήο θξείηηνλνο, επηβάο Πάηεξ Μάξθειιε, ηά γεψδε άπαληα θαί 
επίθεξα, θαί πεξηψλ ελ ηψ ζψκαηη, παξείδεο θαί άυινλ, πνιηηείαλ επί γήο, 
επεζπάζσ δνμάδσλ Υξηζηφλ, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  
 
Σήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκά ζνπ, ηαίο ελζένηο επηέξσζαο, αξεηαίο ψ Μάξθειιε, 
θαί ζπλφκηινο, ηψλ Αζσκάησλ γεγέλεζαη, γείλσλ ακέηνρνο, ελδεηθλπκελνο 
ηεξπλψλ, δηά πφζνλ ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  

Γνμα... ηψλ Αγίσλ  Ήρνο πι. δ'  
Αλδξένπ Κξήηεο 

Ζξψδεο ν παξάλνκνο, ζεσξψλ ηφλ αζηέξα, ππέξ πάζαλ θηίζηλ 
ιακπξφηεξνλ, εηαξάηηεην, θαί γαιαθηνηξνθνχκελα Βξέθε, εμ αγθαιψλ 
κεηξηθψλ αθήξπαδελ. Ζ δέ Διηζάβεη, ιαβνχζα ηφλ Ησάλλελ, πέηξαλ 
παξεθάιεη. Γέμαη Μεηέξα κεηά ηέθλνπ. ξνο εδέμαην ηφλ Πξφδξνκνλ, θάηλε 
εθχιαηηε ηφλ ζεζαπξφλ, φλ αζηήξ εκήλπζε, Μάγνη πξνζεθχλνπλ, Κχξηε δφμα 
ζνη.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο, ν απηφο 
Παξάδνμνλ κπζηήξηνλ, νηθνλνκείηαη ζήκεξνλ! θαηλνηνκνχληαη θχζεηο, θαί 
Θεφο άλζξσπνο γίλεηαη, φπεξ ήλ κεκέλεθε, θαί ν νπθ ήλ πξνζέιαβελ, νπ 
θπξκφλ ππνκείλαο, νπδέ δηαίξεζηλ.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο πι. β' 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Μπζηήξηνλ θξηθψδεο νξψ, Θεφο γάξ ν θαηέρσλ δξαθί, πάζαλ θηίζηλ, 
πεξηέρεηαη ζαξθί, ελ θάηλε ηψλ αιφγσλ, θαί ξάθεη ζπαξγαλνχηαη, ν 
ζπαξγαλψλ νκίριε ζάιαζζαλ.  
 
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ. 
 
Ο άζαξθνο ζαξθνχηαη Θεφο, θαί άξρεηζη ν άλαξρνο, θαί ν πιήξεο, λχλ 
θελνχηαη ελ ζκηθξψ, πειαίσ εθ Παξζέλνπ, θαί βξέθνο γαινπρείηαη, ν 
δηαηξέθσλ πλνήλ άπαζαλ.  
 



ηίρ. Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 
 
θηξηψζη ηή γελλήζεη Υξηζηνχ, Πνηκέλεο θαί δνμάδνπζη, ζχλ Αγγέινηο, θαί 
αζηήξ δνξπθνξεί, θαί Μάγνη πξνζθπλνχζη, θαί άλζξσπνη ζσζέληεο, ηήλ 
Θενηφθνλ κεγαιχλνπζη.  

Γφμα... ηψλ Αγίσλ  Ήρνο πι. δ'  
Αλδξένπ Κξήηεο 

Σνχ Ηεζνχ γελλεζέληνο ελ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο, ηψλ Ηνπδαίσλ ηφ θξάηνο 
θαηήξγεηαη. θηξηάησ ηά Νήπηα, ππέξ Υξηζηνχ ζθαηηφκελα, Ηνπδαία 
νδπξέζζσ, θσλή γάξ εθνχζζε ελ Ρακά, Ραρήι θιαίνπζα, ηά ηέθλα απηήο. 
Βξέθε γάξ Ζξψδεο αλειψλ ν παξάλνκνο, απεπιήξνπ ηήλ Γξαθήλ, ηήλ 
Ηνπδαίαλ εκπηπιψλ αζψνπ ατκαηνο, θαί ε γή κέλ εξπζξαίλεην ηνίο ηψλ 
Νεπίσλ αίκαζηλ, ε εμ Δζλψλ δέ εθθιεζία, κπζηηθψο αγλίδεηαη, θαί ζηνιήλ 
ελδχεηαη. Ήιζελ ε αιήζεηα, ν Θεφο επέθαλε, ηνίο ελ ζθηά θαζεκέλνηο, εθ 
Παξζέλνπ γελλεζείο, εηο ηφ ζψζαη εκάο.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο, ν απηφο 
Κχξηε, ελ Βεζιεέκ παξαγέγνλαο, ελ ηψ πειαίσ παξψθεζαο, ν νπξαλφλ ηφλ 
ζξφλνλ έρσλ, ελ θάηλε αλεθιίζεο, φλ ζηξαηηαί θπθινχζηλ Αγγέισλ, Πνηκέζη 
ζπγθαηέβεο, ίλα ζψζεο σο εχζπιαγρλνο ηφ γέλνο εκψλ δφμα ζνη.  
 

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

Σνχ 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. Γηφ θαί κεηά 
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, ζηε Μάξθειιε ηφ πλεχκά ζνπ.  

Καί ηήο Δνξηήο 
Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  

Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, αλέηεηιε ηψ θφζκσ, ηφ θψο ηφ ηήο 
γλψζεσο, ελ απηή γάξ νη ηνίο άζηξνηο ιαηξεχνληεο, ππφ αζηέξνο 
εδηδάζθνλην, ζέ πξνζθπλείλ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαί ζέ γηλψζθεηλ εμ 
χςνπο αλαηνιήλ, Κχξηε δφμα ζνη. 
 

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ. 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. δ' 

Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 



Αγαιιηάζζσ νπξαλφο, γή επθξαηλέζζσ, φηη εηέρζε επί γήο, ν Ακλφο ηνχ 
Θενχ, παξέρσλ ηψ θφζκσ ηήλ απνιχηξσζηλ. Ο Λφγνο, ν ελ ηνίο θφιπνηο ψλ 
ηνχ Παηξφο, πξνήιζελ εθ ηήο Παξζέλνπ, άλεπ ζπνξάο, φλ νη Μάγνη 
εμίζηαλην, Οξψληεο ελ Βεζιεέκ, ηηθηφκελνλ ψο λήπηνλ, φλ δνμάδεη ηά 
ζχκπαληα.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο ν απηνο 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Οπξαλφο κνη εθάλεο ζήκεξνλ γή, επί ζνί γάξ γελλάηαη ν Πνηεηήο, θαί θάηλε 
αλαθιίλεηαη, ελ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο, ζχλ Αγγέινηο πκλνχζη, θαί Πνηκέλεο 
απαχζησο, Δλ πςίζηνηο δφμα, εηξήλε ηψ Κφζκσ ηε, είδνλ γάξ αζηέξα, 
νδνηπνξνχληα νη Μάγνη, νμέσο ηε πξνέηξερνλ, ηνχ πξνζάμαη ηά δψξα απηψλ, 
ρξπζφλ ζκχξλαλ θαί ιίβαλνλ, ψο πάλησλ ππάξρνληη Θεψ, θαί Βαζηιεί 
αησλίσ, θαί Κηίζηε ηνχ παληφο, ελ ζπειαίσ δη' νίθηνλ, επηθαλέληη βξνηνίο.  
 

Ο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ Νεπίσλ, ζπλελσκέλνο κεηά ηνχ 
Οζίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Νενγλά Υξηζηνχ ζχκαηα ζηέθσ ιφγνηο.  
 

Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο, Γεσξγίνπ.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ, ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ».  
 
Νενπνηείηαη ε θηίζηο θαί ε βξνηψλ, θχζηο αλαπιάηηεηαη, ελ ζαξθί ηνχ Πνηεηνχ, 
πάλησλ ππέξ έλλνηαλ Υξηζηνχ, ηηθηνκέλνπ εμ αγλήο, θαί παλαρξάληνπ 
Μεηξφο.  
 
Δθ ζηειερψλ λενθχησλ ε ηνχ Υξηζηνχ, Δθθιεζία ζήκεξνλ, ψζπεξ άλζε 
επζαιή, δξεςακέλε αίκαηα ηεξπλψο, εθεδχλεηαη απηνίο θαί σξατδεηαη.  
 
Οη πνηακνί ηψλ αηκάησλ ηψλ επζεβψλ, Παίδσλ ηήλ απφλνηαλ, θαί καλίαλ 
λνεηψο, ηνχ Ζξψδνπ έθιπζαλ, δηφ, ππνβξχρηνλ απηνχ ψθζε ηφ ζέζπηζκα.  

Σνχ Οζίνπ 
Γλψζηλ δεμάκελνο Πάηεξ παξά Θενχ, αιεζή θαί άπηαηζηνλ, επεδήηεζαο 
απηφλ, δηά βίνπ Μάξθειιε ζεκλνχ, θαί ελζένηο αξεηαίο, επεζεξάπεπζαο.  

Θενηνθίνλ 
Γή ηήο πξνηέξαο θαηάξαο ηήο ελ Δδέκ, ιχηξσζηλ εδέμαην, ελ απηή ηνχ 
Λπηξσηνχ, γελλεζέληνο Άρξαληε εθ ζνχ, θαί θαηλίζαληνο απηήλ, θαί 



αγηάζαληνο.  
 

Χδή γ'  
«Οπθ έζηηλ άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα, ηήο φκνινγίαο ζνπ».  
 
Νεθέιαη ζηάμαηε ελ γή, γιπθαζκφλ επθξνζχλεο, εθ λεθέιεο θσηφο γάξ, 
αλέηεηιελ ν Υξηζηφο, ελ πειαίσ ζαξθηθψο, ππέξ πάζαλ, έλλνηαλ ηηθηφκελνο.  
 
Απεκθηάζαην ηήλ πξίλ, ηψλ αλζξψπσλ ε θχζηο, αθνζκίαλ θαί θφζκνλ, 
πεξηέζεην ηεξπλφλ, ηνχ θνζκήηνξνο απηήο, εθ Παξζέλνπ, ζαξθί αλαηείιαληνο.  
 
Υνξφο ζεφιεθηνο βξεθψλ, ελ ζαξθί γελλεζέληη, πξνζελέρζε ηψ Κηίζηε, σο 
ζπζία κπζηηθή, ηπζείζα δηά ζθαγήο, καξηπξίνπ, θαί ζείαο αζιήζεσο.  

Σνχ Οζίνπ 
Ρσκαιεφηεηη ςπρήο, θαη' ερζξψλ λννπκέλσλ, νπιηζζείο ζενθφξε, δηέθνςαο 
ηάο απηψλ, παξαηάμεηο θξαηαηψο, θαί λίθελ, αλεδήζσ Μάξθειιε.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ηψλ αρξάλησλ ζνπ Αγλή, θαί ηηκίσλ αηκάησλ, ζαξθσζείο απνξξήησο, ν 
Λφγνο ν ηνχ Θενχ, αλέδεημελ σο Θεφο, ηψλ θηηζκάησλ, ζέ απάλησλ 
Γέζπνηλαλ.  

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 φκνινγίαο ζνπ». 
 

Κάζηζκα ηψλ Αγίσλ Νεπίσλ 
Ήρνο δ'  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Σψ ηερζέληη ζήκεξνλ, εθ ηήο Παξζέλνπ, ηψλ Νεπίσλ ζηξάηεπκα, σο Πνηεηή 
θαί Βαζηιεί, δεθηά πξνζάγνληαη ζθάγηα, πξνηεζπκέλα, Υξηζηψ δηά πίζηεσο.  

Γφμα... Σνχ Οζίνπ, ν απηφο 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Αγλείαο ηνίο άλζξαμη, πξνθαζαξζείο ηήλ ςπρήλ, ηφ ζψκα εζηφκσζαο, πξφο 
απαζείαο ηζρχλ, Παηήξ εκψλ Μάξθειιε, φζελ θαί αλεδείρζεο, ελδηαίηεκα 
ζείνλ, λφζνπο απνδηψθσλ, θαί θσηίδσλ ηνχο πίζηεη, αεί πξνζεξρνκέλνπο ζνη, 
θαί επθεκνχληάο ζε.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο  κνηνλ 
Δλζέσο επθξαίλεηαη ε θηίζηο ζήκεξνλ. Υξηζηφο γάξ ν Κχξηνο, Παηξφο 
αλάξρνπ Τηφο, εθ Κφξεο γελλάηαη αγλήο, άπαλ ηφ ηψλ αλζξψπσλ, γέλνο 
αζαλαηίδσλ, ιχσλ ηε ηήλ θαηάξαλ, ηήο πξνκήηνξνο Δχαο. Γηφ επραξηζηνχληεο 
απηψ, ελ χκλνηο δνμάζσκελ.  
 

Χδή δ'  
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 



Ηδνχζαη Κχξηε, ηήλ ελ πειαίσ ζνπ, ζπγθαηάβαζηλ ηάμεηο Αγγειηθαί, θφβσ 
εμεπιάγεζαλ, θαί δηαλχκλεζαλ Υξηζηέ, ηφ αλείθαζηφλ ζνπ έιενο.  
 
πλέζεη Κχξηε, ν ηεθηελάκελνο, πάζαλ θηίζηλ βνπιήζεη ζσκαηηθψο, ζεαπηφλ 
εξίζκεζαο, ελ ηνίο πνηήκαζη ηνίο ζνίο, θαί ελ ηνχηνηο αλαπέπαπζαη.  
 
Σφ μίθνο ψζεζε, καλείο ν άλνκνο, θαί παξάθξσλ Ζξψδεο θαζ' εαπηνχ, 
αλειείλ πεηξψκελνο, ηφλ Δπεξγέηελ ηνχ παληφο, θαί αλψιεζξνλ ζεφηεηη.  

Σνχ Οζίνπ 
Οη πφλνη ζηε, θαί νη ηδξψηέο ζνπ, ηψλ αηκάησλ ηνίο ξείζξνηο ηνίο ηψλ 
Βξεθψλ, θεθξακέλνη Μάξθειιε, ηψ γελλεζέληη ελ ζαξθί, δψξα ηίκηα 
πξνζήρζεζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Χξαίαλ θάιιεη ζε, ππεξαζηξάπηνπζαλ, ηνχ Τηνχ ζνπ αθηίζηλ νη ηψλ εζλψλ, 
δσξνθφξνη Άρξαληε, ηδφληεο ζέακα θαηλφλ, θαί παξάδνμνλ αλχκλεζαλ.  
 

Χδή ε'  
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Τπεξεθθέρπηαη ν θξαηήξ, ν ηήο επζπιαγρλίαο ζνπ Υξηζηέ, εηο ηά πνηήκαηα 
άπαληα, θαί αθζφλνπ ηαχηα, ειένπο έπιεζε, ζαξθί επηθαλέληνο, θαί 
γελλεζέληνο ζνπ.  
 
Θχκαηα άκσκα ηψ Υξηζηψ, ζήκεξνλ πξνζήρζεζαλ νκνχ, θαί κπζηηθψο 
αλελέρζεζαλ, σο ππξί ηψ μίθεη νινθαπηνχκελα, ηά Βξέθε, θαί ηψλ ζείσλ 
βξαβείσλ έηπρνλ.  

Σνχ Οζίνπ 
Τιψδνπο ζηε ηήλ ςπρήλ, ζρέζεσο θαί πάζεο γεεξάο, θαί επηθήξνπ 
ηεξπλφηεηνο, πφλνηο εθθαζάξαο ηήο ζήο αζθήζεσο, ηζάγγεινο εδείρζεο, ελ 
θφζκσ Μάξθειιε.  

Θενηνθίνλ 
Ρείζξα επήγαζε λνεηά, ηήο αζαλαζίαο ν εθ ζνχ, ζαξθί ηερζείο, ελ πειαίσ 
Αγλή, θαί ηήλ ηψλ αλζξψπσλ θχζηλ θαηήξδεπζελ, αθζαξζία πινπηίζαο, 
απηήλ σο εχζπιαγρλνο.  
 

Χδή ο'  
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Μχξα επσδέζηαηα, αλαδέδσθελ ε γή, ελ ηαχηε ππέξ έλλνηαλ, ηνχ αθελψηνπ 
κχξνπ εθ ηήο Αγλήο, ζαξθί αλαβιχζαληνο, θαί βξνηνχο, επσδίαο ζείαο 
πιήζαληνο.  



 
Αίκαζηλ εθνίλημελ, ν Ζξψδεο ηψλ Βξεθψλ, ηήλ Βεζιεέκ ν δείιαηνο, αιιά 
ηαχηα βνήζαληα πξφο Θεφλ, έλδηθνλ εηξγάζαλην, ηήλ απηνχ θαηαδίθελ, θαί 
ηφλ φιεζξνλ.  

Σνχ Οζίνπ 
Σνχ βίνπ ηφ πξφζθαηξνλ, θαί ηφ άζηαηνλ ζαθψο, θαηαλνήζαο Μάξθειιε, 
πξφο ηά αεί εζηψηα ηήλ ηήο ςπρήο, αλχςσζαο έθεζηλ, ψλ επέηπρεο, πφλνηο 
ηήο αζθήζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Γελλάηαη ν άρξαληνο, Θεφο Λφγνο ελ γαζηξί, εθ ζνχ ελ ρξφλσ Άρξαληε, ίλα 
δσήλ ηήλ άρξνλνλ ηνίο ελ γή, θαί ιήμηλ αηψληνλ, ρνξεγήζε, θαί δφμαλ ηήλ 
αθήξαηνλ.  

