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Αξρή 

ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 
 

Σά πξνεφξηηα ηήο Τπαπαληήο ηνχ Κπξίνπ θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ 
Ηεζνχ Υξηζηνχ, θαί κλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Σξχθσλνο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Σψλ πξνενξηίσλ 

 
Ήρνο δ'  

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Ζ ζεπηή επηξεπίδεηαη, Δθθιεζία εηζδέμαζζαη, ελ απηή ηφλ Κχξηνλ, ψζπεξ 
λήπηνλ, επηδεκνχληα θαί ράξηζη, λνεηψο θαηδξχλνληα, ηφ πηζηφηαηνλ απηήο, 
θαί θηιφζενλ ζχζηεκα, ψ θαί θέθξαγε. χ εί δφμα θαί θιένο θαί ν θφζκνο, ηνχ 
πιεξψκαηφο κνπ Λφγε, ν λεπηάζαο ζαξθί δη' εκέ.  
 
Ζ παζηάο ε πνιχθσηνο, θαί ζθελή ε ππέξηηκνο, θαί λαφο ν Άγηνο θαί 
επξχρσξνο, έλδνλ ζαιάκσλ εηζάγνπζα, ηνχ Νανχ ηφλ Κχξηνλ, 
πξνκλεζηεχεηαη απηφλ, ηή ζεπηή Δθθιεζία απηνχ, ηθεηεχνπζα, εθ θζνξάο θαί 
θηλδχλσλ ιπηξσζήλαη, ηνχο θπξίσο Θενηφθνλ, ηαχηελ απαχζησο δνμάδνληαο.  
 
πκεψλ Ηεξψηαηε, ηήλ ειπίδα ήλ θέθηεζαη, ηφλ Υξηζηφλ ζεάζαζζαη, δεχξν 
πξφζειζε, ελ ηψ λαψ ππφδεμαη, αγθάιαηο θαί βφεζνλ. Νχλ απφιπζνλ σηήξ, 
εθ ηήο γήο κε ηφλ δνχιφλ ζνπ, θαί ζπγθάιεζνλ, ηήλ Πξνθήηηδα Άλλαλ ηνχ 
δνμάζαη, κεηά ζνχ ηφλ Δπεξγέηελ, ζαξθί θξηθηψο λεπηάδνληα.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  Ήρνο α' 
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Σξχθσλ παλανίδηκε ηξπθήο, αθεξάηνπ κέηνρνο, ελ νπξαλνίο ερξεκάηηζαο, 
δηαθαλέζηαηα, γεληθνχο αγψλαο, δηαζιήζαο έλδνμε, θαί κάξηπο αιεζείαο 
γελφκελνο, Υξηζηφλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ 
κέγα έιενο.  



 
Σξχθσλ παλανίδηκε θσηφο, ανηδίνπ ιάκςεζη, θσηνεηδήο φινο γέγνλαο, 
θαηαζηξεςάκελνο, ηήλ δνθψδε πιάλελ, θαί ηνχο θνζκνθξάηνξαο, ηνχ 
ζθφηνπο θαζεισλ ζεία ράξηηη, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Σξχθσλ πακκαθάξηζηε ραξάο, θαί αγαιιηάζεσο, αγγειηθήο θαηεμίσζαη, 
απαξλεζάκελνο, ηά ηεξπλά ηνχ βίνπ, θαί ςπρήο ζηεξξφηεηη, ηά πάληα παξ' 
νπδέλ εγεζάκελνο, θαί θαξηεξψηαηα, δηαλχζαο ηφ Μαξηχξηνλ, λχλ 
πξεζβεχεηο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο β'  Κππξηαλνχ 
Τπεξθξνλήζαο ηψλ ηήδε γεεξψλ, Πακκάθαξ Σξχθσλ ζεβάζκηε, πξφο ηφ 
ζθάκκα αλδξείσο έζπεπζαο, θαί ηή πάιε δη' αίκαηνο, ζχ εληέρλσο Μάξηπο 
ηφλ ππεξήθαλνλ θαζειψλ, εθνκίζσ ηήο λίθεο ζηέθνο, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ 
εκψλ, εθιηπαξψλ δη' εκάο κή ειιίπεο Αζινθφξε, εηο ηφ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ, ν απηφο 
ήκεξνλ πκεψλ ελ ηαίο αγθάιαηο, ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο ππνδέρεηαη, φλ ππφ 
ηφλ γλφθνλ πξψελ φ Μσυζήο εζεάζαην, εληψ νξεηηψ ηλά, πιάθαο δφληα 
απηψ. Οχηφο εζηηλ, ν ελ ηνίο Πξνθήηαηο ιαιψλ, θαί ηνχ λφκνπ Πνηεηήο, νπηφο 
εζηηλ φλ ν Γαπτδ θαηαγγέιιεη, ν ηνίο πάζη θνβεξφο, ν έρσλ ηφ κέγα θαί 
πινχζηνλ έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα Πξνεφξηηα.  
 

Ήρνο πι. β'  Σήλ Αλάζηαζίλ ζνπ 
έιαο ηφ ηξηζήιηνλ εκθαλψο, ιάκςαλ εθ Παξζέλνπ θαηλνπξεπψο, αζηξαπαίο 
ηήο ππεξθψηνπ ζεφηεηνο, εθαίδξπλε ηήλ ζχκπαζαλ αξξήησο.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ,  
 
Σήλ εθ παξαβάζεσο ηνχ Αδάκ, πηψζηλ ελππάξμαζαλ ηνίο βξνηνίο, Υξηζηφο 
επαλνξζψζσλ επέθαλελ, αηξέπησο λεπηάζαο εθ Παξζέλνπ.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Νφκνλ ηφλ ελ Γξάκκαηη εθπιεξψλ, φ ηνχ λφκνπ Κχξηνο θαί δνηήξ, ελ λαψ ηψ 
λνκηθψ λχλ πξνζάγεηαη, ππφ Μεηξφο Παξζέλνπ βξέθνο ζείνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Σφλ ηεξφλ ε ηεξά Παξζέλνο πξνζεθφκηζελ, ελ ηεξψ ηψ ηεξεί, απιψζαο δέ 
αγθάιαο ν πκεψλ, εδέμαην ηνχηνλ αγαιιφκελνο, θαί εβφεζε. Νχλ απνιχεηο 
ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε Κχξηε.  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Μάξηπξνο 



Ήρνο δ' 
Ο Μάξηπο ζνπ Κχξηε ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο 
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο ηπξάλλνπο 
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε. Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο 
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο α'  Υνξφο Αγγειηθφο 

Οπξάληνο ρνξφο, νπξαλίσλ αςίδσλ, πξνθχςαο επί γήο, θαί θεξφκελνλ 
βιέπσλ, σο βξέθνο ππνκάδηνλ, πξφο λαφλ ηφλ πξσηφηνθνλ, πάζεο θηίζεσο, 
ππφ Μεηξφο απεηξάλδξνπ, πξνεφξηηνλ, λχλ ζχλ εκίλ κεισδνχζη, θξηθηψο 
εμηζηάκελνη.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α'  
Υνξφο, Αγγειηθφο 

Ο ψλ ζχλ ηψ Παηξί, επί ζξφλνπ αγίνπ, ειζψλ επί ηήο γήο, εθ Παξζέλνπ 
εηέρζε, θαί βξέθνο εγέλεην, ρξφλνηο ψλ απεξίγξαπηνο, φλ δεμάκελνο, ν 
πκεψλ ελ αγθάιαηο, ραίξσλ έιεγε. Νχλ απνιχεηο νηθηίξκνλ, επθξάλαο ηφλ 
δνχιφλ ζνπ.  

 
Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 

 
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο δ'  

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
αξθί λεπηάζαληα εμ απεηξάλδξνπ Μεηξφο, ρεξζί γεξαιέαηο ζνπ, αγθαιηζζείο 
πκεψλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, έιαβεο ηήο εμφδνπ, ηήλ απφθαζηλ δφμε, 
είιεθαο ηψλ ζαπκάησλ, ηήλ αέλανλ ραξηλ, δηφ ζε αμηνρξέσο παληεο 
δνμάδνκελ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Δίηα ςάιινληαη νη Καλφλεο, ν κέλ, Πξνεφξηηνο κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ε' ν 
δέ ηνχ Μαξηπξνο εηο δ'.  
 

Καλψλ Πξνεφξηηνο 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη σδήγεζαο ιαφλ, ελ κέζσ ηήο ζαιάζζεο, 
εθάιπςαο δέ άξκαηα Φαξασ θαί ηήλ δχλακηλ».  
 



Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, ηψ λεπηάζαληη ζαξθί, θαί λφκσ ππαθνχζαληη, 
θαί ζψζαληη ηφλ άλζξσπνλ, δη' φλ γέγνλαο άλζξσπνο.  
 
Αγθάιαηο δεμάκελνο ν Πξεζβχηεο, ηφλ δσνδφηελ θαί Θεφλ, ηήο δσήο 
απειχεην βνψλ. Νχλ απνιχεηο κε, θαηείδνλ γάξ ζε ζήκεξνλ.  
 
Σνίο λφκνηο ηήο θχζεσο ππαθνχεηο, θαί ηνχ Γξάκκαηνο ζεζκνίο, θαηά λφκνλ 
ππείθεηο Υξηζηέ, ν πξίλ ππαγνξεχζαο κνη ηφλ λφκνλ, ελ ηψ φξεη ηλά.  

Θενηνθίνλ 
Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη εηέρζεο εθ Μεηξφο, Παξζέλνπ αγίαο, θαί 
ηαχηελ αλέδεημαο, ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Μάξηπξνο, θέξσλ Αθξνζηηρίδα.  
 

Σξπθήο κεζέμεηλ αμησζφλ κε Σξχθσλ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν 
Ηζξαειίηεο αλεβφα. Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».  
 
Σήο φλησο ελζένπ ελ νπξαλνίο, ηξπθήο απνιαχσλ, σο αήηηεηνο Αζιεηήο, 
ηαίο ζαίο ηθεζίαηο ηήλ ςπρήλ κνπ, ηήο ηψλ παζψλ ξχζαη ζπγρχζεσο.  
 
Ρεκάησλ ηψλ ζείσλ ελερεζείο, εηέιεζαο ηαχηα, Παλανίδηκε πξαθηηθψο, ηήλ 
αγησζχλελ αγαπήζαο, θαί ζσθξνζχλελ αζπαζακελνο.  
 
Τπήξμαο ηψ φληη πνηκαληηθφο, πνηκαίλσλ ςπρήο ζνπ, ελ ζνθία ηνχο 
ινγηζκνχο, ςπράο επηζηξέθσλ πιαλσκέλαο, θαί ηψ Θεψ πξνζάγσλ Έλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
Φσηίδεηο κε θέγγεη ηψ λνεηψ, απαχγαζκα δφμεο, ε ηεθνχζα ηφ παηξηθφλ, 
παλάκσκε Κφξε, θαί ηφλ δφθνλ, ηήο ακαξηίαο δηαζθέδαζνλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ Κπξίσ Θεψ κνπ, εζηεξεψζε ή θαξδία κνπ, δηφ νη αζζελνχληεο 
πεξηεδψζαλην δχλακηλ».  
 
Αλνηγέζζσ ν λαφο, φ ηνχ Θενχ γάξ λχλ επέζηε λαφο, λανχο εκάο πνηήζαη, 
ηνχ αγίνπ απηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Νχλ παξήιζελ ε ζθηά, θαί αληεηζήρζε ε αιήζεηα, ηψο ράξηηνο ειζνχζεο, λχλ 
ππνδέρνπ ηφλ Υξηζηφλ πκεψλ.  
 
Υήξα, Άλλα ζψθξσλ, ε κεκνλσκέλε θαί γλσζηή ηψ Θεψ, λχλ 



αλζνκνινγείησ, ηψ λεπηάζαληη ζαξθί δη' εκάο.  
Θενηνθίνλ 

Σήλ Θενκήηνξα Παξζέλνλ, νξζνδφμσο αλπκλήζσκελ, πξεζβεχεη γάξ 
απαχζησο, ππέξ εκψλ πξφο ηφλ Κχξηνλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

χ εί ηφ ζηεξέσκα 
Ήκβιπλαο ηήλ δχλακηλ, ηήλ ππεξήθαλνλ έλδνμε, Μάξηπο Υξηζηνχ, ηήλ εθ ηνχ 
Τςίζηνπ ελδπζάκελνο δχλακηλ.  
 
άξθα πεξηθείκελνο, νθξχλ ηήλ άζαξθνλ έζβεζαο, ηνχ δπζκελνχο, θαί 
ζεζαξθσκέλνλ, Θεφλ Λφγνλ εθήξπμαο.  
 
Μφλε θπγαδεχνληαη, ηή παξνπζία ζνπ πλεχκαηα, ηά πνλεξά, πλεχκαηνο 
Αγίνπ δησθφκελα ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Έρσλ ζε βνήζεηαλ, νπθ αηζρπλζήζνκαη Πάλαγλε, Μήηεξ Θενχ, έρσλ ζε 
πξνζηάηηλ ηήο δσήο κνπ, ζσζήζνκαη.  

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

Κάζηζκα ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο δ'  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Σψλ πφλσλ καθάξηε, Καηαηξπθψλ ηήο ζαξθφο, ηήλ ζείαλ θαί άπνλνλ, ελ 
Παξαδείζσ ηξπθήλ, αμίσο απείιεθαο, ζηέθνο αζαλαζίαο, εθ Θενχ 
δεδεγκέλνο, φζελ ηακάησλ, πνηακνχο αλαβιχδεηο, ηνίο πφζσ θαηαθεχγνπζη, 
Μάξηπο ηή ζθέπε ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο α'  Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Θεζαπξέ ηψλ αηψλσλ, ε δσή ηψλ απάλησλ, δη' εκέ λεπηάζαο, ππφ λφκνλ 
εγέλνπ, ν πάιαη ραξάμαο έλ πιαμί, ηφλ λφκνλ ελ ηψ φξεη ηλά, ίλα πάληαο 
απαιιάμεο, εθ ηήο ηνχ λφκνπ πάιαη δνπιείαο. Γφμα ηή επζπιαγρλία ζνπ 
σηήξ, δφμα ηή βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή νηθνλνκία ζνπ κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Σνχο νπξαλνχο ε αξεηή ζνπ θαηεθαιπςε, θαί ε γή επιεξψζε ηήο ζήο δφμεο 
Υξηζηέ, δηφ απαχζησο θξάδνκελ. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Αη ηάμεηο ηψλ Αγγέισλ εμεπιάγεζαλ, ελ ηαίο αγθάιαηο ηνχ Πξεζβχηνπ 
ζεαζάκελαη, ηφλ ζχλ Παηξί θαί Πλεχκαηη πκλνχκελνλ, σο Τηφλ θαί Θεφλ εκψλ.  
 



Σφ εκψλ αηειέο νηθεηνχκελνο, ν παληέιεηνο Θεφο, ηή θαηά λφκνλ πξνζαγσγή, 
ηφ ηέιεηνλ ηήο ράξηηνο εκίλ εδσξήζαην.  
 
Χο βξέθνο ελ αγθάιαηο δερφκελνο, θαί Θεφλ ηψ πλεχκαηη ζεψκελνο, ν 
πκεψλ ζσηήξηνλ ηνχ θφζκνπ, ηφλ Υξηζηφλ αλεθήξπηηε.  
 
Μσζέσο ηηκηψηεξνο γέγνλαο, ηνχ δεμακέλνπ λφκνλ ελ ηψ φξεη ηλά, φηη 
Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ αγθάιαηο ζνπ Πξεζβχηα εβάζηαζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ζ Άλλα πξνθεηεχνπζα ηφ κέιινλ, ηφλ εθ ηήο κήηξαο ζνπ Θεφλ 
πξναλεγφξεπζε δηφ απαχζησο πξέζβεπε, ζσζήλαη Θενκήηνξ ηνχο δνχινπο 
ζνπ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
Δηζαθήθνα Κχξηε 

Θεσκέλνπο θαηέπιεμαο, Μάθαξ ηνχο ηπξάλλνπο ηή θαξηεξία ζνπ, ηάο 
βαζάλνπο γάξ ππέκεηλαο, σο ελ αιινηξίσ πάζρσλ ζψκαηη.  
 
Δλεηξχθαο Μαθάξηε, ηνίο ηψλ αιγεδφλσλ πφλνηο λπηηφκελνο, λχλ ηξπθάο δέ 
θαζαξψηεξνλ, ατδίνπ δφμεο εκθνξνχκελνο.  
 
Ξενκέλνπ ηνχ ζψκαηνο ηαίο ηψλ ζηδεξψλ νλχρσλ νμχηεζηλ, ελεπξνχηφ ζνπ 
ζεζπέζηε, ηήο ςπρήο ν ηφλνο ζεία ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Δπί ζέ ηήλ ειπίδα κνπ, πάζαλ αλαηίζεκη Μεηξνπάξζελε, ηήλ ςπρήλ κνπ 
δηαθχιαμνλ, ε Θεφλ ηεθνχζα ηφλ σηήξά ζνπ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδε ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο αλαηείιαο ηφ θψο, θαί θσηίζαο ηφλ φξζξνλ, θαί δείμαο ηήλ εκέξαλ, δφμα 
ζνη Ηεζνχ, Τηέ ηνχ Θενχ, θηιάλζξσπε δφμα ζνη».  
 
Δλ ηή ηνχ λφκνπ ζθηά, ηφλ ηήο ράξηηνο ιφγνλ, ηξαλψο ερξεκαηίζζε, πκεσλ ν 
δίθαηνο, ζσκαηηθψο ηφλ Υξηζηφλ δεμάκελνο.  
 
Οχηνο εηο πηψζηλ θεζί, θαί αλάζηαζηλ θείηαη, εηο πηψζηλ ηψλ απίζησλ, θαί 
πηζηψλ αλάζηαζηλ, ν πκεψλ, άξηη πξνεθήηεπζε.  

Θενηνθίνλ 
Θενθπήηνξ Αγλή, ηφλ Τηφλ ζνπ δπζψπεη, ιπηξψζαζζαη θηλδχλσλ, θαί πάζεο 
πεξηζηάζεσο, ηνχο ζέ δνμάδνληαο, Θενηφθε άρξαληε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 



Ηλδάικαηα ηήο πιάλεο θαηήξγεζαο, Αζινθφξε, εηθφλη ιαηξεχεηλ γάξ, Θενχ 
ηνχ φλησο εγάπεζαο.  
 
Νελίθεθαο γελλαίσο ηφ θξφλεκα, ηνχ ηπξάλλνπ ηφ άζενλ πάλζνθε, Υξηζηνχ 
ηή πίζηεη λεπξνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Αλέθθξαζηνο ε ζχιιεςηο γέγνλε, ζνχ Παξζέλε ν ηφθνο απφξξεηνο, 
δηακεκέλεθελ άρξαληε.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ο'  Ο Δ ηξκφο 
«Χο Ησλάλ ηφλ πξνθήηελ, ειπηξψζσ ηνχ θήηνπο, Υξηζηέ ν Θεφο, θακέ ηνχ 
βπζνχ πηαηζκάησλ, αλάγαγε θαί ζψζφλ κε, κφλε θηιάλζξσπε».  
 
Δρξεκαηίζζε Πξεζβχηεο, κή ζαλείλ, πξίλ ηδείλ ηφλ Γεζπφηελ Υξηζηφλ, 
αγθάιαηο δέ ζήκεξνλ θέξεη, θαί ηνχηνλ πξνζδεηθλχεη, παληί ηψ ιαψ Ηζξαήι.  
 
Σφλ πνηεηήλ ηψλ αηψλσλ, ν Πξεζβχηεο σο βξέθνο δεμάκελνο, Θεφλ 
πξναηψληνλ έγλσ, θαί θψο εζλψλ, θαί δφμαλ, ηνχ Ηζξαήιηφλ Υξηζηφλ.  
 
Νπλ πκεσλ πξνθεηεχεη, λχλ ε Άλλα αλζνκνινγεί ηψ Θεψ, φ κέλ ηή Μεηξί 
θαί Παξζέλσ, ε δέ ηφ εθ Παξζέλνπ αλαδεηρζέληη ζαξθί.  

Θενηνθίνλ 
Χ καθαξία θνηιία, πφζελ ηαχηελ ηήλ δφμαλ εβιάζηεζαο; Θεφο ηφ ηερζέλ ψ 
Παξζέλε, θαί θψο εζλψλ, θαί δφμα θαί απνιχηξσζηο,  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

lιάζζεηί κνη σηήξ 
Ξεξάλαο ηάο κπζαξάο ζπνλδάο, θαί θλίζζεο κηάζκαηα, καλίαο εηδσιηθάο, 
ζνίο αίκαζηλ έλδνμε, θαηήξδεπζαο άπαληα, ηά ηήο Δθθιεζίαο, επγελή Σξχθσλ 
βιαζηήκαηα.  
 
Ηρψξεο καξηπξηθνί, σο κχξνλ επσδηάδνπζη, ηφ αίκα ηψλ Αζιεηψλ, πεγάδεη 
ηάκαηα, ε θφληο ηνχ ζψκαηνο, ςπράο αγηάδεη, ηψλ πηζηψο ζεξαπεπφλησλ 
απηνχο.  

Θενηνθίνλ 
Χο έκςπρνο θηβσηφο, εδέμσ Λφγνλ ηφλ άλαξρνλ, σο άγηνλ ηεξφλ, ηφλ Κηίζηελ 
ερψξεζαο, σο ζξφλνο ππξίκνξθνο, θέξεηο ηφλ Γεζπφηελ, Θενκήηνξ πάζεο 
θηίζεσο.  

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



 
Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 

Χο απαξράο 
Σξηαδηθή ζηεξξφηεηη, πνιπζεταλ έιπζαο εθ ηψ πεξάησλ Ανίδηκε, ηίκηνο ελ 
Κπξίσ γελφκελνο, θαί ληθήζαο ηπξάλλνπο ελ Υξηζηψ, ηψ σηήξη ηφ ζηέθνο 
είιεθαο ηήο καξηπξίαο ζνπ, θαί ραξίζκαηα ζείσλ ηάζεσλ, σο αήηηεηνο.  

Ο Οίθνο 
Ηεξάλ παλδαηζίαλ πξνηίζεηαη θηιεφξησλ ηφ ζχζηεκα ζήκεξνλ, Πξνεφξηηα 
ζχκβνια θέξνπζαλ, ηνχ Κπξίνπ ηεζζαξαθνλζήκεξνλ ηήλ εθ Παξζέλνπ 
θξηθηήλ γέλλεζηλ, θαί Πξεζβχηνπ ζεπηνχ ελαγθάιηζηλ, θαί ζεπηνχ Αζινθφξνπ 
κλεκφζπλα, δη' απηφλ γάξ ηφλ Υξηζηφλ, ηειεηνχηαη ληθεηηθψο, σο αήηηεηνο.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Α' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Σξχθσλνο.  

ηίρνη 

 χ δέ Σξχθσλ ηί; ηφ μίθνο ζλήζθσ θζάζαο.  

 Καηξφο δέ ηίο ζνπ ηνχ ηέινπο; Ννπκελία.  

 Δλ Φεβξνπαξίνην Σξχθσλ πξφ ηνίκεο ζάλε πξψηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Πέηξνπ ηνχ ελ Γαιαηία.  
 

Σή απηή ε κέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Βελδηκηαλνχ.  
ηίρνη 

 Βελδηκηαλφο δέλδξνλ αξεηήο κέγα,  

 Φπηεπζέλ εηο γήλ, θαί κεηαρζέλ εηο πφινλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκσλ θαί νκνινγεηνχ 
Βαζηιείνπ, Αξρηεπηζθφπνπ Θεζζαινλίθεο νξκσκέλνπ εμ Αζελψλ.  
 

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

 Σηκφζενο κεηέζρε ηηκήο ηήο άλσ,  

 Μή ηη πξνθξίλαο ηήο Θενχ ηηκήο θάησ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο ζετσλ, κεηά δχν παίδσλ, μίθεη 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Θλήζθνπζη παηζίλ εππξνζχκσο εθ μίθνπο.  

 ιε ζείσλ είπεην πξνζπκία.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Καξίσλ, ηήλ γιψηηαλ εθηκεζείο, 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Φσλήο ζηεξήζεη γισηηφηκεηνο Καξίσλ,  



 Γισζζψλ πιάλσλ έπαπζελ πζινθσλίαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Πεξπεηνχαο, θαί ηψλ ζχλ 
απηή αχξνπ, Ρεπθάηνπ, αηνξιίλνπ, εθνχλδνπ θαί Φειηθηηάηεο.  

ηίρνη 

 Σήλ ηψλ ζθαγέλησλ Πεξπεηνχα πεληάδα,  

 Ήκεηςε, ζπζθαγείζα πξφο ηήλ εμάδα.  
 

Ο Άγηνο Νενκάξηπο Αλαζηάζηνο ν εθ Ναππιίνπ, θαί ελ Ναππιίσ καηπξή 
ζαο θαηά ηφ 1654, εηο ιεπηά ηκεζείο ηειεηνχηαη.  
 

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

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο, κή θαηαηζρχλεο εκάο, αιιά δψξεζαη εκίλ, ελ 
παξξεζία βνάλ ζνη. Δπινγληφο εί ν Θεφο».  
 
Ο ελνηθήζαο Θεφο, ελ γαζηξί ηήο Παξζέλνπ, ελ αγθάιαηο πκεψλ, ψζπεξ ελ 
ζξφλσ ππξίλσ, ζήκεξνλ ελζξνλίδεηαη.  
 
χ ηφ γεψδεο εκψλ, πξνζιαβφκελνο Λφγε, ελεπίαζαο ζαξθί, θαί λνκηθψλ 
θαζαξζηψλ, κεηέζρεο ψζπεξ λήπηνλ.  
 
Ζ ζψθξσλ Άλλα εκίλ, πξνθεηεχεη ηφ κέιινλ, θαί πξνιέγεη κπζηηθψο, ηήλ ηψλ 
εζλψλ πξνζδνθίαλ, θαί Ηζξαήι ηήλ ιχηξσζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ε άζπνξνο γή, ε ηφλ Λφγνλ εθ κήηξαο, δίρα ζπέξκαηνο αλδξφο, 
ζεζαξθσκέλνλ ηεθνχζα, ε ζθέπε ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Οη εθ ηήο lνπδαίαο 
ηεθεθφξνο ρνξεχεηο, ηνίο ρνξνίο ηψλ Μαξηχξσλ ζπλεπθξαηλφκελνο, ηήλ 
πιάλελ γάξ ληθήζαο, ελ ιφγσ αιεζείαο, αλακέιπεηο γεζφκελνο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ο Γεζπφηεο ηψλ φισλ, ηψλ απηνχ παζεκάησλ, ζηέθεη ηφλ Μάξηπξα, θαί 
ηνχηνλ ελαπιίδεη, ζθελαίο επνπξαλίνηο, θεθξαγφηα θαί ιέγνληα. Ο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Νένλ θέξνπζα βξέθνο, ηφλ πξφ πάλησλ αηψλσλ Θεφλ Παλάκσκε, εθ ζνχ 
ζσκαησζέληα, κή παχζε δπζσπνχζα, ηνχ ζσζήλαη ηνχο ςάιινληαο. Ο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  



 
Πξνεφξηηνο 

 
Χδή ε'  Ο Δηξκφο 

«Σφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, φλ σκνιφγεζαλ νη αηρκάισηνη Παίδεο, ελ ηή θακίλσ 
ιέγνληεο κεγάιε ηή θσλή. Πάληα ηά έξγα πκλείηε σο Κχξηνλ».  
 
Σφλ δη' εηκάο Καζεκάο, βξέθνο γελφκελνλ, ππφ λφκνλ αρζέληα, ίλα ηνχ λφκνπ 
πάληαο απαιιάμε ηνχ γξαπηνχ, πάληα ηά έξγα πκλείηε σο Κχξηνλ.  
 
Ηδψλ ζε θψο σο λνεξφλ, πκεψλ ν πξεζβχηεο, αγθάιαηο ππεδέμαην βνψλ. 
Νχλ απνιχεηο κε Λφγε, πξφο ηήλ ελ ηψ πλεχκαηη, δσήλ εθ ηήο πξνζθαίξνπ.  
 
Σφλ πξφ αηψλσλ Θεφλ, ηφλ επδνθήζαληα δη' εκάο λεπηάζαη, θαί ελ ρεξζί 
δερζήλαη ηνχ πξεζβχηνπ πκεψλ, πάληα ηά έξγα πκλείηε σο Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, φλ εκίλ έηεθελ ε Παξζέλνο Μαξία, θαί κεηά ηφθνλ 
έκεηλε Παξζέλνο αγλή, πάληα ηά έξγα πκλείηε σο Κχξηνλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 

Μέρξη ηνκήο θαί θαχζεσο, κέρξηο αίκαηνο ρχζεσο, κέρξη θαί ζαλάηνπ, 
ηειεπηαίνλ ήζιεζαο, αληηθαζηζηάκελνο, πξφο ακαξηίαλ Μάξηπο Υξηζηνχ, λχλ 
δέ ηήο δσήο, ηήο ελ Υξηζηψ θξππηνκέλεο, ιαβφκελνο θξαπγάδεηο. Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Δπί ηήο γήο εγψληζαη, δπζζεβέζη καρφκελνο, πξφο απαηειήλ, θαί ζενκάρνλ 
πιάλεζηλ, πηθξψο αλαγθάδνπζηλ, ελ νπξαλνίο δέ Σξχθσλ ηξπθάο, 
ζηεθαλεθνξψλ, θαί ζχλ Αγγέινηο θξαπγάδσλ. Οη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο 
αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σπξαλληθήλ δηήιεγμαο, αζεφηεηα Πάλζνθε, θαί δαηκνληθήλ ζενκαρίαλ 
έζβεζαο, ξναίο ηψλ αηκάησλ ζνπ, ηφλ ελ Σξηάδη έλα Θεφλ, αμηνπξεπψο θαί 
θαζαξψο αλαγγέιισλ, θαί ζέβσλ θαί θξαπγάδσλ. Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ρήκαζη ζνίο επφκελνη, καθαξίδνκελ Πάλαγλε, ζέ ηήλ καθαξίαλ, ηήλ ζαξθί 
γελλήζαζαλ, ηφλ φλησο καθάξηνλ, ηφλ θψο νηθνχληα άδπηνλ, θαί θσηαγσγφλ 
θαί θσηνδφηελ Γεζπφηελ, φλ Παίδεο επινγνχζηλ, Ηεξείο αλπκλνχζη, ιανί 
ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

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



 
Πξνεφξηηνο 

 
Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 

«Μεγαιχλνκελ πάληεο, ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ, Κχξηε σηήξ εκψλ, ε δφμα 
ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ζηέθαλνο ηψλ πηζηψλ, ν κεγαιχλαο ηελ κλήκελ ηήο 
ηεθνχζεο ζε».  
 
Ο πιαμίλ εγραξάμαο, ηφλ ηνχ γξάκκαηνο λφκνλ, ρεξζίλ αγθαιίδεηαη, 
Πξεζβχηνπ σο λήπηνλ, θαί αγηάγξαθνλ εκίλ, ππαγνξεχεη λφκνλ ηφ 
Δπαγγέιηνλ.  
 
ήκεξνλ ελ ηψ λαψ, πκεσλ φ πξεζβχηεο, αγθάιαηο εδέμαην, Υξηζηφλ ηφλ 
Θεφλ εκψλ, θαί εβφεζε ιέγσλ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα.  
 
Σψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, ελ ζαξθί θαηηδνχζαη, ηφλ Κηίζηελ ηφλ ίδηνλ, σο βξέθνο 
γελφκελνλ, αγθάιαηο ηνχ Πξεζβχηνπ, ηνχηνλ ελ θφβσ πκλνχζαη εδφμαδνλ.  
 
πκεσλ Θενδφρε, ηνχ Κπξίνπ απηφπηα, θαί λφκνπ θαί ράξηηνο, αξρή θαί 
ζπκπέξαζκα, κλείαλ πνηνχ θαί εκψλ, ηψλ ηηκσλησλ ηήλ ζεπηήλ ζνπ 
κεηάζηαζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε πάλζεκλε Αγλή, παξζελίαο θαχρεκα, θαί ηνχ θφζκνπ ε ραξά, Μαξία 
Μήηεξ θαί δνχιε, ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ, απηφλ δπζψπεη ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
έ ηήλ απεηξφγακνλ 

Τπέξ ηά νξψκελα, αη ηψλ Μαξηχξσλ πξνζδνθίαη, πιήξεο αζαλάηνπ ιήμεσο, 
θαζνξάηαη ε ηνχησλ ειπίο, πιήξεο ζπκεδίαο θαί ραξάο, θαί θαηδξφηεηνο 
αλεθθξάζηνπ, φζελ αμίσο καθαξίδνληαη.  
 
Φψο εγέλνπ δεχηεξνλ, θσηί ηψ πξψησ πξνζπειάζαο, αίγιε ηνχ απηνχ 
ππξζνχκελνο, θαί κνξθνχκελνο Σξχθσλ ζνθέ, θαί ηαίο απηνχ 
ρνξεγνπκέλαηο, ειιάκςεζη δηαιάκπσλ, φζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.  
 
θζεο αθαηάπιεθηνο, ελ ηνίο αγψζηλ Αζινθφξε, ψθζεο αιεζψο επψλπκνο, 
ηήο ελζένπ θαί ζείαο ηξπθήο, ήο λχλ απνιαχσλ, θαί ηξαλψο ελεδφκελνο, 
ζσηεξίαλ ηνίο ζέ ηηκψζηλ εκίλ αίηεζαη.  

Θενηνθίνλ 
Νέθξσζνλ ηφ θξφλεκα, Θενγελλήηνξ ηήο ζαξθφο κνπ, δψσζνλ ςπρήο ηήλ 
λέθξσζηλ, ελεξγεία ηήο φλησο δσήο, ηήο εθ ζνχ ηερζείζεο θαηά ζάξθα, δη' 
άθαηνλ επζπιαγρλίαλ, θαί ζσηεξίαλ ηψλ πκλνχλησλ ζε.  

Ο Δηξκφο 
«έ ηήλ απεηξφγακνλ, Θενχ Μεηέξα ηνχ Τςίζηνπ, ζέ ηήλ ππέξ λνχλ 



θπήζαζαλ, δηά ιφγνπ ηφλ φλησο Θεφλ, ηήλ πςεινηέξαλ ηψλ αρξάλησλ 
Γπλάκεσλ, αζηγήηνηο δνμνινγίαηο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Μάξηπξνο 
Δλ πλεχκαηη ηψ lεξψ  

Σξπθήο θαηεκθνξνχκελνο, παξαδφμνπ θαί ζείαο, Αγγέινηο νκνδίαηηνο, 
ερξεκάηηζαο Μάθαξ, θαί ρήλαο λέκσλ ελ λάπαηο, πξφο Θενχ απείιεθαο, ηήλ 
ράξηλ ηψλ ηακάησλ, Σξχθσλ Μεγαινκάξηπο, ζεξαπεχεηλ ηψλ βξνηψλ, ηάο 
αζζελείαο θαί λφζνπο.  

Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Σφλ παίδα πξνζθνκίζαζα, ε παλάκσκνο Κφξε, ελ Ηεξψ ηεηέιεθε, ηά ηνχ 
λφκνπ, θαί ηνχηνλ, αγθάιαηο σο εδέμαην, πκεσλ ν δίθαηνο, αληέθεζε ηή 
Παξζέλσ. Οχηνο θείηαη εηο πηψζηλ, θαί αλάζηαζηλ πνιιψλ, θαί εηο ζεκείνλ ελ 
θφζκσ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα Πξνεφξηηα.  
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Ρχπνπ δίρα Υξηζηφο, γελλάηαη εθ Παξζέλνπ, σο εθ Παηξφο αξξεχζησο, Τηφο 
πξφ Δσζθφξνπ, φ ηφλ Αδάκ ιπηξνχκελνο.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ,  
 
Πχιαη ηψλ νπξαλψλ, αλνίρζεηε, Υξηζηφο γάξ, ελ ηψ λαψ σο βξέθνο, ππφ 
Μεηξφο Παξζέλνπ, Θεψ Παηξί πξνζάγεηαη.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Γέρνπ ψ πκεψλ, ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο, θαζσο ερξεκαηίζζεο, εθ Πλεχκαηνο 
Αγίνπ, ηδνχ γάξ παξαγέγνλε.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'  
Ο θηίζηεο νπξαλνχ θαί γήο, ελ αγθάιαηο εβαζηάδεην, ππφ Αγίνπ πκεψλ, ηνχ 
πξεζβχηνπ ζήκεξνλ, απηφο γάξ ελ Πλεχκαηη Αγίσ έιεγε. Νχλ ειεπζέξσκαη, 
είδνλ γάξ ηφλ σηήξά κνπ.  
 

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

Αξρή 
ΤΖ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Ζ Τπαπαληή ηνχ Κπξίνπ, θαί Θενχ θαί σηήξνο εκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ.  

 
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηά ηξία 



Πξνζφκνηα ηηρεξά, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ. 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σφλ απεξίγξαπηνλ Λφγνλ θαί ππεξνχζηνλ, ηφλ νπξαλίνηο ζξφλνηο, 
επνρνχκελνλ δφμε, εηζδέρεηαη αγθάιαηο ν πκεψλ, εθβνψλ. Νχλ απφιπζνλ, 
θαηά ηφ ξήκά ζνπ ψηεξ, ε ηψλ πηζηψλ, ζσηεξία θαί απφιαπζηο.  
 
Βξέθνο νξψλ ζε εβφα ν ζαπκαζηφο πκεψλ, ηφλ πξφ αηψλσλ Λφγνλ, εθ 
Παηξφο γελλεζέληα. Φξίηησ θαί πηννχκαη ρεξζίλ εκαίο, αγθαιίζαζζαη 
Γέζπνηα, αιι' ελ εηξήλε ηφλ δνχιφλ ζνπ εθδεηψ, λχλ απφιπζνλ σο 
εχζπιαγρλνο.  
 
Νχλ αλνηγέζζσ ε πχιε ε επνπξάληνο, ν εθ Παηξφο αρξφλσο, γελλεζείο Θεφο 
Λφγνο, εηέρζε εθ Παξζέλνπ, ζάξθα ιαβψλ, ηήλ βξνηείαλ βνπιφκελνο, 
αλαθαιέζαζζαη θχζηλ σο αγαζφο, θαί βαιείλ ελ δεμηά ηνχ Παηξφο.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
Αλδξένπ Κξήηεο 

ήκεξνλ ε Ηεξά Μήηεξ, θαί ηνχ Ηεξνχ πςεινηέξα, επί ηφ Ηεξφλ παξαγέγνλελ, 
εκθαλίδνπζα ηψ θφζκσ, ηφλ ηνχ θφζκνπ Πνηεηήλ, θαί λφκνπ πάξνρνλ, φλ θαί 
ελ αγθάιαηο ππνδεμάκελνο, ν πξεζβχηεο πκεψλ, γεξαίξσλ εθξαχγαδε. Νχλ 
απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ, φηη είδφλ ζε ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα,  
 

Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

ήκεξνλ ν σηήξ, σο βξέθνο πξνζελέρζε, ελ ηψ λαψ Κπξίνπ, θαί ρεξζί 
γεξαιέαηο, ν Πξέζβπο ηνχηνλ δέρεηαη.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ,  
 
Άλζξαμ ν πξννθζείο, ηψ ζείσ Ζζατα, Υξηζηφλ σο ελ ιαβίδη, ρεξζί ηήο 
Θενηφθνπ, λχλ ηψ Πξεζβχηε δίδνηαη.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Φφβσ ηε θαί ραξά, αγθάιαηο ηφλ Γεζπφηελ, ν πκεψλ θαηέρσλ, δσήο εηείην 
ιχζηλ, πκλψλ ηήλ Θενκήηνξα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γέρνπ ψ πκεψλ, ε Πάλαγλνο εβφα, ελ αγθάιαηο σο βξέθνο, ηφλ Κχξηνλ ηήο 
δφμεο, θαί θφζκνπ ηφ ζσηήξηνλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 



Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε Παξζέλε, εθ ζνχ γάξ αλέηεηιελ ν Ήιηνο ηήο 
δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη. Δπθξαίλνπ θαί 
ζχ Πξεζβχηα δίθαηε, δεμάκελνο ελ αγθάιαηο ηφλ ειεπζεξσηήλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ, ραξηδφκελνο εκίλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ. 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηά Ηδηφκεια 
ηαχηα ηηρεξά, δεπηεξνχληεο απηά. 

 
Ήρνο α' 

Γεξκαλνχ Παηξηάξρνπ 
Λέγε πκεψλ, ηίλα θέξσλ ελ αγθάιαηο, ελ ηψ λαψ αγάιιε; ηίλη θξάδεηο θαί 
βνάο; Νχλ ειεπζέξσκαη, είδνλ γάξ ηφλ σηήξά κνπ. Οχηφο εζηηλ, ν εθ 
Παξζέλνπ ηερζείο, νχηφο εζηηλ ν εθ Θενχ Θεφο Λφγνο, ν ζαξθσζείο δη' εκάο, 
θαί ζψζαο ηφλ άλζξσπνλ. Απηφλ πξνζθπλήζσκελ.  
 
Γέρνπ πκεψλ, φλ ππφ ηφλ γλφθνλ, Μσζήο λνκνζεηνχληα, πξνεψξα ελ ηλά, 
βξέθνο γελφκελνλ, λφκσ ππνηαηηφκελνλ. Οχηφο εζηηλ, ν δηά λφκνπ ιαιήζαο 
νχηφο εζηηλ, ν ελ Πξνθήηαηο ξεζείο, φ ζαξθσζείο δη' εκάο, θαί ζψζαο ηφλ 
άλζξσπνλ. Απηφλ πξνζθπλήζσκελ.  
 
Γεχηε θαί εκείο, άζκαζηλ ελζένηο, Υξηζηψ ζπλαληεζψκελ, θαί δεμψκεζα 
απηφλ, νχ ηφ ζσηήξηνλ ν πκεψλ εψξαθελ. Οχηφο εζηηλ, φλ ν Γαπτδ 
θαηαγγέιιεη νχηφο εζηηλ, φ ελ Πξνθήηαηο ιαιήζαο, ν ζαξθσζείο δη' εκάο, θαί 
λφκσ θζεγγφκελνο. Απηφλ πξνζθπλεζσκελ. 

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. β' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Αλνηγέζζσ ε πχιε ηνχ νπξαλνχ ζήκεξνλ, ν γάξ άλαξρνο Λφγνο ηνχ Παηξφο, 
αξρήλ ιαβψλ ρξνληθήλ, κή εθζηάο ηήο απηνχ ζεφηεηνο, ππφ Παξζέλνπ σο 
βξέθνο ηεζζαξαθνλζήκεξνλ, Μεηξφο εθψλ πξνζθέξεηαη, ελ λαψ ηψ λνκηθψ 
θαί ηνχηνλ αγθάιαηο εηζδέρεηαη ν Πξέζβπο. Απφιπζνλ θξάδσλ, ν δνχινο ηψ 
Γεζπφηε, νη γάξ νθζαικνί κνπ είδνλ ηφ ζσηήξηφλ ζνπ, ν ειζψλ εηο ηφλ 
θφζκνλ, ζψζαη γέλνο αλζξψπσλ, Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

Δίζνδνο, Πξνθείκελνλ, θαί ηά Αλαγλψζκαηα.  
 

Σήο Δμφδνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 12, 51 & 13, 2 θαί εθινγή) 

Διάιεζε Κχξηνο πξφο Μσζήλ ηή εκέξα εθείλε, ή εμήγαγε ηνχο πηνχο Ηζξαήι 
εθ γήο Αηγχπηνπ, ιέγσλ, αγίαζφλ κνη πάλ πξσηφηνθνλ πξσηνγελέο, δηαλνίγνλ 
πάζαλ κήηξαλ ελ ηνίο πηνίο, Ηζξαήι. Δίπε δέ Μσυζήο πξφο ηφλ ιαφλ. 
Μλεκνλεχεηε ηήλ εκέξαλ ηαχηελ, ελ ή εμήιζεηε εθ γήο Αηγχπηνπ, εμ νίθνπ 
δνπιείαο, ελ γάξ ρεηξί θξαηαηά εμήγαγελ πκάο Κχξηνο εληεχζελ. Καί 
θπιάμαζζε ηφλ λφκνλ απηνχ. Καί έζηαη, σο άλ εηζαγάγε ζε Κχξηνο ν Θεφο εηο 



ηήλ γήλ ηψλ Υαλαλαίσλ, φλ ηξφπνλ ψκνζε ηνίο παηξάζη ζνπ, θαί αθνξηείο 
πάλ δηαλνίγνλ κήηξαλ ηά άξζεληθά ηψ Κπξίσ. Δάλ δέ εξσηήζε ζε κεηά ηαχηα 
ν πηφο ζνπ ιέγσλ. Σί ηνχην; θαί εξείο απηψ. ηη ελ ρεηξί θξαηαηά εμήγαγελ 
εκάο Κχξηνο εθ γήο Αηγχπηνπ, εμ νίθνπ δνπιείαο. Ζλίθα δέ εζθιήξπλε Φαξαψ 
ηνχ εμαπνζηείιαη εκάο, απέθηεηλε Κχξηνο πάλ πξσηφηνθνλ ελ γή Αηγχπηνπ, 
απφ πξσηνηφθσλ αλζξψπσλ έσο πξσηνηφθσλ θηελψλ, δηά ηνχην εγψ ζχσ 
ηψ Κπξίσ πάλ δηαλνίγνλ κήηξαλ ηά αξζεληθά, θαί πάλ πξσηφηνθνλ ηψλ πηψλ 
κνπ ιπηξψζνκαη. Καί έζηαη εηο ζεκείνλ επί ηήο ρεηξφο ζνπ, θαί αζάιεπηνλ πξφ 
ηψλ φθζαικψλ ζνπ, φηη νχησο έθε Κχξηνο ν παληνθξάησξ. ηη ηά πξσηφηνθα 
ηψλ πηψλ ζνπ δψζεηο εκνί. Καί έζηαη πάο φο άλ ηέμε παηδίνλ άξζελ, ηή εκέξα 
ηή νγδφε πεξηηεκεί ηήλ ζάξθα ηήο αθξνβπζηίαο απηνχ. Καί ηξηάθνληα θαί ηξείο 
εκέξαο νπθ εηζειεχζεηαη εηο ηφ αγηαζηήξηνλ ηνχ Θενχ πξφο ηφλ lεξέα, έσο 
πιεξσζψζηλ αη εκέξαη ηήο θαζάξζεσο. Καί κεηά ηαχηα πξνζνίζεη ηψ Κπξίσ 
ακλφλ εληαχζηνλ άκσκνλ εηο νινθαχησκα, θαί λενζζφλ πεξηζηεξάο, ή 
Σξπγφλνο, επί ηήλ ζχξαλ ηήο ζθελήο ηνχ Μαξηπξίνπ πφο ηφλ lεξέα, ή αληί 
ηνχησλ, πξνζνίζεη έλαληη Κπξίνπ δχν λενζζνχο πεξηζηεξψλ, ή δχν ηξπγφλαο. 
Καί εμηιάζεηαη πεξί απηνχ ν Ηεξεχο, φηη απφδνκα απνδεδνκέλνη νπηνί κνί εηζηλ 
εθ πάλησλ ηψλ πηψλ Ηζξαήι, θαί είιεθα απηνχο, θαί εγίαζα απηνχο εκνί, αληί 
ηψλ πξσηνηφθσλ ηψλ Αηγππηίσλ, ή εκέξα επάηαμα πάλ πξσηφηνθνλ ελ γή 
Αηγχπηνπ, απφ αλζξψπνπ έσο θηήλνπο, είπελ ν Θεφο ν χςηζηνο, ν άγηνο 
Ηζξαήι.  

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
( Κεθ. 6, 1-12) 

Δγέλεην ηνχ έηνπο, νχ απέζαλελ Οδίαο ν Βαζηιεχο, είδνλ ηφλ Κχξηνλ 
θαζήκελνλ επί ζξφλνπ πςεινχ θαί επεξκέλνπ, θαί πιήξεο ν νίθνο ηήο δφμεο 
απηνχ. Καί εξαθίκ εηζηήθεηζαλ θχθισ απηνχ, έμ πηέξπγεο ηψ ελί θαί έμ 
πηέξπγεο ηψ ελί, θαί ηαίο κέλ δπζί θαηεθάιππηνλ ηά πξφζσπα απηψλ, ηαίο δέ 
δπζί θαηεθάιππηνλ ηνχο πφδαο, θαί ηαίο δπζίλ επέηαλην. Καί εθέθξαγελ 
έηεξνο πξφο ηφλ έηεξνλ θαί έιεγνλ, «Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο Κχξηνο αβαψζ, 
πιήξεο πάζα ε γή ηήο δφμεο απηνχ». Καί επήξζε ηφ ππέξζπξνλ απφ ηήο 
θσλήο, ήο εθέθξαγνλ, θαί ν νίθνο ελεπιήζζε θαπλνχ. Καί είπνλ.  ηάιαο 
εγψ! (φηη θαηαλέλπγκαη) φηη άλζξσπνο ψλ, θαί αθάζαξηα ρείιε έρσλ, ελ κέζσ 
ιανχ αθάζαξηα ρείιε έρνληνο εγσ νηθψ, θαί ηφλ Βαζηιέα Κχξηνλ 
αβασζείδνλ ηνίο Οθζαικνίο κνπ. Καί απεζηάιε πξφο κε έλ ηψλ εξαθίκ, 
θαί ελ ηή ρεηξί απηνχ είρελ άλζξαθα, φλ ηή ιαβίδη έιαβελ απφ ηνχ 
ζπζηαζηεξίνπ. Καί ήςαην ηνχ ζηφκαηφο κνπ, θαί είπελ, Ηδνχ, ήςαην ηνχην ηψλ 
ρεηιέσλ ζνπ θαί αθειεί ηάο αλνκίαο ζνπ, θαί ηάο ακαξηίαο ζνπ πεξηθαζαξηεί. 
Καί ήθνπζα ηήο θσλήο Κπξίνπ ιέγνληνο. Σίλα απνζηείισ; θαί ηίο πνξεχζεηαη 
πξφο ηφλ ιαφλ ηνχηνλ, θαί είπνλ, Ηδνχ εγψ εηκη, απφζηεηιφλ κε. Καί είπε, 
Πνξεχζεηη, θαί εηπέ ηψ ιαψ ηνχησ, Αθνή αθνχζεηε, θαί νπ κή ζπλήηε, θαί 
βιέπνληεο βιέςεηε, θαί νχ κή ίδεηε. Δπαρχλζε γάξ ε θαξδία ηνχ ιανχ 
ηνχηνπ, θαί ηνίο ψζί βαξέσο ήθνπζαλ, θαί ηνχο νθζαικνχο απηψλ 
εθάκκπζαλ, κή πνηε ίδσζη ηνίο νθζαικνίο, θαί ηνίο σζίλ αθνχζσζη, θαί ηή 
θαξδία ζπλψζη, θαί επηζηξέςσζη, θαί ηάζνκαη απηνχο. Καί είπα, Έσο πφηε, 
Κχξηε; θαί είπελ, Έσο άλ εξεκσζψζη πφιεηο παξά ηφ κή θαηνηθείζζαη, θαί 



νίθνη παξά ηφ κή είλαη αλζξψπνπο, θαί ε γή θαηαιεηθζήζεηαη έξεκνο. Καί 
κεηά ηαχηα καθξπλεί ν Θεφο ηνχο αλζξψπνπο, θαί πιεζπλζήζνληαη νη 
εγθαηαιεηθζέληεο επί ηήο γήο.  

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 19, 1-6, 12, 16, 19-21) 

Ηδνχ Κχξηνο θαζήζεηαη επί λεθέιεο θνχθεο, θαί ήμεη εηο Αίγππηνλ, θαί 
ζεηζζήζεηαη ηά ρεηξνπνίεηα Αηγχπηνπ απφ πξνζψπνπ απηνχ, θαί ε θαξδία 
απηψλ εηηεζήζεηαη ελ απηνίο. Καί ηαξαρζήζεηαη ηφ πλεχκα απηψλ ελ απηνίο, 
θαί ηήλ βνπιήλ απηψλ δηαζθεδάζσ, θαί παξαδψζσ ηήλ Αίγππηνλ εηο ρείξαο 
θπξίσλ ζθιεξψλ, ηάδε ιέγεη Κχξηνο αβαψζ. Καί πίνληαη νη Αηγχπηηνη χδσξ ηφ 
παξά ζάιαζζαλ, ν δέ πνηακφο εθιείςεη θαί μεξαλζήζεηαη. Σάδε ιέγεη Κχξηνο, 
Πνχ εηζη λχλ νη ζνθνί ζνπ; θαί αλαγγεηιάησζάλ ζνη, θαί εηπάησζαλ. Σί 
βεβνχιεπηαη Κχξηνο αβαψζ επ' Αίγππηνλ. Σή εκέξα εθείλε έζνληαη νη 
Αηγχπηηνη σο γπλαίθεο, ελ θφβσ θαί ελ ηξφκσ απφ πξνζψπνπ ηήο ρεηξφο 
Κπξίνπ αβαψζ, ήλ απηφο επηβαιεί απηνίο. Καί έζηαη ζπζηαζηήξηνλ ηψ Κπξίσ 
ελ ρψξα Αηγππηίσλ, θαί ζηήιε πξφο ηφ φξηνλ απηήο ηψ Κπξίσ. Καί έζηαη εηο 
ζεκείνλ εηο ηφλ αηψλα Κπξίσ ελ ρψξα Αηγχπηνπ, φηη θεθξάμνληαη πξφο 
Κχξηνλ, θαί απνζηειεί απηνίο άλζξσπνλ, φο ζψζεη απηνχο. Καί γλσζηφο έζηαη 
Κχξηνο ηνίο Αηγππηίνηο, θαί γλψζνληαη νη Αηγχπηηνη ηφλ Κχξηνλ ελ ηή εκέξα 
εθείλε, θαί πνηήζνπζη ζπζίαλ θαί δψξνλ, θαί εχμνληαη επράο ηψ Κπξίσ, θαί 
απνδψζνπζη.  
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο α'  Αλαηνιίνπ 
Ο παιαηφο εκεξψλ, ν θαί ηφλ λφκνλ πάιαη ελ ηλά δνχο ηψ Μσζεί, ζήκεξνλ 
βξέθνο νξάηαη, θαί θαηά λφκνλ, σο λφκνπ Πνηεηήο, ηφλ λφκνλ εθπιεξψλ, λαψ 
πξνζάγεηαη, θαί ηψ Πξεζβχηε επηδίδνηαη. Γεμάκελνο δέ ηνχηνλ πκεψλ ν 
δίθαηνο, θαί ηψλ δεζκψλ ηήλ έθβαζηλ ηδψλ ηειεζζείζαλ, γεζνζχλσο εβφα. 
Δίδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ απ' αηψλνο Μπζηήξηνλ απνθεθξπκκέλνλ, επ' 
εζράησλ ηνχησλ εκεξψλ θαλεξσζέλ, θψο δηαζθεδάδνλ, ηψλ απίζησλ εζλψλ 
ηήλ ζθνηφκαηλαλ, θαί δφμαλ ηνχ λενιέθηνπ Ηζξαήι, δηφ απφιπζνλ ηφλ δνχιφλ 
ζνπ, εθ ηψλ δεζκψλ ηνχδε ηνχ ζαξθίνπ, πξφο ηήλ αγήξσ θαί ζαπκαζίαλ 
άιεθηνλ δσήλ, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  

Ο απηφο 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

ήκεξνλ ν πάιαη ηψ Μσζεί, ελ ηλά λφκνλ επηδνχο, ηνίο λνκηθνίο ππνθχπηεη 
ζεζκνίο, δη' εκάο εχζπιαγρλνο γεγνλψο. Νχλ ν θαζαξφο Θεφο, σο παηδίνλ 
άγηνλ, κήηξαλ δηαλνίμαλ αγλήλ, εαπηψ ψο Θεφο ζπγθνκίδεηαη, ηήο ηνχ λφκνπ 
θαηάξαο ειεπζεξψλ, θαί θσηίδσλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Ήρνο β' 
Αλδξένπ Ππξνχ 

λπεξ νη άλσ Λεηηνπξγνί ηξφκσ ιηηαλεχνπζη, θάησ λχλ ν πκεψλ, πιηθαίο 
αγθάιαηο δερφκελνο, ηφ ζείνλ ηνίο αλζξψπνηο ελνχζζαη εθήξπηηε, θαί βξνηφλ 
ηφλ νπξάληνλ Θεφλ νπηαλφκελνο, αλαρσξψλ ηψλ επί γήο, ραξκνληθψο 



αλέθξαδελ, ν ηνίο ελ ζθφηεη ηφ αλέζπεξνλ θψο απνθαιχπησλ, Κχξηε δφμα ζνη,  
Ο απηφο 

Γεξκααλνχ 
ήκεξνλ πκεψλ ελ ηαίο αγθάιαηο, ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο ππνδέρεηαη, φλ ππφ 
ηφλ γλφθνλ πξψελ ν Μσυζήο εζεάζαην, ελ ηψ φξεη ηψ ηλά πιάθαο δφληα 
απηψ. Οχηφο εζηηλ, ν ελ ηνίο Πξνθήηαηο ιαιψλ, θαί ηνχ λφκνπ Πνηεηήο, νχηφο 
εζηηλ φλ ν Γαπίδ θαηαγγέιιεη, ν ηνίο πάζη θνβεξφο, ν έρσλ ηφ κέγα θαί 
πινχζηνλ έιενο.  

Ο απηφο  Γεξκαλνχ 
Οη δέ, Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Σφλ Ηεξφλ ε Ηεξά Παξζέλνο πξνζεθφκηζελ, ελ Ηεξψ ηψ Ηεξεί, πιψζαο δέ 
αγθάιαο ν πκεψλ, εδέμαην ηνχηνλ αγαιιφκελνο, θαί εβφεζε. Νχλ απνιχεηο 
ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε Κχξηε.  

Ο απηφο, Σνχ απηνχ 
Ο Κηίζηεο νπξαλνχ θαί γήο, ελ αγθάιαηο εβαζηάδεην, ππφ αγίνπ πκεψλ ηνχ 
πξεζβχηνπ ζήκεξνλ, απηφο γάξ ελ Πλεχκαηη Αγίσ έιεγε. Νχλ ειεπζέξσκαη, 
είδνλ γάξ ηφλ σηήξά κνπ.  

Ο απηφο, Αλαηνιίνπ 
Οη δέ, Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 

ήκεξνλ πκεσλ ν πξεζβχηεο, ελ ηψ Ναψ εηζέξρεηαη, ραίξσλ ηψ πλεχκαηη 
ηφλ Ννκνδφηελ Μσζέσο, θαί πιεξσηήλ ηνχ λφκνπ, αγθάιαηο εηζδέμαζζαη, 
εθείλνο κέλ, δηά γλφθνπ θαί θσλήο ακπδξάο, ζεφπηεο εμίσην, θαί 
θεθαιπκκέλσ πξνζψπσ ηψλ Δβξαίσλ ηάο απίζηνπο θαξδίαο δηήιεγμελ, 
νχηνο δέ, ηφλ πξναηψληνλ Λφγνλ ηνχ Παηξφο, ζσκαησζέληα εβάζηαζε, θαί 
ηψλ Δζλψλ απεθάιπςε ηφ θψο, ηφλ ηαπξφλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ. Καί Άλλα 
Πξνθήηηο αλαδείθλπηαη, ηφλ σηήξα ιπηξσηήλ ηνχ Ηζξαήι θεξχηηνπζα. Απηψ 
βνήζσκελ. Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, δηά ηήο Θενηφθνπ ειέεζνλ εκάο.  

Ήρνο δ' 
Αλδξένπ Κξήηεο 

ήκεξνλ ε Ηεξά Μεηεξ, θαί ηνχ Ηεξνχ πςεινηέξα, επί ηφ Ηεξφλ παξαγέγνλελ, 
εκθαλίδνπζα ηψ θφζκσ, ηφλ ηνχ θφζκνπ Πνηεηήλ, θαί ηνχ λφκνπ πάξνρνλ, φλ 
θαί ελ αγθάιαηο ππνδεμάκελνο, ν πξεζβχηεο πκεψλ, γεξαίξσλ εθξαχγαδε. 
Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ, φηη εηδφλ ζε ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Σνχ απηνχ 

Δξεπλάηε ηάο Γξαθάο, θαζσο είπελ ελ Δπαγγειίνηο Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, ελ 
απηαίο γάξ επξίζθνκελ απηφλ, Σηθηφκελνλ θαί ζπαξγαλνχκελνλ, ηηζελνχκελνλ 
θαί γαιαθηνηξνθνχκελνλ, πεξηηνκήλ δερφκελνλ, θαί ππφ πκεψλ 
βαζηαρζέληα, νχ δνθήζεη νπδέ θαληαζία, αιι' αιεζεία ηψ θφζκσ θαλέληα, 
πξφο φλ βνήζσκελ, ν πξφ αηψλσλ Θεφο, δφμα ζνη.  

Καί λχλ... Ο απηφο 
Γεξκαλνχ, νη δέ Αλαηνιίνπ 

Ο παιαηφο εκεξψλ, λεπηάζαο ζαξθί, ππφ Μεηξφο Παξζέλνπ ηψ Ηεξψ 
πξνζάγεηαη, ηνχ νηθείνπ λφκνπ πιεξψλ ηφ επάγγεικα, φλ πκεψλ δεμάκελνο 
έιεγε. Νχλ απνιχεηο ελ εηξήλε θαηά ηφ ξήκά ζνπ ηφλ δνχιφλ ζνπ, είδνλ γάξ 



νη νθζαικνί κνπ ηφ ζσηεξηφλ ζνπ Κχξηε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Ηδηφκεια 
 

Ήρνο βαξχο 
Κνζκά Μνλαρνχ 

Καηαθφζκεζνλ ηφλ λπκθψλά ζνπ ηψλ, θαί ππφδεμαη ηφλ Βαζηιέα Υξηζηφλ, 
άζπαζαη ηήλ Μαξηάκ, ηήλ επνπξάληνλ πχιελ, αχηε γάξ ζξφλνο Υεξνπβηθφο 
αλεδείρζε, αχηε βαζηάδεη ηφλ Βαζηιέα ηήο δφμεο, λεθέιε θσηφο ππάξρεη ε 
Παξζέλνο, θέξνπζα ελ ζαξθί Τηφλ πξφ Δσζθφξνπ, φλ ιαβψλ πκεψλ ελ 
αγθάιαηο απηνχ εθήξπμε ιανίο, Γεζπφηελ απηφλ είλαη, δσήο θαί ηνχ ζαλάηνπ, 
θαί σηήξα ηνχ θφζκνπ.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ,  
 
Σφλ εθιάκςαληα πξφ αηψλσλ εθ Μεηξφο, επ' εζράησλ δέ εθ κήηξαο 
Παξζεληθήο, θέξνπζα ελ ηψ λαψ, ε απεηξφγακνο Μήηεξ, ηφλ ελ ηλαίσ 
λνκνζεηήζαληα φξεη, ηή δηαηάμεη ηή λνκηθή πεηζαξρνχληα, πξνζήγελ Ηεξεί, 
πξεζβχηε θαί δηθαίσ, Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ, ηδείλ ρξεκαηηζζέληη, φλ δεμάκελνο 
πκεψλ ελ ηαίο αγθάιαηο απηνχ, εγαιιηάζαην βνψλ, Θεφο ππάξρεη νχηνο, 
Παηξί ζπλατδηνο, θαί Λπηξσηεο ηψλ ςπρψλ ήκψλ.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Σφλ νρνχκελνλ ελ άξκαζη Υεξνπβίκ, θαί πκλνχκελνλ ελ άζκαηη εξαθίκ, 
θέξνπζα ελ αγθάιαηο ε Θενηφθνο Μαξία, απεηξνγάκσο εμ απηήο 
ζαξθσζέληα, ηφλ Ννκνδφηελ λφκνπ, πιεξνχληα λφκνπ ηάμηλ, εδίδνπ ρεξζί 
πξεζβχηνπ lεξέσο, δσήλ δέ θέξσλ, δσήο εηείην ιχζηλ, ιέγσλ, Γέζπνηα, λχλ 
απφιπζφλ κε, κελχζαη ηψ Αδάκ, σο είδνλ άηξεπηνλ βξέθνο, Θεφλ 
πξναηψληνλ, θαί σηήξα ηνχ θφζκνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ' 
Αλδξένπ Κξήηεο 

Ο ηνίο Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, θαί πκλνχκελνο ππφ ηψλ εξαθίκ, ζήκεξνλ 
ηψ ζείσ Ηεξψ θαηά λφκνλ πξνζθεξφκελνο, πξεζβπηηθαίο ελζξνλίδεηαη 
αγθάιαηο, θαί ππφ Ησζήθ εηζδέρεηαη δψξα ζενπξεπψο, σο δεχγνο ηξπγφλσλ 
ηήλ ακίαληνλ Δθθιεζίαλ, θαί ηψλ εζλψλ ηφλ λεφιεθηνλ ιαφλ, πεξηζηεξψλ δέ 
δχν λενζζνχο, σο αξρεγφο Παιαηάο ηε θαί Καηλήο. Σνχ πξφο απηφλ ρξεζκνχ 
δέ πκεψλ, ηφ πέξαο δεμάκελνο, επινγψλ ηήλ Παξζέλνλ, Θενηφθνλ Μαξίαλ, 
ηά ηνχ πάζνπο ζχκβνια ηνχ εμ απηήο πξνεγφξεπζε, θαί παξ' απηνχ εμαηηείηαη 
ηήλ απφιπζηλ βνψλ. Νχλ απνιχεηο κε Γέζπνηα, θαζψο πξνεπεγγείισ κνη, φηη 
είδφλ ζε ηφ πξναηψληνλ θψο, θαί σηήξα Κχξηνλ ηνχ Υξηζησλχκνπ ιανχ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε Παξζέλε, εθ ζνχ γάξ αλέηεηιελ ν Ήιηνο ηήο 



δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη. Δπθξαίλνπ θαί 
ζχ Πξεζβχηα δίθαηε, δεμάκελνο ελ αγθάιαηο ηφλ ειεπζεξσηήλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ, ραξηδφκελνο εκίλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Απηφκεινλ 

Υνξφο Αγγειηθφο, εθπιεηηέζζσ ηφ ζαχκα, βξνηνί δέ ηαίο θσλαίο, 
αλαθξάμσκελ χκλνλ, νξψληεο ηήλ άθαηνλ, ηνχ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φλ γάξ 
ηξέκνπζη, ηψλ νπξαλψλ αη Γπλάκεηο, γεξαιέαη λχλ, ελαγθαιίδνληαη ρείξεο, ηφλ 
κφλνλ θηιάλζξσπνλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Ο ψλ ζχλ ηψ Παηξί, επί ζξφλνπ αγίνπ, ειζψλ επί ηήο γήο, εθ Παξζέλνπ 
εηέρζε, θαί βξέθνο εγέλεην, ρξφλνηο ψλ απεξίγξαπηνο, φλ δεμάκελνο, ν 
πκεψλ ελ αγθάιαηο, ραίξσλ έιεγε. Νχλ απνιχεηο Οηθηίξκνλ, επθξάλαο ηφλ 
δνχιφλ ζνπ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηέπιαγε Ησζήθ 

Νεπηάδεη δη' εκέ, ν Παιαηφο ηψλ εκεξψλ, θαζαξζίσλ θνηλσλεί, φ θαζαξψηαηνο 
Θεφο, ίλα ηήλ ζάξθα πηζηψζε κνπ, ηήλ εθ Παξζέλνπ. Καί ηαχηα πκεσλ 
κπζηαγσγνχκελνο, επέγλσ ηφλ απηφλ, Θεφλ θαλέληα ζαξθί, θαί σο δσήλ 
εζπάδεην, θαί ραίξσλ, πξεζβπηηθψο αλεθξαχγαδελ. Απφιπζφλ κε, ζέ γάξ 
θαηείδνλ, ηήλ δσήλ ηψλ απάλησλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

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

Οη Αλαβαζκνί  Αληίθσλνλ Α'  

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



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

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

Πξνθείκελνλ, Ήρνο δ' 
Μλεζζήζνκαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ ελ πάζε γελεά θαί γελεά.  
ηίρ. Δμεξεχμαην ε θαξδία κνπ ιφγνλ αγαζφλ ιέγσ εγψ ηά έξγα κνπ ηψ 
βαζηιεί ε γιψζζά κνπ θάιακνο γξακκαηέσο νμπγξάθνπ.  
 

Πάζα πλνή 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ  
 

Ο Ν' 
 

Γφμα... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 
 

Καί λχλ... ηφ απηφ...  
 

Δίηα Ηδηφκεινλ  Ήρνο πι. β' 
Αλνηγέζζσ ε πχιε ηνχ νπξαλνχ ζήκεξνλ, ν γάξ άλαξρνο Λφγνο ηνχ Παηξφο, 
αξρήλ ιαβψλ ρξνληθήλ, κή εθζηάο ηήο απηνχ ζεφηεηνο, ππφ Παξζέλνπ σο 
βξέθνο ηεζζαξαθνλζήκεξνλ, Μεηξφο εθψλ πξνζθέξεηαη ελ λαψ ηψ λνκηθψ, 
θαί ηνχηνλ αγθάιαηο εηζδέρεηαη ν Πξέζβπο. Απφιπζνλ θξάδσλ, ν δνχινο ηψ 
Γεζπφηε, νη γάξ νθζαικνί κνπ είδνλ ηφ ζσηήξηφλ ζνπ, ν ειζψλ εηο ηφλ 
θφζκνλ, ζψζαη γέλνο αλζξψπσλ, Κχξηε, δφμα ζνη.  
 

Μεηά ηνχην ςάιιεηαη ν Καλψλ, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Υξηζηφλ γεγεζψο Πξέζβπο αγθαιίδεηαη. 
 

Πνίεκα Κνζκά Μνλαρνχ 
Χδή α'  Ήρνο γ'  Ο Δηξκφο 

«Υέξζνλ αβπζζνηφθνλ πέδνλ ήιηνο, επεπφιεπζέ πνηε, σζεί ηείρνο γάξ 
επάγε, εθαηέξσζελ χδσξ, ιαψ πεδνπνληνπνξνχληη, θαί ζεαξέζησο κέιπνληη. 
Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Ραλάησζαλ χδσξ λεθέιαη. Ήιηνο ελ λεθέιε γάξ θνχθε, επνρνχκελνο 
επέζηε, αθεξάηνηο σιέλαηο, Υξηζηφο ελ ηψ λαψ σο βξέθνο, δηφ πηζηνί 
βνήζσκελ. Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 
Ηζρχζαηε ρείξεο πκεψλ, ηψ γήξα αλεηκέλαη, θαί θλήκαη παξεηκέλαη δέ 
Πξεζβχηνπ, απζπβφισο θηλείζζε Υξηζηνχ πξφο ππαληήλ. Υνξείαλ ζχλ 



Αζσκάηνηο ζηήζαληεο, άζσκελ ηψ Κπξίσ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 
πλέζεη ηαζέληεο νπξαλνί επθξάλζεηε, αγάιινπ δέ ε γή, ππεξζέσλ γάξ εθ 
θφιπσλ, ν ηερλίηεο θνηηήζαο, Υξηζηφο ππφ Μεηξφο Παξζέλνπ, Θεψ Παηξί 
πξνζάγεηαη, λήπηνο φ πξφ πάλησλ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Σφ ζηεξέσκα, ηψλ επί ζνί πεπνηζφησλ, ζηεξέσζνλ Κχξηε ηήλ Δθθιεζίαλ, ήλ 
εθηήζσ, ηψ ηηκίσ ζνπ αίκαηη».  
 
Ο πξσηφηνθνο εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ, πξσηφηνθνο λήπηνο, Κφξεο αθζφξνπ, 
ηψ Αδάκ ρείξαο πξνηείλσλ επέθαλε.  
 
Νεπηφθξνλα, ηφλ γεγνλφηα απάηε, πξσηφπιαζηνλ έκπαιηλ επαλνξζψζσλ, 
Θεφο Λφγνο, λεπηάζαο επέθαλε.  
 
Γήο απφγνλνλ, παιηλδξνκήζαζαλ ηαχηε, ζεφηεηνο ζχκκνξθνλ θχζηλ ν 
Πιάζηεο, σο αηξέπησο λεπηάζαο αλέδεημε.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δλ ηψ φξεη ηψ ηλά, πάιαη θαηείδε Μσυζήο, ηά νπίζζηα Θενχ, θαί ακπδξψο 
ζείαο θσλήο, θαηεμηψζε ελ γλφθσ ηε θαί ζπέιιε, λχλ δέ πκεψλ, ηφλ 
ζαξθσζέληα Θεφλ, αηξέπησο δη' εκάο ελεγθαιίζαην, θαί γεγεζψο επείγεην 
ηψλ ηήδε, πξφο ηήλ δσήλ ηήλ αηψληνλ, δηφ εβφα. Νχλ απνιχεηο, ηφλ δνχιφλ 
ζνπ Γέζπνηα.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δθάιπςελ νπξαλνχο, ε αξεηή ζνπ Υξηζηέ, ηήο θηβσηνχ γάξ πξνειζψλ,ηνχ 
αγηάζκαηφο ζνπ, ηήο αθζφξνπ Μεηξφο, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο ζνπ, ψθζεο ψο 
βξέθνο, αγθαινθνξνχκελνο, θαί επιεξψζε ηά πάληα ηήο ζήο αη λέζεσο».  
 
Γεζφκελνο πκεψλ, ηψλ απνξξήησλ κχζηα, ε Θενηφθνο εβφα, φλ πθ' αγίνπ 
πάιαη θερξεκάηηζαη Πλεχκαηνο, λεπηάζαληα Λφγνλ, Υξηζηφλ ελαγθαιίδνπ, 
θξάδσλ απηψ. Δπιήζζε ηά πάληα ηήο ζήο αηλέζεσο.  
 
Ήλ ήιπηζαο πκεψλ ειηθηψηελ βξεθψλ, ραίξσλ ππφδεμαη Υξηζηφλ, ηνχ 
lζξαήι ηνχ ζείνπ ηήλ παξάθιεζηλ, ηφλ λφκνπ Πνηεηήλ θαί Γεζπφηελ, 
πιεξνχληα λφκνπ ηάμηλ, θξάδσλ απηψ. Δπιήζζε ηά πάληα ηήο ζήο αηλέζεσο.  
 
Θεψκελνο πκεψλ Λφγνλ ηφλ άλαξρνλ, κεηά ζαξθφο, σο ελ ζξφλσ 
Υεξνπβηθψ, Παξζέλσ επνρνχκελνλ, ηφλ αίηηνλ ηνχ είλαη ηά πάληα, σο 
βξέθνο, εθπιαγείο εβφα απηψ. Δπιήζζε ηά πάληα ηήο ζήο αηλέζεσο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 



«Χο είδελ Ζζαίαο ζπκβνιηθψο, ελ ζξφλσ επεξκέλσ Θεφλ, ππ' Αγγέισλ 
δφμεο δνξπθνξνχκελνλ, ψ ηάιαο! εβφα, εγψ, πξφ γάξ είδνλ ζσκαηνχκελνλ 
Θεφλ, θσηφο αλεζπέξνπ, θαί εηξήλεο δεζπφδνληα».  
 
πλείο ν ζείνο Πξέζβπο, ηήλ πξνθαλείζαλ, πάιαη ηψ Πξνθήηε δφμαλ, ρεξζί 
Λφγνλ βιέπσλ Μεηξφο θξαηνχκελνλ, ψ ραίξνηο, εβφα εκλή, σο γάξ ζξφλνο 
πεξηέρεηο ηφλ Θεφλ, θσηφο αλεζπέξνπ, θαί εηξήλεο δεζπφδνληα.  
 
Πξνθχςαο ν Πξεζβχηεο, θαί ηψλ ηρλψλ εσζέσο εθαςάκελνο, ηήο 
απεηξνγάκνπ θαί Θενκήηνξνο, πχξ, έθε, βαζηάδεηο Αγλή, βξέθνο θξίηησ 
αγθαιίζαζζαη Θεφλ, θσηφο αλεζπέξνπ, θαί εηξήλεο δεζπφδνληα.  
 
Ρχπηεηαη Ζζαταο, ηνχ εξαθίκ ηφλ άλζξαθα δεμάκελνο, ν Πξέζβπο εβφα ηή 
Θενκήηνξη, ζχ ψζπεξ ιαβίδη ρεξζί ιακπξχλεηο κε, επηδνχζα φλ θέξεηο, 
θσηφο αλεζπέξνπ, θαί εηξήλεο δεζπφδνληα.  
 

Χδή ο'  ΟΔηξκφο 
«Δβφεζέ ζνη, ηδψλ ν Πξέζβπο, ηνίο νθζαικνίο ηφ ζσηήξηνλ, φ ιανίο επέζηε. 
Δθ Θενχ Υξηζηέ ζχ Θεφο κνπ».  
 
ηψλ ζχ ιίζνο, ελαπεηέζεο, ηνίο απεηζνχζη πξνζθφκκαηνο, θαί ζθαλδάινπ 
πέηξα, αξξαγήο πηζηψλ ζσηεξία.  
 
Βεβαίσο θέξσλ, ηνχ ηφλ ραξαθηήξα, πξφ αηψλσλ ζε θχζαληνο, ηήλ βξνηψλ 
δη' νίθηνλ, λχλ αζζέλεηαλ πεξηέζνπ.  
 
Τηφλ Τςίζηνπ, Τηφλ Παξζέλνπ, Θεφλ παηδίνλ γελφκελνλ, πξνζθπλήζαληά ζε, 
λχλ απφιπζνλ ελ εηξήλε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο α' 
Ο κήηξαλ παξζεληθήλ αγηάζαο ηψ ηφθσ ζνπ, θαί ρείξαο ηνχ πκεψλ 
επινγήζαο σο έπξεπε, πξνθζάζαο θαί λχλ έζσζαο εκάο Υξηζηέ ν Θεφο. Αιι' 
εηξήλεπζνλ ελ πνιέκνηο ηφ πνιίηεπκα, θαί θξαηαίσζνλ Βαζηιείο νχο 
εγάπεζαο, ν κφλνο θηιάλζξσπνο.  

Ο Οίθνο 
Σή Θενηφθσ πξνζδξάκσκελ, νη βνπιφκελνη θαηηδείλ ηφλ Τηφλ απηήο, πξφο 
πκεψλ απαγφκελνλ, φλ πεξ νπξαλφζελ νη Αζψκαηνη βιέπνληεο, 
εμεπιήηηνλην ιέγνληεο, ζαπκαζηά ζεσξνχκελ λπλί θαί παξάδνμα, 
αθαηάιεπηα, άθξαζηα, φ ηφλ Αδάκ δεκηνπξγήζαο βαζηάδεηαη σο βξέθνο, ν 
αρψξεηνο ρσξείηαη ελ αγθάιαηο ηνχ Πξεζβχηνπ, ν επί ηψλ θφιπσλ 
απεξηγξάπησο ππάξρσλ ηνχ Παηξφο απηνχ, εθψλ πεξηγξάθεηαη ζαξθί, νχ 
ζεφηεηη, ν κφλνο θηιάλζξσπνο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Β' ηνχ απηνχ κελφο, ε Τπαπαληή ηνχ Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ Υηζηνχ, ελ 



ή εδέμαην απηφλ εηο ηάο αγθάιαο απηνχ ν δίθαηνο πκεψλ.  
ηίρνη 

 Κφιπνπο Παηξφο ηππνχζη ηνχ ζνχ, Υξηζηέ κνπ,  

 Σνχ πκεψλ αη ρείξεο, αη θέξνπζί ζε.  

 Γέμαην δεπηεξίε Υξηζηφλ πκεψλ παξά Νεψ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αγαζνδψξνπ.  
ηίρνη 

 Αγαζνδψξσ δψξνλ εμ εκψλ ιφγσλ,  

 Γσξψ, δνζέληη ηψ Θεψ δη' αηκάησλ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«έ ηφλ ελ ππξί δξνζίζαληα, Παίδαο ζενινγήζαληαο, θαί Παξζέλσ, αθεξάησ, 
ελνηθήζαληα, Θεφλ Λφγνλ πκλνχκελ, επζεβψο κεισδνχληεο. Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Αδάκ εκθαλίζσλ άπεηκη, εηο Άδνπ δηαηξίβνληη, θαί ηή Δχα πξνζθνκίζσλ 
επαγγέιηα, πκεψλ αλεβφα, ζχλ Πξνθήηαηο ρνξεχσλ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Γέλνο ρντθφλ ξπζφκελνο Θεφο, έσο ηνχ Άδνπ ήμεη, αηρκαιψηνηο δέ παξέμεη 
πάζηλ άθεζηλ, θαί αλάβιεςηλ πνλεξνίο, σο αιάινηο βνήζαη. Δπινγεηφο, ν 
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Καί ζνχ ηήλ θαξδίαλ άθζνξε, ξνκθαία δηειεχζεηαη, πκεψλ ηή Θενηφθσ 
πξνεγφξεπζελ, ελ ηαπξψ θαζνξψζεο, ηφλ Τηφλ ψ βνψκελ. Δπινγεηφο ν 
Θεφο, φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Αζηέθησ ππξί ελσζέληεο, νη ζενζεβείαο πξνεζηψηεο Νεαλίαη, ηή θινγί δέ κή 
ισβεζέληεο, ζείνλ χκλνλ έκειπνλ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Λαφο Ηζξαήι ηήλ ζήλ δφμαλ, ηφλ Δκκαλνπήι νξψλ παηδίνλ εθ Παξζέλνπ, πξφ 
πξνζψπνπ ηήο ζείαο θηβσηνχ λχλ ρφξεπε. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ηδνχ, πκεψλ αλεβφα, ηφ αληηιεγφκελνλ ζεκείνλ νχηνο έζηαη, Θεφο ψλ θαί 
παηδίνλ, ηνχησ πίζηεη κέιςσκελ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Εσή πεθπθψο νχηνο έζηαη, πηψζηο ααπεηζνχζη, λεπηάζαο Θεφο Λφγνο, σο 



αλάζηαζηο πάζη, ηνίο πίζηεη κέιπνπζηλ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, 
θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ' 
ΜΔΓΑΛΤΝΑΡΗΑ 

Φαιιφκελα ελ ηή Χδή ηαχηε 
Ήρνο γ' 

 Αθαηάιεπηφλ εζηη, ηφ ηεινχκελνλ ελ ζνί, θαί Αγγέινηο θαί βξνηνίο, 
Μεηξνπάξζελε αγλή.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ λφκσ, ζθηά θαί γξάκκαηη, ηχπνλ θαηίδσκελ νη πηζηνί, πάλ άξζελ ηφ ηήλ 
κήηξαλ δηαλνίγνλ, άγηνλ Θεψ, δηφ πξσηφηνθνλ Λφγνλ, Παηξφο αλάξρνπ Τηφλ, 
πξσηνηνθνχκελνλ Μεηξί, απεηξάλδξσ, κεγαιχλνκελ». 