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

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ'  
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Αζηήξ Μάγνπο έπεκςε, πξφο ηφλ ηερζέληα, θαί Ζξψδεο άδηθνλ, ζηξαηφλ 
απέζηεηιε θελψο, θνλνθηνλήζαη νηφκελνο, ηφλ ελ ηή θάηλε σο Νήπηνλ 
θείκελνλ.  

Ο Οίθνο 
Σψλ άλσ θαί ηψλ θάησ λχλ νκνχ επθξαηλνκέλσλ, ελ ηή επηθαλεία ηνχ πάλησλ 
Βαζηιέσο, Ζξψδεο κφλνο ζπλαιγεί, ζχλ ηνίο πξνθεηνθηφλνηο Ηνπδαίνηο, εηθφο 
γάξ κφλνπο απηνχο νδχξεζζαη, νπ γάξ απφ ηνχ λχλ βαζηιεχζνπζηλ, αιι' ε 
βαζηιεία ηνχ Κπξίνπ, θαί έηη θξαηήζεη, ηά ζξάζε ηψλ ερζξψλ απνθξνπνκέλε, 
θαί ηά πιήζε ηψλ πηζηψλ ζπγθαινπκέλε, κεηά ηψλ ζεπηψλ Νεπίσλ ηνχ 
θαηνπηεχεηλ, ηφλ ελ ηή θάηλε σο Νήπηνλ θείκελνλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Κζ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ αγίσλ Νεπίσλ, ηψλ ππφ Ζξψδνπ 

αλαηξεζέλησλ, ρηιηάδσλ δεθαηεζζάξσλ.  
ηίρνη 

 Γηά μίθνπο άσξα κεηέξσλ Βξέθε,  

 Αλείιελ ερζξφο ηνχ βξεθνπιάζηνπ Βξέθνπο.  

 Νήπηα ακθ' ελάηελ ηάκνλ εηθάδη παππάδνληα.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε πάλησλ ηψλ Υξηζηηαλψλ θαί αδειθψλ εκψλ ηψλ 
έλ ιηκψ θαί δίςεη θαί καραίξα θαί θξχεη ηειεησζέλησλ.  
 

Σειείηαη δέ ε απηψλ χλαμηο ελ ηνίο Υαιθνπξαηείνηο εηο ηφλ λαφλ ηήο 
Τπεξαγίαο Θενηφθνπ, έλζα ε αγία ζνξφο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαξθέιινπ, 



Ζγνπκέλνπ ηήο Μνλήο ηψλ Αθνηκήησλ.  
ηίρνη 

 Αυπλία δνχο πάληα ηφλ δσήο ρξφλνλ  

 Μάξθειιε, θνηκήζεηη κηθξφλ ελ ηάθσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Θαδδαίνπ ηνχ 
Οκνινγεηνχ.  

ηίρνη 

 Καί Θαδδαίνο ίζρπζε θαηά ηήο πιάλεο,  

 Οκνινγεηήο αλαθαλείο σο κέγαο.  
 

Σή απηή εκέξα, ηά εγθαίληα ηνχ λανχ ηψλ αγίσλ 40 Μαξηχξσλ πιεζίνλ 
ηνχ Υαιθνχ ηεηξαπχινπ.  
 

Ο ελ αγίνηο Παηήξ εκψλ Γεψξγηνο ν επίζθνπνο Νηθνκεδείαο, ν πνηεηήο 
αζκαηηθψλ ηηλσλ θαλφλσλ θαί εηέξσλ γιαθπξψλ χκλσλ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

Οη ζηνη παηέξεο Βεληακίλ θαί Αζελφδσξνο ελ εηξήλε ηειεηνχληαη.  
 

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

Χδή δ'  
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο νζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ. 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Απεκείσζε ηήλ λχθηα ν ηερζείο ζαξθί, Ήιηνο εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, θαί 
επεχμεζε ηήλ δηηηήλ εκέξαλ ηνίο πηζηνίο, βνψζηλ απηψ εηιηθξηλψο. Δπινγεηφο 
εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
αιεπζείζαλ αζεφηεηη ηήλ άπαζαλ, θηίζηλ ν ελ πειαίσ ηερζείο, επεζηήξημελ 
επηγλψζεη πάιηλ ηή απηνχ, απαχζησο θξαπγάδνπζαλ απηψ. Δπινγεηφο εί ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σά αλεχζπλα κέλ βξέθε απεζέξηζελ, Ζξψδεο κηαηθφλσ ρεηξί, ηψλ ειπίδσλ 
δέ, ηψλ καηαίσλ φισο εθπεζψλ, ηήλ έλδηθνλ δίθελ εαπηψ, ζενθηνλίαλ 
κειεηψλ ελαπεγξάςαην.  

Σνχ Οζίνπ 
Δλ ππξί κέλ ηήο αζθήζεσο θαηέθιεμαο, Μάξθειιε ηάο ηήο ζαξθφο εδνλάο, 
απαζείαο δέ ηή δξφζσ ήξδεπζαο ςπράο, βνψλ ηψ Υξηζηψ εηιηθξηλψο. 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ίδελ άπαζα ε θηίζηο Θενλχκθεπηε, ηά ζεία κεγαιείά ζνπ, ελ ζαξθί εθ ζνχ, ηνχ 
Γεζπφηνπ πάλησλ θαί Θενχ, ηερζέληνο ελ πφιεη Βεζιεέκ, θαί ζχλ ηνίο Μάγνηο 
θαί Πνηκέζη ζέ άλχκλεζελ.  



 
Χδή ε'  

«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο, δξφζνλ επήγαζαο, θαί δηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη. έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Φσηνθφξνλ ε θηίζηο, ζηνιήλ ελδέδπηαη, θαί θαηήθεηαλ πάζαλ, φισο απέζεην, 
ηνχ θαηλνπνηνχ θαί Γεζπφηνπ ηερζέληνο ελ γή, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Χο ρξπζίνλ θαί ζκχξλαλ, Υξηζηέ θαί ιίβαλνλ, ηάο εκψλ ηθεζίαο, δέμαη 
θηιάλζξσπε, θαί σο ηψλ Βξεθψλ ηψλ αγίσλ ηά αίκαηα, πξφζδεμαη νηθηίξκνλ, 
δηδνχο εκίλ ειέε.  
 
Λειπκέλα ηνχ βίνπ, θαί ηήο παξνχζεο δσήο, δη' ελζένπ ζαλάηνπ, βξέθε 
αλεχζπλα, πξφο ηφλ αζινζέηελ Θεφλ ερσξήζαηε, ηφλ ηήλ αηψληνλ, δσήλ εκίλ 
δηδνχληα.  

Σνχ Οζίνπ 
Οζηφηεηνο φπινηο, ζηε Μάξθειιε, παξαηάμεηο Γαηκφλσλ θαηεπνιέκεζαο, θαί 
σο ληθεηήο, θαη' απηψλ ήξαο ηξφπαηα, θαί ζαπκάησλ ράξηλ, εθ ηνχ Θενχ 
εδέμσ.  

Θενηνθίνλ 
Ο εθ ζνχ ελ πειαίσ, ηερζείο Παλάρξαληε, αησλίνπο άλζξψπνηο, ζθελάο 
επηξέπηζε, ηνίο εηιηθξηλψο, Θενηφθνλ πκλνχζί ζε, θαί ππεξπςνχζηλ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Χδή ζ'  
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νχ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο, ζέ καθαξίδνκελ».  
 
Γλσζηφλ εδείρζε Υξηζηέ ηφ έιενο, ηφ ππέξ λνχλ ηήο ζήο θηιαλζξσπίαο ηνίο 
Έζλεζηλ, ελ ζαξθί γάξ Γέζπνηα επηψρεπζαο, ίλα πινχηνπ κεηφρνπο, 
θξείηηνλνο Κχξηε, πνηήζεο εκάο σο αγαζφο, θαί πνιπέιενο.  
 
Οζφο Παξζέλε ηφθνο ν άξξεηνο, μέλελ βξνηνίο θαί ζείαλ παξαζρψλ 
αλαγέλλεζηλ, θαί ηήλ θηίζηλ πάζαλ εθαηλνχξγεζε, θαί ηνχο ελ γή, Αγγέινηο 
ήλσζελ άδνληαο, θαί δνμνινγνχληάο ζε αεί θαί κεγαιχλνληαο.  
 
Ηζρχο Ζξψδνπ ηνχ πνιεκήηνξνο, ηή ηψλ βξεθψλ καλέληνο αλαηξέζεη 
εζζέλεζε, ηήλ αήηηεηνλ γάξ ηαχηα δχλακηλ, εθ Θενχ εδσζκέλα, ράξηηη 



πίζηεσο, πξφο ηφλ αζινζέηελ θαί Θεφλ, θαηδξψο αλέδξακε.  
Σνχ Οζίνπ 

ηαπξφλ επ' ψκσλ άξαο Μαθάξηε, ηφλ ηνχ Υξηζηνχ, θαί πάζε ηά απηνχ 
εθκηκνχκελνο, εζηαπξψζεο ηψ θφζκσ θαί κέηνρνο, δφμεο ηήο αλεθθξάζηνπ, 
γέγνλαο ζηε, ελ ή θαί εκψλ ζψλ πκλσδψλ, κέκλεζν πάληνηε.  

Θενηνθίνλ 
Τηνχο Θενχ εκάο απεηξγάζαην, ν γελλεζείο ζαξθί Θεφο εθ ζνχ Παλακψκεηε, 
θαί ηφ πξψηνλ δέδσθελ αμίσκα, ηνίο απηφλ δεμακέλνηο, θαί Θενκήηνξα, ζέ 
δνμνινγνχζηλ εθηελψο, θαί κεγαιχλνπζηλ.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Νεπίσλ 
Σψλ καζεηψλ φξψλησλ ζε 

Ζ Βεζιεέκ κή ζηχγλαδε, αιι' επζχκεη, ηψλ ηεξψλ Νεπίσλ ηή αλαηξέζεη, 
ζχκαηα γάξ ηέιεηα ηψ Γεζπφηε, Υξηζηψ πξνζαλελέρζεζαλ, ππέξ απηνχ γάξ 
ζθαγέληα, ζπκβαζηιεχνπζη ηνχησ.  

Σνχ νζίνπ κνηνλ 
Σά ηήο ζαξθφο ζθηξηήκαηα ζενθφξε, δη' εγθξαηείαο πάζεο θαηαθνηκίζαο, 
άγξππνλ εζέζπηζαο θαί πάλλπρνλ, ελ ηή Μνλή ζνπ Μάξθειιε, δνμνινγίαλ 
ηειείζζαη, Υξηζηνχ εηο αίλεζηλ Πάηεξ.  

Σήο Δνξηήο  κνηνλ 
Δπί ηήο γήο εηξήλε θαί ελ αλζξψπνηο, Θενθπήηνξ γέγνλελ επδνθία. Άγγεινη 
ρνξεχνληεο εθξαχγαδνλ. Δλ ηνίο πςίζηνηο δφμα ζνη, ηψ γελλεζέληη αθξάζησο, 
ελ Βεζιεέκ εθ Παξζέλνπ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρ. Πξνζφκηα ηψλ Νεπίσλ.  
 

Ήρνο πι. δ'  
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Χ ηήο Ζξψδνπ πνξψζεσο! θαηά Θενχ εκκαλείο, ηνχ ζαξθί λεπηάζαληνο, 
Βεζιεέκ ηνίο βξέθεζη, ηφλ ζπκφλ επαθίεζη, θαί μίθεη πάληα, δεκίσλ δίδσζη, 
δσήο ζηεξήζαη, ηφλ δσήο αίηηνλ, ηνχησλ νηφκελνο, ηήο ζθαγήο ηψ αίκαηη, ν 
ιπκεψλ, ηνχ θαξπνχ ηήο θχζεσο, ν απελέζηαηνο. (Γίο) 
 
Μάγνη εθ Πεξζίδνο θζάζαληεο, εηο ηήλ Ηεξνπζαιήκ, ηφλ Ζξψδελ εηάξαμαλ, 
θαί καλείο ν δείιαηνο, ηά Νήπηα θαηέζθαηηελ, σο βφηξπεο δέ, Υξηζηψ 
πξνζήρζεζαλ, εη θαί κεηξψσλ καδψλ εζπάζζεζαλ, νη Νενκάξηπξεο, ηφλ 
Ζξψδελ πιήμαληεο, δηφ Υξηζηφλ, πίζηεη ηθεηεχνπζηλ, εηο ηφ ζσζήλαη εκάο.  
 
Κιαίεη ε Ραρήι ηά Νήπηα, ελ ηή Ρακά δέ θσλή, λχλ κεγάιε αθνχεηαη, ν 
Ζξψδεο καίλεηαη, θαί αζέσο θξπάηηεηαη, ν Ησάλλεο θεχγεη ελ φξεζη, ιίζνο 
Μεηέξα ζχλ ηέθλσ δέρεηαη, ν Εαραξίαο δέ, ελ Ναψ θνλεχεηαη, ν δέ Υξηζηφο, 



θεχγεη αθείο έξεκνλ, Δβξαίσλ νίθεκα.  
Γφμα... Ήρνο πι. β'  

Ζξψδεο ν παξάλνκνο, ζεσξψλ ηφλ αζηέξα, ππέξ πάζαλ θηίζηλ 
ιακπξφηεξνλ, εηαξάηηεην, θαί γαιαθηνηξνθνχκελα Βξέθε, εμ αγθαιψλ 
κεηξηθψλ αθήξπαζελ. Ζ δέ Διηζάβεη, ιαβνχζα ηφλ Ησάλλελ, πέηξαλ 
παξεθάιεη. Γέμαη Μεηέξα κεηά ηέθλνπ. ξνο εδέμαην ηφλ Πξφδξνκνλ, θάηλε 
εθχιαηηε ηφλ ζεζαπξφλ, φλ αζηήξ εκήλπζε. Μάγνη πξνζεθχλνπλ, Κχξηε δφμα 
ζνη.  

Καί λχλ... ν απηφο 
Δλ Βεζιεέκ ζπλέδξακνλ Πνηκέλεο, ηφλ αιεζή κελχνληεο Πνηκέλα, ηφλ 
θαζήκελνλ επί ηψλ Υεξνπβίκ, θαί αλαθείκελνλ ελ θάηλε, Νεπίνπ κνξθήλ δη' 
εκάο αλεηιεθφηα, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Ηδηφκεια ηψλ Νεπίσλ.  
 

Ήρνο α'  Κππξηαλνχ 
Σψ αρξάλησ ζνπ ηφθσ, Υξηζηέ ν Θεφο, πξψηε ζπζία γέγνλε ηά Νήπηα, 
Ζξψδεο, γάξ ρεηξψζαζζαη, ζέ ηφλ αρείξσηνλ βνπιεζείο, εγλφεζε καξηχξσλ 
πξνζάγσλ ζνη ρνξφλ. Γηφ ζε ηθεηεχνκελ ηφλ ελαλζξσπήζαληα, ζψζαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ, ν Θεφο Ηζξαήι. 
 

Ήρνο β'  Σνχ απηνχ 
Δηο ηά ψηα ηνχ Κπξίνπ αβαψζ, εηζειειχζεη ε ζθαγή πκψλ, Βξέθε ηίκηα, δη' 
απηφλ γαξ ηφ αίκα εμερέαηε, θαί ελ θφιπνηο Αβξαάκ επαλαπαχεζζε, θαί ηήλ 
Ζξψδνπ εηο αηψλαο, κηζεηήλ θαθίαλ θαηαγγέιιεηε, δπλάκεη ηνχ ηερζέληνο 
Υξηζηνχ.  
 
ηηρ. Σνίο αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.  
 

Ήρνο γ'  
Μηζεηή ηνχ Ζξψδνπ ε παηδνθηνλία, δηά ηήλ απηνχ κηαηθνλίαλ, θαί ζεπηή ε 
ηψλ Παίδσλ ζπζία, σο ειηθηψηηο Υξηζηνχ, ηήο εκψλ ζσηεξίαο, ηνχ θαηλνχ 
ζθαγίνπ πξνζπνκέλε θαί πξνπεπνλζπία. Μή θιαίε Ραρηήι ηά ηέθλα, 
κηκλεζθνκέλε ηψλ θφιπσλ Αβξαάκ, έλζα πάλησλ εζηίλ επθξαηλνκέλσλ ή 
θαηνηθία.  

Γφμα... Σνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. β' 

ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ, ν θζνγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ. Σψλ Γαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο. Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηνλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ 
αίηεζαη ηαίο ςπραίο εκψλ.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο, ν απηφο 



Υνξεχνπζηλ Άγγεινη πάληεο ελ νπξαλψ, θαί αγάιινληαη ζήκεξνλ, ζθηξηά δέ 
πάζα ε θηίζηο, δηά ηφλ γελλεζέληα ελ Βεζιεέκ σηήξα Κχξηνλ, φηη πάζα 
πιάλε ηψλ Δηδψισλ πέπαπηαη, θαί βαζηιεχεη Υξηζηφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ Λ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αλπζίαο.  

 
Δλ ηαχηε ηή εκέξα ςάιινκελ θαί ηήλ Αθνινπζίαλ ηήο Αγίαο Μειάλεο, 

δηά ηφ απνδίδνζζαη ηήλ ηψλ Υξηζηνπγέλλσλ Δνξηήλ θαηά ηήλ ια'.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

Ήρνο δ'  
Χο γελλαίνλ ελ κάξηπζηλ 

Παξζελίαο ιακπξφηεζη, θαηδξπλζείζα Παλεχθεκε, Μαξηπξίνπ ήζηξαςαο 
αγσλίζκαζη, κή πξνζθπλήζαη ειίσ γάξ, πεηζζείζα ηήλ άδηθνλ, θαζππέκεηλαο 
ζθαγήλ, θνηληρζείζα ηνίο αίκαζη, θαί παξέζηε θαο, ηψ Ζιίσ ηήο δφμεο 
ζηεθεθφξνο, ηαίο εθείζελ ιακπνκέλαηο, απγαδνκέλε θαηδξφηεζηλ.  
 
Σφλ εγθάξδηνλ έξσηα, ππνθαίλνπζα δάθξπζη, θαηαλχμεη Έλδνμε, γήλ 
θαηέβξερεο, θαί ηαίο ζξημίλ ελαπέζκερεο, Υξηζηνχ ππνπφδηνλ, ελλννχζα θαί 
απηφλ, σο παξφληα πξνβιέπνπζα, φλ επφζεζαο, θαί ηρλψλ απηνκέλε 
δηαλνία, ζεσξίαηο ζεηνηάηαηο, ηήλ ζήλ ςπρήλ θαηειάκπξπλαο.  
 
Καί ηφλ πινχηνλ ζθνξπίζαζα, θαί πησρνίο επαξθέζαζα, ελπκθεχζεο 
άθζνξνο ηψ Πνηήζαληη, θαί ψζπεξ πξνίθα πξνζήγαγεο, απηψ παλανίδηκε, 
ηψλ αηκάησλ ηνχο θξνπλνχο, θαί ηνχ πάζνπο ηήλ κίκεζηλ, νχ ππέκεηλελ, 
Αλπζία ν κφλνο εηο λπκθψλα, θαηνηθίζαο ζε ηφλ ζείνλ, σο Αζιεθφξνλ θαί 
Μάξηπξα.  
 

ηηρεξά ηήο Αγίαο Μειάλεο.  
 

Ήρνο ν απηφο 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Ζ ηαίο Αγγέισλ ρνξείαηο ζπλαθζείζα, φηε ζε ν έλζενο έξσο αλέθιεμε, θαί 
ππεξίπηαζζαη έπεηζε ηψλ νξσκέλσλ, δη' απαζείαο θαί θαζαξφηεηνο, ηφηε ζνπ 
ηφλ ζχλεπλνλ, ιφγνηο εδψγξεζαο, ζενπεηζέζη ηήλ άζηαηνλ, απνβαιέζζαη, 
ηχξβελ ηνχ βίνπ ηήλ δηαξξένπζαλ, φζελ ζχλ ηνχησ ηήλ αηψληνλ, εχξεο δσήλ 
θαί απφιαπζηλ, δπζσπνχζα Μειάλε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  



 
Ζ ηψλ Αγγέισλ πνζήζαζα ηφλ βίνλ, φηε ηήλ ελήδνλνλ ηξπθήλ δηέπηπζαο, ηή 
εγθξαηε ία ζρνιάδνπζα, θαί αγξππλία, θαί ρακεπλία, θαί ηαπεηλφηεηη, ηφηε 
θαζαξψηαηνλ, ζθεχνο γεγέλεζαη, Πλεχκαηνο ζείνπ ραξίζκαζη, πεξηθαλέζη, 
θεθνζκεκέλε πξφ ηνχηνπ πάλζνθε, φζελ πξφο δήινλ, ζνχ ηφλ έλζενλ, 
εθεηιθχζσ ιανχο θαί πξνζήγαγεο, ηψ Γεζπφηε Μειάλε, θαί σηήξηηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 
Ζ θαιινλαίο αξεηψλ σξατζκέλε, φηε ηφλ ζσηήξηνλ ιφγνλ επιήξσζαο, θαί 
δηαλείκαζα δέδσθαο, ηάο κπξηάδαο, ηνχ ζνχ ρξπζίνπ πησρνίο θαί πέλεζη, 
ηφηε ηφλ νπξάληνλ φιβνλ απείιεθαο, δηθαηνζχλελ πινπηήζαζα, θαί 
αθζαξζίαλ, θαί απνιχηξσζηλ Παλζεβάζκηε, φζελ ηηκψκελ ζνχ ηήλ θνίκεζηλ, 
θαί εθηελψο δπζσπνχκέλ ζε, ηθεηεχζαη ηφλ Κηίζηελ, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
ήκψλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'  
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Δπθξαηλέζζσζαλ νη νπξαλνί, θαί αγαιιηάζζσ ε γή, ζήκεξνλ γάξ αιεζψο, κία 
πνίκλε γέγνλελ Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ.  ηνχ ζαχκαηνο! ν αφξαηνο νξάηαη, 
ν αρψξεηνο ρσξείηαη, ν άλαξρνο άξρεηαη, ν Τηφο ηνχ Θενχ Τηφο αλζξψπνπ 
γίλεηαη, θαί Παξζέλνο απείξαλδξνο, Μήηεξ νξάηαη Θενχ, θαί ε Μήηεξ κεηά 
θχεζηλ, Παξζέλνο επξίζθεηαη, ν ζαξθσζείο Λφγνο ηνχ Παηξφο, ελ θάηλε 
αλαθέθιηηαη, θαί Πνηκέλεο θήξπθεο, θνηλσλνί ηνχ κπζηεξίνπ γίλνληαη, Μάγνη εμ 
αλαηνιψλ ηά δψξα πξνζεθφκηδνλ, ππφ αζηέξνο νδεγνχκελνη, θαί ηφλ 
ηερζέληα σηήξα πξνζεθχλεζαλ. Μεζ' ψλ θαί εκείο θηιένξηνη, ηνχο ηήο 
θαξδίαο ζεζαπξνχο πξνζχκσο αλνίμαληεο, πξνζάμσκελ απηψ πξάμεηο 
αγαζάο, πίζηηλ, ειπίδα θαί αγάπελ, σο ρξπζφλ θαί ιίβαλνλ θαί ζκχξλαλ, ηψλ 
Αζσκάησλ ηήλ θσλήλ βνψληεο απηψ. Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαί επί γήο 
εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία, ηψ ειζφληη ζψζαη εθ θζνξάο, ηφ γέλνο εκψλ.  
 

Απφζηηρα ζηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο πι. α'  
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Μάγνη αλαηνιψλ Βαζηιείο ηψ εθ Παξζέλνπ Βαζηιίδνο εθιάκςαληη, απάλησλ 
Θεψ θαί Κηίζηε, θαί Βαζηιεί αιεζεί, δψξα πξνζθπλνχληεο πξνζεθφκηζαλ, 
πξφο νχο ε Παλάκσκνο, εθπιαγείζα εθζέγγεην. Δίπαηε δή κνη, νη ηφ πχξ θαί 
ηφλ ήιηνλ, ζεβαδφκελνη, θαί ελ ζθφηεη βαδίδνληεο, πψο ηφλ ππέξ θαηάιεςηλ, 
θσηίδνληα ζχκπαληα, έγλσηε ζάξθα ιαβφληα, θαί ελ ζπειαίσ, ηηθηφκελνλ, ελ 
γή θαί δη' νίθηνλ, παξερφκελνλ ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο; 
 
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ. 
 
Λφγνηο αθνινπζνχληεο εκείο, ηνχ Βαιαάκ πξφο ηήλ αγλήλ απεθξίζεζαλ, νη 
Μάγνη, παξεηεξνχκελ, αλαηνιήλ θαζαξνχ, θαί ιακπξνχ Αζηέξνο, 



πξνζγελήζεζζαη, θαί δή ζεαζάκελνη, αζπλήζε θαηλφκελνλ, ηνχηνλ αξηίσο, 
ππ' απηνχ νδεγνχκελνη, νπθ σθλήζακελ, ηήλ πνξείαλ πνηήζαζζαη. Σίο νχλ ν 
ηαίο αγθάιαηο ζνπ, σο βξέθνο θξαηνχκελνο; πψο κπζηεξίσ ηνηνχησ, 
θαζππνπξγήζαη εμίσζαη, ζεκλή Παλαγία; δη' νχ εχξαην ν θφζκνο, ηφ κέγα 
έιενο.  
 
ηίρ. Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 
 
Λέμσ ππλζαλνκέλνηο πκίλ, ηά ππέξ ιφγνλ θαί δηάλνηαλ άπαζαλ, ε Κφξε θεζί 
ηνίο Μάγνηο, βιέπσ γάξ λεχζεη πκάο, αθηθέζζαη ψδε ηνχ παηδίνπ κνπ. Καηλά 
θαί παξάδνμα, σο νξάηε ηά πξάγκαηα, ν γάξ αρξφλσο, ηψ Παηξί 
ζπλλννχκελνο, ηήλ πησρείαλ κνπ, εθνπζίσο εθφξεζελ, φπσο 
θαηαπινπηήζεηε, ηνχο γλψκε πησρεχζαληαο, θαί Παξαδείζνπ ηήλ ζείαλ, 
δηαγσγήλ απνιέζαληαο. Απηφο εζηηλ νχηνο, ν δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα 
έιενο.  

Γφμα... φκνηνλ 
Βξέθνο ζσκαησζελ εμ απηήο, ηφλ πξναηψληνλ Θεφλ ε Παλάκσκνο, Οξψζα 
ρεξζί θξαηνχζα, θαηαθηινχζα ππθλψο, θαί ραξάο πιεζζείζα, 
πξνζεθζέγγεην, απηψ, Θεέ χςηζηε, Βαζηιεχ αζεψξεηε, πψο θαζνξψ ζε, θαί 
λνείλ ηφ κπζηήξηνλ, νπ δεδχλεκαη, ηήο ακέηξνπ πησρείαο ζνπ; πήιαηνλ γάξ 
ζκηθξφηαηνλ, θαί ηνχην αιιφηξηνλ, έλδνλ ρσξεί ζε ηερζέληα, θαί Παξζελίαλ κή 
ιχζαληα, λεδχλ ζπληεξνχληα, σο πξφ ηφθνπ θαί δηδφληα, ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... φκνηνλ 
Φέξεηο Αδακηαίαλ κνξθήλ, ν ελ κνξθή Θενχ ππάξρσλ πξνηέιεηνο, θαί ζέιεηο 
ρεξζί θξαηείζζαη, ν ηή ρεηξί ηνχ παληφο, πεξηδεδξαγκέλνο δπλαζηεία ζνπ, 
Αγλή ε Παλάκσκνο, Πξνζεθζέγγεην ραίξνπζα, πψο ζε ζπαξγάλνηο, 
ελεηιήζσ σο λήπηνλ, πψο ζειάζσ ζε, ηφλ ηά ζχκπαληα ηξέθνληα; πψο κή 
ηήλ ππέξ έλλνηαλ, πησρείαλ ζαπκάζσ ζνπ; πψο ζε Τηφλ κνπ θαιέζσ, δνχιε 
ζνπ λχλ ρξεκαηίδνπζα; πκλψ επινγψ ζε, ηφλ δσξνχκελνλ ηψ θφζκσ, ηφ κέγα 
έιενο.  
 

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα ηήο Δνξηήο 
Ήρνο δ'  Καηεπιάγε Ησζήθ 

Ο αρψξεηνο παληί, πψο ερσξήζε ελ γαζηξί; ν ελ θφιπνηο ηνχ Παηξφο, πψο 
ελ αγθάιαηο ηήο Μεηξφο; πάλησο σο νίδελ, σο εζέιεζε θαί σο επδφθεζελ, 
άζαξθνο γάξ ψλ, εζαξθψζε εθψλ, θαί γέγνλελ ν λ, ν νπθ ήλ δη' εκάο, θαί κή 
εθζηάο ηήο θχζεσο, κεηέζρε ηνχ εκεηέξνπ θπξάκαηνο. Γηπινχο εηέρζε, 
Υξηζηφο ηφλ άλσ, θφζκνλ ζέισλ αλαπιεξψζαη.  



 
Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 

 
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα, φκνηνλ 

Σί ζαπκάδεηο Μαξηάκ; ηί εθζακβείζαη ηψ ελ ζνί; ηη άρξνλνλ Τηφλ, ρξφλσ 
εγέλλεζα θεζί, ηνχ ηηθηνκέλνπ ηήλ ζχιιεςηλ κή δηδαρζείζα. Άλαλδξφο εηκη, 
θαί πψο ηίθησ Τηφλ, άζπνξνλ γνλήλ, ηίο εψξαθελ, φπνπ Θεφο δέ βνχιεηαη, 
ληθάηαη θχζεσο ηάμηο, σο γέγξαπηαη, Υξηζηφο εηέρζε, ηήλ πξίλ θαηάξαλ, ηνχ 
Αδάκ ζέισλ ιχζαη. 
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ.  
 

Ο Καλψλ ηήο Αγίαο Αλπζίαο. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  
«Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο, 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Τκλνχληη ηήλ θσηνθφξνλ κλήκελ ζνπ, θψο κνη θαηάπεκςνλ, σο ηψ Παηξί 
ηψλ θψησλ ελ ραξά, παξεζηψζα Παλεχθεκε, ηήλ ηψλ παζψλ κνπ ζχειιαλ, 
ζαίο πξνζεπραίο απνδηψθνπζα.  
 
Αζθήζεη ηήλ ςπρήλ λεψζαζα, ζεφθξνλ άξνπξαλ, ηνχ καξηπξίνπ ζηάρπλ 
γεσξγείο, Γεσξγψ ζπληεξνχκελνλ, ηψ ηήλ ηζρχλ ζνη πλεχζαληη, 
Παξζελνκάξηπο αμηάγαζηε.  
 
Υεηξί ζνπ πινπζησηάηε λείκαζα, πινχηνλ επίθεξνλ, πινπηνπνηφλ εθέξδεζαο 
δσήλ, κεδακψο δηαξξένπζαλ, θαί ζεζαπξφλ αθήξαηνλ, Μάξηπο θαί δφμαλ 
επνπξάληνλ.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ ηήο Τπεξαγίαο ζήκεξνλ, ν ηνχ παληφο Πνηεηήο, ζσκαηηθψο γελλάηαη 
θαζ' εκάο, θαί ζπαξγάλνηο εηιίζζεηαη, ν ζπαξγαλψζαο ζάιαζζαλ, νκίριε 
Μήηεξ αεηπάξζελε.  
 

Καλψλ ηήο Αγίαο Μειάλεο. Θενθάλνπο.  
 

Ήρνο ν απηφο 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ 

Παζψλ ακαπξφηεηη, κειαλσζέληα κε πάληνζελ, ιακπξχλαο θαζάξηζνλ, ηαίο 
θσηνβφινηο επραίο, ηήο Οζίαο ζνπ, θηιάλζξσπε Μειάλεο, θαί ηαχηελ 



γεξαίξνληη, ιφγνλ κνη έκπλεπζνλ.  
 
Θεξκψο εθνινχζεζαο, ηψ δηά ζέ ηφλ εθνχζηνλ, ηαπξφλ ππνκείλαληη, επ' 
ψκσλ θέξνπζα, Πακκαθάξηζηε, πξνζχκσο ηφλ ζηαπξφλ ζνπ, θαί ηνχηνπ 
εθχιαμαο, ηά δηθαηψκαηα.  
 
Γνλέσλ πξνζπάζεηαλ, θαί ηήο ζαξθφο εδππάζεηαλ, ηειείσο εμέθιηλαο, κφλνλ 
πνζήζαζα, ηφ εξάζκηνλ, Υξηζηνχ ζεφθξνλ θάιινο, νχ πάληα εθίεηαη, ιφγνπ 
κεηέρνληα.  
 
Κινηφλ απνξξίςαζα, ηήο ζαξθηθήο ζπκβηψζεσο, ηφλ ζχδπγνλ έπεηζαο, ζχλ 
ζνί ηφλ ζείνλ δπγφλ, επαπρέληνλ, θαί θέξεηλ θαί βαδίδεηλ, νδφλ ηήλ 
εηζάγνπζαλ, εηο ηαο αυινπο κνλάο.  

Θενηνθίνλ 
Πησρεχεη ν πινχζηνο, εκέ πινπηίδσλ ζεφηεηη, θαθψο ηφλ πησρεχζαληα, ηή 
αθξαζία κνπ, θαί ν άλαξρνο, αξρήλ ηδνχ ιακβάλεη, εθ Κφξεο ηηθηφκελνο, λχλ 
ηήο ζεφπαηδνο.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Χδή γ'  
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ή Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα. χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Σνχ θάιινπο ζνπ ηήο ςπρήο, ν Πνηεηήο ζνπ εξαζζείο λχκθελ ηε, φλησο 
θαιήλ θαί άκσκνλ, Μάξηπο εαπηψ ζπλεγάγεην.  
 