 Αγθαιίδεηαη ρεξζίλ, ν Πξεζβχηεο πκεψλ, ηφλ ηνχ λφκνπ Πνηεηήλ, θαί 
Γεζπφηελ ηνχ παληφο.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ λφκσ, ζθηά θαί γξάκκαηη, ηχπνλ θαηίδσκελ νη πηζηνί, πάλ άξζελ ηφ ηήλ 
κήηξαλ δηαλνίγνλ, άγηνλ Θεψ, δηφ πξσηφηνθνλ Λφγνλ, Παηξφο αλάξρνπ Τηφλ, 
πξσηνηνθνχκελνλ Μεηξί, απεηξάλδξσ, κεγαιχλνκελ». 

 Βνπιεζείο ν Πιαζηνπξγφο, ίλα ζψζε ηφλ Αδάκ, κήηξαλ ψθεζε ηήλ ζήλ, 
ηήο Παξζέλνπ θαί αγλήο.  

Σνίο πξίλ λενγλψλ ηξπγφλσλ δεχγνο, δπάο ηε ήλ λενζζψλ, αλζ' ψλ ν ζείνο 
Πξέζβπο, θαί ζψθξσλ Άλλα πξνθήηηο, ηψ εθ Παξζέλνπ ηερζέληη, θαί νίσ 
γφλσ Παηξφο, ελ ηψ λαψ πξνζηφληη, ιεηηνπξγνχληεο εκεγάιπλνλ. 

 Γέλνο άπαλ ηψλ βξνηψλ, καθαξίδεη ζε Αγλή, θαί δνμάδεη ζε πηζηψο, σο 
Μεηέξα ηνχ Θενχ.  

Σνίο πξίλ λενγλψλ ηξπγφλσλ δεχγνο, δπάο ηε ήλ λενζζψλ, αλζ' ψλ ν ζείνο 
Πξέζβπο, θαί ζψθξσλ Άλλα πξνθήηηο, ηψ εθ Παξζέλνπ ηερζέληη, θαί νίσ 
γφλσ Παηξφο, ελ ηψ λαψ πξνζηφληη, ιεηηνπξγνχληεο εκεγάιπλνλ. 

 Γεχηε, ίδεηε Υξηζηφλ, ηφλ Γεζπφηελ ηνχ παληφο, φλ βαζηάδεη πκεψλ, 
ζήκεξνλ ελ ηψ λαψ.  

Σνίο πξίλ λενγλψλ ηξπγφλσλ δεχγνο, δπάο ηε ήλ λενζζψλ, αλζ' ψλ ν ζείνο 
Πξέζβπο, θαί ζψθξσλ Άλλα πξνθήηηο, ηψ εθ Παξζέλνπ ηερζέληη, θαί νίσ 
γφλσ Παηξφο, ελ ηψ λαψ πξνζηφληη, ιεηηνπξγνχληεο εκεγάιπλνλ. 

 Δπηβιέπεηο πξφο ηήλ γήλ, θαί πνηείο ηξέκεηλ απηήλ, θαί πψο γέξσλ 
θεθκεθψο, ζέ θαηέρεη ελ ρεξζί; 

Σνίο πξίλ λενγλψλ ηξπγφλσλ δεχγνο, δπάο ηε ήλ λενζζψλ, αλζ' ψλ ν ζείνο 
Πξέζβπο, θαί ζψθξσλ Άλλα πξνθήηηο, ηψ εθ Παξζέλνπ ηερζέληη, θαί νίσ 
γφλσ Παηξφο, ελ ηψ λαψ πξνζηφληη, ιεηηνπξγνχληεο εκεγάιπλνλ. 

 Εήζαο έηε πκεψλ, έσο είδε ηφλ Υξηζηφλ, θαί εβφα πξφο απηφλ. Νχλ 
απφιπζηλ δεηψ.  

Απέδσθάο κνη εβφα πκεψλ, ηνχ σηεξίνπ ζνπ Υξηζηέ αγαιιίαζηλ, απφιαβέ 
ζνπ ηφλ ιάηξηλ, ηφλ ηή ζθηά θεθκεθφηα, λένλ ηήο ράξηηνο, ηεξνθήξπθα κχζηελ, 
ελ αηλέζεη κεγαιχλνληα.  



 Ζ ιαβίο ε κπζηηθή, ε ηφλ άλζξαθα Υξηζηφλ, ζπιιαβνχζα ελ γαζηξί, ζχ 
ππάξρεηο Μαξηάκ.  

Απέδσθάο κνη εβφα πκεψλ, ηνχ σηεξίνπ ζνπ Υξηζηέ αγαιιίαζηλ, απφιαβέ 
ζνπ ηφλ ιάηξηλ, ηφλ ηή ζθηά θεθκεθφηα, λένλ ηήο ράξηηνο, ηεξνθήξπθα κχζηελ, 
ελ αηλέζεη κεγαιχλνληα.  

 Θέισλ ελελζξψπεζαο, ν πξνάλαξρνο Θεφο, θαί λαψ πξνζθέξεζαη, 
ηεζζαξαθνλζήκεξνο.  

Απέδσθάο κνη εβφα πκεψλ, ηνχ σηεξίνπ ζνπ Υξηζηέ αγαιιίαζηλ, απφιαβέ 
ζνπ ηφλ ιάηξηλ, ηφλ ηή ζθηά θεθκεθφηα, λένλ ηήο ράξηηνο, ηεξνθήξπθα κχζηελ, 
ελ αηλέζεη κεγαιχλνληα.  

 Καηειζφλη' εμ νπξαλνχ, ηφλ Γεζπφηελ ηνχ παληφο, ππεδέμαην απηφλ, 
πκεσλ ν Ηεξεχο.  

Απέδσθάο κνη εβφα πκεψλ, ηνχ σηεξίνπ ζνπ Υξηζηέ αγαιιίαζηλ, απφιαβέ 
ζνπ ηφλ ιάηξηλ, ηφλ ηή ζθηά θεθκεθφηα, λένλ ηήο ράξηηνο, ηεξνθήξπθα κχζηελ, 
ελ αηλέζεη κεγαιχλνληα.  

 Λάκπξπλφλ κνπ ηήλ ςπρήλ, θαί ηφ θψο ηφ αηζζεηφλ, φπσο ίδσ θαζαξψο, 
θαί θεξχμσ ζε Θεφλ.  

 Μεηξνπάξζελε αγλή, ηί πξνζθέξεηο ηψ λαψ, λένλ βξέθνο απνδνχο, ελ 
αγθάιαηο πκεψλ; 

Ηεξνπξεπψο άλζσκνινγείην, Άλλα ππνθεηεχνπζα, ε ζψθξσλ θαί Οζία, θαί 
Πξεζβπξά ηψ Γεζπφηε, ελ ηψ λαψ δηαξξήδελ, ηήλ Θενηφθνλ δέ 
αλαθεξχηηνπζα, πάζη ηνίο παξνχζηλ εκεγάιπλελ.  

 Νχλ απφιπζηλ δεηψ, απφ ζνχ ηνχ Πιαζηνπξγνχ, φηη εηδφλ ζε Υξηζηέ, ηφ 
ζσηήξηφλ κνπ θψο.  

 λ νη άλσ ιεηηνπξγνί, ηξφκσ ιηηαλεχνπζη, θάησ λχλ ν πκεψλ, αγθαιίδεηαη 
ρεξζί.  

Ηεξνπξεπψο άλζσκνινγείην, Άλλα ππνθεηεχνπζα, ε ζψθξσλ θαί Οζία, θαί 
Πξεζβπξά ηψ Γεζπφηε, ελ ηψ λαψ δηαξξήδελ, ηήλ Θενηφθνλ δέ 
αλαθεξχηηνπζα, πάζη ηνίο παξνχζηλ εκεγάιπλελ.  

Γφμα... 

 Ζ ηή θχζεη κέλ Μνλάο, ηνίο πξνζψπνηο δέ Σξηάο, θχιαηηε ηνχο δνχινπο 
ζνπ, ηνχο πηζηεχνληαο εηο ζέ.  

Ηεξνπξεπψο άλζσκνινγείην, Άλλα ππνθεηεχνπζα, ε ζψθξσλ θαί Οζία, θαί 
Πξεζβπξά ηψ Γεζπφηε, ελ ηψ λαψ δηαξξήδελ, ηήλ Θενηφθνλ δέ 
αλαθεξχηηνπζα, πάζη ηνίο παξνχζηλ εκεγάιπλελ.  

Καί λχλ... 

 Θενηφθε ε ειπίο, πάλησλ ηψλ Υξηζηηαλψλ, ζθέπε θξνχξεη θχιαηηε, ηνχο 
ειπίδνληαο εηο ζέ.  

Ηεξνπξεπψο άλζσκνινγείην, Άλλα ππνθεηεχνπζα, ε ζψθξσλ θαί Οζία, θαί 
Πξεζβπξά ηψ Γεζπφηε, ελ ηψ λαψ δηαξξήδελ, ηήλ Θενηφθνλ δέ 
αλαθεξχηηνπζα, πάζη ηνίο παξνχζηλ εκεγάιπλελ.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ λφκσ, ζθηά θαί γξάκκαηη, ηχπνλ θαηίδσκελ νη πηζηνί, πάλ άξζελ ηφ ηήλ 
κήηξαλ δηαλνίγνλ, άγηνλ Θεψ, δηφ πξσηφηνθνλ Λφγνλ, Παηξφο αλάξρνπ Τηφλ, 



πξσηνηνθνχκελνλ Μεηξί, απεηξάλδξσ, κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ, απηφκεινλ 
Δλ πλεχκαηη ηψ ηεξψ παξαζηάο ν Πξεζβχηεο, αγθάιαηο ππεδέμαην, ηφλ ηνχ 
λφκνπ Γεζπφηελ, θξαπγάδσλ. Νχλ ηνχ δεζκνχ κε, ηήο ζαξθφο απφιπζνλ, σο 
είξεθαο ελ εηξήλε, είδνλ γάξ ηνίο νθζαικνίο, απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί Ηζξαήι 
ζσηεξίαλ. (Δθ γ') 
 

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

Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Νφκνλ ηφλ ελ γξάκκαηη, απνπιεξψλ ν θηιάλζξσπνο, ηψ λαψ λχλ 
πξνζάγεηαη, θαί ηνχηνλ εηζδέρεηαη, γεξαηαίο αγθάιαηο, πκεψλ ν πξέζβπο, 
Νχλ απνιχεηο κε βνψλ, πξφο ηήλ εθείζελ καθαξηφηεηα, θαηείδνλ γάξ ζε 
ζήκεξνλ, ζάξθα ζλεηήλ πεξηθείκελνλ, ηφλ δσήο θπξηεχνληα, θαί ζαλάηνπ 
δεζπφδνληα.  
 
Φψο εηο απνθάιπςηλ, εζλψλ επέθαλαο Κχξηε, επί θνχθεο θαζήκελνο, 
λεθέιεο ν Ήιηνο, ηήο δηθαηνζχλεο, λφκνπ ηφ ζθηψδεο, απνπιεξψλ θαί ηήλ 
αξρήλ, θαζππνθαίλσλ ηήο λέαο ράξηηνο, δηφ ζε ζεαζάκελνο, ν πκεψλ 
αλεθξαχγαδελ. Δθ θζνξάο κε απφιπζνλ, φηη είδφλ ζε ζήκεξνλ.  
 
Κφιπσλ ηνχ γελλήηνξνο, κή ρσξηζζείο ηή ζεφηεηη, ζαξθσζείο σο επδφθεζαο, 
αγθάιαηο θξαηνχκελνο, ηήο Αεηπαξζέλνπ, ρεξζίλ επεδφζεο, ηνχ ζενδφρνπ 
πκεψλ, ν ηή ρεηξί ζνπ θξαηψλ ηά ζχκπαληα, δηφ Νχλ απνιχεηο κε, 
πεξηραξψο αλεθξαχγαδελ, ελ εηξήλε ηφλ δνχιφλ ζνπ, φηη εηδφλ ζε Γέζπνηα.  

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

Ο ελ ρεξζί πξεζβπηηθαίο, ηήλ ζήκεξνλ εκέξαλ, σο εθ' άξκαηνο Υεξνπβίκ, 
αλαθιηζήλαη επδνθήζαο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί εκάο ηνχο πκλνχληάο ζε, ηήο ηψλ 
παζψλ ηπξαλλίδνο, αλαθαινχκηελνο ξχζαη, θαί ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Γνμνινγία Μεγ. θαί Απφιπζηο 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Σά Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο, ε γ' θαί ο' Χδή. Δη δέ βνχιεη, εηπέ ηά 
παξφληα Αληίθσλα.  
 

Αληίθσλνλ Α' 
ηίρ. Δμεξεχμαην ε θαξδία κνπ ιφγνλ αγαζφλ.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 



ηίρ. Ζ γισζζά κνπ θάιακνο γξακκαηέσο νμπγξάθνπ.  
 
Σαίο Πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. Δμερχζε ράξηο ελ ρείιεζί ζνπ.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  
 
ηίρ. Γηά ηνχην επιφγεζέ ζε ν Θεφο εηο ηφλ αηψλα.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ...  

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

Αληίθσλνλ Β' 
ηίρ. Πεξίδσζαη ηήλ ξνκθαίαλ ζνπ επί ηφλ κεξφλ ζνπ δπλαηέ.  
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ, ν ελ αγθάιαηο ηνχ Γηθαίνπ πκεσλ βαζηαρζείο, 
ςάιινληάο ζνη, Αιιεινχτα.  
 
ηίρ. Καί έληεηλαη θαί θαηεπνδνχ θαί βαζίιεπε.  
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ... 
 
ηίρ. Σά βέιε ζνπ εθνλεκέλα δπλαηέ, ιανί ππνθάησ ζνπ πεζνχληαη.  
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ.  
 
ηίρ. Ράβδνο επζχηεηνο ε ξάβδνο ηήο βαζηιείαο ζνπ.  
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ...  

Γφμα... Καί λχλ... 
Ο κνλνγελήο Τηφο, θαί Λφγνο ηνχ Θενχ... 
 

Αληίθσλνλ Γ' 
ηίρ. Άθνπζνλ ζχγαηεξ θαί ίδε, θαί θιίλνλ ηφ νχο ζνπ.  

Ήρνο α' 
Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε Παξζέλε, εθ ζνχ γάξ αλέηεηιελ ν Ήιηνο ηήο 
δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη. Δπθξαίλνπ θαί 
ζχ Πξεζβχηα δίθαηε, δεμάκελνο ελ αγθάιαηο ηφλ ειεπζεξσηήλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ, ραξηδφκελνο εκίλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ. 
 
ηίρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ.  
 
Υαίξε θεραξηησκέλε...  



 
ηίρ. Μλεζζήζνκαη ηνχ νλφκαηφο ζνπ, ελ πάζε γελεά θαί γελεά.  
 
Υαίξε θεραξηησκέλε...  
 

Δ η ζ ν δ η θ φ λ 
Δγλψξηζε Κχξηνο ηφ σηήξηνλ απηνχ ελαληίνλ πάλησλ ηψλ εζλψλ.  
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε Παξζέλε, εθ ζνχ γάξ αλέηεηιελ ν Ήιηνο ηήο 
δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη. Δπθξαίλνπ θαί 
ζχ Πξεζβχηα δίθαηε, δεμάκελνο ελ αγθάιαηο ηφλ ειεπζεξσηήλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ, ραξηδφκελνο εκίλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο α' 
Ο κήηξαλ παξζεληθήλ αγηάζαο ηψ ηφθσ ζνπ, θαί ρείξαο ηνχ πκεψλ 
επινγήζαο σο έπξεπε, πξνθζάζαο θαί λχλ έζσζαο εκάο Υξηζηέ ν Θεφο. Αιι' 
εηξήλεπζνλ ελ πνιέκνηο ηφ πνιίηεπκα, θαί θξαηαίσζνλ Βαζηιείο νχο 
εγάπεζαο, ν κφλνο θηιάλζξσπνο. 
 

Δηο ηφ Δμαηξέησο 
Ήρνο γ' 

Θενηφθε ε ειπίο, πάλησλ ηψλ Υξηζηηαλψλ, ζθέπε θξνχξεη θχιαηηε, ηνχο 
ειπίδνληαο εηο ζέ.  
 

Κνηλσληθφλ 
Πνηήξηνλ ζσηεξίνπ ιήςνκαη, θαί ηφ φλνκα Κπξίνπ επηθαιέζνκαη. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί Γηθαίνπ πκεσλ ηνχ Θενδφρνπ, θαί Άλλεο ηήο 

Πξνθήηηδνο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
ηηρεξά ηήο Δνξηήο 

 
Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Ο Πνηεηήο ηψλ απάλησλ, θαί Λπηξσηήο εκψλ, ππφ Μεηξφο Παξζέλνπ, ηψ 
λαψ πξνζελερζε, φζελ ν Πξεζβχηεο ηνχηνλ ιαβψλ, κεηά ραξάο 
αλεθξαχγαδε, Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Αγαζέ, ελ εηξήλε σο επδφθεζαο.  



 
Ο πκεψλ ελ αγθάιαηο, εθ ηήο Παξζέλνπ ιαβψλ, ηφλ πξφ πάλησλ αηψλσλ, 
γελλεζέληα σηήξα, Δίδνλ, αλεβφα, ηφλ θσηηζκφλ, ηήο ζήο δφμεο ηά πέξαηα, 
λχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Αγαζέ, ελ εηξήλε, φηη είδφλ ζε.  
 
Σφλ επ' εζράησλ ηερζέληα, εηο ζσηεξίαλ βξνηψλ, ν πκεψλ βαζηάζαο, ελ 
αγθάιαηο σηήξα, ραίξσλ αλεβφα. Δίδνλ ηφ θψο ηψλ Δζλψλ θαί ηήλ δφμαλ 
ηνχ Ηζξαήι, λχλ απνιχεηο, σο είξεθαο ν Θεφο, εθ ηψλ ηήδε ηή θειεχζεη ζνπ.  
 

ηηρεξά ηψλ Αγίσλ 
 

Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Γίθαηνο θαί ηέιεηνο, θαί θαηά πάληα ανίδηκνο, ρξεκαηίδσλ ζεφπλεπζηε, Θεφλ 
κφλνλ ηέιεηνλ, εηο ηφ δηθαηψζαη, ηφλ θφζκνλ ειζφληα, θαζππεδέμσ ηαίο ρεξζί, 
ζσκαησζέληα θαί απνιέιπζαη, ηνχ ζψκαηνο βνψλ απηψ, Νχλ απνιχεηο ηφλ 
δνχιφλ ζνπ, ελ εηξήλε θηιάλζξσπε, φηη είδφλ ζε ζήκεξνλ.  
 
Νεάδσλ ηψ πλεχκαηη, πξνβεβεθψο δέ ηψ ζψκαηη, πκεψλ θερξεκάηηναη, κή 
φςεζζαη ζάλαηνλ, έσο ίδεο βξέθνο, λένλ ηφλ πξνφληα, πξφ ηψλ αηψλσλ 
Πνηεηήλ, Θεφλ ηφλ φισλ ζάξθα πησρεχζαληα, ηδψλ δέ αλεζθίξηεζαο, θαί ηήο 
ζαξθφο ιχζηλ ήηεζαο, πξφο ηά ζεία ζθελψκαηα, κεηαβάο αγαιιφκελνο.  
 
Άλλα ε ζεφπλεπζηνο, θαί πκεψλ ν παλφιβηνο, πξνθεηεία ιακπφκελνη, ελ 
λφκσ ηε άκεκπηνη, απνδεδεηγκέλνη, ηνλ λφκνπ Γνηήξα, βξέθνο νθζέληα θαζ' 
εκάο, ηδφληεο ηνχηνλ λχλ πξνζεθχλεζαλ, απηψλ ηήλ Μλήκελ ζήκεξνλ, 
πεξηραξψο ενξηάζσκελ, θαηά ρξένο δνμάδνληεο, Ηεζνχλ ηφλ θηιάλζξσπνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α' 
Ο παιαηφο εκεξψλ, λεπηάζαο ζαξθί, ππφ Μεηξφο Παξζέλνπ ηψ Ηεξψ 
πξνζάγεηαη, ηνχ νηθείνπ λφκνπ πιεξψλ ηφ επάγγεικα, φλ πκεψλ δεμάκελνο 
έιεγε, Νχλ απνιχεηο ελ εηξήλε, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ηφλ δνχιφλ ζνπ, είδνλ γάξ 
νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηήξηφλ ζνπ Άγηε.  
 

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Σφ ραχλνλ θαί εθιπηνλ, Παξζελνκήηνξ παλάκσκε, ηήο ςπρήο κνπ κεηάβαιε, 
εηο ξψζηλ θαί δχλακηλ, λχλ ηνχ ζείνπ θφβνπ, πνηείλ ηε θαί πξάηηεηλ, ηά 
δηθαηψκαηα Υξηζηνχ, φπσο εθθχγσ ηφ πχξ ηφ άζβεζηνλ, θαί θιήξνλ ηφλ 
νπξάληνλ, θαί ηήλ δσήλ ηήλ απέξαληνλ, δηά ζνχ εχξσ Γέζπνηλα, 
επθξαηλφκελνο πάληνηε.  

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



ηαχξσζηλ.  

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  

 
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

ήκεξνλ ν σηήξ, σο βξέθνο πξνζελέρζε, ελ ηψ λαψ Κπξίνπ, θαί ρεξζί 
γεξαιέαηο, φ Πξέζβπο ηνχηνλ δέρεηαη.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ,  
 
Νήπηνο ηή ζαξθί, ν παιαηφο ηψ ρξφλσ, νξάηαη παξαδφμσο, ηήλ ζήκεξνλ 
εκέξαλ, θαί ηψ λαψ πξνζάγεηαη.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Γέρνπ ψ πκεψλ, ε Πάλαγλνο εβφα, έλ αγθάιαηο σο βξέθνο, ηφλ Κχξηνλ ηήο 
δφμεο, θαί θφζκνπ ηφ ζσηήξηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο α' 
Ο παιαηφο εκεξψλ, ν θαί ηφλ λφκνλ πάιαη ελ ηλά δνχο ηψ Μσζεί, ζήκεξνλ 
βξέθνο νξάηαη, θαί θαηά λφκνλ, σο λφκνπ Πνηεηήο, ηφλ λφκνλ εθπιεξψλ, λαψ 
πξνζάγεηαη, θαί ηψ Πξεζβχηε απνδίδνηαη. Γεμάκελνο δέ ηνχηνλ πκεψλ ν 
δίθαηνο, θαί ηψλ δεζκψλ ηήλ έθβαζηλ ηδψλ ηειεζζείζαλ, γεζνζχλσο εβφα. 
Δίδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ απ' αηψλνο κπζηήξηνλ απνθεθξπκκέλνλ, επ' 
εζράησλ ηνχησλ εκεξψλ θαλεξσζέλ, θψο δηαζθεδάδνλ, ηψλ απίζησλ εζλψλ 
ηήλ ζθνηφκαηλαλ θαί δφμαλ ηνχ λενιέθηνπ Ηζξαήι, δηφ απφιπζνλ ηφλ δνχιφλ 
ζνπ, εθ ηψλ δεζκψλ ηνχδε ηνχ ζαξθίνπ, πξφο ηήλ αγήξσ θαί ζαπκαζίαλ 
άιεθηνλ δσήλ, φ παξέρσλ ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε Παξζέλε, εθ ζνχ γάξ αλέηεηιελ ν Ήιηνο ηήο 
δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη. Δπθξαίλνπ θαί 
ζχ Πξεζβχηα δίθαηε, δεμάκελνο ελ αγθάιαηο ηφλ ειεπζεξσηήλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ, ραξηδφκελνο εκίλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ. 

 
Καί Απφιπζηο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  

 
Κάζηζκα  Ήρνο α' 

Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 
Θεζαπξέ ηψλ αηψλσλ, ε δσή ηψλ απάλησλ, δη' εκέ λεπηάζαο, ππφ λφκνλ 
εγέλνπ, φ πάιαη ραξάμαο ελ πιαμί, ηφλ λφκνλ ελ ηψ ηλά, ίλα πάληαο 



απαιιάμεο, εθ ηήο ηνχ λφκνπ πάιαη δνπιείαο. Γφμα ηή επζπιαγρλία ζνπ 
σηήξ, δφμα ηή βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή νηθνλνκία ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Δληψ λαψ πξνζελέρζεο ηά εηζηζκέλαπιεξψλ, ν Πνηεηήο θαί Γεζπφηεο θαί ν 
ηνχ λφκνπ δνηήξ, θαί αγθάιαηο πκεσλ επδνθία ηή ζή, βαζηαρζήλαη ελ ζαξθί, 
ν ηνίο πάζη θνβεξφο, θαί πάζαλ θηίζηλ ζπλέρσλ, ελέζρνπ κφλε Οηθηίξκνλ, ηφο 
θψο πάζηλ απνθαιχςαο εκίλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Δίηα ιέγνληαη νη Καλφλεο, ν ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ ν παξψλ, νχ ε 
αθξνζηηρίο.  
 

Γέρνπ ηφλ χκλνλ πκεψλ Θενδφρε. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη ηή 
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο, 
ηαχηεο ηά ζαχκαηα».  
 
Γηθαίσλ ζθελψκαζη, πεξηραξψο απιηδφκελνο, ηφλ δίθαηνλ Κχξηνλ, πκεσλ 
δίθαηε, ηνχο ηήλ ζείαλ ζνπ, ηεινχληαο δηθαηψζαη, κεηάζηαζηλ αίηεζαη, 
καθαξηψηαηε.  
 
Δλ λφκσ γελφκελνο, Ηεξνπξγφο Ηεξψηαηε, φλ λφκνο εθήξπμε, βξέθνο 
ηεζέαζαη, θαί ηήο θχζεσο, ηψ λφκσ Θενδφρε, ζαλψλ πξφο αζάλαηνλ, ραίξσλ 
κεηέβεο δσήλ.  
 
Υεηξί ηφλ θαηέρνληα, ηήο νηθνπκέλεο ηά πέξαηα, Παξζέλνπ θεξφκελνλ, ρεξζίλ 
εψξαθαο, θαί ηηκίαηο ζνπ, δεμάκελνο αγθάιαηο, Μσζέσο αλψηεξνο, ψθζεο 
Παλφιβηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο πιήξεο Κεθέλσηαη, ν πξναηψληνο άξρεηαη, φ Λφγνο παρχλεηαη, ν Πιάζηεο 
πιάηηεηαη, ν αρψξεηνο, ρσξείηαη ελ θνηιία, ηή ζή ζσκαηνχκελνο, 
ζενραξίησηε.  
 

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



 
Τςσζείο ηαίο πξάμεζη, ηαίο Ηεξαίο ζεεγφξε, θσηνεηδήο σο ζηχινο 
επεξεηδφκελνο ζαθψο, ηψ Παλαγίσ Πλεχκαηη γεγέλεζαη, φζελ επθεκνχκέλ 
ζε.  
 
Σφλ ηνχ λφκνπ Κχξηνλ, θαζππαλνίμαληα κήηξαλ, παξζεληθήλ θαί βξέθνο 
ζσκαηνθφξνλ πκεψλ, γεγελεκέλνλ έβιεςαο δσξνχκελνλ, πάζηλ 
απνιχηξσζηλ.  
 
Ο ρεηξί ηφλ άλζξσπνλ, δεκηνπξγήζαο ρεξζί ζνπ, ζσκαησζείο θξαηείηαη, 
θαζαγηάδσλ ζε ζαθψο, θαί πξφο ηήλ δσήλ ηήλ κέιινπζαλ αηηήζαληα, Μάθαξ 
απνιχεη ζε.  

Θενηνθίνλ 
Ννεηήλ ιαβίδα ζε, άλζξαθα θέξνπζαλ ζείνλ, ηφλ εθ ηψλ ζψλ αηκάησλ 
ζσκαησζέληα ππέξ λνχλ, ν πκεψλ σο έβιεςε Παλάκσκε, ραίξσλ 
εκαθάξηδε.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Δθ ηήο Παξζέλνπ ζε, ζσκαησζέληα Υξηζηέ, ραίξσλ εδέμαην, ν Ηεξφο πκεψλ, 
Νχλ απνιχεηο εθβνψλ, ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, Άλλα δέ ε άκεκπηνο, ε 
Πξνθήηηο θαί έλδνμνο, ηήλ αλζνκνιφγεζηλ, θαί ηφλ χκλνλ πξνζήγέ ζνη. Ζκείο 
δέ Εσνδφηα βνψκέλ ζνη, Γφμα ηψ νχησο επδνθήζαληη.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Ήρνο β'  Σήλ σξαηφηεηα 
Αθαηαλφεηνλ, θαί αθαηάιεπηνλ, ππάξρεη Γέζπνηλα, ζενραξίησηε, ηφ 
πεπξαγκέλνλ επί ζνί, θξηθηφλ φλησο κπζηήξηνλ! ηφλ γάξ απεξίιεπηνλ, 
ζπιιαβνχζα εθχεζαο, ζάξθα πεξηζέκελνλ, εμ αρξάλησλ αηκάησλ ζνπ, φλ 
πάληνηε Αγλή σο Τηφλ ζνπ, δπζψπεη ηνχ ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  

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

 
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».  
 
Τπεξήθκαζαο ηψ γήξα, ηή δέ πίζηεη ελέαδεο, λένλ βξέθνο ζέισλ, βιέςαη 



πκεψλ ηφλ παληέιεηνλ, αλαθαηλίδνληα θφζκνλ ηφλ γεξάζαληα, επηζέζεη ηνχ 
παιαηνχ πνιεκήηνξνο.  
 
Μαθαξίζσκελ ζπκθψλσο, πκεψλ ηφλ καθάξηνλ, σο αμησζέληα, βιέςαη ηφλ 
Θεφλ ηφλ καθάξηνλ, ζάξθα θνξέζαληα, φπσο απεξγάζεηαη, καθαξίνπο, ηνχο 
πξίλ αζιίνπο ρξεκαηίδνληαο.  
 
Ννκνδφηελ ζε γηλψζθσ, θαί λνκίκσλ ηήο θχζεσο, ζαξθσζέληα δίρα, λφκνλ 
ηε θαηλφλ εηζνηθίζαληα, ν πκεψλ αλεβφα, κφλε Κχξηε, Νχλ απφιπζφλ κε, 
πξφο δσήλ ηήλ αθήξαηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο ρεηξί ηά πάληα θέξσλ, ελ ρεξζί βαζηαδφκελνο ηήο αεηπαξζελνπ, ηαχηελ 
Υεξνπβίκ απεηξγάζαην, θαί εξαθίκ αλσηέξαλ σο γελλήηξηαλ, ήλ 
πκλήζσκελ, θαί επζεβψο καθαξίζσκελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα».  
 
Ννφο θαζαξφηεηη, Θεψ ηψ παληνθξάηνξη, Άγγεινο θαζάπεξ ιεηηνπξγήζαο, 
Μάθαξ ελαίκνηο ζπζίαηο ήγληζαο, πάιαη ηφλ ιαφλ ηνχ, Ηζξαήι, αίκα ηφ 
ζσηήξηνλ, πξνδεινχζαηο ηξαλφηαηα.  
 
απηφλ απεηέιεζαο, λαφλ Θενχ παλάγηνλ, πξάμεζηλ ελζένηο ζεεγφξε, φζελ 
σο βξέθνο ελ ηψ αγίσ λαψ, έβιεςαο Θεφλ κεηά ζαξθφο, ζέ κεηαβηβάδνληα, 
πξφο ηά ζεία ζθελψκαηα.  
 
Τκλήζσκελ ζήκεξνλ, πλεπκαηηθψο ρνξεχνληεο, πάληεο πκεψλ ηφλ 
Θενδφρνλ, θαί ζχλ εθείλσ, Άλλαλ ηήλ ζψθξνλα, πξνθήηαο ππάξρνληαο 
Θενχ, ηνχηνλ θαηηδφληαο ηε, δη' εκάο λεπηάζαληα.  

Θενηνθίνλ 
Μή θιέμαο ηελ κήηξαλ ζνπ, ν θχζεη αλαιινίσηνο, κφλε Υεξνπβίκ αγησηέξα, 
άλζξσπνο ψθζε εθ ζνχ ηηθηφκελνο, θαί ηνχο απσζζέληαο ηή θζνξά, πάληαο 
αλεζψζαην, Θενκήηνξ παλάκσκε.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο. Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ δπλάκεσλ».  
 
Δβφεζαο, νπελίθα θαηείδεο ηφλ Κχξηνλ. Χο ππέζρνπ, λχλ ηφλ δνχιφλ ζνπ 
ψηεξ απφιπζνλ, ηνίο ελ Άδε πάζη, ζνχ ηήλ ζείαλ κελχζνληα ζάξθσζηλ.  
 
Χξαηψζεο, θαί Μσζέσο ιακπξφηεξνο γέγνλαο, ελ αγθάιαηο, ηφλ ελ θάιιεη 
σξαίνλ δεμάκελνο, πκεψλ Πξεζβχηα, δη' εκάο λεπηάζαληα Κχξηνλ.  



 
Νακάησλ ζε, πεπιεζκέλνλ ηψλ ζείσλ απάξαληα, θαί πξφο Άδνπ, ηνχο 
θεπζκψλαο ρσξήζαληα βιέςαληεο, νη εθεί δεζκψηαη, πκεψλ ζείαο δξφζνπ 
επιήζζεζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Θεξεχζαί κε, θαζ' εθάζηελ δεηεί ν πακπφλεξνο, αιι' αηηνχκαη, ηψλ παγίδσλ 
εμάξπαζνλ Γέζπνηλα, θαί ηή ζεία ζθέπε, ηψλ πηεξχγσλ ζνπ ζψνλ 
ζπληήξεζνλ.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο α' 
Ο κήηξαλ παξζεληθήλ αγηάζαο ηψ ηφθσ ζνπ, θαί ρείξαο ηνχ πκεψλ 
επινγήζαο σο έπξεπε, πξνθζάζαο θαί λχλ έζσζαο εκάο Υξηζηέ ν Θεφο. Αιι' 
εηξήλεπζνλ ελ πνιέκνηο ηφ πνιίηεπκα, θαί θξαηαίσζνλ Βαζηιείο νχο 
εγάπεζαο, ν κφλνο θηιάλζξσπνο.  

 
πλαμάξηνλ 

Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί δηθαίνπ πκεψλ ηνχ 
Θενδφρνπ θαί, Άλλεο ηήο Πξνθήηηδνο, ψλ ε χλαμηο ηειείηαη έλ ηψ ζεπηψ 
Απνζηνιείσ ηνχ Αγίνπ Ηαθψβνπ ηνχ Αδειθνζένπ, ηψ φληη ελ ηψ ζεβαζκίσ 
λαψ ηήο Αγίαο Θενηφθνπ, πιεζίνλ ηήο αγησηάηεο Μεγάιεο Δ θθιεζίαο.  

ηίρνη 

 Ήγγεηιε λεθξνίο Πξέζβπο, σο Θεφο Λφγνο,  

 Αλζξσπνο νθζείο, κέρξη θαί ηνχησλ θζάζεη.  

 Οπ γάξ απήξελ ε Φαλνπήι ζπγάηεξ,  

 Έσο επ' απηήο ηφλ Θεφλ είδε βξέθνο.  

 Σή Σξηηάηε δεζκνίν βίαην ιχζε πκεψλεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Αδξηαλνχ θαί Δπβνχινπ.  
ηίρνη 

 Αδξηαλφλ, ραίξνληα ηκεζήλαη μίθεη,  

 Υείξ, ε θφλνηο ραίξνπζα ηέκλεη δεκίνπ.  

 Ξίθεη ζαλσλ Δχβνπιε, Κπξίνπ ράξηλ,  

 Βνπιήλ επέγλσο σο αξεζηήλ Κπξίσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Βιαζίνπ ηνχ Βνπθφινπ.  
ηίρνη 

 Βνψλ επαχιεηο Βιάζηνλ είρνλ πάιαη,  

 Απιαί δέ λχλ έρνπζηλ απηφλ Κπξίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν πξνθήηεο Αδαξίαο, πηφο Αδδψ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Υξεζκνχο δηδφληνο πξίλ ζαλείλ Αδαξίνπ,  

 ηγά πξνθεηεχνπζα ινμά Ππζία.  
 



Σή απηή εκέξα, Παχινο θαί ίκσλ νη Μάξηπξεο μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Καί Παχινλ ψδε, θαί ίκσλα γξαπηένλ,  

 Μή θαί ιάζσζηλ, εθθνπέληεο ηάο θάξαο.  
 

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

 Έραηξελ επξψλ Κιαχδηνο βίνπ ηέινο,  

 Χο εί ηηο εχξνη ςαικηθψο πνιιά ζθχια.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Δλλνκψηαηα Κπξίσ παληνθξάηνξη, ζχ ειεηηνχξγεζαο, δίθαηνο σο αιεζψο, ελ 
λφκσ ηε άκεκπηνο Μάθαξ γελφκελνο, φζελ έςαιιεο, ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, 
θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ζ ραξά ηψλ ζιηβνκέλσλ επεδήκεζελ, ε απνιχηξσζηο, ηνχ Ηζξαήι αιεζψο, 
σξάζε σο λήπηνλ ελ ηψ λαψ απηνχ, απνιχσλ κε, πξφο ηήλ δσήλ ηήλ 
κέιινπζαλ, πκεψλ εβφα ραίξσλ.  
 
Γηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ ζνπ θεθκεθφηα κε, λφκνπ ηψ γξάκκαηη, 
θαηαθακθζέληα ηε, ηψ γήξα απφιπζνλ ψηεξ ηφλ δνχιφλ ζνπ, φηη είδφλ ζε, ν 
πκεψλ εθξαχγαδελ, επί γήο θνξνχληα ζάξθα.  

Θενηνθίνλ 
Ο θελψζαο ν πιεξέζηαηνο ηφλ άρξαληνλ, θφιπνλ ηνχ θχληνο Παηξφο, ζνχ ελ 
ηνίο θφιπνηο Αγλή, σο βξέθνο θαζέδεηαη εηνηκαδφκελνο, νίο εζέιεζελ, 
νκνησζήλαη Άρξαληε, ηεξάλ ζαθψο θαζέδξαλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Υεξεχζαληα θφζκνλ ζείαο δφμεο, ειζφληα λπκθνζηνιήζαη ηφλ Τπέξζενλ, 
ρήξα ρξεκαηίδνπζα, Άλλα ε παλεχθεκνο, θαί Πξνθεηείαο ράξηηη 
πεξηαζηξάπηνπζα, εδφμαζελ απηφλ θαί ηφ κέιινλ, πάζη ηνίο παξνχζηλ, 
εδήινπ ζείνλ ιχηξνλ.  
 
Δλαίκνπο ζπζίαο πξνζεγάγσ, ακλνχ ηνχ δη' νίθηνλ αδηήγεηνλ, αίκα ηφ 



ζσηήξηνλ, ρπζέλ ηφ ηεξψηαηνλ, πξνκελπνχζαο πφξξσζελ, φλ ζσκαηνχκελνλ, 
θξαηήζαο πκεψλ εδνμάζζεο, ππέξ Μσυζέα, θαί πάληαο ηνχο Πξνθήηαο.  
 
Ίδσλ ηφλ πνζνχκελνλ ηήλ ιχζηλ, ππέζηεο ηνχ ζψκαηνο ζεφπλεπζηε, θαί 
θαζάπεξ ψξηκνο, ζίηνο κεηαβέβεθαο, πξφο ηνχο παηέξαο έλδνμε, ηξαθείο ελ 
γήξα θαιψ, δηφ ζνπ ηήλ παλένξηνλ κλήκελ, ελ αγαιιηάζεη, ςπρήο 
επηηεινχκελ.  

Θενηνθίνλ 
Χο θξίλνλ, σο επνζκφλ ζε ξφδνλ, σο ζείνλ νζθξάδηνλ εδξέςαην, Λφγνο ν 
ππέξζενο, πάλαγλε Θεφλπκθε, θαί ζνχ ηήλ κήηξαλ ψθεζελ επσδηάδσλ εκψλ, 
ηήλ θχζηλ δπζσδίαο πιεζζείζαλ, ηήλ εμ ακαξηίαο, Μαξία Θενηφθε.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε, Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ησ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
επηαί ζνπ αη ρείξεο αιεζψο πξνζςαχζαζζαη, Θενδφρε ζείνηο κέιεζη, ηνχ 
απηνκέλνπ ηψλ νξέσλ, σο Γαπτδ κεισδεί θαί θαπλίδνληαη, καθάξηνο ηψ φληη 
ζχ γέγνλαο, φζελ αμίσο επθεκνχκέλ ζε.  
 
Ζ ζήθε ζνπ βιχδεη ηνίο πηζηνίο ηάκαηα, ε δέ κλήκε κεκαθάξηζηαη, ιάκπνπζα, 
πιένλ ηνχ ειίνπ, θαί πάλησλ ηάο ςπράο ζειαγίδνπζα, πξφο θψο ζενγλσζίαο 
αλάγνπζα, Ηεξνκχζηα παλζεβάζκηε.  
 
Φσηίδνπζη θέγγεη λνεηψ σο ήιηνο, θαί ζειήλε ηήλ πθήιηνλ, Άλλα ε ζψθξσλ 
θαί πξνθήηηο, ν Πξέζβπο πκεψλ ηε φ έλδνμνο, δη' ψλ εκάο θηιάλζξσπε 
Κχξηε, ακαξηεκάησλ ζθφηνπο ιχηξσζαη.  

Θενηνθίνλ 
Φαλείζαλ Μεηέξα ζε Θενχ σο έβιεςε, Θενηφθε ν πξεζβχηαηνο, έθεζελ νίά 
πεξ πξνθήηεο. Ηδνχ φ ζφο Τηφο εηο αλάζηαζηλ, θαί πηψζηλ ηψλ πνιιψλ θείηαη 
Γέζπνηλα, θαί εηο ζεκείνλ δπζεξκήλεπηνλ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αηξέπησο θαζ' ππφζηαζηλ, ελ ζνί Θενγελλήηξηα, ζαξθί ελνχηαη αζπφξσο, θαί 
λεπηάδεη ν Λφγνο, φλ ελ αγθάιαηο θέξνπζα, Υεξνπβηθφο σο ζξφλνο λχλ, Θεψ 
Παηξί πξνζήγαγεο, θαί πκεψλ ν πξεζβχηεο, ραίξσλ εδέμαην ηνχηνλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. β' 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Τπφδεμαη θεζί πκεψλ, ηφλ Κηίζηελ ηψλ απάλησλ ρεξζίλ, ψ Πξεζβχηα, 
αγθαιίδνπ ηφλ Υξηζηφλ, φλ ε Παξζέλνο θφξε, εγέλλεζελ αζπφξσο, εηο 



αγαιιίαζηλ ηνχ γέλνπο εκψλ.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ, 
 
Σνχ λφκνπ Πνηεηήλ θαί Θεφλ, φλ θξίηηνπζηλ Αγγέισλ πιεζχο, ζπλειζφληεο, 
αλπκλήζσκελ ιανί, ηφλ κφλνλ επεξγέηελ, θαί λφκνπ Ννκνδνηελ, εηο ζσηεξίαλ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Νχλ απνιχεηο Γέζπνηα, ηφλ δνχιφλ ζνπ σο είξεθαο, ελ εηξήλε, φηη είδφλ ζε 
Υξηζηέ, ηφ θψο ηφ πξφ αηψλσλ, δεζκψλ κε ηνχ ζαξθίνπ, εηο απνθάιπςηλ 
εζλψλ Ηζξαήι.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
Σφλ Ηεξφλ ε ηεξά Παξζέλνο πξνζεθφκηζελ ελ Ηεξψ ηψ Ηεξεί, απιψζαο δέ 
αγθάιαο ν πκεψλ, εδέμαην ηνχηνλ αγαιιφκελνο, θαί εβφεζε, Νχλ απνιχεηο 
ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε Κχξηε.  
 

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

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Σά Σππηθά, θαί ε γ' θαί ο' Χδή ηνχ Καλφλνο, θαί ηά ινηπά.  

Αξρή 
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηζηδψξνπ ηνχ Πεινπζηψηνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηξία ηήο Δνξηήο, θαί ηξία ηνχ Αγίνπ. 
 

ηηρεξά ηήο Δνξηήο 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Θενθαλείαο αξξήηνπ λχλ ενξηάδνκελ, ζσηεξηψδε ράξηλ, εθ Παξζέλνπ γάξ 
Κφξεο, αηξέπησο λεπηάζαο Υξηζηφο ν Θεφο, ελ λαψ ηψ Θεψ θαί Παηξί, ππφ 
Μεηξφο λχλ πξνζάγεηαη, φλ ιαβψλ, πκεψλ ελεγθαιίζαην.  
 
Δλ ηνίο Πξνθήηαηο σξάζεο, σο ζέκηο ήλ Ηεζνχ, ζέ ζεαζήλαη πάιαη αιιά λχλ 
Θενχ Λφγε, ζαξθί παληί ηψ θφζκσ, ψθζεο εθψλ, εθ Παξζέλνπ Μαξίαο 
Υξηζηέ, ζνχ ηφ ζσηήξηνλ πάζη ηνίο εμ Αδάκ, εκθαλίζαο σο θηιάλζξσπνο.  



 
Ο ελ ηλαίσ ηψ φξεη ηφλ λφκνλ ηάμαο πνηέ, λχλ ελ ηψλ ηή πφιεη, εθπιεξψλ 
ηά ηνχ λφκνπ, ρεξζί ηήο Θενηφθνπ, βξέθνο Υξηζηέ, ζχλ ηνίο νινθαπηψκαζη, 
ηνχ πκεψλ ελ αγθάιαηο εηο ηφλ λαφλ, εηζαρζήλαη θαηεδέμσ ζαξθί.  
 

ηηρεξά ηνχ Αγίνπ.  
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Θεσξίαηο θαί πξάμεζη, πξφο Θεφλ αλπςνχκελνο, δηά βίνπ Πάλζνθε 
δηεηέιεζαο, ηήο ζεσξίαο επίβαζηλ, ηήλ πξάμηλ πεμάκελνο, θαί ζνθψο ηψλ 
νξεθηψλ, αγαπήζαο ηφ έζραηνλ, νχ γελφκελνο, εθέζεσο έζηεο καθαξίνπ, 
αμηνχκελνο λχλ ηέινπο, θαί ηξηζειίνπ ειιάκςεσο.  
 
Σή πιεκκχξα ηήο ράξηηνο, θαί ηνίο φκβξνηο ηψλ ιφγσλ ζνπ, θαηαξδεχεηο 
άπαληαο ηνχο ζεφθξνλαο, ηήο αλσηάησ ζνθίαο γάξ, θξαηήξη ηφ ζηφκα ζνπ, 
επηζείο σο εθ πεγήο, δαςηιψο ζχ εμήληιεζαο, θαί δηέδσθαο, παληαρνχ ηάο 
αθηίλαο ηψλ δνγκάησλ, επηζηέιισλ θαί δηδάζθσλ, θαί λνπζεηψλ αμηάγαζηε.  
 
Δγθξαηεία ηφ θξφλεκα, ηήο ζαξθφο εζαλάησζαο, δσεθφξνλ λέθξσζηλ 
ελδπζάκελνο, θαί ηήο ςπρήο ηήλ θαηάζηαζηλ, πιαηχλαο Παλφζηε, ελαξγψο 
ρσξεηηθήλ, ραξηζκάησλ ηνχ Πλεχκαηνο απεηέιεζαο, θαί δνρείνλ εγέλνπ 
ζενπλεχζησλ, δηδαγκάησλ θαί ζνθίαο, ηήο ππέξ λνχλ ελδηαίηεκα.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο βαξχο 
Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, ήιζεο επί γήο εμ νπξαλνχ σηήξ εκψλ, θαί 
πξνειζψλ εθ ηήο Παξζέλνπ, επαλεπαχζσ ελ αγθάιαηο ηνχ δηθαίνπ πκεψλ! 
έδεη γάξ ζε Εσνδφηα ηψλ απάλησλ, ππφ ηνχ Πξεζβχηνπ γλσξηζζήλαη, φηη 
παξεγέλνπ απνιχζαη απηφλ, θαηά ηφ ξήκά ζνπ, φ έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Δπνκβξίαο Παλάρξαληε, ηήο ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηνο, ηήλ εκήλ δηάλνηαλ 
θαηαδξφζηζνλ, ε ηήλ ζηαγφλα θπήζαζα, Υξηζηφλ ηφλ ηήλ άκεηξνλ, αλνκίαλ 
ηψλ βξνηψλ, νηθηηξκνίο απνζκήρνληα, θαί θαηάθιπζνλ, ηήλ πεγήλ ηψλ παζψλ 
κνπ, θαί ρεηκάξξνπ, θαηαμίσζνλ ηξπθήο κε, ηή αεηδψσ πξεζβεία ζνπ.  

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

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  

 
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 



Γέρνπ ψ πκεψλ, ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο, θαζψο ερξεκαηίζζεο, εθ Πλεπκαηνο 
αγίνπ, ηδνχ γάξ παξαγέγνλε.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ,  
 
Φέξνπζα ε Αγλή, θαί άρξαληνο Παξζέλνο, ηφλ Πιάζηελ θαί Γεζπφηελ, σο 
βξέθνο ελ αγθάιαηο, ελ ηψ λαψ εηζέξρεηαη.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Μέγα θαί θνβεξφλ, Μπζηήξηνλ θαί μέλνλ! ν πάληα πεξηέπσλ, θαί βξέθε 
δηαπιάηησλ, σο βξέθνο αγθα ιίδεηαη.  

Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β' 
ήκεξνλ πκεψλ ελ ηαίο αγθάιαηο ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο ππνδέρεηαη, φλ ππφ 
ηφλ γλφθνλ πξψελ ν Μσυζήο εζεάζαην, ελ ηψ φξεη ηλά πιάθαο δφληα απηψ. 
Οχηφο εζηηλ, ν ελ ηνίο Πξνθήηαηο ιαιψλ, θαί ηνχ λφκνπ Πνηεηήο, φλ ν Γαπτδ 
θαηαγγέιιεη, ν ηνίο πάζη θνβεξφο, έρσλ ηφ κέγα θαί πινχζηνλ έιενο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε Παξζέλε, εθ ζνχ γάξ αλέηεηιελ ν Ήιηνο ηήο 
δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη. Δπθξαίλνπ θαί 
ζχ Πξεζβχηα δίθαηε, δεμάκελνο ελ αγθάιαηο ηφλ ειεπζεξσηήλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ, ραξηδφκελνο εκίλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ. 

 
Καί Απφιπζηο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Υνξφο Αγγειηθφο 

Ο σλ ζχλ ηψ Παηξί, επί ζξφλνπ αγίνπ, ειζψλ επί ηήο γήο, εθ Παξζελνπ 
εηέρζε, θαί βξέθνο εγέλεην, ρξφλνηο σλ απεξίγξαπηνο, φλ δεμάκελνο, φ 
πκεσλ ελ αγθάιαηο, ραίξσλ έιεγε, Νχλ απνιχεηο Οηθηίξκνλ, επθξάλαο ηφλ 
δνχιφλ ζνπ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

αξθί λεπηάζαληα, εμ απεηξάλδξνπ Μεηξφο, ρεξζί γεξαιέαηο ζνπ, 



αγθαιηζζείο πκεψλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, έιαβεο ηήο εμφδνπ, ηήλ 
απφθαζηλ δφμn, είιεθαο ηψλ ζαπκάησλ, ηήλ αέλανλ ράξηλ, δηφ ζε αμηνρξέσο 
πάληεο δνμάδνκελ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ην απηφ 
 

Δίηα ιέγνκελ ηφλ θαλφλα ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ ηνχηνλ, ν ε 
αθξνζηηρίο.  
 

έ ηψλ Μνλαζηψλ ηφ θιένο κέιπσ Πάηεξ. Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  Ο Δηξκφο 
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ».  
 
πληεηξηκκέλεο θαξδίαο ηφλ ζηελαγκφλ, επαθνχζαο Γέζπνηα, ηήο ςπρήο κνπ 
ηήλ δεηλήλ, ζπληξηβήλ ζεξάπεπζνλ επραίο, ηνχ Οζίνπ ζνπ Υξηζηέ, σο 
παληνδχλακνο.  
 
Δπηβάο ζενζφθσο ηήο πξαθηηθήο, αξεηήο, Ηζίδσξε, ζεσξίαο αθξαηθλνχο, ηήλ 
ηεξπλήλ εκθάλεηαλ, Θεψ, νκηιψλ δηαπαληφο ζαθψο επινχηεζαο.  
 
Σψ ηήο ζνθίαο θξαηήξη πξνζαγαγψλ, ηφ ζφλ ζηφκα Πάλζνθε, ηψλ εθείζελ 
δσξεψλ, ηήλ ξνήλ εμήληιεζαο Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ αλαθξνπφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Χο επί θνχθεο λεθέιεο ν Πιαζηνπξγφο, επί ζνί ειήιπζε, θαζειείλ σο 
δπλαηφο, ηά Αηγχπηνπ Γέζπνηλα αγλή, ρεηξνπνίεηα Υξηζηφο σο 
παληνδχλακνο.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, φ πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ Αγαζέ, θαί ζηε ξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα ηήο νκνινγίαο ζνπ».  
 
Ννφο νμχηεηη ζαθψο, ηήλ ηψλ φλησλ αζξνίζαο, Παλανίδηκε θχζηλ, δη' απηήο 
ηήλ αξρηθήλ, αηηίαλ σο θαζαξφο, ζενιφγνο απιαλψο θαηέιαβεο.  
 
Μειέηελ ζέκελνο ηξαλψο, ηνχ ζαλάηνπ ηφλ βίνλ, ζενθφξε ηξηζκάθαξ, ηψλ 
παζψλ ηάο πιηθάο, ελέθξσζαο αθνξκάο, απαζείαο ζπζρεζείο ηψ έξσηη.  
 
Ο πίζσ ραίξσλ ηνχ Υξηζηνχ, ηφλ ζηαπξφλ ζνπ βαζηάζαο, εθνινχζεζαο 
Πάηεξ, ελ αζθήζεη θαξηεξά, θαί ηνχησ σο δπλαηφλ, σκνηψζεο βίνπ 
θαζαξφηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Ννκίκσλ θχζεσο εθηφο, ηφλ Γεζπφηελ ηεθνχζα, Θενηφθε Παξζέλε, ηήο πάιαη 
παξαθνήο, δηέιπζαο ηήλ αξάλ, επινγίαο ηήλ πεγήλ βιπζηάλνπζα.  



 
Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ 

Ήρνο γ'  Θείαο πίζηεσο 
Βίβινο γλψζεσο δηδαζθαιίαο, πινχησ πίζηεσο ζπληεηαγκέλε, ηψ παλάγλσ 
αλεδείρζεο ελ Πλεχκαηη, αλαθαιχπησλ ηά ζεία ηνίο ρξήδνπζη, θαί ηήλ δσήλ 
ζεζαπξίδσλ ηνίο ζέινπζη, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. δ'  Αλέζηεο εθ λεθξψλ 

Δηέρζεο εθ Μεηξφο, ν πξνάλαξρνο Λφγνο, πξνζήρζεο ηψ λαψ, αθαηάιεπηνο 
κέλσλ. Υαίξσλ δέ ν Πξεζβχηεο, ελ ηαίο αγθάιαηο ζε ππεδέμαην, θξάδσλ. Νχλ 
απνιχεηο, φλ επεζθέςσ θαηά ηφ ξήκά ζνπ, ν επδνθήζαο ζψζαη σο Θεφο, ηφ 
γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Ήρνο γ'  Θείαο πίζηεσο 
Θεία γέγνλαο, ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε Παξζελνκήηνξ, ηή θαζαξφηεηη 
Αγγέινπο ππεξέρνπζα, ηνλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ, ξεξππσκέλνλ 
ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ, πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο λάκαζη, 
παξέρνπζα εκλή ηφ κέγα έιενο.  

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

 
Χδή δ'  Ο Δηξκφο 

«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Αθζφλσο ζηε, Υξηζηψ πεηζφκελνο, ηφλ δνζέληα ζνη πινχηνλ σο εππεηζήο, 
δνχινο δηαδέδσθαο, θαί ηήο αθξάζηνπ ζε ραξάο, ν Γεζπφηεο θαηεμίσζε.  
 
νθίαο πέιαγνο, δηαλεμάκελνο, ηφλ θαιφλ καξγαξίηελ σο αγαζφο, έκπνξνο 
εθέξδεζαο, θαί ηνχηνλ κφλνλ ζεζαπξφλ, αδαπάλεηνλ επινχηεζαο.  
 
Σψ ζείσ Πλεχκαηη, θαηαιακπφκελνο, ηάο αθηίλαο ηψλ ιφγσλ ειηαθψο, πάζηλ 
εμαπέζηεηιαο, ηήο ζσηεξίαο ηψλ πηζηψλ ζενθάληνξ νξεγφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Χο φλησο άθζεγθηα, θαί αθαηάιεπηα, ηά ηήο ζήο Θενηφθε ζενπξεπνχο, 
πέθπθε θπήζεσο, ηνίο επί γήο θαί νπξαλνχ, αεηπάξζελε Μπζηήξηα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο πφζσ 



θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Νεθξψζεη Πάλζνθε ηψλ παζψλ, έμσ γεγνλψο θαί ηήο ζαξθφο, πφζσ Θεψ 
πξνζσκίιεζαο, ηψ θαζαξσηάησ θαί ιακπξνηάησ θσηί, θαί κφλελ απαηηνχληη 
ηήλ θαζαξφηεηα.  
 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, λχλ ν ζενθφξνο απγαζζείο, ζηχινο Οιφθσηνο 
γέγνλε, πάζη πέκπσλ ζείνπ θσηφο, ηάο ζείαο απγάο, θαί δφθνλ ηήο αγλνίαο 
απνζεηφκελνο.  
 
Ο ζέισλ πάληαο σο αγαζφο, πάλζνθε ζσζήλαη πνδεγφλ, ηνίο πιαλνκέλνηο 
ζε έδεημε, πνιινχο επηζηξέθεηλ πξφο ζσηεξίαο νδφλ, Ηζίδσξε ηξηζκάθαξ, 
Πάηεξ παλφιβηε.  

Θενηνθίνλ 
Κπξίσο ζηφκαηη θαί ςπρή, Γέζπνηλα ηνχ θφζκνπ αγαζή, νκνινγψ ζε 
παλάκσκε, ζεζσκαησκέλνλ Θεφλ ηεθνχζαλ Αγλή, θαί βίνπ ζε πξνζηάηηλ 
πίζηεη πξνβάιινκαη.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Λνγίσ ηψλ θξίζεσλ, θνζκεζείο σο Ηεξεχο, ινγηζηηθψο εδίθαζαο, ζενθφξε θαί 
ζψκαηη θαί ςπρή, ηφ ρείξνλ ηψ θξείηηνλη, ππνηάμαο εκθξφλσο αμηάγαζηε.  
 
Δπηφλσο ηήλ Αίγππηνλ, ηψλ παζψλ θαί ηήο ηξπθήο, ζχ Μνλαζηψλ ηφ 
θαχρεκα, ηήο εγθξαηείαο Έλδνμε ηαίο πιεγαίο, εηάδσλ εκάζηημαο, ηνίο πηζηνίο 
νκαιίδσλ ηήλ δηάβαζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο θέξσλ ηά ζχκπαληα, δπλαζηεία ζετθή, θαί ζπγθξαηψλ σο εχζπιαγρλνο, 
ζαίο αγθάιαηο Παλάκσκε ζαξθσζείο, σο βξέθνο βαζηάδεηαη, ν Παηξί θαη 
νπζίαλ ζπλατδηνο.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο α' 
Ο κήηξαλ παξζεληθήλ αγηάζαο ηψ ηφθσ ζνπ, θαί ρείξαο ηνχ πκεψλ 
επινγήζαο σο έπξεπε, πξνθζάζαο θαί λχλ έζσζαο εκάο Υξηζηέ ν Θεφο. Αιι' 
εηξήλεπζνλ ελ πνιέκνηο ηφ πνιίηεπκα, θαί θξαηαίσζνλ Βαζηιείο νχο 
εγάπεζαο, ν κφλνο θηιάλζξσπνο. 

 
 π λ α μ ά ξ η ν λ 

Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηζηδψξνπ ηνχ 
Πεινπζηψηνπ 

ηίρνη 



 Πεινπζηψηα, ραίξε, πνιιά κνη,  

 Σφλ πειφλ εθδχο, θαί ραξάο ηπρσλ μέλεο.  

 Δλ δ' lζίδσξνλ έζελ ην ηεηάξηε ζήκαηη ιπγξψ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Νηθνιάνπ νκνινγεηνχ 
ηνχ ηνπδίηνπ.  

ηίρνη 

 Έδνμε ηψ ζηήζαληη κέηξα ηψ βίσ,  

 Καί Νηθφιανλ εθκεηξήζαη ηφλ βίνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ ηεξνκάξηπξνο Αβξακίνπ, επηζθφπνπ 
Αξβήι ηήο Πεξζίδνο.  

ηίρνη 

 Πψο ηνχην θξηθηφλ ηνίο αζιεηαίο Κπξίνπ, 

 Έθαζθε δεηθλχο Αβξάκηνο ηφ μίθνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήηκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ ηνχ ελ 
Δηξελνπφιεη, ελφο ηψλ Σξηαθνζίσλ δεθανθηψ Αγίσλ Παηέξσλ, ηψλ ελ Νηθαία, 
θαί κλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Θενθηίζηνπ.  

ηίρνη 

 Θείνηο ζθεπαζζείο πίζηεσο ζείαο φπινηο,  

 Γπκλνί ηξάρεινλ Θεφθηηζηνο ηψ μίθεη.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο θαί ζαπκαηνπξγφο, Ηάζηκνο ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Αιι' Ηαζίκνπ θαί κφλε θσθή θφληο,  

 Νέκεη λνζνχζη ηήλ ηάζηκνλ ράξηλ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο Οζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ. 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
ηεξεψκαηη ηήο πίζηεσο ελέζεην, θαζάπεξ Πάηεξ ήιηνλ, ν Γεζπφηεο ζε 
θαηαιάκπεηλ θέγγεη λνεηψ, ςπράο ηψλ βνψλησλ εθηελψο. Δπινγεηφο εί ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ ήκσλ.  
 
Μνιπζκνχο ζαξθφο θαί πλεχκαηνο απέπιπλαο, Μάθαξ δαθξχσλ ρεχκαζη, θαί 
γελφκελνο ζενθφξε θψο ηνίο επί γήο, ηνχο πάληαο εδίδαμαο βνάλ, Δπινγεηφο 
εί φ Θεφο, φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 



Δπί άζεηζηνλ θξεπίδα φληεο πίζηεσο, ζέ Θενκήηνξ άρξαληε, νκνινγνχκελ 
Θενηφθνλ. Λφγνλ γάξ Θενχ, αζπφξσο εγέλλεζαο εκίλ. Δπινγεκέλνο ν 
θαξπφο, ηήο ζήο θνηιίαο Αγλή.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δθ θινγφο ηνίο, Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ υδαηη έθιεμαο' 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη, ζε ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αί ψλαο».  
 
Λνγηθήλ σο ζπζίαλ πάληα ηφλ βίνλ ζνπ, εηο νζκήλ επσδίαο Πάηεξ 
πξνζήγαγεο, ηψ επί ηαπξνχ, θξεκαζζέληη Υξηζηψ ηψ Θεψ, φλ 
ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Πιενλάδεηο ηφλ πινχηνλ θαί κεηά ζάλαηνλ, ηνχο εκςχρνπο ζνπ ιφγνπο, 
ψζπεξ πνιχηηκνλ, πάζη ηνίο πηζηνίο, θιεξνδνζίαλ ιηπψλ, ηνίο ππεξπςνχζη, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Χξαηψζεο Πακκάθαξ θάιιεη ηψλ ιφγσλ ζνπ, ηνχ Αγίνπ γάξ ψθζεο 
Πλεχκαηνο θάιακνο, γξάθσλ επζεβψο, ηνχηνπ γλψζηλ ηήλ έλζενλ, ηνίο 
ππεξπςνχζη, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Πξφο ηήλ ζήλ θαηαθεχγσ ζθέπελ Παλάκσκε, θαί πξνζηάηηλ δσήο κνπ ηαλχλ 
πξνβάιινκαη, ζέ ηήλ ππέξ λνχλ, Θεφλ Λφγνλ θπήζαζαλ, φλ ππεξπςνχκελ, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο ζε καθαξίδνκελ».  
 
Αθηίο θαζάπεξ θσηφο ελήζηξαςε, ζνχ ηή ςπρή ηήο ράξηηνο φ ιφγνο 
παλφιβηε, δηά ζνχ δέ πάζα ε γή πεπιήξσηαη, ηνχηνπ ηήο ιακπεδφλνο, ήο νη 
κεηέρνληεο, ηφλ ηήο ζήο ζνθίαο ζεζαπξφλ, Πάηεξ ζαπκάδνκελ.  
 
Σξηζί πξνζψπνηο κνλάδα θχζεσο, ηνίο παηξηθνίο επφκελνο ζεφθξνλ 
δηδάγκαζη, ζενθξφλσο πξνζθπλείλ εδίδαμαο, ζέβεηλ ζενινγνχληαο, άθηηζηνλ 
άλαξρνλ, πάζη ηνίο πηζηνίο ηφλ θσηηζκφλ αλαπεγάδνπζαλ.  
 
Δπξψλ ηψλ πφλσλ ηψλ ζψλ ηά έπαζια, ελ νπξαλνίο δσήο αηειεπηήηνπ 
ιαβφκελνο, ηνίο πκλνχζη πάλζνθε ηήλ κλήκελ ζνπ, αίηεζαη ζσηεξίαλ, κάθαξ 
Ηζίδσξε, ζξφλσ ηνχ σηήξνο κεη' Αγγέισλ παξηζηάκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ρεπζηήλ φ Λφγνο Θενχ φ άξξεπζηνο, κνξθήλ ιαβσλ αλζξψπνπο αθζαξζίαλ 
ελέδπζελ, επδνθία παηξηθή ζθελψζαο ελ ζνί, ηή θεραξηησκέλε, φζελ 
Παλάρξαληε, ζχλ ηαίο νπξαλίαηο, ηξαηηαίο, ζέ κεγαιχλνκελ.  



 
Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Αγίνπ 

Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 
Ηδξψζη ηήο αζθήζεσο, παζψλ ηήλ θιφγα έζβεζαο, θαί απαζείαο πξφο χςνο, 
αλαδξακσλ ζενθφξε, ηψ ηνχ Υξηζηνχ λχλ βήκαηη, παξέζηεο αγαιιφκελνο, 
ππέξ εκψλ δεφκελνο, Ηζίδσξε ηψλ ηεινχλησλ, ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ.  

Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 
Δθ ζνχ Θενγελλήηξηα, ν Κηίζηεο νπξαλνχ θαί γήο, ηερζείο αθξάζησο σο 
νίδελ, ελ ηψ λαψ λχλ σο βξέθνο, εηζήρζε επσιέληνο, φλ πκεψλ δεμάκελνο, 
Θεφο ππάξρεηο Γέζπνηα, σηήξ θαί ξχζηεο εβφα, βξνηψλ ηνχ γέλνπο Υξηζηέ 
κνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Ρχπνπ δίρα Υξηζηφο, γελλάηαη εθ Παξζέλνπ, σο εθ Παηξφο αξξεχζησο, Τηφο 
πξφ Δσζθφξνπ, φ ηφλ, Αδάκ ιπηξνχκελνο.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ, 
 
Πχιαη ηψλ νπξαλψλ, αλνίρζεηε, Υξηζηφο γάξ, ελ ηψ λαψ σο βξέθνο, ππφ 
Μεηξφο Παξζέλνπ, Θεψ Μεηξί πξνζάγεηαη.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Μέγα θαί θνβεξφλ, Μπζηήξηνλ θαί μέλνλ! ν πάληα πεξηέπσλ, θαί βξέθε 
δηαπιάηησλ, σο βξέθνο αγθαιίδεηαη.  

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Φέξνπζα ε Αγλή, θαί άρξαληνο Παξζέλνο, ηφλ Πιάζηελ θαί Γεζπφηελ, σο 
βξέθνο ελ αγθάιαηο, ελ ηψ λαψ εηζέξρεηαη.  
 

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

Αξρή 
ΤΖ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αγάζεο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί ηήο Αγίαο γ'. 
 

Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο 
 



Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Νφκνλ ηφλ ελ γξάκκαηη, απνπιεξψλ ν θηιάλζξσπνο, ηψ λασ λχλ 
πξνζάγεηαη, θαί ηνχηνλ εηζδέρεηαη, πκεψλ ν Πξέζβπο, γεξαηαίο αγθάιαηο. 
Νχλ απνιχεηο κε βνψλ, πξφο ηήλ εθείζελ καθαξηφηεηα, θαηείδνλ γάξ ζε 
ζήκεξνλ, ζάξθα ζλεηήλ πεξηθείκελνλ, ηήο δσήο θπξηεχνληα, θαί ζαλάηνπ 
δεζπφδνληα.  
 
Φψο εηο απνθάιπςηλ, εζλψλ επέθαλαο Κχξηε, επί θνχθεο θαζήκελνο, 
λεθέιεο ν ήιηνο, ηήο δηθαηνζχλεο, λφκνπ ηφ ζθηψδεο, απνπιεξψλ θαί ηήλ 
αξρήλ, θαζππνθαίλσλ ηήο λέαο Υάξηηνο, δηφ ζε ζεαζάκελνο, ν πκεψλ 
αλεθξαχγαδελ. Δθ θζνξάο κε απφιπζνλ, φηη είδφλ ζε Γέζπνηα.  
 
Κφιπσλ ηνχ Γελλήηνξνο, κή ρσξηζζείο ηή ζεφηεηη, ζαξθσζείο σο επδφθεζαο 
αγθάιαηο θξαηνχκελνο, ηήο Αεηπαξζέλνπ, ρεξζίλ επεδφζεο, ηνχ ζενδφρνπ 
πκεψλ, ν ηή ρεηξί ζνπ θξαηψλ ηά ζχκπαληα, δηφ, Νχλ απνιχεηο κε, 
πεξηραξψο αλεθξαχγαδελ, αγαζέ θαί θηιάλζξσπε, φηη είδφλ ζε ζήκεξνλ.  
 

Πξνζφκνηα ηήο Αγίαο, φκνηα 
 

Άθζνξνλ εηήξεζαο, ζψκα Υξηζηψ ηψ Νπκθίσ ζνπ, παξζελίαο ελ θάιιεζηλ, 
Αγάζε Θεφλπκθε, θαζσξατζκέλε, θαί ιειακπξπζκέλε, καξηπξηθαίο 
καξκαξπγαίο, θαί πξφο λπκθψλα ζείνλ ερψξεζαο, δηφ ζνπ ηήλ παγθφζκηνλ, 
επηηεινχκελ παλήγπξηλ, ηφλ σηήξα δνμάδνληεο, ηφλ αεί ζε δνμάζαληα.  
 
Μαζηνχ ηήλ αθαίξεζηλ, θαί ηνχ ππξφο ηήλ θαηάθιεμηλ, θαί μεζκνχο ηνχο ηνχ 
ζψκαηνο, ππήλεγθαο, Έλδνμε, ηάο αησληδνχζαο, φκκαζη θαξδίαο, 
απνζθνπνχζα ακνηβάο, θαί ηήλ εθείζελ καθαξηφηεηα, θαί ζηέθνο ηφ 
ακάξαληνλ, φ ζνη Υξηζηφο λχλ δεδψξεηαη, δη' απηφλ παλανίδηκε, αζιεζάζε 
ιακπξφηαηα.  
 
ξκεκα αθάζεθηνλ, ππξφο αηηλαίνπ αλέζηεηιαο, ζαίο επραίο Αγαζψλπκε, θαί 
πφιηλ δηέζσζαο, ηφ ζεπηφλ ζνπ Μάξηπο, ιείςαλνλ ηηκψζαλ, εμ νχ ηξπθά ηνχο 
πνηακνχο, ηψλ ηακάησλ ελ ζείσ Πλεχκαηη, ελ ηαπηε γάξ αζιήζαζα, ηφλ 
δπζκελή εηαπείλσζαο, θαί ηήο λίθεο ηφλ ζηέθαλνλ, εθνκίζσ παλεχθεκε.  

Γφμα... Σήο Αγίαο 
Ήρνο πι. δ'  πθεψηνπ 

Παξάδνμνλ ζαχκα γέγνλελ, ελ ηή αζιήζεη ηήο παλελδφμνπ Αγάζεο, θαί 
Μάξηπξνο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, εθάκηιινλ ηψ Μσυζεί, εθείλνο γάξ, ηφλ ιαφλ 
λνκνζεηψλ ελ ηψ φξεη, ηάο εγγξαθείζαο ελ πιαμί ζενραξάθηνπο Γξαθάο 
εδέμαην, εληαχζα δέ φ Άγγεινο, νπξαλφζελ ηψ ηάθσ πιάθα επεθφκηζελ 
εγγεγξακκέλελ. Ννχο φζηνο, απηνπξναίξεηνο, ηηκή εθ Θενχ, θαί παηξίδνο 
ιχηξσζηο.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο, φ απηφο 
Ο ηνίο Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, θαί πκλνχκελνο ππφ ηψλ εξαθίκ, ζήκεξνλ 
ηψ ζείσ Ηεξψ, θαηά λφκνλ πξνζθεξφκελνο, Πξεζβπηηθαίο ελζξνλίδεηαη 



αγθάιαηο, θαη ππφ Ησζήθ εηζδέρεηαη δψξα ζενπξεπψο, σο δεχγνο ηξπγφλσλ 
ηήλ ακίαληνλ Δθθιεζίαλ, θαί ηψλ Δζλψλ ηφλ λεφιεθηνλ ιαφλ, πεξηζηεξψλ δέ 
δχν λενζζνχο, σο αξρεγφο Παιαηάο ηε θαί θαηλήο. Σνχ πξφο απηφλ ρξεζκνχ 
δέ πκεψλ, ηφ πέξαο δεμάκελνο, επινγψλ ηήλ Παξζέλνλ, Θενηφθνλ Μαξίαλ, 
ηά ηνχ πάζνπο ζχκβνια, ηνχ εμ απηήο πξνεγφξεπζε, θαί παξ' απηνχ εμαηηείηαη 
ηήλ απφιπζηλ βνψλ. Νχλ απνιχεηο κε Γέζπνηα, θαζψο πξνεπεγγείισ κνη, φηη 
είδφλ ζε ηφ πξναηψληνλ θψο, θαί σηήξα Κχξηνλ ηνχ Υξηζησλχκνπ ιανχ.  
 

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Σφ ραχλνλ θαί έθιπηνλ, Παξζελνκήηνξ παλάκσκε, ηήο ςπρήο κνπ κεηάβαιε, 
εηο ξψζηλ θαί δχλακηλ, λχλ ηνχ ζείνπ θφβνπ, πνηείλ ηε θαί πξάηηεηλ, ηά 
δηθαηψκαηα Υξηζηνχ, φπσο εθθχγσ ηφ πχξ ηφ άζβεζηνλ θαί θιήξνλ ηφλ 
νπξάληνλ, θαί ηήλ δσήλ ηήλ απέξαληνλ, δηά ζνχ εχξσ Γέζπνηλα, 
επθξαηλφκελνο πάληνηε.  

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

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο.  

 
Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Χο φλησο ππέξιακπξνο Θενχ, θηβσηφο ε άρξαληνο, ηφ ηιαζηήξηνλ ζήκεξνλ, 
Υξηζηφλ πξνζθέξνπζα, ελ λαψ εηζάγεη, θαί ζεπηψο πξνζηίζεζηλ, αγθάιαηο 
πκεψλ ηνχ ζεφθξνλνο, δηφ εγίαζηαη, ηψλ αγίσλ λχλ ηά άγηα, θαί ηψ κφλσ 
Αγίσ ζπγραίξνπζη.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ,  
 
Γεδφμαζηαη ζήκεξνλ Υξηζηφλ, πκεψλ σο άλζξαθα, ζενπξεπψο 
εηζδεμάκελνο, θαί πεξηπηχζζεηαη, θαζαξζείο ηά ρείιε, αλζνκνινγείηαη δέ, θαί 
ραίξσλ εμαηηεί ηήλ απφιπζηλ. Απηφλ νχλ άπαληεο, επζεβψο λχλ καθαξίδνληεο, 
αζηγήηνηο ελ χκλνηο ηηκήζσκελ.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Ζ πχιε ε έκςπρνο Αγλή, ε Παξζέλνο ζήκεξνλ, ηφλ βαζηιέα θαί Κχξηνλ, φλ 
έλδνλ έζρεθελ, ελ λαψ εηζάγεη, δηά πχιεο βαίλνπζα ηήο πάιαη θεθιεηζκέλεο, 
σο γέγξαπηαη, φζελ ρνξεχνληεο, πξφ πξνζψπνπ ηαχηεο άπαληεο, ζείνηο 
υκλνηο απηήλ επθεκήζσκελ.  



Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο δ' 
ήκεξνλ ε ηεξά Μήηεξ, θαί ηνχ Ηεξνχ πςεινηέξα, επί ηφ Ηεξφλ παξαγέγνλελ, 
εκθαλίδνπζα ηψ θφζκσ ηφλ ηνχ θφζκνπ Πνηεηήλ, θαί ηνχ λφκνπ πάξνρνλ, φλ 
θαί αγθάιαηο ππνδεμάκελνο ν πξεζβχηεο πκεψλ, γεξαίξσλ εθξαχγαδε. Νχλ 
απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ, φηη είδφλ ζε ηφλ σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε Παξζέλε, εθ ζνχ γάξ αλέηεηιελ ν Ήιηνο ηήο 
δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη. Δπθξαίλνπ θαί 
ζχ Πξεζβχηα δίθαηε, δεμάκελνο ελ αγθάιαηο ηφλ ειεπζεξσηήλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ, ραξηδφκελνο εκίλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Απηφκεινλ 

Υνξφο Αγγειηθφο, εθπιεηηέζζσ ηφ ζαχκα, βξνηνί δέ ηαίο θσλαίο, 
αλαθξάμσκελ χκλνλ, νξψληεο ηήλ άθαηνλ, ηνχ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φλ γάξ 
ηξέκνπζη, ηψλ νπξαλψλ αη Γπλάκεηο, γεξαιέαη λχλ, ελαγθαιίδνληαη ρείξεο, ηφλ 
κφλνλ θηιάλζξσπνλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Αλέζηεο εθ λεθξψλ 

Δηέρζεο επί γήο, ν πξνάλαξρνο Λφγνο, πξνζήρζεο ηψ λαψ, αθαηάιεπηνο 
κέλσλ, Υαίξσλ δέ ν Πξεζβχηεο, ελ ηαίο αγθάιαηο ζε ππεδέμαην, θξάδσλ. Νχλ 
απνιχεηο, φλ επεζθέςσ θαηά ηφ ξήκά ζνπ, ν επδνθήζαο ζψζαη σο Θεφο, ηφ 
γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Δίηα ιέγνληαη νη Καλφλεο, ν ηήο Δνξηήο, θαί ηήο Αγίαο.  
 

Ο Καλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Σήλ ζείαλ Αγάζελ αγαζνίο κέιςσκελ ελ χκλνηο. Θενθάλνπο. 
 

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».  



 
Σψλ αγαζψλ, πξψηελ αηηίαλ πνζήζαζα, αγαζσλχκνπ θιήζεσο, Μάξηπο 
εμίσζαη, ηήο αθξάζηνπ πξνλνίαο, ηψλ ηξφπσλ ζνπ πξνγλνχζεο ηήλ 
αγαζφηεηα.  
 
Ήξζεο Αγλή, πξφο πνιηηείαλ ππέξιακπξνλ, ηνχ ηήο ζαξθφο θξνλήκαηνο 
θαηαθξνλήζαζα, θαί ηψ πνζεηλνηάησ, Νπκθίσ ζνπ ζπληφλσο ελαηελίδνπζα.  
 
Νχκθε Θενχ, ζεία Αγάζε θεθφζκεζαη, θαί παξζελίαο θάιιεζη, θαί ζείνηο 
αίκαζη, ηνχ ζεπηνχ καξηπξίνπ, δηπινίο ζηεθαλνπκέλε ζηέκκαζηλ έλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
Θενπξεπέο, ζθήλσκα Αγλή ζχ πέθελαο, ηψλ νπξαλψλ πιαηχηεξνλ θαί 
θαζαξψηεξνλ, Θενηφθε Παξζέλε, θαί λχλ επί ζνί ραίξεη ν ηψλ Παξζέλσλ 
ρνξφο.  
 

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

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Ήρνο γ'  Θείαο πίζηεσο 
Θεία γέγνλαο, ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε Παξζελνκήηνξ, ηή θαζαξφηεηη 
Αγγέινπο ππεξέρνπζα, ηφλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ, ξεξππσκέλνλ 
ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ, πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο λάκαζη, 
παξέρνπζα εκλή 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 ξπζαζζαη, 
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ.  

 
Αγάζε ηφ θαηδξφλ θαί ηφ ηεξπλφηαηνλ, ηψλ ζείσλ Μαξηχξσλ άλζνο, θαί 
θιένο, ηήο ςπρήο κνπ ζχ ηήλ θάθσζηλ, ζεξαπεχνπζα Μάξηπο θαηαθάιιπλνλ.  
 
Γνλίκνηο αξεηαίο απηήλ εθαίδξπλαο, Αγάζε θαί Μάξηπο αλεγνξεχζεο, ηψλ 
πξνζθαίξσλ αινγήζαζα, θαί Θενχ βαζηιείαλ αγαπήζαζα.  
 
Απάλησλ ηψλ ηεξπλψλ Υξηζηφλ πξνέθξηλαο, Αγάζε ζειρζείζα ηψ ζείσ 
πφζσ, θαί ηπξάλλσλ ηά θξπαγκαηα, επθζαξζψο θαί αλδξείσο θαηεπάηεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Θεφλπκθε ζεκλή Θεφλ φλ έηεθεο, δπζψπεη ξπζζήλαη ηνχο ζέ πκλνχληαο, 
πεηξαζκψλ θαί πεξηζηάζεσλ, θαί παζψλ θαί θηλδχλσλ πακκαθάξηζηε.  
 

Κάζηζκα ηήο Αγίαο Ήρνο γ' 



Θείαο πίζηεσο 
Κιένο πίζηεσο θαί επζεβείαο, ν ζηφηεηνο θαί παξζελίαο, πξνζπκία 
θνζκνπκέλε αζιήζεσο, αλεγνξεχζε, Αγάζε Ννχο φζηνο, απηνπξναίξεηνο, 
φλησο ηηκή εηο Θεφλ, παηξίδνο ιχηξσζηο, Υξηζηψ λπκθηθψο πξεζβεχνπζα, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Σήλ σξαηφηεηα 

Δθ ηήο Παξζέλνπ ζε, ζσκαησζέληα Υξηζηέ, λχλ ππεδέμαην, ν Ηεξφο πκεψλ, 
Νχλ απνιχεηο εθβνψλ, ηφλ δνχιφλ ζνπ ψ Γέζπνηα. Άλλα δέ ε άκεκπηνο, ε 
πξνζήηηο θαί έλδνμνο, ηήλ αλζνκνιφγεζηλ, θαί ηφλ χκλνλ πξνζήγαγε. Ζκείο 
δέ Εσνδφηα βνψκέλ ζνη. Γφμα ηψ νχησο επδνθήζαληη.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Τκλψ ζε, αθνή γάξ Κχξηε, εηζαθήθνα θαί εμέζηελ, έσο εκνχ ήθεηο γάξ, εκέ 
δεηψλ ηφλ πιαλεζέληα. Γηφ ηήλ πνιιήλ ζνπ ζπγθαηάβαζηλ, ηήλ εηο εκέ 
δνμάδσ Πνιπέιεε».  
 