Σνχ πάζνπο ηνχ απαζνχο, ηνχ λεθξσζέληνο δη' εκάο λέθξσζηλ, Μάξηπο 
ζεκλή ζηέξγνπζα, ηφλ καξηπξηθφλ ζλήζθεηο ζάλαηνλ.  
 
Χο ζχκα πλεπκαηηθφλ, σο ηεξείνλ θαζαξφλ ηέιεηνλ, ζνί ηψ Θεψ πξνζήλεθηαη, 
ε ηφλ ζφλ ηαπξφλ αγαπήζαζα.  

Θενηνθίνλ 
Υσξίνλ ρσξεηηθφλ, ηνχ αρσξήηνπ Πιαζηνπξγνχ πέθελαο, ηνχηνλ ζαξθί 
ρσξήζαζα, Κεραξηησκέλε Παλάκσκε.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Οπθ ελ ζνθία  
Σήο πξφο ηά θάησ, απνζηάζα ξνπήο φιελ δέδσθαο, ηήλ ξνπήλ παλεπζεβψο, 
ηήο πξναηξέζεσο Έλδνμε, κφλα πξφο ηά κέλνληα θαί αησλίδνληα.  
 
Καί θζεγγνκέλε, θαί ζηγψζα εδείρζεο παξαίλεζηο, αζηεξίθησλ ζηεξηγκφο, 
κνλαδνπζψλ ππνηχπσζηο, Μειάλε παλέλδνμε, φζελ πκλνχκέλ ζε.  
 



Σή ζπληνλία, ηψλ επρψλ ηάο αηζζήζεηο εξξχζκηζαο, ηαίο ηνχ Πλεχκαηνο 
απγαίο, θσηνεηδήο φζελ γέγνλαο, ελ ζψκαηη άυινλ, βίνλ δειψζαζα.  

Θενηνθίνλ 
Ο πεξηβάιισλ, νπξαλνχο ελ λεθέιαηο βνπιήκαηη, ζπαξγαλνχηαη 
βνπιεζείο, ρεηξί Παξζέλνπ σο λήπηνλ, ρεηξφο αθαξπάδσλ κε, ηνχ 
πνιεκήηνξνο.  

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

Κάζηζκα ηήο Μάξηπξνο 
Ήρνο δ'  

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  
Καηά παζψλ ηψλ ηήο ζαξθφο βαζηιεχζαζα, δηά παζψλ δσνπνηψλ 
εβαζίιεπζαο, εθ ηνχ νηθείνπ αίκαηνο θνηλίμαζα ζεκλή, ριαίλαλ αδηάθζνξνλ, 
επζεβψο Αλπζία, φζελ ηνχ Παληάλαθηνο, Νχκθε άκσκνο ψθζεο, αιι' εθ 
θηλδχλσλ ιχηξσζαη εκάο, ηνχο εθηεινχληαο ελ πίζηεη ηήλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... ηήο Οζίαο, ν απηφο 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σά ζεία πξνζηάγκαηα, επηηεινχζα ζεκλή, εζθφξπηζαο έδσθαο, ηάο κπξηάδαο 
ηνχ ζνχ, ρξπζίνπ ηνίο πέλεζηλ, άξαζα δέ επ' ψκσλ, ηφλ ζηαπξφλ ζνπ 
Μειάλε, άκα ηψ ζψ 
ζπδχγσ, εθνινχζεζαο πίζηεη, Υξηζηψ ηψ ζηαπξσζέληη ζαξθί, θαί  
κφλσ Θεψ εκψλ.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο, ν απηφο 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Γεχηε ίδσκελ πηζηνί, πνχ εγελλήζε ν Υξηζηφο, αθνινπζήζσκελ ινηπφλ, έλζα 
νδεχεη ν αζηήξ, κεηά ηψλ Μάγσλ αλαηνιήο ηψλ Βαζηιέσλ, Άγγεινη πκλνχζηλ, 
αθαηαπαχζησο εθεί, Πνηκέλεο αγξαπινχζηλ, σδήλ επάμηνλ, Γφμα ελ πςίζηνηο 
ιέγνληεο, ηψ ζήκεξνλ ελ πειαίσ ηερζέληη, εθ ηήο Παξζέλνπ θαί Θενηφθνπ, 
ελ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Χδή δ'  
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Εσεθφξνηο ζνπ ηνίο ίρλεζηλ επνκέλε, ιφγρε πιεπξάλ ηηηξψζθεηαη, θαί ηήλ 
ζηξεθνκέλελ, αβιαβψο παξέξρεηαη, ξνκθαίαλ ε δνχιε ζνπ, Γέζπνηα Υξηζηέ 
αλπκλνχζά ζε.  
 
Μαξηπξίνπ δηαιάκπνπζα ιακπεδφζη, θαί αθζαξζίαο ζηέθαλνλ αλαδεζακέλε, 
ραίξνπζα παξίζηαζαη, Υξηζηψ ηψ Νπκθίσ ζνπ, Μάξηπο Αλπζία παλεχθεκε.  



 
Σφλ πηεξλίζαληα απάηε ηήλ πξψηελ Δχαλ, καξηπξηθαίο ελζηάζεζη, ηξέςαζα 
θαζείιεο, δείμαζα αλίζρπξνλ, θαί ραίξνπζα έθξαδεο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηάο αυινπο νπζίαο δεκηνπξγήζαο, ζσκαηηθψο σο άλζξσπνο, εθ ζνχ 
Θενκήηνξ, ζήκεξνλ γεγέλλεηαη. απηψ κεισδήζσκελ. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Ο θαζή κελνο ελ δφμε  
Δγθξαηεία ηάο νξέμεηο, ηήο ζαξθφο ζαλαηψζαζα, ηήλ δσήλ ηψλ φισλ, έζρεο 
ελνηθνχζαλ ζνη Πάλζεκλε, πξφο ήλ εθ γήο κεηαζηάζα, θαηεζθήλσζαο, 
βαζηιείαο ηνίο ελ νπξαλψ απνιαχνπζα.  
 
Σάο πνιιάο ζνπ κπξηάδαο, ηνχ ρξπζίνπ δηέλεηκαο, πελνκέλνηο φλησο, ηαχηαο 
ζεζαπξνίο δέ απέζεθαο, παιαηνπκέλνηο κεδέπσ, εηο αηψλα δέ, ζπληεξνπζί 
ζνη ηήλ δηαξθή κνληκφηεηα.  
 
πκπαζείαο ζνπ ν πινχηνο, πνηακφο ψζπεξ γέγνλε, θαηαξδεχσλ πάζαλ, 
πέλεηνο Ανίδηκε έλδεηαλ, ξχπνλ εθπιχλσλ πησρείαο, φιβνλ άζπινλ, 
πξνμελψλ ζνη, ηφλ έλ νπξαλνίο κή θελνχκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σαίο νξκαίο θαζππνθπςαο, ηψλ παζψλ ψζπεξ άινγνο, ινγηθφο ππάξρσλ, 
παξαζπλεβιήζελ ηνίο θηήλεζηλ, αιι' ε ηφλ Λφγνλ ηεθνχζα ηνλ ατδηνλ, κή 
παξίδεο κε, δηαπαληφο απνιιχκελνλ.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Χδή ε'  
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
έ Κχξηε πεγήλ, ζσηεξίνπ γηλψζθνπζα, πνηήξηνλ καξηπξίνπ, αδηζηάθησ 
θαξδία, ε Μάξηπο ζνπ εμέπηελ.  
 
Χδάκαιηο Υξηζηνχ, ψ ζεφδεθηνλ ζθάγηνλ, ψ άκσκνλ ηεξείνλ, Αζιεθφξε 
Κπξίνπ, ηθέηεπε ζσζήλαη εκάο.  
 
Φψο γέγνλαο θσηί, ηψ κεγάισ ηξαλφηεξνλ, εγγίδνπζα θαί θσηίδεηο, 
θσηνθφξνλ ηήλ κλήκελ, ηήλ ζήλ ηνχο ενξηάδνληαο.  

Θενηνθίνλ 
Ρνχο έζηε ηήο θζνξάο, ε Παξζέλνο αζπφξσο γάξ, γεγέλλεθε ηφλ ηήλ θχζηλ, 
ηψλ αλζξψπσλ θζαξείζαλ, θζνξάο ειεπζεξψζαληα.  



 
Σήο Οζίαο 

 
Αζεβείο νπθ φςνληαη 

Σάο ακφξθνπο ηέιενλ, ηδέαο ηψλ παζψλ, εθ ςπρήο μέζαζα ζεκλή, εγθξαηείαο 
ρξψκαζη, δηεδσγξάθεζαο, ελ απηή απάζεηαλ, θαί αγάπελ αλππφθξηηνλ.  
 
Σειαπγέο σο έζνπηξνλ, ππάξμαζα ζεκλή, δηαπγείο πλεχκαηνο Θενχ, 
δηαδφζεηο Έλδνμε, ππνδέδεμαη, θαί πηζηνχο εθψηηζαο, ηή ιακπξφηεηη ηνχ βίνπ 
ζνπ.  
 
Δγθξαηεία ζβέζαζα, παζψλ ππξθατάλ, ηφλ ππξζφλ ήςαο ηήο ςπρήο, ελ παληί 
ηψ βίσ ζνπ, θαηαιακπξχλνληα, θαί ηάο ακαπξφηεηαο, ηψλ δαηκφλσλ 
εθθξνπφκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ Παξζέλνο έηεθε, Θεφλ Δκκαλνπήι, ελ πειαίσ ηήο Βεζιεέκ, ηήλ Δδέκ 
αλνίγνληα, πάιαη θιεηζζείζάλ κνη, αθξαζία βξψζεσο, θαί απάηε ηή ηνχ 
φθεσο.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Χδή ο'  
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ Κεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Αλδξείνλ, γπλαηθείσ ελ ζψκαηη θξφλεκα, αλαιαβνχζα πξφο πάιελ, 
δπζκελψλ αζάξθσλ Μάξηπο εμήιζεο, θαί ξνκθαία, ππνκνλήο απηνχο 
εζαλάησζαο.  
 
Αηκάησλ, ηή πιεκκχξα ζαιάζζαο εμήξαλαο, θαθνπηζηίαο, Υξηζηνχ δέ ηήλ 
ζεπηήλ θαηήξδεπζαο Δθθιεζίαλ, Αλπζία, αζιεθφξε Παξζέλσλ ηφ θαχρεκα.  
 
Αβξφρσο, ηψλ αγψλσλ δηήιζεο θιπδψληνλ, θπβεξλσκέλε παιάκε, ηνχ ηά 
πάληα ιφγσ πεπνηεθφηνο, θαί πξφο φξκνλ, ζσηεξίαο Παξζέλε θαηήληεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο πιάζαο, θαη' εηθφλα ηδίαλ ηφλ άλζξσπνλ, δηά πνιιήλ επζπιαγρλίαλ, 
αλαπιάηηεη ηνχηνλ εθ ζνχ Παξζέλε, Θενκήηνξ, νινθιήξσο απηφλ 
ελδπζάκελνο.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Ο απηφο 
Αβξφρσο, ηφ ηνχ βίνπ δηήιζεο θιπδψληνλ, αθαηαπφληηζηνο φζελ, εηο ιηκέλα 
άθιπζηνλ θαζσξκίζζεο, θαί ηήο φλησο, απνιάβεηο γαιήλεο Ανίδηκε.  
 



πηλζήξζη, ηνχ ζεξκνχ ζνπ πξφο Κχξηνλ έξσηνο, πεππξσκέλα ηά βέιε, 
θαηεθιέρζε πάληα ηήο ακαξηίαο, θαί δαηκφλσλ, θαθνπξγία εηο ηέινο 
εθάληζηαη.  
 
Ο λνχο ζνπ, πξφο ηφ θξείηηνλ ελψζεη Θενχκελνο, ηήο πξφο ηήλ ζάξθα θηιίαο, 
δηεδεχρζε λεχζεη παληνδπλάκσ, δηά ηνχην, ηήο αζθήζεσο πφλνπο ππέθεξεο.  

Θενηνθίνλ 
Θενί κε, γελλεζείο εθ Παξζέλνπ ν Κχξηνο, θαί ζπαξγαλνχηαη ηήλ ιχζηλ, ηψλ 
εκψλ πνηνχκελνο εγθιεκάησλ, θαί ρσξείηαη, ελ πειαίσ ν πάζηλ αρψξεηνο.  

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

Κνληάθηνλ ηήο Οζίαο 
Ήρνο δ'  

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  
Καηαπγαζζείζα ηήλ ςπρήλ θξπθησξίαηο, ηνχ αλαιάκςαληνο εκίλ εθ 
Παξζέλνπ, ελ αξεηαίο δηέιακςαο Παλεχθεκε, πινχηνλ γάξ ζθνξπίζαζα, επί 
γήλ εθζαξκέλνλ, ελαπεζεζαχξηζαο, ηφλ νπξάληνλ πινχηνλ, θαί ελ αζθήζεη 
έιακςαο θαηδξψο, ζελ Μειάλε, ζέ πφζσ 
γεξαίξνκελ.  

Ο Οίθνο 
Φπγνχζα θφζκνπ ηά ηεξπλά, ρξπζνχ ηάο κπξηάδαο εζθφξπηζαο πινπζίσο, 
εηο ρείξαο ηψλ πελήησλ απνζεκέλε επζεβψο, ηφπνπο δέ ηνχο ζείνπο 
δηαδξακνχζα, ηνίο πάζη ηά πάληα γέγνλαο, βίνλ δηειζνχζα ηζάγγεινλ, θαί 
πάζηλ επαξθνχζα, ηψ ειαίσ δέ ηήο εππνηταο, αηδξχλαζα ηήλ ςπρηθήλ 
ιακπάδα, εηζήιζεο ζχλ Υξηζηψ πξφο ζείνλ λπκθψλα, βαζηιείαο ηήο απηνχ 
θαηαηξπθψζα. ζελ Μειάλε, ζέ πφζσ γεξαίξνκελ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Λ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αλπζίαο, ηήο ελ 

Θεζζαινλίθε.  
ηίρνη 

 Δηο δεμηάλ λχηηνπζη πιεπξάλ θπξίσο,  

 Πιεπξάο Αδάκ θχεκα ηήλ Αλπζίαλ.  

 Πιεπξάλ Αλπζίεο ηξηαθνζηή έγρνο έλπμελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Οζίαο Θενδψξαο, ηήο απφ Καηζαξείαο.  
ηίρνη 

 Απήξε δεζκνχ ζαξθφο ε Θενδψξα,  

 Οχπεξ ιπζήλαη δψζα θαί πξίλ εγάπα.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ αγίνπ Μάξηπξνο Φηιεηαίξνπ.  
ηίρνη 



 Φηιέηαηξνο πέπνλζελ αζιεηψλ λφκσ,  

 Κάλ νπθ απήιζελ σο αζιεηήο εθ βίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Ο ζηνο Λέσλ ν Αξρηκαλδξίηεο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Ρεπζηνχ κεηαζηάο, Υξηζηέ, Λέσλ εθ βίνπ  

 θχκλνλ ιένληνο εμ Ηνχδα ζε βιέπεη.  
 

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

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Χδή δ' 
«Ο δηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο ζνπ Παίδαο, θαί ηνχο Υαιδαίνπο 
αλειψλ, νίο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ, επινγεηφο εί».  
 
νχ ηήλ νηθίαλ ηήο ςπρήο, Μάξηπο λνεηψο ηδξπκέλελ, νκνινγία ηνχ Υξηζηνχ, 
ηψλ βαζάλσλ ζπξξεχζαληεο ρείκαξξνη, νπδακψο παξεζάιεπζαλ, ν Θεφο 
αλαβνψζεο, επινγεηφο εί.  
 
Γηθαηνζχλεο ηφλ Υξηζηφλ, Ήιηνλ γηλψζθνπζα Μάξηπο, νπ θαηεδέμσ 
δπζζεβψο, επηζχζαη Ζιίσ θειεχνληνο, ηνχ ηπξάλλνπ αιι' έκειπεο. ν Θεφο ν 
ηψλ Παηέξσλ, επινγεηφο εί.  
 
νχ εμ αηκάησλ ηεξψλ, βάςαζα ζαπηνχ αινπξγίδα, ληθεηηθψ ηήλ θεθαιήλ 
δηαδήκαηη, Μάξηπο θαηέζηεςαη, θαί Θεψ λχλ παξίζηαζαη, Βαζηιεί ηψ 
αζαλάησ, επθξαηλνκέλε.  

Θενηνθίνλ 
Ο ζπαξγαλψζαο νπξαλφλ, λέθεζη ηήλ γήλ δέ νκίριε, ζνχ εθ γαζηξφο 
απνηερζείο, ζπαξγαλνχηαη θαί θάηλε πξνζθιίλεηαη, Θενκήηνξ Παλάκσκε, ηάο 
ζεηξάο κνπ δηαιχσλ, ηψλ εγθιεκάησλ.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Ο απηφο 
χλ ηψ ζπδχγσ ηφλ δπγφλ, θέξνπζα Υξηζηνχ ζενθφξε, θαηελεψζαηε επρψλ, 
ηψ αξφηξσ ηάο ςπράο, θαί ηήλ άξνπξαλ, ηψλ θαιψλ γεσξγήζαληεο, 
εληξπθάηε εηο αηψλαο, ηήο άλσ δφμεο.  
 
Χζεί ειαία ςαικηθψο, νίθσ ηνχ Θενχ θπηεπζείζα, θαζηιαξχλεηο κπζηηθψο ηάο 
θαξδίαο, Οζία θαί πξφζσπα, ηψ ειαίσ ηψλ πφλσλ ζνπ, ηψλ Πηζηψο 
αλεπθεκνχλησλ ζνπ ηνπο αγψλαο.  
 
Σήο εγθξαηείαο δξνζηζκψ, ζβέζαζα παζψλ ηάο θακίλνπο, ηή επνκβξία ηψλ 



επρψλ, ηακάησλ πειάγε αλέβιπζαο, παζεκάησλ επήξεηαλ, θαηαθιχδνληα 
Μειάλε ηψλ ζέ ηηκψλησλ.  

Θενηνθίνλ 
Πφθνλ έθε ν Γαπτδ, σο ηφλ πεηφλ δεμακέλελ, ηφλ επνπξάληνλ Αγλή, αλνκίαο 
ρεηκαξξνπο μεξαίλνληα, θαί πηζηψλ θαηαξδεχνληα, δηαλνίαο ρεξζσζείζαο ηή 
ακαξηία.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Χδή ε' 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχσακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Υήξαηο νξθαλνίο ηε θαί πησρνίο, θαί πάζη ρξήδνπζη, πινχηνλ δηέλεηκαο, ηνχ 
Παληνθξάηνξνο ζηέξγνπζα, αδηάπησηα πξνζηάγκαηα, θαί Μαξηπξίνπ ηφ 
ζεπηφλ, φλησο πνηήξηνλ, εθπηνχζα, έζηεο Παξζέλε ζεκλή ηήο εθέζεσο.  
 
Χο πξνίθα πξνζήμαο ηψ Υξηζηψ λεζηείαλ δάθξπα, παζψλ ηήλ λέθξσζηλ, θαί 
ηήλ ηνχ αίκαηνο πξνζρπζηλ, ηήο πιεπξάο ηε ηήλ εθθέληεζηλ, κή παιαηνχκελνλ 
απηφο, φζελ ζνη ζηέθαλνλ, θαί παζηάδα, άθζνξνλ λέκεη, θαί δφμαλ αζάλαηνλ.  
 
Οηθείο κεη' Αγγέισλ ελ θσηί, Παξζέλσλ ηάγκαζη, δήκνηο Μαξηχξσλ ηε, 
ζπλαγειάδνπζη πξφζσπνλ, ηνχ λπκθίνπ ζνπ πξφο πξφζσπνλ, θαί ζεσξνχζα 
θαί ιακπξάο, δφμεο κεηέρνπζα, θαί βνψζα, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ 
Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ λχλ εμέιηπε ζαθψο, εθ ηήο, Ηνχδα θπιήο, άξρσλ εγνχκελνο, ζχ γάξ 
Παλάκσκε ηέηνθαο, ψ ηφ πξίλ ήλ απνθείκελνλ, ηήλ πξνζδνθίαλ ηψλ εζλψλ, 
Υξηζηφλ ψ ςάιινκελ. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ 
Ναφλ ηήλ θαξδίαλ θαί ηφ ζψκα, ηξηάδνο ηήο ππεξζένπ εθηειέζαο, ζείνπο 
αλεδφκεζαο νίθνπο Αμηάγαζηε, ελ νίο Παξζέλσλ ηάγκαηα, θαί Μνλαδφλησλ 
ρνξνχο, ζπλήζξνηζαο πκλνχληαο ζπκθψλσο, θαί δνμνινγνχληαο, Υξηζηφλ εηο 
ηνχο αηψλαο.  
 
Φξνλήζεη, αλδξεία, ζσθξνζχλε, θαί ζεία δηθαηνζχλε δηαιάκπνπζα έζρεο 
αλπςνχζάλ ζε, χςνο πξφο νπξάληνλ, πςνπνηφλ ηαπείλσζηλ, δη' ήο θαηέβαιεο, 
Οζία ηφλ κεγάιαπρνλ φθηλ, φζελ ζε ηηκψκελ, σο φλησο ληθεθφξνλ.  
 
Διέσ ηφλ έιενλ εθηήζσ, εζθφξπηζαο έδσθαο ηνίο πέλεζηλ, ε δηθαηνζχλε ζνπ, 
κέλεη αησλίδνπζα, θαί ηφ εθ ηαχηεο θέξδνο ζνη, κή παιαηνπκελνλ, Μειάλε 



ζενθφξε Οζία, θιένο ηψλ ελ πίζηεη, αεί ζε επθεκνχλησλ.  
Θενηνθίνλ 

Παζψλ κε ηαξάηηεη ηξηθπκία, βπζφο κε ρεηκάδεη απνγλψζεσο, ζψζφλ κε 
Παλάκσκε, Μήηεξ θαί ζσζήζνκαη, ηφλ γάξ σηήξα Κχξηνλ εθπνθφξεζαο, ελ 
θάηλε, ηφλ σο βξέθνο ηερζέληα, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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

Σήο Μάξηπξνο 
 

Χδή ζ'  
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θπζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Λίζνηο νη πξνζάπηνληεο ζέβαο, παξά ηφλ Κηίζαληα νξάλ ζε, Έλδνμε κή 
θέξνληεο Θεψ, αλαθεηκέλελ μίθεη ζπγθφπηνπζη, δηά ζαλάηνπ ζείαλ ζνη, 
αζαλαζίαλ κλεζηεπφκελνη.  
 
Θεζζαινληθέσλ ε πφιηο, ζνχ ηνίο ζπαξγάλνηο θαί ηνίο άζινηο, Μάξηπο 
εγθαπράηαη Παξζέλε, ε Δθθιεζία ηψλ πξσηνηφθσλ δέ, κεηά δηθαίσλ έρεη ζνπ, 
πλεχκα ηφ ζείνλ επθξαηλφκελνλ.  
 
Λίβαλνλ ρξπζφλ ηε θαί ζκχξλαλ, ελ Βεζιεέκ ηψ γελλεζέληη, Μάγνη 
πξνζελήλνραλ πίζηεη, ε Αζινθφξνο δέ ηήλ δη' αίκαηνο ηνχ καξηπξίνπ 
άζιεζηλ, ππέξ εκψλ απηψ πξεζβεχνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Ράβδνο αλεβιάζηεζαο ξίδεο, ηνχ Ηεζζαί Θενγελλήηνξ, άλζνο ηήο ζεφηεηνο 
Υξηζηφλ, εκίλ ηεθνχζα, Πάλαγλε ζήκεξνλ, ηφλ σο Θεφλ αρψξεηνλ, θαί λχλ σο 
βξέθνο ζπαξγαλνχκελνλ.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 
Δηο χςνο ζαθψο ηήο αθξαηθλνχο, αλέδξακεο, Μαθαξία ηειεηφηεηνο, έθζαζαο 
ηάμεηο Αζσκάησλ, ηψ φλησο εθεηψ πξνζεπέιαζαο, πεγήλ ηψλ αγαζψλ λχλ 
θαηείιεθαο, φζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.  
 
Υνξνίο ζπλεπθξαίλε Αζθεηψλ, αζθήζαζα, θαί ηά πάζε ζαλαηψζαζα, βιέπεηο 
αλαθεθαιπκκέλσ, πξνζψπσ ηνχ Θενχ ηήλ ιακπξφηεηα, ήο πξψελ ηάο 
εκθάζεηο εθέθηεζν, ζψθξνλ Μειάλε παλανίδηκε.  
 



Βαδίζαζα ηξίβνλ ηήλ ζηελήλ, επξχρσξνλ, Παξαδείζνπ πιάηνο έθζαζαο, 
φπνπ ραξά ενξηαδφλησλ, ηφ μχινλ ηήο δσήο έλζα πέθπθελ, εκψλ δηά παληφο 
κλεκνλεχνπζα,  
ηψλ εθηεινχλησλ ζνπ ηήλ θνίκεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο λψηνηο θξηθηψο Υεξνπβηθνίο Ορνχκελνο, ελ αγθαιαηο λχλ θαζέδεηαη, Κφξεο 
αγλήο, θαί ζπαξγαλνχηαη, θαί ιχεη ηάο ζεηξάο ηψλ θαθψλ εκψλ, θαί γάιαθηη 
σο λήπηνο ηξέθεηαη, ν δηαηξέθσλ πλνήλ άπαζαλ.  

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 ηήο Μάξηπξνο 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε  

Ζ ζήθε ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, κχξνλ επψδεο βξχνπζα, ηάηαη πάζε πνηθίια, ηά 
ηψλ βξνηψλ Αλπζία, Παξζελνκαξηπο έλδνμε, δηφ παλεγπξίδνκελ, ηήλ 
θσηνθφξνλ κλήκελ ζνπ, ελ ή Υξηζηφλ εθδπζψπεη, ππέξ ηψλ ζέ 
αλπκλνχλησλ.  

Σήο Οζίαο, φκνηνλ 
Μειάλε παλανίδηκε, Μνλαδνπζψλ ηφ θαχρεκα, παζψλ κε ηή ακαπξψζεη, 
κειαλσζέληα θαη' άκθσ, ιακπξχλαζα θαζάξηζνλ, ηαίο πξφο Θεφλ πξεζβείαηο 
ζνπ, φπσο θαηδξψο γεξαίξσ ζε, θαί ηήλ θσζθφξνλ ζνπ κλήκελ, 
ιακπξνθαλψο ενξηάδσ.  

Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 
Ο ψλ ζχλ ηψ Γελλήηνξη, Θεφο αεί πξνάλαξρνο, εθ Πλεχκαηνο λχλ αγίνπ, ελ 
Βεζιεέκ απνξξήησο, εθ ζνχ Παξζέλε ηίθηεηαη, ππφ ηφ ζείνλ ζπήιαηνλ, ελ 
θάηλε ηψλ αιφγσλ δέ, ζπαξγαλσζείο αλεθιίζε, ιχσλ ζεηξάο κνπ 
πηαηζκάησλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Πξνζνκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 
Χ ηψλ ππέξ λνχλ, θαί κεγάισλ κπζηεξίσλ! πψο ν αλαθήο, ελεηινχκελνο 
ζπαξγάλνηο, ελ θάηλε ηψλ αιφγσλ, αλεθιίζε σο λήπηνλ, πάληαο αινγίαο 
απαιιάηησλ, θαί πξφο νπξαλνχο εκάο αλάγσλ, απηψ Κξάδνληαο. 
Δπινγεκέλνο ν ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
Σφλ Δκκαλνπήι, ελ πειαίσ γελλεζέληα, άλσζελ αζηήξ, θαηεκήλπζε ηνίο 
Μάγνηο, δηθαηνζχλεο φληα, απεξίγξαπηνλ Ήιηνλ, θαί πεξηγξαθφκελνλ ελ 
θάηλε, ζάξθα πιηθήλ εκθηεζκέλνλ, πξφο φλ θξάδνκελ. Δπινγεκέλνο ν 
ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
Νχλ επί ηήο γήο, πεθαλέξσηαη παηδίνλ, ν εθ ηνχ Παηξφο, γελλεζείο πξφ ηψλ 
αηψλσλ. Αγάιινπ πάζα θηίζηο, νπξαλνί επθξαηλέζζσζαλ, βιέπνληεο ηνχο 



πξίλ απαηεζέληαο, πάιηλ ηψ Θεψ νηθεηνπκελνπο, απηψ θξάδνληαο. 
Δπινγεκέλνο ν ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
Θέισλ νπξαλνχο, θιίλαο Κχξηε θαηέβεο, θαί Παξζεληθήλ, κήηξαλ ψθεζαο 
αθξάζησο, θαί βξέθνο εγλσξίζζεο, ελ πειαίσ ηηθηφκελνο, θαί 
ζπλαλεζηξάθεο ηνίο αλζξψπνηο, αξίζηελ νδφλ ππνδεηθλχσλ, ηνίο ζνί 
θξάδνπζηλ. Δπινγεκέλνο ν ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Άθζνξνλ Αγλήλ, εαπηήλ θαηαλννχζα, κεηά ηήλ θξηθηήλ, θαί αλέθθξαζηνλ 
ινρείαλ, εβφα ε Παξζέλνο, Αλεξκήλεπηε Κχξηε, βξέθνο ζπαξγαλνχκελνλ 
θξαηψ ζε, θαί δνμνινγψ κεηά Πνηκέλσλ, πηζηψο θξάδνπζα. Δπινγεκέλνο ν 
ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 

Απφζηηρα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο πι. β'  Αη Αγγειηθαί 
Ράβδσ ζηδεξά, πνηκαλζήζε Ηνπδαίε, νία απεηζήο, θαί Πξνθήηαηο αληηπίπησλ, 
Τηψ γάξ γελλεζέληη, ν Παηήξ θιήξνλ δίδσζηλ, έζλε θαί θαηάζρεζηλ γήλ 
πάζαλ, ζέ δέ απσζείηαη κηαηθφλε, βνάλ νχ πείζε γάξ, ν Βαζηιεχο ηνχ Ηζξαήι, 
Υξηζηφο παξαγέγνλελ.  
 
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ. 
 
Κξάδε ψ Γαπτδ, Θενπάηνξ θαί Πξνθήηα. Άζηξνλ θαεηλφλ, πξνεθιάκςαλ 
Δσζθφξνπ, θαί πνίνλ αλαθξάδεηο; Σφλ αζπφξσο ηηθηφκελνλ, Κφξεο εθ 
Παξζέλνπ, ψ βνψκελ, εηο ηήλ ραξάλ ηήο Θενηφθνπ, ιανί ιέγνληεο. 
Δπινγεκέλνο ν ηερζείο, Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  
 
ηίρ. Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 
 
Λέγε εκθαλψο, Ζζατα ψ Πξνθήηα. Ηδνχ ελ γαζηξί, έμεη άλαλδξνο Παξζέλνο, 
θαί ηέμεηαη αζπφξσο, Πιαζηνπξγφλ θαί δεζπφδνληα, πάλησλ ηψλ αηψλσλ, ψ 
βνψκελ, εηο ηήλ ραξάλ ηήο Θενηφθνπ, θαηδξψο ςάιινληεο. Δπινγεκέλνο ν 
ηερζείο, Θεφο εκψλ δνμα ζνη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'  
Οξψζά ζε ε θηίζηο άπαζα, ελ Βεζιεέκ ζαξθί ηηθηφκελνλ, ηφλ Γεκηνπξγφλ θαί 
Κηίζηελ ηψλ απάλησλ, θαηλνπξγείηαη πάιηλ θαί αλαπιάηηεηαη, ν ήιηνο δέ ηφ 
θψο εθήπισζε, θαί ε γή επαγάιιεηαη. Μάγνη εθ Πεξζίδνο Βαζηιεί δψξα 
πξνζθέξνπζη, Πνηκέλεο ζαπκάδνπζηλ εθπιαγέληεο, θαί Θεφλ ζχλ ηή ηεθνχζε 
πξνζθπλνχζη ζαξθί.  ηνχ ζαχκαηνο! ν ηξνθεχο ηξέθεηαη Μεηξί παλάγλσ, 
δηά ηήλ ηνχ θφζκνπ ζσηεξίαλ θαί αλάπιαζηλ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  



Αξρή 
ΣΖ ΛΑ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Μειάλεο ηήο Ρσκαίαο. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο β' Γεξκαλνχ 
Γεχηε αγαιιηαζψκεζα ηψ Κπξίσ, ηφ παξφλ κπζηήξηνλ εθδηεγνχκελνη, ηφ 
κεζφηνηρνλ ηνχ θξαγκνχ δηαιέιπηαη, ε θινγίλε ξνκθαία ηά λψηα δίδσζη, θαί 
ηά Υεξνπβίκ παξαρσξεί ηνχ μχινπ ηήο δσήο, θαγψ ηνχ παξαδείζνπ ηήο 
ηξπθήο κεηαιακβάλσ, νχ πξνεμεβιήζελ δηά ηήο παξαθνήο, Ζ γάξ 
απαξάιιαθηνο είθσλ ηνχ Παηξφο, ν ραξαθηήξ ηήο ατδηφηεηνο απηνχ, κνξθήλ 
δνχινπ ιακβάλεη, εμ απεηξνγάκνπ Μεηξφο πξνειζψλ, νπ ηξνπήλ ππνκείλαο, 
ν γάξ ήλ δηέκεηλε, Θεφο ψλ αιεζηλφο, θαί ν νπθ ήλ πξνζέιαβελ, άλζξσπνο 
γελφκελνο δηά θηιαλζξσπίαλ, απηψ βνήζσκελ, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ Θεφο, 
ειέεζνλ εκάο. (Γίο) 

Αλαηνιίνπ, ν απηφο 
Σνχ Κπξίνπ Ηεζνχ γελλεζέληνο εθ ηήο αγίαο Παξζέλνπ, πεθψηηζηαη ηά 
ζχκπαληα, Πνηκέλσλ γάξ αγξαπινχλησλ, θαί Μάγσλ πξνζθπλνχλησλ, 
Αγγέισλ αλπκλνχλησλ, Ζξψδεο εηαξάηηεην, φηη Θεφο έλ ζαξθί εθάλε, σηήξ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ. (Γίο) 

Ο απηφο 
Ζ Βαζηιεία ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, βαζηιεία πάλησλ ηψλ αηψλσλ, θαί ε 
Γεζπνηεία ζνπ, ελ πάζε γελεά θαί γελεά, ν ζαξθσζείο εθ Πλεχκαηνο Αγίνπ, 
θαί εθ ηήο αεηπαξζέλνπ Μαξίαο ελαλζξσπήζαο, θψο εκίλ έιακςαο, Υξηζηέ ν 
Θεφο, ηή ζή παξνπζία, θψο εθ θσηφο, ηνχ Παηξφο ηφ απαχγαζκα, πάζαλ 
θηίζηλ εθαίδξπλαο, Πάζα πλνή αηλεί ζε, ηφλ ραξαθηήξα ηήο δφμεο ηνχ 
Παηξφο, Ο ψλ θαί πξνψλ, θαί εθιάκςαο εθ Παξζέλνπ Θεφο, ειέεζνλ εκάο.  