Ζ ζρχλζε, ηνχ δνιίνπ δξάθνληνο, ε απφλνηα θαί ειέγρζε, παξζέλνη γάξ 
ηνχηνπ λχλ, ηφ θξχαγκα θαηαπαηνχζη, Υξηζηνχ εθ Παξζέλνπ αλαηείιαληνο, 
επί ηήο γήο θαί πάληαο θαηαπγάζαληνο.  
 
Ννκίκσο, ζσθξνζχλελ άζπηινλ, εμαζθήζαζα Αζινθφξε, ηά πλεχκαηα 
ραίξνπζα, θαηέιαβεο ηήο πνλεξίαο, Υξηζηνχ νπιηζακέλε ηή ράξηηη, θαί ηφλ 
ηαπξφλ επ' ψκσλ ηνχηνπ άξαζα.  
 
Γελνχ κνη Πξνζηαζία πάλζνθε, ηψλ δεηλψλ κε εμαηξνπκέλε, θαί πεηξαζκψλ 
δάιεο ηε, θαί ζιίςεσο θαί δπλαζηείαο ερζξνχ, ιπηξσζείο φπσο πκλήηζσ ζε, 
αγαζήλ πξνζηάηηλ Αγαζψλπκε.  

Θενηνθίνλ 
Απείξσο ηψλ Αγγέισλ Πάλαγλε, ηάο ιακπξφηεηαο ππεξέβεο, ηφλ λνεηφλ 
Ήιηνλ, θπήζαζα αλεξκελεχησο, Υξηζηφλ ηφλ αθηίζη ηήο ζεφηεηνο, ηάο 
ηψλπηζηψλ ελλνίαο θαηαπγάζαληα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ πνηεηήο Κχξηε, ελ ηψ θσηί, ηψλ ζψλ 
πξνζηαγκάησλ νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ Θεφλ νπ γηλψζθνκελ».  
 
Θείνηο πξνζηάγκαζη, ξπζκηδνκέλε ηνχ Υξηζηνχ έλδνμε, ζπκβνιηθψο, ζαξθφο 
πξνζπαζείαο ειχζεο ηψλ δεζκψλ, Αγάζε ειαία θαλείζα θαηάθαξπνο.  
 
ισ ηψ πφζσ Υξηζηνχ, ηάο θαλνηάηαο αζηξαπάο βιέπνπζα, ηάο επί γήο, 
ρακαί ζπξνκέλαο παξείδεο εδνλάο, εθείλνπ θαί κφλνπ πνζνχζα ηεξπλφηεηα.  
 
Ίλα ηήλ άθξαζηνλ, αμησζήο δηαγσγήλ έλδνμε, ηψλ εθιεθηψλ, ηδείλ ηάο 
βαζάλνπο ππέκεηλαο ζηεξξψο, αγαιιησκέλε Αγάζε παλεχθεκε.  



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

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ. Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Μαηαηφθξσλ ππάξρσλ ν ηχξαλλνο, ζέ ηήλ θαιιηπάξζελνλ ζπιήζαη ήιπηζελ, 
αιι' αλαηδψο ειήιεγθηαη, πξνζβαιψλ ηψ ζηεξξψ ζνπ θξνλήκαηη.  
 
Δμερχζε ζνπ ράξηο ελ ρείιεζη, Μάξηπο αγαζψλπκε, ηξαλψο γάξ ήιεγμαο ηφλ 
πξνθαλψο αλαίζρπληνλ, ζενδίδαθηνλ ιφγνλ πινπηήζαζα.  
 
Λίζνο ψθζεο παλέληηκνο έλδνμε, λνχλ απηνπξναίξεηνλ φζηνλ έρνπζα, θαί ηήο 
παηξίδνο ιχηξσζηο, αζθαιήο γελνκέλε Αγάζε ζεκλή.  

Θενηνθίνλ 
Φαικηθψο επθεκνχληεο βνψκέλ ζνη. Υαίξε ηφ πηφηαηνλ φξνο Υξηζηνχ ηνχ 
Θενχ, φ θαηνηθείλ επδφθεζε, δη' εκψλ ζσηεξίαλ Θεφλπκθε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

ηνιηδέζζσ ζήκεξνλ, ε Δθθιεζία, πνξθπξίδα έλδνμνλ, θαηαβαθείζαλ εμ 
αγλψλ, ιχζξσλ Αγάζεο ηήο Μάξηπξνο, Υαίξε, βνψζα, Καηάλεο ηφ θαχρεκα.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Δ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αγάζεο.  

ηίρνη 

 Υαίξεη, ζθφηεη δνζείζα θξνπξάο Αγάζε,  

 Μηζνχζα θαί θψο, εη πιάλσλ φςεηο βιέπεη.  

 Πέκπηε ελ θπιαθή Αγάζε ζάλελ είδνο αξίζηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδνζίνπ ηνχ ελ ηψ 
θνπέισ.  

ηίρνη 

 ηελήλ νδεχζαο Θενδφζηνο ηξίβνλ,  

 Σήλ επξχρσξνλ ηήο Δδέκ Παηεί ηξίβνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Πνιπεχθηνπ, 
Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 



«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο 
θαηεθξφλεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηαγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο, 
δξνζηδφκελνη έςαιινλ. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Χο ιίαλ θαηδξψο θζεγγνκέλε θαί ζαθψο ηπξάλλνπο έπιεμαο, ιφγσ ζνθίαο 
θαί ηήο ράξηηνο, ππνκνλή ηε θνιάζεσλ, άλζξαθαο ππξφο γάξ απφλσο, 
θαξηεξνχζα εθξαχγαδεο. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Μαλία δεηλή, ζπζρεζείο φ δπζκελήο εμεπνξείην δεηλψο, ηήλ ζήλ ζεψκελνο 
αλαλέσζηλ, θαί ηνχ καζηνχ ζνπ ηήλ βιάζηεζηλ, ραίξνπζα γάξ Μάξηπο εβφαο, 
ηψ ζψ Νπκθίσ θξαπγάδνπζα. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Δπέζηε θαηδξψο, ηνχ Υξηζηνχ ν καζεηήο ζνη θξνπξνπκέλε, ηάο ζάο ηψκελνο 
δεηλάο κάζηηγαο, άο πεξ ππέζηεο αήηηεηε, Μάξηπο ηνχ σηήξνο παξζέλε, 
αγαιινκέλε θαί ιέγνπζα. Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξνχηαη Αδάκ, παξαβάο ηήλ εληνιήλ ηνχ Παληνθξάηνξνο, ζχ δέ ηεθνχζα 
ηήλ αηψληνλ, δσήλ Παξζέλε Παλάκσκε, ηνχηνλ ειπηξψζσ ζαλάηνπ, 
επραξίζησο ζνη θξάδνληα. Δπινγεκέλε, ε Θεφλ ζαξθί θπήηζαζα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Δλ επθξνζχλε θαί ραξά, δη' αηψλνο θαηνηθείλ αμησζείζα, ηή αθξάζησ ζνπ 
δφμε, θαηαπγαζζήλαη ηνχο ζέ, ηηκψληαο Αγάζε δπζψπεζνλ, θαί ηήο αθεξάηνπ 
δσήο θαηαηξπθήζαη.  
 
Νψ θαί θαξδία θαί ςπρή, αγαπήζαζα Υξηζηνχ ηήλ ππέξ ιφγνλ, πνιπέξαζηνλ 
ζέαλ, αλεπηεξψζεο απηψ, βνψζα. Γξακνχκαη νπίζσ ζνπ, θαί θαηαζθελψζσ 
ζχλ ζνί εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Τπεξθπέζη θξνζζσηνίο, θαί σξαία ηή ζηνιή εγιατζκέλε, βαζηιέσο ζπγάηεξ, 
ελ ηή ηηκή ηνχ Υξηζηνχ, παξέζηεο Αγάζε θξαπγάδνπζα. έ ππεξπςνχκελ 
Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μχξνλ γελφκελνλ εκίλ, Θενηφθε ηφλ Υξηζηφλ θπνθνξνχζα, επσδίαζαο 
θφζκνλ, ελ ζενπλεχζηνηο νζκαίο, δηφ ζνη Παξζέλε θξαπγάδνκελ, Υαίξε 
κπξνζήθε ηνχ ππξηπλφνπ κχξνπ.  
 

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



 
Νηθεηηθνίο ελ ζηεθάλνηο, θνζκεζείζα ζεφθξνλ, Αγάζε δεμηά δσαξρηθή, λχλ 
ιπηξσζήλαη δπζσπεζνλ, ηήλ παηξίδα ζνπ δάιεο, σο πξίλ ππξφο αλέζηεηιαο 
νξκήλ, ίλα χκλνηο ζε πάληεο, απαχζησο κεγαιχλσκελ.  
 
 ζετθή πξνκεζεία, πεξηέπσλ ηά πάληα, Υξηζηφο λχλ ακεηβφκελνο ηήλ ζήλ, 
Μάξηπο αλδξείαλ θαηψθηζελ, ελ ζθελαίο νπξαλίαηο, λχκθελ παλακψκεηνλ 
απηνχ, θαί ζπγραίξεηλ Αγγέινηο, θαί Μάξηπζηλ εμίσζελ.  
 
Ίιεσλ ψ Αζιεθφξε, ηφλ Κξηηήλ ηψλ απάλησλ, Υξηζηφλ κνη παξαζθεχαζνλ 
ζεκλή, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ πάλζεκλε, θαί πηαηζκάησλ ηά πιήζε, θαζάξαί κνπ, 
ηφλ εχζπιαγρλνλ αεί, δπζσπνχζα κή παχζε, Μαξηχξσλ εγθαιιψπηζκα.  

Θενηνθίνλ 
σκαησζείο απνξξήησο, εμ Αγλψλ ζνπ αηκάησλ, σο ήιηνο επέθαλελ εκίλ, 
πάλαγλε Μήηεξ αλχκθεπηε, πξφ αηψλσλ απάλησλ, ν ηψ Παηξί ζπλάλαξρνο 
Τηφο, θαί ηφ ζθφηνο δηψμαο, εθψηηζε ηά ζχκπαληα.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Αγίαο 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αγάζε κεγαιψλπκε, Υξηζηνχ λχκθε αθήξαηε, θάιινο απφζεηνλ ζείνλ, θαί 
Μάξηπο εγιατζκέλε, κλείαλ πνηνχ ηψλ πίζηεη ζε, ηηκψλησλ θαιιηπάξζελε, θαί 
ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, ραξκνληθψο εθηεινχλησλ, πηαηζκάησλ ιχζηλ επξέζζαη.  

Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 
Πιεξψλ ζνπ ηήλ απφξξεηνλ, νηθνλνκίαλ Κχξηε, ελ ηψ λαψ πξνζελέρζεο, ππφ 
Μεηξφο απεηξάλδξνπ, ηδψλ δέ ζε εθξαχγαδελ, ν Πξέζβπο. Νχλ απφιπζνλ, 
ηφλ δνχιφλ ζνπ ψ Γέζπνηα. σηήξ γάξ ήιζεο ηνχ θφζκνπ, ηφ παηξηθφλ θψο 
Υξηζηέ κνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Φφβσ ηε θαί ραξά, αγθάιαηο ηφλ Γεζπφηελ, ν πκεσλ θαηέρσλ, δσήο εηείην 
ιχζηλ, πκλψλ ηήλ Θενκήηνξα.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ, 
 
Νχλ κε πξφο ηήλ δσήλ, απφιπζνλ ηήλ φλησο, ν πκεσλ εβφα, σηήξ κνπ, 
είδνλ γάξ ζε, ηφ θψο ηνχ θφζκνπ Γέζπνηα.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Άλλα πξνθεηηθψο, ε ζψθξσλ θαί Οζία, λχλ αλζσκνινγείην, ηψ εθ Παξζέλνπ 
θχληη βξνηψλ εηο απνιχηξσζηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 



Υαίξε ε ηήλ ραξάλ, ηνχ θφζκνπ δεμακέλε, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, θαί 
παχζαζα ηήλ ιχπελ, Παξζέλε ηήο Πξνκήηνξνο.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Βνπθφινπ, Δπηζθφπνπ κχξλεο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα ηηρεξά ηήο Δνξηήο, θαί ηξία ηνχ Οζίνπ. 
 

ηηρεξά ηήο Δνξηήο 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Ο Πνηεηήο ηψλ απάλησλ, θαί Λπηξσηήο εκψλ, ππφ Μεηξφο Παξζέλνπ, ηψ 
λαψ πξνζελέρζε, φζελ ν Πξεζβχηεο ηνχηνλ ιαβψλ, κεηά ραξάο 
αλεθξαχγαδε. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Αγαζέ, ελ εηξήλε ψο επδφθεζαο.  
 
Ο πκεψλ ελ αγθαιαηο, εθ ηήο Παξζέλνπ ιαβψλ, ηφλ πξφ πάλησλ αηψλσλ, 
γελλεζέληα σηήξα, Δίδνλ, αλεβφα, ηφλ θσηηζκφλ, ηήο ζήο δφμεο ηά πέξαηα, 
λχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Αγαζέ, ελ εηξήλε, φηη είδφλ ζε.  
 
Σφλ επ' εζράησλ ηερζέληα, εηο ζσηεξίαλ βξνηψλ, ν πκεψλ βαζηάζαο, ελ 
αγθάιαηο σηήξα, ραίξσλ αλεβφα. Δίδνλ ηφ θψο, ηψλ Δζλψλ θαί ηήλ δφμαλ 
ηνχ Ηζξαήι, λχλ απνιχεηο, σο είξεθαο σο Θεφο, εθ ηψλ ηήδε ηή θειεχζεη ζνπ.  
 

ηηρεξά ηνχ Αγίνπ 
 

Ήρνο πι. β'  Σξηήκεξνο αλέζηεο 
Φσηί ηψλ ζενπξγψλ αξεηψλ, αζηξάπησλ ηεξψηαηε, θψο εηέζεο, ελ ιπρλία 
κπζηηθψο, ηήο ζείαο Δθθιεζίαο, ιακπξχλσλ ηαχηελ Πάηεξ, ηαίο Ηεξαίο 
δηδαζθαιίαηο ζνπ.  
 
Σφ Πλεχκά ζε ηφ Άγηνλ, Βνπθφιε αγηψηαηε αγηάζαλ, δηά ζνχ αγηαζκφλ, ηνίο 
πίζηεη πξνζηνχζη, παξέρεη ζενθφξε, θαί θσηηζκφλ θαί απνιχηξσζηλ.  
 
Σήλ άθξαλ αγαζφηεηα, θεξχηησλ ηνχ Θενχ εκψλ, θαθσζέληαο, αγαζχλεηο 
ηνχο ιανχο, ζνθέ αγαζνδφησο, πξνζάγσλ ηψ σηήξη, ηεξνπξγφο σο 
Ηεξψηαηνο.  

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



Δξεπλάηε ηάο Γξαθάο, θαζψο είπελ ελ Δπαγγειίνηο Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, ελ 
απηαίο γάξ επξηζθφκελνλ απηφλ, ηηθηφκελνλ θαί ζπαξγαλνχκελνλ, 
ηηζελνχκελνλ θαί γαιαθηνηξνθνχκελνλ, πεξηηνκήλ δερφκελνλ, θαί ππφ 
πκεψλ βαζηαρζέληα, νχ δνθήζεη νπδέ θαληαζία, αιι' αιεζεία ηψ θφζκσ 
θαλέληα, πξφο φλ βνήζσκελ, ν πξφ αηψλσλ Θεφο δφμα ζνη.  
 

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Ήρνο πι. β'  Σξηήκεξνο αλέζηεο 
Μεγίζησλ δσξεκάησλ εκίλ, ν ηφθνο ν αιφρεπηνο, ηήο Παξζέλνπ, πάζη γέγνλε 
ζαθψο, Θεφο γάξ ηήλ θζαξείζαλ, θαηλίδεη πάιηλ θχζηλ, θαί αλαπιάηηεη ηφ 
αλζξψπηλνλ.  

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

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  

 
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Φέξνπζα ε Αγλή, θαί άρξαληνο Παξζέλνο, ηφλ Πιάζηελ θαί Γεζπφηελ, σο 
βξέθνο ελ αγθάιαηο, ελ ηψ λαψ εηζέξρεηαη.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ, 
  
Γέρνπ ψ πκεψλ, ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο, θαζσο ερξεκαηίζζεο, εθ Πλεχκαηνο 
Αγίνπ. Ηδνχ γάξ παξαγέγνλε.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Νχλ είδνλ αγαζέ, Θεέ νη νθζαικνί κνπ, ηήλ ζήλ επαγγειίαλ, απφιπζφλ κε 
ηάρνο, ηφλ δνχιφλ ζνπ θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Νπλ κε πξφο ηήλ δσήλ, απφιπζνλ ηήλ φλησο, ν πκεψλ εβφα, σηήξ κνπ, 
είδνλ γάξ ζε, ηφ θψο ηνχ θφζκνπ Γέζπνηα.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε Παξζέλε, εθ ζνχ γάξ αλέηεηιελ ν Ήιηνο ηήο 
δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη. Δπθξαίλνπ θαί 
ζχ Πξεζβχηα δίθαηε, δεμάκελνο ελ αγθάιαηο ηφλ ειεπζεξσηήλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ, ραξηδφκελνο εκίλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 



Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Δλ ηψ λαψ πξνζελέρζεο, ε δσή ηψλ απάλησλ, δη' εκέ λεπηάζαο ππφ λφκνλ 
εγέλνπ, ν πάιαη ραξάμαο ελπιαμί, ηφλλφκνλεληψ ηλά, ίλα πάληαο 
απαιιάμεο, εθ ηήο ηνχ λφκνπ πάιαη δνπιείαο. Γφμα ηή επζπιαγρλία ζνπ 
σηήξ, δφμα ηή βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή νηθνλνκία ζνπ κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Δλ ηψ λαψ πξνζελέρζεο ηά εηζηζκέλα πιεξψλ, ν Πνηεηήο θαί Γεζπφηεο θαί ν 
ηνχ λφκνπ δνηήξ, θαί αγθάιαηο πκεψλ, επδνθία ηή ζή, βαζηαρζήλαη ελ ζαξθί, 
ν ηνίο πάζη θνβεξφο, θαί πάζαλ θηίζηλ ζπλέρσλ, ελέζρνπ κφλε Οηθηίξκνλ, ηφ 
θψο ζνπ πάζηλ απνθαιχςαο εκίλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Δίηα ιέγεηαη ν Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ ν παξψλ, νχ ε 
αθξνζηηρίο.  
 

Σφ Βνπθφινπ κέγηζηνλ πκλήζσ θιένο. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β'  Ο Δηξκφο 
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκε λνλ Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ».  
 
Σαίο ζείθαίο αγιαταηο θαί Ηεξαίο, θαί θσζθφξνηο ιάκςεζη, ιακπξπλφκελνο αεί, 
ηήλ εκήλ θαηαχγαζνλ ςπρήλ, ηήλ ιακπξάλ ζνπ ενξηήλ, Πάηεξ γεξαίξνπζαλ.  
 
Οινιακπή ζε αζηέξα ν λνεηφο, αλαδείμαο Ήιηνο, ηαίο ιακπξφηεζη ηψλ ζψλ, 
αξεηψλ εθαίδξπλε ηήλ γήλ, Ηεξάξρα ηνχ Υξηζηνχ, Βνπθφιε πάλζνθε.  
 
Βίνλ αεί εγληζκέλνλ θαί θαζαξφλ, θαί θειίδσλ άκηθηνλ, ελδεηθλχκελνο 
Υξηζηνχ, Ηεξφλ θεηκήιηνλ ζνθέ, εγλσξίζζεο επί γήο, Βνπθφιε έλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηψ Παηξί ζπλππάξρσλ κνλνγελήο, ππέξ λνχλ ελ κήηξα ζνπ, ζαξθσζείο 
ζενπξεπψο, ηνπο βξνηνχο εζέσζελ Αγλή, δηά πιήζνο νηθηηξκψλ ν 
ππεξάγαζνο.  
 

Χδή γ'  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 Οκνινγίαο ζνπ».  
 
Τηφο εκέξαο θαί θσηφο, γεγνλψο Ηεξάξρα, δηά πφλσλ ελζέσλ, θαηεζθήλσζαο 
ζαθψο, ελ ηαίο ιακπξφηεζη λχλ, ηψλ Αγίσλ, ράξηηη ιακπφκελνο.  
 
Κεξχηησλ κίαλ επζεβψο, ηήο Σξηάδνο νπζίαλ, ηήλ πνιχζενλ πιάλελ, 
εμεξξίδσζαο εθ γήο, σο Ηεξάξρεο ζεπηφο, σο ηνχ Λφγνπ, αιεζήο δηάθνλνο.  
 
Οδφλ ππέδεημαο δσήο, πάζη ηνίο πιαλεζείζη, δπζκελνχο επεξεία, θαί 
πξνζήγαγεο απηνχο, νία πνηκήλ ινγηθφο, ζεζσζκέλνπο, Λφγσ αξρηπνίκελη.  

Θενηνθίνλ 
Ληκήλ γελνχ κνη θαί θξνπξφο, ηαίο δεηλαίο ηξηθπκίαηο, ηψλ παζψλ αλελδφησο, 
ρεηκαδνκέλσ αεί, ελ ηή ζαιάζζε Αγλή, ηή ηνχ βίνπ, κφλε αεηπάξζελε.  
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ 
Ήρνο δ'  Ο πςσζείο 

Ηεξσζχλεο ηψ θσηί δηαιάκπσλ, εθσηαγψγεζαο ιανχο Ηεξάξρα, ηφ ηψλ 
εηδψισλ ζθφηνο ηε εθάληζαο αίγιε ηακάησλ δέ, ηψλ παζψλ ηήλ νκίριελ, 
ιχζαο κεηαβέβεθαο, πξφο ηφ άδπηνλ θέγγνο, ππέξ εκψλ πξεζβεχσλ 
εθηελψο, ηψλ ζέ ηηκψλησλ, Βνπθφιε Μαθάξηε.  

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Νεπηάδεη δη' εκέ, ν παιαηφο ηψλ εκεξψλ, θαζαξζίσλ θνηλσλεί, ν θαζαξψηαηνο 
Θεφο, ίλα ηήλ ζάξθα πηζηψζε κνπ ηήλ εθ Παξζέλνπ, θαί ηαχηα πκεψλ 
κπζηαγσγνχκελνο, επέγλσ ηφλ απηφλ Θεφλ θαί άλζξσπνλ, θαί σο δσήλ 
εζπάδεην, θαί ραίξσλ πξεζβπηηθψο αλεθξαχγαδελ. Απφιπζφλ κε, ζχ γάξ 
Θεφο κνπ, ε δσή ηψλ απάλησλ.  
 

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Ήρνο δ'  Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Οχ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηφθε, ηνχ επραξίζησο αλπκλείλ εθ θαξδίαο, ηά ζά 
ειέε Γέζπνηλα νη δνχινί ζνπ, θξάδνληεο θαί ιέγνληεο, Παλαγία Παξζέλε, 
πξφθζαζνλ θαί ιχηξσζαη, εμ ερζξψλ ανξάησλ, θαί αλαγθψλ θαί πάζεο 
απεηιήο, ζχ γάξ ππάξρεηο, εκψλ ε αληίιεςηο.  

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

 
Χδή δ'  Ο Δηξκφο 

«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  



 
Ο πξνγηλψζθσλ ζνπ, ζενκαθάξηζηε, ηήο ςπρήο ηφ σξαίνλ θαί ηνχ λνφο, ηήλ 
θαζαξφηεηα, Ηεξνθήξπθα ζνθφλ, ηεξψο ζε πξνρεηξίδεηαη.  
 
Τπφ ηνχ Πλεχκαηνο, ιακπαδνπρνχκελνο, ηνχο ελ ζθφηεη ηήο πιάλεο 
θσηαγσγείο, θαί δηά Βαπηίζκαηνο, πηνχο εκέξαο εθηειείο, Ηεξάξρα 
Παλανίδηκε.  
 
Μπξίσλ έζσζαο, ζεξψλ ηφ πνίκληνλ, ηψλ ηαξάηηεηλ δεηνχλησλ θαί αθηζηάλ, 
ηήο ακψκνπ πίζηεσο, Αξρηεξέσλ θαιινλή, θαί Πνηκέλσλ αθξνζίληνλ.  
 
Δπξψλ ζε ράξηηη, πεξηαζηξάπηνληα, ν θιεηλφο ζενιφγνο ρεηξνζεηεί, ζείαηο 
εηζεγήζεζη, θαί Ηεξέα εθηειεί, Ηεξφλ Βνπθφιε πάλζνθε.  

Θενηνθίνλ 
Γλσζηψο ελ βάησ ζε, Μσζήο εψξαθελ, Ηεξψο ηππνπκέλελ ηήλ ηνχ ππξφο, 
κέιινπζαλ ινρεχηξηαλ, αλαθαλήλαη κπζηηθψο, Θενηφθε αεηπάξζελε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Ηεξσζχλεο ηφ ηεξφλ, έλδπκα θνξέζαο Ηεξψο, ηνχο αληέξνπο εθψηηζαο, ζέβεηλ 
Ηεξάξρα Μνλάδα άθηηζηνλ, ηξηζίλ ελ ραξαθηήξζη, Βνπθφιε πάλζνθε.  
 
ηφκαηνο ιχθνπ ηνχ λνεηνχ, ήξπαζαο ιανχο ηαίο δηδαραίο, ηνχ ζεεγφξνπ ζνπ 
νηφκαηνο, θαί αηξεηηδφλησλ Πάηεξ απχισηα, ηαίο ζαίο ζενινγίαηο, έθξαμαο 
ζηφκαηα.  
 
Σαίο θσηνβφινηο θαηαπγαζζείο ζηε ηνχ Πλεχκαηνο απγαίο, θσηνεηδήο φινο 
γέγνλαο, ιάκπσλ ηαίο ηψ ζθφηεη ελππαξρνχζαηο ςπραίο, Βνπθφιε, Ηεξάξρα 
ζενκαθάξηζηε.  
 
Ο βδειπξφο ήηηεηαη ηαίο ζαίο, Ηεξνινγίαηο Ηεξαίο, Μαξθίσλ θαί εμσζηξάθηζηαη, 
πάζεο αηνπίαο εμεξεπγφκελνο, βφξβνξνλ ν ιπζζψδεο, Βνπθφιε έλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
Νφκσ ηήο θχζεσο Ηεζνχο, ν παλππεξνχζηνο Θεφο, θαηλνηνκεί παλακψκεηε, 
ζνχ εθ ηήο λεδχνο απνηηθηφκελνο, ν κφλνο νπζηψζαο ηφ πάλ βνπιήκαηη.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη Αλάγαγε εθ θζνξάο, ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Τςνχζαλ ηαπείλσζηλ, θαζαξφηεηα λνφο, αγάπελ αλππφθξηηνλ, πίζηηλ ειπίδα 



έρσλ εηιηθξηλή, Βνπθφινο ν έλδνμνο, ηήο Σξηάδνο εδείρζε θαηαγψγηνλ.  
 
Μεγάισο θνζκήζαληα, ηψλ κπξλαίσλ Ηεξάλ, θαζέδξαλ ζέ παλεχθεκε, 
κπζηαγσγεί ηφ Πλεχκα ηφλ κεηά ζέ, πνηκέλα Πνιχθαξπνλ, ηή ρεηξί ζνπ 
Βνπθφιε ηειεηνχκελνλ.  
 
Ννήζαο ηήλ θιήζίλ ζνπ, δηά Πλεχκαηνο νθέ, ηφλ κεηά ζέ ελ ράξηηη, ηψλ 
ινγηθψλ ζξεκκάησλ θαζεγεηήλ, πξνζάγεηο ηψ βήκαηη, αξεηψλ ιακπεδφζηλ 
εμαζηξάπηνληα.  

Θενηνθίνλ 
Ζ πχιε ηήο ράξηηνο, ε αλνίμαζα βξνηνίο, ηήλ πχιελ ηήλ νπξάληνλ, ηήο 
κεηαλνίαο πχιαο κνη ηειαπγψο, δηάλνημνλ Γέζπνηλα, θαί ππιψλ ηνχ ζαλάηνπ 
ειεπζέξσζνλ.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο α' 
Ο κήηξαλ παξζεληθήλ αγηάζαο ηψ ηφθσ ζνπ, θαί ρείξαο ηνχ πκεψλ 
επινγήζαο σο έπξεπε, πξνθζάζαο θαί λχλ έζσζαο εκάο Υξηζηέ ν Θεφο. Αιι' 
εηξήλεπζνλ ελ πνιέκνηο ηφ πνιίηεπκα, θαί θξαηαίσζνλ Βαζηιείο νχο 
εγάπεζαο, ν κφλνο θηιάλζξσπνο.  
 

 π λ α μ α ξ η ν λ 
Σή Σ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Βνπθφινπ, 

Δπηζθφπνπ κχξλεο.  
ηίρνη 

 κχξλεο φ Πνηκήλ Βνπθφινο ζπεπφινο,  

 Άγξππλφο εζηη, θαί ζαλψλ, πνίκλεο θχιαμ.  

 Αγιαφλ εειίνην θάνο ιίπε Βνπθφινο έθηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ηνπιηαλνχ ηνχ ελ Δκέζε.  
ηίρνη 

 Υξηζηφο ηέηξεηαη ρείξαο ήινηο θαί πφδαο, 

 Ηνπιηαλφο πξνζηίζεζη θαί θάξαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Φαχζηεο, Δπτιαζίνπ, θαί 
Μαμίκνπ.  

ηίρνη 

 Σξείο Μάξηπξεο πάζρνπζηλ ηρζχσλ πάζνο,  

 Κνηλή ηπρφληεο νξγάλνπ ηνχ ηεγάλνπ.  
 

Σαίο απηψλ άγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ ήκάο. Ακήλ.  
 

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



Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
πλεηίδσλ αζπλέηνπο θαηαξηίδσλ δέ, ηνχο πιάλε εμνθείιαληαο, Πάηεξ 
έζσζαο, θαί Θεψ πξνζήμαο θαζαξνχο, απηψ κεισδνχληαο επζεβψο, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Χξαηψζεζαλ Πακκάθαξ ζηαγφλεο ζνπ, ηήλ ζάξθσζηλ θεξχηηνπζαη, ηνχ δη' 
άθαηνλ επζπιαγρλίαλ, ιάκςαληνο εκίλ, πξφο φλ αλεβφαο εκκειψο. 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Κπξηεχζαο δη' αζθήζεσο ηνχ ζψκαηνο, ηψλ παζεκάησλ Έλδνμε, αθπξίεπηνο 
ηαίο ηνχ πιάλνπ ψθζεο πξνζβνιαίο, θαί λχλ αλακέιπεηο απιαλψο. 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Λπηξσζέληεο ηήο αξραίαο απνθάζεσο, ηψ ηφθσ ζνπ παλάκσκε, αλπκλνχκέλ 
ζε νη ζσζέληεο Κφξε δηά ζνχ, βνψληεο θαί ιέγνληεο πηζηψο. Δπινγεηφο ν 
θαξπφο, ηήο ζήο θνηιίαο αγλή.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί δηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη. έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Δθβιαζηήζαο σο θνίλημ ελ ηαίο απιαίο ηνχ Θενχ, νθεηιφκελνλ χπλνλ δηθαίνηο 
χπλσζαο, θέξεηο δέ θπηφλ, πξφο ηνχ ζείνπ ζνπ κλήκαηνο, ζαχκα ηνίο νξψζη, 
Βνπθφιε ζενθήξπμ.  
 
Ο Θενχ Θεφο Λφγνο ν ελππφζηαηνο, ηεξφλ Ηεξάξρελ ζέ πξνρεηξίδεηαη, ρξίνληα 
ιαφλ, Ηεξψο ηεξψηαηε, Πξφεδξε κπξλαίσλ, θσζηήξ ηήο νηθνπκέλεο.  
 
αξθσζέληα ηφλ Λφγνλ εζενιφγεζαο, θαί πνιινχο αινγίαο ιανχο δηέζσζαο, 
ζείνο γεγνλψο, καζεηήο ηνχ εθιάκςαληνο, ελ ζενινγίαηο, Βνπθφιε θήξπμ.  

Θενηνθίνλ 
Ηεξψο εκπείην ηά ζά κπζηήξηα, πξνθεηψλ Θενηφθε ν ζείνο ζχιινγνο, 
πφξξσζελ καζψλ, θαί ηξαλψο εθηηζέκελνο, ηάο ζενζεκείαο, ηνχ ζείνπ 
ηνθεηνχ ζνπ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο, ζηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ».  
 
Χο θσο σο θέγγνο σο κέγαο ήιηνο, σο αζηξαπή Υξηζηνχ ηή Δθθιεζία 
εμέιακςαο, θαί πηζηψλ δηαλνίαο εθψηηζαο, θαί πξφο ηνχο αλεζπέξνπο, 
ηφπνπο εζθήλσζαο, κέιπσλ ηξηζαγίαηο έλ θσλαίο, Σξηάδα άθηηζηνλ.  



 
αξθφο θαί θφζκνπ έμσ γελφκελνο, Ηεξνπξγέ, πξφο ηάο ππεξθνζκίνπο 
γεζφκελνο, κεηαβέβεθαο ηάμεηο ζενχκελνο, ζέζεη θαεηλνηάηε, φζελ ηήλ 
κλήκελ ζνπ, πίζηεη εθηεινχκελ, επί γήο Βνπθφιε πάλζνθε.  
 
Ζ γή ηφ ζσκά ζνπ ηφ καθάξηνλ, θξχπηεη ζαθψο, ηάζεηο αλαβιχδνλ θαί 
ράξηηαο, νπξαλφο δέ ηφ πλεχκα ζχλ ηνίο εθιεθηνίο, θέξεη ηνίο απ' αηψλαο 
ζείαηο ιακπξφηεζη, θαηεγιατζκέλνλ, αιεζψο Βνπθφιε έλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
Φσλή Αγγέινπ κεγάιεο Άγγεινλ, βνπιήο Αγλή Υξηζηνχ Δκκαλνπήι 
απνηέηνθαο, ηνίο Αγγέινηο ηνχο θάησ ζπλάπηνληα, κφλε παλχκλεηε, κφλε 
αηηία, ηήο εκψλ Κφξε ζεψζεσο.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Αγίνπ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Πνηκαληηθψο σδήγεζαο, πξφο λνκάο επζεβείαο, ηφ ηνχ Κπξίνπ πνίκληνλ, 
πάλζνθε, Ηεξάξρα, απνδηψμαο σο ζήξαο, πάζαλ αίξεζηλ, φζελ, λχλ 
επνπηεχεηο, ίιεσο, θαί εκάο νπξαλφζελ, σο παξεζηψο, κεηά ηήο Παλάγλνπ 
θαί Θενηφθνπ, ηψ ζξφλσ ηήο ζεφηεηνο, πακκαθάξηζηε Πάηεξ.  

Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 
Σψλ θφιπσλ ηνχ Γελλήηνξνο, νπθ εθζηάο απνξξήησο, δη' άθξαλ αγαζφηεηα, 
εθ Παξζέλνπ γελλάηαη θαί λεπηάδεη ν Λφγνο, ηνχηνλ δέ ελ αγθάιαηο, πκεψλ 
ππνδέρεηαη, άκα ηε ν Πξεζβχηεο, θαί Γεξαηά, αλζσκνινγήζαλην σο 
Γεζπφηε, ελ ψ θαί πξνεκήλπνλ, ηήλ βξνηψλ ζσηεξίαλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
ήκεξνλ ν σηήξ, σο βξέθνο πξνζελέρζε, ελ ηψ λαψ Κπξίνπ, θαί ρεξζί 
γεξαιέαηο, ν Πξέζβπο ηνχηνλ δέρεηαη.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ,  
 
Νήπηνο ηή ζαξθί, ν παιαηφο ηψ ρξφλσ, νξάηαη παξαδφμσο, ηή ζήκεξνλ 
εκέξα, θαί ηψ λαψ πξνζάγεηαη.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Γέρνπ ψ πκεψλ, ε Πάλαγλνο εβφα, ελ αγθάιαηο σο βξέθνο, ηφλ Κχξηνλ ηήο 
δφμεο, ηνχ θφζκνπ ηφ ζσηήξηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Μέγα θαί θνβεξφλ, Μπζηήξηνλ θαί μέλνλ! ν πάληα πεξηέπσλ, θαί βξέθε 
δηαπιάηησλ, σο βξέθνο αγθαιίδεηαη.  
 



Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηφ ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Παξζελίνπ, Δπηζθφπνπ Λακςάθσλ, θαί 

ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Λνπθά, ηνχ ελ ηψ ηεηξίσ ηήο Διιάδνο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

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

 
Σνχ Ηεξάξρνπ 

 
Ήρνο α' 

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Σήο Διιεζπφληνπ ηφ θιένο, φ ηήο Λακςάθνπ θσζηήξ, ηψλ 
ζαπκαηνπξγεκάησλ, ν ιακπξφο εσζθφξνο, Παξζέληνο ν κέγαο, πάληαο 
εκάο, ζπγθαιείηαη ηή κλήκε απηνχ, ενξηαζκφλ εθηειέζαη πλεπκαηηθφλ, 
αλπκλνχληαο ηφλ σηήξα Υξηζηφλ.  
 
Δθ λεαξάο ειηθίαο ζενθνξνχκελνο, ηά ηψλ δαηκφλσλ ζηίθε, ππξί ηψλ 
πξνζεπρψλ ζνπ, θαηέθιεμαο Πακκάθαξ, ηζχλαο ζνθψο, ηήο Λακςάθνπ ηφ 
πνίκληνλ, ηνχο γάξ βσκνχο ηψλ εηδψισλ θαηαβαιψλ, ελενχξγεζαο Θεψ 
ζεαπηφλ.  
 
Αλαθεξχηηεη ζνπ ζαχκα ν αλαλήμαο ηρζχο, ν αλαδήζαο άπλνπο, ν θαξπφο ηήο 
αθάξπνπ, αξνχξαο θαί ακπέινπ, βξνρή ηθαλή, ηψλ βαθψλ ε επίηεπμηο. Χο 
ζαπκαζηά ζνπ ηά έξγα Ηεξνπξγέ! αιιά πξέζβεπε ζσζήλαη εκάο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ήρνο πι. β' 
ιελ απνζέκελνη 

ισο εθ λεφηεηνο, αθνινπζήζαο Κπξίσ, γνληθήλ θαηέιηπεο, έλδνμε 
πξνζπάζεηαλ, θαί ζηνξγήλ θνζκηθήλ, θαί εξήκνπο ψθεζαο, αζθεηψλ ηφλ βίνλ, 
εμαζθψλ ελ ηαπεηλφηεηη, φλ θαί εηέιεζαο, δένληη ηψ πλεχκαηη ζηε, θαιψο 
εκπνξεπζάκελνο, λείκαο ηε ηά φληα ηνίο πέλεζη, θαί ηφλ καξγαξίηελ, ηφλ 
ηίκηνλ σλνχκελνο Υξηζηφλ, νχ θαί ηπρψλ ηήο εθέζεσο, έζηεο αμηάγαζηε.  
 
Έθεξεο ηππηφκελνο, νλεηδηδφκελνο Πάηεξ, δηαπιεθηηδφκελνο, παξά ηνχ 
ηεθφληνο ζε δηά Κχξηνλ, φλ επφζεηο έλδνμε, νχ ηξσζείο ηψ πφζσ, ηά ηεξπλά 
νπδέλ ιειφγηζαη, κεηξφο δέ ζηέξεζηλ, θαί ηήλ μεληηείαλ εγάπεζαο, θαί ζρήκα 
ελεδέδπζν, ηφ ηψλ κνλαρψλ Ηεξψηαηε, αιιά θαλεξνί ζε, Θεφο θαί κή 
βνπιφκελνλ επραίο, ηαίο κεηξηθαίο Λνπθά ζηε, θακθζείο ν θηιάλζξσπνο.  



 
Βίνλ εθηειέζαο ζνπ, ηφλ Ηεξφλ παληέξσο, ζαχκαηα εηέιεζαο, Ηεξά εμαίζηα θαί 
παξάδνμα, ηνχ Θενχ ζνη λείκαληνο, αξξαβψλα έλζενλ, θαί πξφο ηήο 
αληαπνδφζεσο, ηψλ ζείσλ πφλσλ ζνπ, λέκεη δέ θαί ζηέθνο ζνη άθζαξηνλ, θαί 
δφμαλ αησλίδνπζαλ, φηαλ σο Κξηηήο παξαγέλεηαη. Απηφλ νχλ δπζψπεη, 
ξπζζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε αεί, απφ παληνίαο θαθψζεσο, Λνπθά φζηψηαηε.  

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

Ο ελ ρεξζί πξεζβπηηθαίο, ηήλ ζήκεξνλ εκέξαλ, σο εθ' άξκαηνο Υεξνπβίκ, 
αλαθιηζήλαη επδνθήζαο Υξηζηέ ν Θεφο, θαί εκάο ηνχο πκλνχληάο ζε, ηήο ηψλ 
παζψλ ηπξαλλίδνο, αλαθαινχκελνο ξχζαη, θαί ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Ήρνο πι. β'  ιελ απνζέκελνη 
Σεηξαπκαηηζκέλνλ κε, ηαίο ιεζηξηθαίο ηψλ δαηκφλσλ, εθφδνηο θαί θείκελνλ, 
φινλ αλελέξγεηνλ Παλακψκεηε, ελ νδψ πάληνηε, ηνχ αζηάηνπ βίνπ, θαί 
ειένπο πξνζδεφκελνλ, ηάρνο επίζθεςαη, νίλνλ επηζείζα θαί έιαηνλ, ηνίο 
αληάηνηο κψισςη, θαί πξφο επξσζηίαλ αλάγαγε, φπσο ζέ δνμάδσ, θαί πφζσ 
θαηά ρξένο αλπκλψ, ηά κεγαιείά ζνπ άρξαληε, Μήηεξ αεηπάξζελε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ρνκθαία σο έθεζελ, ν πκεσλ ηήλ θαξδίαλ, ηήλ ζήλ δηειήιπζε, Παλαγία 
Γέζπνηλα, φηε έβιεςαο, ηφλ εθ ζνχ ιάκςαληα, απνξξήησ ιφγσ, ππ' αλφκσλ 
σο θαηάθξηηνλ, ηαπξψ πςνχκελνλ, φμνο θαί ρνιήλ ηε γεπφκελνλ, πιεπξάλ ηε 
νξπηηφκελνλ, ρείξάο ηε θαί πφδαο εινχκελνλ, θαί νδπξνκέλε, σιφιπδεο 
βνψζα κεηξηθψο, Σί ηνχην ηέθλνλ γιπθχηαηνλ, ηφ θαηλφλ κπζηήξηνλ; 

 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  

 
Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Πχιαη ηψλ νπξαλψλ, αλνίρζεηε, Υξηζηφο γάξ, ελ ηψ λαψ σο βξέθνο, ππφ 
Μεηξφο Παξζέλνπ, Θεψ Παηξί πξνζάγεηαη.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ,  
 
Άλζξαμ ν πξννθζείο, ηψ ζείσ Ζζατα, Υξ ηζην ο σο ελ ιαβίδη, ρεξζί ηήο 
Θενηφθνπ, λχλ ηψ πξεζβχηε δίδνηαη.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Φφβσ ηε θαί ραξά, αγθάιαηο ηφλ Γεζπφηελ, ν πκεψλ θαηέρσλ, δσήο εηείην 
ιχζηλ, πκλσλ ηήλ Θενκήηνξα.  

Γφμα... Καί λχλ... φκνηνλ 
Φέξνπζα ε Αγλή, θαί άρξαληνο Παξζέλνο, ηφλ Πιάζηελ θαί Γεζπφηελ, σο 



βξέθνο ελ αγθάιαηο, έλ ηψ λαψ εηζέξρεηαη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε Παξζέλε, εθ ζνχ γάξ αλέηεηιελ ν Ήιηνο ηήο 
δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη. Δπθξαίλνπ θαί 
ζχ Πξεζβχηα δίθαηε, δεμάκελνο ελ αγθάιαηο ηφλ ειεπζεξσηήλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ, ραξηδφκελνο εκίλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Νεπηάδεη δη' εκέ, ν παιαηφο ηψλ εκεξψλ, θαζαξζίσλ θνηλσλεί, ν θαζαξψηαηνο 
Θεφο, ίλα ηήλ ζάξθα πηζηψζε κνπ ηήλ εθ Παξζέλνπ, θαί ηαχηα πκεψλ 
κπζηαγσγνχκελνο, επέγλσ ηφλ απηφλ, Θεφλ θαί άλζξσπνλ, θαί σο δσήλ 
εζπάδεην, θαί ραίξσλ πξεζβπηηθψο αλεθξαχγαδελ, Απφιπζφλ κε, ζχ γάξ 
Θεφο κνπ, ε δσή ηψλ απάλησλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Υνξφο Αγγειηθφο 

Ο ψλ ζχλ ηψ Παηξί, επί ζξφλνπ αγίνπ, ειζψλ επί ηήο γήο, εθ Παξζέλνπ 
εηέρζε, θαί βξέθνο εγέλεην, ρξφλνηο ψλ απεξίγξαπηνο, φλ δεμάκελνο, ν 
πκεψλ ελ αγθάιαηο, ραίξσλ έιεγε, Νχλ απνιχεηο Οηθηίξκνλ, επθξάλαο ηφλ 
δνχιφλ ζνπ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... ηφ απηφ 
 

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

Ο Καλψλ ηνχ Ηεξάξρνπ, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Σψλ ζαπκάησλ ζνπ ηήλ ράξηλ κέιπσ, Μάθαξ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
Ο Δηξκφο 

«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα παλζηξαηηάλ, ε ππέξνπινο 
δχλακηο, ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν 
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γαξ δεδφμαζηαη».  
 



Σψ θσηί ηψ ζείσ ζπγθξαζείο, Πάηεξ Ηεξψηαηε, δη' αξεηψλ θψο θαζσξάζεο 
δεχηεξνλ, δηφ ηήλ θσηνθφξνλ ζνπ, θαί παλένξηνλ ηνχο ηεινχληαο παλήγπξηλ, 
ζθφηνπο ακαξηίαο, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο ειεπζέξσζνλ.  
 
Χο θαηδξφο αλέηεηιαο αζηήξ, ελ ηψ ζηεξεψκαηη, ηήο ηνχ Θενχ Δθθιεζίαο 
Παξζέληε, ηακάησλ ιάκςεζηλ, Ηεξψηαηε ηψλ παζψλ ηήλ ζθνηφκαηλαλ, ράξηηη 
δηψθσλ, θαί θσηαγσγψλ ηνχο πξνζηφληαο ζνη.  
 
Ννζεκάησλ ζθφηνο πνλεξφλ, έιπζαο Παξζέληε, ηψ θσηηζκψ ζνπ ηψλ 
ζεπηψλ εληεχμεσλ, φζελ δπζσπνχκέλ ζε, ηψλ ςπρψλ εκψλ ηάο νδχλαο 
ζεξάπεπζνλ, θαί ηάο ηψλ ζσκάησλ, πάζαο καιαθίαο απνδίσμνλ.  

Θενηνθίνλ 
Αγαζφλ θπήζαζα Θεφλ, άρξαληε αγάζπλνλ, ηήλ ελ πνιινίο θεθαθσκέλελ 
πάζεζη, ηαπεηλήλ θαξδίαλ κνπ, θαί ηφ ζέιεκα εθηειείλ ελδπλάκσζνλ, ηνχ 
ζσζήλαη πάληαο, ζέινληνο αλζξψπνπο Λπηξσηνχ εκψλ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ Λνπθά, έρσλ αθξνζηηρίδα.  
 

Λνπθάλ επαηλψ ηφ θιένο ηήο Διιάδνο. Ακήλ. 
 

Χδήα'  Ήρνο πι. β' 
Ο Δηξκφο 

«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ, ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ, εβφα, άζσκελ».  
 
Λφγνλ κνη δίδνπ ζεφπηα παξεζηεθψο, ζξφλσ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, αλπκλήζαη 
ηήλ θαηδξάλ, θαί θσζθφξνλ κλήκελ ζνπ Ανπθά, δηαιχζαο ηήλ αριχλ ηήο 
δηαλνίαο κνπ.  
 
Ο ινζρεξψο ζε πνζήζαο ν Ηεξφο, ψηεξ πξφο ηήλ άζθεζηλ, απεδχζαην 
ζηεξξψο, ζιίςεηο κφρζνπο πφλνπο θαξηεξψλ, αλζ' ψλ εχξαην ηξπθήλ ηήλ 
αηειεχηεηνλ.  
 
Τπσπηάδσλ ηφ ζψκα Πάηεξ Λνπθά, εγθξαηεία πάληνηε, αγξππλία ζπλερεί, 
θαθνπρία πάζε ηε ζνθψο, ηάο νξκάο ηψλ εκπαζψλ εδνλψλ έζηεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Κπξηνηφθε Παξζέλε ε ηφλ Θεφλ, ελ ζαξθί γελλήζαζα, ηφλ αρψξεηνλ παληί, 
ζαξθσζέληα νίθησ ηψλ βξνηψλ, ηπξαλλίδνο κε παζψλ δείμνλ ππέξηεξνλ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«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 νπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε».  



 
Τπήξμαο θαζαηξέηεο ηήο ηπξαλλίδνο, πακκάθαξ ηψλ Γαηκφλσλ ηνχ νιεζξίνπ, 
εηδψισλ ηε θαηέζηξεςαο ηά ηεκέλε, θαί ζείνπο ήγεηξαο, λανχο εηο αίλεζηλ, ηνχ 
Υξηζηνχ Παξζέληε ηεξψηαηε.  
 
Μεγίζηαηο δηαπξέπσλ ζαπκαηνπξγίαηο, θαξθίλνπ ραιεπψηαηνλ παχεηο πάζνο, 
θαί φκκαηα δηήλνημαο πεξσζέληα, θαί εθπγάδεπζαο Πάηεξ Παξζέληε, 
πνλεξίαο πλεχκαηα ζεία ράξηηη.  
 
Αλέζηεζαο θαθίζησο ζαλαησζέληα, ηφλ πάιαη ππνπξγνχληα ηψ ζείσ έξγσ, 
Θεφο γάξ ν ηφλ ζάλαηνλ θαηαξγήζαο, ράξηλ ζνη δέδσθε κάθαξ Παξζέληε, 
αληζηάλ ηεζλήμαληαο δη' εληεχμεσο.  

Θενηνθίνλ 
Χκίιεζελ αλζξψπνηο εθ ζνχ ηήλ ζάξθα, ν Κχξηνο θνξέζαο αλεξκελεχησο, 
απηφλ νχλ εθδπζψπεζνλ Παλαγία, ηνχ νηθηεηξήζαί κε θαηαπνλνχκελνλ, 
πξνζβνιαίο ηνχ φθεσο θαί δνλνχκελνλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο ε κάο, ελ ηή πέηξα ηή ο νκνινγίαο ζνπ».  
 
Αλεπηεξψζεο ηψ ζεξκψ, έξσηη ηνχ σηήξνο, θαί γνλέσλ ηφ θίιηξνλ, 
ππεξείδεο δη' απηφλ, θαί γέγνλαο ψ Λνπθά, μέλνο πάλησλ ηψλ ηεξπλψλ 
καθάξηε.  
 
Ναφλ Κπξίνπ ζεαπηφλ, απεξγάζαζζαη ζέισλ, εξεκίαο θαηψθεηο σο ν πάιαη 
Ζιηνχ, πξφο δαίκνλαο πνιεκψλ, φζελ εχξεο ηέινο ηφ καθάξηνλ.  
 
Δλ πάζε ζεία εληνιή, εππεηζήο σο νηθέηεο, αλεδείρζεο πακκάθαξ, θαιψο 
απηάο εθηειψλ, θαί ηαπεηλψλ ζεαπηφλ, φζελ χςνο έιαβεο νπξάληνλ.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε Μήηεξ ηνχ Θενχ, ε ηεθνχζα ηφλ Λφγνλ, ππέξ ιφγνλ νθζέληα, δη' 
εκάο φπεξ εκείο, ηθέηεπε εθηελψο, αινγίαο πάζεο κε ιπηξψζαζζαη.  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Αγίνπ Παξζελίνπ 
Ήρνο γ' 

Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 
Σψλ ζαπκάησλ είιεθαο, ηήλ ζείαλ ράξηλ ζεφθξνλ, Ηεξέ Παξζέληε, 
ζαπκαηνπξγέ ζενθφξε, άπαληα ηά ηψλ πηζηψλ πάζε απνθαζαίξσλ, πλεχκαηα 
ηήο πνλεξίαο Πάηεξ ειαχλσλ, δηά ηνχηφ ζε πκλνχκελ, σο κέγαλ κχζηελ Θενχ 
ηήο ράξηηνο.  

Ο Οίθνο 
Φψο λνεξφλ ηφ εθ θσηφο, Παηξφο ηνχ πξναλάξρνπ, Τηέ Θενχ θαί Λφγε, ν 



θαηαπγάδσλ πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ ζετθψο, θψηηζφλ κνπ ηάο θξέλαο, ηφλ 
λνχλ θαί ηφλ ινγηζκφλ, ηνχ αλπκλήζαη ζήκεξνλ ηήλ θαηδξάλ ηαχηελ 
παλήγπξηλ θαί ζεκλνπξεπεζηάηελ ηνχ Οζίνπ Παξζελίνπ, απηφο γάξ αιεζψο 
ελ γή ζαπκαζίαλ δηεηέιεζε δσήλ θαί πνιηηείαλ, δηά ηνχην ζπλειζφληεο 
επθεκνχκελ απηφλ, σο κέγαλ κχζηελ Θενχ ηήο ράξηηνο.  
 

Κάζηζκα ηνχ απηνχ 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Σήο Λακςάθνπ ν κέγαο ζαπκαηνπξγφο, αλαβάο ελ ηψ χςεη ηψλ αξεηψλ, 
αζηξάπηεηο ηνίο πέξαζη, ηψ θσηί ηψλ ηάζεσλ, ηνχο δνθψδεηο Γαίκνλαο, 
ζθνξπίδσλ θαηδξφηαηα, θαί ειαχλσλ λφζνπο, ρξεζηαίο επηθιήζεζηλ, φζελ θαί 
ηήο πιάλεο, ηψλ εηδψισλ θαζάξαο, πάζαλ ηήλ Διιήζπνληνλ, θαηαιάκπεηο 
ηνίο ζαχκαζη, ζενθφξε Παξζέληε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Σνχ Οζίνπ Λνπθά, φκνηνλ 
Απφ βξέθνπο πνζήζαο ηήλ αξεηήλ, ηψλ εδέσλ απέζρνπ πάλ ησλ νθέ, 
λεζηείαλ θαί άζθεζηλ, αθξηβή ελδεηθλχκελνο, θαί κεηξφο ηφλ πφζνλ, νπδέλ 
εγεζάκελνο, ελ εκλείσ θέξσλ, ζαπηφλ ιάζξα δέδσθαο, πάιηλ δέ κελχεη, ζέ 
Θεφο ηή κεηξί ζνπ, ζξελνχζε ηήλ ζηέξεζηλ, ζνχ δηθαίσο παλάξηζηε, ή θαί λχλ 
ζπλεδφκελνο, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. δ' 

Αλέζηεο εθ λεθξψλ 
Δηέρζεο εθ Μεηξφο, ν πξνάλαξρνο Λφγνο, πξνζήρζεο ηψ λαψ, ν 
αθαηάιεπηνο θχζεη, ραίξσλ δέ ν Πξεζβχηεο, ελ ηαίο αγθάιαηο ζε ππεδέμαην, 
θξάδσλ, Νχλ απνιχεηο, φλ επεζθέςσ θαηά ηφ ξήκά ζνπ, ν επδνθήζαο ζψζαη 
σο Θεφο, ηφ γέλνο ηψλ αλζξψπσλ.  
 

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Ήρνο πι. δ'  Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Χο Παξζέλνλ θαί κφλελ ελ γπλαημί, ζέ αζπφξσο ηεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, πάζαη 
καθαξίδνπζη, γελεαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γάξ πχξ εζθήλσζελ, ελ ζνί ηήο 
ζεφηεηνο, θαί σο βξέθνο ζειάδεηο, ηφλ Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ ηψλ 
Αγγέισλ, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, αμίσο δνμάδνκελ, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ 
ζνπ, θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο αλπκλνχζηλ αμίσο, ηήλ δφμαλ ζνπ 
Γέζπνηλα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, Ο κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 



ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αλεμάληιεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία 
παζήκαηα.  

 
Σνχ Ηεξάξρνπ 

 
Χδή δ'  Ο Δηξκφο 

«Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ νχ πξέζβπο νπθ Άγγεινο, αιι' απηφο ν Κχξηνο, 
ζεζαξθσκέλνο θαί έζσζαο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη. Γφμα 
ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Ννζήκαηα, πξνζεπρή εζεξάπεπζαο άκεηξα, ζπζθίγγσλ Παξζέληε, ηνχο 
παξεζέληαο ελ ράξηηη, ψζπεξ ν Γεζπφηεο ζνπ, νχ ηήλ πνιιήλ εκηκήζσ 
αγαζφηεηα.  
 
χ δέδσθαο, ελεξγείλ ηνίο βαθεχζη ηά πξφζθνξα, ηφλ είξγνληα δαίκνλα, 
απνζνβήζαο Παξζέληε, ηαίο πξφο ηφλ θηιάλζξσπνλ, ηεξσηάηαηο ζνπ Πάηεξ 
παξαθιήζεζη.  
 
Ο Κχξηνο, ηάο εληεχμεηο ζνπ Πάηεξ δεμάκελνο, ηήλ άγξαλ παξέδσθε, 
πινπζησηάησο ηνίο ρξήδνπζη, ηή ηνχ αλαλήμαληνο, ζαπκαηνπξγία ηρζχνο 
κεγαιχλσλ ζε.  

Θενηνθίνλ 
Σά ηξαχκαηα, ηήο ςπρήο κνπ Παξζέλε ζεξάπεπζνλ, ηφλ λνχλ κνπ 
εηξήλεπζνλ, ππφ παζψλ ηαξαηηφκελνλ, θαί ηαίο παξαβάζεζη, ηψλ εληνιψλ 
ηνχ σηήξνο ζθνηηδφκελνλ,  
 

Σνχ Οζίνπ Λνπθά  
 

Ο Δηξκφο 
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Άθαθνο ζηνο, επζχο θαί ήκεξνο, θαί αθέξαηνο ψθζεο Πάηεξ Λνπθά, φζελ 
κεκαθάξηζαη, παξά ηνχ πάλησλ Πνηεηνχ, θαί Γεζπφηνπ πακκαθάξηζηε.  
 
Ηδψλ ν θζφλνο ζε, θαιψο δηάγνληα, ηήλ δσήλ εμεθαχζε θαί πεηξαζκψλ, 
πιήζφο ζνη εμήγεηξελ, αιι' εμειέγρεην θελφο ιχθνο, κάηελ ηφ ηνχ ιφγνπ 
ραλψλ.  
 
Ννφο επζχηεηη, ηφλ βίνλ ίζπλαο, πξφο ηά θξείηησ πακκάθαξ ηψλ εθεηψλ, 
πάλησλ ηφ αθξφηαηνλ, επηπνζψλ Πάηεξ ηδείλ, νχ επζηφρσο θαί ηεηχρεθαο.  

Θενηνθίνλ 
Χξαίαλ θάιιεη ζε, παζψλ επξάκελνο, γπλαηθψλ ν σξαίνο Κφξε ζεκλή, ζνχ 
ηήλ Μήηξαλ ψθεζε, θαί δπζκνξθίαο κε παζψλ, θαί ηνχ ζθφηνπο ειπηξψζαην.  



 
Σνχ lεξάξρνπ 

 
Χδή ε'  Ο Δηξκφο 

«Ο θσηηζκφο, ηψλ ελ ζθφηεη θεηκέλσλ ε ζσηεξία, ηψλ απεγλσζκέλσλ Υξηζηέ 
σηήξ κνπ, πξφο ζέ Οξζξίδσ Βαζηιεχ ηήο εηξήλεο, θψηηζφλ κε ηή επηιάκςεη 
ζνπ, άιινλ γάξ εθηφο ζνπ Θεφλ νπθ επίζηακαη».  
 
Ζ θσηαπγήο, ελζθελψζαζα ράξηο ηήο απαζείαο, ελ ηή ζή θαξδία ζεφθξνλ 
Πάηεξ, θηιαξγπξίαο ην βαζχηαηνλ ζθφηνο, ηνχ πξνέδξνπ δηψθεη άλνζνλ, 
ηνχηνλ ζπληεξνχζα ηαίο ζαίο παξαηλέζεζη.  
 
Νφζσ πνιιή, ηφλ θξαηνπκελνλ Πάηεξ θαί γεγνλφηα, ζηε εκίμεξνλ 
πξνζεπραίο ζνπ, φινλ εηξγάζσ πγηή επραξίζησο, ηφλ Γεζπφηελ Θεφλ 
δνμάδνληα, ηφλ ζαπκαηνπξγίαηο πνιιαίο ζε δνμάζαληα.  
 
Υξίζκα ζεπηφλ, πεξηθείκελνο Πάηεξ Ηεξσζχλεο, ηαχηελ θαηειάκπξπλαο 
επηδείμεη, πνιιψλ ζαπκάησλ, ψλ εηέιεζαο δψλ ηε, ζενθφξε θαί κεηά ζάλαηνλ, 
Άγγεινο θαζάπεξ βηψζαο Παξζέληε.  

Θενηνθίνλ 
Απφ παζψλ, ακαπξψζεσο Κφξε απφ ζθαλδάισλ, ηψλ πξνζγηλνκέλσλ ηαίο 
επεξείαηο, ηνχ αιινηξίνπ κειινπζψλ ηε βαζάλσλ, αησλίσλ πξφο ηφλ 
θηιάλζξσπνλ, ξχζαί κε ηαίο ζαίο δπζσπψ παξαθιήζεζη.  
 

Σνχ Οζίνπ Λνπθά 
 

Ο Δηξκφο 
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Σήλ ηψλ θακάησλ ζνπ ακνηβήλ, παξά ηνχ πινπζίνπ Γνηήξνο, απνιαβσλ 
Πάηεξ ζηε, πέιαγνο ζαπκάησλ πάζηλ εδείθλπζν, ηάο λφζνπο αθαλίδσλ ηψλ 
πξνζηφλησλ ζνη.  
 
Οπ θαηελάξθεζαο ηνχ ερζξνχ, Πάηεξ ηαίο κπξίαηο πξνζβνιαίο, νπ 
θαηεπιάγεο ηήλ έπαξζηλ, έζηεο δέ ψο πχξγνο ζηεξξφο αθιφλεηνο, 
ηαπείλσζηλ σο ζψξαθα ελδπζάκελνο.  
 
Καιψο ηειέζαο ηφλ ηεξφλ, βίνλ ζνπ Πακκάθαξ, θαί ιαβσλ απφ Θενχ ηήλ 
αληαπφδνζηλ, ράξηλ ηακάησλ, ηπθινχο εθψηηζαο, ρσινχο θαί παξαιχηνπο 
απνηειψλ πγηείο.  

Θενηνθίνλ 
Λανί πκλείηε ηήλ αιεζψο, ηέμαζαλ ηφλ Λφγνλ ηνχ Θενχ, αλεξκελεχησο θαί 
κείλαζαλ, πάιηλ κεηά ηφθνλ Παξζέλνλ άθζνξνλ, σο πάλησλ πξνζηαζίαλ θαί 



ζσηεξίαλ βξνηψλ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Πξφο Κχξηνλ, εθ θήηνπο ν Ησλάο εβφεζε. χ κε αλάγαγε, εθ ππζκέλνο Άδνπ 
δένκαη, ίλα σο Λπηξσηή ελθσλή αηλέζεσο, αιεζείαο ηε πλεχκαηη ζχζσ ζνη».  
 
Ρεκάησλ ζνπ, επρψλ ηε δπλαζηεία Παξζέληε, λανί εξξάγεζαλ ηψλ εηδψισλ 
ζεία ράξηηη, θαί άπηζηνο ιαφο πίζηηλ πξνζειάβεην, κεγαιχλσλ ζπκθψλσο ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Ηθέηεπζαο, ηφλ θηιάλζξσπνλ Λφγνλ ζχλ δάθξπζη, θαί ηνίο αηηήζαζηλ φκβξνπο 
άλσζελ θαηήγαγεο, νηθηείξσλ ζπκπαζψο ιαφλ θηλδπλεχνληα, Ηεξάξρα Κπξίνπ 
Παξζέληε.  
 
Νακάησλ ζνπ, κπζηηθψλ επνκβξίαηο θαηήξδεπζαο, θαξδίαλ πάζαλ 
πξνζθνηηψζάλ ζνη Παξζέληε, θαί εγήεηψ απρκψ μεξαλζείζα δέρεηαη, πεηνχο 
ζαπκαζηνχο επθνξήζαζα.  

Θενηνθίνλ 
Μή ζηήζεο κε, ελ εκέξα ηήο δίθεο θαηάθξηηνλ, κή ζηειηηεχζεο κε επί πάλησλ 
ηφλ αλαίζζεηνλ, Θεέ κνπ Πνηεηά κνπ, έρσλ ηθεηεχνπζαλ, ηήλ ηεθνχζαλ 
αζπφξσο ζε Γέζπνηλαλ.  
 

Σνχ Οζίνπ Λνπθά 
 

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».  
 
Διχζε ε πάιαη ζνη, δνιηφθξνλ θαζ' εκψλ, ηζρχο θαί θξνχδα γέγνλε, ηά πνιιά 
ζνπ ζνθίζκαηα πνλεξέ, ηδνχ γάξ απινχζηαηνο, θαί απφλεξνο λένο ζε 
θαηέβαιε.  
 
Οπθ έδσθαο ζηε, ζνίο βιεθάξνηο λπζηαγκφλ, νπδέ θξνηάθνηο άλεζηλ, έσο 
πάζαλ θαηέβαιεο κεραλήλ, ηνχ πιάλνπ πνηθίινπο ζνη, πεηξαζκνχο θαζ' 
εθάζηελ εμεγείξνληνο.  
 
σθξφλσο δηήλπζαο, ζνχ ηφλ βίνλ θαί θαιψο, θηινμελψλ εθάζηνηε, ειεψλ ηε 
πινπζίσο θαί δαςηιψο, δηφ θαί ηεηχρεθαο, αθζαξζίαο θαί δφμεο αθεξάηνπ 
Λνπθά.  

Θενηνθίνλ 
Σξηάδνο γεγέλλεθαο, ζχ ηφλ έλα ζαξθηθψο, Θενθπήηνξ Πάλαγλε, ππέξ λνχλ 
ηε θαί ιφγνλ, δηφ βνψ, Σξηάδνο ηήο ζείαο κε, ηαίο πξεζβείαηο ζνη δείμνλ 



νηθεηήξηνλ.  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Οζίνπ Λνπθά 
Ήρνο πι. δ'  Σή Τπεξκάρσ 

Ο εθιεμάκελνο Θεφο πξφ ηνχ πιαζζήλαί ζε, εηο επαξέζηεζηλ απηνχ, νίο νίδε 
θξίκαζη, πξνζιαβφκελνο εθ κήηξαο θαζαγηάδεη, θαί νηθείνλ εαπηνχ δνχινλ 
δεηθλχεη ζε, θαηεπζχλσλ ζνπ Λνπθά ηά δηαβήκαηα, ν θηιάλζξσπνο, ψ λχλ 
ραίξσλ παξίζηαζαη.  

Ο Οίθνο 
Χ Παηέξσλ αξίζηε θαιινλή θαί ζεκλφηεο, ψ πάλησλ αζθεηψλ θνζκηφηεο, 
Υξηζηνχ ηάο εληνιάο γάξ πιεξψζαληνο, πψο πκλήζσ ηήλ ζήλ βηνηήλ έλδνμε, 
κή έρσλ ιφγσλ δχλακηλ, αιι' φκσο ζνη ζαξξψλ βνήζσ.  

 Υαίξε, ιακπξφλ Μνλαδφλησλ θιένο, ραίξε, πηζηψλ νδεγέ θαί ιχρλε.  

 Υαίξε, ηήο εξήκνπ ηεξπλφηαηνλ βιάζηεκα, ραίξε, νηθνπκέλεο ιακπηήξ 
θαεηλφηαηε.  

 Υαίξε, φηη θαηεθξφλεζαο ηψλ ξεφλησλ θαί θζαξηψλ, ραίξε, φηη ηά νπξάληα 
ζχλ Αγγέινηο θαηνηθείο.  

 Υαίξε, ηψλ αζπκνχλησλ ηαρηλέ παξαθιήηνξ, ραίξε, ηψλ ελ θηλδχλνηο 
πνζεηλέ παξαζηάηα.  

 Υαίξε, ζεπηφλ δνρείνλ ηνχ Πλεχκαηνο, ραίξε, θιεηλφλ Υξηζηνχ νηθεηήξηνλ.  

 Υαίξε, δη' νχ δφζηο πάζα επγάζζε, ραίξε, δη' νχ ν Θεφο εδνμάζζε.  

  λχλ ραίξσλ παξίζηαζαη.  
 

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

Δπηζθφπνπ Λακςάθσλ.  
ηίρνη 

 Αθήθε ηφλ ρνχλ Παξζέληνο Λακςάθσ,  

 Λακπηεξα ππξζεχνληα θψο απηνχ κέγα.  

 Παξζέληνο θαηέδαξζε, ιαρψλ καθξφλ εβδφκε χπλνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Λνπθά, ηνχ ελ Διιάδη.  
ηίρνη 

 Έπιεζε Λνπθάο ζαπκάησλ ηήλ Διιάδα,  

 Οο νπδέ λεθξφο παχεηαη ηψλ ζαπκάησλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ ρηιίσλ Μαξηχξσλ θαί ηξηψλ, νηθεηψλ 
ηψλ ηεζζάξσλ Πξνηηθηφξσλ, ηψλ ελ Νηθνκεδεία καξηπξεζάλησλ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη έμ Μάξηπξεο, νη εθ Φξπγίαο, ππξί ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Μή ηήλ ππξφο θξίμαληεο ηζρχλ έμ Φξχγεο,  

 Σή ηψλ Φξπγψλ γή πχξγνο εηζίλ ηζρχνο.  
 



Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκσλ Πέηξνπ ηνχ ελ 
Μνλνβάηνηο αγσληζακέλνπ, θαί ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο ζενπέκπηνπ, θαί ηήο 
ζπλνδίαο απηνχ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αληίζενλ πξφζηαγκα παξαλνκνχληνο, ηπξάλλνπ κεηάξζηνλ, ηήλ θιφγα 
αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε, ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ν ψλ επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
Δλ ζνί ελζθελψζαζα ε ζεία ράξηο, Πξνθεηελ ζε δείθλπζη, ηά κέιινληα 
θζεγγφκελνλ, εληεχζελ πξνήγγεηιαο ηψ δηαδέρεζζαη, κέιινληη ηφλ Πξφεδξνλ 
νθέ, σξατζκέλνλ ζείαηο ιακπξφηεζη.  
 
Λακςάθνπ ηφλ Πξφεδξνλ ηήο Διιεζπφληνπ, ιακπηήξα ηφλ άδπηνλ, 
ζαπκαηνπξγίαηο άπαζαλ, ηήλ γήλ ηφλ θαηδξχλαληα, θαί απειάζαληα λχθηα, 
πνιπψδπλνλ παζψλ, πκλνινγνχκελ πάληεο Παξζέληνλ.  
 
Πνιχρνπλ απέδσθε ηφλ ηαχηεο ζπφξνλ, ε γή ηή εληεπμεη ζνπ, παλζαχκαζηε 
Παξζέληε, θαί βφηξπαο ήλεγθελ άκπεινο άληθκνο, νχησ ζε δνμάζαληνο Θενχ, 
ηνχ δνμαζζέληνο ηή πνιηηεία ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Χξάζεο παλάκσκε αγησηέξα ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, Θεφλ γάξ εζσκάησζαο, φλ 
Σάμεηο αζψκαηνη θφβσ δνμάδνπζη, ηνχηνλ νχλ ηθέηεπε αεί, ηνχ νηθηεηξήζαη 
ηνχο ζέ δνμάδνληαο.  
 

Σνχ Οζίνπ Λνπθά 
 

Ο Δηξκφο 
«Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη, θακίλνπ θιφγα νπθ έπηεμαλ, αιι' ελ κέζσ Ππξφο 
εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη έςαιινλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε ν Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ».  
 
Ζ ζήθε ηψλ ζψλ ιεηςάλσλ, Λνπθά πεγή αλαδέδεηθηαη, ηακάησλ ελ ή πάο 
πξνζηξέρσλ, εθιπηξνχηαη παληνίσλ παζψλ, ζέ καθαξίδσλ ζηε, θαί εκψλ 
ηφλ Γεζπφηελ Υξηζηφλ.  
 
εκείνηο κεγίζηνηο Πάηεξ, εδφμαζέ ζε ν Κχξηνο φλ εδφμαζαο ζχ, δηά πφλσλ 
ηήο αζθήζεσο πξφηεξνλ. Δπινγεηφο γάξ έθξαδεο, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  
 
Δλ βίσ πεξηθαλήο ηε, θαί ελ ηνίο ζαχκαζη κέγηζηνο, θαί ελ πάζη θαινίο 



αλεδείρζεο, απαξάκηιινο ζηε, δηφ ηψλ πφλσλ εχξεθαο, ακνηβήλ βαζηιείαλ 
Θενχ.  

Θενηνθίνλ 
Λαφλ θαί πφιηλ ζνπ ζψδε, Θενθπήηνξ παλάκσκε, πξνζηαζία εκψλ ηψλ ελ 
πίζηεη, αδηζηάθησ βνψλησλ ζνη. Δχινγεκελνο Πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο θνηιίαο 
ζνπ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Κάκηλνο πνηέ ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ Πηζηνχο δξνζίδνπζα, 
ςάιινληαο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».  
 
Μέγηζηαη ηνχο ζνχο θακάηνπο αληηδφζεηο, ελ ηνίο πςίζηνηο δηεδέμαλην, κέγηζηε 
Παξζέληε, θψο νηθείο γάξ ηφ αλέζπεξνλ, θαί δφμαλ αδηάδνρνλ είιεθαο, 
αελάνπ Πάηεξ ραξάο αμηνχκελνο.  
 
Άδπηνο αζηή ξ γελφκελνο ελ βίσ, αλαηνιαίο ηψλ ζείσλ έξγσλ ζνπ, έδπο 
λφκσ θχζεσο, θαί πξφο θέγγνο κεηερψξεζαο αλέζπεξνλ, ιηπσλ εκίλ ζηε 
ηάο αθηίλαο, ηψλ απνξξήησλ ζαπκάησλ ζνπ.  

Σξηαδηθφλ 
Άλαξρνο Παηήξ, Τηφο θαί ζείνλ Πλεχκα, νκνβαζίιεηνο νκφζξνλνο, γλσξίδεηαη 
έιιακςηο, νξζνδφμσο ηνίο ιαηξεχνπζη, θαί κέιπνπζη ζχλ ηάμεζη πάληνηε ηψλ 
Αγγέισλ, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο.  

Θενηνθίνλ 
Ρχπνπ κε παζψλ αγλή πξνζγηλνκέλνπ, ηή κεζηηεία ζνπ θαζάξηζνλ, θαί 
ιάκπξπλνλ δένκαη, ζθνηηζζείζαλ ηήλ θαξδίαλ κνπ, δαηκφλσλ ακαπξφηεζηλ, 
φπσο ζε καθαξίδσ, Παξζέλε ζενκαθάξηζηε.  
 

Σνχ Οζίνπ Λνπθά 
 

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, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Λχκελ παληνίνπ πάζνπο έλδνμε, απνδηψθεηο Πάηεξ Λνπθά καθάξηε, ηνχο 
ιεπξψληαο εμηψκελνο, ξσλλχσλ αζζελνχληαο, θαί παξεηκέλνπο ιχσλ ηνχ 
θαηέρνληνο δεζκνχ, θαί θπιινχο θαί ρσινχο νκνχ, θαί ηπθινχο ζεξαπεχσλ. 
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε βνψληαο, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Άπνλνλ εχξεο δφμαλ ζηε, πφλνπο πνιινχο ππνίζαο θαί αγσλίζκαηα, 
αγξππλίαλ ηήμηλ ζψκαηνο, λεζηείαλ θαθνπρίαλ, ρακαηθνηηίαλ, πάζαλ άιιελ 



πίεζηλ ζαξθφο, δη' αγάπελ ηνχ θηίζαληνο, ψ ζπλψλ ζπλεπθξαίλε, απηφλ νχλ 
εθδπζψπεη ζσζήλαη, πάληαο ηνχο ελ πίζηεη, θαί πφζσ ζε πκλνχληαο,  
 
Γηά πνηθίισλ πφλσλ ζηε, ηψλ αξεηψλ εηζήρζεο εηο ηήλ νπξάληνλ, βαζηιείαλ 
επθξαηλφκελνο, ηαλχλ εηο ηνχο αηψλαο, θαί ηνχ Γεζπφηνπ πάληνηε ηξπθψλ 
ηαίο θαιινλαίο, ζχλ Αγγέινηο κειψδεκα ηφλ Σξηζάγηνλ άδεηο. Σφλ Κχξηνλ 
πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Οπθ απνζηάληα ηφλ αρψξηζηνλ, εθ ηνχ παηξψνπ θφιπνπ Αγλή γεγέλλεθαο, 
απεηξάλδξσο αλεθθξάζησο ηε, βξνηφλ ηέιεηνλ φληα, φλ εθδπζψπεη, δνχλαί 
κνη ηζρχλ, ηψλ πνλεξψλ ινγηζκψλ, πξνζβνιήλ πάζαλ θαηαβαιείλ εηο ηέινο, 
θαί ζέιεκα ηφ ζείνλ εθείλνπ, πξάηηεηλ θαζ' εθάζηελ, ίλα ζε δνμάδσ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηελ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 
Ηδείλ θαηεμίσζαη, απνιπζείο ηνχ ζψκαηνο, ηά αζέαηα θάιιε Πάηεξ Παξζέληε, 
φινο αξεηψλ επκνξθία, σο αιεζψο θαζσξατζκέλνο, δηφ ζε γεξαίξνκελ, θαί 
γλεζίσο καθαξίδνκελ.  
 
Χο θξίλνλ σο ξφδνλ ζε, επψδεο σο νζθξάδηνλ, αξεηψλ πνηθηιία 
σξατδφκελνλ, Πάηεξ ν Υξηζηφο εηο ηάο άλσ, πεξηθαλψο εζθήλσζε κάλδξαο, 
νζίσο πνηκάλαληα, ηφλ ιαφλ απηνχ Παξζέληε.  
 
θηξηήζσκελ άλζξσπνη, ρνξεχζσκελ γεζφκελνη, ενξηήλ ηε αγίαλ λχλ 
ζπζηεζψκεζα, ςάιινληεο Θεψ ελ αηλέζεη, ηφλ ζαπκαζηφλ θαί κέγαλ πνηκέλα, 
Παξζέληνλ ζήκεξνλ, θαηά ρξένο καθαξίδνληεο.  
 
Ζ κλήκε ζνπ ζήκεξνλ, εκψλ πεξηαπγάδνπζα, ηάο θαξδίαο σο κέγαο ήιηνο 
έιακςελ, ήλ επηηεινχληεο ελ πίζηεη, ξχζαη παζψλ ζθφηνπο Ηεξάξρα, θαί 
λφζσλ θαί ζιίςεσλ, θαί παληνίσλ πεξηζηάζεσλ.  

Θενηνθίνλ 
Φσηί κε θαηαχγαζνλ, ηφλ ελ ηψ ζθφηεη θείκελνλ, ηήο δεηλήο ξαζπκίαο 
ζενραξίησηε, θαί κή πξναηξνχκελνλ φισο, ηνχο ηνχ Θενχ λφκνπο 
ζπληεξήζαη, φπσο σο πξνζηάηελ κνπ, θαηά ρξένο καθαξίδσ ζε.  
 

Σνχ Οζίνπ Λνπθά 
 

Ο Δηξκφο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 



δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο, ζηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ».  
 
νχο πφλνπο Πάηεξ θαί αγσλίζκαηα, ηίο εμεηπείλ δπλήζεηαη βξνηψλ ψλ 
αληάμηνλ, ηφλ κηζζφλ εθνκίζσ παξά Θενχ; γέγνλαο γάξ δνρείνλ, ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο, ζηνο, επζχο, αιεζηλφο, δίθαηνο, άκεκπηνο.  
 
Απινχλ ηφ ήζνο θαί απνλήξεπηνλ, θαί ηαπεηλφλ, ειένπο ηε κεζηφλ πξφο ηνχο 
πέλεηαο, θαί θηιφμελφλ ηε θαί θηιέξεκνλ, ήζπρνλ πξάνλ φλησο, Πάηεξ 
ελέδεημαο, φζελ ζπλεηάγεο Αβξαάκ θαί Ηαθψβ θαί Γαπτδ.  
 
Μνλαίο εθείλαηο σο απιηδφκελνο, ηαίο νξεθηαίο θαί θάιινπο ζετθνχ 
εκπηπιάκελνο, Παξαδείζνπ ηε ζείνπ ηνίο άλζεζη, λχλ εληξπθψλ είο θφξνλ, θαί 
αγαιιφκελνο, κλείαλ πξφο Θεφλ ππέξ εκψλ πνηνχ Παλφιβηε.  

Σξηαδηθφλ 
Ζ κία θχζηο ε ηξηζππφζηαηνο, ε ηξηιακπήο νπζία θαί αρψξηζηνο δχλακηο, ν 
Παηήξ ν Τηφο θαί ηφ Άγηνλ Πλεχκα, κία ζεφηεο, ζψδε ηνχο πίζηεη ζε, έλα 
κεγαιχλνληαο Θεφλ, ελ ραξαθηήξζη ηξηζί.  

Θενηνθίνλ 
Ννείλ νπ ζζέλεη ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, βξφηεηνο λνχο Παξζέλε Θενηφθε 
παλχκλεηε, πξφ γάξ ηφθνπ αλάλδξσο ζπλέιαβεο, εκεηλάο ηε Παξζέλνο, θαί 
κεηά θχεζηλ, ηέηνθαο δέ Λφγνλ ηψ Παηξί ηφλ ζπλατδηνλ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνπ Ηεξάξρνπ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Λακςάθνπ ν πακκέγηζηνο, Πνηκήλ θαί πεξηβφεηνο, ζαπκαηνπξγφο Ηεξάξρεο, 
ηήο ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, ηφ Διιεζπφληνπ θαχρεκα, θαί ηψλ πηζηψλ 
εδξαίσκα, ηηκάζζσ λχλ Παξζέληνο, ππέξ ηνχ θφζκνπ γάξ νχηνο, εμηιενχηαη ηφ 
ζείνλ.  

Σνχ Οζίνπ, κνηνλ 
Μνλάζαο εθ λεφηεηνο, θαί ηφλ ζηαπξφλ αξάκελνο, εκάθξπλαο ελ εξήκσ, 
Λνπθά θσζηήξ Μνλαδφλησλ, εγθξαηεία δέ πάζε, ηφ ρείξνλ δνπισζάκελνο, 
ηψ θξείηηνλη ζεφιεπηε, σο εθηθηφλ ζπλεθξάζεο, ηή απξνζίησ Σξηάδη.  

Σήο Δνξηήο, κνηνλ 
Πιεξψλ ζνπ ηήλ απφξξεηνλ, νηθνλνκίαλ Κχξηε, ελ ηψ λαψ πξνζελέρζεο, ππφ 
κεηξφο απεηξάλδξνπ, ηδψλ δέ ζε εθξαχγαδελ, ν Πξέζβπο. Νχλ απφιπζνλ, ηφλ 
δνχιφλ ζνπ ψ Γέζπνηα. σηήξ γάξ ήιζεο ηνχ θφζκνπ, ηφ Παηξηθφλ θψο 
Υξηζηέ κνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Φέξνπζα ε Αγλή, θαί άρξαληνο Παξζέλνο, ηφλ Πιάζηελ θαί Γεζπφηελ, σο 
βξέθνο ελ αγθάιαηο, ελ ηψ λαψ εηζέξρεηαη.  
 



ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ,  
 
Γέρνπ ψ πκεψλ, ηφλ Κχξηνλ ηήο δφμεο, θαζσο ερξεκαηίζζεο, εθ Πλεχκαηνο 
Αγίνπ, ηδνχ γάξ παξαγέγνλε.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Νχλ είδνλ αγαζέ, Θεέ νη νθζαικνί κνπ, ηήλ ζήλ επαγγειίαλ, απφιπζφλ κε 
ηάρνο, ηφλ δνχιφλ ζνπ θηιάλζξσπε.  

Γφμα... Καί λχλ... κνηνλ 
Υαίξε ε ηήλ ραξάλ, ηνχ θφζκνπ δεμακέλε, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, θαί 
παχζαζα ηήλ ιχπελ, Παξζέλε ηήο Πξνκήηνξνο.  
 

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

Αξρή 
ΤΖ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Θενδψξνπ ηνχ ζηξαηειάηνπ, θαί 

ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Εαραξίνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα 
ηηρεξά ηψλ Αγίσλ. 

 
Πξνζφκνηα ηνχ Μάξηπξνο 

 
Ήρνο πι. α'  Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο ν ζηξαηηψηεο Υξηζηνχ, ν ηξνπσζάκελνο ερζξνχ ηήλ παξάηαμηλ, ηψ 
φπισ ηήο επζεβείαο, ν ηψλ πηζηψλ ζηεξηγκφο, ν πνιιαίο βαζάλνηο 
σλεζάκελνο, Θενχ ηήλ νπξάληνλ, βαζηιείαλ Θεφδσξε, ελ ή ρνξεχσλ, θαί 
κεζέμεη ζενχκελνο, θαί ιακπφκελνο, θαζαξαίο δηαδφζεζη, κέκλεζν ηψλ 
ηηκψλησλ ζνπ, ηήλ κλήκελ ηήλ έλδνμνλ, θαί πξνζθπλνχλησλ ελ πίζηεη, ηήλ 
ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ιάξλαθα, αθ' ήο αλαβιχδεη, ηνίο αηηνχζηλ επξσζηία, θαί 
κέγα έιενο.  
 
Υαίξνηο ε Ηεξά θεθαιή, ηψλ Αζινθφξσλ ηφ ζεπηφλ αθξνζίληνλ, ν θφζκνο ηήο 
Δθθιεζίαο, ν θαζαηξέηεο ερζξνχ, δσξεψλ ελζέσλ ν επψλπκνο, ιακπηήξ ηήλ 
πθήιηνλ, θαηαπγάδσλ ηνίο ζαχκαζη, ζηχινο ν κέγαο, δηακείλαο αζάιεπηνο, 
ηαίο πξνζξήμεζη, ηψλ απείξσλ θνιάζεσλ, ιφγρε ηήο θαξηεξίαο ζνπ, ν θηείλαο 
ηφλ δξάθνληα, ν αξηζηεχζαο κεγάισο, σο ζηξαηηψηεο αήηηεηνο, Υξηζηφλ 
εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
πισ ηνχ δσεθφξνπ ηαπξνχ, ηήλ ηψλ εηδψισλ ζπληξηβήλ εξγαζάκελνο, 



καζηίγσλ ππέζηεο πείξαλ, θαί επί μχινπ ηαζείο, ζπαξαγκνχο πακκάθαξ 
εθαξηέξεζαο, πθ' ψλ ζπληξηβφκελνο, θαί ιακπάζη θιεγφκελνο, ζηαπξψ 
πςψζεο, ηηηξσζθφκελνο βέιεζη, θαί ηά φκκαηα, ππ' απηψλ εθηπθινχκελνο, 
φζελ ζε καθαξίδνκελ, θαιψο ελαζιήζαληα, θαί νπξαλίσλ ζηεθάλσλ, 
επηηπρφληα Θεφδσξε, Υξηζηφλ εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα 
έιενο.  
 

Πξνζφκνηα ηνχ Πξνθήηνπ 
 

Ήρνο πι. δ' 
Σί πκάο θαιέζσκελ Άγηνη 

Έρσλ πνιηηείαλ ηζάγγεινλ, ηνίο Αγγέινηο ζενθάληνξ, ζπλσκίιεηο πξνθαλψο, 
δη' απηψλ ηά ππέξ λνχλ θαηαιακπφκελνο ηφλ λνχλ, ζπκβφισλ, ζαπκαζίσλ 
αλαθάζαξζηλ, κεγάισλ, Μπζηεξίσλ απνθάιπςηλ, πξνθεηηθήλ πξναγφξεπζηλ, 
πλεπκαηηΚήλ αλαθαίληζηλ. Ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Άγγεινο εθάλεο επίγεηνο, επί γήο ηνχο νπξαλίνπο, ζπιιαινχληαο εζρεθψο, 
ζεσξφο ππεξθνζκίσλ, ζεακάησλ γεγνλψο. Λπρλία, λνεηφλ θψο 
απαζηξάπηνπζα. Διαία, ςαικηθψο εηπείλ θαηάθαξπνο, ζενπξγηθήλ 
απνζηάδνπζα, ηνίο επζεβέζη πηφηεηα. Ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σήο ειπηδνκέλεο ζεψζεσο, απνιαχσλ σο Πξνθήηεο, αιεζέζηαηνο Θενχ, θαί 
ηξαλψο ηήο ατδίνπ, εκπηπιάκελνο ηξπθήο, θαί δφμαλ αλεθιάιεηνλ ζεψκελνο, 
θαί θάιινπο δηαδήκαηη θνζκνχκελνο, ππέξ εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε, 
δπζψπεζνλ εθηελέζηεξνλ, ζεφιεπηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Σνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο πι. α' 

ήκεξνλ αλέηεηιελ ππέξ ηφλ Δσζθφξνλ, ε ζεβάζκηνο κλήκε ηνχ αζινθφξνπ 
Υξηζηνχ, ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο αλελδφησο θσηίδνπζα, θαί ηά λέθε ηψλ 
ςπρψλ απνδηψθνπζα, ηή ελεξγεία θαί ράξηηη ηνχ Πλεχκαηνο, πξφο φλ 
θηινκάξηπξεο αλαθξάμσκελ. Υαίξνηο, ν ηνίο πηζηνίο αλαδεηρζείο ζενδψξεηνο 
ράξηο, θαί ηψλ ζαπκάησλ ηά πιήζε εθαπιψλ, ηνίο εηο ζέ πξνζηξέρνπζη, 
Θεφδσξε καθάξηε. Υξηζηφλ απαχζησο πξεζβεχσλ κή ειιίπεο, ηψλ αησλίσλ 
άγαζψλ επηηπρείλ, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ πάλζεπηνλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ο απηφο 

Ο παιαηφο εκεξψλ, λεπηάζαο ζαξθί, ππφ Μεηξφο Παξζέλνπ ηψ Ηεξψ 
πξνζάγεηαη, ηνχ νηθείνπ λφκνπ πιεξψλ ηφ επάγγεικα, φλ πκεψλ δεμάκελνο 
έιεγε, Νχλ απνιχεηο ελ εηξήλε θαηά ηφ ξήκά ζνπ ηφλ δνχιφλ ζνπ, είδνλ γάξ 
νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηήξηφλ ζνπ Κχξηε.  
 

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Ήρνο πι. α' 
Μαθαξίδνκέλ ζε Θενηφθε Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε, νη πηζηνί θαηά ρξένο, 



ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί 
θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ, φκνηνλ  
Χο ακλφλ ζε Λφγε, ε ακλάο θαί Παξζέλνο, πξφο Ηζθαγήλ ρσξνχληα, 
θαζνξψζα εβφα, Χ μέλνπ ηνικήκαηνο! πψο άλνκνη ζθάηηνπζη, ηφλ ηνχο 
αλζξψπνπο δσνχληα; Μέγα ζνπ Τηέ κνπ ηφ έιενο! 
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Ήρνο πι. δ' 
Σί πκάο θαιέζσκελ Άγηνη 

Νχκθελ ζε Παξζέλνλ εθήξπμαλ, ηήο αμίαο ηνχ Παηξφο, θαί ηήο ζεφηεηνο 
απηνχ, νη Θεφλ αμησζέληεο, θαηηδείλ ζσκαηηθψο, θαί Λφγνπ θαί Θενχ Κφξε 
Γελλήηξηαλ, θαί Πλεχκαηνο Αγίνπ νηθεηήξηνλ, ελ ζνί γάξ πάλ ηήο ζεφηεηνο, 
ζσκαηηθψο θαηεζθήλσζε, ηφ πιήξσκα, πιεξεζηάηεο νχζεο ράξηηνο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ξχισ πξνζπεγλχκελνλ Κχξηε, σο εψξαθελ αζπφξσο, ε ηεθνχζά ζε Ακλάο, 
θαηεμαίλεην ηάο φςεηο, θαί εβφα ελ θιαπζκψ, Τηέ κνπ πψο ζθαγήλ θέξεηο ηήλ 
άδηθνλ, πψο ζλήζθεηο, ν αζάλαηνο ψο άλζξσπνο; Λφγνλ κνη δφο θψο 
γιπθχηαηνλ, βιέςνλ Μεηέξα ζξελνχζάλ ζε, θαί δφμαζνλ, ηαχηελ Λφγε ηή 
εγέξζεη ζνπ.  

 
Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  

 
Ήρνο πι. β' 

Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 
Τπφδεμαη θεζί πκεψλ, ηφλ Κηίζηελ ηψλ απάλησλ ρεξζίλ, ψ Πξεζβχηα, 
αγθαιίδνπ ηφλ Υξηζηφλ, φλ ε Παξζέλνο Κφξε, εγέλλεζελ αζπφξσο, εηο 
αγαιιίαζηλ ηνχ γέλνπο εκψλ.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ, 
 
Σνχ λφκνπ Πνηεηήλ θαί Θεφλ, φλ θξίηηνπζηλ Αγγέισλ πιεζχο, ζπλειζφληεο, 
αλπκλήζσκελ ιανί, ηφλ κφλνλ επεξγέηελ, θαί λφκνπ Ννκνδφηελ, εηο ζσηεξίαλ 
ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Νχλ απνιχεηο Γέζπνηα, ηφλ δνχιφλ ζνπ σο είξεθαο, ελ εηξήλε, φηη είδφλ ζε 
Υξηζηέ, ηφ θψο ηφ πξφ αηψλσλ, δεζκνχ κε ηνχ ζαξθίνπ, εηο απνιχηξσζηλ 
εζλψλ Ηζξαήι.  

Γφμα... Σνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο πι. δ' 

Σψλ ηνχ Θενχ δσξεψλ σο επψλπκνλ, θαί ηήο απηνχ θιεξνλφκνλ 



καθαξηφηεηνο, πάληεο επθεκήζσκελ Πηζηνί, θαί καθαξίζσκελ επαμίσο, 
Θεφδσξνλ ηφλ γελλαίνλ κεγαινκάξηπξα, ηήο νηθνπκέλεο ηφλ ππέξκαρνλ, 
πξεζβεχεη γάξ Υξηζηψ ηψ Θεψ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο, ν απηφο 
Ο ηνίο Υεξνπβίκ επνρνχκελνο, θαί πκλνπκελνο ππφ ηψλ εξαθίκ, ζήκεξνλ 
ηψ ζείσ ηεξψ, θαηά λφκνλ πξνζθεξφκελνο, πξεζβπηηθαίο ελζξνλίδεηαη 
αγθάιαηο, θαί ππφ Ησζήθ εηζδέρεηαη δψξα ζενπξεπψο, σο δεχγνο ηξπγφλσλ 
ηήλ ακίαληνλ Δθθιεζίαλ, θαί ηψλ εζλψλ ηφλ λεφιεθηνλ ιαφλ, πεξηζηεξψλ δέ 
δχν λενζζνχο, σο αξρεγφο Παιαηάο ηε θαί θαηλήο, ηνχ πξφο απηφλ ρξεζκνχ 
δέ πκεψλ, ηφ πέξαο δεμάκελνο, επινγψλ ηήλ Παξζέλνλ, Θενηφθνλ Μαξίαλ, 
ηά ηνχ πάζνπο ζχκβνια, ηνχ εμ απηήο πξνεγφξεπζε, θαί παξ απηνχ εμαηηείηαη 
ηήλ απφιπζηλ βνψλ, Νχλ απνιχεηο κε Γέζπνηα, θαζψο πξνεπεγγείισ κνη, φηη 
είδφλ ζε ηφ πξναηψληνλ θψο, θαί σηήξα Κχξηνλ ηνχ Υξηζησλχκνπ ιανχ.  
 

Απνιπηίθνλ  Ήρνο δ' 
ηξαηνινγία αιεζεί Αζινθφξε, ηνχ νπξαλίνπ ζηξαηεγφο Βαζηιέσο, πεξηθαιήο 
γεγέλεζαη Θεφδσξε, φπινηο γάξ ηήο πίζηεσο, παξεηάμσ εκθξφλσο, θαί 
θαηεμσιφζξεπζαο, ηψλ δαηκφλσλ ηά ζηίθε, θαί ληθεθφξνο ψθζεο αζιεηήο, 
φζελ ζε πίζηεη αεί καθαξίδνκελ.  

Γφμα... Σνχ Πξνθήηνπ  Ήρνο β' 
Σνχ Πξνθήηνπ ζνπ ηήλ κλήκελ Κχξηε ενξηάδνληεο, δη' απηνχ ζε δπζσπνχκελ, 
ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ...  Ήρνο α' 
Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε Παξζέλε, εθ ζνχ γάξ αλέηεηιελ ν Ήιηνο ηήο 
δηθαηνζχλεο, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, θσηίδσλ ηνχο ελ ζθφηεη. Δπθξαίλνπ θαί 
ζχ Πξεζβχηα δίθαηε, δεμάκελνο ελ αγθάιαηο ηφλ ειεπζεξσηήλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ, ραξηδφκελνο εκίλ θαί ηήλ Αλάζηαζηλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Καζηζκα ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο δ'  Ο πςσζείο έλ ηψ ηαπξψ 

Ο κεγαιψλπκνο Υξηζηνχ αζινθφξνο, ν επηπφζεηνο Θεψ θαί Αγγέινηο, ν 
ζαπκαζηφο θαί έλδνμνο Θεφδσξνο, πάζαο ηάο πθήιηνλ, Ηεξάο Ρθθιεζίαο, 
ζήκεξνλ ηψ Πλεχκαηη, ηψ αγίσ επθξαίλεη, θαί ενξηάδεηλ πάληαο ελ ραξά, 
παξαζθεπάδεη απηνχ ηφ κλεκφζπλνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Δλ ηψ φξεη ηψ ηλά, πάιαη θαηείδε Μσυζήο, ηά νπίζζηα Θενχ, θαί ακπδξψο 
ζείαο θσλήο, θαηεμηψζε ελ γλφθσ ηε θαί ζπέιιε, λχλ δέ πκεψλ, ηφλ 
ζαξθσζέληα Θεφλ, αηξέπησο δη' εκάο ελεγθαιίζαην, θαί γεγεζψο επείγεην 
ηψλ ηήδε, πξφο ηήλ δσήλ ηήλ αηψληνλ, δηφ εβφα, Νχλ απνιχεηο, ηφλ δνχιφλ 
ζνπ Γέζπνηα.  



 
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 

 
Κάζηζκα ηήο Δνξηήο 

Ήρνο α'  Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 
Θεζαπξέ ηψλ αηψλσλ, ε δσή ηψλ απάλησλ, δη' εκέ λεπηάζαο ππφ λφκνλ 
εγέλνπ, ν πάιαη ραξάμαο ελ πιαμί, ηφλλνκνλεληψ νξεηηψ ηλά, ίλα πάληαο 
απαιιάμεο, εθ ηήο ηνχ λφκνπ πάιαη δνπιείαο. Γφμα ηή επζπιαγρλία ζνπ 
σηήξ, δφμα ηή βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή νηθνλνκία ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ 
 

Δίηα ςάιινληαη νη Καλφλεο, ν ηήο Δνξηήο εηο ο' θαί ηψλ Αγίσλ νη 
παξφληεο δχν εηο ε'.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Μάξηπξνο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Φεξψλπκνλ δψξφλ ζε ηνχ Θενχ ζέβσ. Νηθνιάνπ. 
 

Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο 
Νηθνιάνπ 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 

Ο Δηξκφο 
«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Φεξσλπκία ζενιήπηνπ θιήζεσο θαιισπηδφκελνο, θαί δσξεψλ ζείσλ, 
ζεζαπξφο δεηθλχκελνο, θαί καξηπξίνπ ράξηηη, Μάθαξ θεθνζκεκέλνο, ηνχο 
πκλεηάο ζνπ ραξίησζνλ, χκλνηο ζε ηηκψληαο Θεφδσξε.  
 
Έξγσ θαί ιφγσ ζνχ ηήλ ζενδψξεηνλ, θιήζηλ πηζηνχκελνο, ηάο δσξεάο 
λέκεηο, δσξεάλ ηνίο ρξήδνπζη, δψξεκα γάξ πάλ ηέιεηνλ, άλσζελ θαηαβαίλνλ, 
εθ ηνχ Παηξφο πξνζδερφκελνο, άπαληαο πινπηίδεηο ηηκψληάο ζε,  
 
Ρψκελ ζεφζελ λεπηφζελ πάλζνθε, ιαβσλ θαί ζχλεζηλ, πάζε ζαξθφο, πάληα, 
πξφηεξνλ θαί δαίκνλαο, αλδξείσο θαηαβέβιεθαο, χζηεξνλ δέ θαζείιεο, 
ερζξψλ ηπξάλλσλ ηφ θξχαγκα, Μάθαξ ζπκκαρία ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Χο εληξερήο θαί λνπλερήο θαί θξφληκνο, θαηεζνθίζσ ζνθψο, ηφλ ζνθηζηήλ 
Μάθαξ, ηήο θαθίαο ξήκαζη, θαί πξάγκαζη Ληθίληνλ, εδειέαζαο δείμαο, λεθξνίο 
μνάλνηο ιαηξεχνληα, θαί θελαίο ειπίζη ηξεθφκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Νηθφο κνη δίδνπ Παλαγία άρξαληε, ηψ θαηαθεχγνληη, ππφ ηήλ ζήλ ζθέπελ, ηψλ 



δεηλψλ εμαίξνπζα, αεί κε ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, θαί γάξ ηέηνθαο Λφγνλ, ηφλ ηψ 
Παηξί ζπλατδηνλ, νκνχ ηε ηψ Πλεχκαηη ζχλζξνλνλ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Πξνθήηνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Δθπιήηηνκαί ζνπ ηνχο ιφγνπο Εαραξία. Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Ο Δηξκφο 

«Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ δηαγαγφληη ηφλ ιαφλ απηνχ, ελ Δξπζξά ζαιάζζε, φηη 
κφλνο ελδφμσο δεδφμαζηαη ».  
 
Έρσλ ηφλ θσηνδφηελ, ηαίο ζαίο ππαθνχνληα δεήζεζη, θσηηζκφλ κνη 
παξάζρνπ, Εαραξία Πξνθήηα ζεζπέζηε.  
 
Καηαθεθνζκεκέλνο, θάιιεζη ηήο ζείαο σξαηφηεηνο, ηψλ Αγγέισλ ηφ θάιινο, 
εζεψξεηο ςπρήο σξαηφηεηη.  
 
Πιήξεο αγησζχλεο, αγγεινκηκήηνπ θαί θαηδξφηεηνο, ζπιιαινχληαο 
Αγγέινπο, θαί θσηίδνληαο έζρεο ζεφιεπηε.  

Θενηνθίνλ 
Λέιπηαη ε θαηάξα, Δχαο ηήο Πξνκήηνξνο Παλάκσκε, ηφλ Υξηζηφλ γάξ 
ηεθνχζα, επινγίαηο ηφλ θφζκνλ επινχηηζαο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπξαλίαο αςίδνο νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ κε 
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ Πηζηψλ ηφ 
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε».  
 
Νεαλίαο σξαίνο, παλεππξεπήο δέδεημαη, θάιιεη θαηαιιήισο εκπξέπσλ, 
ςπρήο θαί ζψκαηνο, σξατδφκελνο, ηψλ αξεηψλ επκνξθία θαί καξηχξσλ 
ζηίγκαζη, θαιισπηδφκελνο.  
 
Τπφ ζείαο πξνλνίαο, νδεγεζείο ψδεπζαο, ηξίβνλ καξηπξίνπ Γεζπφηνπ, ηνχ 
ηήλ θαξδίαλ ζνπ, Μάθαξ πιαηχλαληνο, ηαίο δσξεαίο ηψλ ραξίησλ, θαί πξφο 
ηήλ νπξάληνλ θιίζηλ ηζχλαληνο.  
 
Μεγαιφθξνλη γλψκε, πεξηθξνλψλ Πάλζνθε, ηψλ εδέσλ ηνχ θφζκνπ, θαί ηψλ 
ηνχ βίνπ ηεξπλψλ, νπδέλ πξνέθξηλαο, ηήο ηνχ σηήξνο αγάπεο, αιι' απηφλ 
επφζεζαο, ςπρήο επζχηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Ηθεηεχσ ζε κφλελ, ηήλ ηφλ Θεφλ ηέμαζαλ, ηφλ εηο επινγίαλ θαηάξαλ, ηήλ πξίλ 
ακείςαληα, θαί ρξεκαηίζαληα, ππέξ αλζξψπσλ θαηάξα, Κφξε παληεπιφγεηε, 



θαί θφζκνλ ζψζαληα.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Ο Δηξκφο 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ν Κχξηνο, θαί νπθ έζηη δίθαηνο σο ν Θεφο εκψλ, φλ πκλεί 
πάζα θηίζηο, νπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 
Ζ άλσζελ ράξηο ζνη επεζθίαζε ηήο πξνλνίαο ηήλ άθξαζηνλ, ζείαλ 
θπβέξλεζηλ, δη' Αγίσλ Αγγέισλ δηδάζθνπζα Πάλζνθε, Μάθαξ θαί θσηίδνπζα.  
 
Σήλ ζείαλ ρξεζηφηεηα παηδεπφκελνο, εκπήζεο Παλφιβηε, ψο θαζαξψηαηνο 
θαηαθάξπσο νηθείζζαη, ηφ ζείνλ αγίαζκα, ηήλ πφιηλ ηήλ παλίεξνλ.  
 
Σφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ε αζθάιεηα ηνχ ιανχ ηνχ ζεφθξνλνο, γέγνλαο Κχξηε, 
θαί ςπρψλ ζσηεξία, σο πάιαη πξνήγγεηιε, Πξνθήηεο ν ζεζπέζηνο.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηφθνο ν άθζνξνο, θαί ε άρξαληνο Θενηφθε ζνπ θχεζηο, ηφλ θφζκνλ 
εξξχζαην, εθ θζνξάο θαί ζαλάηνπ. σηήξα γάξ έηεθεο, Λφγνλ ηφλ ατδηνλ.  
 

Κάζηζκα ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο πι. δ' 

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Θετθήλ παληεπρίαλ αλαιαβψλ, θαί εηδψισλ ηήλ πιάλελ θαηαιαβψλ, Αγγέινπο 
δηήγεηξαο, επθεκείλ ηνχο αγψλάο ζνπ, ηψ γάξ ζείσ πφζσ, ηφλ λνχλ 
ππξπνινχκελνο, ηνχ ελ ππξί ζαλάηνπ, γελλαίσο θαηεηφικεζαο, φζελ 
θεξσλχκσο, ηνίο αηηνχζί ζε λέκεηο, ηά ζεία δσξήκαηα, αζινθφξε Θεφδσξε, 
δηά ηνχην βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ άγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Σνχ Πξνθήηνπ 
Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα 

Γητππεπφκελα άξκαηα έβιεςαο, εληνρνχκελα ρεηξί ηνχ πάλησλ Θενχ, ηνχο 
αζσκάηνπο ιεηηνπξγνχο, Εαραξία ζεζπέζηε, νίο ζπλαγαιιφκελνο, σο 
πξνθήηεο ανίδηκε, αίηεζαη ηζχλεζζαη, πξφο νδφλ ζείαο γλψζεσο, ηνχο πίζηεη 
αδηζηάθησ  ηεινχληάο ζνπ, κλήκελ Πξνθήηα ηήλ παλίεξνλ.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 
Δθ ηήο Παξζέλνπ ζε ζσκαησζέληα Υξηζηέ, ραίξσλ εδέμαην ν Ηεξφο πκεψλ, 
Νχλ απνιχεηο εθβνψλ, ηφλ δνχιφλ ζνπ ψ Γέζπνηα, Άλλα δέ ε άκεκπηνο, 
Πξνθήηηο θαί έλδνμνο, ηήλ αλζνκνιφγεζηλ, θαί ηφλ χκλνλ πξνζήγέ ζνη. Ζκείο 
δέ Εσνδφηα βνψκέλ ζνη. Γφμα ηψ νχησο επδνθήζαληη.  
 

Δλ ηή Σεζζαξαθνζηή 
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Ήρνο γ'  Σήλ σξαηφηεηα 
Αθαηαλφεηνλ, θαί αθαηάιεπηνλ, ππάξρεη Γέζπνηλα ζενραξίησηε, ηφ 



πεπξαγκέλνλ επί ζνί, θξηθηφλ φλησο κπζηήξηνλ! ηφλ γάξ απεξίιεπηνλ, 
ζπιιαβνχζα εθχεζαο, ζάξθα πεξηζέκελνλ, εμ αρξάλησλ αηκάησλ ζνπ, φλ 
πάληνηε Αγλή ψο Τηφλ ζνπ, δπζψπεη ηνχ ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  

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

 
Σνχ Μάξηπξνο 

 
Χδή δ'  Ο Δηξκφο 

«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 ζνί θξαπγάδσ. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε».  
 
Ο πξφο Θεφλ, πφζνο ζνπ πάζαλ εκαχξσζε, πξνζπαζείαο, υιελ 
Πακκαθάξηζηε, δφμαλ ηεξπλήλ, πινχηνλ θαί Σξπθήλ, θαί πεξηθαλεηαο ηφ 
πεξηβφεηνλ χςσκα, εληεχζελ αλπςψζεο, πξφο πεξίβιεπνλ χςνο, καξηπξίνπ 
πξφο δφμαλ ακάξαληνλ.  
 
Νφκσ θαηλψ, δσνπνηνχληη ηψ Πλεχκαηη, πεθξαγκέλνο, λφκνλ αλνκψηαηνλ, 
παξαλνκνχλησλ λεαληθψο, αλέηξεςαο κάθαξ, δηφ λνκίκσο ελήζιεζαο, θαί 
ζηέθνο αλεδήζσ, ηφ ηήο δηθαηνζχλεο, εθ ρεηξφο ηνχ Γεζπφηνπ Θεφδσξε.  
 
Γψξνλ Θενχ, δέδνζαη θφζκσ θεξψλπκνλ, δψξνλ ζείνλ, δψξνλ αμηέξαζηνλ, 
δψξνλ πινπηίδνλ πάληα πηζηφλ, δψξνλ δερνκέλνηο, γιπθχ θαί πξάγκα θαί 
φλνκα, ηφ πάζη θαηαπέκπνλ, θαηαιιήισο ηάο δφζεηο, θαί πιεξνχλ ηάο 
αηηήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ.  
 
Χο κηκεηήο, ηνχ πξνζπαγέληνο ελ μχισ Υξηζηνχ, κεηά πάζαλ, αηθίαλ ηνχ 
ζψκαηνο, κεηά πνιιάο ζηξέβιαο πνλεξάο, ηάο ηψλ κηαηθφλσλ, 
ρξηζηνκηκήησο εηάζεο ζηαπξψ, θαί βέιεζηλ εηξψζεο, θαί δεηλψο ζπλεθφπεο, 
αιι' εξξχζζεο εθ ηνχησλ δπλάκεη Υξηζηνχ.  

Θενηνθίνλ 
Καιινπνηφλ, θαί γήο Γεζπφηελ θπήζαζαλ, απνξξήησ ηφθσ θαηά ρξένο ζε, 
πάληεο πηζηνί, γιψζζε θαί ςπρή, θφζκνπ Βαζηιίδα, θαί Γέζπνηλαλ 
νλνκάδνκελ, δηφ ηήο ηπξαλλνχζεο, πνλεξάο ζπλεζείαο, ειεπζέξσζνλ ηνχο ζέ 
γεξαίξνληαο.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Ο Δηξκφο 
«Δμ φξνπο θαηαζθίνπ, Λφγε ν Πξνθήηεο, ηήο κφλεο Θενηφθνπ, κέιινληνο 



ζαξθνψζζαη, ζενπηηθψο θαηελφεζε, θαί ελ θφβσ, εδνμνιφγεη ζνπ ηήλ 
δχλακηλ».  
 
Μίαλ κέλ θσηηζηηθήλ, νπζίαλ ζέβεηλ, ελ Ζιίνηο δέ, Σξηζίλ νξηδνκέλελ, ηαίο εηο 
ηά φληα πξνφδνηο πιεζπλνκέλελ, ζαθψο δηδάζθεηο Πακκαθάξηζηε.  
 
Άξκα ηνχ Θενχ, γελφκελνο Πξνθήηα, άξκαηα νξάλ, πνηθίια ηψλ Αγγέισλ, 
πεξηνδεψζαη ηά πάληα θαηεμηψζεο, κεηά επηαμίαο πνξεπφκελα.  
 
Ηεξνπξεπή πνιχθσηνλ ιπρλίαλ, ζχκβνινλ νξάο, ηήο ζείαο θσηαπγείαο, 
επηζθνπήο ηε Πακκάθαξ ηήο παληεπφπηνπ, δη' ήο ηά πάληα πεξηζψδεηαη.  

Θενηνθίνλ 
χκβνια ηήο ζήο, Αγλή, θπνθνξίαο, νη ζενεηδείο, Πξνθήηαη πξνηππνχζη, 
πνιπεηδψο πξνραξάηηνληεο, θαί πνηθίισο, δη' αηληγκάησλ νη ζεφθξνλεο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ; αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Ρεηνξεχεηο ηήλ δφμαλ, έλδνμε Θεφδσξε ζχλ παξξεζία πνιιή, ηνχ ζαξθί 
παζφληνο, θαί ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ ιχζαληνο, θαί καζηίγσλ πείξαλ, πνιιψλ 
ιαβσλ ιχζζε ηπξάλλνπ, ζηαπξηθήλ θαηαδίθελ ππήλεγθαο.  
 
Οινηξφπσ πξνζέζεη, ζηαχξσζηλ εθνχζηνλ Υξηζηνχ κηκνχκελνο, ηήλ απηήλ 
ππέζηεο, ηηκσξίαλ ζηαπξψ πξνζεινχκελνο, αληί δέ ηήο ιφγρεο, βειψλ 
πνιιψλ πιεγάο εδέμσ, νθζαικψλ θφξαο ηε εμνξπηηφκελνο.  
 
Νηθεθφξνο σξάζεο, άξηηνο νιφθιεξνο κεηά ηήλ ζηαχξσζηλ, θαί ηήλ άιιελ 
πάζαλ, ηψλ κειψλ ζπγθνπήλ ηε θαί λέθξσζηλ, ν ληθήζαο θφζκνλ, ζέ γάξ 
Υξηζηφο ρεηξί Αγγέινπ, σο δσήο αξρεγφο αλεδψσζελ.  
 
πληδφληα ηά πιήζε, ηφ ελ ζνί γελφκελνλ ζαψκα Θεφδσξε, ηήλ θσλήλ 
επήξαλ, κεγαιχλνληα Υξηζηνχ ηήλ δχλακηλ, ηνχ δέ ιπκεψλνο, θαί αιαδφλνο 
Ληθηλίνπ, ζηειηηεχνληα ιχζζαλ ηήλ άινγνλ.  

Θενηνθίνλ 
ινλ ηέηνθαο Κφξε, ηφ θψο ηφ αηψληνλ ηνίο αλπκλνχζί ζε, ηφλ Υξηζηφλ 
αζπφξσο, ζσκαηψζαζα, φλ εμηιέσζαη, ηνχ ζσζήλαη πάληαο, εθ πεηξαζκψλ 
ηνχ αιινηξίνπ, Παλαγία Παξζέλε Θεφλπκθε.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Ο Δηξκφο 



«Ο εθ λπθηφο αγλνίαο, ζενγλσζία θαηδξχλαο ηά πέξαηα, θψηηζφλ κε ηψ 
φξζξσ, ηήο θηιαλζξσπίαο ζνπ Κχξηε».  
 
Ο θαζαξφο θαξδία, θαί δηαλνίαο πξνβιέπσλ νμχηεηη, πάζνο ηφ ηνχ σηήξνο, 
αμηνπξεπψο καθαξίδεηαη.  
 
Τπεξθπψο αγία, ραίξε ηψλ, ν Πξνθήηεο πξνηξέπεηαη, ήμεη ν Βαζηιεχο ζνπ 
δίθαηνο θαί ζψδσλ πξαφηεηη.  
 
Σψλ Πξνθεηψλ ε δφμα, ηψλ ζεεγφξσλ αλδξψλ ε εππξέπεηα, θφζκνλ 
πεξηαπγάδεη, ηή ηήο πξνθεηείαο ιακπξφηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηήο Παξζέλνπ ηφθνο, αλαγελλήζαο εκάο ειεπζέξσζε, ηψλ πξίλ 
ακαξηεκάησλ, δη' εκάο ακαξηία γελφκελνο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κζπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 
Δμέιακςαο αξεηαίο, θαί δηδαραίο δηά βίνπ ζνπ, εμήζηξαςαο δέ ιακπξνίο, 
αγψζη Θεφδσξε, θαί λχλ πεξηβφεηνο, ελ ζαπκαηνπξγίαηο, θαί ζεξκφο 
πξνζηάηεο πέθελαο.  
 
Σνίο θάκλνπζηλ ηαηξφο, ηνίο αηρκαιψηνηο αλάξξπζηο, κεζίηεο ακαξησινίο, 
ππεπζχλσλ άθεζηο, πελζνχζη παξάθιεζηο, πξφο Θενχ εδφζεο ζπκπαζέζηαηε 
Θεφδσξε.  
 
Οπθ έζηη θφξνο ηψλ ζψλ, θαιψλ απείξσλ Θεφδσξε, νπδέ ηήο ζήο θαιινλήο, 
ζηαζκφο ηζνζηάζηνο, δηφ ηφλ δηάππξνλ, πφζνλ κνπ πξνζδέρνπ, ρνξεγψλ κνη 
ράξηλ άθζνλνλ.  

Θενηνθίνλ 
Λακςάησ λχλ επ εκέ, ε άθαηνο επζπιαγρλία ζνπ, βπζνχ κε ακαξηηψλ, θαί 
ηήο απνγλψζεσο, Κφξε απαιιάηηνπζα, θαί πξφο κεηαλνίαο, ηνχο ιηκέλαο 
εκβηβάδνπζα.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

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».  
 



Τπάξρσλ πξνθεηηθήο αλάπιεσο, επηπλνίαο εζνκέλσλ ηήλ γλψζηλ, 
ππεξθπψο, κπεζείο απεζηάιεο, αλαθεξχηηεηλ ηήλ ράξηλ ηήλ κέιινπζαλ, 
εκέξαλ ηε ηήλ ηνχ ζηαπξνχ, ηήλ γλσζηήλ ηψ Κπξίσ ζεφιεπηε.  
 
πλέζεη πλεπκαηηθή θνζκνχκελνο, δσξεψλ ηψλ ππέξ λνχλ εμηψζεο, 
αγγειηθάο, εκθαλείαο θαί ηάμεηο, θαί νκηιίαο θαί δφμαλ ζεψκελνο, Παλφιβηε ηά 
ζαπκαζηά, δηδαζθνχζαο θαί ζεία Μπζηήξηα.  
 
Λακπάδηνλ αξεηψλ θηεζάκελνο, θσηηζκφλ ζενγλσζίαο ππξζεχεηο, ηήλ 
κπζηηθήλ, πξνκελχσλ ιακπάδα, ηήο ππέξ ιφγνλ ηνχ Λφγνπ ζαξθψζεσο, 
θαλήζεζζαη ζενπξεπψο, εθ ηψλ Εαραξία ζεφιεπηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο ζηήζαο ηφλ νπξαλφλ αλέδεημελ, νπξαλφλ ζε ινγηθφλ Θενηφθε, ηήλ 
θαιινλήλ, Ηαθσβ αγαπήζαο, θαί εθ γαζηξφο ζνπ ζεφηεηνο Ήιηνο, αλέηεηιε 
ζσκαηηθψο, θαί ηφλ θφζκνλ εθαίδξπλε ράξηηη.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Αλδξεία ςπρήο, ηήλ πίζηηλ νπιηζάκελνο, θαί ξήκα Θενχ, σο ιφγρελ 
ρεηξηζάκελνο, ηφλ ερζξφλ θαηέηξσζαο ηψλ Μαξηχξσλ θιένο Θεφδσξε, ζχλ 
απηνίο Υξηζηψ ηψ Θεψ, πξεζβεχσλ κή παχζε ππέξ πάλησλ εκψλ.  

Ο Οίθνο 
Σψλ αζιεηψλ ηφ έθιακπξνλ θάιινο δεχηε πάληεο, ηνίο χκλνηο ηψλ ζηεθάλσλ, 
πηζηνί Θεφδσξνλ θαηαζηέςσκελ, δψξνλ Θενχ γάξ κέγα ηψ θφζκσ 
αλαδέδεηθηαη, ιάκςεζη ηαίο ηψλ ζαπκάησλ, ηφλ γάξ ερζξφλ εθληθήζαο Βειίαξ 
άζινηο ζεπηνίο, νκβξίδεη αληί αηκάησλ, θξνπλεδφλ ηακάησλ ηά ξεχκαηα. Δλ 
ηνχηνηο νχλ πάζη ραίξεη Υξηζηψ, θαί δίδσζηλ εηξήλελ αλέθιεηπηνλ, δηφ βνψκελ 
απηψ. Πξεζβεχσλ κή παχζε ππέξ πάλησλ εκσλ.  
 

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

Θενδψξνπ ηνχ ηξαηειάηνπ.  
ηίρνη 

 Χλ Θεφδσξνο αμίαλ ηξαηειάηεο,  

 Τπήξμε ηκεζείο ηνχ Θενχ ηξαηειάηεο. 

 κβξηκνλ νγδνάηε Θενδψξνπ απρέλα θφςαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Εαραξίνπ.  
ηίρνη 

 Ίππνπο εψξαο ηνχο λφαο Εαραξία,  

 Γη' ψλ πξφο χςνο νπξαλψλ αθηππάζσ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μάξηπξεο Νηθεθφξνο θαί ηέθαλνο, μίθεη 
ηειεηνχληαη.  



ηίρνη 

 Ξεζζείζη Νηθεθφξσ θαί ηψ ηεθάλσ,  

 Νηθεθφξνπ ζηέθαλνο επιάθε ηέινπο.  
 

Σή απηή εκέξα, αη Άγηαη Μάξζα θαί Μαξία αη αδειθαί, θαί ν ζηνο 
Λπθαξίσλ ν Μάξηπο, μίθεη ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Άο πεξ παξήμελ εηο ηφ θψο γαζηήξ κία,  

 Μάξζαλ Μαξίαλ, έλ ζηεξεί θσηφο μίθνο. 

 Άθσλνο ήθεη πξφο μίθνο Λπθαξίσλ, 

 Έλαληη ηνχ θείξνληνο νίνλ αξλίνλ.  
 

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

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηέ, δηά ηνχην νη παίδεο 
ελ ηή θακίλσ, αγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Τςνχκελνλ Κχξηνλ, επί ηνχ μχινπ θαί θαηαξάμαληα, ηφλ κεγάιαπρνλ φθηλ, 
θαηαλνήζαο ζπλαλπςψζεο απηψ, ρξηζηνκηκήησο ελ ζηαπξψ θαί ζάλαηνλ, 
ππελεγθψλ Αζιεηά, ζπλεμαλέζηεο απηψ.  
 
Θενχ ζε Θεφδσξε, ηήο αθεξάηνπ δφμεο ζεξκφλ εξαζηήλ, εγλσθψο ηψ ζψ 
πφζσ, νινθαξδίσο ςπρήλ πξνζέδεζα, ηήλ πξνζδνθίαλ πάζαλ ηήο ειπίδνο 
κνπ, αλαηεζείο επί ζνί, κή ππεξίδεο κε.  
 
Δδφμαζαο Κχξηνλ, ηνίο κέιεζί ζνπ ελδνμαδφκελνλ, ελ βνπιαίο ηψλ Αγίσλ, ηφλ 
ζέ κεγάισο αληηδνμάζαληα, ηεξαηνπξγίαηο θαί πνηθίινηο ζαχκαζη, θαί 
πεξηφληα ηή γή, θαί κεηά ηέινο νθέ.  

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ ηφλ άγηνλ, ηέηνθαο κφλε ζενραξίησηε, απνξξήησ θπήζεη, θαί γάξ 
Παξζέλνο έκεηλαο άρξαληε, σο πξφ ηνχ ηφθνπ, δηφ ζνη θξαπγάδνκελ ηήλ ηνχ 
Αγγέινπ θσλήλ. Δπινγεκέλε Αγλή.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Ο Δηξκφο 
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο 
δξφζνλ ηφ πχξ, κεηέβαινλ βνψληεο. Δπινγεηφο εί, Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο».  
 



Γήλ επί πάζαλ ζνχ Πξνθήηα, δηειήιπζελ ν θζφγγνο ν ζεφπλνπο, θαί 
ξεκάησλ ηψλ ζψλ, ε δχλακηο βνψζα. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
ινο ηαίο άλσ ιακπεδφζη, θσηηδφκελνο ηά κέιινληα εψξαο, σο παξφληα, 
δηφ, Παλφιβηε εβφαο. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Όκλνηο γεξαίξσ ζε Παξζέλε, ηήλ ηηκήζαζαλ ηήλ θχζηλ ηψλ αλζξψπσλ, αηηκία 
δεηλή, ηφ πξίλ θαηαθξηζείζαλ. Δπινγεκέλνο πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο ζήο 
θνηιίαο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο ηνίο ζενζεβέζηλ, εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ. Σφλ Γεκηνπξγφλ 
θαί Λπηξσηήλ, αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Ο ιπκεψλ Ληθίληνο, ν ιπζζψδεο θαί βέβεινο, φινλ εαπηφλ νινηειψο ηνίο 
δαίκνζηλ, εθδνχο ππνβάιιεη ζε, ηηκσξηψλ πνηθίισλ πνηλαίο, λψηνλ θαί ηφ 
ζηήζνο, ηνίο βνπλεχξνηο ζπγθφπησλ, ελ ζθαίξαηο κνιπβδίλαηο, ηφλ απρέλα 
ζπληξίβσλ, πιεπξάο φλπμη μαίλσλ, θαί θιέγσλ ηαίο ιακπάζηλ.  
 
Τπνκνλήλ αλέλδνηνλ, θαξηεξίαλ αλάισηνλ, θαί ππεξθπή αλδξείαλ 
ελδεημάκελνο, πνηθίιαηο θνιάζεζη, θαί ραιεπαίο ζηξεβιψζεζη, πάλησλ ηψλ 
Μαξηχξσλ, ππεξέβεο ηνχο άζινπο, παζψλ Γεζπνηηθψλ δέ, ηψ ζηαπξψ 
θνηλσλήζαο, θαί πιένλ ππνκείλαο, κεηδφλσο εδνμάζζεο.  
 
ηαπξψ ηαζείο Θεφδσξε, ηά Υξηζηνχ πζηεξήκαηα, ελ ζαξθί νηθεία εθπιεξνίο 
ηψλ ζιίςεσλ, νπ ρείξαο θαί πφδαο γάξ, κφλνλ πξνζεισζείο θαξηεξείο, αιιά 
θαί πεξφλε, ζηδεξά δηεπάξεο, ηφ θξχθηφλ ζνπ κέινο, εθηκεζείο ηνχο 
δηδχκνπο, θαί βέιεζηλ νκκάησλ, εμνξπρζείο ηάο θφξαο.  

Θενηνθίνλ 
Οπξαλνκήθε θιίκαθα, λνεηήλ ζε γηλψζθνκελ, δη' ήο θαηαβάο, κεηά ζαξθφο ν 
Τςηζηνο, αλζξψπνηο σκίιεζε, θαί ηαπεηλνχο αλχςσζε, πξφο ηήλ πςειήλ, 
ηψλ νπξαλψλ πνιηηείαλ, εληεχζελ αλσηέξαλ, νπξαλψλ θαί Αγγέισλ, θαί 
πάλησλ πνηεκάησλ, ηηκψκέλ ζε Παξζέλε.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 
 

Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ φξεη αγίσ δνμαζζέληα, θαί ελ βάησ ππξί ην ηήο Αεηπαξζέλνπ, ηψ 
Μσυζή Μπζηήξηνλ γλσξίζαληα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  



 
ηψλ φξνο ε πφιηο ε αγία, ραίξε ζθφδξα ν ζείνο Εαραξίαο, Αγγέισλ ν 
ζπλφκηινο πξνηξέπεηαη, θαί ζχ δέ αγάιινπ, Ηεξνπζαιήκ, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Εαραξία Πξνθήηα θαηαηέξπνπ, πιεξσζέληαο ζεψκελνο ηνχο ιφγνπο, νχο 
πξνεγφξεπζαο ηψ Πλεχκαηη ιακπφκελνο, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, 
βνψλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Αλακέζνλ νξέσλ θαηαζθίσλ, εζεψξεηο εζηψηαο ηνχο Αγγέινπο, ηήλ επί 
πάλησλ πξφλνηαλ κπνχληάο ζε, έλδνμε Πξνθήηα, θαί πκλνινγνχληαο, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ζξφλε ππξίκνξθε Κπξίνπ, ραίξε πχιε αυινπ θξπθησξίαο, ραίξε λεθέιε 
θνχθε ε ηφλ Ήιηνλ, ηήο δηθαηνζχλεο, ιάκςαζα ηψ θφζκσ αγλή Θενθπήηνξ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο, 
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα 
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη 
κεγαιχλνπζη».  
 
Δμέζηε ηψλ Αγγέισλ δήκνο ηήλ ζήλ, ηξαηειάηα ηεξψλ γελλαηφηεηα, πάο ν 
παξψλ, φρινο θαηεπιάγε ηφηε ηάο ζάο, αλδξαγαζίαο έλδνμε, έθξημε 
δαηκφλσλ ε ζηξαηηά, ηά ζά ηξφπαηα, λχλ δέ, θξνηεί θφζκνο ηά γέξα, θαί πάο 
πηζηφο πκλεί ηά ζαχκαηα.  
 
Βνάηαη παξά πάζεο ζρεδφλ πλνήο, ηά πνιιά ζνπ θαί κέγηζηα ηξφπαηα, ηά επί 
ζνί, ηέξαηα δεηρζέληα θαί δηά ζνχ, ε εθ λεθξψλ αλέγεξζηο, ε νινθιεξία εθ 
ζπληξηβήο, ε ξψζηο ηψλ λνζνχλησλ, ε ιχζηο ηψλ δεζκίσλ, θαί ηψλ ελ ζιίςεη ε 
παξάθιεζηο.  
 
Χο έρσλ παξξεζίαλ πξφο Υξηζηφλ, ππέξ νχ πάζαο ππήλεγθαο, κέρξη ηνκήο, 
θαχζεσο ζαλάηνπ ηε θαί ζηαπξνχ, εγθαξηεξψλ Θεφδσξε, αίηεζαη ζπγγλψκελ 
εκίλ θαθψλ, ηψ θφζκσ ηήλ εηξήλελ, λίθαο ηνίο Βαζηιεχζη, θαί ζσηεξίαλ ηνίο 
ηηκψζί ζε. 

Θενηνθίνλ 
Τςψζε εδνμάζζε γέλνο βξνηψλ, θαί ηηκήο εμηψζε ηήο θξείηηνλνο, δηά ηήο 
ζήο, Κφξε ζπγγελείαο θαί ζετθήο, πηνζεζίαο έηπρε, ηή ζή κεζηηεία, θαί γάξ 
Θεφο, σξάζε ζαξθνθφξνο, εθ ζνχ αξξήησ ηξφπσ, άηξεπηνο κείλαο ηή 
ζεφηεηη.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ 



 
Ο Δηξκφο 

«έ ηήλ απεηξφγακνλ Θενχ Μεηέξα ηνχ Τςίζηνπ, ζέ ηήλ ππέξ λνχλ 
θπήζαζαλ, δηά ιφγνπ ηφλ φλησο Θεφλ, ηήλ πςεινηέξαλ ηψλ αρξάλησλ 
Γπλάκεσλ, αζηγήηνηο δνμνινγίαηο κεγαιχλνκελ».  
 
Άπαζαλ ηήλ αίζζεζηλ, θαηαιηπψλ λντ ηψ ζείσ, θαί θαζαξσηάησ πάλζνθε, 
θσηνθφξνο παξίζηαζαη, ηάο ππέξ ηνχ θφζκνπ ηθεζίαο πνηνχκελνο, φζελ 
πάληεο ζε Εαραξία κεγαιχλνκελ.  
 
Ρήζεζηλ επφκελνη, ηψλ ζψλ ρεηιέσλ ζενθάληνξ, Κχξηνλ επηθαινχκεζα, δη' 
απηνχ ηε ζσ δφκελνη, σο ηήο αιεζείαο ζε Πξνθήηελ θαί θήξπθα, Εαραξία ηήο 
επζεβείαο καθαξίδνκελ.  
 
Ίιεσλ απέξγαζαη, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ηφλ Γεζπφηελ, ηνίο ηήλ Ηεξάλ θαί 
εχζεκνλ, ενξηήλ ζνπ ζεφπλεπζηε, πίζηεη εθηεινχζη, θαί ζέ πφζσ 
γεξαίξνπζηλ, ψο Πξνθήηελ θαί ζεεγφξνλ αιεζέζηαηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Άβπζζνλ ζαπκάησλ ζε, θαί ραξηζκάησλ Θενηφθε, πέιαγνο Αγλή 
γηλψζθνληεο, θαί ζαθψο επηζηάκελνη, ηή ζή πξνζηαζία πεπεηζφηεο 
πξνζηξέρνκελ, θαί ζπληφλσο πξφο ηήλ ζήλ ζθέπελ θαηαθεχγνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Μεγαινκάξηπο έλδνμε, ηνχ Υξηζηνχ ηξαηειάηα, θαί ζείνλ εγθαιιψπηζκα, 
ηψλ ζεπηψλ αζινθφξσλ, Θεφδσξε γελλαηφθξνλ, κή ειιίπεο αηηείζζαη, ηψ 
Βαζηιεί ηά ηξφπαηα, θαί εηξήλελ ηψ θφζκσ, θαί ηιαζκφλ, ηψλ ακαξηεκάησλ 
θαί ζσηεξίαλ, ηνίο εθηεινχζη πάλζνθε, ηήλ θσζθφξνλ ζνπ κλήκελ.  

Σήο Δνξηήο 
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ, παξαζηάο ν Πξεζβχηεο, αγθάιαηο ππεδέμαην, ηφλ ηνχ 
λφκνπ Γεζπφηελ, θξαπγάδσλ, Νχλ ηνχ δεζκνχ κε, ηήο ζαξθφο απφιπζνλ, σο 
είξεθαο ελ εηξήλε, είδνλ γάξ ηνίο νθζαικνίο, απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί Ηζξαήι 
ζσηεξίαλ.  
 

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

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Αζιεηήο γελλαηφηαηνο, ζηξαηηψηεο αήηηεηνο, ελ Αγίσ Πλεχκαηη αλαδέδεημαη, 
θαηαβαισλ ηφλ πνιέκηνλ, ζνθία ηψλ ιφγσλ ζνπ, θαί ηψλ έξγσλ ζνπ ζνθέ, 
θαξηεξαίο επηδείμεζηλ, φζελ είιεθαο, ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο, θαί ηαίο άλσ, 
φκεγπξεζη ζπλήθζεο, θιένο Μαξηχξσλ Θεφδσξε.  
 
Καί ζηαπξψ αλαξηψκελνο, θαί ηάο ζάξθαο ηππηφκελνο, νμπηάηνηο βέιεζη 



ηηηξσζθφκελνο, θαί επί μχινπ ηεηλφκελνο, θαί πιεπξάο μεφκελνο, θαί 
παληνίαηο ραιεπαίο, αιγεδφζη θπθινχκελνο, απαξάηξσηνο, θαί αήηηεηνο 
ψθζεο ηή δπλάκεη, ηνχ ηαπξψ πξνζεισζέληνο, θιένο Μαξηχξσλ Θεφδσξε.  
 
Θείνλ άγαικα γέγνλαο, επζεβείαο παλφιβηε, δπζζεβψλ αγάικαηα 
βδειπμάκελνο, θαί Ηεξείνλ νιφθιεξνλ, θαί ζχκα εππξφζδεθηνλ ηψ ηπζέληη δηά 
ζέ, θαζαξψο, πξνζαγφκελνο, ηψ δνμάζαληη, ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ θαί 
ζαπκάησλ, ζεζαπξφλ ζε ηνίο ελ θφζκσ, δσξεζακέλσ Θεφδσξε.  

Γνμα... Ήρνο πι. δ' 
Αζιεηηθήλ αλδξείαλ, θαί ινγηθήλ ιαηξείαλ επζεβψο θαζνπιηζζείο, Αζινθφξε 
Υξηζηνχ, θαί ζηεξξψο παξαηαρζείο ηή δπλάκεη απηνχ, ηψλ εηδψισλ ηφ 
αζεβέο, θαί ηψλ Σπξάλλσλ ηφ απελέο, αζζελέο απέδεημαο, θαηαθξνλψλ ηψλ 
βαζάλσλ, θαί ηνχ πξνζθαίξνπ ππξφο. Αιι' ψ ζείσλ δσξεψλ θαί πξάγκα θαί 
φλνκα, απφ πάζεο πεξηζηάζεσο, ηή πξεζβεία ζνπ ζψδε, ηνχο ηεινχληαο ηήλ 
κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο  Ήρνο β' 
Ο Κηίζηεο νπξαλνχ θαί γήο, ελ αγθάιαηο εβαζηάδεην, ππφ αγίνπ πκεψλ ηνχ 
πξεζβχηνπ ζήκεξνλ, απηφο γάξ ελ Πλεχκαηη αγίσ έιεγε, Νχλ ειεπζέξσκαη 
είδνλ γάξ ηφλ σηήξά κνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο β'  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
Ο πάληα ηή ρεηξί, πεξηέρσλ σο Κηίζηεο, θαί δεζπφδσλ απάλησλ, ππφ ρεηξψλ 
Πξεζβχηνπ, ελ ηψ λαψ πξνζάγεηαη.  
 
ηίρ. Νχλ απνιχεηο ηφλ δνχιφλ ζνπ Γέζπνηα, θαηά ηφ ξήκά ζνπ ελ εηξήλε 
Κχξηε, φηη είδνλ νη νθζαικνί κνπ, ηφ ζσηιεξηφλ ζνπ, 
 
Αγάιινπ πκεψλ, θαί ε Άλλα επθξαίλνπ, ηδνχ γάξ επεθάλε, ν Λπηξσηήο ηνχ 
θφζκνπ, σο βξέθνο πξνζαγφκελνο.  
 
ηίρ. Φψο εηο απνθάιπςηλ εζλψλ, θαί δφμαλ ιανχ ζνπ Ηζξαήι.  
 
Λέιπζαη ηήο θζνξάο, πκεψλ ζενθφξε, ελ ρεξζί ηφλ πάληα, θαηέρνληα 
βαζηάδσλ, είδεο γάξ ηφ ζσηήξηνλ.  

Γφμα... Σνχ Αγίνπ  Ήρνο πι. δ' 
Αζιεηηθφλ ζπζηεζάκελνο ζηάδηνλ θαηά ηήο πιάλεο, ελδξαγάζεζαο Θεφδσξε, 
ηή ππξηθζφγγσ γιψηηε ζνπ, θαηαηζρπλαο Ληθηλίνπ ηφ απάλζξσπνλ, δηφ θαί 
ζχλ Αγγέινηο ρνξεχσλ καθάξηε, αίηεζαη Υξηζηψ ηψ Θεψ, φπσο τιεσο 
γελήζεηαη εκίλ, ελ ηή εκέξα ηήο θξίζεσο.  

Καί λχλ... ηήο Δνξηήο  Ήρνο βαξχο 
Φψο είο απνθάιπςηλ εζλψλ ήιζεο εμ νπξαλνχ σηήξ εκψλ, θαί πξνειζψλ εθ 
ηήο Παξζέλνπ, επαλεπαχζσ ελ αγθάιαηο ηνχ δηθαίνπ πκεψλ, έδεη γάξ ζε 
Εσνδφηα ηψλ απάλησλ, ππφ ηνχ Πξεζβχηνπ γλσξηζζήλαη, φηη παξεγέλνπ 



απνιχζαη απηφλ, θαηά ηφ ξήκά ζνπ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ Θ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Νηθεθφξνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο β' 

ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 
Νφκνηο πεηζαξρψλ ηνχ δη' εκάο, ζάξθα επί γήο εηιεθφηνο, θαί πάζνο ηίκηνλ, 
Μάξηπο ππνκείλαληνο, ζενκαθάξηζηε, ηήλ αγάπελ εηήξεζαο, ηήλ πξφο ηφλ 
πιεζίνλ, λφκνπ ηφ θεθάιαηνλ, νχζαλ θαί ηψλ Πξνθεηψλ, φζελ, θαί καθάξηνλ 
ηέινο, είιεθαο πεγή ηήο αγάπεο, λχλ ψ Νηθεθφξε παξηζηάκελνο.  
 
Κιίλεηο ηφλ απρέλα ηψ Θεψ, ψ ηά πάληα θιίλεη ηφ γφλπ, Μάξηπο ζαπκάζηε, 
θάξαλ εθηεκλφκελνο, θαί ρσξηδφκελνο, ηνχ γελλαίνπ ζνπ ζψκαηνο, Υξηζηψ δέ 
ηή πάλησλ, θεθαιή ελνχκελνο, θαζαξσηάησ λντ, νχ λχλ ηψ θσηί πιεζηάδσλ, 
αίηεζαη εκίλ Νηθεθφξε, πάζη θσηηζκφλ ηνίο επθεκνχζί ζε.  
 
Ρείζξνηο ηψλ αηκάησλ ζνπ νθέ, ηψλ ππέξ Υξηζηνχ θελσζέλησλ ηήλ γήλ 
εγίαζαο, πλεχκαηη δέ πλεχκαηα, εραξνπνίεζαο, αζσκάησλ Γπλάκεσλ, 
Μαξηχξσλ αγέιαο, πάζαο δέ εθαίδξπλαο, ηαχηαηο ελνχκελνο, Μάθαξ ψο 
γελλαίνο νπιίηεο, σο αθαηαγψληζηνο Μάξηπο, θαί ππέξ εκψλ Θενχ δεφκελνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γέμαη ηήλ ηθέζηνλ σδήλ, ηψλ ζψλ νηθεηψλ Θενηφθε, ήλ ζνη πξνζάγνκελ, 
Γέζπνηλα δηάζσζνλ, απνξνπκέλνπο εκάο, θαί θηλδχλσλ εμάγαγε, ηήλ 
πνίκλελ ζνπ ηαχηελ, πίζηεη ζνη πξνζπίπηνπζαλ, ελ ηψ ζεπηψ ζνπ λαψ, ζχ 
γάξ ηφλ σηήξα ηεθνχζα, έρεηο παξξεζίαλ σο Μήηεξ, εθηελψο πξεζβεχεηλ 
ηνχ ζσζήλαη εκάο.  

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

Δάλ δέ ηχρε εθηφο ηήο Σεζζαξαθνζηήο, ιέγε ηφ εμήο Ηδηφκεινλ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

Έδεημαο πάζηλ εκθαλψο, Αζιεηά Νηθεθφξε, φηη ηφλ πιεζίνλ ν κή θηιψλ, νχηε 



ηφλ Γεζπφηελ αγαπήζαη δχλαηαη, δηφπεξ, απηφο κέλ εηιηθξηλψο αγαπήζαο 
απξίθηνλ ηφλ νκφδνπινλ, εληεχζελ θαί πξφο ηφλ ζείνλ αλεπηεξψζεο έξσηα, 
θαί ηήλ ςπρήλ ζνπ ηέζεηθαο, ππέξ ηήο εηο Υξηζηφλ νκνινγίαο θαί πίζηεσο. 
απξίθηνο δέ ν δπζψλπκνο, άζπνλδνλ πξφο ζέ ηφ κίζνο θηεζάκελνο, 
αξλεηήο εδείρζε θαί ηνχ Γεζπφηνπ Υξηζηνχ, ψ λχλ απηφο παξεζηψο, 
θαζηθέηεπε ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ιελ απνζέκελνη 

Σεηξαπκαηηζκέλνο κε, ηαίο ιεζηξηθαίο ηψλ Γαηκφλσλ, εθφδνηο θαί θείκελνλ, 
φινλ αλελέξγεηνλ παλακψκεηε, ελ φδσ πάληνηε, ηνχ αζηάηνπ βίνπ, θαί 
ειένπο πξνζδεφκελνλ, ηάρνο επίζθεςαη, νίλνλ επηζείζα θαί έιαηνλ, ηνίο 
αληάηνηο κψισςη, θαί πξφο επξσζηίαλ αλάγαγε, φπσο ζε δνμάδσ, θαί πφζσ 
θαηά ρξένο αλπκλψ, ηά κεγαιείά ζνπ άρξαληε, Μήηεξ αεηπάξζελε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ρνκθαία σο έθεζελ, ν πκεψλ ηήλ θαξδίαλ, ηήλ ζήλ δηειήιπζε, παλαγία 
Γέζπνηλα, φηε έβιεςαο, ηφλ εθ ζνχ ιάκςαληα, απνξξήησ ιφγσ ππ' αλφκσλ 
σο θαηάθξηηνλ, ηαπξψ πςνπκελνλ, φμνο θαί ρνιήλ ηε γεπφκελνλ, πιεπξάλ δέ 
νξπηηφκελνλ, ρείξάο ηε θαί πφδαο εινχκελνλ, θαί νδπξνκέλε, σιφιπδεο 
βνψζα κεηξηθψο. Σί ηνχην ηέθλνλ γιπθχηαηνλ, ηφ θαηλφλ κπζηήξηνλ.  
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ο Μάξηπο ζνπ, Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο 
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο ηπξάλλνπο 
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε. Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο, 
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ ηνχ Φαιηεξίνπ ιέγεηαη ν Καλψλ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο.  
 

Κιεηλφλ ελ αζινθφξνηο Νηθεθφξνλ άζκαηη κέιπσ. 
 

Πνίεκα Θενθάλνπο 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  Ο Δηξκφο 
«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Κνξζθνπκέλελ ηήλ ηνχ βίνπ ζάιαζζαλ, θαί θπκαηνχζαλ δεηλψο, ηφ ηήο ςπρήο 
ζθάθνο, πεηξαζκνίο θαί πάζεζηλ, φ ηήο εηξήλεο ατηηνο, πξφο γαιήλελ βαζείαλ, 
σο επεξγέηεο κεηάβαιε, Μάξηπξνο Υξηζηέ ηαίο εληεχμεζη.  
 



Λεινγηζκέλε δηαλνία πάλζνθε, ηψ λνεξψ ηήο ςπρήο, ηφ ηήο νξγήο πάζνο, 
επζεβψο ππέηαμαο, θαί ηψ πιεζίνλ έδξακεο, απξηθίσ ζπνπδάδσλ 
δηαιιαγήλαη ζεζπέζηε, λφκνηο ηνχ σηήξνο πεηζφκελνο.  
 
Δλδεδπκέλνο ηνχ ηαπξνχ ηήλ δχλακηλ, εξξσκελέζηεξνλ, ηψ δπζκελεί 
Μάξηπο ζπκπιαθείο θαηέξξαμαο, θαί ληθεθφξνο γέγνλαο, πξνθιεζείο 
θεξσλχκσο, ψ Νηθεθφξε παλεχθεκε, Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ παλανίδηκε.  

Σξηαδηθφλ 
Ηζνζζελή νκνθπή θαί ζπλζξνλνλ, θαί νκννχζηνλ, ηήλ ηξηθεγγή αίγιελ, ηήο 
κηάο ζεφηεηνο, νκνινγνχληεο ζέβνκελ, ελ ηξηζί ηνίο πξνζψπνηο, αδηαηξέησο 
θεξχηηνληεο, Λφγνλ ζχλ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη.  

Θενηνθίνλ 
Ννχο θαί νπξάληνο ηφ ζφλ κπζηήξηνλ, ηφ αθαηάιεπηνλ, θαηαλνείλ φλησο, 
αηνλεί παλχκλεηε, ηνχ Παηξφο γάξ ν ζχλζξνλνο, ελ γαζηξί ζνπ ζθελψζαο, εθ 
ζνχ ηερζήλαη επδφθεζε, θχζεζη δηηηαίο γλσξηδφκελνο.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο, ηνχο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί πδάησλ 
εδξάζαο, ελ ηή πέηξα κε Υξηζηέ, ηψλ εληνιψλ ζνπ ζηήξημνλ, φηη νπθ έζηη πιήλ 
ζνπ, άγηνο κφλε θηιάλζξσπε».  
 
Ο Νηθεθφξνο πξνθιεζείο, επί ηψλ έξγσλ εδείρζε, ληθεθφξνο, ηήο γάξ πιάλεο 
ηφλ δφθνλ, ηψ ηήο ράξηηνο θσηί, δηαζθεδάζαο έιπζε, θξάδσλ. Οπθ έζηη πιήλ 
ζνπ, άγηνο κφλε θηιάλζξσπε.  
 
Νελεθξσκέλνλ δηά ζέ, πεπηζηεπθψο ηφλ Γεζπφηελ, απζαηξέησο ηψ ζαλάησ 
πξνζηξέρεηο, ηήλ εθνχζηνλ απηνχ, επηπνζήζαο λέθξσζηλ, σο ληθεθφξνο 
Μάξηπο, ζεία δπλάκεη ξσλλχκελνο.  
 
Δπί ηήο γήο αγσληζηήο, ελ Οπξαλνίο ζηεθαλίηεο, ν ζεξάπσλ ηνχ Υξηζηνχ 
Νηθεθφξνο, αλαδέδεηθηαη ζαθψο, ζχλ Αζσκάησλ ηάμεζη, θξάδσλ. Οπθ έζηη 
πιήλ ζνπ, άγηνο κφλε θηιάλζξσπε.  

Σξηαδηθφλ 
Ννχ εθ κεγάινπ ηνχ Παηξφο, εμνξκεζέληα ηφλ Λφγνλ, εθπνξεπζέλ δέ θαί ηφ 
Άγηνλ Πλεχκα, δηδαρζέληεο επζεβψο, ηνίο ζενπλεχζηνηο δφγκαζηλ, 
νκνινγνχκελ πάληεο, άθηηζηνλ κίαλ ζεφηεηα.  

Θενηνθίνλ 
Απεηξνγάκσο εθ Παηξφο, ηφλ πξφ αηψλσλ ηερζέληα, ελ γαζηξί ζνπ 
ζπιιαβνχζα Παξζέλε, απεγέλλεζαο εκίλ, Θεφλ νκνχ θαί άλζξσπνλ, ελ 
εθαηέξα θχζεη, ηέιεηνλ νχ δηαηξνχκελνλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Δληνιψλ ηνχ Κπξίνπ εθπιεξσηήο, πεθελψο θαηειιάγεο ηψ δπζκελεί, πξφο 
ζέ ηήλ δηάλνηαλ, ηήλ απηνχ Μάξηπο έρνληη, θαί ηήλ δηά μίθνπο, ηειείσζηλ 



είιεθαο, αλη' εθείλνπ Μάθαξ, Θενχ ζε θαιέζαληνο, φζελ ληθεθφξνλ, 
θεξσλχκσο δεηρζέληα, απηφο εζηεθάλσζελ, σο Γεζπφηεο αμίσο ζε, 
Αζινθφξε, αήηηεηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαξηζηήξηνλ αίλνλ ρξεσζηηθψο, σο ε ρήξα εθείλε δχν ιεπηά, πξνζθέξσ ζνη 
Γέζπνηλα, ππέξ παζψλ ηψλ ραξίησλ ζνπ, ζχ γάξ ψθζεο ζθέπε, νκνχ θαί 
βνήζεηα, πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, αεί κε εμαίξνπζα, φζελ σο εθ κέζνπ, 
θινγηδνχζεο θακίλνπ, ξπζζείο ηψλ ζιηβφλησλ κε, εθ θαξδίαο θξαπγάδσ ζνη, 
Θενηφθε βνήζεη κνη, πξεζβεχνπζα ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.  

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«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 ζνί θξαπγάδσ. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε».  
 
Θείαο δσήο, ψ Νηθεθφξε ηεηχρεθαο, ζείαο αίγιεο, Μάθαξ θαηεμίσζαη, ζείνπ 
θσηφο, αθηηλνεηδψο, λχλ αληαλαθιάζεηο, ηνίο εθηεινχζη ηήλ κλήκελ ζνπ, 
ζεφθξνλ αληηπέκπεηο, ηνίο ελ πίζηεη βνψζη. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε.  
 
Λάκπεηο Υξηζηνχ, Μάξηπζη ζπλαξηζκνχκελνο, έιπζαο γάξ, πιάλελ ηήλ 
πνιχζενλ, μίθεη ηκεζείο, ζχ ηήλ θεθαιήλ, θαί ηαίο ηψλ αηκάησλ, ξναίο ζνπ 
πάζαλ θαηέθιπζαο, εηδψισλ ηήλ απάηελ, ηψ Γεζπφηε θξαπγάδσλ. Σή 
δπλάκεη ζνπ δφμα θηιάλζξσπε.  
 
Ο ηνχο ζεζκνχο, ζνχ κή θπιάμαο απξίθηνο, ζήο γπκλνχηαη, ψηεξ ζείαο 
ράξηηνο, θαί ηνίο ερζξνίο λψηα δεδσθψο, ηήο ηψλ ζψλ Μαξηχξσλ, ζηεξείηαη 
δφμεο ν δείιαηνο, δηφ ζνπ ηήο δηθαίαο, εθπιαγέληεο Πξνλνίαο. Σή δπλάκεη ζνπ 
δφμα θξαπγάδνκελ.  

Σξηαδηθφλ 
Φψο ν Παηήξ, άλαξρνλ θαί πάλησλ ατηηνλ, θψο ν Λφγνο, θψο ηφ Πλεχκα ηφ 
Άγηνλ, εθ ηνχ Παηξφο, ψζπεξ εθ πεγήο, πξφ πάλησλ αηψλσλ, αθξάζησο 
απαπγαδφκελα, ηξηζήιηνο ζεφηεο, ελ κηά ηή νπζία, θαί δπλάκεη θαί δφμε 
γλσξίδεηαη.  



Θενηνθίνλ 
ινλ ελ ζνί, αλαθαηλίδεη ηφλ άλζξσπνλ, φινο φιε, Πάλαγλε ελνχκελνο, ν 
παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ ζήλ γαζηέξα, νηθήζαη θαηαδεμάκελνο, φ 
πινχησ επζπιαγρλίαο εθνπζίσο πησρεπζαο, θαί πινπηήζαο ηφλ θφζκνλ 
ζεφηεηη.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Ρνή ηψλ ζψλ αηκάησλ, ηφλ ηήο Δθθιεζίαο Παξάδεηζνλ, ήξδεπζαο, 
αθνξηδνκέλε, εηο αξράο ηεηξαξίζκνπο καθάξηε, αξεηψλ ελζέσλ, εμ ψλ ςπρψλ 
ψ Νηθεθφξε, αξπφκεζα ζεία ραξίζκαηα.  
 
Ο ζπνξεχο ηήο θαθίαο, ηή κλεζηθαθία ηφλ δείιαηνλ ήξπαζε ηήο ρξεζηφηεηνο 
δέ, θαί εηξήλεο, αίηηνο είιθπζελ, αλη εθείλνπ ζείνλ, θσηνεηδή εγιατζκέλνλ, 
Νηθεθφξνλ ζεφθξνλα Μάξηπξα.  
 
Ηεξεχεηαη ψηεξ, ηφ ζφλ εζεινχζηνλ πάζνο κηκνχκελνο ηαίο γάξ εθ πιεπξάο 
ζνπ, φ ζεφθξσλ ξαλίζη ζηαδφκελνο, ηψλ απηνχ αηκάησλ, ζνί ηνχο θξνπλνχο 
αληηθνκίδεη, δηά μίθνπο πξφο ζέ πνξζεπφκελνο.  

Σξηαδηθφλ 
σηεξίαο θξεπίδα, ηήλ νξζνδνμίαλ εηδφηεο ζπλάλαξρνλ, ηψ Παηξί ηφλ Λφγνλ, 
θαί ηφ Άγηνλ Πλεχκα θεξχηηνκελ, ηξηζίλ ελ πξνζψπνηο, κίαλ αξρήλ κίαλ 
νπζίαλ, κίαλ ζέιεζηλ, κίαλ ελέξγεηαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ννεξψο εκπήζε, πξνθεηψλ ν ζχιινγνο ηά ζά Μπζηήξηα, Οπξαλνχ γάξ 
πχιελ, επί γήο ν Γεζπφηεο ζέ έδεημε, θαί εθ ζνχ Παξζέλε, ζσκαησζείο 
δηθαηνζχλεο, ηνίο ελ ζθφηεη σο Ήιηνο έιακςελ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, πξφο βπζφλ 
βηαίσο, ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιι' απηφο ηήλ θξαηαηάλ, ρείξά κνη έθηεηλνλ σο 
ηψ Πέηξσ, θαί εθ θζνξάο κε αλαθάιεζαη».  
 
Ίαζαη ηήλ ζπληξηβήλ, ηήο ςπρήο κνπ Νηθεθφξε ζεφθξνλ, θαί ηψλ παζψλ ηφλ 
δφθνλ, δηαιπζαο απέιαζνλ, ιακπεδφλη ηήο ελ ζνί ζείαο ιακπξφηεηνο, 
ηθεηεχσλ ηφλ ιπηξσηήλ Υξηζηφλ καθάξηε.  
 
Κιχδσλνο εηδσιηθνχ, ηξηθπκίαλ αζιεηά Νηθεθφξε, ηψ ηνχ ζηαπξνχ ηζηίσ, θαί 
ηαίο αχξαηο ηνχ Πλεχκαηνο, επζηαιψο δηαπεξψλ, Μάξηπο αήηηεηε, ηψ ιηκέλη 
ηψ γαιελψ, Υξηζηψ πξνζψξκηζαη.  
 
Ήζιεζαο καξηπξηθψο, θαί ηψ φληη Νηθεθφξνο εγέλνπ, ηάο κεραλάο αλδξείσο, 



δηαιχζαο ηνχ δξάθνληνο, θαί παζψλ σο θνηλσλφο, Μάθαξ γελφκελνο, ηνχ 
Γεζπφηνπ, λχλ επαμίσο ζπλδεδφμαζαη.  

Θενηνθίνλ 
Φξίηηνπζηλ αη λνεξαί, ηψλ Αγγέισλ εθπιεηηφκελαη ηάμεηο, ηφλ ηψ Παηξί 
ζπλφληα πξφ αηψλσλ θαί Πλεχκαηη, εθ γαζηξφο ζνπ ζαξθηθψο, βξέθνο 
ηηθηφκελνλ θαζνξψζαη, Θενγελλήηνξ παλζεβάζκηε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο γ' 
Ζ παξζέλνο ζήκεξνλ 

Πηεξσζείο Ανίδηκε, ηή ηνχ Κπξίνπ αγάπε, θαί ηφλ ηνχηνπ έλδνμε, ηαπξφλ επ' 
ψκσλ βαζηάζαο, ήζρπλαο ηνχ δηαβφινπ ηάο κεζνδείαο, ήζιεζαο κέρξη 
ζαλάηνπ θαί αιεζείαο, δηά ηνχην αλεδείρζεο, νπιίηεο κχζηεο, Θενχ ηήο 
Υάξηηνο.  

Ο Οίθνο 
Σήλ ηνχ Παχινπ ζαθψο δηδαζθαιίαλ επφζεζαο, θαί ηνίο ζηέξλνηο ηνίο ζνίο 
Έλδνμε θαηεθχηεπζαο, βνψλ. Ζ αγάπε νπθ αζρεκνλεί, αχηε ηφλ Κηίζηελ 
άλζξσπνλ ηέιεηνλ εκίλ εραξίζαην, δη' αγάπελ πάληα ππέκεηλελ, ήινπο θαί 
ζηαπξφλ, φμνο θαί εκπηχζκαηα, ιφγρε επάγε πιεπξάλ αγίαλ, δη' ήο 
αλέβιπζελ εκίλ αίκα θαί χδσξ ζενπξγφλ, φλ πνζήζαο, εθάλεο ληθεθφξνο, σο 
θαί ηή θιήζεη, νπιίηεο, κχζηεο Θενχ ηήο ράξηηνο.  
 

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

ηίρνη 

 Σφλ εθ παιαηνχ θιεηηθφλ Νηθεθφξνλ,  

 Σκεζέληα γλψζη πξαθηηθφλ Νηθεθφξνλ.  

 Φαζγάλσ ακθ' ελάηε Νηθεθφξε, δεηξνηνκήζεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Ρσκαλνχ ηνχ Κίιηθνο.  
ηίρνη 

 Λήζελ βαζείαλ είρε θαί δψλ ηνχ βίνπ,  

 Ρσκαλφο νχηνο, φο κεηέζηε ηνχ βίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μαξθέιινπ Δπηζθφπνπ 
ηθειίαο, Φηιαγξίνπ Δπηζθφπνπ Κχπξνπ, θαί Παγθξαηίνπ Δπηζθφπνπ 
Σαπξνκελίνπ.  

ηίρνη 

 Λπζέληεο άλδξεο ζαξθηθψλ ηξείο ακκάησλ (δεζκψλ δει.),  

 Σψλ ηήο Δδέκ κεηέζρνλ εληξπθεκάησλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Ηεξνκάξηπο Πέηξνο ν Γακαζθελφο μίθεη 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Ο δηειέγμαο ηνχο παξαπιήγαο Πέηξνο,  



 Θλήζθεη κνλνπιήμ ηψ δηά μίθνπο ηέιεη.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηέ, δηά ηνχην νη Παίδεο, 
ελ ηή θακίλσ αγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Ο ζάλαηνο γέγνλε, ζνί Νηθεθφξε δηαβαηήξηνλ, εθ ηψλ εληεχζελ Μάθαξ, πξφο 
νπξαλφλ ζε θαί ηά νπξάληα, δηαβηβάδσλ Αγγέινηο ζπκςάιινληα. Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ρσλλχκελνο πάζεζη, ηήο αζζελείαο ηνχ Παληνθξάηνξνο, ηφ κεηέσξνλ φκκα, 
θαί επεξκέλελ νθξχλ θαηέβαιεο, εηο γήλ ζεφθξνλ, θξαπγάδσλ ηψ Κηίζηε ζνπ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Οδφλ καξηπξίνπ ζνπ, ν Νηθεθφξνο ηξέρσλ δηήλπζε, πιαηπλζείο ηήλ θαξδίαλ, 
ηή ελεξγεία ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί λχλ πξνζχκσο θξαπγάδεη ζνη Γέζπνηα. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Σξηαδηθφλ 
Ννχλ πξψηνλ θαί άλαξρνλ, γεγελλεθφηα Λφγνλ ζπλάλαξρνλ, απαζψο θαί 
αρξφλσο, θαί πξνβαιφληα Πλεχκα Παλάγηνλ, ζέ ηφλ Παηέξα εηδφηεο 
θξαπγάδνκελ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ακθφηεξα πέθπθαο, Παξζέλνο Μήηεξ Θενθπήηνξ αγλή, ελ γαζηξί 
ζπιιαβνχζα, Θεφλ αθξάζησο εθ ζνχ ζαξθνχκελνλ, ελ εθαηέξα κνξθή 
γλσξηδφκελνλ, ζεαλδξηθψο επί γήο πνιηηεπζάκελνλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν Σχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ. Σφλ 
Γεκηνπξγφλ θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
εκεησζείο ηή ράξηηη, ηνχ σηήξνο απηφθιεηνο, ζχ πξφο ηνχο αγψλαο 
αλδξηθψο ερψξεζαο, θαί λίθελ αξάκελνο, θαη' αληηπάισλ Μάξηπο Υξηζηνχ, 
ηνίο ληθεηηθνίο θαηεθνζκήζεο ζηεθάλνηο, ελζέσο αλακέιπσλ. Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Μπζηηθσηέξα θιίκαθη, θερξεκέλνο ηψ αίκαηη, πξφο ηφλ ππέξ ζνχ δηά ηαπξνχ 
εθρέαληα, ηφ αίκα ηφ ίδηνλ, ζθαγηαζζείο αλήιζεο θαηδξψο, ηάο ηψλ δπζκελψλ 
δηεθθπγσλ κεζνδείαο, θαί ραίξσλ αλαθξάδεηο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 



Αγηαζζείο δη' χδαηνο, Νηθεθφξε θαί πλεχκαηνο, θαί καξηπξηθνίο πεθνηληγκέλνο 
αίκαζη, καξηχξσλ κεηέζρεθαο, ηψλ αιεζψλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηήο 
θσηνεηδνχο ιακπξφηεηνο ψ πακκάθαξ, ελ ή λχλ αλαθξάδεηο. Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Σξηαδηθφλ 
χλ αζσκάηνηο Σάμεζηλ, ελ Σξηζίλ Τπνζηάζεζη, κίαλ αγαζφηεηνο πεγήλ 
αέλανλ, αγέλλεηνλ άλαξρνλ, ππεξηειή ζεφηεηα, δεκηνπξγηθήλ, θαί Βαζηιίδα 
ηψλ φισλ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ηεξσηέξα πέθελαο, Θενηφθε παλχκλεηε, ηήο ππεξθνζκίνπ ηψλ Αγγέισλ 
ηάμεσο, ηφλ ηνχησλ γάξ ηέηνθαο, Γεκηνπξγφλ θαί Κχξηνλ εθ παξζεληθήο, 
απεηξνγάκνπ λεδχνο, ελ δχν ηαίο νπζίαηο, αζπγρχησο αηξέπησο, κηά δέ 
ππνζηάζεη, Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο, 
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα 
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη 
κεγαιχλνπζη».  
 