Ο απηφο 
Σί ζνη πξνζελέγθσκελ Υξηζηέ, φηη ψθζεο επί γήο σο άλζξσπνο δη' εκάο; 
έθαζηνλ γάξ ηψλ ππφ ζνχ γελνκέλσλ θηηζκάησλ, ηήλ επραξηζηίαλ ζνη 
πξνζάγεη, νη Άγγεινη ηφλ χκλνλ, νη νπξαλνί ηφλ Αζηέξα, νη Μάγνη ηά δψξα, νη 
Πνηκέλεο ηφ ζαχκα, ε γή ηφ ζπήιαηνλ, ε έξεκνο ηήλ θάηλελ, εκείο δέ Μεηέξα 
Παξζέλνλ, ν πξφ αηψλσλ Θεφο ειέεζνλ εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ...  
Ήρνο ν απηφο Καζίαο 

Απγνχζηνπ κνλαξρήζαληνο επί ηήο γήο, ε πνιπαξρία ηψλ αλζξψπσλ 
επαχζαην, θαί ζνχ ελαλζξσπήζαληνο εθ ηήο Αγλήο, ε πνιπζετα ηψλ εηδψισλ 
θαηήξγεηαη, Τπφ κίαλ βαζηιείαλ εγθφζκηνλ, αη πφιεηο γεγέλεληαη, θαί εηο κίαλ 
Γεζπνηείαλ ζεφηεηνο, ηά Έζλε επίζηεπζαλ, Απεγξάθεζαλ νη ιανί, ηψ δφγκαηη 
ηνχ Καίζαξνο, επεγξάθεκελ νη πηζηνί, νλφκαηη ζεφηεηνο, ζνχ ηνχ 



ελαλζξσπήζαληνο Θενχ εκψλ, Μέγα ζνπ ηφ έιενο, δφμα ζνη.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Ηδηφκεια 
 

Ήρνο β'  Γεξκαλνχ 
Μέγα θαί παξάδνμνλ ζαχκα, ηεηέιεζηαη ζή κεξνλ! Παξζέλνο ηίθηεη θαί κήηξα 
νπ θζείξεηαη, ν Λφγνο ζαξθνχηαη, θαί ηνχ Παηξφο νπ θερψξηζηαη, Άγγεινη κεηά 
Πνηκέλσλ δνμάδνπζη, θαί εκείο ζχλ απηνίο εθβνψκελ, Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, 
θαί επί γήο εηξήλε,  
 
ηίρ. Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ. 
 

Ήρνο γ'  ηνχ απηνχ 
ήκεξνλ ηίθηεη ε Παξζέλνο, ηφλ Πνηεηήλ ηνχ παληφο, Δδέκ πξνζθέξεη 
ζπήιαηνλ, θαί αζηήξ κελχεη Υξηζηφλ, ηφλ Ήιηνλ ηνίο ελ ζθφηεη, Μεηά δψξσλ 
Μάγνη πξνζεθχλεζαλ, πίζηεη θσηηδφκελνη, θαί Πνηκέλεο είδνλ ηφ ζαχκα, 
Αγγέισλ αλπκλνχλησλ, θαί ιεγφλησλ, Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ.  
 
ηίρ. Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ. 
 

Ο απηφο, Αλαηνιίνπ 
Σνχ Κπξίνπ Ηεζνχ γελλεζέληνο, ελ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο, έμ Αλαηνιψλ 
ειζφληεο Μάγνη, πξνζεθχλεζαλ Θεφλ ελαλζξσπήζαληα, θαί ηνχο ζεζαπξνχο 
απηψλ πξνζχκσο αλνίμαληεο, δψξα ηίκηα πξνζέθεξνλ, δφθηκνλ ρξπζφλ, ψο 
Βαζηιεί ηψλ αηψλσλ, θαί ιίβαλνλ, ψο Θεψ ηψλ φισλ, σο ηξηεκέξσ δέ λεθξψ, 
ζκχξλαλ ηψ Αζαλάησ, Πάληα ηά έζλε, δεχηε πξνζθπλήζσκελ, ηψ ηερζέληη 
ζψζαη ηάο ςπράο ήκψλ.  

Γφμα...  Ήρνο δ'  
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Δπθξάλζεηη Ηεξνπζαιήκ, θαί παλεγπξίζαηε πάληεο, νη αγαπψληεο ηψλ, 
ήκεξνλ ν ρξφληνο ειχζε δεζκφο, ηήο θαηαδίθεο ηνχ, Αδάκ, ν Παξάδεηζνο 
εκίλ ελεψρζε, ν φθηο θαηεξγήζε, ήλ γάξ επάηεζε πξψελ, λχλ εζεάζαην, ηνχ 
Γεκηνπξγνχ γελνκέλελ Μεηέξα,  βάζνο πινχηνπ, θαί ζνθίαο, θαί γλψζεσο 
Θενχ, ε πξνμελήζαζα ηφλ ζάλαηνλ πάζε ζαξθί, ηήο ακαξηίαο ηφ φξγαλνλ, 
ζσηεξίαο απαξρή εγέλεην ηψ θφζκσ παληί, δηά ηήο Θενηφθνπ, βξέθνο γάξ 
ηίθηεηαη εμ απηήο, ν παληέιεηνο Θεφο, θαί δηά ηνχ ηφθνπ, Παξζελίαλ ζθξαγίδεη, 
ζεηξάο ακαξηεκάησλ, ιχσλ δηά ζπαξγάλσλ, θαί δηά λεπηφηεηνο, ηήο Δχαο 
ζεξαπεχεη, ηάο ελ ιχπαηο σδίλαο, Υνξεπέησ ηνίλπλ πάζα ε θηίζηο θαί 
ζθηξηάησ, αλαθαιέζαη γάξ απηήλ, παξαγέγνλε Υξηζηφο, θαί ζψζαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καί λχλ...  Ήρνο ν απηφο 
Αλαηνιίνπ 

πειαίσ παξψθεζαο, Υξηζηέ ν Θεφο, θάηλε ππεδέμαην, Πνηκέλεο δέ θαί 



Μάγνη πξνζεθχλεζαλ. Σφηε δή ηψλ Πξνθεηψλ επιεξνχην ηφ θήξπγκα, θαί 
Αγγέισλ αη Γπλάκεηο εζαχκαδνλ, βνψζαη θαί ιέγνπζαη, Γφμα ηή 
ζπγθαηαβάζεη ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' εθ γ'  
Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, αλέηεηιε ηψ θφζκσ, ηφ θψο ηφ ηήο 
γλψζεσο, ελ απηή γάξ νη ηνίο άζηξνηο ιαηξεχνληεο, ππφ αζηέξνο 
εδηδάζθνλην, ζέ πξνζθπλείλ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαί ζέ γηλψζθεηλ εμ 
χςνπο αλαηνιήλ, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Σφ απηφ θαί εηο ηφ, Θεφο Κχξηνο 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ'  
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Γεχηε ίδσκελ πηζηνί, πνχ εγελλήζε ν Υξηζηφο, αθνινπζήζσκελ ινηπφλ έλζα 
νδεχεη ν αζηήξ, κεηά ηψλ Μάγσλ Αλαηνιήο ηψλ Βαζηιέσλ. Άγγεινη πκλνχζηλ, 
αθαηαπαχζησο εθεί. Πνηκέλεο αγξαπινχζηλ, σδήλ επάμηνλ, Γφμα ελ πςίζηνηο 
ιέγνληεο, ηψ ζήκεξνλ ελ πειαίσ ηερζέληη, εθ ηήο Παξζέλνπ, θαί Θενηφθνπ, 
ελ Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο. (Γίο) 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα φκνηνλ 
Σί ζαπκάδεηο Μαξηάκ; ηί εθζακβείζαη ηψ ελ ζνί; ηη άρξνλνλ Τηφλ, ρξφλσ 
εγέλλεζα θεζί, ηνχ ηηθηνκέλνπ ηήλ ζχιιεςηλ κή δηδαρζείζα. Άλαλδξνο εηκί, 
θαί πψο ηέμσ Τηφλ, άζπνξνλ γνλήλ ηίο εψξαθελ, φπνπ Θεφο δε βνχιεηαη, 
ληθάηαη θχζεσο ηάμηο, ψο γέγξαπηαη. Υξηζηφο εηέρζε, εθ ηήο Παξζέλνπ, ελ 
Βεζιεέκ ηήο Ηνπδαίαο. (Γίο) 
 
Μεηά δέ ηφλ Πνιπέιενλ, Κάζηζκα, φκνηνλ, ν αρψξεηνο παληί, πψο ερσξήζε 
ελ γαζηξί; ν ελ θφιπνηο ηνχ Παηξφο, πψο ελ αγθάιαηο ηήο Μεηξφο, πάλησο 
σο νίδελ σο εζέιεζε θαί σο, επδφθεζελ, άζαξθνο γάξ ψλ, εζαξθψζε εθψλ, 
θαί γέγνλελ ν λ ν νπθ ήλ δη' εκάο, θαί κή εθζηάο ηήο θχζεσο, κεηέζρε ηνχ 
εκεηέξνπ θπξάκαηνο. Γηπινχο εηέρζε, Υξηζηφο ηφλ άλσ, θφζκνλ ζέισλ 
αλαπιεξψζαη. (Γίο) 
 

Ο Ν' 
 

Καί νη Καλφλεο. Ο Παξψλ ηνχ θπξίνπ Κνζκά, θέξσλ αθξνζηηρίδα ηήλδε.  



 
Υξηζηφο βξνησζείο ήλ φπεξ Θεφο κέλε.  

 
Χδή α'  Ήρνο α'   

Ο Δηξκφο 
«Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε. Υξηζηφο εμ νπξαλψλ απαληήζαηε. Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Ρεχζαληα εθ παξαβάζεσο, Θενχ ηφλ θαη' εηθφλα γελφκελνλ, φινλ ηήο θζνξάο 
ππάξμαληα, θξείηηνλνο επηαηθφηα ζείαο δσήο, αχζηο αλαπιάηηεη, ν ζνθφο 
Γεκηνπξγφο, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Ηδψλ ν Κηίζηεο νιιχκελνλ, ηφλ άλζξσπνλ ρεξζίλ, φλ επνίεζε, θιίλαο 
νπξαλνχο θαηέξρεηαη, ηνχηνλ δέ εθ Παξζέλνπ ζείαο Αγλήο, φινλ νπζηνχηαη, 
αιεζεία ζαξθσζείο, φηη δεδφμαζηαη.  
 
νθία ιφγνο θαί δχλακηο, Τηφο ψλ ηνχ Παηξφο, θαί απαχγαζκα, Υξηζηφο ν 
Θεφο, δπλάκεηο ιαζψλ, φζαο ππεξθνζκίνπο, φζαο ελ γή, θαί ελαλζξσπήζαο, 
αλεθηήζαην εκάο, φηη δεδφμαζηαη.  
 

Έηεξνο Καλψλ Ηακβηθφο, Ησάλλνπ Μνλαρνχ, θέξσλ αθξνζηηρίδα ηήλδε 
δηά ζηίρσλ Ζξσειεγείσλ  
 

 Δπεπίεο κειέεζζηλ εθχκληα ηαχηα ιηγαίλεη  

 Τία Θενχ κεξφπσλ έλεθα ηηθηφκελνλ  

 Δλ ρζνλί, θαί ιχνληα πνιχζηνλα πή καηά θφζκνπ.  

 Αιι' Άλα. ξεηήξαο ξχεν ηψλ δε πφλσλ.  
 

Χδή α'  Ήρνο ν απηφο 
Ο Δηξκφο 

 «Έζσζε ιαφλ, ζαπκαηνπξγψλ Γεζπφηεο, » 

 Τγξφλ ζαιάζζεο θχκα ρεξζψζαο πάιαη. » 

 Δθψλ δέ ηερζείο εθ Κφξεο, ηξίβνλ βαηήλ, » 

 Πφινπ ηίζεζηλ εκίλ, φλ θαη νπζίαλ, » 

 Ηζφλ ηε Παηξί, θαί βξνηνίο δνμάδνκελ».  
 

 Ήλεγθε γαζηήξ εγηαζκέλε Λφγνλ,  

 αθψο αθιέθησ δσγξαθνπκέλε βάησ,  

 Μηγέληα κνξθή, ηή βξνηεζία Θεφλ,  

 Δχαο ηάιαηλαλ, λεδχλ αξάο ηήο πάιαη,  

 Λχνληα πηθξάο, φλ βξνηνί δνμάδνκελ.  
 

 Έδεημελ αζηήξ ηφλ πξφ ειίνπ Λφγνλ,  



 Διζφληα παχζαη ηήλ ακαξηίαλ Μάγνηο,  

 αθψο πεληρξφλ εηο ζπένο ηφλ ζπκπαζή,  

 έ ζπαξγάλνηο ειηθηφλ, φλ γεγεζφηεο,  

 Ηδνλ ηφλ απηφλ, θαί βξνηφλ θαί Κχξηνλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ π αηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ' 
εζράησλ εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζπφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, ν 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, άγηνο εί Κχξηε».  
 
Ο ηήο επηπλνίαο, κεηαζρψλ ηήο ακείλσ Αδάκ ρντθφο, θαί πξφο θζνξάλ 
θαηνιηζζήναο, γπλαηθεία απάηε, Υξηζηφλ γπλαηθφο βνά εμνξψλ, ν δη' εκέ θαη 
εκέ γεγνλψο, άγηνο εί Κχξηε.  
 
χκκνξθνο πειίλεο, επηεινχο δηαξηίαο Υξηζηέ γεγνλψο, θαί κεηνρή ζαξθφο 
ηήο ρείξσ, κεηαδνχο ζείαο θχηιεο, βξνηφο πεθπθψο, θαί κείλαο Θεφο, θαί 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, Άγηνο εί Κχξηε.  
 
Βεζιεέκ επθξαίλνπ, Ζγεκφλσλ Ηνχδα βαζίιεηα. ηφλ Ηζξαήι γάξ ν πνηκαίλσλ, 
Υεξνπβίκ ν επ' ψκσλ, εθ ζνχ πξνειζψλ Υξηζηφο εκθαλψο, θαί αλπςψζαο ηφ 
θέξαο εκψλ, πάλησλ εβαζίιεπζελ.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «Νεχζνλ πξφο χκλνπο νηθεηψλ Δχεξγεηα, » 

 Δρζξνχ ηαπεηλψλ ηήλ επεξκέλελ νθξχλ, » 

 Φέξσλ ηε Παληεπφπηα ηήο ακαξηίαο, »  

 Τπεξζελ αθιφλεηνλ, εζηεξηγκέλνπο, » 

 Μάθαξ, κεισδνχο ηή βάζεη ηήο πίζηεσο. » 
 

 Νχκθεο παλάγλνπ ηφλ παλφιβηνλ ηφθνλ  

 Ηδείλ ππέξ λνχλ εμησκέλνο ρνξφο,  

 Άγξαπινο εθινλείην, ηψ μέλσ ηξφπσ.  

 Σάμηλ κεισδνχζάλ ηε ηψλ Αζσκάησλ,  

 Άλαθηα Υξηζηφλ, αζπφξσο ζαξθνχκελνλ.  
 

 Όςνπο αλάζζσλ νπξαλψλ επζπιαγρλία,  

 Σειεί θαζ' εκάο εμ αλπκθεχηνπ Κφξεο,  

 Άυινο ψλ ηφ πξφζζελ, αιι' επ' εζράησλ  

 Λφγνο παρπλζείο ζαξθί, ηφλ πεπησθφηα,  

 Ίλα πξφο απηφλ ειθχζε πξσηφθηηζηνλ.  
 

Ζ Τπαθνή  Ήρνο πι. δ'  
Σήλ απαξρήλ ηψλ Δζλψλ, ν νπξαλφο ζνη πξνζεθφκηζε, ηψ θεηκέλσ λεπίσ ελ 
θάηλε, δη αζηέξνο ηνχο Μάγνπο θαιέζαο, νχο θαί θαηέπιεηηελ, νπ ζθήπηξα 



θαί ζξφλνη, αιι' εζράηε πησρεία, ηί γάξ, ηί δέ ηαπεηλφηεξνλ ζπαξγάλσλ, ελ 
επηειέζηεξνλ ζπειαίνπ, νίο δηέιακςελ ν ηήο ζεφηεηφο ζνπ πινχηνο. Κχξηε 
δφμα ζνη.  
 