Μεηέζηεο σο λπκθίνο σξατζζείο, ελ ζηνιαίο πθαλζείζαηο εμ αίκαηνο, 
καξηπξηθνχ, ζείαο αγιαταο πξφο κεηνρήλ, ηνχ θνζκεζέληνο ζψκαηνο, θαί 
θαιισπηζζέληνο ηψ ζηαπξψ, ηψ πάζεη ηψ Σηκίσ, ηνχ πάλησλ επεξγέηνπ, ψ 
Νηθεθφξε πακκαθάξηζηε.  
 
Δζέιρζεο ηνχ Γεζπφηνπ ηαίο θαιινλαίο, ψλ νπδέλ σξαηφηεξνλ έλδνμε, θαί 
ηήο απηνχ, ζπεχδσλ απνιαχεηλ δηελεθνχο, θαί εππξεπνχο ιακπξφηεηνο, μίθεη 
εθηεκείλ ζνπ ηήλ θεθαιήλ, εξέζηζαο ηπξάλλνπο, ππξνχκελνο ηψ πφζσ, ψ 
Νηθεθφξε ηνχ Κπξίνπ ζνπ.  
 
Λακπξψο θαηά ηήο πιάλεο Μάξηπο Υξηζηνχ, αξηζηεχζαο θαί ηαχηελ 
ηξεςάκελνο, σο ληθεηήο, ζηέθνο εθνκίζσ ηή θνξπθή, ηφ ηψλ ραξίησλ έλδνμε, 
θαί λχλ ζπγρνξεχεηο καξηπξηθψο, Μαξηχξσλ ηαίο ρνξείαηο, πακκάθαξ 
Νηθεθφξε, πεξί ηφλ ζξφλνλ ηνχ Παληάλαθηνο.  

Σξηαδηθφλ 
Παηξφο εμ αγελλήηνπ ζενπξεπψο, ηφλ Τηφλ γελλεζέληα δνμάδνληεο, θαί ηφ 
επζέο, Πλεχκα πξφ αηψλσλ εθπνξεπζέλ, ηξείο ππνζηάζεηο ζέβνκελ, ηήο 
ππεξνπζίνπ θαί αξρηθήο, Σξηάδνο ελσκέλαο, ελψζεη αζπγρχησ, θαί 
επζεβνχληεο κεγαιχλνκελ.  

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 

Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 
Φεξψλπκνο εδείρζεο, ηήο λίθεο ψ Νηθεθφξε, αγάπε θαί καξηπξίσ, λεληθεθσο 
ηνχο ηπξάλλνπο, φζελ θαί λίθεο ηφ ζηέθνο, εδέμσ παξά Κπξίνπ.  

Θενηνθίνλ 
Σή θξαηαηά ζνπ ζθέπε, απφ ερζξψλ επηβνπιήο, εκάο αγλή, ηνχο ζνχο 
δνχινπο, θχιαηηε πάληαο αβιαβείο, ζέ γάξ θεθηήκεζα κφλελ, θαηαθπγήλ ελ 
αλάγθαηο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηψλ Αίλσλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

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

Αξρή 
ΤΖ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Υαξαιάκπνπο ηνχ Θαπκαηνπξγνχ.  

 
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 

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

Πξνζφκνηα ηξία, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ. 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σψλ νπξαλίσλ ηά θάιιε πνζήζαο Έλδνμε, θαί ηψ Υξηζηψ ζπλείλαη, κεη' Αγίσλ 
Αγγέισλ, παληνίαο ηάο βαζάλνπο ππέζηεο ζηεξξψο, θαί ηπξάλλσλ σκφηεηα, 
θαί καξηπξήζαο γελλαίσο ππέξ Υξηζηνχ, ζπλεπθξαίλε ηνίο Μαξηχξσλ 
ρνξνίο.  
 
Μαξκαξπγαίο αθεξάηνηο θαηαζηξαπηφκελνο, ηνχ λνεηνχ Ζιίνπ, ψ 
Υαξάιακπεο κάθαξ, νιφθσηνο εδείρζεο Μάξηπο Υξηζηνχ, ηεξεχο 
ηελλνκψηαηνο, δηφ Υξηζηψ ζπλππάξρσλ ελ νπξαλνίο, ππέξ θφζκνπ παληφο 
πξέζβεπε.  
 
Σψλ αζινθφξσλ ρνξείαηο ζπλαπιηδφκελνο, ελ νπξαλνίο Σξηζθάθαξ, 
παξεζηψο ηε ηή ζεία, Σξηάδη ηή αλάξρσ κλείαλ πνηνπ, ηψλ ηεινχλησλ ηήλ 
κλήκελ ζνπ, θαί ηήλ παλζέβαζηνλ θάξαλ ζνπ επιαβψο, πξνζθπλνχλησλ 
κεηά πίζηεσο.  

Γφμα... Ήρνο β' 
Ζ Δθθιεζία ζήκεξνλ παλεγπξίδεη κπζηηθψο, λέαλ ζηνιήλ ελδπζακέλε, σο 
πνξθχξαλ θαί βχζζνλ, ηφ αίκα ηνχ Αζινθφξνπ Υαξαιάκπνπο, ηνχηνλ γάξ ελ 
επζεβεία εθ ζξεςακέλε, ζπζίαλ άκσκνλ δεθηήλ θαί επάξεζηνλ, Υξηζηψ 
πξνζήγαγε. Γηφ ν ληθεηήλ ηνχηνλ ηψλ παξαλφκσλ αλαδείμαο, Υξηζηέ ν Θεφο, 
θαί ζηεθαλψζαο θαί δνμάζαο, θαί εκίλ θαηάπεκςνλ, ηαίο απηνχ πξεζβείαηο, 



ηφ κέγα έιενο.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ  

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β' Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
χκπαζα ε Διιάο, ελζέσο λχλ αγάιινπ, θαηέρνπζα ελ θφιπνηο, ηήλ 
ζεβάζκηνλ θάξαλ, ηήλ ηνχ Ηεξνκάξηπξνο.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνπο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι αζηφο δψζεη 
δχλακηλ θαί θξαηαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο  
 
Χ ζαχκαηνο θξηθηνχ! ψ ηεξαζηίνπ μέλνπ! νζηά γάξ ηψλ Μαξηχξσλ, ηάζεηο 
εθηεινχζη, θαί ζαχκαηα παξάδνμα.  
 
ηίρ. Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη, σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ πιεζπλζήζεηαη 
 
ηίθεη λχλ ηψλ Πηζηψλ, θαί ηήο Διιάδνο παίδεο, αζπάζαζζε πξνζχκσο, ηνχ 
ζείνπ Υαξαιάκπνπο, ηήλ θάξαλ ηήλ ζεβάζκηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Πάγρξπζε θηβσηέ, θαί ζηάκλε καλλαδφρε, Μαξία Θενηφθε, ηφλ ζφλ Τηφλ 
δπζψπεη, ηνχ ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Χο ζηχινο αθιφλεηνο, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, θαί ιχρλνο αείθσηνο ηήο 
νηθνπκέλεο ζνθέ, εδείρζεο Υαξάιακπεο, έιακςαο ελ ηψ θφζκσ, δηά ηνχ 
καξηπξίνπ, έιπζαο ηψλ εηδψισλ, ηήλ ζθνηφκαηλαλ κάθαξ, δηφ ελ παξξεζία 
Υξηζηψ, πξέζβεπε ζσζήλαη εκαο.  
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ζηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ α' Καζίζκαηνο 
ηνχ Φαιηεξίνπ. 

 
Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηά παξφληα 

πξνζφκνηα ηηρεξά. 
 

Ήρνο πι. β' 
ιελ απνζέκελνη 

ινο εθ λεφηεηνο, αλαηεζείο ηψ Γεζπφηε, ηνχηνλ επεπφζεζαο, θαη απηνχ ηνίο 
ίρλεζηλ εθνινχζεζαο, θαζαξζείο πάζεο δέ, ηψλ παζψλ θειίδνο, ζείαλ ράξηλ 
θαηεπινχηεζαο, ηειείλ ηάκαηα, θαί ζαπκαηνπξγείλ ηά παξάδνμα, θαί Μάξηπο 



ερξεκάηηζαο, πάζαηο πξνζβνιαίο ηψλ θνιάζεσλ, αθιφλεηνο κείλαο, δπλάκεη 
ηνχ ηπζέληνο ελ ηαπξψ, φλ εθηελψο θαζηθέηεπε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Ήινηο πξνζεινχκελνο, ζνχ ηφ καθάξηνλ ζψκα, ηφ θαξηεξηθψηαηνλ, αζιεηά 
Υαξάιακπεο, θαί αήηηεηνλ, ηήλ ςπρήλ άηξεπηνλ, θαί ηφλ λνχλ άζπινλ, 
δηεηήξεηο ζπληξηβφκελνο, ζείνο γάξ έξσο ζε, έλδνζελ πινπζίσο αλέθιεγε, θαί 
θέξεηλ ηψλ θνιάζεσλ, άπαζαλ ηδέαλ εξέζηδε, Μάξηπο αζινθφξε, Υξηζηνχ, 
ηψλ παζεκαησλθνηλσλέ, φλ παξξεζία ηθέηεπε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Υαξάλ ηήλ ππέξιακπξνλ, θαί ηήλ ππέξηηκνλ δφμαλ, αζιήζαο θεθιήξσζαη, θαί 
ηήλ αησλίδνπζαλ άγαιιίαζηλ, Ηεξεχ ζηε, αζιεηά ηίκηε, ηξζηηψηα γελλαηφηαηε, 
ν ηά ζηξαηεχκαηα, θαί ηάο παξαηάμεηο ηνχ δξάθνληνο, αηκάησλ ζνπ ηνίο 
ξεχκαζηλ, άξδελ θαηαθιχζαο ηή ράξηηη, θαί ζεία εληεχμεη, λεθξνχο 
εμαλαζηήζαο αιεζψο, θαί παξξεζία δεφκελνο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Έηεξα  Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Έδσθαο ηφ ζψκά ζνπ, πξφο ηάο βαζάλνπο ανίδηκε, ηήλ ςπρήλ δέ εηήξεζαο, 
άκσκνλ αθίβδεινλ, πάζεο ακαξηίαο, θαί ηήο δπζζεβείαο, ηψλ παξαλφκσλ 
αηθηζηψλ, θαί αλπςψζαο ηφλ λνχλ κεηάξζηνλ, παλφιβηε Υαξάιακπεο, πξφο 
ηφλ Γεζπφηελ θαί Πιάζηελ ζνπ, θαηνηθείλ θαηεμίσζαη, εηο παζηάδα νπξάληνλ.  
 
Έδσθαο ηνίο δνχινηο ζνπ, ηφλ ζφλ ζεξάπνληα Κχξηε, Υαξαιάκπε ηφλ 
έλδνμνλ, ίαζηλ αιάζεηνλ, λφζσλ πνιπηξφπσλ, θαί θαζαηξέηελ ηήο πιάλεο 
κέγηζηνλ, δηφ ζνπ ηήλ θηιάλζξσπνλ, νηθνλνκίαλ δνμάδνκελ, πνιπεχζπιαγρλε 
Κχξηε, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Υάξηλ ήλ πεξ είιεθαο, παξά Θενχ ππέξ έλλνηαλ, αζινθφξε Υαξάιακπεο, 
ράξηο ηψλ ηάζεσλ, πάζη παξεκθαίλεη, θαί ηψλ ζαπκαζίσλ, ε αλαξίζκεηνο 
πιεζχο, ηάο δσξεάο ζνπ θεξχηηεη Άγηε, άο φλησο ππέξ ιφγνλ ηε, θαί λνχλ 
απείιεθαο έλδνμε, πξφο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ηψλ Μαξηχξσλ αγιάτζκα.  

Γφμα... Ήρνο δ' 
Έζπζαο ηψ Θεψ ζπζίαλ αηλέζεσο 

Ηεξνπξγψλ ηψ Γεζπφηε θαί Κηίζηε ζνπ, σο ηεξεχο ελλνκψηαηνο, νχ θαί ηνχ 
πάζνπο γέγνλαο κηκεηήο, ζεφθξνλ Υαξάιακπεο, ζεαπηφλ γάξ ζπζίαλ 
εππξφζδεθηνλ πξνζήγαγεο, ηψ δηά ζέ ζπζίαλ εαπηφλ, ηψ Θεψ θαί Παηξί 
πξνζαγαγφληη. Γηφ ζπλαγάιιε απηψ εηο νπξαλίνπο ζθελψζεηο, ελ Δθθιεζία 
ηψλ πξσηνηφθσλ ψ θαί πξεζβεχεηο αδηαιείπησο, ίλα ξπζζψκελ νξγήο θαί 
ζιίςεσο, νη ηηκψληέο ζνπ ηήλ παλένξηνλ κλήκελ, θαί πφζσ δένληη 
πξνζθπλνχληεο ηήλ ζήλ Κάξαλ, ηήλ άπεηξα ζαχκαηα βξχνπζαλ, θαί ινηκψδε 
λφζνλ εθ πνδψλ πνηνπκέλελ, ζσηεξίαλ ηε θαί ίαζηλ εκίλ βξαβεχνπζαλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο δηά ζέ ζενπάησξ πξνθήηεο Γαπτδ, κεισδηθψο πεξί ζνχ πξναλεθψλεζε, 
ηψ κεγαιείά ζνη πνηήζαληη. Παξέζηε ε Βαζίιηζζα εθ δεμηψλ, ζνπ. έ γάξ 
κεηέξα πξφμελνλ δσήο αλέδεημελ, ν απάησξ εθ ζνχ ελαλζξσπήζαη 
επδνθήζαο Θεφο, ίλα ηήλ εαπηνχ αλαπιάζε εηθφλα, θζαξείζαλ ηνίο πάζεζη, 



θαί ηφ πιαλεζέλ νξεηάισηνλ επξψλ πξφβαηνλ, ηνίο ψκνηο αλαιαβψλ, ηψ 
Παηξί πξνζαγάγε, θαί ηψ ηδίσ ζειήκαηη ηαίο νπξαλίαηο ζπλάςε Γπλάκεζη, θαί 
ζψζε, Θενηφθε, ηφλ θφζκνλ, Υξηζηφο φ έρσλ ηφ κέγα, θαί πινχζηνλ έιενο.  
 

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

Πξνθεηείαο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 43, 9, 14) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο. Πάληα ηά έζλε ζπλήρζεζαλ άκα, θαί ζπλαρζήζνληαη 
άξρνληεο εμ απηψλ. Σίο αλαγγειεί ηαχηα ελ απηνίο; ή ηά εμ αξρήο ηίο αθνπζηά 
πνηήζεη; αγαγέησζαλ ηνχο κάξηπξαο απηψλ, θαί δηθαησζήησζαλ, θαί 
εηπάησζαλ αιεζή. Γίλεζζέ κνη κάξηπξεο, θαί εγψ κάξηπο Κχξηνο ν Θεφο, θαί 
ν παίο, φλ εμειεμάκελ ίλα γλψηε θαί πηζηεχζεηέ κνη, θαί ζπλήηε, φηη εγψ εηκη, 
έκπξνζζέλ κνπ νπθ εγέλεην άιινο Θεφο, θαί κεη' εκέ νπθ έζηαη. Δγψ εηκη ν 
Θεφο, θαί νπθ έζηη πάξεμ εκνχ ν ζψδσλ. Δγψ αλήγγεηια θαί εζσζα, σλείδηζα, 
θαί νπθ ήλ ελ πκίλ αιιφηξηνο, πκείο εκνί κάξηπξεο, θαί εγσ Κχξηνο ν Θεφο. ηη 
απ' αξρήο εγψ εηκη, θαί νπθ έζηηλ φ εθ ηψλ ρεηξψλ κνπ εμαηξνχκελνο, πνηήζσ, 
θαί ηίο απνζηξέςεη απηφ, νχησ ιέγεη Κχξηνο ν Θεφο, ν ιπηξνχκελνο εκάο, ν 
άγηνο Ηζξαήι.  

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.  
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια. 
 

Ήρνο α' 
Δπθξαίλεζζε ελ Κπξίσ πφιεηο ηήο Διιάδνο, θαί ζθηξηήζαηε αγαιιφκελαη, ηήλ 
θάξαλ ηνχ κεγαινκάξηπξνο Υαξαιάκπνπο, ελ θφιπνηο θαηέρνπζαη, σο 
ζεζαπξφλ βαζπηάιαληνλ θαί αλεμάιεηπηνλ, κεζ' ψλ θαί εκείο νζεκέξαη, 
απαξπφκελνη εμ απηήο ηά ηψλ ηάζεσλ ξείζξα, ηήο παλψινπο ινηκηθήο 
απαιιαηηφκεζα λφζνπ, επραξηζηνχληεο Θεψ, ηψ θεδεκφλη θαί σηήξη ηψλ 
ςπρψλ, θαί ηψλ ζσκάησλ εκψλ.  

Ο απηφο 
Σφλ ζείνλ αγψλα θαιψο αγσληζάκελνο Μάξηπο Υαξάιακπεο, ηήο νπξαλψλ 
βαζηιείαο νηθήησξ γέγνλαο, θαί πξεζβεχεηο ππέξ ηνχ θφζκνπ παλανίδηκε, ηφ 
δέ θαξηεξηθψηαηφλ ζνπ ζψκα, ελ ηή γή θαηέιηπεο, ίακα ζσηήξηνλ ηνίο απηψ 
πξνζηνχζη θαί απηνκέλνηο κεηά πφζνπ, ηήλ δέ πάληηκφλ ζνπ θάξαλ, ε Διιάο 
εθηήζαην πινχηνλ αδάπαλνλ, θαί ζεζαπξφλ πνιχηηκνλ, δη' ήο ηψλ φλησο 
εθεηψλ ηπγράλεη, θαί ηψλ ελαληίσλ εθιπηξνχηαη, επηζθηάζεη ηήο ελ ζνί ζείαο 
ράξηηνο.  

Ο απηφο 
Πίζηεη θαί πφζσ αλαθιερζείο, ηψ πξφο ηφλ Γεζπφηελ ζνπ δένληη, θαη ηψ 
καξηπξίσ ηψ ππέξ Υξηζηνχ, ψζπεξ θιίκαθη ρξεζάκελνο, αλήιζεο πξφο 
νπξαλίνπο ιεηκψλαο, θαθείζελ ηή ζεφζελ δνζείζε ζνη ράξηηη, επνπηεχεηο ηνχο 
ηεινχληαο ηήλ ζεβάζκηνλ κλήκελ ζνπ, θαί ηνχο ζνχο γεξαίξνληαο αγψλαο, 
θαί ηήλ ζήλ πάληηκνλ θάξαλ θαηαζπαδνκέλνπο, Μάξηπο Υαξάιακπεο.  

Ο απηφο 
Σά ηνχ πνλεξνχ εθνλεκέλα βέιε, απήκβιπλαο Άγηε, ηή ηψλ ζψλ άζισλ 
αληηηππία θαί θαηήζρπλαο φθηλ ηφλ αξρέθαθνλ, θαί ηφ ηνχηνπ φξγαλνλ, 
εβήξνλ ηφλ αζεβέζηαηνλ. Αθιηλεί γάξ δηαλνία ηή πέηξα εξεξεηζκέλνο ηήο 
πίζηεσο, αδηάζεηζηνο έκεηλαο, δηφ αη αληηθάζεηο ηήο αζεβείαο, νπ θαηίζρπζαλ 
πεξηηξέςαη ηήλ ζηεξξάλ ζνπ επζέβεηαλ. Αλζ' ψλ ελ νπξαλνίο ζπγρνξεχεηο 
Αγγέινηο, θαί πξεζβεχεηο αδηαιείπησο, ππέξ ηψλ πίζηεη θαί πφζσ ηηκψλησλ 
ελ άζκαζη, ηήλ παλζεβάζκηνλ θάξαλ ζνπ.  

Ο απηφο 
Μεγαινκάξηπο Αζιεηά ηνχ Υξηζηνχ, Υαξάιακπεο γελλαηφηαηε, ζχ ξσκαιέσ 
θξνλήκαηη, ηφλ φλησο Θεφλ κεγαινθψλσο ελ ζηαδίσ εθήξπμαο, ηψλ 
παξφλησλ θαηαθξνλήζαο σο πξνζθαίξσλ. Καί λχλ ελ νπξαλνίο 
επαγαιιφκελνο, ζχλ ηνίο ρνξνίο ηψλ Αγγέισλ, απαχζησο ηφλ Υξηζηφλ, φλ 
Τηφλ Θενχ παξξεζία σκνιφγεζαο, ηθέηεπε εηξελεχζαη ηφλ θφζκνλ, θαί ηήλ 



παλψιεζξνλ ινηκηθήλ λφζνλ εμ αλζξψπσλ πνηήζαη, εθ θηλδχλσλ 
ιπηξνχκελνλ, εκάο παληνίσλ αεί, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ αζπαδνκέλνπο ηήλ 
ζεβάζκηνλ θάξαλ ζνπ, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ ενξηάδνληαο.  

Ο απηφο 
Ρσκαιεφηεηη θξελψλ σρπξσκέλνο ζεζπέζηε, ηάο βαζάλνπο ηψλ αζέσλ εηο 
νπδέλ εινγίζσ, αιι' αλδξείσο ψξκεζαο πξφο ηά ζθάκκαηα, ηψ δέ ζείσ 
Πλεχκαηη ιακπξπλζείο ηήλ δηάλνηαλ, βαζηιέα παξαλνκψηαηνλ ήιεγμαο, θαί 
ηήλ νξζφδνμνλ πίζηηλ εθξάηπλαο. Καί λχλ ελ νπξαλνίο ηά γέξα ηψλ ζψλ 
πφλσλ θνκηζάκελνο, απαχζησο δνμνινγείο ηήλ Αγίαλ Σξηάδα, θαί πξεζβεχεηο 
ππέξ ηψλ πίζηεη θαί πφζσ ηηκψλησλ, ηήλ ζεβάζκηνλ θάξαλ ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Γεχηε θηινκάξηπξεο πάληεο, επσρεζψκελ ελ ηή παλζέπησ παλεγχξεη ηνχ 
Αζινθφξνπ, θαί πλεπκαηηθψο παλεγπξίζσκελ. ήκεξνλ γάξ ζπγθαιείηαη 
εκάο, ε παλζεβάζκηνο παλήγπξηο, Υαξαιάκπνπο ηνχ Ηεξνκάξηπξνο, 
ηξάπεδαλ εκίλ παξαηηζεκέλε, ηάο αξηζηείαο ηψλ παιαηζκάησλ απηνχ, θαί ηήλ 
παλεχθεκνλ απηνχ Κεθαιήλ, ηάκαηα σο λάκαηα βιχδνπζαλ, πάζη ηνίο πηζηψο 
απηή πξνζηνχζη, θαί αξπνκέλνηο εμ απηήο ίαζηλ, ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ, θαί 
δεηλψλ απαιιαγήλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
έ δπζσπνχκελ, σο Θενχ Μεηέξα, επινγεκέλε, πξέζβεπε ζσζήλαη εκάο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α'  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Παλεχθεκε Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, αζιεηά Υαξάιακπεο, ζχ ηφλ Υξηζηφλ 
αλεθήξπμαο, Θεφλ θαί άλζξσπνλ, κέζνλ ηνχ ζηαδίνπ, δηφ θαί εγψληζαη, θαηά 
ηψλ αληηπάισλ ξσλλχκελνο, ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ηφλ ζηέθαλνλ 
απείιεθαο, φζελ πάληεο ηήλ θάξαλ ζνπ ζέβνκελ.  
 
ηίρ. Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη, σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ πιεζπλζήζεηαη 
 
Αβξχλεηαη ζήκεξνλ Διιάο, πάζα ε ρξηζηψλπκνο, θάξαλ ηήλ ζήλ γάξ 
εθηήζαην, σο θξήλελ βξχνπζαλ, ηακάησλ ξείζξα, θαί πινχηνλ αδάπαλνλ, θαί 
ράξηλ θελνπκέλελ κεδέπνηε, λφζνπο η' ειαχλνπζαλ, ινηκηθήλ ηε ηήλ 
πνιχθζνξνλ, εμ αλζξ' σπσλ ηψλ καθαξηδφλησλ ζε.  
 
ηίρ. Σνίο αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ, εζαπκάζησζελ πάληα ηά ζειήκαηα 
απηνχ ελ απηνίο  
 
Νεθξφλ αλαζηήζαο δη' επρήο, αζεβείο θαηέπηεμαο, εμ ψλ θαί πιείζηνπο 
πξνζήγαγεο, Υξηζηψ Παλφιβηε, θαί ηφλ δαηκνλψληα, επζχο ηαζάκελνο, 
Γαιήλελ Βαζηιίδα αλείιθπζαο, ηήο πιάλεο δαίκνλνο, θαί Υξηζηψ ηαχηελ 
πξνζήγαγεο, εζηεκκέλελ σο παξζελνκάξηπξα.  

Γφμα... Ήρνο δ' 
Σφλ λνεξφλ αδάκαληα, ηήο ππνκνλήο αδειθνί, ηφλ γελλαηφηαηνλ αζιεηήλ, ηφλ 



δπζί ζηέκκαζη θαηεζηεκκέλνλ, Ηεξσζχλεο θαί αζιήζεσο, παξά ηήο δεμηάο ηνχ 
παληάλαθηνο Θενχ, Υαξαιάκπε, ηφλ ελ Μάξηπζη κέγηζηνλ επθεκήζσκελ. 
Οχηνο γάξ ηφλ αιάζηνξα θαηαπαιαίζαο, ηξφπαηνλ κέγα θαηά πιάλεο 
αλεζηήζαην. Καί λχλ ελ νπξαλνίο ηφλ Θεφλ εμαηηείηαη, άθεζηλ ακαξηηψλ εκίλ 
παξαζρείλ, θαί παληνίσλ λφζσλ απαιιαγήλ, ηνίο ζεξκψο πξνζηξέρνπζηλ 
απηψ, θαη ηήλ αγίαλ απηνχ Κάξαλ επιαβψο αζπαδνκέλνηο, θαί ηήλ εηήζηνλ 
απηνχ κλήκελ κεηά πφζνπ ηεινχζη, θαί αηηνπκέλνηο δη' απηνχ ηφλ Θεφλ 
ηιαζκφλ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

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

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Χο ζηχινο αθιφλεηνο, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, θαί ιχρλνο αείθσηνο ηήο 
νηθνπκέλεο ζνθέ, εδείρζεο Υαξάιακπεο, έιακςαο ελ ηψ θφζκσ, δηά ηνχ 
καξηπξίνπ, έιπζαο ηψλ εηδψισλ, ηήλ ζθνηφκαηλαλ κάθαξ, δηφ ελ παξξεζία 
Υξηζηψ, πξέζβεπε ζσζήλαη εκαο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Έξγνηο έιακςαο ηήο επζεβείαο, πιάλελ έζβεζαο θαθνδνμίαο, σο ηνχ Υξηζηνχ 
ζηξαηηψηεο Υαξάιακπεο, θαί παξαλφκσλ ηάο θάιαγγαο ήζρπλαο, 
ηξνπαηνθφξνο πακκάθαξ γελφκελνο, Μάξηπο έλδνμε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ 
ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Θενηνθίνλ 
Θαχκα κέγηζηνλ! πψο ελ αγθάιαηο, ζχ εβάζηαζαο Παξζελνκήηνξ, ηφλ ελ 
δξαθί απηνχ ηά πάληα ζπλέρνληα, θαί εθ καδψλ ζνπ εμέζξεςαο γάιαθηη, ηφλ 
ηξνθνδφηελ θαί πιάζηελ ηήο θπζεσο, Κφξε πάλαγλε, απηφλ εθηελψο ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ζρφο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Χο θσζηήξ αλέηεηιαο εθ ηήο Δψαο, θαί πηζηνχο εθψηηζαο, ηαίο ηψλ ζαπκάησλ 
ζνπ βνιαίο, Ηεξνκάξηπο Υαξάιακπεο, φζελ ηηκψκελ ηά ζείά ζνπ ιείςαλα.  

Γφμα... κνηνλ 
Ηεξφλ ηφ Πλεχκά ζε Ηεξνκάξηπο, Ηεξψο αλέδεημε, ηφ Ηεξφλ ζχκα ζνθέ, 



πξνζελερζέλ Ηεξψηαηε, ηψ ζείσ ιφγσ, ψ ζείσο δεδφμαζαη.  
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Μσυζήο εψξαθε ππξθφξνλ βάηνλ, ζέ ηφ πχξ βαζηάζαζαλ, ηφ ηάο ςπράο 
θσηαγσγνχλ, θαί κή θιερζείζαλ Παλάκσκε, δξφζνπ δέ κάιινλ, πιεζζείζαλ 
ηήο ράξηηνο.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Σήλ θαζαξφηεηα Μάξηπο ηνχ βίνπ ζνπ, θαί ηφ ππέξιακπξνλ ηνχ καξηπξίνπ 
ζνπ, θαηαπιαγείζα ε Διιάο, βνά ζνη επθξαηλνκέλε. ήκεξνλ ηηκψκέλ ζνπ, 
θεθαιήλ ηήλ ζεβάζκηνλ, ζξαχζνλ ηά θξπάγκαηα, ηψλ ερζξψλ εκψλ Άγηε, θαί 
ιχηξσζαη εκάο εθ ηψλ θηλδχλσλ, θαί λνζεκάησλ ηνχο πκλνχληάο ζε.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ απεηξφγακνλ ζενγελλήηξηαλ, ηήλ ηφλ αρψξεηνλ γαζηξί ρσξήζαζαλ, θαί 
ηφλ ηξνθέα ηνχ παληφο, ηψ γάιαθηη ζξεςακέλελ, κφλελ εμηζρχζαζαλ, ηήο 
θαηάξαο ιπηξψζαζζαη, γέλνο ηφ αλζξψπηλνλ, ηήλ παλάρξαληνλ Γέζπνηλαλ, 
πκλήζσκελ ζπκθψλσο βνψληεο. Υαίξε ε Κεραξηησκέλε.  
 

Σφ Α' Αληίθσλνλ ηψλ Αλαβαζκψλ ηνχ δ' Ήρνπ.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη, σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ πιεζπλζήζεηαη  
ηίρ. Πεθπηεπκέλνη ελ ηψ νίθσ Κπξίνπ, ελ ηαίο απιαίο ηνχ Θενχ εκψλ 
εμαλζήζνπζηλ 
 

Πάζα πλνή 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ  
 

Ο Ν' 
 

Γφμα... Σαίο ηνχ Αζινθφξνπ... 
 

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

Καί ηφ Ηδηφκεινλ, Ήρνο πι. β' 
Φάιαγγα ζενζηεθή, θσηνθαλνχο Μάξηπξνο, ππέξ Υξηζηνχ ηπζείζαλ 
Πξνζχκσο, ηφλ αγηφιεθηνλ ζπλαζπηζκφλ, ηνχ Ηεξνκάξηπξνο Υαξαιάκπνπο, 
θηινκάξηπξεο δεχηε ηηκήζσκελ, θαί ηήλ παλίεξνλ κλήκελ απηνχ πλεπκαηηθψο 
ηειέζαληεο, πξφο απηφλ βνήζσκελ. Σήο ινηκηθήο απεηιήο, ηφλ επζεβφθξνλα 
ιαφλ ζνπ ειεπζέξσζνλ, θαί ιχηξσζαη εκάο απφ πάζεο πεξηζηάζεσο.  



 
Δίηα ςάιιεηαη ν Καλψλ ηήο Θενηφθνπ κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ο' θαί ηνχ 

Αγίνπ νη δχν παξφληεο εηο ε'.  
 

Καλψλ α'  ηνχ Αγίνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
«Χο ελ επείξσ πεδεπζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ».  
 
Υνξνβαηψλ εχθξνζπλσο ηά λνεηά, νπξαλψλ ζθελψκαηα, θαί ιακπφκελνο 
θσηί, αλεζπέξσ ξχζαί κε παζψλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ νθέ, φπσο πκλήζσ 
ζε.  
 
Ζ θσηνθφξνο ζνπ κλήκε ειηαθάο, απαζηξάπηεη ράξηηαο, θαί θσηίδεη ηνχο 
πηζηψο, ελ απηψ ηηκψληάο ζε ραξάο, ιακπξνηάηεο αιεζψο, Μάξηπο 
επψλπκε.  
 
Σαίο ηψλ αηκάησλ ξαλίζη ηήλ αικπξάλ, απηζηίαο ζάιαζζαλ, θαηαθιχζαο 
πνηακφο, επζεβείαο γέγνλαο Υξηζηνχ, θαηαξδεχσλ αιεζψο, ηήλ Δθθιεζίαλ 
αεί.  

Θενηνθίνλ 
Ακαξηηψλ θαηαηγίδεο θαί ινγηζκψλ, ελαληία θχκαηα, θαί παζψλ επαγσγαί, επ' 
εκέ δηήιζνζαλ, ηή ζή, Θενηφθε θξαηαηά πξεζβεία, ζψζφλ κε.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
«Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα». 
 
Σήλ θάξαλ ηήλ πάλζεπηνλ, θαί ηά παιαίζκαηα Κχξηε, πκλείλ εθηέκελνο, ηνχ 
ζνχ ζεξάπνληνο, ζείαλ έιιακςηλ, εμ χςνπο εμαηηνχκαη, δη' ήο αλακέιςαζζαη, 
ηαχηα δπλήζνκαη.  
 
εβήξνλ ηφλ άζενλ, ηφλ σξπφκελνλ ιένληα, θαζείιεο Υαξάιακπεο, ζχλ 
Κξίζπσ άθξνλη, ηήλ δπζζέβεηαλ, ηήλ ηνχησλ άπειέγμαο, αλζ' ψλ 
εζηεθάλσζαη, ρεηξί ηνχ Κηίζηνπ ζνπ.  
 
Βαζίιεηνλ θφζκνλ ζε, ε Δθθιεζία εθηήζαην, δαηκφλσλ δηψθηελ ηε, ζείε 
Υαξάιακπεο, λνζεκάησλ ηε, παληνίσλ ειαηήξα, δηφ ενξηάδεη ζνπ, ηήλ 
κλήκελ Άγηε.  

Θενηνθίνλ 
Μαξίαλ ηήλ άρξαληνλ, θαί Θενηφθνλ πκλήζσκελ, ηφ φξνο ηφ άγηνλ, ζηάκλνλ 



ηήλ πάγρξπζνλ, ηήλ βαζηάζαζαλ, ηφ θχζεη ζείνλ κάλλα, ηφ ηξέθνλ εθάζηνηε, 
πηζηνχο ηή ράξηηη.  

Καηαβαζία 
«Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα». 
 

Χδή γ' 
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε, Ο Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα, ηήο Οκνινγίαο ζνπ».  
 
Οπθ έζηηλ φισο εμεηπείλ, ηψλ ζαπκάησλ ηα πιήζε, άπεξ έδξαζαο έηη, ελ ηψ 
βίσ πεξηψλ, θαί πξφο Θεφλ κεηειζψλ, Αζινθφξε, Μάξηπο αμηάγαζηε.  
 
Γπλάκεη ζεία θξαηπλζείο, ηφ αλίζρπξνλ ζξάζνο, ηψλ αλφκσλ θαζείιεο, 
ζηξαηηψηεο σο ζηεξξφο, Υαξάιακπεο αζιεηά, σο νπιίηεο ζείαο παξαηάμεσο.  
 
Αηκάησλ ξεχζαληεο θξνπλνί, ζνχ ηνχ ζψκαηνο πάζαλ, αζεβείαο ηήλ θιφγα, 
θαί δεηλήλ ππξθατάλ, θαηέζβεζαλ, ηήο ηξπθήο, ηφλ ρεηκάξξνπλ, ζνί δέ 
πξνεμέλεζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ Άγηνλ Θεφλ, ηέηνθαο Παλαγία, αγηφηεηνο νίθνο, δεδεηγκέλε θαζαξφο, 
θαί Πχιε κφλνο Υξηζηφο, ήλ δηήιζε, ζψδσλ ηφ αλζξψπηλνλ.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, πηζηψο ζπλειζφληαο ελ λαψ ηήλ Κάξαλ 
πξνζθπλήζαί ζνπ, ηήλ ζείαλ θαί ζεβάζκηνλ, θξνχξεη θαί πνιεκήηνξνο». 
 
Νεθξφλ λεαλίαλ αλαζηήζαο, δαηκφλσλ νθζείο ηε ειαηήξ, πιήζε βξνηψλ 
εμέζηεζαο, θαί ηψ Υξηζηψ πξνζήγαγεο, καξηπξηθψ ελ αίκαηη, ρεηξψλ 
αξπάζαο ηνχ δξάθνληνο.  
 
Γεχηε ε πιεζχο ηψλ Υξηζησλχκσλ, Κπξίνπ ηφλ Μάξηπξα πηζηψο, αηλέζσκελ 
θαί ζηέςσκελ, απηνχ ηήλ Κάξαλ άζκαζη, πλεπκαηηθνίο ηήλ πάλζεπηνλ, 
πηαηζκάησλ ιχζηλ σο εχξσκελ.  

Θενηνθίνλ 
Τηφλ ηνχ Θενχ ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ θφζκσ αρψξεηνλ παληί, ελ ηή γαζηξί 
ρσξήζαζα, αγθάιαηο ζνπ εβάζηαζαο, Παξζελνκήηνξ άρξαληε, Υξηζηηαλψλ 
θαηαθχγηνλ.  

Καηαβαζία 
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, πηζηψο ζπλειζφληαο ελ λαψ ηήλ Κάξαλ 
πξνζθπλήζαί ζνπ, ηήλ ζείαλ θαί ζεβάζκηνλ, θξνχξεη θαί πνιεκήηνξνο». 
 



Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

ηχινο άζεηζηνο ηήο Δθθιεζίαο, ιχρλνο άζβεζηνο ηήο νηθνπκέλεο, Αζινθφξε 
αλεδείρζεο Υαξάιακπεο, θαί αλαιάκςαο ειίνπ θαηδξφηεξνλ, ηήλ ηψλ 
εηδψισλ ειαχλεηο ζθνηφκαηλαλ, Μάξηπο έλδνμε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σά ζηίθε ηψλ πηζηψλ, επζεβψο ζπλειζφληα, ηφλ Μάξηπξα Υξηζηνχ, 
Υαξαιάκπε ηφλ κέγαλ, αμίσο επθεκήζσκελ, επζεβείαο ηφλ πξφκαρνλ, 
αδακάληηλνλ, θαί δπζζεβψλ θαζαηξέηελ, ηφλ θεξχμαληα, Θεφλ ηνχ ζχκπαληνο 
θφζκνπ, Υξηζηφλ ηφλ ζεάλζξσπνλ.  

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

Χδή δ' 
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Χξαίνο γέγνλαο, ρξηζζείο ελ αίκαηη, ηήο ζεπηήο καξηπξίαο θαί θαιινλαίο, 
ηαχηεο θαηεγιάτζαη, Υαξάιακπεο ηψλ αζιεηψλ, εγθαιιψπηζκα θαί ζηήξηγκα.  
 
Γαηκφλσλ μφαλα, ηή ζή ζπλέηξηςαο, Αζινθφξε, αλδξεία, λαφλ ζαπηφλ, ηνχ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο, θαί θαξηεξίαο αςεπδνχο, ζηήιελ δείμαο θαί ππφδεηγκα.  
 
Δηο χςνο αίξνληεο, ηάο ρείξαο Έλδνμε, νη ηνχ ζθφηνπο πξνζηάηαη ζνχ ηάο 
πιεπξάο, έμενλ ηνίο φλπμη, ηήλ δη' αηψλνο αιεζή, πξνμελνχληέο ζνη 
απφιαπζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηζρχο θαί χκλεζηο, Υξηζηφο ν Κχξηνο, ν εθ ζνχ αλαηείιαο ππεξβνιή, Πάλαγλε 
ρξεζηφηεηνο, θαί ιπηξσζάκελνο εκάο, ηήο αξραίαο παξαβάζεσο.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ο θαζήκελνο ελ δφμε 
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, αλεδέμαηφ ζε, ψζπεξ 
ρξπζνπηέξπγα πέιεηαλ, εηο νπξαλίνπο ζθελψζεηο αληπηάκελνλ, σο αήηηεηνλ, 
αγσληζηήλ θαί πεξίδνμνλ».  
 
Λακπξπλφκελνο ηψ θέγγεη, ηνχ Θενχ Μάξηπο έλδνμε, πξφ βεκάησλ έζηεο, 
ηψλ παξαλνκνχλησλ αδείκαληνο, θαί ηφλ Υξηζηφλ ειεπζέξσο αλεθήξπμαο, 
Θεφλ ηέιεηνλ, θχζηλ βξνηψλ ελδπζάκελνλ.  



 
Μέγαο φλησο αλεδείρζε, ζεζαπξφο θαί πνιχνιβνο, ε ηηκία Κάξα, ζνχ ηνχ 
αεηηήηνπ Υαξάιακπεο, πνιππνηθίινπο ηάο λφζνπο, ηήλ παλψιελ ηε, 
απειαχλνπζα, λφζνλ δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ παλάρξαληνλ Μαξίαλ, Θενηφθνλ πκλήζσκελ, ηήλ γελλεζακέλελ, ηήο 
δηθαηνζχλεο ηφλ Ήιηνλ, ηήλ επνπξάληνλ πχιελ ηήλ εηζάγνπζαλ, ηνχο 
δνμάδνληαο, ηαχηελ Θενχ εηο βαζίιεηα.  

Καηαβαζία 
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, αλεδέμαηφ ζε, ψζπεξ 
ρξπζνπηέξπγα πέιεηαλ, εηο νπξαλίνπο ζθελψζεηο αληπηάκελνλ, σο αήηηεηνλ, 
αγσληζηήλ θαί πεξίδνμνλ».  
 

Χδή ε' 
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ Οξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Σφ ζείνλ πάζνο ηνχ δη' εκάο, πάζε ππνκείλαληνο ζηεξξψο, Μάξηπο Υξηζηνχ 
κηκεζάκελνο, θέξεηο ηάο ελ φισ ζψκαηη έλδνμε, ηψλ ήισλ πξνζειψζεηο 
θαξηεξηθψηαηα.  
 
Σήλ αινγίαλ ηψλ δησθηψλ, Λφγνο ν ζπλάλαξρνο Παηξί, επαλνξζνχκελνο 
Πάλζνθε, ιφγνλ ηνίο αιφγνηο ζαθψο εληίζεζη, ιπζήλαη ηψλ δεζκψλ ζε 
δηαγνξεχνπζη.  
 
Σνίο νβειίζθνηο πεξνλεζείο, έηξσζαο θαξδίαλ ηνχ δεηλνχ, ηψλ γεγελψλ 
πνιεκήηνξνο, ιφγρε ηήο αλδξείαο θαί θαξηεξίαο ζνπ, ζεφθξνλ Αζινθφξε 
αμηνζαχκαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζή, ηήλ εζθνηηζκέλελ κνπ ςπρήλ, ηαίο εδνλαίο, 
θσηαγψγεζνλ, θαί πξφο ζσηεξίαο ηξίβνλ νδήγεζνλ, ε κφλε ηφλ ζσηήξα 
Υξηζηφλ θπήζαζα.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Δμέζηε ηά ζχκπαληα 
«Δμίζηαληαη ζχκπαληεο, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζνχ γάξ παλζεβάζκηνο ε 
Κάξα, λφζνπο ειαχλεη, δηψθεη δαίκνλαο, θαί πάζη πξνζηξέρνπζη πηζηνίο, ίαζηλ 
ραξίδεηαη, θαί θαθψλ απνιχηξσζηλ».  
 
σκάησλ λνζήκαηα, θαί ηψλ ςπρψλ Υαξάιακπεο, παχνληαη ηήο ζείαο 
θεθαιήο ζνπ, πξνζθπλνπκέλεο, θαί ηηκσκέλεο ζεπηψο. Υξηζηφο γάξ 
δεδψξεηαη εκίλ, ηαχηελ ηαηήξηνλ, θαί δεηλψλ ακπληήξηνλ.  
 



Δμέζηεζαλ δαίκνλεο, θαί Διιελεο νη άζενη, βιέπνληεο ηάο ρείξαο θεθνκκέλαο, 
θαί θξεκακέλαο ηνχ ζψκαηφο ζνπ δεηλψο, Γνπθφο ηνχ παληφικνπ πβξηζηνχ, 
ζχ δ' σο ρξηζηνκίκεηνο, ηνχηνλ αχζηο πγίαλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο Λφγνο Παλάκσκε, Θενχ ν ελππφζηαηνο, ψζπεξ πεηφο επί ηφλ πφθνλ, ελ ηή 
γαζηξί ζνπ θαηήιζελ άρξαληε, θαί πάζαλ ηήλ θχζηλ ηψλ βξνηψλ, έζσζε ηψ 
θαχζσλη, μεξαλζείζαλ ηνχ πηψκαηνο.  

Καηαβαζία 
«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα». 
 

Χδή ο' 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνσ ζνη. Αλάγαγε εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Λακπηήξ ερξεκάηηζαο, ηψ ηψλ άζισλ ζνπ θσηί, θσηαγσγψλ ηά πέξαηα, 
νκνινγψλ ηφ φλνκα ηνχ Υξηζηνχ, ηπξάλλσλ ελψπηνλ, Αζινθφξε Κπξίνπ 
αμηάγαζηε.  
 
Δλζένπ ππξνχκελνο, αγαπήζεσο ππξί, ηψ δξνζηζκψ ηήο πίζηεσο, ηψλ 
δπζζεβνχλησλ έζβεζαο ηήλ ππξάλ, Υξηζηνχ ηά ζαπκάζηα, ηνίο απίζηνηο 
δεηθλχσλ Αμηάγαζηε.  
 
Εσήο εθηέκελνο, αζαλάηνπ ηήο ζαξθφο, Υαξάιακπεο ελέθξσζαο, ηάο 
εκπαζείο θηλήζεηο θαί πξνζεπρή, λεθξνχο εμαλέζηεζαο, αλπκλψλ ηφλ ελ πάζί 
ζε δνμάζαληα. 

Θενηνθίνλ 
Παζψλ κε θινλνχκελνλ, ελαληίαηο πξνζβνιαίο Μήηεξ Θενχ ζηεξέσζνλ, σο 
απαζείαο ηέμαζα ηήλ πεγήλ, πξφο ζέ γάξ θαηέθπγνλ, ηψλ αλζξψπσλ ηφ κέγα 
θαηαθχγηνλ.  
 

Καλψλ β' 
 

Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ 
«Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ ηνχ Πακκάθαξνο, δεχηε 
ηήλ πάληηκνλ, θάξαλ απηνχ αζπαζψκεζα, θαί ηψλ δεηλψλ ηήλ ιχηξσζηλ 
θνκηζψκεζα».  
 
Πεγήλ ηάζεσλ έρνληεο, ηήλ θάξαλ ηήλ ζεπηήλ ζνπ Υαξάιακπεο, ζεξκψο 
πξνζηξέρνκελ, ηαχηε πξνζθχλεζηλ λέκνληεο, θαί ηφλ Θεφλ πκλνχληεο ηφλ ζέ 
δνμάζαληα.  
 
Μεγίζηελ ράξηλ απείιεθαο, ζεφζελ αζιεηά γελλαηφηαηε, Μάξηπο Υαξάιακπεο, 



θάξαλ ηήλ ζήλ γάξ ν Κχξηνο, ηψλ ηακάησλ θξήλελ ζαθψο εηξγάζαην.  
Θενηνθίνλ 

Σφ πχξ ελ ζνί ηήο ζεφηεηνο, εζθήλσζελ αγλή ζενλχκθεπηε, θαί νπ θαηέθιεμε, 
ηήλ ζήλ λεδχλ πακκαθάξηζηε, εδξφζηζε δέ κάιινλ θαί θαηεθψηηζε.  

Καηαβαζία 
«Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ ηνχ Πακκάθαξνο, δεχηε 
ηήλ πάληηκνλ, θάξαλ απηνχ αζπαζψκεζα, θαί ηψλ δεηλψλ ηήλ ιχηξσζηλ 
θνκηζψκεζα».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Θεζαπξφλ πνιχηηκνλ ε Δθθιεζία, ηήλ ζήλ θάξαλ θέθηεηαη, Ηεξνκάξηπο 
Αζιεηά, ηξνπαηνθφξε Υαξάιακπεο, δηφ θαί ραίξεη ηφλ Κηίζηελ δνμάδνπζα.  

Ο Οίθνο 
Σφλ ζηεξξφλ νπιίηελ, θαί Υξηζηνχ ζηξαηηψηελ θαί κέγαλ ελ Μάξηπζη, 
Υαξαιάκπε ηφλ παλέλδνμνλ, ζπλειζνληεο επθεκήζσκελ, ππέξ Υξηζηνχ γάξ 
θαί ηήο αιεζείαο ιακπξψο εγσλίζαην, θαί ηήλ νξζφδνμνλ πίζηηλ ηξαλψο 
αλεθήξπμε, ηήλ πιάλελ ηψλ εηδψισλ θαηήξγεζε, βαζηιέα παξαλνκψηαηνλ 
ήιεγμε, θαί ηήλ θάξαλ εηκήζε, ραίξσλ θαί αγαιιφκελνο, δηφ θαί ηφλ ζηέθαλνλ 
είιεθε παξά ηήο δεμηάο ηνχ Τςίζηνπ, θαί ζπκπνιίηεο Αγγέισλ εγέλεην. ζελ 
ε Δθθιεζία ηψλ Οξζνδφμσλ, ηνχηνπ ηήλ πάληηκνλ θάξαλ θαηαζπαδνκέλε, θαί 
επθεκίαηο θαηαζηέθνπζα, θαί πνιιψλ δεηλψλ θαί λφζσλ απαιιαηηνκέλε, 
ραίξεη ηφλ Κηίζηελ δνμάδνπζα.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Η' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ ηεξνκάξηπξνο Υαξαιάκπνπο.  

ηίρνη 

 Καηεμηψζεο, Υαξάιακπεο, εθ μίθνπο, 

 Καί ιακπξφηεηνο θαί ραξάο ηψλ Μαξηχξσλ.  

 Σή δεθάηε Υαξάιακπεο, εφλ εηκήζεο απφ ιαηκφλ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μάξηπξεο, Βάπηνο θαί Πνξθχξηνο, νη 
ηηκσξνχληεο ηφλ Άγηνλ Υαξαιάκπε, μίθεη ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Πνξθχξηνο θαί Βάπηνο εθ θνηλνχ μίθνπο,  

 Αζιήζεσο βάπηνπζη θνηλήλ πνξθχξαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, αη πηζηεχζαζαη Άγηαη ηξείο γπλαίθεο μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Σάο ηξείο γπλαίθαο αξξελσπνχο κελχεη, 

 Άξξελ αξηζκφο, ν ηξία, πξφο ηφ μίθνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ θαί Παξζέλσλ, Δλλαζά, 
Οπαιεληίλεο, θαί Παχινπ.  



ηίρνη 

 Δηο αξξαβψλα παξζέλνηο θφξαηο δχν, 

 Ο λπκθίνο δίδσζη ζάξζνο πξφο θιφγα. 

 Δθείλνο νχηνο Παχινο ν Υξηζηνχ θίινο,  

 Υξηζηνχ πφζσ ηξάρεινλ εθηεηκεκέλνο.  
 

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

ηίρνη 

 Αλαζηάζηνο, ηφλ δξφκνλ ηείλσλ πξφζσ,  

 Γήο εμαλαζηάο πξφο ηφλ Τςηζηνλ ηξέρεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκσλ Εήλσλνο.  
ηίρνη 

 Εήλσλ ηά ηεξπλά ηήο Δδέκ δεηψλ κφλα,  

 Δηο ηέξςηλ είρε ηήλ ιχζηλ ηνχ ζαξθίνπ.  
 

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

Χδή δ' 
«Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη, θακίλνπ θιφγα νπθ έπηεμαλ, αιι' ελ κέζσ ππξφο 
εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη έςαιινλ. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ 
παηέξσλ εκψλ».  
 
Πξνζνκηιψλ ηαίο βαζάλνηο θαί ηψ ππξί ιηπαηλφκελνο, Αζινθφξε Υξηζηνχ, σο 
ρξπζίνπ, νβξπδφηεξνο γέγνλαο, θαί ηεξφλ αλάζεκα, αιεζψο ερξεκάηηζαο.  
 
Σψλ πξνζεπρψλ ηή δξφζσ, παξαλνκνχλησλ ε θάκηλνο, θαηεζβέζζε νθέ, 
θαί εξχζζεο κεισδψλ ηψ πνηήζαληη, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 
Σή παξαηάζεη ηψλ άζισλ, δέλδξνλ εθάλεο πςίθνκνλ, ζπζθηάδσλ πηζηνχο, εθ 
θινγψδνπο ακαξηίαο θξαπγάδνληαο. Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ηήλ ραξάλ δεμακέλε, ελ ηή παλάγλσ λεδχτ ζνπ, Θενηφθε Αγλή, επθξνζχλεο 
ηήλ θαξδίαλ κνπ πιήξσζνλ, ηφ θαηεθέο δηψθνπζα, ηψλ παζψλ αεηπάξζελε.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη 
«Αλπκλνχκέλ ζε βνψληεο, ραίξνηο έλδνμε Μάξηπο Υαξάιακπεο, ηήλ ζείαλ 
θάξαλ ζνπ γάξ, εκίλ ζχ δεδψξεζαη, σο θξήλελ βξχνπζαλ, πινχηνλ άζπινλ, 
ηφλ ηάο ςπράο επθξαίλνληα, ηψλ πηζηψο ζε δνμαδφλησλ».  



 
Μεγαιχλνκελ ηνχο άζινπο ζνπ ζεζπέζηε, Μεγαινκάξηπο Υξηζηνχ, θαί ηνχο 
αγψλαο ηνχο ζνχο, εηδψισλ ζεβάζκαηα γάξ θαηαβέβιεθαο, θαί θαηήξγεζαο, 
ηήλ ηψλ δαηκφλσλ έπαξζηλ, παλανίδηκε γελλαίσο.  
 
Χο θσζηήξ αεηιακπέζηαηνο αλέηεηιελ, εκίλ ε θάξα ζνπ, ηήο πιάλεο ηήο 
δνθεξάο, θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ εκάο εμαίξνπζα, λνζεκάησλ ηε, ηψλ 
νιεζξίσλ ξχεηαη, θαί δσξείηαη ηήλ πγείαλ.  

Θενηνθίνλ 
Αλαηέηαιθελ ν κέγαο θαί αλέζπεξνο, Ήιηνο πάζη βξνηνίο, εθ ηήο λεδχνο ηήο 
ζήο, θαί πάληαο εθψηηζε θσηί ηήο γλψζεσο, ηνχο θξαπγάδνληαο. 
Δπινγεκέλνο Πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο ζήο θνηιίαο.  

Καηαβαζία 
«Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ; αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί». 
 

Χδή ε' 
«Δθ θινγφο ηνίο νζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί δηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη. ε ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Σαίο ξναίο ηψλ αηκάησλ έηη ζηαδφκελνο, ηψλ ζηηγκάησλ ηψ θάιιεη 
σξατδφκελνο, ηψ ληθεηηθψ, εππξεπψο δηαδήκαηη, θεθαιισπηζκέλνο, Θεψ 
παξέζηεο Μάξηπο.  
 
Σψλ βαζάλσλ ηά πιήζε νπ θαηεθάιπςαλ, ηήλ αλδξείαλ ζνπ Μάξηπο θαί 
γελλαηφηεηα, ή ηψλ δησθηψλ, νπθ εκαχξσζελ έλζηαζηο, ζνχ ηήλ 
ιακπξνηάηελ, ζεφθξνλ θαξηεξίαλ.  
 
Ηεξεχο ηε θαί Μάξηπο αθαηαγψληζηνο, ζηξαηηψηεο γελλαίνο θαί ζηχινο 
άζεηζηνο, έξεηζκα πηζηψλ, αζεβείαο αληίπαινο, φλησο αλεδείρζεο, ζεφθξνλ 
Αζινθφξε.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηά πάληα πνηήζαο ζείσ βνπιήκαηη, βνπιεζείο ελ γαζηξί ζνπ ψθεζελ 
Άρξαληε, ξεχζαληαο εκάο, αλαπιάζαη βνπιφκελνο, φλ ππεξπςνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Παίδαο επαγείο 
«Μέγαο αξσγφο ηψλ Οξζνδφμσλ, θαί ξχζηεο εθ ηψλ θηλδχλσλ αλαδέδεημαη, 
πάλζνθε Υαξάιακπεο, ξχε θαί γάξ πάληνηε, πάληαο ηνχο πξνζηξέρνληαο ηή 
ζεπηή θάξα ζνπ, θαί ιχζηλ ηψλ θαθψλ αηηνπκέλνπο, θαί ππεξπςνχληαο, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο».  



 
Έζηεο ελ ζηαδίσ ηνχ εβήξνπ, ζηεξέκληνο νίά πεξ αδάκαο ηηο, ζηχινο η' 
απεξίηξεπηνο, έλδνμε Υαξάιακπεο, θαί ηφλ Υξηζηφλ εθήξπμαο Θεφλ θαί 
άλζξσπνλ, θαί φισο νπρ ππέθιηλαο Μάθαξ, ηαίο ηψλ παιακλαίσλ, ζσπείαηο 
ζπκνβφξνηο.  
 
Λχζνλ ηάο ζεηξάο κνπ ηψλ πηαηζκάησλ, πκλνχληνο ηήλ θάξαλ ζνπ 
Υαξάιακπεο, ηήλ αεί πεγάδνπζαλ, λάκαηα ηάζεσλ, ακπιαθεκάησλ άθεζηλ 
εκνί δσξνχκελνο, δεηλήο ηε απνιχηξσζηλ λφζνπ, ζέ πκλνινγνχληη εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ρφδνλ ελ αθάλζαηο επξεθψο ζε, θαί άλζνο ελ ηαίο θνηιάζη ηφ παλεχνζκνλ, 
θξίλνλ ηε παλάζπηινλ, Γέζπνηλα Θεφλπκθε, ν ζφο Νπκθίνο άλσζελ ελ ζνί 
εζθήλσζε, θαί θφζκνλ επσδίαζε πάληα, ζέ ππεξπςνχληα εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  

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

Χδή ζ' 
«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».  
 
Οπ πχξ, νπ μίθνο αιι' νπδέ ζάλαηνο, νπ δησγκφο, νπ ζιίςηο, νπ ιηκφο, νπδέ 
θίλδπλνο, νχ βαζάλσλ παληνίσλ επίλνηα, ίζρπζε ηήο αγάπεο, φλησο ρσξίζαη 
ζε, ηνχ πεπνηεθφηνο, Αζιεηά αμηνζαπκαζηε.  
 
Ξεζκνίο νλχρσλ, ηνχο ηήο λεθξψζεσο, απνβάισλ ρηηψλαο, ηαίο ζηνιαίο ηαίο 
εμ αίκαηνο, ζεαπηφλ Αζινθφξε εθφζκεζαο, φζελ ζχλ παξξεζία Μάξηπο 
αήηηεηε, πάλησλ ηψ Γεζπφηε, θαί Θεψ ραίξσλ παξίζηαζαη.  
 
Υαξάο θαί ζείαο φλησο ιακπξφηεηνο, παξεθηηθή ε κλήκε ζνπ ηψ θφζκσ 
αλέηεηιε, ηψλ παζψλ ηφλ ρεηκψλα δηψθνπζα, πάληαο θσηαγσγνχζα, ήλ 
ενξηάδνληεο, ζρνίεκελ πηαηζκάησλ, ηιαζκφλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Παζψλ θιπδψληνλ ζπληαξάζζεη κε, θαί ηψλ θαθψλ βπζίδεη ηξηθπκία 
Παλάκσκε, θπβεξλήηελ Υξηζηφλ ε θπήζαζα, ρείξά κνη βνεζείαο έθηεηλνλ 
ζψζφλ κε, κφλε πξνζηαζία, ηψλ πηζηψο καθαξηδφλησλ ζε.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Άπαο γεγελήο 



«Άπαληεο πηζηνί, ηή θάξα πξνζέιζσκελ ηνχ ζεπηνχ Μάξηπξνο, πάλησλ ν 
δεζπφδσλ γάξ, κεγίζηελ ράξηλ ηαχηε παξέζρεην, φζελ ειαχλεη δαίκνλαο, 
παχεη λνζήκαηα, θαί δσξείηαη, πάζη ηνίο πξνζςαχνπζηλ, επεμίαλ θαί ξψζηλ 
θαί έιενο».  
 
Γή θαί νπξαλφο, εμίζηαηαη ζήκεξνλ επί ηνίο ζαχκαζη, ηνχ κεγαινκάξηπξνο, 
δαηκφλσλ ζηίθε γάξ εθδηψθνληαη, θαί ηνίο λνζνχζη δίδνηαη ξψζηο ηνχ 
ζψκαηνο, θαί ινηκψδεο λφζνο θαηαπαχεηαη, ηή πξνζςαχζεη ηήο θάξαο ζνπ 
Έλδνμε.  
 
ηψκελ επιαβψο, ελ νίθσ Θενχ εκψλ, θαί πξνζθπλήζσκελ, θάξαλ ηήλ 
ζεβάζκηνλ, ηήλ φλησο ζείαλ θαί αμηέπαηλνλ, ηήλ θνηληρζείζαλ αίκαηη ηνχ ζείνπ 
Μάξηπξνο, θαί ηεινχζαλ ζαχκαηα παξάδνμα, σο ζηεθζείζαλ ρεηξί 
Παληνθξάηνξνο.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνπο παξ' εκψλ, πξνζδέρνπ Θεφλπκθε ζενραξίησηε, Μήηεξ ηνχ Θενχ 
εκψλ, θαί ηήλ ζήλ ράξηλ αληηδεδψξεζν, ηνίο επιαβψο ζε κέιπνπζηλ εκίλ ηνίο 
δνχινηο ζνπ, ηφλ Υξηζηφλ δέ, φλ αξξήησο ηέηνθαο, εκίλ ίιεσλ Κφξε 
απέξγαζαη.  

Καηαβαζία 
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ 
δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ, ηήο Θενκήηνξνο, 
θαί βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε Αγλή αεηπάξζελε». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Δλζέσο ππξζεπφκελνο, ηψ πφζσ ηνχ Παληάλαθηνο, ηφλ ππεξήθαλνλ φθηλ, 
αλδξείσο κάθαξ θαζείιεο, θαί ηχξαλλνλ απάλζξσπνλ, εβήξνλ ηφλ 
παξάθξνλα, ήιεγμαο ψ Υαξάιακπεο, θαί ηφλ κηζζφλ εθνκίζσ, παξά ηνχ 
πάλησλ Γεζπφηνπ.  

Θενηνθίνλ 
Μαξία θαηαθχγηνλ, Υξηζηηαλψλ ηφ θαχρεκα, θχιαηηε ζθέπε ζνχο δνχινπο, εθ 
πάζεο βιάβεο αηξψηνπο, θηλδχλσλ εμεινχ εκάο, ηνχο πφζσ επθε κνχληάο 
ζε, θαί πάζεο πεξηζηάζεσο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ρξσκέλε, πξφο ηφλ Τηφλ θαί 
Θεφλ ζνπ.  
 

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

Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Οη ηήο Διιάδνο λχλ παίδεο δεχηε ζπλδξάκεηε, θαί ηήλ ηηκίαλ θάξαλ, 
θαηαζπάζαζζε πάληεο, ηνχ ζείνπ Υαξαιάκπνπο, ηήλ ηφλ Υξηζηφλ ελ ζηαδίσ 
θεξχμαζαλ, θαί απειέγμαζαλ πιάλελ ηψλ δπζζεβψλ, θαί ηφλ Κηίζηελ 
κεγαιχλαζαλ.  
 



Σνίο νπξαλίνηο Αγγέινηο λχλ ζπλεξίζκεζαη, θαί παξεζησο Σξηάδη, ηή αγία 
Σξηζκάθαξ, απηήλ θαζηθεηεχεηο ππέξ εκψλ, ηψλ ελ πίζηεη ηηκψλησλ ζνπ, ηήλ 
παλζεβάζκηνλ θάξαλ, θαί ηψλ δεηλψλ, αηηνπκέλσλ απνιχηξσζηλ.  
 
Λακπξνθαλήο θαί παλέλδνμνο αλαηέηαιθελ, ελ ηή Διιάδη πάζε, ε παλένξηνο 
κλήκε, ηνχ ζείνπ Υαξαιάκπνπο, δηφ πεξ ιακπξψο, ενξηάδεη θαηέρνπζα, ηήλ 
παλζεβάζκηνλ θάξαλ, ηήλ ηφλ Υξηζηφλ, σο ζεάλζξσπνλ θεξχμαζαλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
ζπεξ αιάβαζηξνλ πιήξεο, ε ηηκία ζνπ θάξα ζεζπέζηε, πξνρέεη νίφλ ηη 
κχξνλ πνιχηηκνλ, ηά ηάκαηα, ηνχο ηε πηζηνχο επσδηάδεη ζαπκαζίσο, θαί ηνχο 
κεηά πίζηεσο απηή πξνζηφληαο, ηψλ δεηλψλ πάλησλ ξχεηαη, ηήλ δπζψδε ηε 
πιάλελ, θαί λφζνπο παληνίαο, θαί ηήλ παλψιελ ινηκηθήλ θαηαπαχνπζα, 
επξσζηίαλ δσξείηαη πάζη, θαί εηξήλελ θαί κέγα έιενο.  

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

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο. 
 

Γίδνηαη δέ θαί άγηνλ Έιαηνλ ηνίο άδειθνίο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηά Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ ε γ' θαί ο' Χδή.  
 

Ο Απφζηνινο, Πξφο Σηκφζενλ Β' 
Σέθλνλ Σηκφζεε, ελδπλακνχ...  
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ 
Δίπελ ν Κχξηνο ηνίο εαπηνχ καζεηαίο, Σαχηα εληέιινκαη πκίλ, τλα αγαπάηε 
αιιήινπο...  
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα. 

Αξρή 
ΤΖ ΗΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βιαζίνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

Πξνζφκνηα πέληε, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ. 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 



Δλ ηή αζθήζεη βιαζηήζαο, ζηε Βιάζηε, Ηεξσζχλεο δφμε, ψζπεξ θνίλημ 
δηθαίσλ, εμήλζεζαο πακκάθαξ, θαξπνχο ζετθνχο, καξηπξίνπ πξνζάγσλ Θεψ, 
ηήλ ηψλ εηδψισλ θαηάιπζηλ εκθαλψο, θαί αλζξψπσλ ηήλ νηθείσζηλ.  
 
Πνηκαληηθψο, δηαπξέςαο, Ηεξνκάξηπο Υξηζηνχ, άζιεηηθνχο αγψλαο, 
ππνκείλαο γελλαίσο, έλ δη' ακθνηέξσλ, ζηέθνο ιαβψλ, ελ εθαηέξνηο 
θνζκνχκελνο, δηθαηνζχλε θαί πφλνηο αζιεηηθνίο, δηφ πξέζβεπε ζσζήλαη εκάο.  
 
Θείσ ξσζζείζαη γπλαίθεο, δήισ ηήο πίζηεσο, ηνίο ππεξηίκνηο άζινηο, ηήο 
θαιήο καξηπξίαο, εζηέθζεζαλ ζχλ ηέθλνηο, ζαχκα θξηθηφλ! ηήλ θεθαιήλ γάξ 
πνζνχζαη Υξηζηφλ, θαί ελ απηψ λπκθεπζείζαη ππέξ απηνχ, ηάο θεθαιάο 
ελαπεηκήζεζαλ.  
 
Χο πξνκεζέα ζε πάλησλ, πκλνχκελ Βιάζηε, θαί ινγηθψλ ζξεκκάησλ, θαί 
αιφγσλ παζρφλησλ, πάληαο γάξ ηζρχεηο, ζεξάπνλ Υξηζηνχ, επεξγεηείλ θαί 
ηάζζαη πηζηψο, ηήλ γάξ ηνχ Πλεχκαηνο ράξηλ πεπινπηεθψο, δαςηιεπεηο ηά 
ζαπκάζηα.  
 
Υξηζηφο ηφ δήλ ζνη πακκάθαξ, θαί ηφ ζαλείλ αιεζψο, θέξδνο εδείρζε πίζηεη, 
θαηά Παχινλ ηφλ κέγαλ, Βιάζηε ζεφθξνλ, επεί δη' απηφλ, πξνζπκφηαηα 
ηέζλεθαο, θαί ζχλ απηψ βαζηιεχεηο δηά παληφο, εηο δσήλ ηήλ αηειεχηεηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δπί ηήλ ζήλ επζπιαγρλίαλ, πξνζηξέρσ πάληνηε, επί ηνχο ζνχο πξνζθεχγσ, 
νηθηηξκνχο θαζ' εθάζηελ, πκλψλ θαί επινγψλ ζε θαί ηήλ πνιιήλ, αλνρήλ 
εθπιεηηφκελνο, ηνχ ζνχ Τηνχ επί πάζί κνπ ηνίο θαθνίο, ήλ ελδείθλπηαη 
Θεφλπκθε.  

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

Δάλ δέ ηχρε εθηφο ηήο ηεζζαξαθνζηήο, ιέγε ηά εμήο, Ηδηφκεια.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. β'  Σνχ ηνπδίηνπ 
Βιαζηήζαο ελ ηή αζθήζεη ηψλ ζείσλ αξεηψλ, θεξσλχκσο Βιάζηε, εμήλζεζαο 
δαπτηηθψο, ψζπεξ θνίλημ ελ ηαίο απιαίο ηνχ Κπξίνπ, θαί σζεί θέδξνο 
επιεζπλζεο ηνίο θαηνξζψκαζηλ, σο άκπεινο δέ επζελνχζα ελ νίθσ Θενχ, ηψ 
θαηξψ ηνχ καξηπξίνπ, ηεκλφκελνο βαζάλσλ πνηλαίο, εθ θαξπνχ ηψλ αγψλσλ 
ζνπ, έβιπζαο εκίλ νίλνλ λνεηφλ, εμ νχ πηφληεο, επθξνζχλεο ελζένπ ηάο 
θαξδίαο πιεξνχκεζα, θαί ζπκθψλσο ζπλειζφληεο, ελ ηή ζεβαζκία κλήκε ηήο 
ζήο ηειεηψζεσο, καθαξίδνληεο επθεκνχκέλ ζε, αηηνχκελνη ιαβείλ δηά ζνχ ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

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



Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο δ' 
Χο θαιφο παηδνηξίβεο, θαί δηδάζθαινο ηήο επζεβείαο, ηή ελεξγεία θαί δπλάκεη 
ηψλ ζείσλ ιφλσλ ζνπ, γπλαίθαο θηινζένπο ππείιεςαο πξφο αγψλαο 
καξηπξηθνχο, ηφ αζζελέο ηήο θχζεσο απηψλ ξσλλχσλ ελ Υξηζηψ, κεζ' ψλ ηφλ 
δξφκνλ ηήο αζθήζεσο θαιψο ηειέζαο, εηο λπηκθψλα νπξάληνλ θαηδξψο 
ζπλαγάιιε, δηπιψ ζηεθάλσ ηήο ζείαο δφμεο ζεκλπλφκελνο, θαί εμαηηνχκελνο 
ζχλ απηαίο ηήλ εηξήλελ εκίλ δνζήλαη, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Δπνκβξίαηο Παλάρξαληε, ηήο ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηνο, ηήλ εκήλ δηάλνηαλ 
θαηαγιχθαλνλ, ε ηήλ ζηαγφλα θπήζαζα, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, αλνκίαο ηψλ 
βξνηψλ, νηθηηξκνίο απνζκήρνπζαλ, θαί θαηάθιπζνλ, ηήλ πεγήλ ηψλ παζψλ 
κνπ, θαί ρεηκάξξνπ, θαηαμίσζνλ ηξπθήο κε, ηήο αεηδψνπ πξεζβείαο ζνπ.  

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

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Καί ηξφπσλ κέηνρνο, θαί ζξφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ 
πξάμηλ εχξεο ζεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, δηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο 
αιεζείαο νξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο 
Βιάζηε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγεηαη ν Καλψλ, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Όκλνηο θξνηψ ζε Μάξηπο, επζεβνθξφλσο. Ο Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Ο Δηξκφο 

«Άζκα αλαπέκςσκελ ιανί, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ, ηψ απαιιάμαληη ηφλ 
Ηζξαήι δνπιείαο, σδήλ επηλίθηνλ, άδνληεο θαί βνψληεο, Άζσκέλ ζνη ηψ κφλσ 



Γεζπφηε».  
 
Όκλνηο ηήλ θσζθφξνλ θαί ζεπηήλ, θαί ηεξάλ ζνπ άζιεζηλ, αλεπθεκνχληνο 
πηζηψο, Υξηζηνχ Ηεξνκάξηπο, ηφλ λνχλ κνπ θαηαχγαζνλ, αίγιε θαεηλνηάηε, 
παξξεζίαλ έρσλ πξφο ηφλ Κηίζηελ.  
 
Μίαλ ραξαθηήξζηλ ελ ηξηζίλ, Οκνινγψλ ζεφηεηα, πνιπζεταο αριχλ, απήιαζαο 
θαί φξζξνο, απγάδσλ επζέβεηαλ, ψθζεο Ηεξνκάξηπο, ηνίο ελ δφθσ πιάλεο 
θξαηνπκέλνηο.  
 
Νχθηα αζεταο αζηξαπαίο, ηνχ Ηεξνχ θεξχγκαηνο, απνκεηψζαο θσζηήξ, 
θνζκνχκελνο εδείρζεο, ζαπκάησλ ιακπξφηεζη, θέγγεη ηε καξηπξίνπ, θαί ηήλ 
θηίζηλ πάζαλ θαηαπγάδεηο.  

Θενηνθίνλ 
ιελ θαζαξάλ ζε επξεθψο, ν θαζαξφο εζθήλσζελ, ελ ηή λεδχτ ζνπ, αγλή 
Παξζελνκήηνξ, θαί ζάξμ ερξεκάηηζε, δίρα ηήο ακαξηίαο, ίλα πιάλεο εκάο 
απαιιάμε.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ ελ Κπξίσ, πςψζε θέξαο κνπ ελ Θεψ κνπ, 
επιαηχλζε επ' ερζξνχο κνπ ηφ ζηφκα κνπ, επθξάλζελ ελ ζσηεξίσ ζνπ».  
 
Οη ηαίο αθάλζαηο ζπκπληγφκελνη ηψλ ηνχ βίνπ, απαχζησο Βιάζηε 
ζπκπησκάησλ, ηήο πξεζβείαο ηή δξεπάλε θαζαίξνληαη, πξνζηάηελ ζε 
πξνζθαινχκελνη.  
 
Σή πξφο ηφ ζείνλ αλαλεχζεη νιηθσηάηε, βαζάλσλ ήλεγθαο ηξηθπκίαλ, 
μενκέλεο ηήο ζαξθφο ζνπ, σο πάζρνληνο εηέξνπ, ζχ δηαθείκελνο.  
 
Χο Ηεξάξρεο, σο αήηηεηνο Αζινθφξνο, σο ζεία δφμε εγιατζκέλνο, αθξνηάησ 
εθεηψ λχλ παξίζηαζαη, πξεζβεχσλ ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ θαλείζαλ, ππεξέρνπζαλ ηψλ θηηζκάησλ σο πάλησλ νχζαλ αγησηέξαλ, 
ελ αηλέζεη γελεαί Ηκαθαξίδνπζηλ, αλζξψπσλ ζενκαθάξηζηε.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Δθβιαζηήζαο σο δέλδξνλ παλεπζαιέο, ελ ηψ νίθσ Κπξίνπ Ηεξνπξγέ, πνιινχο 
θαηεθχηεπζαο, πξφο ηήλ γήλ ηήλ ζσηήξηνλ, θαί σο θξηφο πνηκλίνπ, θαιψο 
εγεζάκελνο, δεζκεπζείο εζθάγεο, ζπζία γελφκελνο, ηψ δη' επζπιαγρλίαλ, σο 
αξλίνλ ζθαγέληη, θαί ραίξσλ αλέδξακεο, πξφο απηφλ Πάηεξ Βιάζηε. Γηά ηνχην 
βνψκέλ ζνη. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Γηά θφζκνλ Παξζέλε ηφλ θνζκηθφλ, θαί ηαγκάησλ ηψλ άλσ θαιισπηζκφλ, ελ 



θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηνχ θφζκνπ Κνζκήηνξα, πξφ γάξ ηνχηνπ Κφξε, 
ππήξρνλ αθφζκεηα, σο βξνηψλ κή βιέπεηλ, δπλακέλσλ ηφλ Κχξηνλ, φζελ 
ακθνηέξσλ, θνζκηφηεο θνζκία, σξάζεο Μεηξφζεε, θνζκηφηεηη Σφθνπ ζνπ, ηφλ 
γάξ θφζκνλ εθφζκεζαο, θφζκσ ηψ αξραίσ δη' απηνχ, θαί Αγγέισλ πάληα ηφλ 
δηάθνζκνλ, θαηαθνζκείο ππεξθάισο, ελ ζνί θνζκνζψηεηξα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδελ. Ο κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαπξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο δηά ζπιάγρλα ειένπο, Θεέ ππεξάγαζε, 
αλεμίθαθε Κχξηε. Ζ πηζηψο εθβνήζσκελ. πιαγρλίζζεηη Παξζέλε εθ' εκάο, 
θαί πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, απηνχ ηά 
παζήκαηα.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δμ φξνπο θαηαζθίνπ, Λφγε ν Πξνθήηεο, ηήο κφλεο Θενηφθνπ, κέιινληνο 
ζαξθνχζζαη, ζενπηηθψο θαηελφεζε, θαί ελ θφβσ, εδνμνιφγεη ζνπ ηήλ 
δχλακηλ».  
 
Έρσλ ηήλ ςπρήλ, αυισ θσηαπγεία, Μάξηπο θαί πνηκήλ, θαηδξψο 
απγαδνκέλελ, δηθαζηηθψλ πξφ βεκάησλ έζηεο αλδξείσο, Οκνινγψλ Θενχ ηήλ 
ζάξθσζηλ.  
 
Μχζηεο Ηεξεχο, θαί Μάξηπο ζηεθεθφξνο, ζηχινο αθιηλήο, θαί βάζηο 
επζεβείαο, θαί αιεζείαο εδξαίσκα εγλσξίζζεο, ηή Δθθιεζία, Μάξηπο Βιάζηε.  
 
Άξλαο ινγηθνχο, επνίκαλαο νζίσο, ζχκα δέ δεθηφλ, πξνζήρζεο ηψ Γεζπφηε, 
νινθαπηνχκελνλ άλζξαμη καξηπξίνπ, Ηεξνκχζηα παλζεβάζκηε.  
 
Ρήζεη ζνπ ζνθψλ, ρεηιέσλ απεθξάγε, ρείιε πνλεξά, ιαινχληα βιαζθεκίαλ, 
εηο ηφλ ηψλ φισλ Γεζπφηελ θαί Βαζηιέα, Ηεξνθήξπμ αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Σφκνλ ζε θαηλφλ, πξνείδελ ν Πξνθήηεο, έρνληα Θενχ, ηφλ Λφγνλ 
γεγξακκέλνλ, ηφλ δηαξξήμαληα Κφξε ηήο ακαξηίαο, ηψλ Πξνπαηφξσλ ηφ 
ρεηξφγξαθνλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ δφθνλ ηήο ςπρήο κνπ, δηαζθέδαζνλ, θσηνδφηα Υξηζηέ ν Θεφο, ν ηφ 
αξρέγνλνλ ζθφηνο δηψμαο ηήο αβχζζνπ, θαί δψξεζαί κνη ηφ θψο ηψλ 
πξννηαγκάησλ ζνπ Λφγε, ίλα νξζξίδσλ δνμάδσ ζε».  
 
Τπέκεηλαο αλδξείσο, ηήο ζαξθφο ηάο αηθήζεηο ανίδηκε, ελ ηψ δεηλψο 
ηξαπκαηίδεζζαη, ηήλ πιάλελ ηξαπκαηίδσλ, θαί ηαξάζζσλ ερζξνχο, ηή πξφο 
Θεφλ αλπςψζεη Πνηκήλ αμηάγαζηε.  
 



ηαπξψ ηφλ πξνζπαγέληα, ελ ηψ πάζεη ζνπ εηθνλίδσλ Μαθάξηε, ηάο ηήο 
ζαξθφο αιγεδφλαο, ππέθεξεο γελλαίσο, θαί ληθεηήο γεγνλψο, ζπλεξηζκήζεο 
αμίσο, Μαξηχξσλ ζηξαηεχκαζηλ.  
 
Δλζέσ πεπνηζήζεη, πξνζεπρψλ ζνπ κάζηημη, ζήξα Πάηεξ ζπλψζεζαο, 
απνβαιέζζαη ηήλ ζήξαλ, ήλ αδίθσο ζπλέζρε, πηζηνχ γπλαίνπ πιεξψλ, 
ζπκπαζεζηάηε θαξδία ηήλ αίηεζηλ Βιάζηε.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνχκέλ ζε Μαξία, ηήλ ζεψζαζαλ ηψλ αλζξψπσλ ηφ θχξακα, ηή ππέξ λνχλ 
ζνπ ινρεία, θαί αλαπιάζαζαλ θαηαθζαξέληαο εκάο, θαί ζπληξηβέληαο απάηε 
ηνχ φθεσο Πάλαγλε.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 
πλήζιεζέ ζνη ρνξφο, ζεπηψλ γπλαίσλ ανίδηκε, ξσζζείζαη γάξ ηνχ ηαπξνχ, 
δπλάκεη ζπλέηξηςαλ, ερζξνχ πνιπκήραλνλ, θεθαιήλ θαί λίθεο, αλεπιέμαλην 
ηφ δηάδεκα.  
 
Δξξψζζε ηφ αζζελέο, Θενχ δπλάκεη θαί ράξηηη, ηδνχ γάξ λεαληθψο, γπλαίθεο 
εξίζηεπζαλ, ηφλ φθηλ παηήζαζαη, ηφλ πνηέ ηήλ Δχαλ, Παξαδείζνπ 
εμνηθίζαληα.  
 
Βπζίζαζαη πνλεξψλ, δαηκφλσλ άςπρα μφαλα, επνπξαλίνπ λανχ, θεηκήιηα 
έκςπρα, εαπηάο πξνζήμαηε, θαί ηψλ πξσηνηφθσλ, Δθθιεζίαλ εθαηδξχλαηε.  

Θενηνθίνλ 
Ο ζξφλνο ν ηνχ Θενχ, ηψλ Υεξνπβίκ ν ππέξηεξνο, λεθέιε ε ηνχ θσηφο, 
ςπρήο κνπ ηά φκκαηα, Παλαγία θψηηζνλ, θαί παζψλ αριχνο, ηήλ θαξδίαλ κνπ 
θαζάξηζνλ.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Ο ζείνο βιαζηφο, ηφ άλζνο ηφ ακάξαληνλ, ακπέινπ Υξηζηνχ, ηφ θιήκα ηφ 
πνιχθνξνλ, ζενθφξε Βιάζηε, ηνχο ελ πίζηεη ηεινχληαο ηήλ κλήκελ ζνπ, 
επθξνζχλεο πιήξσζνλ ηήο ζήο, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  

Ο Οίθνο 
Ρψηκε Θενχ εληζρπζείο, ψ ζεφθξνλ, σο Ηεξφο Ηεξάξρεο θαί ιεηηνπξγφο απηνχ, 
ελ πξάμεζη ζείαηο αλαδέδεημαη, ηψλ αζινθφξσλ ελ ηαίο ρνξείαηο, αζινθφξνο 
σξάζεο θαί ζηεθαλίηεο, ηήο Ααξσλ ππεξήξζεο ζπζίαο, ψο κχζηεο Υξηζηνχ, 
ζχλ Άβει αίκα ηφ ζείνλ αλαθξάδεη Θεψ ηήλ ζθαγήλ ζνπ, θαί ζξφλσ ζείσ ηνχ 
θηίζαληνο παξεζηψο, ζπλ Αγγέισλ ηνίο ηάγκαζη πξεζβεχεηο απαχζησο ππέξ 
πάλησλ εκψλ.  
 



 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βιαζίνπ, 

Αξρηεπηζθφπνπ εβαζηείαο.  
ηίρνη 

 Λαηκφλ Βιάζηνο εθθνπείο δηά μίθνπο,  

 Αιγνχζη ιαηκνίο ξεπκάησλ είξγεη βιάβαο.  

 Δλδεθάηε Βιαζίνπ ηάκελ απρέλα ραιθφο αηεηξήο.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη δχν Παίδεο, νη ζπλαζιήζαληεο ηψ Αγίσ Βιαζίσ, 
κεηά ηψλ επηά γπλαηθψλ, μίθεη ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Βαβαί ηνζαχηεο παηδίσλ επζαξζίαο! 

 πεχδνπζηλ άκθσ, πνίνλ εθηκεζή θζάζαλ.  

 Κηείλεη γπλαίθαο επηά ζεπηάο ηφ μίθνο,  

 Οπ ηή γπλαηθψλ ζπζρεζείζαο δεηιία.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο επξέζεσο ηνχ ιεηςάλνπ ηνχ Αγίνπ Εαραξίνπ 
ηνχ Πξνθήηνπ, ηνχ Παηξφο ηνχ ηηκίνπ Πξνδξφκνπ.  

ηίρνη 

 Φαλείο ν λεθξφο γήζελ ν Εαραξίνπ,  

 Σνίο δψζη πηζηνίο άθζνλνλ βιχδεη ράξηλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε Θενδψξαο ηήο Βαζηιίζζεο, ηήο ζηεξεσζάζεο 
ηήλ νξζνδνμίαλ.  

ηίρνη 

 Θενδψξαλ Άλαζζαλ επζεβεζηάηελ,  

 Υξηζηφο Βαζηιεχο αμηνί ζείνπ ζηέθνπο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Σψλ Υαιδαίσλ ε θάκηλνο, ππξί θινγηδνκέλε, εδξνζίδεην πλεχκαηη, Θενχ 
επηζηαζία, νη Παίδεο δέ έςαιινλ. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Φσηηζκνχ ζείνπ έκπιεσλ, θηεζάκελνο θαξδίαλ, απξνζθφπησο παξέδξακεο, 
πξνζθφκκαηα ηήο πιάλεο, ερζξψλ δηαβήκαηα, ππνζθειίζαο νθέ, ηή 
παξνπζία ζνπ.  
 
Ραληηζκψ ηψλ αηκάησλ ζνπ, πιάλεο θιφμ απεζβέζζε, ηή ειιάκςεη ηψλ 
ιφγσλ ζνπ, ε θηίζηο εθσηίζζε, θξαπγάδνπζα Βιάζηε. Δπινγεηφο ν Θεφο, ν 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Οπ ζθηαίο νπθ αηλίγκαζηλ, φλ επφζεζαο βιέπεηο, πξφο δέ πξφζσπνλ, 
πξφζσπνλ ιπζέλησλ ηψλ εζφπηξσλ, θαί κέιπεηο γεζφκελνο. Δπινγεηφο ν 



Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
Θενηνθίνλ 

Νπζηαγκψ θξαηεζέληα κε, Παξζέλε ακειείαο, ακαξηίαο θαηέιαβελ, χπλνο 
ζαλαηεθφξνο, δηφ κεηαλνίαο κε, πξφο δσεθφξνλ απγήλ, Αγλή εμέγεηξνλ θαί 
ζψζφλ κε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ζηεγάδσλ ελ χδαζη ηά ππεξψα απηνχ, ν ηηζείο ζαιάζζε φξηνλ ςάκκνλ, θαί 
ζπλέρσλ ηφ πάλ, ζέ πκλεί Ήιηνο, ζέ δνμάδεη ειήλε, ζνί πξνζθέξεη χκλνλ 
πάζα θηίζηο, ηψ Γεκηνπξγψ, θαί Κηίζηε εηο ηνχο αηψλαο».  
 
Χο θξηφο εζειφζπηνο, σο ηεξείνλ δεθηφλ, σο ακλφο άθαθνο, ραίξσλ 
πξνζήρζεο ηψ ηπζέληη ακλψ, εηο εκψλ ιχηξσζηλ, θαί Μαξηχξσλ ζπλήθζεο 
νκεγχξεη, κέιπσλ ζχλ Αγγέινηο, ηήλ Ηεξσηάηελ Πακκάθαξ πκλσδίαλ.  
 
ηαιαγκνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ, απνμεξάλαο βπζφλ αζεταο Μάξηπο, έβιπζαο 
θφζκσ, ηακάησλ θξνπλνχο, παχνληαο θαχζσλα, παζεκάησλ παληνίσλ, ηψλ 
ελ πίζηεη ζνη θαηαθεπγφλησλ, θαί ππεξπςνχλησλ Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Οπθ αξλνχκεζα Κχξηνλ, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, Ηεξψλ γπλαίσλ ρνξφο, εβφα ν 
Μαθάξηνο, φζελ μεφκελαη, θαί ππξί νκηινχζαη, θαί ζηδήξσ θάξαο εθηκεζείζαη, 
έραηξνλ πκλνπζαη, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ, 
Ηεξάλ ζε πξνήγγεηιαλ, Παξζελνκήηνξ θσλαί, εζνκέλελ Κφξε, ηνχ Πνηεηνχ 
ζνπ, ππέξ θχζηλ ηξνθφλ, γέλλεζηλ άξξεηνλ, σο θαί ζχιιεςηλ μέλελ 
θεθηεκέλελ, φζελ ζε πκλνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ πξνδεισζέληα, ελ φξεη ηψ λνκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ ηφλ ηήο 
αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο αζηγήηνηο 
κεγαιχλνκελ». 
 
Χο ππεξθπεί θιίκαθη, ηψ αίκαηη Μάξηπο, επηβάο ηάο άλσ κνλάο, θαηέιαβεο 
σξαίνο, αγιαταηο απνδεηρζείο ηψλ αγψλσλ, θαί ηψ ζηεθνδφηε ζνπ 
παξίζηαζαη.  
 
έ ηφλ θσηαπγή Ήιηνλ, πνζνχζαη γπλαίθεο, θαί ηψλ εδππλφσλ Υξηζηέ 
νζθξαλζείζαί ζνπ κχξσλ, δηά πάζνπο ηφ ζφλ εηθφληζαλ πάζνο, θαί ηήο 
αθζαξζίαο εμηψζεζαλ.  
 
Ζκεξνθαήο σο αζηήξ, ηαίο άλσ ρνξείαηο απιηδφκελνο Βιάζηε, ηήλ θσζθφξνλ 
ζνπ κλήκελ, ηνχο γεξαίξνληαο δνθεξψλ εγθιεκάησλ, ξχζαη ηαίο πξεζβείαηο 
ζνπ δεφκεζα.  

Θενηνθίνλ 
Φέξεηο ελ αγθάιαηο, Υξηζηφλ ηφλ δηαθξαηνχληα, νηθνπκέλελ πάζαλ, ρεηξί αγλή 



Παξζελνκήηνξ, φλ ηθέηεπε σο Τηφλ ζνπ θαί Κηίζηελ, ζψζαη ηάο ςπράο ηψλ 
αλπκλνχλησλ ζε.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δλ πλεχκαηη ηψ ηεξψ 

Μαξηχξσλ ζε σξάτζκα, Ηεξέσλ ηφ θιένο, γηλψζθνκελ παλφιβηε, Βιάζηε 
Ηεξάξρα, σο ζχκα γάξ πξνζήλεγθαο, ζεαπηφλ θαί ηέζπζαη, ηψ δηά ζέ είο 
ζπζίαλ, εθνπζίσο ειζφληη, αγαζφηεηη αθξάζησ, θαί βνπιήζεη αξξήησ.  

Έηεξνλ 
Σνίο καζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Γεχηε θαί δψκελ ζήκεξνλ, ηψ Υξηζηψ δφμαλ πάληεο, απηφο γάξ ν Θεφο εκψλ, 
ηέξαζη παξαδφμνηο, θαί ζαχκαζη πνιπηξφπνηο, ηφλ ζνθφλ Ηεξάξρελ, θαί 
Μάξηπξα εδφμαζε, Βιάζηνλ, φλ ηηκψληεο, θαί ηήλ απηνχ, Ηεξάλ παλήγπξηλ 
εθηεινχληεο, ακαξηηψλ ιπηξνχκεζα, ηαίο απηνχ ηθεζίαηο.  

Θενηνθίνλ 
Εεηψλ κε ηφ πιαλψκελνλ, πξφβαηνλ παξαβάζεη, Θεφο φ πιαζηνπξγήζαο κε, 
ζνχ ηήλ άθζνξνλ κήηξαλ, ππέδπ άρξαληε Κφξε, θαί ιαβψλ κε επ' ψκσλ, εηο 
νπξαλνχο αλχςσζε, ζπλεδξία ηηκήζαο ηή Παηξηθή, νχ ηήλ αλππεξβιεηνλ 
επζπιαγρλίαλ, θαί ζέ ηήλ Θενκήηνξα, πξνζθπλψ θαί δνμάδσ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

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

Αξρή 
ΤΖ ΗΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Μειεηίνπ, Αξρηεπηζθφπνπ Αληηνρείαο 

ηήο κεγάιεο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Μειεηήζαο καθάξηε, Ηεξάξρα Μειέηηε, λφκνλ ηφλ ζσηήξηνλ, θαζσο γέγξαπηαη, 
μχινλ εδείρζεο ελ χδαηη, αζθήζεσο θείκελνλ, θαί θαξπνχο ηψλ αξεηψλ, 
πξνβαιιφκελνλ ράξηηη, ηνχ θσηίζαληνο, ηήλ αγίαλ ςπρήλ ζνπ θαί παληνίσλ, 
δεθηηθήλ εξγαζακέλνπ, πλεπκαηηθψλ επηιάκςεσλ.  
 
Χξαηψζεζαλ Πάλζνθε, γξαθηθψο ζηαγφλεο ζνπ, σο ηξπγφλεο ζηέξγνπζαη ηήλ 
εγθξάηεηαλ, θαί ηήλ ηξπθήλ δηαπηχνπζαη, εθέζεη Μειέηηε, ηήο ηξπθήο ηήο 
λνεηήο, ήλ Υξηζηφο ζνη ραξίδεηαη, πξνζδεμάκελνο, ηνχο πνιινχο ζνπ αγψλαο 
θαί ηφλ δήινλ, ηφλ δηάππξνλ φλ έζρεο, πξνθηλδπλεχσλ ηήο πίζηεσο.  
 



Δγθξαηεία εκάξαλαο, ηήο ζαξθφο ηά ζθηξηήκαηα, θαί παζψλ Μειέηηε, 
θαηεθξάηεζαο, θαί απαζείαο ιακπξφηεηη, ζεαπηφλ εθαίδξπλαο, θαί αγλψο θαί 
θαζαξψο, ηψ Υξηζηψ Ηεξνχξγεζαο, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  
 
Σή ζαξθί θαζ' ππφζηαζηλ, ελσζέληα ηφλ άζαξθνλ, θαί Παηξί ζπλάλαξρνλ, 
Λφγνλ Πάλζνθε, δίρα ηξνπήο θαί ζπγρχζεσο, ζνθψο εδνγκάηηζαο, 
ελεξγνχληα δέ δηηηψο, θαηαιιήισο ηαίο θχζεζηλ, εμ ψλ ζχγθεηηαη, θαί ελ αηο 
ζεσξείηαη, εηο ππάξρσλ, αδηαίξεηνο ηψ φληη, ηνχην θαθείλν λννχκελνο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δλ ζαιάζζε κε πιένληα, ελ νδψ κε βαδίδνληα, ελ λπθηί θαζεχδνληα 
πεξηθξνχξεζνλ, επαγξππλνχληα ραξίησζνλ, ηφλ λνχλ κνπ Παλάκσκε, θαί 
επφδσζνλ πνηείλ, ηνχ Κπξίνπ ηφ ζέιεκα, φπσο εχξνηκη, ελ εκέξα, ηήο δίθεο 
ηψλ ελ βίσ, πεπξαγκέλσλ κνη ηήλ ιχζηλ, ν πξνζθπγσλ ελ ηή ζθέπε ζνπ.  

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγεηαη ν Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σνχο ζνχο επαίλνπο εμπθαίλσ πακκάθαξ. 
 

Πνίεκα Θενθάλνπο 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  Ο Δηξκφο 
«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Σψ θσηνδφηε παξεζηψο νιφθσηνο, θσηί ηήο γλψζεσο, ηφ δνθεξφλ φκκα, 
ηήο ςπρήο κνπ θψηηζνλ, θαί ηήλ αριχλ απέιαζνλ, ηψλ παζψλ ζαίο 
πξεζβείαηο, σο Ηεξάξρεο γάξ φζηε, έρεηο παξξεζίαλ Μειέηηε.  
 
Ο ελ ηνίο θφιπνηο ηνχ Παηξφο θαζήκελνο, ν ζπλατδηνο, θαί ζπκθπήο Λφγνο, 
ηψ ηεθφληη θήξπθα, ηήο εαπηνχ γελλήζεσο, πξνρεηξίδεηαη κφλνο, σο 
Απνζηφισλ νκφηξνπνλ, ζέ λχλ ζενθφξε Μειέηηε.  
 
Τπφ ηήο ζείαο θσηηζζείο ειιάκςεσο, ηφλ εμ αλάξρνπ Παηξφο, κνλνγελή 
Λφγνλ, άθηηζηνλ αηψληνλ, ζενινγήζαο, ζηε, ηνχο Αξείνπ ζπκκάρνπο, 
νκφθξνλάο ηε ζπλέρεαο, ζεία παληεπρία θξαμάκελνο.  

Θενηνθίνλ 



εζαξθσκέλνλ Παλαγία ηέηνθαο, ηφλ πξίλ αζψκαηνλ, ζεαξρηθφλ Λφγνλ, κφλε 
εμ αηψλνο γάξ, αθηίζη θαζαξφηεηνο, Παξζελίαο ηε θάιιεη, θαί παλακψκνηο 
ραξίζκαζη, πέθελαο αμία παλάκσκε.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οζηεξεψζαο θαη' αξράο, ηνχο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί πδάησλ 
εδξάζαο, ελ ηή πέηξα κε Υξηζηέ, ηψλ εληνιψλ ζνπ ζηεξημνλ, φηη νπθ έζηη πιήλ 
ζνπ, Άγηνο κφλε Φηιάλζξσπε».  
 
ηεξεσηέξαλ ηήλ ςπρήλ, αδάκαληνο θεθηεκέλνο, ηφ ζαζξφλ ζχ ηήο αηξέζεσο 
δφγκα, επζεβεία ππξζσζείο, Παλφιβηε θαηέπαπζαο, δηφ πηζηνί ζε πάληεο, 
χκλνηο ζεφθξνλ δνμάδνκελ.  
 
Οκνησζείο δη' αξεηψλ, ηνίο ηνχ Υξηζηνχ Απνζηφινηο, ηήλ εθείλσλ απζεληίαλ 
θαί ζξφλνλ, εθιεξψζσ πξνθαλψο, Μειέηηε παλέλδνμε, νξζνδνμίαο ζηχινο, 
θαί επζεβείαο γελφκελνο.  
 
Τηνζεηνχκελνο Θεψ, ηφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, νχ θαηήγαγεο εηο θηίζηλ 
αθξφλσο, αιι' εδφμαζαο Παηξί, ζπλάλαξρνλ θαί ζχλζξνλνλ, Γεκηνπξγφλ θαί 
Κηίζηελ, ηψλ γεγνλφησλ Θεφιεπηε.  

Θενηνθίνλ 
νχ ηήλ άγίαλ ν Θεφο γαζηέξα θαηαζθελψζαο, εζαξθψζε Θενκήηνξ σο νίδε, 
θαί δηέζσζελ εκάο, ηνίο δσεθφξνηο πάζεζηλ, φζελ ζε ζσηεξίαο, πχιελ 
Παξζέλε γηλψζθνκελ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Μειεηήζαο εκέξαο ηε θαί λπθηφο, ελ ηψ λφκσ Κπξίνπ Πάηεξ ζνθέ, σο μχινλ 
θαηάθαξπνλ, εθ' πδάησλ ηνχ Πλεχκαηνο, θπηεπζέλ σξάζεο, δηφ Ηεξάηεπζαο, 
ηψ Θεψ ακέκπησο, Αξείνπ ηφ άζενλ, θαί ηνχ αβειιίνπ, ηφλ θαθφδνμνλ 
ηξφπνλ, ζαθψο βδειπμάκελνο, φξζνδφμσ θξνλή καηη, Ηεξάξρα Μειέηηε. 
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο 
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... φκνηνλ 
Σήλ ζνθίαλ ηνχ Λφγνπ θαηακαζψλ, θαί ηφ γξάκκα ηνχ λφκνπ απνβαιψλ, 
πάζηλ αλεθήξπμαο, ηφλ ηήο ράξηηνο ιφγνλ, θαί ηψλ ςπρψλ ηάο πιάθαο, 
ιαμεχζαο ηή γιψηηε ζνπ, ελ απηαίο εράξαμαο, ηα ζεία δηδάγκαηα, φζελ θαί ηνχ 
γλφθνπ, δηαβάο ηήλ λεθέιελ, θαιππηφκελνο ζψκαηη, αλαιάκπεηο ηψ 
Πλεχκαηη, Ηεξάξρα Μειέηηε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο ηψλ φισλ Γεζπφηεο θαί Πνηεηήο, εμ αρξάληνπ ζνπ κήηξαο ζάξθα ιαβψλ, 
πξνζηάηηλ ζε έδεημε, ηψλ αλζξψπσλ Παλάκσκε, δηά ηνχην πάληεο, πξφο ζέ 
θαηαθεχγνκελ, ηιαζκφλ πηαηζκάησλ, αηηνχκελνη Γέζπνηλα, θαί αησληδνχζεο, 
ιπηξσζήλαη βαζάλνπ, θαί πάζεο θνιάζεσο, ηήο εθείζε δεφκεζα, θαί ελ πίζηεη 



βνψκέλ ζνη. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηνχ δνζήλαη πάζη Κφξε άθεζηλ, 
ηνίο επζεβψο πξνζηνχζη, ηή ζθέπε ηή ζεία ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ο ζηαπξφλ ππνκείλαο σο αγαζφο, ηνχ Αδάκ ηήλ πησρείαλ αλαιαβψλ, κφλε 
αλακάξηεηε, ππεξάγαζε Κχξηε, ηνχ ζαλάηνπ εχζπιαγρλε, ηφ θξάηνο 
θαηέιπζαο, θαί ηψ πάζεη ζνπ Γέζπνηα, ηφλ θφζκνλ δηέζσζαο. ζελ 
Εσνδφηα, ηήλ πεζνχζαλ ςπρήλ κνπ, νηθηείξεζνλ δένκαη, φηαλ θξίλεο ηά έξγα 
κνπ, δηθαηνθξίηα θηιάλζξσπε, θαί δφο κνη παλνηθηίξκνλ Θεέ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ σο εχζπιαγρλνο, φηη κφλνο ππάξρεηο, θχζεη αλακάξηεηνο.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«χ κνπ ηζρπο, 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, Άββαθνχκ ζνί θξαπγάδσ. Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
θηιάλζξσπε».  
 
Δπηθαλψο, Ηεξνκχζηα δηέπξεςαο, ηφλ ηνχ Πέηξνπ, ζξφλνλ θιεξσζάκελνο, 
ηνχ παξ' απηνχ Πάηεξ ηνχ Υξηζηνχ, ρεηξνηνλεζέληνο, νχ θαί ηφλ ηξφπνλ 
εδήισζαο, Τηφλ Θενχ ηνχ δψληνο, ηφλ σηήξα δνμάδσλ, δηδαραίο ηαίο εθείλνπ 
επφκελνο.  
 
Παληνδαπνίο, θεθνζκεκέλνο ραξίζκαζη, Μνλαξρίαο, θήξπμ ερξεκάηηζαο, ηήο 
ελ Παηξί θαί κνλνγελεί, Λφγσ λννπκέλεο θαί ζείσ Πλεχκαηη Πάλζνθε. 
Μνλάδα γάξ νπζίαο, ελ Σξηάδη πξνζψπσλ, πθεζηψησλ εδίδαμαο ζηε.  
 
Αλαθξαζείο, θάιιεη ηψ πξψησ ζεζπέζηε, θαί ηή αίγιε, ηνχηνπ 
ζπκκνξθνχκελνο, θαί ππξζσζείο ζείαηο αζηξαπαίο, θαηά κεηνπζίαλ, ηή 
Δθθιεζία θψο δεχηεξνλ, εγέλνπ ζενθάληνξ, θσηηζκφλ επζεβείαο, αλαθαίλσλ 
ηνίο πίζηεη πξνζηξέρνπζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα κνξθήλ, ηήλ θερσζκέλελ ηνίο πάζεζηλ, εθδεηήζεο, πινχηνπ αγαζφηεηη, 
Παξζεληθήλ ψθεζαο λεδχλ, εμ ήο ε νθία, Θενχ λαφλ ψθνδφκεζαο, δη' νχ 
ζπλαλεζηξάθεο, ηνίο αλζξψπνηο νηθηίξκνλ, θαί δηέζσζαο θφζκνπ ηά πέξαηα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Νεκνκέλεο αηφπσο, πάληαο ηήο αηξέζεσο ηήο θαθνδαίκνλνο, ππεξήξαο 
Πάηεξ, επγελεία ςπρήο θαί θαηδξφηεηη, θαί παλάγλσ γλψκε, θαί ζηαζεξά 
ζενζεβεία, ζενθάληνξ πακκάθαξ Μειέηηε.  
 
Οιηθαίο πξνζπκίαηο, ηνχο Αξεηαλφθξνλαο θαηαζηξεςάκελνο, νξζνδφμσ 
πίζηεη, ζενθφξε ηφ θξάηνο εθχξσζαο, ελ Σξηάδη έλα, Θεφλ εκίλ αλαθεξχηησλ, 



πακκαθάξηζηε Πάηεξ Μειέηηε.  
 
Τπεξζένπ Σξηάδνο, κχζηεο ερξεκάηηζαο παλαιεζέζηαηνο, ηψ Παηξί ηφλ 
Λφγνλ, φκννχζηνλ ζέβσλ θαί ζχλζξνλνλ, θαί ηφ ζείνλ Πλεχκα, νκνθπέο Παηξί 
θαί Λφγσ, παλζεβάζκηε Πάηεξ Μειέηηε.  

Θενηνθίνλ 
ηξαηεγίαη ηψλ άλσ, Πάλαγλε Γπλάκεσλ ζέ καθαξίδνπζη, γελεαί δέ πάζαη, 
ηψλ αλζξψπσλ αμίσο δνμάδνπζη, δηά ζνχ γάξ κφλεο, νη επί γήο ηνίο 
νπξαλίνηο, ζπλαθζέληεο πκλνχκελ ηφλ ηφθνλ ζνπ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, Ο Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 
Δμήξαλαο πνηακνχο, ζεφθξνλ ηνχο ηήο αηξέζεσο, ελέσ μαο δέ πεγάο, 
δνγκάησλ νξζφηεηνο, αήηηεηνο πξφκαρνο, ηήο νξζνδνμίαο, γεγνλψο ψ 
πακκαθάξηζηε.  
 
Ξεξάλαο ηφ ζνιεξφλ, Αξείνπ ξείζξνλ θαί άζενλ, θαηήξδεπζαο δαςηιψο, ηήο 
ράξηηνο λάκαζη, πηζηψλ ηά ζπζηή καηα, θαί ηήο Δθθιεζίαο, ηήλ εππξέπεηαλ 
εθφζκεζαο.  
 
Τπάξρσλ δηαπξεπήο, ελζένηο επηηεδεχκαζηλ, εγέλνπ πεξηθαλήο, Πάηεξ 
πξαθηηθψηαηνο, αθιφλεηνο ζχκκαρνο ηήο ζενζεβείαο, θαί Πνηκέλσλ 
πξνεγνπκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Φσηίδνπζη ηάο ςπράο, ηψλ νξζνδφμσο πκλνχλησλ ζε, αη ξήζεηο ηψλ 
πξνθεηψλ, ηήλ ζήλ πξνκελχνπζαη, παλάρξαληνλ ζχιιεςηλ, θαί ηήλ ππέξ 
ιφγνλ, ζενλπκθεπηφλ ζνπ γέλλεζηλ.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ ξείζξνηο 

Οξζνδνμίαο ηνίο ηξφπνηο θνζκνχκελνο, ηήο Δθθιεζίαο πξνζηάηεο θαί 
πξφβνινο, εδείρζεο πακκάθαξ Μειέηηε, θαηαππξζεχσλ ηά πέξαηα δφγκαζη, 
ιακπηήξ Δθθιεζίαο θαεηλφηαηε.  

Ο Οίθνο 
Σψλ Απνζηφισλ νκφηξνπφλ ζε, θαί νκφδνμνλ πάληεο εγλσθφηεο πηζηνί, θαί 
ζχλζξνλνλ Πάηεξ ζηε, θαί ηήο Σξηάδνο κχζηελ θαί ιάηξηλ, θαί Γηδάζθαινλ 
κέγαλ ηήο Δθθιεζίαο, ππέξ απηήο ηήλ ςπρήλ ζνπ ηξηζκάθαξ πξνζέκελνλ, ηψ 
δήισ ηήο επζεβείαο ππξζνχκελνλ, ζεφθξνλ Μειέηηε, ζπηκθψλσο πάληεο 
αλπκλνχκέλ ζε, ηήλ ζεπηήλ ζνπ θαί έλζενλ γεξαίξνληεο θνίκεζηλ, ιακπηήξ 
Δθθιεζίαο θαεηλφηαηε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 



Σή ΗΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Μειεηίνπ, 
αξρηεπηζθφπνπ Αληηνρείαο ηήο κεγάιεο.  

ηίρνη 

 Σάο ρείξαο αίξσλ Μειέηηνο Κπξίσ,  

 Σαίο ρεξζί ζνπ ηίζεκη ηήλ ςπρήλ, ιέγεη.  

 Γσδεθάηε Μειέηηνο έδπ ρζφλα πνπιπβφηεηξαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Οζίαο Μαξίαο, ηεο κεηνλνκαζζείζεο 
Μαξίλνο.  

ηίρνη 

 ηνιή Μαξίλνλ καξηπξεί ηήλ Μαξίαλ,  

 Σαθή Μαξίαλ δεηθλχεη ηφλ Μαξίλνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκσλ Αλησλίνπ, 
αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.  

ηίρνη 

 Οπδέλ ηη πξνζρψλ Αληψληνο ηνίο θάησ,  

 Καιψλ δηθαίσο εμηψζε ηψλ άλσ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη αηνξλίλνο θαί Πινπηίλνο μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Σά ζλεζηκαία ηαχηα ηψλ ηεηκεκέλσλ,  

 αηνξλίλνπ πέθπθε θαί ηνχ Πινπηίλνπ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηέ, δηά ηνχην νη παίδεο 
ελ ηή θακίλσ, αγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Αγία ζε χλνδνο, πξσηνζηαηνχληα έζρε Θεφιεπηε, ήλ ηφ Άγηνλ Πλεχκα, εθ 
ηψλ πεξάησλ εηο έλ ζπλήζξνηζελ, πκλνινγνχζαλ απηνχ ηήλ ζεφηεηα. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ηζφηηκνλ έιαρεο, ηήλ πξνεδξείαλ ηνίο Απνζηφινηο Υξηζηνχ, θαί ηήλ έλζενλ 
ηνχησλ, δηδαζθαιίαλ εθιεξνλφκεζαο, θαί πνιηηείαλ κηκνχκελνο έςαιιεο. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ννχλ έρσλ νμχηαηνλ, πξνο ζενπηίαλ αλαηεηλφκελνλ, ηήλ ηψλ αίξεηηδφλησλ, 
ακβιπσπίαλ εμεκπθηήξηζαο, ηνχο επζεβείο δέ δηδάζθσλ εθξαχγαδεο. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο έζνπηξνλ άρξαληε, ζχ ηήο αγίαο ζηίιβνπζα ράξηηνο, θσηνηφθνο Παξζέλε, 



θαί Θενηφθνο πάλαγλε γέγνλαο, δηφ ζπκθψλσο ηψ ηφθσ ζνπ ςάιινκελ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ. Σφλ 
Γεκηνπξγφλ θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Πεξηθαλψο εδίδαμαο, κίαλ ζέβεηλ ζεφηεηα, ηήλ ελ ηψ Παηξί θαί Τηψ θαί 
Πλεχκαηη, θαί δχλακηλ άπεηξνλ, θαί βαζηιείαλ κίαλ ζαθψο, ηψλ ηδησκάησλ, 
άζθαιψο ηεξνπκέλσλ, εθάζηε ππνζηάζεη, ή θαί ςάιισλ εβφαο. Λαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Αγησζχλεο ηέκελνο, Ηεξάξρα γελφκελνο, πάληαο αγηάδεηο, ηνχο ηψ ζψ 
νλφκαηη, θαιείζζαη ζπνπδάδνληαο, θαί ηήλ εηθφλα Πάηεξ ηήλ ζήλ, ζρέζεη ηή 
πξφο ζέ, δηαραξάηηνληαο πφζσ, θαί πίζηεη κεισδνχληαο. Ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Μπζηαγσγίαηο άξηζηα, ηήλ ζήλ πνίκλελ εθψηηζαο, λχλ δέ πξσηνηφθσλ, 
Δθθιεζίαλ εχμεζαο, πξνζζήθε γελφκελνο, ηνίο απ' αηψλνο ιάκςαζηλ, 
ηεξαξρηθαίο θαί κπζηηθαίο ιεηηνπξγίαηο, κεζ' ψλ βνάο απαχζησο. Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μεκπεκέλνη Πάλαγλε, ηφ επί ζνί Μπζηήξηνλ, θαί ηήλ γελνκέλελ, δηά ζνχ 
δξεπφκελνη, ςπρψλ απνιχηξσζηλ, θαί ζσηεξίαλ θξάδνκελ, ζχλ ηψ Γαβξηήι, 
ηψ Αξραγγέισ ηφ Υαίξε, βνψληεο Θενηφθε, θαί πηζηψο κεισδνχληεο. Λαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο, 
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα 
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη 
κεγαιχλνπζηλ».  
 
Αυισο ηψ αυισ παξεζηεθψο, φλ θαί Κηίζηελ ηψλ φισλ θαί Κχξηνλ, θαί ηνχ 
Παηξφο, Λφγνλ θαί ζνθίαλ νπζησδψο, θαί ζπκθπψο ππάξρνληα, ζχ 
εζενιφγεηο εηιηθξηλψο, αηηνχκελνο κή παχζε, ζσζήλαη ηνχο ελ πίζηεη, ζέ 
ζεεγφξε καθαξίδνπζηλ.  
 
Κακάηνηο εληδξνχληα πλεπκαηηθνίο, θαί πξνζχκσο εηζέηη καρφκελνλ, ππέξ 
απηνχ, ηνίο Πλεπκαηνκάρνηο ζέ θαζνξψλ, ηφ θαζαξφλ θαί Άγηνλ, Πλεχκα 
ζηεθαλψζαλ σο ληθεηήλ, πξνζέιαβελ αμίσο, θαί ηαίο άλσ Πακκάθαξ, 
ρνξνζηαζίαηο ζπλεξίζκεζελ.  
 



Αγψλαο δηαλχζαο ηνχο επαγείο, θαί ηφλ δξφκνλ ηειέζαο ηφλ θάιιηζηνλ, θαί 
ηήλ νξζήλ, πίζηηλ εθδηδάμαο παλεπζεβψο, δηθαηνζχλεο ζηέθαλνλ, παξά ηνχ 
ηψλ πάλησλ Γεκηνπξγνχ, εδέμσ ζεεγφξε, ζπλφδσ δηδαζθάισλ, χκλνηο εμ 
χκλσλ πξνπεκπφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ραδίσο Θενηφθε δηαπεξάλ, ηφλ ηνχ βίνπ παξάζρνπ κνη θιχδσλα, ηψλ 
πεηξαζκψλ, ηάο επαλαζηάζεηο θαί ηψλ παζψλ, σο αγαζή πξαυλνπζα, θαί 
θαζνδεγνχζα πξφο αξεηήο, νπξάληνλ πνξείαλ, φπσο σο επεξγέηελ, 
αθαηαπαχζησο κεγαιχλσ ζε.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Ζπακθαήο επέζηε, ηνχ Ηεξάξρνπ ενξηή, δεχηε πξνζχκσο ελ ηαχηε, 
αλεπθεκήζσκελ Υξηζηφλ, ηφλ ζαπκαζηφλ ελ Αγίνηο, θαί κφλνλ Κχξηνλ φληα.  

Θενηνθίνλ 
Διπίο ηψλ απειπηζκέλσλ, θαηαθπγή Υξηζηηαλψλ, ζχλ Απνζηφινηο 
Πξνθήηαηο, θαί Μάξηπζη ηφλ ζφλ Τηφλ, ηθέηεπε ππέξ πάλησλ, ηψλ ζέ πηζηψο 
πξνζθπλνχλησλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

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

Αξρή 
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαξηηληαλνχ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Άζθεζηλ ειφκελνο, θαί θαθνπρίαλ καθάξηε, ελ ζπειαίνηο θαί φξεζη, ζαπηφλ 
απεκάθξπλαο, θπγαδεχσλ Πάηεξ, θαί ηαίο ζεσξίαηο, θαί αλαβάζεζη ηφλ λνχλ, 
απνθαζαίξσλ, θαί θαιιπλφκελνο, εληεχζελ ερξεκάηηζαο, ζείνλ δνρείνλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ζενθφξε παλφιβηε, κνλαδφλησλ ηφ θαχρεκα.  
 
Μάξηπο εζεινχζηνο, θαί δηθαζηήο θαί θαηήγνξνο, ζεαπηνχ ερξεκάηηζαο, ππξί 
γάξ θιεγφκελνο, εδνλήο αηφπνπ, ππξάλ ιαπξνηάηελ Πάηεξ αλάςαο ζεαπηφλ, 
κέζνλ εηζήμαο θαηαθαηφκελνο, ε δξφζνο δέ ηνχ Πλεχκαηνο, εμ νπξαλνχ ζε 
αλέςπμε, θαί ηφλ ζάινλ ηφλ άπεηξνλ, εηο γαιήλελ κεηήγαγε.  
 
Μέζνλ θαηεζθήλσζαο, ζαιάζζεο Πάηεξ ηά θχκαηα, απνθεχγσλ ηνχ φθεσο, 
θαθεί δέ ζνη ζήξαηξα ν ερζξφο πξνζάγεη ηήλ δηαζσζείζαλ, εθ ηξηθπκίαο 
ραιεπήο, ζεξζί δέ αχζηο πξνζεπνρνχκελνο, ηή ρέξζσ πξνζεπέιαζαο, θαί 



ηφλ αγψλα εηέιεζαο, μεληηεχσλ ζιηβφκελνο, ζενθφξε παλφιβηε.  
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Σφ ραχλνλ θαί έθιπηνλ, Παξζελνκήηνξ παλάκσκε, ηήο ςπρήο κνπ κεηάβαιε, 
εηο ξψζηλ θαί δχλακηλ, λχλ ηνχ ζείνπ θφβνπ, πνηείλ ηε θαί πξάηηεηλ, ηά 
δηθαηψκαηα Υξηζηνχ, φπσο εθθχγσ ηφ πχξ ηφ άζβεζηνλ, θαί θιήξνλ ηφλ 
νπξάληνλ, θαί ηήλ δσήλ ηήλ απέξαληνλ, δηά ζνχ εχξσ Γέζπνηλα, 
επθξαηλφκελνο πάληνηε.  

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

Δάλ δέ ηχρε εθηφο ηήο Σεζζαξαθνζηήο, ιέγε ηφ εμήο Ηδηφκεινλ.  
 

Γφμα... Ήρνο β' 
Υαίξνηο έληηκνλ θαί πνιπζαχκαζηνλ, Παιαηζηηλψλ ηφ θχδνο, αλέηεηιαο γάξ 
ήκίλ σο θαεηλφηαηνο ήιηνο, θαί ηήλ ηνχ ερζξνχ θαηαθιέμαο άπαζαλ ηήλ 
δπλαζηείαλ, ηψλ κειψλ ζνπ ήςσ ππξί καθάξηε, ελ φξεζη γάξ θαί εξήκνηο θαί 
λήζνηο, πάληα πεηξαζκφλ ζνη πξνζήγαγε, ηφ κέλ, ελ εξήκσ γχλαηφλ ζνη 
παξεζηήζαην, ηφ δέ, ελ βξάρεη ζαιαηηίσ, ν πεηξάδσλ πεηξάδεηλζε, επεηξάην 
ζνθέ. Αιι' ψ Μαξηηληαλέ ηξηζφιβηε, Υξηζηφλ απαχζησο ππέξ εκψλ ηθεηεχσλ 
κή παχζε, ηψλ εθηεινχλησλ ζνπ πηζηψο ηφ κλεκφζπλνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε εθηνχ μχινπ ζε 

χ εί ηψλ Αγγέισλ ε ραξά, ζχ εί ηψλ αλζξψπσλ ε δφμα, ζχ ηψλ πηζηψλ ε 
ειπίο, Γέζπνηλα παλάκσκε, θαί πξνζηαζία εκψλ, θαί πξφο ζέ 
θαηαθεχγνληεο, ελ πίζηεη βνψκελ, πσο ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, εθ ηψλ βειψλ 
ηνχ ερζξνχ, ιχπεο ςπρνθζφξνπ θαί πάζεο, ζιίςεσο ξπζζείεκελ πάληεο, νη 
αλεπθεκνχληέο ζε Θεφλπκθε.  

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

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο β' 
Πεπνηθηικέλνο ζηνιή αγλείαο, θαί πεππξζεπκέλνο, εληεχμεη ζεία, έλνηθφλ ηε 
έρσλ Υξηζηφλ ηφλ εθ Παξζέλνπ ηερζέληα, γπλαηθεία ζηνιή νχ ζπλεξπάγεο, 
νπδέ εδνλάο θαηεδέμσ, αιι' επέβεο πξνζχκσο ηψ νκνδνχισ ππξί, ηφ ζείνλ 
πχξ εγθάξδηνλ έρσλ, θαί δηά ηνχ αηζζεηνχ θαί πξνζθαίξνπ ππξφο, ηφ 
εκπαζέο πχξ θαηέθιεμαο, θαί ηήο γεέλλεο ηήλ θιφγα θαηέζβεζαο. Γηφ 



πξέζβεπε, Μαξηηληαλέ ηξηζφιβηε, θαί εκάο ηνχ νιεζξίνπ θαί αησλίνπ 
ιπηξσζήλαη ππξφο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε 

Νεχζνλ ηαίο δεήζεζηλ Αγλή, ηψλ ζσλ νηθεηψλ θαί παξάζρνπ, πεγάο δαθξχσλ 
εκίλ, ίλα απνπιχλσκελ, ηψλ εγθιεκάησλ εκψλ, ηάο θειίδαο Παλάκσκε, θαί 
ζβέζσκελ θιφγα, ηνχ δηαησλίδνληνο θαί πηθξνηάηνπ ππξφο, ζχ γάξ, ηψλ εμ 
φιεο θαξδίαο, ζέ ηήλ ηνχ Γεζπφηνπ Μεηέξα, επηθαινπκέλσλ ηάο δεήζεηο 
πιεξνίο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ηήο αγαζφηεηνο ηήο ζήο! ψ ηήο ππέξ λνχλ επζπιαγρλίαο! ψ ηήο πνιιήο 
αλνρήο, θαί καθξνζπκίαο ζνπ, Λφγε πξνάλαξρε! ε Παξζέλνο εθξαχγαδελ, 
νινθπξνκέλε, Πψο ν ψλ αζάλαηνο, ζαλείλ εγάπεζαο; Μέγα ηφ κπζηήξηνλ 
βιέπσ! φκσο πξνζθπλψ ζνπ ηά πάζε, άπεξ εθνπζίσο θαζππέκεηλαο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σήλ θιφγα ηψλ πεηξαζκψλ, δαθξχσλ ηνίο νρεηνίο, ελαπέζβεζαο Μαθάξηε, θαί 
ηήο ζαιάζζεο ηά θχκαηα, θαί ηψλ ζεξψλ ηά νξκήκαηα, ραιηλψζαο 
εθξαχγαδεο. Γεδνμαζκέλνο εί Παληνδχλακε, ππξφο θαί δάιεο φ ζψζαο κε.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ αλαγηλψζθεηαη ν Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Μέιπσ Μάθαξ ζνπ ηνχο δξφκνπο ζείνηο ιφγνηο. 
 

Πνίεκα Θενθάλνπο 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο, ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο, 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Μνλάζαο, θαί ηφλ ζηαπξφλ ζνπ ζηε, αλαιαβφκελνο, ηψ δηά ζέ εθνχζηνλ 
ηαπξφλ θαί ηαθήλ ππνκείλαληη, αθνινπζείλ επφζεζαο, πάζε λεθξψζαο ηά 
ηνχ ζψκαηνο.  
 
Δλ φξεη, ηήο απαζείαο ζηε, κέλεηλ ειφκελνο, ηαίο πξφο ηφ ζείνλ λεχζεζη 
λπθηφο, θαί εκέξαο εζρφιαζαο, δηά λεζηείαο Πάλζνθε, θαί εγθξαηείαο θαί 
δεήζεσο.  
 
Λακπηήξα, ηήο Δθθιεζίαο έλδνμε, Υξηζηφο ζε έδεημε, θσηνβνινχληα Πάηεξ 
αξεηαίο, ηψλ πηζηψλ ηά ζπζηήκαηα, θαί ηψλ ςπρψλ ζθνηφκαηλαλ, πνιπζρηδή 



απνδηψθνληα.  
Θενηνθίνλ 

Παξζέλνλ, θαί κεηά ηφθνλ κφλελ ζε, κείλαζαλ έγλσκελ, ηφλ πιαζηνπξγφλ 
γάξ έηεθεο Θεφλ, θαί ζαξθί εζπαξγάλσζαο, ηφλ ζετθαίο δπλάκεζη, ηήλ γήλ 
νκίριε ζπαξγαλψζαληα.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε εθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα. χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Αλχζηαθηνλ ηφλ ππξζφλ, ηφλ ηήο ςπρήο δηαηεξψλ πλεχκαηη, ηήο λνεηήο 
έλδνζελ, ζηε παζηάδνο εζθήλσζαο.  
 
Ρεφλησλ παξαδξακψλ, επζεβνθξφλσο ηά ηεξπλά έζπεπζαο, ηά κεδακψο 
ξένληα, Μαξηηληαλέ εγθνιπψζαζζαη.  
 
ηελνχκελνο πιαηπζκψ, αζθεηηθήο δηαγσγήο ζηε, πιάηνο ηεξπλφλ 
έθζαζαο, ηφ ηνχ Παξαδείζνπ γεζφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Οηθήζαο ζνπ ηήλ λεδχλ, ν θαηνηθψλ ηφλ νπξαλφλ άιινλ ζε, Μήηεξ Θενχ 
έκςπρνλ, φλησο νπξαλφλ απεηξγάζαην.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Δλ πέηξα επζεβείαο πξνζεξείζαο ηφλ πφδα ζνπ, ερζξνχ ηαίο κεζνδείαηο 
απεξίηξεπηνο έκεηλαο, ππξί δέ ζεξκαλζείο ηψλ εδνλψλ, εηο πχξ ζαπηφλ 
ελέβαιεο δεηρζείο, εζεινχζηνο Μαξηπο, επηζθνπή ηή ζεία δξνζηδφκελνο. Γφμα 
ηψ δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη, δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά 
ζνχ πάζηλ ηάκαηα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σάο ρείξάο ζνπ ηάο ζείαο, αίο ηφλ Κηίζηελ εβάζηαζαο, Παξζέλε Παλαγία, 
ζαξθσζέληα ρξεζηφηεηη, πξνηείλνπζα δπζψπεζνλ απηφλ, ιπηξψζαζζαη εκάο 
εθ πεηξαζκψλ, θαί παζψλ θαί ηψλ θηλδχλσλ, ηνχο επθεκνχληάο ζε πφζσ θαί 
βνψληάο ζνη. Γφμα ηψ ελνηθήζαληη ελ ζνη δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ, δφμα 
ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο δηά ηνχ ηφθνπ ζνπ.  

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ, ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  



 
Τπσπηάζαο ηήλ ζάξθα ζθιεξαγσγίαηο, ηή θαζαξά θαξδία ζνπ, θέγγνο 
ππεδέμσ, Πάηεξ ηφ ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ραίξσλ εθξαχγαδεο, Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε.  
 
Σαίο ηνχ πλεχκαηνο ιακπφκελνο θσηαπγείαηο, ηφ ζθνηεηλφλ παξέδξακεο, 
λέθνο ηψλ δαηκφλσλ, κέιπσλ εκκειέζηαηα, ηψ ζέ δπλακψζαληη, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Οπθ εζάιεπζε ηφλ πχξγνλ ηήο ζήο θαξδίαο, ν δπζκελήο πξνζξήμαο ζνη, 
θχκαηα θαθίαο, πέηξα γάξ εζηήξηθην, Θενχ αγαπήζεσο, Μαξηηληαλέ 
αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξηέξα ηψλ Αγγέισλ εδείρζεο κφλε, βνπιήο κεγάιεο Αγγεινλ, ηέηνθαο 
γάξ Λφγνλ πάληαο ηφλ θσηίδνληα, Παξζέλε ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 

Χδή ε'  Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, είο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Σίηο δχλαηαη ηά ζά, εμεηπείλ θαηνξζψκαηα, ηζάγγεινλ πνιηηείαλ, επί γήο γάξ 
αζθήζαο, νζίσο ππεξήζιεζαο.  
 
ξγαλνλ ηήο θζνξάο, ρξεκαηίζαο ν ηχξαλλνο, πξνζβάιιεη ζνπ δειεάζαη, 
εδνλή, αιι' εηηήζε, ηαίο ζαίο Πάηεξ ελζηάζεζηλ.  
 
Τπήξμαο ζεαπηνχ, δηθαζηήο εζεινχζηνο, ηήλ θιφγα γάξ ππεηζδχλσλ, ηψλ 
παζψλ ηάο θακίλνπο, Μαθάξηε θαηέζβεζαο.  

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

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Γνιίαηο, γπλαηθφο ιαιηαίο ζνη πξνζέβαιελ, σο ηψ Πξνπάηνξη πάιαη, 
δπζκελήο ν φθηο, αιι' επηλνία, ηή ζνθή ζνπ, θαηεξγήζε απηνχ ηά ζνθίζκαηα.  
 
Ραδίσο, δηνδεχζαο ηήλ ηξίβνλ ηήλ θέξνπζαλ, πξφο ηάο εθεί θαηαπαχζεηο, νπθ 
επαχζσ Πάηεξ δηέξρεζζαη, ηάο εξήκνπο, θαί ηάο πφιεηο πνιινίο 
αγσλίζκαζηλ.  
 
ξεζη, θαί ζαιάζζαηο ζαπηφλ απεκάθξπλαο, ηφ ηήο αγλείαο θαιφλ ζνπ, Ηεξαίο 



κειέηαηο θαξπνχκελνο, θαί ζηεθάλσλ, ιακπξνηάησλ νθέ αμηνχκελνο.  
 
Μέιε ζνπ, ηή ππξά θαηαθιέγεζζαη δέδσθαο, ηάο ππεθθαχζεηο ζβελλχσλ, 
εδνλψλ ηή δξφζσ ηνχ Πλεχκαηνο, ζενθφξε, κνλαζηψλ αθιηλέζηαηνλ έξεηζκα.  

Θενηνθίνλ 
ιελ ζε, θαζεγίαζε Λφγνο ν Άγηνο, ζνχ θαηνηθήζαο ηήλ κήηξαλ, ηήλ 
εγηαζκέλελ αξξήησ ιφγσ, φλ δπζψπεη, εθηελψο ηνχ ζσζήλαη ηνχο δνχινπο 
ζνπ.  
 

Κνληάθηνλ 
Ήρνο β'  Σνχο αζθαιείο 

Χο αζθεηήλ ηήο επζεβείαο δφθηκνλ, θαί αζιεηήλ ηή πξναηξέζεη ηίκηνλ, θαί 
εξήκνπ θαξηεξφςπρνλ, πνιίηελ άκα θαί ζπλίζηνξα, ελ χκλνηο επαμίσο 
επθεκήζσκελ, Μαξηηληαλφλ ηφλ αεηζέβαζηνλ, απηφο γάξ ηφλ φθηλ 
θαηεπάηεζελ.  

Ο Οίθνο 
Απφ πεξάησλ έσο πεξάησλ δηεμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ ηεξπλψλ αξεηψλ, θαί 
ηψλ ελζέσλ αγψλσλ ζνπ, λένο γάξ ππάξρσλ ηή ειηθία, εξήκνηο επφζεζαο 
ζπλδηαηηάζζαη, χκλνπο Υξηζηψ, ςαικσδίαο, επράο αλαπέκπσλ αεί, εκέξαλ ηε 
θαί λχθηα ζπλαχμσλ έλ ηε πφλνηο θαί δάθξπζηλ, αγλψο ηφλ βίνλ εηέιεζαο, θαί 
ζνθψο ηφλ αξρέθαθνλ ήζρπλαο, απηφο γάξ ηφλ φθηλ θαηεπάηεζαο.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαξηηληαλνχ.  

ηίρνη 

 Μαξηηληαλφο, ζαξθηθήλ ζβέζαο θιφγα,  

 Φεχγεη ηειεπηψλ κή ηειεπηψζαλ θιφγα. 

 Δλ ηξηηάηε δεθάηε δέκαο εμέδπ Μαξηηληαλφο.  
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ θαί Μαξηχξσλ, Αθχια θαί 
Πξηζθίιιεο.  

ηίρνη 

 Σκεζέλ γχλαηνλ, Αθχιαο θεζί, βιέπσλ,  

 Οπθ αλδξηνχκαη πξφο ηνκήλ αλήξ θάξαο;  
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Δπινγίνπ, Αξρηεπηζθφπνπ 
Αιεμαλδξείαο.  

ηίρνη 

 Φπρήλ δίδσζηλ Δπιφγηνο Κπξίσ  

 Βνψλ πξφο απηήλ, Κχξηνλ ζφλ επιφγεη.  
 
Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Παηήξ θαί Τηφο ζηαπξσζέληεο ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Παηήξ ζχλ Τηψ ζηαπξηθφλ πάζρεη πάζνο,  



 Τπέξ Παηξφο, ηνχ δφληνο Τηφλ εηο πάζνο.  
 
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ. Δπινγε κέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Τπφ ηήο ζείαο, θπβεξλψκελνο Πάηεξ ρεηξφο, ψζπεξ, Ησλάο απέξξηςαο 
ζεαπηφλ, εηο βπζφλ ζαιάζζεο ζηε, ζεξζίλ νρνχκελνο, θαί ηή ρέξζσ 
ιακπξφο εθδηδφκελνο.  
 
πκπαζεζηάηε, πξναηξέζεη Πάηεξ ζψδεηο ζαθψο θφξελ πηθξνηάηεο δάιεο θαί 
αθιηλή επί πέηξαλ ζείαο γλψζεσο, ζηεξίδεηο ςάιινπζαλ, θαί Θεψ επαξέζησο 
ιαηξεχνπζαλ.  
 
Θενχ πξνζηάμεη, ζαιαηηίνπ ξπζζείο εθ θιχδσλνο, ηαχηελ καθαξίαλ δέδσθαο 
ακνηβήλ, ηήλ ηνχ ζψκαηφο ζνπ λέθξσζηλ, θαί ηήλ νιφθιεξνλ, πξφο ηφλ 
πάλησλ Γεζπφηελ δηάζεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ ηήο δφμεο, Θενγελλήηνξ ιάκςαο Ήιηνο, πάλησλ ηψλ πηζηψλ εθψηηζε 
ηάο ςπράο, κεισδνχλησλ ζείσ Πλεχκαηη. Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λασ ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο απηφο, ππάξρεηο Κχξηε, κεξίο θαί θιήξφο κνπ, ζνχ ηήλ 
εθνχζηνλ λέθξσζηλ, πεξηθέξσλ πεξηέξρνκαη, πφιεηο θαί ρψξαο εκκειψο, 
Πάηεξ εθξαχγαδεο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Οπ ςχρεη ραπλνχκελνο ηφλ λνχλ, αιι' νπδέ θαχζσλη, ςπρήλ θιεγφκελνο, 
φισο ελέδσθαο ζιίβσλ ζνπ, ηφ ζαξθίνλ, αιι' ππέθεξεο, ηήλ ηνίο δηθαίνηο 
ελλνψλ καθαξηφηεηα, θαί θξαπγάδσλ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ηζηίσ πηεξνχκελνο ζνθέ, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, θνχθσο δηέπιαζαο, βίνπ ηήλ 
ζάιαζζαλ ζηε, θαί ιηκέλη πξνζεπέιαζαο, ηήο βαζηιείαο ηνχ Θενχ, κέιπσλ 
γεζφκελνο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
θελαίο ελαπιίδε θσηεηλαίο, απνδπζάκελνο, λέθνο ηνχ ζψκαηνο, ζηνιαίο 
θαηδξχλε δέ ζηε, εμ ηδξψησλ πθαλζείζαηο ζνπ, αζθεηηθψλ, θαί κεισδείο 
θαζαξσηάηε ςπρή. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  



Θενηνθίνλ 
Λπηξνχκελνο θφζκνλ ηήο θζνξάο, εθ ζνχ ζεζάξθσηαη ν ππεξνχζηνο, 
ζενραξίησηε Γέζπνηλα, ελεξγείαηο θαί ζειήζεζη, δηπινχο νξψκελνο, κηά ηή 
ππνζηάζεη δέ, ψ βνψκελ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
ιελ ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο αίγιελ, θαζαξσηάηε δηαλνία, Μαξηηληαλέ εηζεδέμσ, 
θαί θψο σξάζεο θαί ζηχινο ζηε, απφ ηήο γήο αηξφκελνο, θαί Μνλαδφλησλ 
πξνεγνχκελνο.  
 
Γέξα ζνη ηψλ πφλσλ παξέρεη, ν αζινζέηεο ζνπ πακκάθαξ, νχηηλνο ηνχο 
λφκνπο θπιάηησλ, αλεπηζηξφθσο ηήο ζπλεηδήζεσο, ηφ θαζαξφλ δηήλπζαο, 
Πάηεξ ανίδηκε καξηχξηνλ.  
 
Οηθείο ελ θσηί κεη' Αγγέισλ βίνλ ηζάγγεινλ βηψζαο, ζείαο εδνλήο απνιαχσλ, 
θαί ζεσξίαο θαί θαζαξφηεηνο, σο θαζαξφο ηψ πλεχκαηη, γεγελεκέλνο, 
Αμηάγαζηε.  
 
Ηέξεπζαο ηφ ζψκα ζεφθξνλ, ηφλ ινγηζκφλ θαί ηήλ θαξδίαλ, Μαξηηληαλέ ηψ 
Κπξίσ, θαί ζχκα ψθζεο ππξί αζθήζεσο, πεξηθαλψο νπηψκελνλ, θαί επσδία 
ζπληεξνχκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ ηνχ Ζιίνπ ηήο δφμεο, θνχθελ λεθέιελ Θενηφθε, εμ ήο ππέξ λνχλ 
αλαηείιαο, ηήλ θηίζηλ πάζαλ εθσηαγψγεζελ, επζεβνθξφλσο άζκαζη, 
Παξζελνκήηνξ, κεγαιχλνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Σήο θχζεσο βηαζηήο ηε, θαί Μάξηπο Μαξηηληαλέ, ζχ εζεινπζίσο ψθζεο, θαί 
νδεγφο ηαίο γπλαημί, κεζ' ψλ ηφλ ερζξφλ ληθήζαο, ππέξ εκψλ λχλ πξεζβεχεηο.  

Θενηνθίνλ 
Υαξηζηεξίνηο ζε χκλνηο, πκλνχκελ πφζσ Παξζέλε, ζχλ ηψ Αγγέισ ηφ ραίξε, 
βνψληέο ζνη Θενηφθε. Υαίξε αλχκθεπηε Μήηεξ, ηνχ Βαζηιέσο ηήο δφμεο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Καί ή ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Απμεληίνπ.  



 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ'  Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Αχμεζηλ αζθήζεσο, επηδεηθλχσλ Απμέληηε, ραξηζκάησλ ηήλ αχμεζηλ, ζεφζελ 
απείιεθαο, ζεξαπεχεηλ λφζνπο, δαίκνλαο ειαχλεηλ, ηή επηθιήζεη ηνχ Υξηζηνχ, 
πεπηζηεπκέλνο θαί ηήο ηνχ Πλεχκαηνο, Πακκ άθαξ ζείαο ράξηηνο, εκθνξεζείο 
θαί δπλάκεσο, ψ ζαθψο θπβεξλψκελνο, πξφο γαιήλελ πξνζψξκηζαο.  
 
Υάξηλ ηψλ ηάζεσλ, θαί ηψλ ζαπκάησλ επινχηεζαο, θαζαξζείο ηήλ δηάλνηαλ, 
παζψλ γάξ λνζήκαηα, θαί ζαξθφο ηφλ δφθνλ, θαί ηήλ ηξηθπκίαλ, απεηηλάμσ 
θαί θαηδξάλ, ηήλ ηήο ςπρήο εηξγάζσ θαηάζηαζηλ, εληεχζελ θαί δηέιακςαο, ελ 
Μνλαζηψλ νκεγχξεζη, δπζσπψλ ηφλ Φηιάλζξσπνλ, ππέξ ηψλ επθεκνχλησλ 
ζε.  
 
Απμήζαο ηφ ηάιαληνλ, ηφ πηζηεπζέλ ζνη καθάξηε, δαςηιψο εξγαζάκελνο, θαί 
ζπείξαο ελ δάθξπζηλ, ελ αγαιιηάζεη, Πάηεξ λχλ ζεξίδεηο, πνιιαπιαζίνλα 
ραξάλ, θαί ζπκεδίαλ φλησο δξεπφκελνο, σο έρσλ παξξεζίαλ νχλ, πξφο ηφλ 
Γεζπφηελ δπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ ζε, ζενθφξε Απμέληηε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ ραχλνλ θαί έθιπηνλ Παξζελνκήηνξ παλάκσκε, ηήο ςπρήο κνπ κεηάβαιε, 
εηο ξψζηλ θαί δχλακηλ, λχλ ηνχ ζείνπ θφβνπ, πνηείλ ηε θαί πξάηηεηλ, ηά 
δηθαηψκαηα Υξηζηνχ, φπσο εθθχγσ ηφ πχξ ηφ άζβεζηνλ, θαί θιήξνλ ηφλ 
νπξάληνλ, θαί ηήλ δσήλ ηήλ απέξαληνλ, δηά ζνχ εχξσ Γέζπνηλα, 
επθξαηλφκελνο πάληνηε.  

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

Δάλ δέ ηχρε εθηφο ηήο Σεζζαξαθνζηήο, ιέγε ηφ εμήο, Ηδηφκεινλ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Αλαηνιίνπ 

Ζ θαζαξά ηνχ Πλεχκαηνο ηνχ Αγίνπ ζνθία, ζθελψζαζα ελ ηή θαζαξά θαξδία 
ζνπ, πακκαθάξηζηε Απμέληηε, ζηε Πάηεξ, θαηά ηψλ πλεπκάησλ ηήο πνλεξίαο 
θνβεξφλ ζε δηψθηελ αλέδεημε, θαί νπ κφλνλ θνβεξφλ, αιιά θαί θξππηψλ 
λνζεκάησλ ηαηξφλ. Γηφ παξξεζίαλ θεθηεκέλνο πξφο ηφλ θηιάλζξσπνλ Θεφλ, 
ηή απαχζησ πξεζβεία ζνπ, ηψλ ςπρηθψλ εκάο παζψλ, θαί ζσκαηηθψλ 
ειεπζέξσζνλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Υαίξε Αγγέισλ εγθψκηνλ. Υαίξε βξνηψλ θαιινλή. Υαίξε δφμα ηνχ γέλνπο 
εκψλ. Υαίξε ζεία είζνδνο, πξφο βαζηιείαλ Θενχ. Υαίξε κεζίηξηα, πξφο ηφλ 
πιάζαληα. Υαίξε ιπηήξηνλ, ηφ ηήο αξραίαο αξάο, ζνί πάληεο άδνκελ, αίλνλ 
ραξηζηήξηνλ ρξεσζηηθψο, νη θαηαπνιαχνληεο, αεί ηψλ ζψλ αγαζψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ήιηνο ηδψλ ζε έθξημελ, επί ηαπξνχ Ηεζνχ, επισκέλνλ ζειήκαηη, θαί ε γή 
εζείεην, θαί αη πέηξαη εξξήγλπλην, θαί ηά κλεκεία θφβσ ελνίγνλην, θαί αί 
δπλάκεηο πάζαη εμίζηαλην, ζέ δ' σο εψξαθελ, ε Παξζέλνο Γέζπνηλα 
νινιπγκψ, νίκνη! αλεθξαχγαδε, ηί ηφ νξψκελνλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ ηνχ Φαιηεξίνπ, ιέγεηαη ν Καλψλ, νχ ε 
Αθξνζηηρίο.  
 

Απμέληηνλ ηφλ ζείνλ χκλψλ πξνθξφλσο. Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο, 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Απμήζαο, ηήλ πξφο Θεφλ αγάπεζηλ, Πάηεξ Απμέληηε, θαί θνζκηθήλ ζηνξγήλ 
θαηαιηπψλ, ζενθφξε θεηκήιηνλ, ρσξεηηθφλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηψλ ραξηζκάησλ 
αλαδέδεημαη.  
 
Τπήιζεο, εζεινπζίνηο λεχκαζη, Πάηεξ Απμέληηε, ζχ ηφλ δπγφλ Κπξίνπ ηφλ 
ρξεζηφλ, θαί ηήλ γήλ εθαηλνχξγεζαο, ηψλ αξεηψλ ηνίο δάθξπζη, θαηαπηαίλσλ 
ηαχηελ έλδνμε.  
 
Ξελψζαο, βηνηηθήο ζπγρχζεσο ηήλ ζήλ ςπρήλ θαί ηφλ λνχλ, θαί πξφο Θεφλ 
ζπλάςαο εκκειψο, ελ ζπληφλνηο αζθήζεζηλ, επί ηήο γήο σο άζαξθνο, 
επνιηηεχζσ Πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί λχλ, εζεσξήζε Γέζπνηλα, ε αθαηάιεπηνο, ζεαλδξηθή πνξεία ηνχ 
Υξηζηνχ, φο Θεφο ηε θαί άλζξσπνο, εθ ζνχ Αγλή γεγέλλεηαη, αλαθαηλίδσλ ηήλ 
νπζίαλ κνπ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρσκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο, ελππνζηάησ νθία Θενχ, νπ γάξ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ 
θηιάλζξσπε».  
 



Νελεπξσκέλνο, ηνχ ηαπξνχ ηή δπλάκεη θαηήξγεζαο, ηψλ δαηκφλσλ ηάο 
νξκάο, θαί κεζνδείαο δηέιπζαο, αζθήζεη ηξεπφκελνο, ηήλ ηνχησλ έθνδνλ.  
 
Σήλ ηψλ Αγγέισλ, επί γήο πνιηηείαλ κηκνχκελνο, ηφ θαζαξφλ ελ πξνζεπραίο, 
ελ αγξππλίαηο ηφ εχηνλνλ, πξνζχκσο δηήλπζαο, Πάηεξ Απμέληηε.  
 
Ηφλ ζαλάηνπ, ηαίο ςπραίο πξνμελνχζαλ Απμέληηε, επηγλνχο ηήλ εδνλήλ, δη' 
εγθξαηείαο ελέθξσζαο, απηήο ηά θηλήκαηα, ζεφθξνλ ζηε. 

Θενηνθίνλ 
Ο δηαπιάζαο, θαη' άξράο εθ ρνφο κε ηφλ άλζξσπνλ, πιαζηνπξγείηαη δη' εκέ, 
ελ ηή γαζηξί ζνπ Παλάκσκε, ηήλ πάιαη θαηάπησζηλ, επαλνξζνχκελνο.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ 

Δηο φξνο αλειζψλ, ζεσξίαο Πακκάθαξ, θαί πξάμεσο ζαθψο, αζηξαπαίο ηψλ 
ζαπκάησλ, σο ήιηνο έιακςαο, θαηαπγάδσλ ηά πέξαηα, φζελ ζήκεξνλ, ηήλ 
παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ενξηάδνκελ, πκλνινγνχληέο ζε πίζηεη, θαί πφζσ 
γεξαίξνκελ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Αλειζψλ ελ ηψ φξεη ηψλ αξεηψλ, βξαρπηάησ θειιίσ κάθαξ ζαπηφλ, 
ζπγθιείζαο ζηελνχκελνο, επί γήο δη' αζθήζεσο, θαί πξφο πιάηνο ζείνλ, 
παλζφθσο πηεξνχκελνο, ινγηζκψ ηειείσ αλήιζεο καθάξηε, φζελ ηνχο εηο 
βάζε πεηξαζκψλ εθπεζφληαο, αλείιθπζαο ζηε, ελεξγψλ ηά ηεξάζηηα, 
ζενθφξε Απμέληηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο Παξζέλνλ θαί κφλελ ελ γπλαημί, ζέ αζπφξσο Σεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, πάζαη 
καθαξίδνπζη γελεαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γάξ πχξ εζθήλσζελ, ελ ζνί ηήο 
ζεφηεηνο, θαί σο βξέθνο ζειάδεηο, ηφλ Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ ηψλ 
Αγγέισλ, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, αμίσο δνμάδνκελ, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ 
ζνπ, θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο αλπκλνχζηλ αμίσο, ηήλ δφμαλ ζνπ 
Γέζπνηλα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί Πηθξψο εθβνψζα, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία 
παζήκαηα.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 



έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Νηθεηήο θαηά πλεπκάησλ ηήο πνλεξίαο, ηή ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, Πάηεξ 
ζπλεξγεία, ψθζεο θαί ηή ράξηηη, θξαπγάδσλ Απμέληηε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 
Σψλ ρεηκάξξσλ ζενθφξε ηήο αλνκίαο, ηή πξνζεπρή πακκάθαξ, ζεαπηφλ 
φρπξψζαο, έθπγεο ηφλ ηάξαρνλ, ηξπθήο ηφλ ρεηκάξξνπλ δέ, πέπσθαο αμίσο 
παλφιβηε.  
 
Ο ζενθφξνο ηήλ πίζηηλ θαί ηήλ αγάπελ, ηήλ πξφο Θεφλ απμήζαο, πξφο 
κεηάξζηνλ χςνο, ζείαο νηθεηψζεσο, πςψζε θξαπγάδσλ ζνη, Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε.  
 
Ννπλερψο Πάηεξ πξνθξίλαο, ηήο ηψλ πξνζθαίξσλ ρακαηπεηνχο θπβείαο, ηήλ 
κή ζαιεπνκέλελ, ζείαλ σξαηφηεηα, πξνζχκσο, εθξαχγαδεο, Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Θεφλ Λφγνλ ζε ηεθνχζαλ ζαθψο εηδφηεο ζσκαηηθψο θπξίσο, νη πηζηνί 
Θενηφθνλ πάληεο νλνκάδνκελ, ηήλ θιήζηλ θαηάιιεινλ, θχζεη ηψλ πξαγκάησλ 
πξνζάγνληεο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θσο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Δρφκελα ηήο ζήο, νδνχ Πάηεξ ηά ζθάλδαια, νμχηεηη δηαλνίαο, αισβήησο 
δηήιζεο, θαί ςπρήο θαζαξφηεηη.  
 
Ηζφηεηη θξελψλ, ηήλ δσήλ δηειήιπζαο, ηά πξφζθαηξα παξαηξέρσλ, αησλίνηο 
δέ Πάηεξ, είο αεί πξνζηηζέκελνο.  
 
Ο βίνο ζνπ ιακπξφο, θαί ε πίζηηο νξζφδνμνο, ε άζθεζηο ζαπκαζία, 
εξηπκέλνο ν ιφγνο, ηή ράνηηη Απμέληηε.  

Θενηνθίνλ 
Ννχλ έρνληεο νξζφλ, δηδαγκάησλ αλάπιεσλ, ζέ πάλαγλε Θενηφθνλ, 
νλνκάδνκελ πάληεο, θαί πφζσ καθαξίδνκελ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αίλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Τηφλ ζε, θαί θσηφο θαί εκέξαο αλέδεημελ, ε πνιηηεία ζνπ κάθαξ, επζρεκφλσο 
Πάηεξ πεξηπαηνχληα, θαί θσζηήξα, δσήο ελ θφζκσ ιφγνλ επέρνληα.  
 



Μειέηελ, ηνχ ζαλάηνπ ηφλ βίνλ ζνπ ζέκελνο, δηαθεξφλησο ηφλ φξνλ, ηήο 
ζνθίαο Πάηεξ θαηαλνήζαο, κεηεηέζεο, πξφο ηήλ νθίαλ ηήλ ελππφζηαηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ναφλ ζε, ηνχ Θενχ θαί παζηάδα γηλψζθνκελ, ζηάκλνλ ιπρλίαλ θαί πιάθα, 
θεθηεκέλελ έλδνλ εγγεγξακκέλνλ, ηφλ δη' νίθηνλ, ζσκαησζέληα Λφγνλ 
παλάκσκε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σήλ ελ πξεζβείαηο 

Καηαηξπθήζαο ζεφθξνλ ηήο εγθξαηείαο, θαί ηάο νξέμεηο ηήο ζαξθφο 
ραιηλψζαο, ψθζεο ηή πίζηεη ζνπ απμαλφκελνο, θαί σο θπηφλ ελ κέζσ ηνχ 
Παξαδείζνπ εμήλζεζαο, Απμεληηε Πάηεξ ηεξψηαηε.  

Ο Οίθνο 
Σίο ηνχο αγσλάο ζνπ λχλ επαμίσο εμείπε, ή ηνχο πφλνπο ζνπ Πάηεξ, νχο 
ππέζηεο ελ γή, δηά ηήλ ζείαλ απφιαπζηλ; απφ βξέθνπο γάξ λφκνηο Κπξίνπ 
αθνινπζήζαο, θαί πξνζηάγκαζη ηνχηνπ ππεξεηήζαο, λένο εκίλ αλεδείρζεο 
Ηψβ ηνίο παιαίζκαζη, ηνχ θφζκνπ πάξνηθνο ψθζεο, θαί ηήο γήο απάζεο 
αιιφηξηνο, λεζηείαλ πίζηεη εμήζθεζαο, αγξππλίαλ, αγλείαλ εγάπεζαο, 
Απμέληηε Πάηεξ ηεξψηαηε.  
 

 π λ α μ ά ξ η νλ 
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Απμεληίνπ ηνχ 

ελ ηψ Βνπλψ.  
ηίρνη 

 Ο Βνπλφο, σο Κάξκεινο, ήλ Απμεληίσ,  

 Φαλέληη ηάιια πιήλ ηειεπηήο Ζιία.  

 Λείςε βίνλ δεθάηε Απμέληηνο ήδέ ηεηάξηε.  
 

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

 Φχζεη καξαλζείο ζαξθίνπ, ζάιιεη Μάξσλ,  

 Μεηεκθπηεπζείο ηήο Δδέκ ηψ ρσξίσ.  
 

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

 Πξάμεηο ηφ ηαχηφλ εχξε θιήζεσο πιένλ,  

 Πξφο ηφλ ζχλνηθνλ Αβξαάκ Αβξαάκεο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ. Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  



 
Χο ηεηξσκέλνο, ηή ηνχ Γεζπφηνπ Πάηεξ ζεία ζηνξγή, πάζαλ πξφο 
απηφλ αλέλδνηνλ ηήλ ξνπήλ, ηήο θαξδίαο ζνπ εθέθηεζν, Δπινγεκέλνο εί, ν 
Θεφο κνπ θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.  
 
Πεθσηηζκέλνο, ηή ηνχ σηήξνο αίγιε Πάλζνθε, ζθφηνπο ηφλ πξνζηάηελ 
ήιεγμαο θξαηαηψο, θνζκνθξάηνξαο θαζείιεο δέ, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ 
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.  

Θενηνθίνλ 
Ρεχζαζαλ πάιαη, ηήο πξφο ηφ θξείηηνλ αλαλεχζεσο, θχζηλ ηψλ αλζξψπσλ 
πάλαγλε βνπιεζείο, αλαπιάζαη θαηεζθήλσζελ, ν πιαζηνπξγφο Θεφο, ελ ηή 
γαζηξί ζνπ κφλε Παλχκλεηε.  
 

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».  
 
Οιηθψο πξφο Θεφλ κεηαζέκελνο, απεζείζσ ζαξθφο ηήλ εππάζεηαλ, θαί ηψλ 
ζαπκάησλ είιεθαο, ηήλ ελέξγεηαλ κέιπσλ. Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε 
ηφλ Κχξηνλ.  
 
Φνβεξφο απεθάλζεο ηνίο δαίκνζη, ηφλ Υξηζηφλ θεθηεκέλνο ζπιιήπηνξα, νχ 
ηφλ ηαπξφλ αξάκελνο, εθνινχζεζαο κέιπσλ. Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ρεηνξεχεη θαλείο ν Αξράγγεινο, θαί κελχεη ηνχ Λφγνπ ζνη Πάλαγλε, ηήλ ππέξ 
ιφγνλ ζχιιεςηλ, θαί ζσηήξηνλ θφζκσ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε θξαπγάδσλ 
ηφλ Κχξηνλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
ιε ηή ζεφηεηη Πάηεξ, ηψ βαπηηζκψ ζνπ ζπλεηάμσ, θαί δηαηεξήζαο 
αθξαηθλψο, ηφ ηήο εηθφλνο Μάθαξ αμίσκα, ηξηζζνθεγγεί ιακπξφηεηη, κεη' 
επθξνζχλεο πξνζερψξεζαο.  
 
Νχλ νπθ ελ αηλίγκαηη Πάηεξ, νπδέλ εζφπηξσ θαηνπηεχεηο, ηφλ ηεο ζεαξρίαο 
θσηηζκφλ, πξφο πξφζσπνλ δέ πάλζνθε πξφζσπνλ, ηήο ππέξ λνχλ 
ιακπξφηεηνο, θαί ζενπηίαο αμηνχκελνο.  
 
Χο έρσλ πνιιήλ παξξεζίαλ, πξφο ηφλ απάλησλ Βαζηιέα, Πάηεξ ιπηξσζήλαη 
δπζψπεη, ηνχο ηήλ ζήλ κλήκελ επηηεινχληαο πηζηψο, εθ πάζεο πεξηζηάζεσο, 



ίλα ζε πάληεο καθαξίδσκελ.  
Θενηνθίνλ 

εηξάο ηψλ εκψλ λχλ πηαηζκάησλ, ιχζνλ Παξζέλε Θενηφθε, ε ηήο 
επζπιαγρλίαο ηήλ πεγήλ, ηεθνχζα κφλε ζενκαθάξηζηε, θαί ζπκεδίαο 
έκπιεζνλ, φπσο αμίσο κεγαιχλσ ζε.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Απμήζεη ηψλ αγψλσλ ζνπ, επεχμεζαο ηά ηάιαληα, ά επηζηεχζεο θαί ηαχηα, ηψ 
ζψ πξνζήμαο Γεζπφηε, θαί ηφ Δχ δνχιε ήθνπζαο, θαί ηά ηνχηνπ αθφινπζα, 
πξφο φλ αεί κλεκφλεπε, ηψλ ζέ ηηκψλησλ εθ πφζνπ, Απμέληηε ζενθφξε.  

Θενηνθίνλ 
Καί ζρεηηθψο αζπάδνκαη, θαί πφζσ ηήλ πξνζθχλεζηλ, πξνζλέκσ πίζηεη θαί 
πφζσ, ηή παλαρξάλησ θαί ζεία, εηθφλη ζνπ Παλάκσκε, αθ' ήο ςπρψλ 
εθβιχδνπζη, θαί ηψλ ζσκάησλ Γέζπνηλα, ηάκαηα ηνίο πκλνχζη, ζέ Θενηφθνλ 
θπξίσο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Καί ή ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Ολεζίκνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Πνηακνχ ηά νξκήκαηα, ηνχ ηήο ράξηηνο θήξπθνο, σο Θενχ θαλέληα ζε πφιηλ 
έκςπρνλ, δηαθεξφλησο επθξαίλνπζη, ηά άξξεηα ξήκαηα, επί γήο ηνχ ηήο 
ηξπθήο, Παξαδείζνπ πινπηήζαληνο, νχ θαί γέγνλαο, δξαζηηθφο ππεξέηεο, 
εθκαλζάλσλ ηά νπξάληα Πακκάθαξ, ά νπθ εμφλ βξνηνίο θζέγμαζζαη.  
 
Σφ ηήο γλψκεο ειεχζεξνλ, θαί ςπρήο απηεμνχζηνλ, επγελεία πίζηεσο 
θαηειάκπξπλαο, ηήο επηγείνπ δέ Πάλζνθε, δνπιείαο απήιιαμαη, θαί ηή δεχγιε 
ηνχ Υξηζηνχ, ηφλ απρέλα ππέθιηλαο, φζελ έδξακεο, λνεηήο εθ δνπιείαο ηνχο 
αλζξψπνπο, απαιιάηησλ θαί πξνζάγσλ, ειεπζεξία ηήο ράξηηνο.  
 
Χο αθηίλά ζε Πάλζνθε, θεγγνβφινλ εμήζηξαςελ, ν ηνχ θφζκνπ Ήιηνο θαί 
Γηδάζθαινο, ηήλ νηθνπκέλελ ιακπξχλνπζαλ, θσηί ηνχ θεξχγκαηνο, θαί ηαίο 
ζείαηο αζηξαπαίο, ηήλ ηήο πιάλεο ζθνηφκαηλαλ, αθαλίδνπζαλ, θαί πνηθίισλ 
ζαπκάησλ ελεξγείαο, ηψλ πηζηψλ ηάο δηαλνίαο, θαηαθαηδξχλνπζαλ έλδνμε.  



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

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

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ' 
Απφζηνιε άγηε Ολήζηκε, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ, 
παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγεηαη ν Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Παζψλ κε δνχινλ φληα ιχηξσζαη Μάθαξ. Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
Ο Δηξκφο 

«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ, ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ».  
 
Πεθσηηζκέλνο ηή ζεία θαί θσηαπγεί, ηνχ σηήξνο ράξηηη, ηήλ δνθψδε κνπ 
ςπρήλ, δπζσπψλ, Ολήζηκε Υξηζηφλ, ηφλ θηιάλζξσπνλ Θεφλ, Μάθαξ 
δηάζσζνλ.  
 
Αθηηλνβφινηο ηνχ Παχινπ θαηαπγαζζείο, ιακπεδφζηλ έλδνμε, ηήο αγλνίαο ηήλ 
αριχλ, επρεξψο δηέθπγεο, Υξηζηψ, ραξηζηήξηνλ σδήλ, βνψλ Παλφιβηε.  
 
Θείνο εδείρζεο Πακκάθαξ Ηεξνπξγφο, θαί ηψ ζείσ Πλεπκαηη, δηαιάκπσλ 
ηειαπγψο, παληαρνχ δηέδξακεο Υξηζηφλ, αλαγγέιισλ επζεβψο, 
ζενκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Χξατζκέλε ηψ θάιιεη ηψλ αξεηψλ, ζενκήηνξάρξαληε, ηφλ Θεφλ ηφλ αιεζή, 
ππέξ λνχλ ζπλέιαβεο εκάο, ηφλ ηαίο ζείαηο αξεηαίο, θαηαθαηδξχλαληα.  
 

Χδή γ'  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».  
 
Νακάησλ ζείσλ ηή πεγή, πξνζπειάζαο ηφ ζηφκα, θαί ηξπθήο ηφλ 



ρεηκάξξνπλ, εμ απηήο αλαιαβψλ, ηφ πξφζσπνλ ηήο ζεπηήο Δθθιεζίαο, 
Έλδνμε θαηήξδεπζαο.  
 
Μεζέμεη θέγγνπο λνεηνχ, θαεηλφηαηνο ψθζεο, επζεβείαο ιακπάζη, ηάο 
θαξδίαο ηψλ πηζηψλ, θαηαθσηίδσλ ιακπξψο, ηή θσζθφξσ, αίγιε ηνχ 
θεξχγκαηνο.  
 
Διχζεο Παχινπ ηνίο δεζκνίο, εθ δνπιείαο ηήο πιάλεο, θαί ηή ειεπζεξία, ηήο 
ράξηηνο ηηκεζείο, Τηφο Θενχ γεγνλψο, θιεξνλφκνο, ζείνο αλαδέδεημαη.  

Θενηνθίνλ 
Γνιίσο φθηο κε ηφ πξίλ, σο αηρκάισηνλ είιε, δη απάηεο εξπχζαο, δηά ζνχ δέ 
ηήο απηνχ, δνπιείαο απαιιαγείο Θενκήηνξ, χκλνηο καθαξίδσ ζε.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Δθ δνπιείαο ηήο πιάλεο απαιιαγείο, απειεχζεξνο ψθζεο ελ ηψ Θεψ, απηνχ 
δνχινο γλήζηνο, ρξεκαηίζαο ελ ράξηηη, θνηλσλφο δεζκψλ δέ, ηνχ Παχινπ 
γελφκελνο, δηά Υξηζηφλ εθηάλζεο, αδίθσο Απφζηνιε, φζελ εμηψζεο, 
καξηπξήζαο λνκίκσο, ηήο άλσ ιακπξφηεηνο, Ηεξάξρα Ολήζηκε, δηά ηνχην 
βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο Παξζέλνλ θαί κφλελ ελ γπλαημί, ζέ αζπφξσο ηεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, πάζαη 
καθαξίδνπζη, γελεαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γάξ πχξ εζθήλσζελ, ελ ζνί ηήο 
ζεφηεηνο, θαί σο βξέθνο ζειάδεηο, ηφλ Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ ηψλ Αγγέισλ 
θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, αμίσο δνμάδνκελ, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ, θαί 
ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο άλπκλνχζηλ αμίσο, ηήλ δφμαλ ζνπ Γέζπνηλα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο δηά ζπιάγρλα ειένπο. Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αλεμάληιεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία 
παζήκαηα.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Ο ζέισλ άπαληαο, ζσζήλαη Κχξηνο, εθ δπγνχ ζε δνπιείαο ηεξνπξγφλ, Μάθαξ 
πξνρεηξίδεηαη, Ηεξνπξγνχληα ηφ ζεπηφλ, ζενθάληνξ Δπαγγέιηνλ.  
 