Ηζηένλ φηη φηε ιέγνκελ ππαθνήλ, Κάζηζκα νπ ιέγνκελ σο έληηζη Σππηθνίο 
εχξνκελ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ'  
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Αγαιιηάζζσ νπξαλφο, γή επθξαηλέζζσ. φηη εηέρζε επί γήο, ν Ακλφο ηνχ 
Θενχ, παξέρσλ ηψ θφζκσ ηήλ απνιχηξσζηλ. Ο Λφγνο ν ελ ηνίο θφιπνηο ψλ 
ηνχ Παηξφο, πξνήιζελ εθ ηήο Παξζέλνπ άλεπ ζπνξάο, φλ νη Μάγνη εμίζηαλην, 
νξψληεο ελ Βεζιεέκ, ηηθηφκελνλ ψο λήπηνλ φλ δνμάδεη ηά ζχκπαληα.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί άλζνο εμ απηήο Υξηζηέ, εθ ηήο Παξζέλνπ 
αλεβιάζηεζαο. εμ φξνπο ν αηλεηφο θαηαζθίνπ δαζένο ήιζεο ζαξθσζείο εμ 
απεηξάλδξνπ, ν άυινο θαί Θεφο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Ολ πάιαη πξνείπελ Ηαθψβ, εζλψλ απεθδνρήλ Υξηζηέ, θπιήο Ηνχδα 
εμαλέηεηιαο, θαί δχλακηλ Γακαζθνχ, ακαξείαο ζθχιά ηε, ήιζεο 
πξνλνκεχζσλ πιάλελ ηξέπσλ, εηο πίζηηλ Θενηεξπή. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 
Σνχ Μάληεσο πάιαη Βαιαάκ, ηψλ ιφγσλ κπεηάο ζνθνχο, αζηεξνζθφπνπο 
ραξάο έπιεζαο, αζηήξ εθ ηνχ Ηαθψβ, αλαηείιαο Γέζπνηα, Δζλψλ απαξρήλ 
εηζαγνκέλνπο, εδέμσ δέ πξνθαλψο, δψξά ζνη δεθηά πξνζθνκίδνληαο.  
 
Χο πφθσ γαζηξί Παξζεληθή, θαηέβεο πεηφο Υξηζηέ, θαί σο ζηαγφλεο ελ γή 
ζηάδνπζαη. Αηζίνπεο θαί ζαξζείο, θαί Αξάβσλ λήζνί ηε, αβά Μήδσλ, πάζεο 
γήο θξαηνχληεο, πξνζέπεζφλ ζνη σηήξ. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «Γέλνπο βξνηείνπ ηήλ αλάπιαζηλ πάιαη, »  

 Αδσλ Πξνθήηεο Αββαθνχκ, πξνκελχεη, »  

 Ηδείλ αθξάζησο αμησζείο ηφλ ηχπνλ. » 

 Νένλ βξέθνο γάξ, εμ φξνπο ηήο Παξζέλνπ, » 

 Δμήιζε ιαψλ, εηο αλάπιαζηλ Λφγνο. » 
 

 Ίζνο πξνήιζεο ηνίο βξνηνίο εθνπζίσο,  

 Όςηζηε, ζάξθα πξνζιαβψλ εθ Παξζέλνπ,  

 Ηφλ θαζάξαη ηήο δξαθνληείαο θάξαο,  



 Άγσλ άπαληαο πξφο ζέιαο δσεθφξνλ,  

 Θεφο πεθπθψο, εθ ππιψλ αλειίσλ.  
 

 Έζλε ηά πξφζζελ ηή θζνξά βεβπζκέλα.  

 ιεζξνλ άξδελ δπζκελνχο πεθεπγφηα,  

 Τςνχηε ρείξαο, ζχλ θξφηνηο εθπκλίνηο,  

 Μφλνλ ζέβνληα Υξηζηφλ, σο επεξγέηελ,  

 Δλ ηνίο θαζ εκάο ζπκπαζψο αθηγκέλνλ.  
 

 Ρίδεο θπείζα ηνχ Ηεζζαί Παξζέλε,  

 ξνπο παξήιζεο, ηψλ βξνηψλ ηήο νπζίαο,  

 Παηξφο ηεθνχζα ηφλ πξφ αηψλσλ Λφγνλ.  

 Χο επδφθεζελ απηφο, εζθξαγηζκέλελ,  

 Νεδχλ δηειζείλ ηή θελψζεη ηή μέλε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Θεφο ψλ εηξήλεο, Παηήξ νηθηηξκψλ, ηήο κεγάιεο Βνπιήο ζνπ ηφλ Άγγεινλ, 
εηξήλελ παξερφκελνλ απέζηεηιαο εκίλ, φζελ ζενγλσζίαο, πξφο θψο 
νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε Φηιάλζξσπε».  
 
Δλ δνχινηο ηψ Καίζαξνο δφγκαηη, απεγξάθεο πεηζήζαο, θαί δνχινπο εκάο, 
ερζξνχ θαί ακαξηίαο, ειεπζέξσζαο Υξηζηέ, φινλ ηφ θαζ εκάο δέ πησρεχζαο, 
θαί ρντθφλ εμ απηήο ελψζεσο, θαί θνηλσλίαο εζενχξγεζαο.  
 
Ηδνχ ε Παξζέλνο, σο πάιαη θεζίλ, ελ γαζηξί ζπιιαβνχζα εθχεζε, Θεφλ 
ελαλζξσπήζαληα, θαί κέλεη Παξζέλνο. δη ήο θαηαιιαγέληεο Θεψ νη 
ακαξησινί, Θενηφθνλ θπξίσονχζαλ, ελ πίζηεη αλπκλήζσκελ.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «Δθ λπθηφο έξγσλ, εζθνηηζκέλεο πιάλεο » 

 Ηιαζκφλ εκίλ Υξηζηέ ηνίο εγξεγφξσο, » 

 Νχλ ζνη ηεινχζηλ χκλνλ, σο επεξγέηε, » 

 Έιζνηο πνξίδσλ επρεξή ηε ηήλ ηξίβνλ, » 

 Καζ' ήλ αλαηξέρνληεο, εχξνηκελ θιένο. » 
 

 Απελέο έρζνο, ηφ πξφο απηφλ Γεζπφηεο,  

 Σεκψλ δηακπάμ, ζαξθφο ελ παξνπζία,  

 Ίλα θξαηνχληνο ψιεζε ςπρνθζφξνπ,  

 Κφζκνλ ζπλάπησλ, ηαίο αυινηο νπζίαηο,  

 Σηζείο πξνζελή, ηφλ Σεθφληα ηή θηίζεη.  
 

 Ο ιαφο είδελ, ν πξίλ εκαπξσκέλνο,  

 Μεζ' εκέξαλ θψο, ηήο άλσ θξπθησξίαο.  



 Έζλε Θεψ δέ, θιήξνλ Τηφο πξνζθέξεη,  

 Νέκσλ εθείζε ηήλ απφξξεηνλ ράξηλ,  

 Οπ πιείνλ εμήλζεζελ ε ακαξηία.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«πιάγρλσλ Ησλάλ, έκβξπνλ απήκεζελ ελάιηνο ζήξνηνλ εδέμαην, ηή 
Παξζέλσ δέ, ελνηθήζαο ν Λφγνο, θαί ζάξθα ιαβψλ δηειήιπζε θπιάμαο 
αδηάθζνξνλ, ήο γάξ νπρ ππέζηε ξεχζεσο, ηήλ ηεθνχζαλ θαηέζρελ 
απήκαληνλ».  
 
Ήιζε ζαξθσζείο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, γαζηξφο φλ Παηήξ, πξφ Δσζθφξνπ 
γελλά, ηάο ελίαο δέ, ν θξαηψλ ηψλ αρξάλησλ Γπλάκεσλ, ελ θάηλε ηψλ 
αιφγσλ αλαθιίλεηαη, ξάθεη ζπαξγαλνχηαη, ιχεη δέ, πνιππιφθνπο ζεηξάο 
παξαπηψζεσλ.  
 
Νένλ εμ Αδάκ, παηδίνλ θπξάκαηνο εηέρζε Τηφο, θαί πηζηνίο δέδνηαη, ηνχ δέ 
κέιινληνο, νχηφο εζηηλ αηψλνο, Παηήξ θαί Άξρσλ, θαί θαιείηαη ηήο κεγάιεο 
Βνπιήο Άγγεινο, νχηνο ηζρπξφο Θεφο εζηη, θαί θξαηψλ εμνπζία ηήο θηίζεσο.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «Ναίσλ Ησλάο, ελ κπρνίο ζαιαηηίνηο, » 

 Διζείλ εδείην, θαί δάιελ απαξθέζαη. » 

 Νπγείο εγψ δέ, ηψ ηπξαλλνχληνο βέιεη, » 

 Υξηζηέ πξνζαπδψ, ηφλ θαθψλ αλαηξέηελ, » 

 ζάηηνλ κνιείλ ζε ηήο εκήο ξαζπκίαο. » 
 

 Οο ήλ ελ αξρή, πξφο Θεφλ Θεφο Λφγνο,  

 Νπλί θξαηχλεη, κή ζζέλνπζαλ ηήλ πάιαη,  

 Ηδψλ θπιάμαη, ηήλ θαζ εκάο νπζίαλ,  

 Καζείο εαπηφλ δεπηέξα θνηλσλία  

 Αχζηο πξνθαίλσλ, ηψλ παζψλ ειεπζέξαλ.  
 

 Ίθηαη δη' εκάο, Αβξαάκ εμ νζθχνο,  

 Λπγξψο πεζφληαο, ελ ζθφηεη ηψλ πηαηζκάησλ,  

 Τηνχο εγείξαη, ηψλ θάησ λελεπθφησλ,  

 Ο θψο θαηνηθψλ, θαί θάηλελ παξ' αμίαλ.  

 Νχλ επδνθήζαο, εηο βξνηψλ ζσηεξίαλ.  
 

Κνληάθηνλ 
Ήρνο γ' Απηφκεινλ 

Πνίεκα Ρσκαλνχ ηνχ Μεισδνχ 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ ππεξνχζηνλ ηίθηεη, θαί ε γή ηφ πήιαηνλ, ηψ 
απξνζίησ πξνζάγεη. Άγγεινη κεηά Πνηκέλσλ δνμνινγνχζη. Μάγνη δέ κεηά 
αζηέξνο νδνηπνξνχζη. δη' εκάο γάξ εγελλήζε, Παηδίνλ λένλ, ν πξφ αηψλσλ 



Θεφο.  
Ο Οίθνο 

Σήλ Δδέκ Βεζιεέκ ήλνημε, δεχηε ίδσκελ, ηήλ ηξπθήλ ελ θξπθή εχξνκελ, δεχηε 
ιάβσκελ, ηά ηνχ Παξαδείζνπ έλδνλ ηνχ πειαίνπ. Δθεί εθάλε ξίδα 
απφηηζηνο, βιαζηάλνπζα άθεζηλ, εθεί επξέζε θξέαξ αλψξπθηνλ, νχ πηείλ 
Γαπτδ πξίλ επεζχκεζελ, εθεί Παξζέλνο ηεθνχζα βξέθνο, ηήλ δίςαλ έπαπζελ 
επζχο, ηήλ ηνχ Αδάκ θαί ηνχ Γαπτδ, δηά ηνχην πξφο ηνχην επεηρζψκελ, νχ 
εηέρζε, Παηδίνλ λένλ, ν πξφ αηψλσλ Θεφο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΛΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Μειάλεο ηεο 

Ρσκαίαο.  
ηίρνη 

 Οπρ πιηθή ζε ρείξ Μειάλε θαί κέιαλ,  

 Θεφο δέ, θάλ ηέζλεθαο, ελ δψζη γξάθεη. 

 Πξψηε ελ ηξηαθνζηή απήξε βίνην Μειάλε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ  Αγίνπ Μάξηπξνο θαί Πξεζβπηέξνπ Εσηηθνχ 
ηνχ Οξθαλνηξφθνπ. 

ηίρνη 

 Πψισλ ζπξφλησλ, Εσηηθφο ζθηξηψλ ηξέρεη,  

  βαιβίο ε γή, ηέξκα δέ δξφκνπ πφινο. 
 

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

 Ο Γειάζηνο, άρξη θαί ηέινπο βίνπ,  

 Σφλ άμηνλ γέισηνο ήλ γειψλ βίνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, αη Άγηαη δέθα Παξζέλνη, αη ελ Νηθνκεδεία  ηνχο 
νθζαικνχο δηαηξεζείζαη θαί ηάο πιεπξάο μεζζείζαη, ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 

 Γηπινχλ ηφλ άζινλ, ηξήζηλ είηα θαί μέζηλ,  

 Υνξνχ γηλψζθσ δηπινπεληαπαξζέλνπ. 
 

Σή απηή εκέξα, Ζ αγία Μάξηπο Οιπκπηνδψξα ππξί ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Αγψλη πξφο πχξ ηήο Οιπκπηνδψξαο,  

 Όκλνο ηφ δψξνλ, νπθ Οιπκπίσλ πίηπο. 
 

Σή απηή εκέξα, Ο Άγηνο Γάτνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Πνιινχο αλέηιε Γάτνο Θείνο πφλνπο,  

 Καί λχλ ηά ιακπξά ηψλ πφλσλ έρεη γέξα. 
 



Οη Άγηνη Μάξηπξεο Βνχζηξηο, Γαπδέληηνο θαί Νέκε μίθεη ηειεηνχληαη. 
 

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

Χδε δ'  Ο Δηξκφο 
«Οη Παίδεο επζεβεία ζπληξαθέληεο, δπζζεβνχο πξνζηάγκαηνο 
θαηαθξνλήζαληεο, ππξφο απεηιήλ νπθ εθπηνήζεζαλ, αιι' ελ κέζσ ηήο 
θινγφο εζηψηεο έςαιινλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο, επινγεηφο εί».  
 
Πνηκέλεο αγξαπινχληεο, εθπιαγνχο θσηνθαλείαο έηπρνλ, δφμα Κπξίνπ γάξ 
απηνχο, πεξηέιακςε θαί Άγγεινο, Αλπκλήζαηε βνψλ, φηη εηέρζε Υξηζηφο, ν 
ηψλ Παηέξσλ Θεφο, επινγεηφο εί.  
 
Δμαίθλεο ζχλ ηψ ιφγσ ηνχ Αγγέινπ, νπξαλψλ ζηξαηεχκαηα, Γφμα 
εθξαχγαδνλ Θεψ, ελ πςίζηνηο, επί γήο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία, Υξηζηφο 
έιακςελ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο, επινγεηφο εί.  
 
Ρήκα ηί ηνχην, είπνλ νη Πνηκέλεο, δηειζφληεο ίδσκελ ηφ γεγνλφο, ζείνλ 
Υξηζηφλ, Βεζιεέκ θαηαιαβφληεο δέ, ζχλ ηή ηεθνχζε πξνζεθχλνπλ 
αλακέιπνληεο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο, επινγεηφο εί.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «Σψ παληάλαθηνο εμεθαχιηζαλ πφζσ, » 

 Άπιεηα ζπκαίλνληνο εγθηζηξσκέλνη, » 

 Παίδεο ηπξάλλνπ δχζζενλ γισζζαιγίαλ, » 

 Οίο είθαζε πχξ άζπεηνλ, ηψ Γεζπφηε, » 

 Λέγνπζηλ, Δηο αηψλαο επινγεηφο εί. » 
 

 Τπεξέηαο κέλ εκκαλψο θαηαθιέγεη,  

 ψδεη δέ παθιάδνπζα ξνηδεδφλ λένπο,  

 Σαίο επηακέηξνηο θαχζεζη ππξγνπκέλε,  

 Οχο έζηεθε θιφμ, άθζνλνλ ηνχ Κπξίνπ,  

 Νέκνληνο, επζεβείαο έλεθα, δξφζνλ.  
 

 Αξσγέ Υξηζηέ, ηφλ βξνηνίο ελαληίνλ,  

 Πξφβιεκα ηήλ ζάξθσζηλ αξξήησο έρσλ,  

 Ήζρπλαο, φιβνλ ηήο Θεψζεσο θέξσλ,  

 Μνξθνχκελνο λχλ, ήο ηηλνο δη' ειπίδα,  

 Άλσζελ εηο θεπζκψλαο ήιζνκελ δφθνπ.  
 

 Σήλ αγξησπφλ, αθξαηψο γαπξνπκέλελ,  

 Άζεκλα βαθρεχνπζαλ εμνηζηξνπκέλνπ,  

 Κφζκνπ θαζείιεο παλζζελψο ακαξηίαλ.  