Τηφο ζχ γέγνλαο, Θενχ ηή ράξηηη, ηφλ απηνχ θαηαγγέιισλ κνλνγελή, Λφγνλ 



ηφλ ατδηνλ, κεηά ζαξθφο ηνίο επί γήο, παξαδφμσο νκηιήζαληα.  
 
Λνγίσ θξίζεσο, θαί ζείσ ρξίζκαηη, ηψ ηήο Ηεξσζχλεο σο Ηεξεχο, Πάλζνθε 
δηέπξεςαο, θαί θαξηεξία ηψλ δεηλψλ, Μάξηπο ζείνο ερξεκάηηζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο θχζεη άλαξρνο, Τηφο θαί άρξνλνο, ρξνληθήλ εθ Παξζέλνπ Κφξεο αξρήλ, 
ζέισλ θαηαδέρεηαη, ηνπο ππφ ρξφλνλ εθ θζνξάο, αλαπιάζαη πξνκεζνχκελνο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Ννφο νμχηεηη θαί ςπρήο, Μάθαξ θαζαξφηεηη πάληαο, ηνχ δπζκελνχο 
ππεξηπηάκελνο, βξφρνπο αλπςψζεο πξφο νπξαλίνπο ζθελάο, πηεξνίο 
ζενγλσζίαο αλαθεξφκελνο.  
 
Ο ζφο Απφζηνινο αγαζέ, ηήλ δηά ζαξθφο ζνπ παξνπζίαλ πξφο αλζξψπνπο 
εθήξπμε, ηνχο πεπιαλεκέλνπο πξφο ζήλ επίγλσζηλ, νδεγψλ θαί θσηίδσλ, 
αίγιε ηήο πίζηεσο.  
 
Ναφο εδείρζεο παλεππξεπήο, έλδνλ θεθηεκέλνο σο ιπρλίαλ, ηφ θέγγνο ηήο 
ζείαο ράξηηνο, ηή νηθνδνκία ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο ηεζεκειησκέλνο Μάθαξ 
Ολήζηκε.  

Θενηνθίνλ 
Σήο ακαξηίαο κνπ ηάο ζεηξάο, ηή ζή κεζηηεία, θαί πξνζηαζία, Παξζέλε 
δηάξξεμνλ, ηψλ απεγλσζκέλσλ ζχ γάξ ππάξρεηο ειπίο, ηψλ πίζηεη 
πξνζηξερφλησλ, ηή ζεία ζθέπε ζνπ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Αζηξάςαο σο ήιηνο, νπξαλφζελ ν θιεζείο, ηψ θσηηζκψ ηήο ράξηηνο, 
επαθήθελ αθηίλά ζε ηειαπγή, επηφλσο ειαχλνπζαλ, ηήο αγλνίαο ηφλ δφθνλ 
Πακκαθάξηζηε.  
 
Λακπξψο εζηειίηεπζαο, ηψλ αλφκσλ ηά ζαζξά, θαί δπζζεβή θξπάγκαηα, 
επζεβείαο θζεγγφκελνο επζεβψο, ηά ζεία δηδάγκαηα, Ηεξάξρα Κπξίνπ 
παλζεβάζκηε.  

Θενηνθίνλ 
Τπάξρσλ ππεχζπλνο, ακαξηίαηο θαί δεηλψο, ηξαπκαηηζζείο ν δείιαηνο, επί ζέ 
Θενκήηνξ ηήλ ζπκπαζή, πξνζθεχγσ δεφκελνο, ηάο νπιάο εμαιείςαη ηψλ 
πηαηζκάησλ κνπ.  



 
Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Χο αθηίο εμέιακςαο, ηή νηθνπκέλε, ηαίο βνιαίο ιακπφκελνο, ειίνπ κάθαξ 
πακθανχο, Παχινπ ηνχ θφζκνλ θσηίζαληνο, δηφ ζε πάληεο, ηηκψκελ Ολήζηκε.  

Ο Οίθνο 
έ ππφ Παχινπ ηνχ ζνθνχ, ηήο ζάιπηγγνο ηήο ζείαο, ηή πίζηεη πξνζαρζέληα, 
θαί ιφγσ θσηηζζέληα ηήο αιεζείαο κπζηηθψο, θαί καξηπξεζέληα επ' εξγαζία 
αξεηήο, θαί πίζηεσο ζηεξξφηεηη, ηίο εγθσκηάζαη ηζρχζεη, σο φλησο θαη' αμίαλ, 
ή ηνχο πφλνπο επθεκήζαη, ελ νηο ζηεξξψο έπαπζαο ηήλ πιάλελ. Υξηζζείο 
γάξ Ηεξεχο ελ Πλεχκαηη ζείσ, εθ δνπιείαο θνζκηθήο, θαί Απνζηφισλ θήξπγκα 
ιαβψλ, κεηέζρεο θαί ηψλ ζηεθάλσλ, δηφ ζε πάληεο ηηκψκελ Ολήζηκε.  
 

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

καζεηνχ ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Παχινπ.  
ηίρνη 

 Ήπισζελ Ολήζηκνο εηο ζιάζηλ ζθέιε,  

 Παχινπ ζθειψλ δξακφληα γελλαίνπο δξφκνπο.  

 Πέκπηε Ολεζίκνπ ζθέιεα ζξαχζαλ δεθάηε ηε.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Ματσξ αηθηδφκελνο ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

 Μάζηημη πιεζζείο ηάο ςφαο εκπαηγκάησλ,  

 Γαπτδ ηφ ξεηφλ θάζθε, Μάξηπο Ματσξ.  
 

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

 Αλζξψπηλνλ παξήιζελ αζκέλσο βίνλ,  

 Δπζέβηνο ηφ ζαχκα θαί ηψλ Αγγέισλ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο νζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ. 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Σφ καθάξηνλ απείιεθαο Ολήζηκε, ηέινο θαί ηήλ αλψιεζξνλ, αζαλαζίαλ 
εμηψζεο κάθαξ θαζνξάλ θαί κέιπεηο γεζφκελνο Υξηζηψ. Δπινγεηφο εί ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ρσκαιέσ ζνπ θξνλήκαηη Ολήζη κε, πιάλεο ηά κεραλήκαηα, θαηεπάηεζαο, 
επζεβείαο ηαχηα θαζειψλ, νξγάλνηο ζεφζνθε βνψλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν 



ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
Θενηνθίνλ 

Χο ππάξρνπζα παλάκσκνο Θεφλπκθε, Λφγνλ Θενχ ζπλέιαβεο, ηφλ 
αρσξήησο ελ ηνίο θφιπνηο φληα ηνχ Παηξφο, ρεξζί ηε θξαηνχκελνλ ηαίο ζαίο, 
επινγεκέλε Παλαγία, Θενκήηνξ αγλή.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη. έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
χλ Αγγέινηο ρνξεχσλ Μάθαξ Ολήζηκε, καξηπξίνπ ηε ζηέθεη 
θαηαθνζκνχκελνο, ζξφλσ λχλ θαηδξψο, ηνχ Γεζπφηνπ παξίζηαζαη, φλ 
ππεξπςνχκελ, είο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Απνζηφισ ηψ ζείσ δηαθνλνχκελνο, απνξξήησλ ηψλ ζείσλ έζρεο ελέξγεηαλ, 
θήξπμ άιεζήο, Υξηζηνχ Μάθαξ γελφκελνο, φλ ππεξπςνχκελ είο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Ηακάησλ ηήλ ράξηλ εθ ηήο αθζφλνπ πεγήο, ηνχ σηήξνο πινπηήζαο πάζη 
κεηέδσθαο, ηνχηνπ πεηζαξρψλ, Μάθαξ ζείνηο πξνζηάγκαζηλ, φλ 
ππεξπςνχκελ, είο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μπεζέληεο ηφ ζαχκα ηήο ζήο ηαίο νπξαλίαηο ηξαηηαίο, λχλ κεγαιχλσ ζε.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο 

Μαζεηεπζείο παλφιβηε, Παχισ ηψ Κνξπθαίσ, ηψλ Απνζηφισλ πάλζνθε, ζχλ 
απηψ πεξηήιζεο, ηήλ γήλ ζηεξίδσλ ηψ ιφγσ, παξεηκέλαο θαξδίαο, ηή πιάλε 
ηνχ αιάζηνξνο, θαί ηειέζαο ηφλ δξφκνλ, ελ νπξαλνίο, ηψ Υξηζηψ παξίζηαζαη 
ζχλ Αγγέινηο, Απφζηνιε Ολήζηκε, ππέξ θφζκνπ πξεζβεχσλ.  

Θενηνθίνλ 
Σήο ππέξ λνχλ ινρείαο ζνπ, ηφ παξάδνμνλ ζαχκα, λνχο νπθ Αγγέισλ 
δχλαηαη, νπ βξνηψλ εξκελεχζαη, ή ελλνήζαη Παξζέλε, ηίθηεηο γάξ απνξξήησο, 
Θεφλ ηφλ ππεξνχζηνλ, φλ πκλεί πάζα θηίζηο, σο Πνηεηήλ, ζχλ Παηξί θαί 
Πλεχκαηηηψ Αγίσ νχ ηήο ραξάο αμίσζνλ, θαί εκάο Θενηφθε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηψλ Αίλσλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

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

Αξρή 
ΤΖ ΗΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πακθίινπ, θαί ηψλ ζχλ απηψ.  

 



ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ Πξνζφκνηα ηηρεξά. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Απνζηφισλ ηζάξηζκνη, Αζινθφξνη γελφκελνη, ινγηζκφλ νκφδεινλ αλειάβεηε, 
κή πηνεζέληεο ηήλ άζενλ, ηπξάλλσλ σκφηεηα, αιι' αλδξείσο θαί ζηεξξψο, 
ηφλ σηήξα θεξχμαληεο, ππεκείλαηε, ηψλ κειψλ ηάο ζηξεβιψζεηο, ηή ειπίδη 
ηάο κειινχζαο απνιαχζεηο, ήδε θαξπνχκελνη Πάλζνθνη.  
 
Καξηεξία ληθήζαληεο, ηψλ αζέσλ ηήλ έλζηαζηλ, θαί πνηθίινηο είδεζη 
πξνζπαιαίζαληεο, θνιαζηεξίσλ ηφλ ζηέθαλνλ, αμίσο εδέμαζζε, εθ ρεηξφο 
δσαξρηθήο, θιεξνπρίαλ αλψιεζξνλ, λχλ πινπηήζαληεο, ελ ζθελαίο αησλίνηο 
ηψ σηήξη, θαί Γεζπφηε ηψλ απάλησλ, ζπκβαζηιεχνληεο Έλδνμνη.  
 
χλ Πακθίισ ζεφθξνλη, θαί Οπάιεληη έιεπθνο, Γαληήι, Θεφδνπινο, Ζζαταο 
ηε, Ηεξεκίαο Ζιίαο ηε, θαί ζείνο Πνξθχξηνο, Παχινο, Ηνπιηαλφο, ακνπήι ν 
ζαπκάζηνο, λχλ ηηκάζζσζαλ, πκλσδίαηο αζκάησλ θαί πνηθίινηο, εγθσκίνηο νη 
γελλαίνη, θαί αεηζέβαζηνη Μάξηπξεο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δπνκβξίαηο παλάρξαληε, ηήο ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηνο, ηήλ εκήλ δηάλνηαλ 
θαηαδξφζηζνλ, ε ηήλ ζηαγφλα θπήζαζα, Υξηζηφλ ηφλ ηήλ άκεηξνλ, αλνκίαλ 
ηψλ βξνηψλ, νηθηηξκνίο απνζκήρνληα, θαί θαηάθιπζνλ, ηήλ πεγήλ ηψλ παζψλ 
κνπ, θαί ρεηκάξξνπ, θαηαμίσζνλ ηξπθήο κε, ηή αεηδψσ πξεζβεία ζνπ.  

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ αλαγηλψζθεηαη ν Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Γήκνλ δσδεθάξηζκνλ Αζινθφξσλ αλακέιπσ. Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο, 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Γπλάκεη, ηνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, ε δσδεθάξηζκνο, ζπγθξνηεζείζα θάιαγμ 
θαξηεξψο, δπζζεβνχλησλ ηήλ άζενλ, θαί πνλεξάλ παξάηαμηλ, σο ληθεθφξνο 
εηξνπψζαην.  



 
Ζ ζρχλζε, ηνίο αζινθφξνηο Μάξηπζηλ, ν δπζκελήο πξνζβαιψλ, ηήλ γάξ 
απηνχ θαξέηξαλ ν δεηλφο, εθθελψζαο πηθξφηαηα, θαηαβαιείλ νπθ ίζρπζε, ηψλ 
αξηζηέσλ ηήλ ζηεξξφηεηα.  
 
Μαλίαο, ειιεληθήο ηφ θξχαγκα, θαηεπαηήζαηε, ζεία ζπλέζεη Μάξηπξεο 
Υξηζηνχ, θαί ζνθία θνζκνχκελνη, ή αληηπείλ νπθ, ίζρπζαλ, νη επζεβέζηλ 
αληηθείκελνη.  
 
Ο ζείνο, θαί ζεεγφξνο Πάκθηινο, επαιεζεχνπζαλ, πεπινπηεθσο ηήλ θιήζηλ 
αιεζψο, ηήο θηιίαο ηφλ ζχλδεζκνλ, πξφο ηφλ Υξηζηφλ εηήξεζε, κέρξη 
ζαλάηνπ αδηάξξεθηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Νεθέιελ, δηθαηνζχλεο Ήιηνλ, εκίλ εθιάκςαζαλ ηφλ ηνχ Παηξφο Τηφλ 
κνλνγελή, Θενηφθε παλχκλεηε, παλεπζεβψο δνμάδνληεο, δηαπαληφο ζε 
καθαξίδνκελ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα. χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Γηέπξεςαο επζεβψο, έξγσ θαί ιφγσ θαί ζεπηψ ρξίζκαηη, Μάξηπο Υξηζηνχ 
Πάκθηιε, ηήο ηεξσζχλεο ζεφζνθε.  
 
Χο ιχξα παλεππξεπήο, φκνινγίαο εκκειψο άδνπζα, θζφγγνπο Υξηζηνχ 
Μάξηπξεο, ζπγθεθξνηεκέλνη γεγφλαηε.  
 
Γξακφληεο πξφο ηφλ ζθνπφλ, ηήο νπξαλίνπ θαί ζεπηήο θιήζεσο, σο ληθεηαί 
ζηέθαλνλ, παξά ηνχ Γε ζπφηνπ εηιήθαηε.  

Θενηνθίνλ 
Δζθήλσζελ ελ εκίλ, ν ελ πςίζηνηο θαηνηθψλ Πάλαγλε, ππεξθπψο ζάξθα γάξ, 
εθ ζνχ πξνζιαβψλ εκθηάζαην.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Κνιαζηεξίσλ θνβεξψλ πξνθεηκέλσλ, νη ηνχ Κπξίνπ Αζιεηαί νη γελλαίνη, ελ 
απηνήησ ραίξνληεο θξνλεκαηη, ηνχηνηο πξνζσκίιεζαλ, ηήο ζαξθφο 
αινγνχληεο, φζελ εθιεξψζαλην, αησλίδνπζαλ δφμαλ, ππέξ εκψλ 
πξεζβεχνληεο αεί, ηψλ επθεκνχλησλ απηψλ ηά παιαίζκαηα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οχ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηφθε, ηνχ επραξίζησο αλπκλείλ εθ θαξδίαο, ηά ζά 
ειέε Γέζπνηλα νη δνχινί ζνπ, θξάδνληεο θαί ιέγνληεο, Παλαγία Παξζέλε, 
πξφθζαζνλ θαί ιχηξσζαη, εμ ερζξψλ ανξάησλ, θαί αλαγθψλ θαί πάζεο 
απεηιήο, ζχ γάξ ππάξρεηο, εκψλ ε αληίιεςηο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 



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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ, ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Κεθνζκεκέλε ηνίο ζείνηο ηψλ Απνζηφισλ, θαί Πξνθεηψλ ραξίζκαζηλ ε 
ρνξνζηαζία, ψθζε ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ, ε ηνχησλ ηζάξηζκνο, Γέζπνηα 
θαλείζα πξνλνία ζνπ.  
 
Απφ πνηθίισλ αρζέληεο πνιηηεπκάησλ, σο ελ βξαρεί νιφθιεξνλ ηχπνλ 
εθθιεζίαο, ζψδεηλ εμηψζεηε, ζπκθψλσο θξαπγάδνληεο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 
Ραδηνπξγίαη ηπξάλλσλ θαί κεζνδείαη, ηνχο Αζιεηάο νπθ έθακςαλ νπδέ ηψλ 
βαζάλσλ, πφλνη εκαιάθηζαλ, πξνζχκσο θξαπγάδνληαο. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  
 
Ηζπλφκελνο παιάκε ηή ηνχ Γεζπφηνπ, ηφλ δη' απηφλ εθνχζηνλ ζάλαηνλ 
ππέζηε, δήκνο ν παλεχθεκνο, Μαξηχξσλ θξαπγάδνληεο. Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Θεεγνξίαηο ελερνχκελνη Θενηφθε, ηαίο πεξί ζνχ θαί βιέπνληεο, ηνχησλ ηάο 
εθβάζεηο, Υαίξέ ζνη θξαπγάδνκελ, Παξζέλε Παλάκσκε, νη ιειπηξσκέλνη ηψ 
ηφθσ ζνπ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο Άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Μή θέξσλ ηνίο ελ γή, πξνζαλέρεηλ ψ Πάκθηιε, ηήλ έλζενλ πνιηηείαλ, ήλ εθ 
βξέθνπο κεηήιζεο, αζιήζεη θαηειάκπξπλαο.  
 
Ο ζεία πνιηά, θαί ζπλέζεη θνζκνχκελνο, ηήο πφιεσο ηήο Αγίαο, σξκεκέλνο 
Οπάιεο, σο Μάξηπο εζηεθάλσηαη.  
 
Ννχλ έρσλ ηνχ Υξηζηνχ, σο ηνχ Παχινπ νκψλπκνο, παλεχθεκε ηψλ 
Μαξηχξσλ, ηψ ζηεθάλσ λνκίκσο, αζιήζαο θαηεγιάτζαη.  

Θενηνθίνλ 
Αλψξζσζαο Αγλή, ηφ ηήο Δχαο νιίζζεκα, θπήζαζα Θεφλ Λφγνλ, ηφλ ηψλ 
θαηεξξαγκέλσλ, ηήλ πηψζηλ αλνξζψζαληα.  
 



Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Διπίζηλ, αησλίνπ δσήο ζηεξηδφκελνη, ηάο ηψλ ζσκάησλ ζηξεβιψζεηο, 
γεγεζφηεο έθεξνλ νη γελλαίνη, νη ηψλ ζείσλ, ππνθεηψλ ζνπ ψηεξ νκψλπκνη.  
 
Θαλάησ, ηήλ δσήλ ηήλ ακείλσ σλήζαλην, ν ακνπήι θαί Ζιίαο, Γαληήι θαί 
ζείνο Ηεξεκίαο, θαί πξφο ηνχηνηο, ν Ζζαταο ν κεγαιψλπκνο.  
 
Λακπηήξαο, ηψ Θεψ θαεηλνχο, λχλ ε Αίγππηνο, εμαλαηέιιεη ε πάιαη, 
βαζπηάησ ζθφηεη θαιππηνκέλε, ηήο αγλνίαο, ζενγλσζίαο θέγγνο 
πινπηήζαζα.  

Θενηνθίνλ 
ξνο ζε, Γαληήι εζεψξεη Παλάκσκε, εμ νχ εηκήζε ν ιίζνο, ν ζπληξίςαο 
πάζαλ πιάλεο εηθφλα, θαί πιεξψζαο, ζενγλσζίαο πάληα ηά πέξαηα.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Φηιήζαο Υξηζηνχ, ηά ζεία ζειήκαηα, εδείρζεο Πηζηψλ, αθέζησξ θηιφρξηζηνο, 
γελλαηφθξνλ Πάκθηιε, δηά ηνχην θαί καθαξίδνκελ, ηήλ ζεπηήλ ζνπ παλήγπξηλ. 
Πξεζβεχσλ κή παχζε ππέξ πάλησλ εκψλ.  

Ο Οίθνο 
Ηδνχ εμέιακςελ ε θσζθφξνο, θαί θσηαπγήο ζεία κλήκε ηνχ ζηεξξνχ 
αζιεηνχ, Πακθίινπ ηνχ ζενθήξπθνο, πάλησλ ηάο φςεηο θαί ηάο θαξδίαο 
θαηαπγάδνπζα θέγγεη ηψ αλεζπέξσ. Πεξηραξψο, ψ θηιένξηνη, δεχηε 
ζπλδξάκσκελ, θαί ηήλ ηνχηνπ ζείαλ εκέξαλ, σο θαιήλ ενξηήλ εληαχζηνλ, ηνίο 
άζκαζη θαηαζηέςσκελ, επινγνχληεο πκλνχληεο ηφλ Κχξηνλ, ηφλ ηνχηνλ αμίσο 
ζηεθαλψζαληα. Πξεζβεχεη γάξ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Πακθίινπ, 

Οπάιεληνο, Παχινπ, ειεχθνπ, Πνξθπξίνπ, Ηνπιηαλνχ, Θενδνχινπ, Ζιία, 
Ηεξεκίνπ, Ζζατνπ, ακνπήι θαί Γαληήι.  

ηίρνη 

 Τπέξ ηφ πάλ ζε Πάκθηινο θηιψλ Λφγε,  

 Καί ηήλ ηνκήλ εγείην ηήο θάξαο θίιελ.  

 Παχινλ έιεπθνο, θαί έιεπθνλ νπάιεο,  

 Βιέπσλ ηνκή ραίξνληα, ηήλ ηνκήλ θέξεη.  

 Ήιαλην πξφο πχξ Μάξηπξεο ζείνη δχν,  

 Θείνπ πφζνπ πχξ έλ ηξέθνληεο νη δχν.  

 ηαπξνχζη δνχινη ηήο πιάλεο επί μχινπ,  

 Καί Θεφδνπινλ, δνχινη Δζηαπξσκέλνπ.  

 Κιήζεηο Πξνθεηψλ θαί ηειεπηάο Μαξηχξσλ,  



 Απρνχζη πέληε κάξηπξεο ηεηκεκέλνη.  

 Έθηε θαί δεθάηε μίθνπο ηάκε Πάκθηινλ αθκή.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ ηψλ ελ Μαξηπξνπφιεη, θαί 
ηνχ Οζίνπ Μαξνπζά, ηνχ αλεγείξαληνο ηήλ πφιηλ επ' Ολφκαηη ηψλ Μαξηχξσλ.  

ηίρνη 

 Ζ θιήζηο έξγνλ καξηπξσλχκσ πφιεη,  

 Πνιιψλ ελ απηή καξηπξεζάλησλ μίθεη.  

 ηέξμαο Μαξνπζάο ηφλ Θεφλ ζθφδξα ζθφδξα,  

 Θεψ παξαζηάο, ηέξπεηαη ζθφδξα ζθφδξα.  
 

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

 Εσήο καηαίαο εθπεξαηψζαο ρξφλνλ,  

 Εή Φιαβηαλφο εηο ηφλ αηψλα ρξφλνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Φιαβηαλνχ, 
Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Φαηδξψ πξνζψπσ, θαί δηαλνίαο θαζαξφηεηη, κάξηπο πξννξψλ ηήλ κέλνπζάλ 
ζε ραξάλ, ηψλ βαζάλσλ θαηεθξφλεζαο, θαηαμεφκελνο αλειεψο, Πακκάθαξ 
Πνξθχξηε.  
 
Ο Νεαλίαο, ηξείο ελ θακίλσ ζψζαο Θεφο, νχηνο αζινθφξε Μάθαξ ζε δη' 
απηφλ, ελ ππξί νινθαπηνχκελνλ, ζαθψο πξνζδέρεηαη, σο επσδέζηαηνλ ζχκα 
Πνξθχξηε.  
 
Ρψκε ςπρήο ηε, θεθνζκεκέλνο θαί ηνχ ζψκαηνο, πάζαλ ηνχ ηπξάλλνπ 
έιεπθε ηήλ ηζρχλ, θαηαβέβιεθαο παλεχθεκε, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο, κνπ 
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.  

Θενηνθίνλ 
Χο Θενηφθνο, σξαηνηέξα πάζεο θηίζεσο έθπο, ηνχ Θενχ γάξ γέγνλαο 
αιεζψο, ελδηαίηεκα παλάγηνλ. Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημί Παλάκσκε 
Γέζπνηλα,  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 



δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Νφκνηο ζχ πεηζφκελνο Υξηζηνχ, απέζνπ άπαληα Πάλζνθε έιεπθε, σο 
ζηξαηηψηεο δέ γέγνλαο, επζεβείαο θαί δηδάζθαινο, θαί ηψλ ρεξψλ θαί 
νξθαλψλ επηκεινχκελνο, θαί θξαπγάδσλ. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Αίγιε αλαιάκπσλ λνεηή, Πξεζβχηα έλδνμε, Μάξηπο ζεφδνπιε, θαί δνχινο 
γλήζηνο γέγνλαο, ηφλ Γεζπφηελ εθκηκνχκελνο, νχ ηφλ ζηαπξφλ επηπνζψλ, 
ζηαπξφλ ππέκεηλαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα θξαπγάδσλ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ναφο θαλείο, Ηνπιηαλέ, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηξφπσλ ρξεζηφηεηη, θαηαθε, 
θφζκεζαη, πιήξεο κέλ, επζεβείαο θαί πξα φηεηνο, πιήξεο δέ πίζηεσο νθζείο, 
νινθαπηνχκελνο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα θξαπγάδσλ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ακήησξ ν Λφγνο εθ Παηξφο ππάξρσλ πξφηεξνλ, απάησξ γέγνλελ, εθ ζνχ ηφ 
δεχηεξνλ Πάλαγλε, ζαξθσζείο ν πξίλ αζψκαηνο, δη' επζπιαγρλίαλ βνπιεζείο, 
ζψζαη ηνχο ςάιινληαο. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε Υξηζηφο, ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Μφλελ ηήλ νπξάληνλ έρεηλ δσήλ πνζνχληεο,, Αζινθφξνη, ηψλ ηήο επηθήξνπ 
θαί θζαξηήο, κεγαινθξφλσο θαηεθξνλήζαηε, θαί λχλ ηξνθήο ηήο θξείηηνλνο, 
θαί ηήο καθαξίαο απνιαχεηε.  
 
Έλδνλ λχλ ηνχ ζείνπ ιεηκψλνο, πεξηρνξεχεηε πξνζχκσο, ηψλ απαπγαζκάησλ 
ηή πεγή, παξεζηεθφηεο Μάξηπξεο έλδνμνη, αθ' ήο απαξπφκελνη, ηάο 
ιακπεδφλαο θαηαιάκπεζζε.  
 
Λφγσ θαζεξάκελνη ζείσ, ηάο ηψλ ςπρψλ πκψλ θειίδαο, θαί ηνχο δεξκαηίλνπο 
ρηηψλαο, δηά βαζάλσλ απνδπζάκελνη, παλεππξεπέο ηκάηηνλ, ηνχ ζσηεξίνπ 
εκθηάζαζζε.  
 
Πάλησλ ηψλ ελ πίζηεη ηεινχλησλ, ηήλ παλανίδηκφλ ζνπ κλήκελ, ηήο 
δσδεθαξίζκνπ ρνξείαο, λχλ κεκλεκέλε, πξφο ηνλ Γεζπφηελ Υξηζηφλ, ηήο 
κεηά ζνχ ζθελψζεσο αμησζήλαη θαζηθέηεπζνλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο Μήηεξ ηνχ κφλνπ Γεζπφηνπ, πάλησλ θηηζκάησλ ππεξηέξα, πέθελαο 
Παξζέλε Μαξία, δηφ πηζηνί ζε, πάληεο Παλάκσκε, αεί επαγαιιφκελνη, ελ 
πκλσδίαηο κεγαιχλνκελ.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  



Αξρή 
ΤΖ ΗΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήηκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Θενδψξνπ ηνχ Σήξσλνο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο β' 

ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 
Γψξνλ ν Υξηζηφο πινπηνπνηφλ, ζέ ηή νηθνπκέλε παξέζρελ, ψο επεξγέηεο 
Θεφο, δψξφλ ζνπ ηφ ηίκηνλ αίκα Θεφδσξε, δη' απηφλ εθρεφκελνλ, θαί 
ζενζεβείαο, δήισ πξνζθεξφκελνλ, απηψ δεμάκελνο, ψ λχλ επζεβεί 
παξξεζία, Μάξηπο παξηζηάκελνο πάληαο, ηνχο εηο ζέ πξνζηξέρνληαο 
δηάζσζνλ.  
 
Πχξγνο ρξεκαηίδεηο αζθαιήο, ηάο ηψλ ελαληίσλ εθφδνπο απνθξνπφκελνο, 
πξφκαρνο αήηηεηνο, ηψλ επθεκνχλησλ ζε, νμπηάηε αληίιεςηο, ζεξκή 
πξνζηαζία, ζχληνκφο ηε ιχηξσζηο, θνηλή βνήζεηα, πξέζβπο δπλαηψηαηνο 
κάθαξ, ξχζηεο εηνηκφηαηνο πάλησλ, ηψλ πηζηψο αηηνχλησλ ζε Θεφδσξε.  
 
Έρσλ ηφλ ρεηκάξξνπλ ηήο ηξπθήο, θαί ηφ ηήο αθέζεσο χδσξ, Υξηζηφλ 
επτιαηνλ, Μάξηπο αιεζέζηαηνο, απηνχ γελφκελνο, ηψλ ρεηκάξξσλ κε 
ιχηξσζαη, ηψλ ηήο αλνκίαο χδσξ κνη θαηεχλαζνλ, ηφ αλππφζηαηνλ, παχζνλ, 
πεηξαζκψλ θαηαηγίδαο. ζψζνλ πξφο ηήλ άλσ γαιήλελ, αμηνκαθάξηζηε 
Θεφδσξε.  

Γφμα... Ήρνο β' 
Θείσλ δσξεψλ επψλπκφλ ζε γεξαίξνκελ, ηξηζκάθαξ Θεφδσξε, ηνχ θσηφο 
γάξ ηνχ ζείνπ, άδπηνο θσζηήξ αλαδεηρζείο, θαηέιακςαο άζινηο ζνπ, ηήλ 
ζχκπαζαλ θηίζηλ, ηνχ ππξφο αθκαηφηεξνο θαλείο, ηήλ θιφγα θαηέζβεζαο, θαί 
ηνχ δνιίνπ δξάθνληνο, ηήλ θάξαλ ζπλέηξηςαο, δηφ ελ ηνίο άζινηο ζνπ, Υξηζηφο 
επηθακθζείο, εζηεθάλσζε ηήλ ζείαλ θάξαλ ζνπ, Μεγαινκάξηπο αζιεηά. Χο 
έρσλ παξξεζίαλ πξφο Θεφλ, εθηελψο ηθέηεπε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε 

Γέμαη ηήλ ηθέζηνλ σδήλ, ηψλ ζψλ νηθεηψλ Θενηφθε, ήλ ζνη πξνζάγνκελ. 
Γέζπνηλα δηάζσζνλ, απνξνπκέλνπο εκάο, θαί θηλδχλσλ εμάγαγε, ηήλ 
πνίκλελ ζνπ ηαχηελ, πίζηεη ζνη πξνζπίπηνπζαλ, ελ ηψ ζεπηψ ζνπ λαψ, ζχ 
γάξ ηφλ σηήξα ηεθνχζα, έρεηο παξξεζίαλ σο Μήηεξ, εθηελψο πξεζβεχεηλ 
ηνχ ζσζήλαη εκάο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε ε ακίαληνο ακλάο, έβιεςε ηφλ ίδηνλ άξλα, επί ζθαγήλ σο θξηφλ, ζέινληα 
ειθφκελνλ, ζξελνχζα έιεγελ, Αηεθλψζαη λχλ ζπεχδεηο κε, Υξηζηέ ηήλ 
ηεθνχζαλ, ηί ηνχην πεπνίεθαο, ν Λπηξσηήο ηνχ παληφο; φκσο, αλπκλψ θαί 



δνμάδσ, ζνχ ηήλ ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, άθξαλ ζπγθαηάβαζηλ Φηιάλζξσπε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο β' 
Σήλ ζενδψξεηνλ ράξηλ ηψλ ζαπκάησλ ζνπ Μάξηπο Θεφδσξε, πάζηλ 
εθαπινίο ηνίο πίζηεη ζνη πξνζηξέρνπζη, δη' ήο επθεκνχκέλ ζε ιέγνληεο, 
Αηρκαιψηνπο ιπηξνχζαη, ζεξαπεχεηο λνζνχληαο, πελνκέλνπο πινπηίδεηο, θαί 
δηαζψδεηο πιένληαο, κάηαηνλ δξαζκφλ επέρεηο νηθεηψλ, θαί δεκίαο θαλέξσζηλ 
πνηείο, ηνίο ζπιεζείζηλ Αζιεηά, θαί ζηξαηηψηαο παηδεχεηο, ηήο αξπαγήο 
απέρεζζαη, λεπίνηο ραξίδε ζπκπαζψο ηά αηηήκαηα, ζεξκφο επξίζθε 
πξνζηάηεο ηνίο επηηεινχζί ζνπ ηφ ηεξφλ κλεκφζπλνλ, κεζ' ψλ θαί εκίλ, 
Αζιεηά Ηεξψηαηε, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ ηφ καξηχξηνλ, αίηεζαη παξά Υξηζηνχ ηφ 
κέγα έιενο.  

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

Νένλ, νπξαλφλ θαηλνθαλή, νη ηνχ νπξαλίνπ απηφπηαη, ζέ θαζνξψληεο Θενχ, 
δφμαλ δηεγνχληί ζνη, νπξαλνκήθε πξφο γήλ, θαί ρεηξψλ απηνχ πνίεζηλ, 
αγγέιινπζη θφζκσ, έρνληεο ζηεξέσκα, ηνχ ζαξθσζέληνο εθ ζνχ, θζφγγνο 
γάξ ν ηνχησλ εμήιζε, κέρξη γήο πεξάησλ Παξζέλε, ηφθνλ θεξπηηφλησλ ζφλ 
ηνίο έζλεζη.  

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

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο β' 
Μεγάια ηά ηήο πίζηεσο θαηνξζψκαηα! ελ ηή πεγή ηήο θινγφο, σο επί χδαηνο 
αλαπαχζεσο, ν άγηνο Μάξηπο Θεφδσξνο εγάιιεην, ππξί γάξ νινθαπησζείο, 
σο άξηνο εδχο, ηή Σξηάδη πξνζήλεθηαη. Σαίο απηνχ ηθεζίαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, 
ειέεζνλ εκάο.  
 

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνκελ ηφλ Καλφλα, νχ ε Αθξνζηηρίο 
 

Σνχο πξνζθαινπκέλνπο ζε ζψδε Πακκάθαξ. Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Ο Δηξκφο 

«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν 
Ηζξαειίηεο αλεβφα. Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».  



 
Σφλ ζείνλ αγψλα Μάξηπο Υξηζηνχ, δηεγσληζκέλνο, θαί ηφλ δξφκνλ ηεηειεθψο, 
ηήλ πίζηηλ ηεξήζαο ηήο ελζένπ, δηθαηνζχλεο εχξεο ζηέθαλνλ.  
 
Οπξάληνο έλδνμε ρνξεπηήο, ζχλ ηνίο Αζσκάηνηο, ρξεκαηίδσλ ηνχο επί γήο, ζέ 
πξνζθαινπκέλνπο εθ θηλδχλσλ, θαί πεξηζηάζεσλ εθιχηξσζαη,  
 
Τπεξθπή δφμαλ παξά Υξηζηνχ, ιαβψλ, Αζινθφξε, ηήλ γήλ πάζαλ 
πεξηπνιείο, ξπφκελνο πάληαο ηνχο ελ πίζηεη, κεη' επιαβείαο αλπκλνχλ, ηάο 
ζε.  

Θενηνθίνλ 
νθίαλ θαί Λφγνλ ε ηνχ Παηξφο, αθξάζησο ηεθνχζα, ηήο ςπρήο κνπ ηφ 
ραιεπφλ, ζεξάπεπζνλ ηξαχκα θαί θαξδίαο, ηήλ αιγεδφλα θαηαπξάυλνλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«χ εί ηφ ζηεξέσκα ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 
Πχξ ηφ ηψλ βαζάλσλ ζε, νπ θαηεπηφεζελ, φζελ πχξ, ηψλ πεηξαζκψλ, ηψλ 
ζνί πξνζθεπγφλησλ, θαηαπαχεηο Θεφδσξε.  
 
Ρχζαη ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηήο θαηερνχζεο κε ζιίςεσο, Μάξηπο Υξηζηνχ, 
πάζαλ νκαιίδσλ, ηήλ ηνχ βίνπ ηξαρχηεηα.  
 
ιελ ηήλ θαξδίαλ κνπ, θαί ηήλ δηάλνηαλ ηείλσ ζνη, θαί ηήλ ςπρήλ, ηήο ζήο 
Αζινθφξε, βνεζείαο δεφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
ηήζφλ κνπ ηφλ άζηαηνλ, ηψλ ινγηζκψλ Αγλή ηάξαρνλ, Μήηεξ Θενχ, ηήλ 
πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ, θαηεπζχλαζα θίλεζηλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Θετθήλ παληεπρίαλ αλαιαβψλ, θαί εηδψισλ ηήλ πιάλελ θαηαβαιψλ, Αγγέινπο 
δηήγεηξαο, επθεκείλ ηνχο αγψλάο ζνπ, ηψ γάξ ζείσ πφζσ ηφλ λνχλ 
ππξπνινχκελνο, ηνχ έλ ππξί ζαλάηνπ, γελλαίσο θαηεηφικεζαο, φζελ 
θεξσλχκσο, ηνίο αηηνχζί ζε λέκεηο, ηά ζεία δσξήκαηα, ηακάησλ ραξίζκαηα, 
αζινθφξε Θεφδσξε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παλαγία Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε ηά ραιεπά, 
ζεξάπεπζνλ δένκαη, θαί ζπγγλψηκελ παξάζρνπ κνη, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ, 
αθξφλσο ψλ έπξαμα ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, κνιχλαο ν άζιηνο, νίκνη! ηί 
πνηήζσ, ελ εθείλε ηή ψξα, ελίθα νη Άγγεινη, ηήλ ςπρήλ κνπ ρσξίδνπζηλ, εθ 
ηνχ αζιίνπ κνπ ζψκαηνο; ηφηε Γέζπνηλα βνήζεηά κνη γελνχ, θαί πξνζηάηηο 
ζεξκφηαηνο, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.  



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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».  
 
Κπβεξλήηελ πξνβάιινκαη, ζέ Θενχ ζεξάπνλ, ζχ κε θπβέξλεζνλ, ηψ ηζηίσ ηψ 
ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ηαίο ζεηαηο αχξαηο παλανίδηκε.  
 
Απφ πάζεο δεφκεζα, ξχζαη απεηιήο Πακκάθαξ Θεφδσξε, ηνχο ελ πίζηεη 
καθαξίδνληαο, θαί ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ γεξαίξνληαο.  
 
Ληηαλεχσλ Θεφδσξε, ηφλ αγαζνδφηελ θαί κεγαιφδσξνλ, ηνχο ελ ηφπσ ηήο 
θαθψζεσο, ηεηαπεηλσκέλνπο επαλφξζσζνλ.  

Θενηνθίνλ 
Τπφ ρξφλνλ γελφκελνλ, ηφλ εθ ηνχ Παηξφο αρξφλσο εθιάκςαλ ηα, Θενκήηνξ 
εκίλ ηέηνθαο, φλ δπζψπεη ζψζαη ηνχο πκλνχληάο ζε.  

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε, ψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο 
ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ».  
 
Μαξηχξσλ πεθελψο εγθαιιψπηζκα, Μάξηπο Υξηζηνχ, ηψλ πηζηψλ βνήζεηα, 
γελνχ θαί ηείρνο αθξάδαληνλ.  
 
Δλψζεη απνιαχσλ ηή θξείηηνλη, ηψλ ππέξ λνχλ, αγαζψλ Θεφδσξε ηνχο ζέ 
ηηκψληαο δηάζσζνλ.  
 
Νππηφκελνο ηνχ θηίζαληνο, ηψ θίιηξσ ηήλ ηψλ θηηζηψλ, απψζσ 
πξνζπάζεηαλ, θαί ηψ Θεψ επεξέζηεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ολ έηεθεο Παξζέλε παλάκσκε, Θεφλ Λφγνλ, εθηελψο ηθέηεπε, ππέξ ηψλ πίζηεη 
πκλνχλησλ ζε.  
 

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



Τπέξκαρνο πεθπθψο, ηήο επζεβείαο ζεξκφηαηνο, θαί πιάλεο ζηειηηεπηήο, 
εηδψισλ γελφκελνο, δαηκφλσλ θαληάζκαηα, θαί παζψλ εηθφλαο, ηήο ςπρήο 
κνπ εμαθάληζνλ.  
 
ηεξέσκά κνπ γελνχ, θαί ηείρνο Μάξηπο αζάιεπηνλ, ηφ αζζελέο θαί ζαζξφλ, 
ηφ ηήο δηαλνίαο κνπ, ζηεξίδσλ Θεφδσξε, ηαίο ζαίο πξνζηαζίαηο, θαί θπιάηησλ 
αδηάπησηνλ.  
 
ηξαηείαο θζνξνπνηνχ, θαί θζεηξνκέλεο ειφγεζαο, ζηξαηείαλ δέ ηήο δσήο, 
πακκάθαξ Θεφδσξε, ηειείσο εγάπεζαο, ελ ή ληθεθφξνο, αλεδείρζεο 
αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Δμέιακςελ εθ ηψλ, ε ηνχ Τςίζηνπ εππξέπεηα, ηφ πξφζιεκκα ηήο ζαξθφο, 
θαζ' έλσζηλ άθξαζηνλ, εθ ζνχ Αεηπάξζελε, πεξηβεβιεκέλε, θαί ηφλ θφζκνλ 
θαηεθψηηζελ.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Απηφκεινλ 

Πίζηηλ Υξηζηνχ σζεί ζψξαθα, έλδνλ ιαβψλ ελ θαξδία ζνπ, ηάο ελαληίαο 
δπλάκεηο θαηεπάηεζαο, Πνιχαζιε, θαί ζηέθεη νπξαλίσ εζηέθζεο, αησλίσο ψο 
αήηηεηνο.  

Ο Οίθνο 
Σφλ ελ ζξφλσ θσηφο επνρνχκελνλ επραξίζησο ελ πίζηεη πκλνχκέλ ζε, φηη 
δψξεκα ζείνλ δεδψξεζαη ηφλ γελλαίνλ ηνίο άζινηο Θεφδσξνλ, ηφλ ελ ηψ βίσ 
ηξηζκαθάξηζηνλ, σο ππέξκαρνλ φληα ηήο αιεζείαο, θαί ιακπξφλ ζηεθαλίηελ 
ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ππέξ νχ κέρξη ηέινπο αληέζρελ, αζιψλ σο αήηηεηνο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Θενδψξνπ 

ηνχ Σήξσλνο.  
ηίρνη 

 Σήξσλ, ν δειψλ αξηίιεθηνλ νπιίηελ,  

 Θεψπξφζεηζηλ, αξηίθαπζηνο νπιίηεο.  

 Δβδνκάηε δεθάηε ππξί Σήξσλα ππξί θιεγέζνπζηλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μαξηάκλεο, αδειθήο ηνχ Αγίνπ 
Φηιίππνπ ηνχ Απνζηφινπ.  

ηίρνη 

 Αθείζα ηήλ γήλ Μαξηάκλε παξζέλνο,  

 Σφλ εθ Μαξίαο Παξζέλνπ Υξηζηφλ βιέπεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκσλ Απμηβίνπ.  
ηίρνη 

 Σφλ Απμίβηνλ νπ παξφςεηαη ιφγνο,  



 Φαλέληα ιεμίβηνλ εμ ελαληίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ ζενζηεξίθηνπ, θαί 
Μλήκε ηήο επξέζεσο ηψλ ιεηςάλσλ ηνχ Αγίνπ Μελά ηνχ Καιιηθειάδνπ.  

ηίρνη 

 Σήλ γήλ νξχμαο σο δηθέιιε ηψ ιφγσ  

 Μελάλ εθείζελ εθθέξσ θεθξπκκέλνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ ελ επζεβεί ηή Μλήκε γελνκέλσλ Βαζηιέσλ 
Μαξθηαλνχ θαί Πνπιρεξίαο.  
 

Σειείηαη δέ ε απηψλ χλαμηο ελ ηή κεγάιε Δθθιεζία.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο 
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί».  
 
έ δσήο κνπ πξνζηάηελ, θαί ζπιιήπηνξα θέξσ ηήο ζσηεξίαο κνπ, θαί 
θχιαθα ζεφθξνλ, αζθάιεηαλ δηδφληα, ηνίο ελ πίζηεη θξαπγάδνπζηλ, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Χο ηεξπλφηαηνλ ζχκα, ζεαπηφλ ηψ Κπξίσ θαί ηεξψηαηνλ, πξνζήλεγθαο 
Πακκάθαξ, θαί ππξί ηψλ βαζάλσλ, σινθαχησζαο έλδνμε, ν ηψλ Παηέξσλ 
βνψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Εσηηθήο επηπλνίαο, εκθνξνχκελνο Μάθαξ ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηά πλεχκαηα 
δηψθεηο, ηάο λφζνπο ζεξαπεχεηο, θαί θξαπγάδεηο γεζφκελνο. Ο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Δθ γαζηξφο ζνπ πξνήιζε, ζαξθσζείο ν ηψλ φισλ Παξζέλε Κχξηνο, δηφ ζε 
Θενηφθνλ, θξνλνχληεο νξζνδφμσο, ηψ Τηψ ζνπ θξαπγάδνκελ, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ. Σφλ Γεκηνπξγφλ 
θαί  Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Παληνδαπαίο Παλεχθεκε, ηξηθπκίαηο θπθινχκελνη, θαί ηαίο ζπκθνξαίο ηνχ 
βίνπ ζπλερφκελνη, πξνζηάηελ νμχηαηνλ, θαί ζπλεξγφλ γηλψζθνληεο, πάληεο νη 
πηζηνί ζε, πξεζβεπηήλ ηψ Γεζπφηε, πξνζάγνκελ βνψληεο. Μή ειιίπεο 



πξεζβεχεηλ, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ, ηήλ πάλζεπηφλ ζνπ κλήκελ.  
 
Ακαξηηψλ αιχζεζη, δεδεκέλνο Παλφιβηε, θαί ηαίο ηψλ πηαηζκάησλ κνπ ζεηξαίο 
πεδνχκελνο, πξνζθεχγσ ηή ζθέπε ζνπ, ζηεθαλεθφξε ιχζηλ αηηψλ, αιι' σο 
ζαπκαζηήλ, πξφο ηφλ ηψλ φισλ Γεζπφηελ, ζεφθξνλ παξξεζίαλ, θεθηε κέλνο 
δπζψπεη, ζσζήλαη ηνχο πκλνχληαο, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Μαξηπξηθαίο ιακπφκελνο, αγιαταηο παλεχθεκε, ηαίο Αγγειηθαίο ζπλεξηζκήζεο 
ηάμεζη, κεζ' ψλ αγαιιφκελνο, θαί ζπγρνξεχσλ Μάξηπο αεί, ζαπκαηνπνηίαηο, 
ηακάησλ θαηδξχλεηο, ηνχο πφζσ ζε ηηκψληαο, θαί πηζηψο, κεισδνχληαο. Λαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μεηά ζαξθφο σκίιεζε, ηνίο αλζξψπνηο σο εχζπιαγρλνο, ν Γεκηνπξγφο θαί 
Λπηξσηήο ηήο θηίζεσο, εθ ζνχ απεηξφγακε, Θενγελλήηνξ ηαχηελ ιαβψλ, φζελ 
Θενηφθνλ, νη Πηζηνί ζε θπξίσο, δνμάδνκελ, βνψληεο, θαί πηζηψο 
κεισδνχληεο. Λαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«έ ηήλ απεηξφγακνλ, Θενχ Μεηέξα ηνχ Τςίζηνπ, ζέ ηήλ ππέξ λνχλ 
θπήζαζαλ, δηά ιφγνπ ηφλ φλησο Θεφλ, ηήλ πςεινηέξαλ ηψλ αρξάλησλ 
Γπλάκεσλ, αζηγήηνηο δνμνινγίαηο κεγαιχλνκελ».  
 
Αγξππλφλ ζε θχιαθα, Μεγαινκάξηπο θεθηεκέλνη, ηψλ δπζκελψλ θαθφλνηαλ 
επρεξψο απειαχλνληα, θαί ηαίο Δθθιεζίαηο ηήλ εηξήλελ βξαβεχνληα, 
αζινθφξε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλνκελ.  
 
Κξάηνο ζνη δεδψξεηαη, θαί δαηκφλσλ ν Γεζπφηεο, πάζε δέ ςπρήο θαί 
ζψκαηνο, ζεξαπεχεηο Μαθάξηε, παλεπζεβεζηάηε παξξεζία, δεφκελνο ηνχ 
σηήξνο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ.  
 
Αίγιελ ηήλ ηξηζήιηνλ, θαί εληαίαλ επνπηεχσλ, κίαλ ελ ηξηζί ζεφηεηα, θαί αξρήλ 
ππεξάξρηνλ, ηήλ αγαζνδφηηλ πεγήλ αγαζφηεηνο, Αζινθφξε, ηνχο ζέ 
πκλνχληαο πεξηθξνχξεζνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ρχζαί κε παλάκσκε, ηήο λνεηήο αηρκαισζίαο, ιχηξνλ αληηδνχζα Γέζπνηλα, 
θαί Τηνχ ζνπ ηήλ ζηαχξσζηλ, ηήλ ππέξ ηήο πάλησλ γελνκέλελ ιπηξψζεσο, 
θαί εηξήλεο θαί ζσηεξίαο ηψλ πκλνχλησλ ζε.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σνίο πάζη ηά ραξίζκαηα, ηψλ ηακάησλ Άγηε, ζχ δαςηιψο, παξνρεχεηο, 
Θεφδσξε αζινθφξε, σο έρσλ δέ πξφο Κχξηνλ, ηήλ παξξεζίαλ πάληνηε, ηνχο 
εθ ζεξκήο ζε πίζηεσο, πξνζθαινπκέλνπο πξνθζάλεηο θαί δηαζψδεηο 
Πακκάθαξ.  

Θενηνθίνλ 



Σαίο ζαίο αγθάιαηο Άρξαληε, βαζηάζαζα ηφλ Κχξηνλ, ηφλ ηή αρξάλησ 
παιάκε, δηαθξαηνχληα ηά πάληα, απηφλ ζενκαθάξηζηε, ηθέηεπε ξπζζήλαί κε, 
ρεηξφο δνιίνπ δξάθνληνο, ηνχ αλαηδψο ζπαξάηηνληνο, ηήλ ηαπεηλήλ κνπ 
θαξδίαλ εηο εδνλάο ςπρνθζφξνπο.  
 

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

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σε πακθαεί παλεγχξεη, ηνχ ζείνπ Μάξηπξνο, επσρεζψκελ πάληεο, θαί 
Πηζηψο επθξαλζψκελ, θηιένξηα ηηκψληεο, θαηδξάλ ενξηήλ, ηήο απηνχ 
ηειεηψζεσο, αζκαηηθψο αλπκλνχληεο ηφλ, Ηεζνχλ, ηφλ δνμάζαληα ηήλ κλήκελ 
απηνχ.  
 
Σφλ αξηζηέα ηήο άλσ, ζηξαηνινγίαο Πηζηνί, σο θαξηεξφλ νπιίηελ, ηήο εκψλ 
πνιηηείαο, ζπκθψλσο ζπλειζφληεο, σδαίο κπζηηθαίο, επθεκήζσκελ ιέγνληεο, 
Αμηνζαχκαζηε Μάξηπο ηνχ Ηεζνχ, ππεξεχρνπ ηψλ πκλνχλησλ ζε.  
 
Σήο επζεβείαο ηφλ πινχηνλ, θαί ηήλ ιακπξφηεηα, αζιεηηθνίο θακάηνηο, 
ζεαπηψ ζεζαπξίζαο, πάζε ζνπ ηζρχτ, δψξνλ δεθηφλ, ηψ Υξηζηψ 
πξνζελήλνραο, αλαπιεξψλ έλ ηνίο έξγνηο κεηά ζπνπδήο, ηήλ ζενδψξεηφλ 
ζνπ πξφζθιεζηλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Αγησζχλεο δσξεά, θαί πινχηνο ζείαο δσήο, πεθαλέξσζαη ηψ θφζκσ 
ζεφδσξε Υξηζηφο γάξ ζνπ ζνθέ, ηήλ κλήκελ εδφμαζελ, ελ ή ζπκθψλσο νη 
πηζηνί, γεγεζφηεο πκλνχκελ, ηνχο αγψλαο ηψλ άζισλ ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ιελ απνζέκελνη 

Σεηξαπκαηηζκέλνλ κε, ηαίο ιεζηξηθαίο ηψλ Γαηκφλσλ, εθφδνηο θαί θείκελνλ, 
φινλ αλελέξγεηνλ Παλακψκεηε, ελ νδψ πάληνηε, ηνχ αζηάηνπ βίνπ, ζνχ 
ειένπο πξνζδεφκελνλ, ηάρνο επίζθεςαη, ε ηψλ πεπησθφησλ αλφξζσζηο, θαί 
δψξεζαη ηήλ ίαζηλ, θαί ηήλ ζσηεξίαλ κνη Γέζπνηλα, ίλα, ζε δνμάδσ, θαί πφζσ 
θαηά ρξένο αλπκλψ, ηά κεγαιείά ζνπ άρξαληε, κφλε Μεηξνπάξζελε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ άξλα ηφλ ίδηνλ, ακλάο ε άζπηινο πάιαη, θαί άκσκνο Γέζπνηλα, ελ 
ηαπξψ πςνχκελνλ σο εψξαθε, κεηξηθψο σιφιπδε, θαί εθπιεηηνκέλε, 
αλεβφα. Σί ηφ φξακα, ηέθλνλ γιπθχηαηνλ, ηνχην ηφ θαηλφλ θαί παξάδνμνλ, 
πψο δήκνο ν αράξηζηνο, βήκαηη Πηιάηνπ παξέδσθε, θαί θαηαθξηλνχζη, 
ζαλάησ ηήλ απάλησλ ζε δσήλ, άιι άλπκλψ ζνπ ηήλ άθαηνλ, Λφγε 
ζπγθαηάβαζηλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ' 



Αζιεηηθήλ αλδξείαλ επζεβψο θαζνπιηζζείο, Αζινθφξε Υξηζηνχ, θαί ινγηθήο 
ιαηξείαο, κπζηηθψο ππεξκαρψλ, ηή δπλάκεη απηνχ, ηψλ εηδψισλ ηφ δπζζεβέο, 
θαί ηψλ ηπξάλλσλ ηφ απελέο, αζζελέο απέδεημαο, θαηαθξνλψλ ηψλ βαζάλσλ, 
θαί ηνχ πξνζθαίξνπ ππξφο, αιι' σο ζείσλ δσξεψλ, θαί πξάγκα θαί φλνκα, 
απφ πάζεο πεξηζηάζεσο, ηή πξεζβεία ζνπ ζψδε, ηνχο εθηεινχληαο ηήλ 
κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

ινο ν βίνο κνπ άζσηνο, ε δέ ςπρή αζειγήο, θαί ηφ ζψκα πακκίαξνλ, θαί ν 
λνχο αθάζαξηνο, θαί ηά έξγα πακβέβεια, θαί φινο φλησο, εηκί ππεχζπλνο, ηήο 
θαηαδίθεο θαί θαηαθξίζεσο. Πνχ λχλ πνξεχζνκαη; θαί πξφο ηίλα θεχμνκαη, 
εηκή πξφο ζέ; Γέζπνηλα ζπιαγρλίζζεηη, θαί δεχξν ζψζφλ κε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θξηθηνχ! ψ θξηθηήο εγρεηξήζεσο! ε 
Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ σο εψξαθελ, ελ κέζσ δχν ιεζηψλ θξεκάκελνλ, 
φλ αλσδίλσο θξηθηψο εθχεζε, θιαίνπζα έιεγελ. Οίκνη! ηέθλνλ θίιηαηνλ, πψο 
ν δεηλφο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ηαπξψ πξνζήισζε.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Λένληνο Πάπα Ρψκεο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο α' 

Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Δκθηινζνθψηαηα ηφλ λνχλ, Λένλ πακκαθάξηζηε, ζχ ηψλ παζψλ 
απηνθξάηνξα, απεξγαζάκελνο, αξεηψλ ηδέαηο, θαί εζψλ ζεκλφηεηη, εηθφλα ηήο 
ςπρήο εδσγξάθεζαο· δηφ αηηνχκέλ ζε, σο Πνηκέλα θαί Γηδάζθαινλ, ηελ 
εηξήλελ, ηψ θφζκσ αηηήζαζζαη.  
 
Θξαζχηεηα Λένληνο Υξηζηνχ, δπλάκεη παλφιβηε, δπλακσζείο νχ θαηέπηεμαο, 
αιι' εμεθαχιηζαο, Ηεξάξρα ηνχηνπ, ηήο ςπρήο ηφ άζηαηνλ, θαί γλψκελ αιεζψο 
ηήλ αγλψκνλα, θαί ηήο αηξέζεσο, ηήλ ηειείαλ αζεφηεηα, θαί ηψλ ηξφπσλ, ηφ 
δφιηνλ θξφλεκα.  
 
Πξνζζήθε εγέλνπ ηνίο Πηζηνίο, Ηεξεχ παλφιβηε, ηνίο Ηεξάξραηο θαί Μάξηπζη· 
θαί γάξ αήηηεηνο, ελ αγψζηλ ψθζεο, αξξαγήο αθιφλεηνο, σο πχξγνο 
επζεβείαο θαί πξφβνινο, νξζνδνμφηαηα, δνγκαηίδσλ θαί ζαθέζηαηα, ηνχ 
Κπξίνπ, ηήλ άθξαζηνλ γέλλεζηλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



Πεγήλ ζε γηλψζθνκελ δσήο, ατδίνπ Γέζπνηλα· ηήλ μεξαλζείζαλ νχλ πάζεζη, 
ςπρήλ κνπ δψσζνλ, ελ ηή ράξηηί ζνπ, θαί πεγάδεηλ λάκαηα, ζσηήξηα αεί 
παξαζθεχαζνλ· θαί λχλ κνη ζηάιαμνλ, ηή πξεζβεία ζνπ ηήλ άθεζηλ, ηψλ 
πηαηζκάησλ, θαί θάζαξνλ δένκαη.  

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

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Οξζνδνμίαο νδεγέ, επζεβείαο Γηδάζθαιε θαί ζεκλφηεηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν 
θσζηήξ, ηψλ νξζνδφμσλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Λένλ ζνθέ, ηαίο 
δηδαραίο ζνπ πάληαο εθψηηζαο, ιχξα ηνχ Πλεχκαηνο· Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ· ζσζήλαη ηάο ςπράο ήκσλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ζηηρνινγίαλ, ιέγεηαη ν Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σψ παλζφθσ Λένληη ηνχο χκλνπο πιέθσ. Πνίεκα Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ' 
Ο Δηξκφο 

«Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ δηαγαγφλ ηη ηφλ ιαφλ απηνχ, ελ Δξπζξά ζαιάζζε, φηη 
κφλνο ελδφμσο δεδφμαζηαη».  
 
Σψ ηήο ηεξσζχλεο, ρξίζκαηη Πακκάθαξ ζεκλπλφκελνο, θαηεθφζκεζαο ηαχηελ, 
αξεηψλ ηαίο ηδέαηο παλφιβηε.  
 
ξηκνλ ψζπεξ βφηξπλ, Πάηεξ απνζιίςαο ηήλ δηάλνηαλ, επθξνζχλεο 
θξαηήξα, ηήο ζνθίαο ζνπ πάζη πξνηέζεηθαο.  
 
Πέηξνπ ηνχ Κνξπθαίνπ, ζξφλνπ θιεξνλφκνο ερξεκάηηζαο, ηήλ απηνχ έρσλ 
γλψκελ, θαί ηφλ δήινλ ζεφθξνλ ηήο πίζηεσο.  
 
Αίγιε ηψλ ζψλ δνγκάησλ, ηψλ αηξεηηθψλ ηφλ ζθνηεηλφηαηνλ, δηεζθέδαζαο 
γλφθνλ, Ηεξάξρα Κπξίνπ ζεφιεπηε.  

Θενηνθίνλ 
Νφκνπ ηή παξαβάζεη, θαηαθεθξηκέλνλ ηφλ πξσηφπιαζηνλ, ηφλ σηήξα 
ηεθνχζα, Θενκήηνξ αγλή ειεπζέξσζαο.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ κε 
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ Πηζηψλ ηφ 



ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε».  
 
ηειελ νξζνδνμίαο, ηή ηνχ Υξηζηνχ πάλζνθε, Λένλ Δθθιεζία, πξνζχκσο 
θέξσλ αλέζηεζαο, ήλ πεξ θαηέρνπζα, αηξεηηθψλ ηάο αζένπο, δηαιχεη 
θάιαγγαο, θαί ηά ζπζηήκαηα.  
 
Οπξαλίνπ θαί ζείαο, εκθνξεζείο ράξηηνο, ηψλ ηήο εθθιεζίαο δνγκάησλ, Πάηεξ 
πξντζηαζν, πάζαηο καρφκελνο, αηξεηηθψλ ηαίο αζένηο, γισζζαιγίαηο έλδνμε, 
Λένλ παλφιβηε.  
 
Φσηί ηψ ιακπξνηάησ, θαηαπγαζζείο, ζηε, ηφλ ηήο απνξξήηνπ, θαί ζείαο 
ελαλζξσπήζεσο, ιφγνλ εηξάλσζαο, δηπιήλ εηπψλ ηήλ νπζίαλ, θαί δηπιήλ 
ελέξγεηαλ, ηνχ ζαξθσζέληνο Θενχ.  

Θενηνθίνλ 
Χξαηψζεο σο λχκθε, παξζεληθνίο θάιιεζη, θεραξηησκέλε Παξζέλε, Μήηεξ 
αλχκθεπηε· πάζεο γάξ θηίζεσο, ζχ θεραξίησζαη πιένλ, σο ηφλ πάλησλ 
αίηηνλ, Λφγνλ θπήζαζα.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Θείνηο δφγκαζη, πεξηαζηξάπησλ, θέγγνο έιακςαο νξζνδνμίαο, θαί αηξέζεσλ 
ηφ ζθφηνο εκείσζαο· θαί κεηαζηάο εθ ηνχ βίνπ παλφιβηε, πξφο ηφ αλέζπεξνλ 
θψο θαηεζθήλσζαο· Λένλ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ 
ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θείαο γέγνλαο, ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε Παξζελνκήηνξ, ηή 
θαζαξφηεηη Αγγέινπο ππεξέρνπζα· ηφλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ, 
ξεξππσκέλνλ ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ, πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο 
λάκαζη, παξέρνπζα εκλή ηφ κέγα έιενο.  

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δμ φξνπο θαηαζθίνπ, Λφγε ν Πξνθήηεο, ηήο κφλεο Θενηφθνπ, κέιινληνο 
ζαξθνχζζαη, ζενπηηθψο θαηελφεζελ ελ θφβσ· θαί εδνμνιφγεη ζνπ ηήλ 
δχλακηλ».  
 
Λένλ ζχ σο αιεζψο, Πακκάθαξ ψθζεο, ηάο ζπγρπηηθάο, αιψπεθαο δηψθσλ, 
βαζηιηθψ ηψ βξπρήκαηη θαηαπιήηησλ, ηψλ αζεβνχλησλ ηά λνήκαηα.  
 
Δθξπςαο ηή πξνβνιή, ηψλ ζψλ δνγκάησλ, ηψλ ζενζηπγψλ αηξέζεσλ ηά ίρλε, 
ηήλ θεθξπκκέλελ αιήζεηαλ αληρλεχζαο, Ηεξνκχζηα παλζεβάζκηε.  



 
ξζξνο εθ δπζκψλ, αλέηεηιαο ηξηζκάθαξ, ηφκνλ επζεβψλ, δνγκάησλ σο 
αθηίλαο, ηή Δθθιεζία ζεφθξνλ εμαπνζηέιισλ, θαί θαηαπγάδσλ ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Νέθξσζνλ νξκάο, Παξζέλε ηψλ παζψλ κνπ, παχζνλ αγαζή, ηφλ ζάινλ ηψλ 
πηαηζκάησλ, ηήο ακαξηίαο ηφλ θιχδσλα, ζή γαιήλε, Θενγελλήηνξ 
αθαλίδνπζα.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ· αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Σήο δηπιήο ελεξγείαο, θήξπμ ερξεκάηηζαο ηήο ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ· ελεξγείλ 
γάξ έθεο, εθαηέξαλ κνξθήλ φπεξ έζρεθε, κεηά ηήο εηέξαο, θαί ζπγθεηκέλεο 
θνηλσλίαο, Ηεξάξρα ζεφθξνλ καθάξηε.  
 
Ηζνδχλακνλ φληα, ηψ Γεγελλεθφηη ηφλ Λφγνλ εγλψξηζαο· σο δέ ζάξθα ηνχηνλ, 
γεγνλφηα Σξηζκάθαξ επίζηεπζαο· θαηαιιήισο, έθεο, ηά ηήο ζαξθφο ίδηα 
πξάηηεηλ, αζπγρχησο αηξέπησο ακθφηεξα.  

Θενηνθίνλ 
Σφ πξφ πάλησλ αηψλσλ, κφλσ γηλσζθφκελνλ Θεψ Μπζηήξηνλ, ηφ βξνηφλ 
γελέζζαη, ηφλ ηψλ φισλ θηηζκάησλ δεζπφδνληα, θαί ζαξθί πιαθήλαη, δίρα 
ηξνπήο εθ ζνχ Παξζέλε, θαζσξάζε ηφ πέξαο δεμάκελνλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο· φηη 
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαη ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε· θαί δένκαη 
σο  Ησλάο· Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Ο Πέηξνπ λχλ ηνχ ζεπηνχ δηάδνρνο, θαί ηήλ ηνχηνπ πξνεδξείαλ πινπηήζαο, 
θαί ηφ ζεξκφλ, θεθηεκέλνο ηνχ δήινπ, ζενθηλήησο ηφλ ηφκνλ εθηίζεηαη, 
αηξέζεσλ ζπγρπηηθψλ, ηφλ θπξκφλ θαί ηήλ θξαζηλ ζπγρένληα.  
 
Τηνλ έλα ηφλ Υξηζηφλ θαί Κχξηνλ, πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο γελλεζέληα, θαί δη' 
εκάο, εθ Παξζέλνπ ηερζέληα, θαί πεθελφηα εκίλ νκννχζηνλ, εθήξπμαο 
ππεξθπψο, Λεηηνπξγέ ηψλ αξξήησλ ζεφιεπηε.  

Θενηνθίνλ 
έ πάλαγλε ζσηεξίαο πξφμελνλ, νη πηζηνί νκνινγνχληεο βνψκελ· Υαίξε 
ζεκλή· ραίξε λχκθε Παξζέλε· ραίξε ηφ φξνο Θενχ ηφ θαηάζθηνλ· ηψ θφζκσ 
γάξ ζχ ηήλ ραξάλ, ηήλ αθιφλεηνλ φλησο επήγαζαο.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο γ' 
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 



Δπί ζξφλνπ Έλδνμε, ηεξσζχλεο θαζίζαο, θαί ιεφλησλ ζηφκαηα, ηψλ ινγηθψλ 
απνθξάμαο, δφγκαζηλ ελ ζενπλεχζηνηο ζεπηήο Σξηάδνο, εχγαζαο θψο ηή ζή 
πνίκλε ζενγλσζίαο· δηά ηνχην εδνμάζζεο, σο ζείνο κχζηεο Θενχ ηήο ράξηηνο.  

Ο Οίθνο 
Σφλ Παηέξα θαί Τηφλ θαί ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ, ηφ ηξηζήιηνλ θψο, ηήλ ηξηζαγίαλ 
δχλακηλ, ζεφηεηα κίαλ, θαί κίαλ νπζίαλ, ηαχηελ θεξχμαο, ρείιε ηά δφιηα εηο 
ηέινο ελέθξαμαο αηξεηηδφλησλ, Λένλ Θεφζνθε· φζελ ηήλ αγλήλ Υξηζηνχ 
ινρεχηξηαλ, Θενηφθνλ νκνινγήζαο, ηνχ Νεζηνξίνπ ηήλ νθξχλ θαί θιελάθεηαλ 
θαζείιεο· Γηά ηνχην εγλψζζεο ελ ηψ θφζκσ, σο ζείνο κχζηεο Θενχ ηήο 
ράξηηνο.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Λένληνο 

Πάπα Ρψκεο.  
ηίρνη 

 Φπρήλ ν ζείνο εμεξεχγεηαη Λέσλ,  

 Καί δαηκφλσλ θάιαγμηλ εκβάιιεη θφβνλ. 

 Ογδνάηε δεθάηε ηε Λέσλ εξεχμαην ζπκφλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Λένληνο θαί Παξεγνξίνπ, 
αζιεζάλησλ ελ Παηάξνηο ηήο Λπθίαο.  

ηίρνη 

 Παξεγφξηνο ζάξθα δνχο εηο αηθίαο, 

 Έεη παξεγφξεκα ηά ζηέθε κέγα.  

 Έθσλ άλσζελ ηζρχλ εθ Θενχ Λέσλ, 

 Έμεηο βηαίσο σο ιέσλ εθαξηέξεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Αγαπεηνχ Δπηζθφπνπ 
ηλάνπ, ηνχ νκνινγεηνχ θαί ζαπκαηνπξγνχ.  

ηίρνη 

 Ολ εγάπεζαο, Αγαπεηέ, Γεζπφηελ,  

 Οχηνο θαιεί ζε πξφο ηφπνπο, νχο εγάπαο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο 
δξφζνλ ηφ πχξ, κεηέβαινλ βνψληεο· Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Όπλνλ νπθ έδσθαο βιεθάξνηο, έσο πξφξξηδνλ αλέζπαζαο ηήλ πιάλελ, 
Δπηπρνχο ηνχ παξαθξνλήζαληνο θξαπγάδσλ· Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο 
ηνχο αηψλαο.  
 



Μίαλ ππφζηαζηλ ελ δχν, ηαίο νπζίαηο ηφλ Υξηζηφλ νκνινγήζαο, ελεξγνχληα 
δηηηψο, θαί ζέινληα λχλ ςάιιεηο· Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Νχλ ζνη πξνζθεχγσ Θενκήηνξ, ηψλ πηαηζκάησλ ηαίο ζεηξαίο θαηεζθηγκέλνο, 
δηά ζπιάγρλα ειένπο, ξχζαί κε βνψληα· Δπινγεκέλνο πάλαγλε, ν θαξπφο 
ηήο ζήο θνηιίαο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ φ ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ· Σφλ 
Γεκηνπξγφλ θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Οινιακπήο σο ήιηνο, εθ δπζκψλ αλαηέηαιθεο, ζαχκα ζενξξήκνλ, εκθαλψο 
παξάδνμνλ, ηήλ θξάζηλ θαί ζχγρπζηλ, ηνχ Δπηπρνχο μεξαίλσλ ζαθψο, θαί ηνχ 
Νεζηνξίνπ, ηήλ δηαίξεζηλ ηέκλσλ, δηδάζθσλ έλα ζέβεηλ, ηφλ Υξηζηφλ ελ 
νπζίαηο, δπζίλ αδηαηξέησο, αηξέπησο, αζπγρχησο.  
 
Τπφ Θενχ θηλνχκελνο, επζεβείαο δηδάγκαηα, σο ζενραξάθηνηο ελ πιαμίλ 
εηχπσζαο, Μσζήο νία δεχηεξνο, αλαθαλείο ηψ ζείσ ιαψ, θαί ηή νκεγχξεη, 
ηψλ ζεπησλ Γηδαζθάισλ, θξαπγάδσλ· Αλπκλείηε, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
εζαξθσκέλνλ ζηε, ηφλ πξίλ άζαξθνλ έγλσθαο, Λφγνλ ηνχ Παηξφο, 
κνλνγελή, ζπλάλαξρνλ, ελ ρξφλσ ηφλ άρξνλνλ, πεξηγξαπηφλ κέλ ελ ζψκαηη, 
σο δέ Πνηεηήλ, πεξηγξαθήλ νπθ εηδφηα, δηδάζθεηο αλαθξάδσλ· Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Πεξηβνιήλ ηνχ ζψκαηνο, πεξηέζεην Πάλαγλε, εθ ηψλ ζψλ αηκάησλ, ν 
θσζηήξσλ θάιιεζηλ, ειίσ ζειήλε ηε, ηφλ νπξαλφλ θαηδξχλαο Θεφο, εκςπρφλ 
ζε άιινλ, νπξαλφλ αλαδείμαο· φλ Παίδεο επινγνχζηλ, Ηεξείο αλπκλνχζη, ιανί 
ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ· φπσο ν χςηζηνο, 
εθσλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, Παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 
Λάκπεηο λχλ Μχζηα ηνχ Υξηζηνχ, εππξεπείαο ελ ζηεθάλσ θνζκνχκελνο, θαί 
σο πηζηφο ηεξεχο, δηθαηνζχλελ φλησο ελδέδπζαη, θαί Παξαδείζσ ηήο ηξπθήο, 
ρνξεχσλ ζεζπέζηε, ππέξ ηήο Πνίκλεο ζνπ, ηφλ Γεζπφηελ εθηελψο θαζηθέηεπε.  
 
Έλζα λχλ ηψλ Παηξηαξρψλ, πξνεδξείαί ηε θαί ζξφλνη θαί ηάγκαηα, επαμίσο 
Πάηεξ Λένλ παλφιβηε, ζπ εζθήλσζαο, σο Παηξηάξρεο αιεζήο, θαί πίζηεη θαί 
ράξηηη, θαηαιακπφκελνο· δηφ πάληεο ζε αεί καθαξίδνκελ.  



 
Κιχδσλνο εθ βηνηηθνχ, απνζηάο ζχ ηψ Υξηζηψ πξνζεπέιαζαο, Λένλ 
παλάξηζηε, ελ ηφπσ ριφεο αλαπαπφκελνο· έλζα ρεηκάξξνπο ηήο ηξπθήο, θαί 
θψο ηφ αλέζπεξνλ, θαί ε αλέθθξαζηνο, επθξνζχλε θαί ραξά δηακέλνπζα.  

Θενηνθίνλ 
ξηκνλ δξέπνκαη δσήλ, κή βιαπηφκελνο ηψ μχισ ηήο γλψζεσο· ζχ γάξ 
Παλάκσκε, δσήο ηφ μχινλ, Υξηζηφλ εβιάζηεζαο, ηφλ ηάο εηζφδνπο ηήο δσήο, 
ηνίο πάζη γλσξίζαληα· δηφ ζε πάλαγλε, Θενηφθνλ νη Πηζηνί κεγαιχλνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Χο ιέσλ αλαδέδεημαη, θαί ξήκαζη θαί πξάγκαζη, βαζηιηθψο θαηαπιήηησλ, 
βξπρήκαηη ηψλ δνγκάησλ, ηά αζεβή βνπιεχκαηα, σο αιψπεθνο Πάλζνθε, 
δεηλά κεραλνπξγήκαηα, θαί ηήλ νκήγπξηλ ηέξπσλ, ηψλ ζενιέθησλ Παηέξσλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο πάιαη κνη ηήλ νίθεζηλ, ηήο ελ Δδέκ βηψζεσο, θζνλήζαο δφιηνο φθηο, θαί εμ 
απηήο εθβαιψλ κε, δηά ηνχ ζνχ ζείνπ ηφθνπ, αγία Μεηξνπάξζελε, θαηαπεζψλ 
λελέθξσηαη, εγψ δέ αχζηο αλήιζνλ, πξφο ήλ απψιεζα δφμαλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Καί ε ινηπή αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΗΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Αξρίππνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  

 
Ήρνο πι. δ' 

Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε 
Φσηί ηψλ ιφγσλ Άξρηππνο, ιανχο εθψηηζε, θαί αγλσζίαο, ζθφηνπο 
εξξχζαην· θαί ελαζιήζαο, θαί ζπκπαηήζαο ηφλ ερζξφλ, θέγγνο πξφο 
αλέζπεξνλ αλέδξακε, θαί ζχλ ηνίο Αγγέινηο λχλ επθξαίλεηαη· Απηνχ ηαίο 
ηθεζίαηο, Γέζπνηα δίδνπ πάζη ηφ κέγα έιενο.  
 
πξφκελνο Μαθάξηε, θαί εθθεληνχκελνο, θαί πάζαηο άιιαηο, πεξηθπθινχκελνο 
δεηλψλ ηδέαηο, νπθ εμεξλήζσ ηφλ Υξηζηφλ, νπδέ ηνίο γιππηνίο ζέβαο 
απέλεηκαο· ζελ ζηεθαλίηεο ερξεκάηηζαο, αεί θαζηθεηεχσλ, άπαζη δσξεζήλαη 
ηφ κέγα έιενο.  
 
Αηκάησλ ζείνηο ξεχκαζη, Μάξηπο εγίαζαο, ηήλ γήλ ζεφθξνλ, θαί εηξαπκάηηζαο 
ηνίο ηξαχκαζί ζνπ, πιεζχλ δαηκφλσλ πνλεξάλ· βιχδσλ δέ απαχζησο ηά 



ηάκαηα, πάζε ηαηξεχεηο ραιεπψηαηα· Γηφ ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, αίηεζαη πάζη 
Μάθαξ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οη ινγηζκνί αθάζαξηνη, ηά ρείιε δφιηα, ηά έξγα δέ κνπ, εηζί πακκίαξα· θαί ηί 
πνηήζσ; πψο ππαληήζσ ηψ Κξηηή; Γέζπνηλα Παξζέλε θαζηθέηεπζνλ, ηφλ Τηφλ 
θαί Πιάζηελ ζνπ θαί Κχξηνλ, φπσο ελ κεηαλνία, δέμεηαί κνπ ηφ πλεχκα, σο 
κφλνο εχζπιαγρλνο.  

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνκελ ηφλ Καλφλα, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Άξρηππνλ πκλψ ηφλ ζνθφλ ζεεγφξνλ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Αζηξάςαο ηψ θσηηζκψ ηήο ράξηηνο, Παχινο ν πάλζνθνο, ψζπεξ αθηίλα 
Μάθαξ ζε θαηδξάλ, επαθήθελ ειαχλνπζαλ, πνιπζείαο Άξρηππε, ζθφηνο 
βαζχηαηνλ ελ Πλεχκαηη.  
 
Ρεκάησλ ζείαηο πινθαίο ειίεπζαη, Παχινπ ηνχ θήξπθνο, θαί εθ βπζνχ θαθίαο 
ηνχο ιανχο, παξαδφμσο εδψγξεζαο, θαί ινγηθφλ νςψληνλ, ζεία ηξαπέδε 
πξνζελήλνραο.  
 
Υηηψλα ελδεδπκέλνο Άξρηππε, ελζένπ ράξηηνο, ηνχο γπκλσζέληαο δφμεο 
ζετθήο, αθζαξζίαο ηκάηηνλ, θαί ζσηεξίνπ έλδνμε, θαηαζηνιήλ ζείαλ ελέδπζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ηδφληεο πξνθεηηθνίο ελ φκκαζη, πφξξσζελ Πάλαγλε, ηνχ ππέξ λνχλ ζνπ ζείνπ 
ηνθεηνχ, ηφ θξηθψδεο Μπζηήξηνλ, νη ζεεγφξνη Άρξαληε, πνηθηινηξφπσο 
θαηεηξάλσζαλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε εθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Ππξνχκελνο λνεηψο, ηνχ Παξαθιήηνπ ηψ ππξί έθιεμαο, υιελ πηθξάλ, 
Άξρηππε, εηδσινκαλίαο παλεχθεηκε.  



 
Πηζηφλ ζε δνχινλ Υξηζηνχ, Παχινο ν ζείνο καξηπξεί Άξρηππε, θαί ηεξφλ 
Κήξπθα, θαί ζπζηξαηηψηελ καθάξηε.  
 
Ο βίνο ζνπ θσηαπγήο, ηαίο ελαξέηνηο αζηξαπαίο έιακςε, θσηαγσγψλ· 
Άξρηππε, ηνχο εηιηθξηλψο ζέ γεξαίξνληαο.  

Θενηνθίνλ 
Ναφο εδείρζεο Θενχ, ρσξεηηθφο πεξηθαλψο Πάλαγλε, θαί θαζαξφλ ζθήλσκα, 
θαί ζενπξεπέο ελδηαίηεκα.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σνχ Παχινπ καζεηήο, γεγνλψο ζενθφξε, εθψηηζαο ιανχο, αλπκλείλ ηήλ 
Σξηάδα, λανχο δέ θαηέζηξεςαο, απσιείαο ελ ράξηηη· ελαζιήζαο δέ, 
θαξηεξηθψο ηνχο ζηεθάλνπο, ραίξσλ είιεθαο, ππέξ εκψλ ηθεηεχσλ, Υξηζηφλ 
Μάξηπο, Άξρηππε.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ο δήγεζνλ εκάο, ελ νδψ κεηαλνίαο, εθθιίλνληαο αεί, πξφο θαθψλ αλνδίαο, 
θαί ηφλ ππεξάγαζνλ, παξνξγίδνληαο Κχξηνλ, απεηξφγακε, επινγεκέλε Μαξία, 
θαηαθχγηνλ, απεγλσζκέλσλ αλζξψπσλ, Θενχ ελδηαίηεκα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ άζπηινο Ακλάο, ηφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα, θξεκάκελνλ λεθξφλ, επί μχινπ 
νξψζα, ζξελνχζα εθζέγγεην, κεηξηθψο νινιχδνπζα· Πψο ελέγθσ ζνπ, ηήλ 
ππέξ ιφγνλ Τηέ κνπ, ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηά εθνχζηα πάζε, Θεέ ππεξάγαζε; 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Τθεγνχκελνλ ηά ζεία θαί ηνχο αζένπο, πεξηθαλψο ειέγρνληα, άλνκνο 
δηψθηεο, πνηλαίο θαζππέβαιε, θαί κάζηημηλ Άξρηππε, θαί πνηθηινηξφπνηο 
θνιάζεζη.  
 
Μαθαξίσο δηαλχσλ ηφλ βίνλ Μάθαξ, ηέινο επξείλ καθάξηνλ, φλησο εμηψζεο· 
Μάξηπο γάξ γεγέλεζαη, Υξηζηνχ γελλαηφηαηνο, πφλνπο θαξηεξήζαο ηνχ 
ζψκαηνο.  
 
Νεκνκέλελ αζεταο ηήλ ζεπεδφλα· ηψλ επζεδψλ ηφ πιήξσκα, έζηεζαο 
λνζηίκσ, άιαηη ηψλ ιφγσλ ζνπ, θαί ραίξσλ εθξαχγαδεο· Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε.  