 Οχο είιθπζε πξίλ, ζήκεξνλ ηψλ αξθχσλ,  



 ψδεηο δέ, ζαξθσζείο εθψλ Δπεξγέηα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Θαχκαηνο ππεξθπνχο ε δξνζνβφινο, εμεηθφληζε θάκηλνο ηχπνλ, νχ γάξ νχο 
εδέμαην θιέγεη λένπο, σο νπδέ πχξ ηήο ζεφηεηνο, Παξζέλνπ ήλ ππέδπ λεδχλ, 
δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Έιθεη Βαβπιψλνο ε ζπγάηεξ παίδαο, δνξπθηήηνπο Γαπτδ, εθ ησλ ελ απηή, 
δσξνθφξνπο πέκπεη δέ, Μάγνπο παίδαο, ηήλ ηνχ Γαπτδ ζενδφρνλ ζπγαηέξα 
ιηηαλεχζνληα, δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
ξγαλα παξέθιηλε ηφ πέλζνο σδήο, νπ γάξ ήδνλ ελ λφζνηο νη παίδεο ηψλ, 
Βαβπιψλνο ιχεη δέ, πιάλελ πάζαλ θαί κνπζηθψλ, αξκνλίαλ Βεζιεέκ 
εμαλαηείιαο Υξηζηφο, δηφ αλπκλνχληεο λακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
θχια Βαβπιψλ ηήο Βαζηιίδνο ηψλ, θαί δνξχθηεηνλ φιβνλ εδέμαην, 
ζεζαπξνχο Υξηζηφο, ελ ηψλ δέ ηαχηεο, θαί Βαζηιείο ζχλ αζηέξη νδεγψ, 
αζηξνπνινχληαο έιθεη, δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ. Δπινγείησ ε θηίζηο 
πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «Μήηξαλ αθιέθησο εηθνλίδνπζη Κφξεο, » 

 Οη ηήο παιαηάο ππξπνινχκελνη λένη, » 

 Τπεξθπψο θχνπζαλ, εζθξαγηζκέλελ. » 

 Άκθσ δέ δξψζα, ζαπκαηνπξγία κηά, » 

 Λανχο πξφο χκλνλ εμαλίζηεζη ράξηο. » 
 

 Λχκελ θπγνχζα ηνχ Θενχζζαη ηή πιάλε,  

 Άιεθηνλ πκλεί ηφλ θελνχκελνλ Λφγνλ,  

 Νεαληθψο άπαζα ζχλ ηξφκσ θηίζηο,  

 Άδνμνλ εχρνο δεηκαηνπκέλε θέξεηλ,  

 Ρεπζηή γεγψζα, θάλ ζνθψο εθαξηέξεη.  
 

 Ήθεηο πιαλήηηλ πξφο λνκήλ επηζηξέθσλ,  

 Σήλ αλζνπνηφλ εμ εξεκαίσλ ιφθσλ,  

 Ζ ηψλ εζλψλ έγεξζηο, αλζξψπσλ θχζηλ.  

 Ρψκελ βηαίαλ ηνχ βξνηνθηφλνπ ζβέζαη,  

 Αλήξ θαλείο ηε, θαί Θεφο πξνκεζεία.  
 

Χδή ζ'  
ΜΔΓΑΛΤΝΑΡΗΑ 



Φαιιφκελα εληή Χδή ηαχηε  Ήρνο α'  

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ηηκησηέξαλ, θαί ελδνμνηέξαλ ηψλ άλσ 
ζηξαηεπκάησλ. (Γίο) 

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ εθ ηήο Παξζέλνπ, Θεφλ ζαξθί ηερζέληα.  

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ ελ ηψ πειαίσ, ηερζέληα Βαζηιέα.  

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηψλ ππφ ηψλ Μάγσλ, Θεφλ πξνζθπλεζέληα.  

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηφλ ππφ Αζηέξνο, ηνίο Μάγνηο κελπζέληα.  

 Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ αγλήλ Παξζέλνλ, ηήλ γελλεζακέλελ, Υξηζηφλ 
ηφλ Βαζηιέα.  

 Μάγνη θαί Πνηκέλεο, ήιζνλ πξνζθπλήζαη, Υξηζηφλ ηφλ γελλεζέληα, ελ 
Βεζιεέκ ηή πφιεη.  

 
Έηεξα εηο ηφλ Ηακβηθφλ Καλφλα 

 ήκεξνλ ε Παξζέλνο, ηίθηεη ηφλ Γεζπφηελ, έλδνλ ελ ηψ πειαίσ.  

 ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, ηίθηεηαη σο βξέθνο, ππφ Μεηξφο Παξζέλνπ.  

 ήκεξνλ νη Πνηκέλεο, βιέπνπζη ηφλ σηήξα, ζπαξγάλνηο εηιεκέλνλ, θαί 
θείκελνλ ελ Φάηλε.  

 ήκεξνλ ν Γεζπφηεο, ξάθεη ζπαξγαλνχηαη, ν αλαθήο σο βξέθνο.  

 ήκεξνλ πάζα θηίζηο, αγάιιεηαη θαί ραίξεη, φηη Υξηζηφο εηέρζε, εθ ηήο 
Παξζέλνπ Κφξεο.  

 Οπξάληαη Γπλάκεηο ηερζέληα ηφλ σηήξα, Κχξηνλ θαί Γεζπφηελ, κελχνπζη 
ηψ θφζκσ.  

Γφμα...  
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήο ηξηζππνζηάηνπ, θαί αδηαηξέηνπ, ζεφηεηνο ηφ 
θξάηνο.  

Καί λχλ...  
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ ιπηξσζακέλελ, εκάο εθ ηήο θαηάξαο.  

Ο Δηξκφο 
«Μπζηήξηνλ μέλνλ, νξψ θαί παξάδνμνλ! νπξαλφλ ηφ πήιαηνλ, ζξφλνλ 
Υεξνπβηθφλ, ηήλ Παξζέλνλ. ηήλ θάηλελ ρσξίνλ, ελ ψ αλεθιίζε ν αρψξεηνο, 
Υξηζηφο ν Θεφο, φλ αλπκλνχληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Δμαίζηνλ δξφκνλ, νξψληεο νη Μάγνη, αζπλήζνπο λένπ αζηέξνο αξηηθανχο, 
νπξαλίνπ ππεξιάκπνληνο, Υξηζηφλ Βαζηιέα εηεθκήξαλην, ελ γή γελλεζέληα 
Βεζιεέκ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ.  
 
Νεεγελέο Μάγσλ ιεγφλησλ, παηδίνλ Άλαμ, νχ αζηήξ εθάλε, πνχ εζηίλ, εηο 
γάξ εθείλνπ πξνζθχλεζηλ ήθνκελ, καλείο ν Ζξψδεο εηαξάηηεην, Υξηζηφλ 
αλειείλ, ν ζενκάρνο θξπαηηφκελνο.  
 
Ζθξίβσζε ρξφλνλ Ζξψδεο αζηέξνο, νχ ηαίο εγεζίαηο νη Μάγνη ελ Βεζιεέκ, 
πξνζθπλνχζη Υξηζηψ ζχλ δψξνηο, πθ' νχ πξφο Παηξίδα νδεγνχκελνη, δεηλφλ 
παηδνθηφλνλ, εγθαηέιηπνλ παηδφκελνλ.  
 



Ηακβηθφο  Ο Δηξκφο 

 «ηέξγεηλ κέλ εκάο, σο αθίλδπλνλ θφβσ, » 

 Ράνλ ζησπήλ, ηψ πφζσ δέ Παξζέλε, » 

 Όκλνπο πθαίλεηλ, ζπληφλσο ηεζεγκέλνπο, » 

 Δξγψδέο εζηηλ, αιιά θαί Μήηεξ ζζέλνο, » 

 ζε πέθπθελ ε πξναίξεζηο δίδνπ. » 
 

 Σχπνπο αθεγγείο θαί ζθηάο παξεγκέλαο,  

 Χ Μήηεξ αγλή, ηνχ Λφγνπ δεδνξθφηεο,  

 Νένπ θαλέληνο, εθ πχιεο θεθιεηζκέλεο,  

 Γνμνχκελνί ηε, ηήο αιεζείαο θάνο,  

 Δπαμίσο ζήλ επινγνχκελ γαζηέξα.  
 

 Πφζνπ ηεηεπρψο, θαί Θενχ παξνπζίαο,  

 Ο ρξηζηνηεξπήο ιαφο εμησκέλνο,  

 Νχλ πνηληάηαη ηήο παιηγγελεζίαο.  

 Χο δσνπνηνχ, ηήλ ράξηλ δέ Παξζέλε,  

 Νέκνηο άρξαληε, πξνζθπλήζαη ηφ θιένο.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ Απηφκεινλ 
Δπεζθέςαην εκάο, εμ χςνπο ν σηήξ εκψλ, αλαηνιή αλαηνιψλ, θαί νη ελ 
ζθφηεη θαί ζθηά, εχξνκελ ηήλ αιήζεηαλ, θαί γάξ εθ ηήο Παξζέλνπ εηέρζε ν 
Κχξηνο. Δθ γ'.  
 

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

Ήρνο δ'  
Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 

Δπθξαίλεζζε Γίθαηνη, νπξαλνί αγαιιηάζζε, ζθηξηήζαηε ηά φξε, Υξηζηνχ 
γελλεζέληνο, Παξζέλνο θαζέδεηαη, ηά Υεξνπβίκ κηκνπκέλε, βαζηάδνπζα ελ 
θφιπνηο, Θεφλ Λφγνλ ζαξθσζέληα. Πνηκέλεο ηφλ ηερζέληα δνμάδνπζη. Μάγνη 
ηψ Γεζπφηε δψξα πξνζθέξνπζηλ. Άγγεινη αλπκλνχληεο ιέγνπζηλ, 
Αθαηάιεπηε Κχξηε, δφμα ζνη.  

Ο απηφο 
Ο Παηήξ επδφθεζελ, ν Λφγνο ζάξμ εγέλεην, θαί ε Παξζέλνο έηεθε, Θεφλ 
ελαλζξσπήζαληα, Αζηήξ κελχεη. Μάγνη πξνζθπλνχζη. Πνηκέλεο ζαπκάδνπζη, 
θαί ε θηίζηο αγάιιεηαη.  

Ο απηφο 
Θενηφθε Παξζέλε, ε ηεθνχζα ηφλ σηήξα, αλέηξεςαο ηήλ πξψηελ θαηάξαλ 
ηήο Δχαο, φηη Μήηεξ γέγνλαο, ηήο επδνθίαο ηνχ Παηξφο, βαζηάδνπζα ελ 
θφιπνηο, Θεφλ Λφγνλ ζαξθσζέληα, νπ θέξεη ην κπζηήξηνλ έξεπλαλ, πίζηεη 
κφλε ηνχην πάληεο δνμάδνκελ, θξάδνληεο κεηά ζνχ θαί ιέγνληεο. Αλεξκήλεπηε 
Κχξηε, Γφμα ζνη.  

Ο απηφο 



Γεχηε αλπκλήζσκελ, ηήλ Μεηέξα ηνχ σηήξνο, ηήλ κεηά ηφθνλ πάιηλ 
νθζείζαλ Παξζέλνλ. Υαίξνηο Πφιηο έκςπρε, ηνχ Βαζηιέσο θαί Θενχ, ελ ή 
Υξηζηφο νηθήζαο, ζσηεξίαλ εηξγάζαην. Μεηά ηνχ Γαβξηήι αλπκλνχκέλ ζε, 
κεηά ηψλ Πνηκέλσλ δνμάδνκελ θξάδνληεο, Θενηφθε πξέζβεπε, ηψ εθ ζνχ 
ζαξθσζέληη, ζσζήλαη εκάο.  

Γφμα...  Ήρνο πι. β'  Γεξκαλνχ 
Ο ηε θαηξφο, ηήο επί γήο παξνπζίαο ζνπ, πξψηε απνγξαθή ηή νηθνπκέλε 
εγέλεην, ηφηε έκειιεο ηψλ αλζξψπσλ απνγξάθεζζαη ηά νλφκαηα, ηψλ 
πηζηεπφλησλ ηψ ηφθσ ζνπ, δηά ηνχην ηφ ηνηνχηνλ δφγκα, ππφ Καίζαξνο 
εμεθσλήζε, ηήο γάξ αησλίνπ ζνπ βαζηιείαο, ηφ άλαξρνλ εθαηλνπξγήζε. Γηφ 
ζνη πξνζθέξνκελ θαί εκείο, ππέξ ηήλ ρξεκαηηθήλ θνξνινγίαλ, νξζνδφμνπ 
πινπηηζκφλ ζενινγίαο, ηψ Θεψ θαί σηήξη ηψλ ςπρψλ εκσλ.  

Καί λχλ...  Ήρνο β'  Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
ήκεξνλ ν Υξηζηφο, ελ Βεζιεέκ γελλάηαη εθ Παξζέλνπ. ήκεξνλ ν άλαξρνο 
άξρεηαη, θαί ν Λφγνο ζαξθνχηαη. Αη δπλάκεηο ηψλ νπξαλψλ αγάιινληαη, θαί ε 
γή ζχλ ηνίο αλζξψπνηο επθξαίλεηαη, νη Μάγνη ηά δψξα πξνζθέξνπζηλ, νη 
Πνηκέλεο ηφ ζαχκα θεξχηηνπζηλ, εκείο δέ αθαηαπαχζησο βνψκελ. Γφμα ελ 
πςίζηνηο Θεψ, θαί επί γήο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Αληίθσλα 
 

Αληίθσλνλ Α'  Ήρνο β'  
ηίρ. α'  

Δμνκνινγήζνκαί ζνη Κχξηε ελ φιε θαξδία κνπ, δηεγήζνκαη πάληα ηά 
ζαπκάζηά ζνπ.  

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
ηίρ. β'  

Δλ βνπιή επζέσλ θαί ζπλαγσγή, κεγάια ηά έξγα Κπξίνπ.  

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
ηίρ. γ'  

Δμεδεηεκέλα εηο πάληα ηά ζειήκαηα απηνχ.  

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
ηίρ. δ'  

Δμνκνιφγεζηο θαί κεγαινπξέπεηα ηφ έξγνλ απηνχ, θαί ε δηθαηνζχλε απηνχ 
κέλεη εηο ηφλ αηψλα ηνχ αηψλνο.  

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

 Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 

Αληίθσλνλ Β'  Ήρνο β'  
ηίρ. α'  

Μαθάξηνο αλήξ, ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ, ελ ηαίο εληνιαίο απηνχ ζειήζεη 



ζθφδξα.  

 ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο, ςάιινληάο ζνη. 
Αιιεινχτα.  

ηίρ. β'  
Γπλαηφλ ελ ηή γή έζηαη ηφ ζπέξκα απηνχ.  

 ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο...  
ηίρ. γ'  

Γφμα θαί πινχηνο ελ ηψ νίθσ απηνχ, θαί ε δηθαηνζχλε απηνχ κέλεη εηο ηφλ 
αηψλα ηνχ αηψλνο.  

 ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο...  
ηίρ. δ'  

Δμαλέηεηιελ ελ ζθφηεη θψο ηνίο επζέζηλ.  

 ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο...  
Γφμα... Καί λχλ...  

Ο Μνλνγελήο Τηφο θαί Λφγνο ηνχ Θενχ...  
 

Αληίθσλνλ Γ'  Ήρνο δ'  
ηίρ. α'  

Δίπελ ν Κχξηνο ηψ Κπξίσ κνπ, Κάζνπ εθ δεμηψλ κνπ, έσο άλ ζψ ηνχο 
ερζξνχο ζνπ ππνπφδηνλ ηψλ πνδψλ ζνπ.  

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ'  

 Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, αλέηεηιε ηψ θφζκσ, ηφ θψο ηφ ηήο 
γλψζεσο, ελ απηή γάξ νη ηνίο άζηξνηο ιαηξεχνληεο, ππφ αζηέξνο 
εδηδάζθνλην, ζέ πξνζθπλείλ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαί ζέ 
γηλψζθεηλ εμ χςνπο αλαηνιήλ, Κχξηε δφμα ζνη.  

ηίρ. β'  
Ράβδνλ δπλάκεσο εμαπνζηειεί ζνη Κχξηνο εθ ηψλ.  

 Ζ Γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ...  
ηίρ. γ'  

Μεηά ζνχ ε αξρή ελ εκέξα ηήο δπλάκεψο ζνπ, ελ ηαίο ιακπξφηεζη ηψλ Αγίσλ 
ζνπ.  

 Ζ Γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ...  
 

Δηζνδηθφλ 
Δθ γαζηξφο πξφ Δσζθφξνπ εγέλλεζά ζε, ψκνζε Κχξηνο, θαί νπ 
κεηακειεζήζεηαη. χ Ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα, θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ.  
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν εθ Παξζέλνπ ηερζείο, ςάιινληάο ζνη, Αιιεινχτα.  

Δίηα γεγνλσηέξα ηή θσλή 
Ζ γέλλεζίο ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, αλέηεηιε ηψ θφζκσ, ηφ θψο ηφ ηήο 
γλψζεσο, ελ απηή γάξ νη ηνίο άζηξνηο ιαηξεχνληεο, ππφ αζηέξνο 
εδηδάζθνλην, ζέ πξνζθπλείλ, ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, θαί ζέ γηλψζθεηλ εμ 
χςνπο αλαηνιήλ, Κχξηε δφμα ζνη. 

Καί ηφ Κνληάθηνλ  Ήρνο γ'  



Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ ππεξνχζηνλ ηίθηεη, θαί ε γή ηφ πήιαηνλ, ηψ 
απξνζίησ πξνζάγεη. Άγγεινη κεηά Πνηκέλσλ δνμνινγνχζη. Μάγνη δέ κεηά 
αζηέξνο νδνηπνξνχζη. δη' εκάο γάξ εγελλήζε, Παηδίνλ λένλ, ν πξφ αηψλσλ 
Θεφο.  
 

Αληί δέ ηνχ Σξηζαγίνπ 
ζνη εηο Υξηζηφλ εβαπηίζζεηε...  
 

Κνηλσληθφλ 
Λχηξσζηλ απέζηεηιε Κχξηνο ηψ ιαψ απηνχ. Αιιεινχτα.  