Θενηνθίνλ 
Χο θαηάζθηνλ πξνβιέπεη ζε πάιαη φξνο, ν Αββαθνχκ Παλάκσκε· θέξνπζαλ 
ηφλ Λφγνλ, πάληαο ζπζθηάδνληα, θινγκνχ παξαπηψζεσλ, θαί ακαξηηψλ Κφξε 
θαχζσλνο.  
 



Χδε ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, είο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο· θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Σαίο ζείαηο αζηξαπαίο, ηνχ παλζφθνπ θεξχγκαηνο, εθψηηζαο αγλσζίαο, ηνχο 
λπθηί ζπζρεζέληαο, ζεφθξνλ πακκαθάξηζηε.  
 
Ο ζείνο πνηακφο, πξνειζψλ εθ θαξδίαο ζνπ, θαηέθιπζε ηνχο ρεηκάξξνπο, ηήο 
απάηεο θαί θξέλαο, Πηζηψλ Πακκάθαξ ήξδεπζε.  
 
Νεπξνχκελνο ρξεζηαίο, ηαίο ειπίζηλ ππέκεηλαο, ζπξφκελνο εθ ηεζζάξσλ, θαί 
ηήλ γήλ αγηάδσλ, ηνίο αίκαζη ζεφιεπηε.  

Θενηνθίνλ 
έ κφλελ εθ παζψλ, γελεψλ εμειέμαην, ν Κχξηνο Θενηφθε, θαί εθ ζνχ 
εζαξθψζε, ζεψζαο ηφ αλζξψπηλνλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Οπδφισο, απεηιαίο ραπλσζέληα ν δφιηνο, άλειεψο ζε ζπγθφπηεη, ηαίο 
πιεγαίο ζεφθξνλ απνζθνπνχληα, πξφο ηήλ δφμαλ, ήλ Υξηζηφο ζνη παξέρεη 
δνμάδσλ ζε.  
 
Φάιαγγαο, δπζκελψλ ανξάησλ ηνίο ηξαχκαζη, θαηεηξαπκάηηζαο κάθαξ, ηήο 
ζαξθφο ζνπ Άξρηππε, θαί ειέγρσλ, ηήλ θαξδίαλ, ζπαξαγκνίο ηνχ ηπξάλλνπ 
θαηέμαλαο.  
 
Οη ιίζνηο, αλαηζζήησ θαξδία ζξεζθεχνληεο, ιηζνιεπζηνχζί ζε κάθαξ, ηήο 
δσήο ηήλ πέηξαλ νκνινγνχληα, θαί ηήο πιάλεο, ηφ νρχξσκα Μάξηπο 
ζπληξίβνληα.  

Θενηνθίνλ 
Νέθξσζηλ, ηήλ δσήλ εθδπζείο ελεδχζαην, ελ Παξαδείζσ Παξζέλε, ν, Αδάκ· 
ηψ ζψ δέ εζαλαηίζζε, δσεθφξσ ηνθεηψ Παλαγία Θεφλπκθε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Χο αζηέξα κέγαλ ζε, ε Δθθιεζία, θεθηεκέλε Άξρηππε, ηαίο ηψλ ζαπκάησλ 
ζνπ βνιαίο, θσηηδνκέλε θξαπγάδεη ζνη· ψζνλ ηνχο πίζηεη, ηηκψληαο ηήλ 
κλήκελ ζνπ.  

Ο Οίθνο 
Πηζηφλ ζε δνχινλ ηνχ Υξηζηνχ ν θνξπθαίνο Παχινο, Άξρηππε, εθζεηάδσλ, 
ζπγγξάθεη ηνίο επαίλνηο, θαί καξηπξεί πεξηθαλψο πιεξσηήλ ηνχ ιφγνπ, θαί 
Ηεξφλ πθεγεηήλ, θαί θήξπθα ζνθψηαηνλ· Ζκείο δέ ιχρλνλ ζήκεξνλ άζβεζηνλ 
βιέπνκέλ ζε πάληεο, θαηαιάκπνληα ηψ 



θφζκσ Απφζηνιε· φλ θαί ε Απθία εγλψξηζε θαιψο, εθ ηνχ θσηφο ηνχ πξψηνπ 
ηειαπγέζηαηνλ ππξζφλ, θαεζθφξνλ δαδνπρεηηθψο θσηίδνληα ηνχο βνψληαο· 
ψζνλ ηνχο πίζηεη ηηκψληαο ηήλ κλήκελ ζνπ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Ηζ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ, Αξρίππνπ, 

Φηιήκνλνο θαί Απθίαο.  
ηίρνη 

 Πνζψλ ηφλ αθξφγσλνλ Άξρηππνο ιίζνλ.  

 Καηεινήζε ηψ πφζσ ηνχηνπ ιίζνηο.  

 Υψξαλ θηινχληα ηφλ Φηιήκνλα ριφεο,  

 Υισξνίο ιφγνηο ηχπηνπζηλ εθαλζσκέλνηο.  

 Ζπισκέλελ παίνπζηλ εηο γήλ Απθίαλ,  

 Δηο νπξαλνχο έρνπζαλ φκκα θαξδίαο.  

 Άξρηππνο δεθάηε ελάηε ζάλε ρεξκαδίνηζηλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μαμίκνπ, Θενδφηνπ, 
Ζζπρίνπ, θαί Αζθιεπηνδφηεο.  

ηίρνη 

 Αλδξψλ ηξηάο ζχλαζινο επζζελεζηάηε,  

 Αλδξίδεηαί ζνη, θαί ηνκήο, Σξηάο, κέρξη. 

 Έζηεςε Υξηζηφο ηήλ Αζθιεπηνδφηελ,  

 Ήο εμέθνςε ηήλ θεθαιήλ ηφ μίθνο.  
 

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

 Βνπιάο Ραβνπιάο ζείο απξάθηνπο δαηκφλσλ,  

 Απήιζε βνπιή ηνχ Θενχ ηψλ ελζάδε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Οζίσλ Παηέξσλ εκψλ θαί νκνινγεηψλ, 
Δπγελίνπ θαί Μαθαξίνπ.  

ηίρνη 

 Χο επγελείο φξπεθεο ελ γή Μαθάξσλ  

 Οηθνχζηλ Δπγέληνο ζχλ Μαθαξίσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Κφλσλνο.  
 

Μλήκε ηήο Οζίαο κεηξφο εκψλ Φηινζέεο ηήο εμ Αζελψλ.  
ηίρνη 

 ξπεμ Αζελψλ εζηηλ ε Φηινζέε,  

 Δρζξφλ βαινχζα ζηαπξνχ ηή παλνπιία.  
 

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



Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ· Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ θχξηε».  
 
Θεεγνξίαηο, ζενζφθνηο Πακκάθαξ ρξεζάκελνο, γλψζεη αιεζεί, ηφ ζθφηνο εθ 
ηψλ ςπρψλ, ηήο αγλνίαο απεδίσμαο, ζνθίαο ράξηηη, ηψλ ηψ ζεπηψ 
πεηζεζάλησλ ιφγσ ζνπ.  
 
Δλ ιάθθσ Μάξηπο, ζέ θαησηάησ ρσλλχνπζη, δήκνη δπζζεβψλ, θαί ιίζνηο 
αλειεψο, ζαλαηνχζηλ αλακέιπνληα· Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε.  
 
Ζ γή ηφ αίκα, ηφ εθρπζέλ ζνπ Μάξηπο δέδεθηαη, βξχνλ ηακάησλ λάκαηα ηνίο 
πηζηνίο· νπξαλφο δέ ηφ καθάξηνλ, Άξρηππε πλεχκά ζνπ, Αζινθφξσλ ςπραίο 
αξηζκνχκελνλ.  

Θενηνθίνλ 
Γήλ κέλ νκίριε, ηφλ νπξαλφλ λεθέιαηο δέ Κχξηνο, Κφξε πεξηβάισλ, ζάξθα 
ζέισλ ζλεηήλ, εμ αηκάησλ ζνπ ελδχεηαη, θαηαζηνιήλ δφμεο, αζαλάηνπ 
ελδχσλ ηφλ άλζξσπνλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο· Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ, 
 
Ο Παχινο επαίλνηο ηεξνίο, εγθσκηάδσλ ζε, Άξρηππε έλδνμε, ζπζηξαηηψηελ ζε 
έγξαςε, πιεξσηήλ ελζέσλ πξάμεσλ, δηαθνλνχκελνλ απηψ, θαί πίζηεη 
κέιπνληα· Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ρήκαζηλ επήιεηςε ζεπηνίο, πξφο ηφ καξηχξηνλ, ή αμηάγαζηνο, Απθία 
ζηέξγνπζα Έλδνμε, σο πηφλ ζε γλεζηψηαηνλ, κεζήο ηά άλσ θαηνηθείο φλησο 
βαζίιεηα, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα θξαπγάδσλ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Οη λήπηνη φληεο ηαίο θξεζί, ζέ ηφλ ερέθξνλα, λεπίνηο παίγληνλ, παξαδηδφαζηλ 
Άξρηππε, ελαζινχληα θαξηεξψηαηα, θαί ππ απηψλ αλειεψο θαηαθεληνχκελνλ, 
θαί βνψληα· Πάληα ηά έξγα, πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξφο δηά βξψζεσο κηάο, Αδάκ γεγέλεηαη, ηξπγήζαο ζάλαηνλ, θπηνχ ηήο 
γλψζεσο Άρξαληε· δηά ζνχ δέ αλεδψσηαη, θαί Παξαδείζνπ ηήλ ηξπθήλ, πάιηλ 
απέιαβελ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα θξαπγάδσλ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο· δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 



Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Ίλα ηήλ αηψληνλ δφμαλ, θιεξνλνκήζεο Αζινθφξε, δφμεο επηγείνπ παξείδεο, 
ηφ αζηαηφλ ηε θαί παξεξρφκελνλ, θαί πξφο Υξηζηφλ ερψξεζαο, δφμε πξφο 
ηνχηνπ θιετδφκελνο.  
 
Χο ηψ Κνξπθαίσ Πακκάθαξ, ηψλ Απνζηφισλ καζεηεχζαο, Παχισ ηψ ζνθψ 
ζεεγφξσ, ζχλ ηνχησ ραίξσλ ηήλ αησλίδνπζαλ, θιεξνλνκείο απφιαπζηλ, 
Κνιαζζαέσλ εγθαιιψπηζκα.  
 
ηέθνο αλεδήζσ ζεφθξνλ, ληθεηηθφλ ηή θνξπθή ζνπ, θαί πεξηεβάινπ 
πνξθχξαλ, εθ ηψλ ζψλ αηκάησλ βαθείζαλ Άξρηππε, θαί ηψ Υξηζηψ 
γεζφκελνο, ζπκβαζηιεχεηο πακκαθάξηζηε.  
 
Ήζξνηζηαη ιαφο ελ ηή κλήκε, ηή θσηνθφξσ ζνπ πκλήζαη, ηφλ αγαζνδφηελ 
σηήξα, θαί ηνχο γελλαίνπο, Άξρηππε πφλνπο ζνπ, νχο αλδξηθψο ππέκεηλαο, 
θαηαβαιψλ ηφλ πνιπκήραλνλ.  

Θενηνθίνλ 
Φέξνπζα Υξηζηφλ ελ αγθάιαηο, λεχκαηη θέξνληα ηά πάληα, ηνχηνλ σο Τηφλ 
ζνπ δπζψπεη, ερζξνχ ρεηξψλ κε Πάλαγλε ξχζαζζαη, θαί δη' ειένπο άβπζζνλ, 
ελαγθαιίζαζζαη θαί ζψζαί κε.  
 

Καί ε ινηπή αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ Κ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Λένληνο, Δπηζθφπνπ Καηάλεο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  

 
Ήρνο πι. δ' 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Λένλ ζεφθξνλ παλφιβηε, αζθεηηθαίο αγσγαίο, θαί ηειείαηο θαζάξζεζη, ηψ Θεψ 
θαί Κηίζηε ζνπ, θαζαξψο πξνζθνιιψκελνο, θσηφο ελζένπ έκπιεσο γέγνλαο, 
θαί ραξηζκάησλ ζείσλ ηεηχρεθαο, πάζε αλίαηα, ζεξαπεχεηλ πάληνηε, θαί 
πξνζεπρψλ, κάζηηγη, αθάζαξηα, δηψθεηλ πλεχκαηα.  
 
Λένλ ηψ φληη καθάξηνο, Αξρηεξεχο γεγνλψο, επί ριφελ εμέζξεςαο, ξάβδσ 
ζείαο πίζηεσο, σο πνηκήλ αιεζέζηαηνο, νξζνδνμίαο θαί ηειεηφηεηνο, ηήλ ζήλ 
αγέιελ ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο, ήο θαηελψπηνλ, εθηειψλ ηεξάζηηα, ζενπξεπψο, 
θιένο αλαθαίξεηνλ, εθιεξνλφκεζαο.  
 
Έιαηνλ ζείνλ αξχζαζζε, σο εθ πεγήο πξντφλ, βιαζηαλνχζεο αέλανλ, ηήο 



ηηκίαο ιάξλαθνο, ηνχ ζνθνχ Αξρηπνίκελνο, θαί ηψ ηψλ φισλ, Θεψ βνήζαηε· ν 
ελ Αγίνηο ζνπ ζαπκαδφκελνο, ηνχηνπ δεήζεζη, ζψζνλ εκάο νίθηεηξνλ, σο 
αγαζφο, πίζηεη ενξηάδνληαο, ηήλ ζείαλ κλήκελ απηνχ.  

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ήιηνο Σέθλνλ εκαχξσηαη, θαί ε ζειήλε ηφ θψο, εηο δνθψδεο ηκάηηνλ, 
γλνθεξψο κεηέβαιε· γή θινλείηαη, θαί ξήγλπηαη, ηφ ηνχ λανχ ζνπ δέ 
θαηαπέηαζκα· θαγψ πψο Σέθλνλ, νπ δηαξξήμνκαη, ζπιάγρλα θαί φκκαηα; 
παξεηάο γιπθχηαηε θαηαμαλψ, αδίθσο ζε ζλήζθνληα, βιέπνπζα ψηέξ κνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγεηαη ν Καλψλ, νχ ε, Αθξνζηηρίο.  
 

Λένληα πεγήλ φληα ζαπκάησλ ζέβσ. ν Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  Ο Δηξκφο 
«Τγξάλ δηνδεχζαο ψζεί μεξάλ· θαί ηήλ Αηγππηίαλ κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν 
Ηζξαειίηεο αλεβφα, Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».  
 
Λακπηήξά ζε ζείνλ ε ηνχ Υξηζηνχ, θαηδξά Δθθιεζία, θεθηεκέλε Λένλ ζνθέ, 
ηαίο ηψλ αξεηψλ ζνπ θξπθησξίαηο, θαί ηψλ ζαπκάησλ πινπζίσο θσηίδεηαη.  
 
Δθ βξέθνπο αλέζεθαο ζεαπηφλ, ηψ πάλησλ Γεζπφηε, θαί λεθξψζεη ηψλ 
εδνλψλ, δψζα ηνχησ γέγνλαο ζπζία, ζχσλ ζαπηφλ αλαηκάθησο Μαθάξηε.  
 
Ο βίνο ζνπ θέγγεη ηψλ αξεηψλ, θαηεγια τζκέλνο, θαί ζαπκάησλ ηαίο 
αζηξαπαίο, θαζσξατζκέλνο ζενθφξε, πεξηθαλή ζε ηνίο πάζηλ εηξγάζαην.  

Θενηνθίνλ 
Ναφο ερξεκάηηζαο ηνχ Θενχ, ακφιπληε Κφξε, ηνχ νηθήζαληνο ππέξ λνχλ, ελ 
ζνί Θενηφθε θα ηήλ πιάλελ, εθ ηψλ ςπρψλ ηψλ βξνηψλ εμνηθίζαληνο.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ κε 
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ 
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε».  
 
Σά ζσηήξηα Πάηεξ, θαί επζεβή δφγκαηα, ηήο νξζνδνμίαο θπιάηησλ 
αδηαιψβεηα, πνίκλελ εμέζξεςαο, επί λνκάο δσεθφξνπο, θαί πξφο 
επνπξάληνλ, κάλδξαλ εηζήιαζαο.  



 
Αλειζσλ ελ ηψ χςεη, ηψλ αξεηψλ ζηε, ρξίζκα ηεξφλ ππεδέμσ, θαί ηφλ 
Παλχςηζηνλ, παλζφθσο ήλεζαο, πςεινηάηε θαζέδξα, ιεηηνπξγήζαο ράξηηη, 
ηνχησ σο Άγγεινο.  
 
Πεηξαζκνχο ππνκείλαο, δηά Υξηζηφλ ζηε, ηήο αζαλαζίαο κεηέζρεο θαί ηήο 
ζεψζεσο, κχξνλ επψδεο δέ, δηελεθψο αλαβιχδνλ, αγηάδεηο πίζηεη ζνη, ηνχο 
πξνζπειάδνληαο.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ιαβίο ε ηνχ ζείνπ, θαί θσηαπγνχο άλζξαθνο, βάηνο ε ππξί κή θιερζείζα, 
ηψ ηήο ζεφηεηνο, ηά 
θξπγαλψδε κνπ, πάληα θαηάθιεμνλ πάζε, ηνχ ππξφο εμάξπαζνλ, 
δηαησλίδνληνο.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Μέγαο ήιηνο ηή νηθνπκέλε, αλαηέηαιθαο ηψλ αξεηψλ ζνπ, αλαιάκςεη θαί 
ζαπκάησλ ιακπξφηεηη, θσηαγσγήζαο Πηζηψλ ηά ζπζηήκαηα, θαί αθαλίζαο 
παζψλ ακαπξφηεηα· Λένλ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ, 
ηφ κέγα έιενο.  

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

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».  
 
Γεπνλήζαο ηήλ άξνπξαλ, ζνχ ηήο δηαλνίαο εθαηνζηεχνληα, ζηάρπλ ήλεγθαο 
Παλφιβηε, αξεηψλ ελζέσλ θαί ηάζεσλ.  
 
Ζ αγία ζνπ Άγηε, ζήθε αελάσο έιαηνλ άγηνλ, αλαβιχδεη αγηάδνπζα, ηάο ςπράο 
ηψλ πίζηεη πξνζηξερφλησλ ζνη.  
 
Ννζεκάησλ θαζάξζηνλ, πνλεξψλ, δαηκφλσλ θπγαδεπηήξηνλ, Ηεξάξρα, 
ερξεκάηηζαο, θαί πηζηψλ αλζξψπσλ θαηαθχγηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο ηνίο πάζηλ αρψξεηνο, Πάλαγλε ρνξείηαη ελ ηή λεδχτ ζνπ, δηαζψδσλ κε 



ρξεζηφηεηη, ηφλ βεβπζηζκέλνλ ακαξηήκαζηλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ· αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Ννί θαζαξσηάησ, λνχλ ηφλ πάλησλ αίηηνλ ελνπηξηδφκελνο, παξ' απηνχ εδέμσ, 
ραξηζκάησλ ηήλ αίγιελ ζεφπλεπζηε, θαί ηψλ ηακάησλ, ηάο ηεξάο θσηνρπζίαο· 
δη' ψλ ιχεηο παζψλ ηήλ ζθνηφκαηλαλ.  
 
Σφλ απάηαηο δαηκφλσλ, πάληαο ηνχο πηζηεχνληαο Υξηζηψ κσξαίλνληα, ηψ 
ππξί δηθαία, παξαδέδσθαο ςήθσ Μαθάξηε, θαί ςπράο εξξχζσ, ηήο νιεζξίνπ 
ηνπηνπ βιάβεο, σο Πνηκήλ αιεζήο θαί ζσηήξηνο.  
 
Αλαθζείζεο ελ κέζσ, έζηεο αθαηάθιεθηνο ππξάο Ανίδηκε· ε γάξ ζεία δξφζνο, 
ηνχ Αγίνπ εθχθινπ ζε Πλεχκαηνο, σο Ηεξνκχζηελ, σο ιεηηνπξγφλ ηήο ζείαο 
δφμεο, σο ηήο άλσ ιακπξφηεηνο κέηνρνλ.  

Θενηνθίνλ 
Θεσξήζαληεο πάιαη, ελζεαζηηθψηαηα ζενραξίησηε, νη ζεπηνί Πξνθήηαη, 
κπζηεξίνπ ηφ βάζνο ηφ άθξαζηνλ, ηήο ζεπηήο ινρείαο, ζνχ ηήο αγλήο 
πνηθηινηξφπσο, σο ερψξεζαλ ηνχην πξνήγγεηιαλ.  
 

Χδή ο'  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».  
 
Αφκκαηνη ηή εληεχμεη ζνπ Πάηεξ, εθνκίζαλην ηφ βιέπεηλ ζεφθξνλ· ηφλ γάξ 
Υξηζηφλ, ζπλεξγφλ θεθηεκέλνο, θαί πξφο απηφλ ηήο ςπρήο ζνπ ηά φκκαηα, 
θηεζάκελνο δηελεθψο, ηάο αηηήζεηο πινπζίαο ειάκβαλεο.  
 
Τπήξμαο ηψ βαζηιεί ζαπκάζηε, θνβεξψηαηνο ελίθα πξνβαίλσλ, ελ ηαίο 
απιαίο, ηαίο απηνχ επεθέξνπ, ηψ ηκαηίσ ζνπ άπηνληαο άλζξαθαο, εδφμαδε 
γάξ ζε Υξηζηφο, νληψ βίσ ζνπ Λένλ εδφμαζαο,  
 
Μπξίδεη ζνπ ε ζνξφο ηψλ ιεηςάλσλ, θαί πξνρέεη αελάσο Πακκάθαξ, ψζπεξ 
πεγή, θαζαξά θαί επψδεο, έιαηνλ ζείνλ, δη' νχ θπγαδεχνληαη, λνζήκαηα εθ 
ηψλ Πηζηψλ, θαί πγεία ηνίο ρξήδνπζη δίδνηαη.  

Θενηνθίνλ 
Αγίαζνλ ηήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε, ε ηφλ Άγηνλ θπήζαζα Λφγνλ, ηφλ αιεζψο, 
ελ αγίνηο σο ζέκηο, αλαπαπφκελνλ κφλνλ Θεφλ εκψλ, θαί δίδνπ κνη σο 
αιεζψο, θαηαλχμεσο φκβξνπο Παλάκσκε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 



Σήλ ελ πξεζβείαηο 
Σφλ απφ βξέθνπο Κπξίσ αλαηεζέληα, θαί εθ ζπαξγάλσλ ηήλ ράξηλ 
αλεηιεθφηα, πάληεο ηνίο άζκαζη ζηεθαλψζσκελ, Λένληα ηφλ θσζηήξα ηήο 
Δθθιεζίαο θαί πξφκαρνλ· απηήο γάξ ππάξρεη ηφ ζηήξηγκα.  

Ο Οίθνο 
Σξάλσζφλ κνπ ηήλ γιψζζαλ Υξηζηέ κνπ, θαί παξάζρνπ κνη ιφγνλ, ν ηψλ 
ιφγσλ δνηήξ, θαί παξνρεχο ηήο δσήο εκψλ, ίλα ηζρχζσ εγθσκηάζαη ηνχ 
ζνθνχ Ηεξάξρνπ ηφλ βίνλ φινλ, φλ ελ ηή γή δηαπχξσ αγάπε εηέιεζε, θαί 
είιεθελ νπξαλφζελ ηψλ απείξσλ ζαπκάησλ ηφ πέιαγνο, θαί ηψλ δνγκάησλ 
ηήλ δχλακηλ, δη' ψλ ηήλ Δθθιεζίαλ θαηεχγαζελ· απηήο γάξ ππάξρεη ηφ 
ζηήξηγκα.  
 

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

ζαπκαηνπξγνχ Λένληνο, Δπηζθφπνπ Καηάλεο.  
ηίρνη 

 Οηκέλ λεθξφο Λένληνο, εί δ' νίνπ πχζε,  

 Πάλησο εξνχκελ. Σνχ πξνέδξνπ Καηάλεο.  

 Δηθάδη ακθί Λένληα ρπηήλ επί γαίαλ έρεπζαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο αδψθ, Δπηζθφπνπ, θαί 
ηψλ ζχλ απηψ ηειεησζέλησλ ηφλ αξηζκφλ εθαηφλ εηθνζηνθηψ.  

ηίρνη 

 Φέξεη ζχλ νθηψ θαί αδψθ Δπηζθφπσ,  

 Ζ δσδεθαπιή Μαξηχξσλ δεθάο μίθνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Βεζζαξίσλνο.  
ηίρνη 

 Πνιιψλ ηδξψησλ θαί πφλσλ Βεζζαξίσλ,  

 Πνιιάο ζαλψλ εχξεθελ αληηκηζζίαο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Αγάζσλνο Πάπα 
Ρψκεο.  

ηίρνη 

 Ρψκεο Αγάζσλ νίαθαο δηεπζχλαο,  

 Πξχκλαλ έθξνπζε πξφο λνεηνχο ιηκέλαο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο 
δξφζνλ ηφ πχξ κεηέβαινλ βνψληεο· Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο».  
 



Σάμεηο ηψλ ζείσλ Αζσκάησλ, κεηά ζψκαηνο κηκνχκελνο ζεφθξνλ, 
ειεηηνχξγεηο Θεψ, απαχζησο σακέιπσλ· Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
 ηα θσθεχνληα Πακκάθαξ, δη' εληεχμεσο ελέσμάο ζνπ ζείαο, θαί ρσινίο 
πξνθαλψο, παξέρεηο επδξνκίαλ, Δπινγεηφο εί κέιπνπζηλ, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Νεχκαηη ζείσ ηνχ Γεζπφηνπ, αθαηάθιεθηνο δηέκεηλαο ελ κέζσ, εηζειζσλ ηνχ 
ππξφο· ν κέηνρνο δέ ηνχηνπ, θξίζεη δηθαία θιέγεηαη, Ζιηφδσξνο επρή ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
νχ ηήλ λεδχλ κή θαηαθιέμαλ, ηήο ζεφηεηνο ηφ πχξ Παξζελνκήηνξ, 
ζσκαηνχηαη εθ ζνχ, ηά πέξαηα θσηίδνλ, ηαίο ζετθαίο ιακπξφηεζη· δηά ηνχηφ 
ζε πκλνχκελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ ζνπ 
ζθφδξα αληερφκελνη, Παίδεο εβφσλ· Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηνλ Κχξηνλ, 
θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Δμερχζε ράξηο, Πάηεξ ζνχ ηνίο ρείιεζηλ ηεξνκχζηα· δηά ηνχην Λένλ, ν Θεφο ζε 
έρξηζελ Αξρηεξέα, ηνχ ιανχ βνψληα· Τκλείηε ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Βαζηιεί Πακκάθαξ, ηψ δηαησλίδνληη επαξεζηήζαο, επηγείσ Λένλ, βαζηιεί 
παξέζηεθαο άλζξαθαο θέξσλ, θαί ηήλ ηνχηνπ Πάηεξ, θαηαπιήηησλ έλλνηαλ, 
ηαίο ζαπκαηνπξγίαηο, ηαίο ιίαλ παξαδφμνηο.  
 
Χο ειαία Πάηεξ, θπηεπζείο θαηάθαξπνο νίθσ Κπξίνπ, θέξεηο κεηά ηέινο, εθ 
ηνχ ζείνπ ζθήλνπο ζνπ έιαηνλ ζείνλ, Πηζηψλ πάζαλ λφζνλ, απειαχλσλ 
πάληνηε, ηψλ εηο ζέ κεηά πφζνπ, ζνθέ πξνζπεθεπγφησλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο βνπιήζεη πάληα, εθηειψλ Παλάκσκε επινγεκέλε, βνπιεζείο θαί κήηξαλ, 
ηήλ ζήλ θαηεζθήλσζε, θαί ζάξμ σξάζε, θαί εζέσζέ κε, θζαξέληα ηφ 
πξφηεξνλ, ηνχ απαηεψλνο, θαθίζηνπ ζπκβνπιία.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ· φπσο ν Όςηζηνο, 
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, Παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 
Ίλα ζε ζείαηο ελ θσλαίο, καθαξίδσκελ νζίσο βηψζαληα, θαί ηά νπξάληα, 
πεξηπνινχληα θαί αγαιιφκελνλ, παζψλ θαί ζιίςεσλ εκάο, επραίο ζνπ 
δηάζσδε, θαί πεξηζηάζεσλ, Ηεξάξρα θαί Πνηκήλ αμηάγαζηε.  
 



Χο θιήκα ηήο αιεζηλήο, γεγνλψο Πάηεξ ακπέινπ εβιάζηεζαο, αξεηψλ 
βφηξπαο, ζαπκάησλ γιεχθνο ελαπνζηάδνληαο· εμ νχ νη πίλνληεο πηζηψο, 
πγείαλ θνκίδνληαη, θαί αγαιιίαζηλ, επθεκνχληέο ζε αεί Λένλ ζηε.  
 
ψκά ζνπ γέγνλε λαφο, Αγίνπ θαί ζεπηνχ Πάηεξ Πλεχκαηνο· θαί λχλ 
θαηάθεηηαη, ηνχ ζείνπ έλδνλ λανχ, φλ ήγεηξαο, είο δφμαλ Λένλ θαί ηηκήλ, Λνπθία 
ηή κάξηπξη, ζαπκάησλ βξχσλ εκίλ πνηακνχο ηνίο επζεβψο ζε γεξαίξνπζη.  
 
Ήιηνο ψθζεο θσηαπγήο, αξεηψλ ιακπαδνπρίαηο ηά πέξαηα πεξηαπγάδσλ αεί· 
θαί λχλ πξφο θέγγνο κεηέβεο άξξεηνλ· ηήλ θσηνθφξνλ ζνπ δηφ, κλήκελ 
ενξηάδνληαο, Λένλ Παλφιβηε, ζθνηαζκνχ πάληαο δεηλνχ απνιχηξσζαη.  

Θενηνθίνλ 
Φξίηησ ζνπ κφλε Βαζηιεχ, ηήλ δεπηέξαλ παξνπζίαλ θαί δέδνηθα, άκεηξα 
πηαίζαο ζνη, θαί κεηαγλψζεη κή βειηηνχκελνο· αιι' σο χπάξρσλ αγαζφο, 
επίζηξεςνλ ζψζφλ κε, ηήο Κπεζάζεο ζε, εππξνζδέθηνηο, Ηεζνχ 
παξαθιήζεζη.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Λακπηήξα θαί δηδάζθαινλ, θαί Ηεξάξρελ κέγηζηνλ, ε ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζία, 
γλσξίδεη ζε Ηεξάξρα· ηά ηέθλα ηαχηεο ζηε, θαιψο Πάηεξ επνίκαλαο, επί 
λνκήλ ζσηήξηνλ, Λένλ ζεφθξνλ άγηε, αηξεηηθνχο εθδηψμαο, θαζάπεξ ζήξαο 
αγξίνπο.  

Θενηνθίνλ 
Καηάλεο φ πνιχθσηνο, αζηήξ θαί δηαπγέζηαηνο, ηεξαηνπξγφο Ηεξάξρεο, Λέσλ 
ν κχζηεο Σξηάδνο, θπξίσο Θενηφθνλ ζε, Αγλή ηξαλψο εθήξπμε, λψ θαί ςπρή 
θαί ζψκαηη· ήλ θαί εκείο αλπκλνχκελ, ζαθψο Θενχ σο Μεηέξα.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Καί ε ινηπή αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Σηκνζένπ ηνχ ελ πκβφινηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο πι. δ' 
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Πάηεξ ζεφθξνλ Σηκφζεε, δη' εγθξαηείαο πνιιήο, θαί ζπληφλνπ δεήζεσο, ηψλ 
παζψλ ζθηξηήκαηα, παληειψο εμεθάληζαο, θαί απαζείαο ράξηλ δεμάκελνο, 
δνρείνλ ψθζεο ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, φζελ ηά πλεχκαηα, απειαχλεηο πάληνηε 



ηά πνλεξά, δψλ θαί κεηά ζάλαηνλ, ζενκαθάξηζηε.  
 
Πάηεξ ζεφθξνλ Σηκφζεε, ηνχ Αβξαάκ κηκεηήο, αςεπδήο ερξεκάηηζαο, 
ζεξαπεχσλ πάληνηε, ηνχο πξφο ζέ θαηαθεχγνληαο, Ηψβ εθηήζσ ηφ ελ ηνίο 
πφλνηο ζηεξξφλ, Γαπίδ ηφ πξάνλ αλαηεηλφκελνο, βίνλ ηζάγγεινλ, επί γήο 
δηήλπζαο, ηψλ νξεθηψλ, έθζαζαο ηφ έζραηνλ, ππέξ εκψλ δπζσπψλ.  
 
Πάηεξ Ηεξέ Σηκφζεε, ηήο ζσθξνζχλεο εηθψλ, εγθξαηείαο ππινδεηγκα, 
επζεβείαο, ίλδαικα, θαί πεγή θαηαλχμεσο, νξζνδνμίαο έξεηζκα άζεηζηνλ, ηψλ 
ηακάησλ ξείζξνλ αέλανλ, ήιηνο άδπηνο, ηέθλνλ ζείαο ράξηηνο, θαί Μνλαζηψλ, 
ψθζεο εγθαιιψπηζκα, ζεβαζκηψηαηε.  

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ινο ν βίνο κνπ άζσηνο, ε δέ ςπρή αζειγήο, θαί ηφ ζψκα πακκίαξνλ, θαί ν 
λνχο αθάζαξηνο, θαί ηά έξγα πακβέβεια, θαί φινο φλησο εηκί ππεχζπλνο, ηήο 
θαηαδίθεο θαί θαηαθξίζεσο, πνχ λχλ πνξεχζνκαη, θαί πξφο ηίλα θεχμνκαη, 
εηκή πξφο ζέ; Γέζπνηλα ζπιαγρλίζζεηη θαί δεχξν ζψζφλ κε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θξηθηνχ! ψ θξηθηήο εγρεηξήζεσο! ε 
Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ σο εψξαθελ, ελ κέζσ δχν ιεζηψλ θξεκάκελνλ, 
φλ αλσδίλσο θξηθηψο εθχεζελ, έθιαηε ιέγνπζα, Ο' ίκνη Σέθλνλ θίιηαηνλ! πψο 
ν δεηλφο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ηαπξψ πξνζήισζε; 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγεηαη ν Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

έ ηψλ Μνλαζηψλ ηφ θιένο κέιπσ κάθαξ. 
 

Άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ. 
 

Θενθάλνπο 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ’ 
Ο Δηξκφο 

«Άζσκελ σδήλ ηψ Θεψ, ηψ εθ πηθξάο δνπιείαο, Φαξαψ ξπζακέλσ Ηζξαήι, 
θαί ελ ππξίλσ ζηχισ, θαί θσηφο λεθέιε θαζνδεγήζαληη, φηη δεδφμαζηαη».  
 
έ ηφλ λνεηφλ αζηέξα, ηφλ ελ ηψ χςεη Πάηεξ, ηήο εγθξαηείαο αλαιάκςαληα 
θαηδξψο, θαί ηψλ πηζηψλ θαξδίαο θαηαπγάδνληα, κάθαξ Σηκφζεε, 
αλεπθεκνχκελ αεί.  
 
Έρσλ πξφο Θεφλ εθηελέο, ηήο δηαλνίαο φκκα, ηήο ηηκειείαο ηφλ χπλνλ, εθ 
ςπρήο απεηηλάμσ Πάηεξ, θαί λαφο εγέλνπ ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί αγηάζκαηνο 
ηφπνο Σηκνζεε.  
 



Σάο ηνχ πνλεξνχ κεραλάο, ηή ηαπεηλψζεη Πάηεξ, ζπκπεθξαγκέλνο δηήιζεο 
αβιαβψο, θαί πξφο Θεφλ πςψζεο, θαί απηνχ ηή δφμε δηά παληφο, εληξπθάο 
κάθαξ Σηκφζεε.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ αλεξκελεχησο Θεφλ, ηφλ Πνηεηήλ ηψλ φισλ, ελ ηή γαζηξί ζπιιαβνχζαλ, 
θαί ζαξθί σο αιεζψο ηεθνχζαλ Θενηφθνλ Κφξελ, θαί παξζελεχνπζαλ, χκλνηο 
Σηκήζσκελ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«ηεξέσκά κνπ σηήξ ππάξρεηο, θαηαθπγή κνπ θαί δχλακηο, ζαιεπζείζαλ 
ηήλ θαξδίαλ κνπ, ζηεξέσζνλ εηο ηφλ θφβνλ ζνπ, φηη νπθ έζηηλ άγηνο, σο ζχ ν 
Θεφο εκψλ».  
 
Οηθηείξσλ πάληαο ηή ζπκπαζεία, άιινο Αβξαάκ ερξεκάηηζαο, δεμηνχκελνο 
ηνχο πάληνζελ, παξαβάιινληαο ψ Σηκφζεε, θαί δη' απηψλ ηφλ πάλησλ, 
ζεξαπεχσλ Θεφλ.  
 
Νεθξψζαο κέιε ηά επί γήο ζνπ, Πάηεξ ψο θεζηλ ν Απφζηνινο, ηήο δσήο ηήο 
επνπξαλίνπ, ζπκκέηνρνο αλαδέδεημαη, ελ ή ηψλ ηηκψλησλ ζε, αεί κέκλεζν.  
 
Άλαηνιή ζνπ ηψλ έξγσλ Πάηεξ, ήιηνο γεγέλεζαη άδπηνο, ηαίο αθηίζη ηψλ 
αγψλσλ, ηά πέξαηα θαηαπγάδσλ αεί, θαί ηψλ δαηκφλσλ ιχσλ ηήλ 
ζθνηφκαηλαλ.  

Θενηνθίνλ 
Αγλή Παξζέλε ηνχ Βαζηιέσο, ηψλ βαζηιεπφλησλ Γελλήηξηα, ηάο ζεηξάο κνπ 
ηψλ πηαηζκάησλ, δηάξξεμνλ θαί νδήγεζνλ, πξφο κεηαλνίαο ηξίβνπο ηαίο 
πξεζβείαηο ζνπ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Παξζέλνο ηψ ζψκαηη ζχ αλαδέδεημαη, πηζηψο ηψ πνηήζαληη, ζχ πεθαλέξσζαη, 
Παηήξ εκψλ ζηε, φζελ θαί ζπλεπθξαίλε, ηαίο θξνλίκνηο Παξζέλνηο, πίζηεη δέ 
ζπγρνξεχεηο, ηνίο νζίνηο Παηξάζηλ, εκίλ δέ επεθάλεο βξχσλ ηά ζαχκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Σαρχ πξνθαηάιαβε, πξίλ δνπισζήλαη εκάο, ερζξνίο βιαζθεκνχζί ζε, θαί 
απεηινχζηλ εκίλ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, άλειε ηψ ηαπξψ ζνπ, ηνχο εκψλ 
πνιεκνχληαο, γλψησζαλ πψο ηζρχεη, Οξζνδφμσλ ε πίζηηο, πξεζβείαηο ηήο 
Θενηφθνπ κφλε θηιάλζξσπε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ, ηήλ 
παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ 
ζνπ, φλ πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ, 
εκίλ δσξήζαζζαη.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 



«Δμ φξνπο θαηαζθίνπ, Λφγε ν Πξνθήηεο, ηήο κφλεο Θενηφθνπ, κέιινληνο 
ζαξθνχζζαη, ζενπηη θψο θαηελφε ζε θαί ελ θφβσ, εδνμνιφγεη ζνπ ηήλ 
δχλακηλ».  
 
χ ηαίο πξνζεπραίο, αεί σρπξσκέλνο, ηά ηψλ λνεηψλ, ερζξψλ ηφμα θαί βέιε, 
ψο πεξ λεπίσλ ηνμεχκαηα εινγίζσ, Πάηεξ ανίδηκε Σηκφζεε.  
 
Σφλ ηήο πξφο εκάο, Υξηζηνχ νηθνλνκίαο, ζρέζεη πξνζθπλψλ, ζεφθξνλ 
ραξαθηήξα, πείξαλ ππέζηεο καζηίγσλ ππφ ηψλ ηνχηνλ, απαξλνπκέλσλ ψ 
Σηκφζεε.  
 
Χο ηηο αλδξηάο, αζάιεπηνο ππήξμαο, ελ ηή πξφο Θεφλ, αεί δνμνινγία, κεδ' 
νπσζνχλ αλαπαχζεσο ελ ηαίο ηαχηεο, ψξαηο κεηέρσλ ψ Σηκφζεε.  

Θενηνθίνλ 
Νένλ επί γήο, εγέλλεζαο Παηδίνλ, ηφλ εθ ηνχ Παηξφο, πξφ πάλησλ ηψλ 
αηψλσλ, γεγελλεκέλνλ αξξεχζησο, Μήηεξ αγία, Υξηζηηαλψλ ε επαλφξζσζηο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ δφθνλ ηήο ςπρήο κνπ, δηαζθέδαζνλ θσηνδφηα, Υξηζηέ ν Θεφο, ν ηφ 
αξρέγνλνλ ζθφηνο δηψμαο ηήο αβχζζνπ, θαί δψξεζαί κνη ηφ θψο ηψλ 
πξνζηαγκάησλ ζνπ Λφγε, ίλα νξζξίδσλ δνμάδσ ζε».  
 
Ννί θεθαζαξκέλσ, παξεζηψο ηή Σξηάδη καθάξηε, θαί ηαίο εθείζελ αθηίζη 
ππξζεπφκελνο Πάηεξ, ηνχο ελ ζθφηεη εκάο θηλδπλεχνληαο, ηψλ ςπρηθψλ 
παζεκάησλ, θσηίδεηο εθάζηνηε.  
 
Σήλ ζάξθα εγθξαηεία, ηήλ ςπρήλ απαζεία θνζκνχκελνο, ηνχ Βαζηιέσο ησλ 
φισλ, ζεξάπσλ εγλσξίζζεο, θαί παξ' απηνχ ελαξγείο, ηάο ηψλ ζαπκάησλ 
εδέμσ, Σηκφζεε ράξηηαο.  
 
Οπ γλψκε πεξηέξγσ, αιι' απιάζησ θαξδία αηηήζαζα, ε πξνζειζνχζά ζνη 
ζηείξα, δηά πηζηνχ νηθέηνπ, εχηεθλνο δείθλπηαη εμ αηεθλίαο, πκλνχζα Υξηζηφλ 
ηφλ Θεφλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Οηθήζαο ελ γαζηξί ζνπ, ν νηθψλ ελ πςίζηνηο, ζέ απεηξγάζαην, νπξαλψλ 
πιαηπηέξαλ, Μαξία Θενηφθε, φλ ππέξ πάλησλ εηκψλ σο αγαζή, κή ειιίπεο 
πξεζβεχεηλ Θεφλπκθε.  
 

Χδή ο’  Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ πνιιαί γαξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 
Καιψο ζνπ δηαηεξψλ, ηφ παξζελίαο αμίσκα, ελ φιε ζνπ ηή δσή, γπλαίσ νπδέ 
πνηε, θαη' φςηλ ζπλέηπρεο, ηήλ εθ ηνχηνπ βιάβελ, παληειψο 



απνθξνπζάκελνο.  
 
Ληκέλη ηψ λνεηψ, εγθαζσξκίζζεο ηνίο θχκαζη, ηψλ εδνλψλ κε βξαρείο, 
πακκάθαξ Σηκφζεε, αιιά ηαίο ηνχ Πλεχκαηνο, δσεθφξνηο αχξαηο, εππινήζαο, 
Παλανίδηκε.  
 
Δκάθξπλαο ςαικηθψο, ελ φξεζη δηαηηψκελνο, θαί ηαίο εξήκνηο αεί, ζνθέ 
απιηδφκελνο, έσο νχ εηζήιαζαο, είο Θενχ ηήλ πφιηλ, ηήλ νπξάληνλ Σηκφζεε.  

Θενηνθίνλ 
Ολψηνηο ρεξνπβηθνίο, απεξηγξάπησο θαζήκελνο, πεξηγξαπηψο ελ ηή ζή, 
θνηιία ελψθεζε, ζαξθί νπ ζεφηεηη, θαί εθ ζνχ πξνήιζε, δηαζψδσλ κε 
Παλάκσκε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Χο αζηήξ πνιχθσηνο εθ ηήο Δψαο, αλαιάκςαο εχγαζαο, ελ ηαίο θαξδίαηο 
ηψλ πηζηψλ, ηάο αξεηάο ηψλ ζαπκάησλ ζνπ, ζαπκαηνθφξε ζεφθξνλ Σηκφζεε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ αγίνηο Παηξφο εκψλ Σηκνζένπ 

ηνχ ελ πκβφινηο.  
ηίρνη 

 Καί δψληα Σηκφζεε θαί ηεζλεθφηα,  

 Σηκά Θεφο δψλησλ ζε θαί ηεζλεθφησλ.  

 Δηθάδη Σηκφζενλ πξψηε θαηά ζήκα θάιπςελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Δπζηαζίνπ, 
Παηξηάξρνπ Αληηνρείαο ηήο κεγάιεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ αγίνηο Παηξφο εκψλ Γεσξγίνπ, 
Δπηζθφπνπ Ακάζηξηδνο.  

ηίρνη 

 Ο Γεψξγηνο, θαί ιηπσλ ηφ ζαξθίνλ,  

 Πνιινίο γεσξγεί ςπρηθήλ ζσηεξίαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ελ αγίνηο Παηήξ εκψλ Ησάλλεο, Παηξηάξρεο 
Κσλζηαληηλνππφιεσο, ν απφ ρνιαζηηθψλ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Υξηζηνχ ηέζλεθαο ν ρνιαζηηθφο ζχηεο,  

 Καί ηψλ καθξψλ ζνπ λχλ ζρνιήλ άγεηο πφλσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν άγηνο Εαραξίαο, Παηξηάξρεο Ηεξνζνιχκσλ, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 



 Μαθάξηνο εί θαί ζαλψλ Εαραξία,  

 Εαραξία πξφεδξε γήο καθαξίαο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Ο δη' Αγγέινπ Παίδαο, εθ ππξφο δηαζψζαο, θαί ηήλ βξνληψζαλ θάκηλνλ, 
κεηαβαιψλ εηο δξφζνλ, επινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
βέζαο παζψλ ηήλ θιφγα, ηψλ δαθξχσλ ηή δξφζσ, ράξηλ ζαπκάησλ 
έβιπζαο, δη' ψλ απνθαζαίξεηο ηνχο κνιπζκνχο, ηψλ παζεκάησλ Σηκφζεε.  
 
Μαθαξηζκνχ ηνχ ζείνπ, άςεπδψο ηεηχρεθαο, ηήλ ηψλ πξαέσλ ζηε, 
θιεξνλνκήζαο ρψξαλ, θαί ηήο ραξάο ηψλ εθιεθηψλ εκθνξνχκελνο.  
 
Λχζηλ ακαξηεκάησλ, ηνίο ηεινχζηλ εθ πφζνπ, ηφ ηεξφλ κλεκφζπλνλ, ηήο 
κεηαζηάζεψο ζνπ, σο παξξεζίαλ επξεθψο, Πακκάθαξ αίηεζαη.  

Θενηνθίνλ 
Λειπηξσκέλνη πάληεο, ηήο αξραίαο θαηάξαο, ηψπαλαγίσ ηφθσ ζνπ, 
επινγεκέλε, ζέ επινγνχκελ Θενηφθε ακίαληε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ζηεγάδσλ έλ χδαζη, ηά ππεξψα απηνχ, ν ηηζείο ζαιάζζε φξηνλ ςάκκνλ, 
θαί ζπλέρσλ ηφ πάλ, ζέ πκλεί ήιηνο, ζέ δνμάδεη ζειήλε, ζνί πξνζθέξεη χκλνλ 
πάζα θηίζηο, ηψ Γεκηνπξγψ θαί θηίζηε εηο ηνχο αηψλαο».  
 
Παζνθηφλνο γεγέλεζαη, δη' εγθξαηείαο πνιιήο, θαί ζπληφλνπ Πάηεξ ηήο 
αγξππλίαο, αλαβάζεηο αεί, αξεηψλ ζηε, κειεηψλ ελ θαξδία, θαί εθ δφμεο 
βαίλσλ επί δφμαλ, ηήο αηειεπηήηνπ, δσήο θαί αθζαξζίαο. 
 
Χο ζπκίακα ζηε, ηάο πξνζεπράο ζνπ Θεψ, ηψ θαζαξσηάησ, ζχ 
πξνζελέγθαο θαζαξάο εθ ςπρήο, ζείαλ ελέξγεηαλ, παξ απηνχ εθνκίζσ ηψλ 
ζαπκάησλ, δαίκνλαο ειαχλεηλ, θαί ηάο ηψλ αλζξψπσλ ηάζζαη αζζελείαο.  
 
Μηζνπφλεξνο άθαθνο, θαί ζπκπαζήο θαί πξαυο, θαί δηθαηνζχλε 
θεθνζκεκέλνο, Πάηεξ γέγνλαο, φζηνο, άκεκπηνο, απερφκελνο πάζεο αδηθίαο, 
ζηχινο Μνλαδφλησλ, φζελ ζε ηηκψκελ, Πηζηνί είο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μφλελ ζε εμειέμαην, ηήλ θαιινλήλ Ηαθψβ, ηνχ Παηξφο ν Λφγνο, θαί ζνχ ελ 
κήηξα θαηεζθήλσζε, θαί σο επδφθεζελ, ππέξ πάληαο σξαίνο ηνχο 
αλζξψπνπο, Πάλαγλε πξνήιζε, ηήλ ακαπξσζείζαλ, εκψλ θαζαίξσλ θχζηλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Δπινγεηφο Κχξηνο, ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ν εγείξαο θέξαο ζσηεξίαο εκίλ, ελ 
νίθσ Γαπτδ ηνχ παηδφο απηνχ, ελ νίο επεζθέςαην εκάο, αλαηνιή εμ χςνπο, 



θαί θαηεχζπλελ εκάο, εηο νδφλ εηξήλεο».  
 
Αγησζχλεο ηέκελνο, θαηαλχμεσο πεγή, ζπκπαζείαο ξείζξνλ, αλεδείρζεο 
νθέ, αγάπεο ηφ άπεηξνλ πέιαγνο, Κπξίνπ ζεξάπσλ αςεπδήο, θαί 
νπξαλνπνιίηεο, θαί Αγγέισλ ζχζθελνο, θαί ζαπκάησλ βξχζηο.  
 
Καηαθαπράζζαη έιενλ, Πάηεξ θξίζεσο εηδψο, νπ παξείδεο μέλνλ, αιιά πάζη 
ρξεζηψο, ηά ζπιάγρλα δηήλνημαο ζηε, παηήξ ρξεκαηίζαο νξθαλψλ, θαί ηψλ 
ρεξψλ πξνζηάηεο, θαί γπκλψλ ακθίαζηο, θαί ηξνθή πεηλψλησλ.  
 
Απφ ηήο γήο ερψξεζαο, πξφο ηφλ νπξαλφλ, έλζα είρεο έηη πεξηψλ ελ ζαξθί, 
θαιψο ηφ πνιίηεπκα ζηε, εκίλ ίιαζκφλ ακαξηηψλ, πξεζβεχσλ δσξεζήλαη, 
ηνίο πηζηψο ηηκψζί ζνπ, ηήλ Αγίαλ κλήκελ.  
 
Ρείζξα εκίλ εθάζηνηε, ε ηηκία ζνπ ζνξφο, ηακάησλ Πάηεξ αλαβιχδεη, παζψλ 
εθρχζεηο παληνίσλ μεξαίλνληα, θαί πάζαλ αξδεχνληα ςπρήλ, πξφο 
επθαξπίαλ ζείαλ, Ηεξέ Σηκφζεε, ηνχ Υξηζηνχ ζεξάπνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ρήκαζη ζνίο επφκελαη, γελεαί ηψλ γελεψλ, Μαθαξία ζέ καθαξηνχζηλ αεί, Θεφλ 
γάξ ηφλ φλησο καθάξηνλ, εθχεζαο άρξαληε Αγλή, ηφλ πάληαο καθαξίνπο, ηνχο 
απηψ δνπιεχνληαο, αςεπδψο πνηνχληα.  
 

Καί ε ινηπή ηνχ ξζξνπ Αθνινπζία, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο επξέζεσο ηψλ ιεηςάλσλ ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ ηψλ ελ ηνίο 

Δπγελίνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Σαίο πνιπηξφπνηο ηδέαηο ηψλ βαζάλσλ, ελαπεθδπζάκελνη ηνχο ηήο 
λεθξψζεσο, ρηηψλαο Μάξηπξεο έλδνμνη, ηήο αθζαξζίαο, ζείνλ ηκάηηνλ 
ελεδχζαζζε, θαί λχλ ηά νπξάληα πεξηπνιεχεηε, ηψ ζετθψ ζξφλσ πάληνηε, 
παξεζηεθφηεο, ιειακπξπζκέλνη ζενκαθάξηζηνη, φζελ ελ πίζηεη ηήλ 
ππέξιακπξνλ, κλήκελ πκψλ ενξηάδνκελ, θαί ιεηςάλσλ ηήλ ζήθελ, Ηεξψο 
πεξηπηπζζφκεζα.  
 
Δμ αζζελείαο βξνηψλ δχλακηο ζεία, ηάζεσλ πξφεηζη ηνίο πξνζπέιάδνπζη, 
θφληο βξαρεία ηνχ ζψκαηνο, ηψλ Αζινθφξσλ, πεγάο ζαπκάησλ βξχεη ελ 
ράξηηη, πξνζέιζσκελ άλζξσπνη θαί αξπζψκεζα, ξψζηλ ςπρήο, ξψζηλ 



ζψκαηνο, αλαβνψληεο, ραξηζηεξίνπο θσλάο θαί ιέγνληεο, ψηεξ ηνχ θφζκνπ, 
δη' φλ ήζιεζαλ, νη ζεπηνί Αζιεηαί θαξηεξψηαηα, ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, πάζεο 
βιάβεο ειεπζέξσζνλ.  
 
Οη επί ρξφλνπο καθξνχο εγθεθξπκκέλνη, θαιιίληθνη Μάξηπξεο λχλ 
πεθαλέξσληαη, θαζάπεξ φιβνο πνιχηηκνο, ηήλ Βαζηιίδα, θαηαπινπηίδνληεο 
παζψλ πφιεσλ, παιάκαηο θεξφκελνη, αξρηεξέσο ζνθνχ, θαί εηο λαφλ 
θνκηδφκελνη, ζεπηψο ηφλ, ζείνλ, θαί ηνίο αηηνχζη δηαλεκφκελνη, εηο πάζαλ 
ξψζηλ, εηο σθέιεηαλ, εηο θσηηζκφλ, εηο αληίιεςηλ, ηψλ απηνχο δερνκέλσλ, σο 
πηζηνχο Θενχ ζεξάπνληαο.  

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Δμαγνξεχζσ Αγλή ζνη Θενηφθε, ηά δεηλά κνπ πηαίζκαηα, εί γάξ θαί θξχςσ 
απηά, ελ ηή εκέξα ηήο θξίζεσο, αλνηγνκέλσλ, παζψλ ηψλ βίβισλ 
θαλεξσζήζνληαη, κκαηα εξξχπσζα, βιέπσλ ηά άηνπα, ρείξαο αζέζκσο 
εκφιπλα, ηαίο αηζρξνπξγίαηο, ζψκα ερξείσζα ν ηαιαίπσξνο, θαί ηήλ ςπρήλ 
κνπ εηξαπκάηηζα, ακαξηίαηο, ειέεζνλ νίθηεηξνλ, θαί κεξίδνο κε δείμνλ, 
ζσδνκέλσλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ.  

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, αλαγηλψζθεηαη ν Καλψλ ηψλ Αγίσλ.  
 

Χδή α'  Ήρνο πι. δ’ 
Ο Δηξκφο 

«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Μαξηπξηθαίο εγιατζκέλνη ράξηζη, θαί ηψ κεγάισ θσηί, νινιακπείο πφζσ, 
παξεζηψηεο Μάξηπξεο, ηά λέθε ηψλ ςπρψλ εκψλ, θαί παζψλ ηφλ ρεηκψλα 
δηαζθεδάζαηε ράξηηη, ηνχ παληνδπλάκνπ Θενχ εκψλ.  
 
Αλαηεζείο ν ηψλ Μαξηχξσλ φκηινο, ηψ παληεπφπηε Θεψ, θαί ηψ απηνχ 
πφζσ, ηάο ςπράο πξνζδήζαληεο, δηέιπζαλ ηφλ ζχλδεζκνλ, ηήο θαθίαο θαί 
ιχζηλ, ηψλ ακαξηεκάησλ βξαβεχνπζη, πίζηεη ηνίο απηνχο καθαξίδνπζηλ.  
 
Οη θαλεξψο ηφλ πνλεξφλ ζπληξίςαληεο, πφλνηο αζιήζεσο, θαί θζνλεξψο 
ρξφλνηο, πιείνζη θξππηφκελνη, ζήκεξνλ πεθαλέξσληαη, θαί ρεξζίλ Ηεξέσο, 



ζεφθξνλνο ζπγθνκίδνληαη, θφζκσ ζσηεξίαλ βξαβεχνληεο.  
Θενηνθίνλ 

Δμ νξαηψλ θαί ανξάησλ ξχζαί κε, Παξζελνκήηνξ ερζξψλ, ε ηφλ Θεφλ Λφγνλ, 
νξαηφλ γελλήζαζα, αφξαηνλ ππάξρνληα, θαί παζψλ κνπ ηφλ ζάινλ, ηή ζή 
γαιήλε θαηεχλαζνλ, κφλε ηψλ βξνηψλ επαλφξζσζηο.  
 

Χδή γ’  Ο Δηξκφο 
«Οπξασίαο αςίδνο, Οξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ κε 
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ 
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε».  
 
Ππξσζέληεο ηψ πφζσ, ηψ ζετθψ Μάξηπξεο, πχξ ηήο αζεταο, αηκάησλ ξείζξνηο 
εζβέζαηε, θαί αλαιάκςαληεο, θσηνεηδείο σο αζηέξεο, πάζαλ ηήλ πθήιηνλ 
θαηεθαηδξχλαηε.  
 
Απαζηξάπηεη Μαξηχξσλ, ηά θσηαπγή ιείςαλα, θέγγνο ηακάησλ, ηνίο πίζηεη 
ηνχηνηο πξνζηξέρνπζη, ράξηλ γάξ ήληιεζαλ, εθ ηψλ πεγψλ ηνχ σηήξνο, 
ηνχηνπ ηφ εθνχζηνλ πάζνο δειψζαληεο.  
 
Οη ηήο πίζηεσο πχξγνη, ηά ηνχ Υξηζηνχ ζχκαηα, ρξφλνλ επηκήθηζηνλ, ήδε 
θαηαθξππηφκελνη, λχλ πεθαλέξσληαη, Αξρηεξέσο παιάκε, εχζεβσο νζίσο ηε, 
ζπγθνκηδφκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε κφλε ηεθνχζα, ηφλ ηνχ παληφο Κχξηνλ, Υαίξε ηήλ ραξάλ ηνίο 
αλζξψπνηο, ε πξνμελήζαζα, Υαίξε θαηάζθηνλ, θαί αιαηφκεηνλ φξνο, Σψλ 
πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα, ραίξε παλάκσκε.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σφλ ηάθνλ ζνπ 

Σήλ πιάλελ ηνχ ερζξνχ, θασεξψο θαζειφληεο, ελ έηεζη πνιινίο, θζνλεξψο 
θεθξπκκέλνη, εκίλ πεθαλέξσζζε, παλανίδηκνη Μάξηπξεο, ζεξαπεχνληεο, ηά 
ηψλ ςπρψλ εκψλ πάζε, θαί ηψκελνη, ηάο ηψλ ζσκάησλ νδχλαο, εηο Ηδφμαλ 
ζενχ εκψλ.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Κπβέξλεζνλ Αγλή, ηήλ αζιίαλ ςπρήλ κνπ, θαί νίθηεηξνλ απηήλ, ππφ πιήζνπο 
πηαηζκάησλ, βπζψ νιηζζαίλνπζαλ, απσιείαο Παλάκσκε, θαί ελ ψξα κε, ηή 
θνβεξά ηνχ ζαλάηνπ, ειεπζέξσζνλ, θαηεγνξνχλησλ δαηκφλσλ, θαί πάζεο 
θνιάζεσο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Καί ζνχ ηήο θαζαξάο, θαί ακψκνπ Παξζέλνπ, δηήιζελ αιεζψο, ηήλ θαξδίαλ 
ξνκθαία, ηαπξψ σο εψξαθαο, ηφλ Τηφλ ζνπ πςνχκελνλ, παλακψκεηε, 
επινγεκέλε Μαξία, ηφ πξνζθχγηνλ, ακαξησιψλ Θενηφθε, πηζηψλ ηφ 
θξαηαίσκα.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 



«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».  
 
νχ ηήλ ζθαγήλ θαί ηφλ εθνχζηνλ ζάλαηνλ, Εσνδφηα, δήκνο επεπφζεζε, ηψλ 
Αζιεηψλ, θαί πνιπεηδείο πφλνπο ππνκείλαο, εηο άπνλνλ κεηαβέβεθε, θαί ζείαλ 
επθξνζχλελ, κεισδψλ επραξίζησο, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα θηιάλζξσπε.  
 
Σψ ηνχ ηαπξνχ, πεξηθξαμάκελνη ζψξαθη θαί αγάπε, ζεία θξαηπλφκελνη, 
ζπλαζπηζκφλ έιπζαλ ερζξνχ, θαί ηάο παξαηάμεηο, ηάο ηνχηνπ πίζηεη 
εθάληζαλ, νη Μάξηπξεο νη ζείνη, κεισδνχληεο πξνζχκσο, Σή δπλάκεη ζνπ 
δφμα θηιάλζξσπε.  
 
Σαίο θαιινλαίο, ηψλ αξεηψλ θαηδξπλφκελνη, εμ αηκάησλ ριαίλαλ εζηνιίζζεηε, 
εξπζξσκέλελ καξηπξηθψλ, ζθήπηξνλ δέ θαζάπεξ, ηαπξνχ ηφ ηξφπαηνλ 
θέξνληεο, Υξηζηψ ζπκβαζηιεχεηλ, εμηψζεηε φλησο, καθαξίσλ ειπίδσλ 
ιαβφκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Μήηεξ Θενχ επινγεκέλε Παλάκσκε, Αζινθφξσλ, ζείνλ εγθαιιψπηζκα, ε 
νπξαλψζαζα ηήλ εκψλ, θχζηλ απσζζείζαλ ηή ζπ, κβνπιία ηνχ φθεσο, 
δηάζσζφλ κε πάλησλ, ηψλ ηνχ βίνπ ζθαλδάισλ, θαί ηπρείλ ζσηεξίαο 
αμίσζνλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θσο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Σψλ αγίσλ ζνπ ψηεξ, ρξφλνλ επηκήθηζηνλ θαηαθξππηφκελα, ηά νζηά 
θπιάμαο, εθαλέξσζαο λχλ σο επδφθεζαο, εηο ιανχ ζνπ Λφγε, αγηαζκφλ θαί 
ζσηεξίαλ, θαί αηζρχλελ ερζξψλ βιαζθεκνχλησλ ζε.  
 
Σφλ θξπκφλ ηήο απάηεο, ζέξκε δηειχζαηε πίζηεσο Έλδνμνη, θαί πνιιψλ 
βαζάλσλ, δηαδξάληεο πνιχπινθα ζήξαηξα, πξφο ηήλ άλσ πφιηλ, 
επηεξσκέλνη ηή αγάπε, θαηεπαχζαηε δφμεο πιεξνχκελνη.  
 
Καξηεξία καζηίγσλ, πάζαλ απεξξάπηζαλ ερζξνχ απφλνηαλ, νη ζηεξξνί 
νπιίηαη, θαί ζηξεβινχκελνη θαί αλαξηψκελνη, θαί ππξί ελχισ, πξνζνκηινχληεο 
πάζαλ χιελ, αζεταο ελέπξεζαλ ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξηέξα ηψλ άλσ, πέθπθαο Γπλάκεσλ ζενραξίησηε, ζπιιαβνχζα Λφγνλ, 
ηφλ ηά ζχκπαληα ιφγσ πνηήζαληα, θαί ηεθνχζα, ηφλ εθ Παηξφο πξφ ηψλ 
αηψλσλ, γελλεζέληα αξξεχζησο ακφιπληε.  
 



Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηεξ, πνιιαί γάξ αί αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 
Χο θξίλα ηαίο λνεηαίο, θνηιάζηλ αλαβιαζηήζαληεο, ελζένπ πάληαο νζκήο, 
πιεξνχηε, Παλεχθεκνη, θαί ςπρψλ ειαχλεηε, δπζσδίαλ πάζαλ, Αζινθφξνη 
αμηάγαζηνη.  
 
Ηρψξεο καξηπξηθαί, ςπρψλ ηψληαη ηά ηξαχκαηα, ελ ηνχηνηο γάξ ηφλ ερζξφλ, 
ζηεξξψο ηξαπκαηίζαληεο, ηαηξείνλ άκηνζνλ, ηνίο ζεξκψο αηηνχζη, ζείσ 
Πλεχκαηη γεγφλαζη.  
 
Σψ βαζηιεί θαη' ερζξψλ, αηηείζζε ηά ληθεηήξηα, Αξρηεξεί δέ ζεξκψο, πκάο 
ζπγθνκίζαληη, ηήλ άλσζελ Μάξηπξεο, παξά ηνχ σηήξνο, εμαηηήζαζζε 
επκέλεηαλ.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ Θεφο ηνίο ζλεηνίο, ζαξθφο εθάλε πξνζιήκκαηη, ν πινχζηνο ηήλ εκήλ, 
πησρείαλ Παλάκσκε, εθ ζνχ αλειάβεην, ηήο αζαλαζίαο, ηάο εηζφδνπο κνη 
δσξνχκελνο.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δθ ηήο γήο εθιάκςαληεο, θσζηήξνο δίθελ, αζεβείαο άπαζαλ, απεκεηψζαηε 
αριχλ, θαί ηνχο πηζηνχο εθσηίζαηε, Μάξηπξεο ζείνη, Σξηάδνο ππέξκαρνη.  

Ο Οίθνο 
Χο ξφδα κέζνλ αθαλζψλ ηά ιείςαλα, αλζνχληα φζκήλ νξζνδνμίαο πεγάδεηε 
ελ θφζκσ, Μάξηπξεο έλδνμνη ζεπηνί, θφζκνπ ηά σξαία αξλεζάκελνη θαιψο, 
βαζάλνπο ππεκείλαηε, Βαζηιείο αλνκνχληαο ειέγμαηε, ηφλ Βαζηιέα θαί 
Γεζπφηελ ηψλ απάλησλ θεξχμαληεο κεηά παξξεζίαο, δηά ηνχην νπξαλνχ ηά 
θάιιε φξψληεο, εθηελψο ππέξ εκψλ ηήλ ηθεζίαλ ηψ Βαζηιεί ηψλ αηψλσλ 
πξνζάγεηε, ηψλ ηεινχλησλ πκψλ ηά κλεκφζπλα, Μάξηπξεο ζείνη, Σξηάδνο 
ππέξκαρνη.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο επξέζεσο ηψλ ιεηςάλσλ ηψλ 

Αγίσλ Μαξηχξσλ ηψλ ελ ηνίο Δπγελίνπ, ήηηο ζπλέβε ελ ηνίο ρξφλνηο Αξθαδίνπ 
ηνχ Βαζηιέσο.  

ηίρνη 

 Φαλέληεο εθ γήο Μάξηπξεο θεθξπκκέλνη,  

 Αίξνπζη πάζαλ εθ πξνζψπνπ γήο βιάβελ.  

 Δηθάδα δεπηεξίελ αλά ζεπηά θάλε ρζνλφο Οζηά.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί νκνινγεηνχ 
Αζαλαζίνπ, ηνχ ελ ηψ Παπινπεηξίσ.  



ηίρνη 

 Αζαλάζηνο, ζξέκκα Παπινπεηξίνπ, 

 Απνζηφινηο ζχλεζηη, Παχισ θαί Πέηξσ.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Αλζνχζα, θαί νη δψδεθα απηήο νηθέηαη, μίθεη 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Δχλνπο εθεχξεο, Αλζνχζα, ηνχο νηθέηαο,  

 Ξίθεη ζαλνχζε, ζπλζαλφληαο ζνη μίθεη.  
 

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

 Φάιιεη πλεηφο θαί πεξ εθζλήζθσλ μίθεη,  

 «Βιέπσλ αζπλεηνχληαο εμεηεθφκελ».  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ νζίσλ Παηέξσλ εκψλ Θαιαζζίνπ θαί 
Ληκλαίνπ.  

ηίρνη 

 Ληκήλ Ληκλαίνλ θαί Θαιάζζηνλ θέξεη, 

 ο πεξ Θάιαζζαλ εθθπγφληαο ηφλ βίνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Σειεζθφξνο, Δπίζθνπνο Ρψκεο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Ζλεγθε θαξπφλ ηή ηνκή Σειεζθφξνο,  

 Σειεζθνξήζαο επγελήο νία ζπφξνο.  
 

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

 Δλ γή λεθξψζαο, σο ιέγεη Παχινο, κέιε,  

 Εσήο κεηέζρελ ελ πφισ Βαξαδάηνο.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηέ, δηά ηνχην νη παίδεο 
ελ ηή θακίλσ, αγαιινκέλσ πνδί, ψο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ. 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Γλσζηνί ηψ πνηήζαληη, ηψ καξηπξίσ πάιαη γελφκελνη, αθαλψο θεθξπκκέλνη, 
εκίλ αξηίσο λχλ επεγλψζζεηε, ηνίο κεισδνχζη Παλεχθεκνη Μάξηπξεο, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Αληιήζαηε άλζξσπνη, πεγήο βξπνχζεο λάκα ζσηήξηνλ, νρεηψλ εμ αυισλ, 



δηά ιεηςάλσλ Μαξηχξσλ ζήκεξνλ, θαί κεισδείηε ηψ ηνχηνπο δνμάζαληη, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Φσηφο νηθεηήξηα, αλαδεηρζέληεο δηά βαζάλσλ πνιιψλ, θαηαθξχςεη δνθψδεη, 
εηψλ δηαχινηο θαηαθξππηφκελνη, σο εμ πδάησλ θσζηήξεο εμέιακςαλ, νη 
Αζιεηαί ζνπ Υξηζηέ, θσηαγσγνχληεο εκάο.  

Θενηνθίνλ 
Πξνθήηαη πξνήγγεηιαλ, ηφ βάζνο Κφξε ηνχ κπζηεξίνπ ζνπ, εμ αγλψλ ζνπ 
αηκάησλ, Θεφλ Παξζέλε εθπνθφξεζαο, θαί ελ νπζίαηο δπζίλ απεθχεζαο, εηο 
ζσηεξίαλ εκψλ θαί απνιχηξσζηλ.  
 

Χδή ε’  Ο Δηξκφο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, Σφλ 
Γεκηνπξγφλ θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Χο ηήο ακπέινπ θιήκαηα, ηήο αυινπ ππάξρνληεο, βφηξπαο εκίλ ζενγλσζίαο 
ήλζεζαλ, θαί νίλνλ εθέξαζαλ, αζαλαζίαο πάζη ζαθψο, κέζελ ςπρηθήο, 
απνθξνπφκελνλ βιάβεο, νη Μάξηπξεο βνψληεο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Σνίο νρεηνίο ηνχ αίκαηνο, πνηακνχο απεμήξαλαλ, εηδσινκαλίαο, θαί ππξάλ 
εηέθξσζαλ, αζένπ πξνζηάγκαηνο, νη αζιεηαί ηήο δφμεο Υξηζηνχ, πάζαλ δέ 
πηζηψο, αλαβνψζαλ θαξδίαλ, θαηήξδεπζαλ πινπζίσο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ηεξαξρψλ ν πξφθξηηνο, Ηεξψο ζπγθηλνχκελνο, ηήλ ζπγθνκηδήλ ηήλ ηεξάλ 
πεπνίεηαη, πκψλ Πακκαθάξηζηνη, θαί εηεζίσο ηαχηελ ηηκά, κέιπσλ ζχλ παληί, 
ηψ Ηεξψ θαηαιφγσ, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Αγηαζζείζα πλεχκαηη, Θενηφθε Παλάκσκε, ηφλ ελ ηνίο Αγίνηο 
επαλαπαπφκελνλ, εθχεζαο Άγηνλ, θαί επεξγέηελ κφλνλ Θεφλ, πάληαο ηνχο 
βνψληαο, αγηάδνληαο πίζηεη, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ’  Ο Δίξκφο 
«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».  
 
Αιιήινπο ζπλσζνχληεο πξφο ηήλ δσήλ, θαί ζαξξείλ εαπηνίο εγθειεχνληεο, 
ηνχο αηθηζκνχο, ήλεγθαλ βνψληεο νη Αζιεηαί, Ηδε θαηξφο εππξφζδεθηνο, 



ζηψκελ θαί ληθήζσκελ ηφλ ερζξφλ, Υξηζηφο γάξ αζινζέηεο, πξνηείλεη ηνχο 
ζηεθάλνπο, ν δη’ εκάο παζείλ ειφκελνο.  
 
Τςψζεο επί μχινπ Λφγε Θενχ, θαί Μαξηχξσλ αγέιαο αλείιθπζαο, πξφο 
εαπηφλ, πάζνο εηθνλίζαληαο θαί ζθαγήλ, ήλ εθνπζίσο Γέζπνηα, είινπ 
επζπιαγρλία, ηή θαζ' εκάο, δηφ ζε νη γελλαίνη, πνζήζαληεο νπιίηαη, σο ηεξεία 
ζθαγηάδνληαη. 
 
Υξηζηψ ζπκβαζηιεχεηλ δηαπαληφο, αζινθφξνη παλεχθεκνη, Μάξηπξεο 
πεξηραξψο, θαηαμησζέληεο ελ νπξαλνίο, ηψ Βαζηιεί ηά ηξφπαηα, θαί ηψ 
Πνηκελάξρε ηήλ ςπρηθήλ, αηηείζζε ζσηεξίαλ, θαί πάζη ηνίο ελ πίζηεη, 
αλεπθεκνχζηλ πκάο ζήκεξνλ.  

Θενηνθίνλ 
Νεθέιε ηνχ Ζιίνπ ηνχ λνεηνχ, ηήο ςπρήο κνπ ηά λέθε απέιαζνλ, πχιε Θενχ, 
άλνημφλ κνη πχιαο εθδπζσπψ, δηθαηνζχλεο Γέζπνηλα, θαί πξφο ηάο εηζφδνπο 
ηάο αγαζάο, εηζάγαγε Παξζέλε, ζθαλδάισλ πνιπηξφπσλ, ηνχ πνλεξνχ 
εθιπηξνπκέλε κε.  
 

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

Αξρή 
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Πνιπθάξπνπ, Δπηζθφπνπ κχξλεο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο β’ 

ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 
ηε ηήο Παξζέλνπ ν θαξπφο, θαί δσαξρηθψηαηνο ζπφξνο, εηο γήλ ελέπεζε, 
ηφηε ζε πνιχθαξπνλ, ζηάρπλ εβιάζηεζε, ηνχο πηζηνχο δηαηξέθνληα, ηνίο ηήο 
επζεβείαο, ιφγνηο ηε θαί δφγκαζη, θαί ηήο αζιήζεσο, ηνχηνπο αγηάδνληα ζείσ, 
αίκαηη θαί Ηεξσζχλεο, κχξσ θαζαγλίδνληα Πνιχθαξπε.  
 
Έδπο εθ ηνχ θφζκνπ πξφο Θεφλ, ηαίο καξκαξπγαίο απνζηίιβσλ, ηνχ 
καξηπξίνπ ζνπ, έζηεο ηήο εθέζεσο σο ηφ αθξφηαηνλ, νξεθηψλ θζάζαο ζηε, 
θαί ηήο καθαξίαο, αίγιεο εκθνξνχκελνο, ήο λχλ ηθέηεπε, πάληαο ελ κεζέμεη 
γελέζζαη, ηνχο ηήλ ζήλ παλίεξνλ κλήκελ, Μάθαξ ενξηάδνληαο Πνιχθαξπε.  
 
ηε επί μχινπ ηνχ ηαπξνχ, ε αιεζηλή θξεκαζζείζα, πςψζε άκπεινο, ηφηε ζέ 
θαηάθαξπνλ, θιήκα εμέηεηλε, ηή δξεπάλε ηεκλφκελνλ, ζεπηνχ καξηπξίνπ, θαί 
ηνίο ηψλ θνιάζεσλ, ιελνίο παηνχκελνλ, νχπεξ επθξνζχλεο θξαηήξα, πίζηεη 
ζπγθεξάζαληεο, Πάηεξ, ηνχο ζεπηνχο αγψλάο ζνπ δνμάδνκελ.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 



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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Όβξεηο ππνκείλαληα πνιιάο, θαί επί ηαπξνχ πςσζέληα, ηφλ ηνχ παληφο 
Πνηεηήλ, βιέςαζα Παλάρξαληε, έζηελεο ιέγνπζα, Τπεξχκλεηε Κχξηε, γηέ θαί 
Θεέ κνπ, πψο ηηκήζαη ζέισλ ζνπ, ηφ πιάζκα Γέζπνηα, θέξεηο ελ ζαξθί 
πνιιή επζπιαγαηηκίαλ, Γφμα ηε ρλία, θαί ζπγθαηαβάζεη ζνπ θηιάλζξσπε.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγεηαη ν Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σφλ ζείνλ Πνιχθαξπνλ ελ άζκαζηλ επθεκήζσ. Θενθάλνπο. 
 

Χδή α  Ήρνο β’  Ο Δηξκφο 
«Γεχηε ιανί, ά ζσκελάζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη, ηφλ Λαφλ, φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σή ηνχ Υξηζηνχ, θσηνρπζία ιακπφκελνο, θαί ηήο απηνπ ειιάκςεσο, Πάηεξ 
πιεξνχκελνο, ηήλ δνθψδε ςπρήλ κνπ, θαηαχγαζνλ ζεφθξνλ, ηαίο ηθεζίαηο 
ζνπ.  
 
Ο θσηηζκφο, ηνχ ζσηεξίνπ θεξχγκαηνο, ηήλ θαζαξάλ θαξδίαλ ζνπ, θαζάπεξ 
έζνπηξνλ, αθειίδσηνλ Πάηεξ, αζηξάςαο ηάο αθηίλαο, πάζηλ εμέιακςε.  
 
Νφκνπ θαηλνχ, ζηεινγξαθία ζχ γέγνλαο, εγγεγξακκέλνλ έρνπζα, Πάηεξ νχ 
κέιαλη, αιιά Πλεχκαηη ζείσ, ηήο ράξηηνο ηήο ζείαο, ηφ Δπαγγέιηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Θεφλ εθ ζνχ, ζσκαησζέληα γηλψζθνληεο, άλεπ ζαξθφο ζειήκαηνο, ηφλ πξφ 
ηήο θηίζεσο, θαί πξφ πάλησλ αηψλσλ, θπξίσο Θενηφθνλ, νκνινγνχκέλ ζε.  
 

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».  
 
Διαία ςαικηθψο εηπείλ θαηάθαξπνο, εγέλνπ Πνιχθαξπε ζενθάληνξ, ελ ηψ 
νίθσ ηνχ Κπξίνπ ζνπ, ηιαξφηεηα θέξσλ ηνχ θεξχγκαηνο.  
 
Ηζχλαο εκκειψο ζενκαθάξηζηε, ηφλ λνχλ ζνπ πξνζηάγκαζη ηνχ σηήξνο, 
επαμίσο ερξεκάηηζαο, ηήο απηνχ Δθθιεζίαο πνηκήλ άξηζηνο.  
 
Οιφθιεξνλ ζαπηφλ Υξηζηψ πξνζήγαγεο, σο δψζαλ ζπζίαλ ηψ καξηπξίσ, 



ζπλεηδήζεσο καξηχξηνλ, πξναζιήζαο Πακκάθαξ δη' αζθήζεσο.  
Θενηνθίνλ 

Νεθξψζεσο εκψλ ηφλ ρνχλ εηίλαμαο, ηεθνχζα ηήλ φλησο αζαλαζίαλ, θαί 
ζηνιάο εκίλ εμχθαλαο, αθζαξζίαο Παξζέλε ηή γελλήζεη ζνπ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σφλ ηήο ράξηηνο βφηξπλ ελ ηή ςπρή, αιεζψο γεσξγήζαο Πάηεξ ζνθέ, σο 
νίλνλ εμέβιπζαο, ηφλ ηήο πίζηεσο ιφγνλ, ηφλ επθξαίλνληα πάλησλ, Πηζηψλ 
ηήλ δηάλνηαλ, θαί ζαπκάησλ ψθζεο απέξαληνλ πέιαγνο, φζελ θαί Μαξηχξσλ, 
θαιινλή αλεδείρζεο, ππξί ηειεηνχκελνο, θαί θσηφο αμηνχκελνο, ατδίνπ 
Πνιχθαξπε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ Μλήκελ ζνπ. 

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, Ο κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αλεμάληιεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, 
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία 
παζήκαηα.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε, κφλε 
θηιάλζξσπε».  
 
Πνιπθαξπίαλ θέξνπζα, ηψλ αξεηψλ πνιχθαξπνο θπηεία, ηψ Γεζπφηε 
ψθζεο, Πάηεξ Πνιχθαξπε.  
 
Οινθαχησκα ηέιεηνλ, θαί θαζαξά ζπζία πξνζελέρζεο, ηψ σηήξη πάλησλ, 
Πάηεξ Πνιχθαξπε.  
 
Λαφλ επζεβψο ζηε, θαζνδεγψλ πξφο θψο ζενγλσζίαο, ηφλ ηήο άζεταο 
δφθνλ απήιαζαο.  
 
Τκλνινγνχκελ Έλδνμε, ηήλ ηήο ςπρήο ζηεξξάλ ζνπ θαξηεξίαλ, θαί ηψλ ζψλ 
άγσλσλ ηφ αθαζαίξεηνλ.  

Θενηνθίνλ 



Καηαιάκπξπλνλ Άρξαληε, ηήλ δνθεξάλ ςπρήλ κνπ ηψ θσηί ζνπ, ε ηφ θψο 
ηεθνχζα ηφ ελππφζηαηνλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Ο ηνχ θσηφο αξρεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ Πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί ηψλ ζψλ 
πξνζηαγκάησλ, νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ, Θεφλ νπ 
γηλψζθνκελ».  
 
Αίγιε ηνχ Πλεχκαηνο ζχ, θαηαιακπφκελνο ηφλ λνχλ ζηε, ζπκβνιηθψο, ππξί 
θιεγνκέλσ, ζαθψο εκπήζεο, ηήλ δηά ππξφο ζνπ, ζεφθξνλ ηειείσζηλ.  
 
Ρείζξνλ εδέμσ δσήο, σο εθ ρεηκάξξνπ ηήο ηξπθήο ζηε, ηψ καζεηή ηψ 
εγαπεκέλσ, κεκαζεηεπκέλνο, ηψ αξπζακέλσ, ζνθίαο ηήλ άβπζζνλ.  
 
Πινχηνλ θαί δφμαλ, ιακπξάλ θαί κήθνο βίνπ, θαί δσήλ άθζαξηνλ, ε αιεζήο 
ζνθία Υξηζηφο ζνη, δεδψξεηαη Πάηεξ, σο δηαθεξφλησο απηφλ αγαπήζαληη.  

Θενηνθίνλ 
Ο παιαηφο εκεξψλ, σο επί πφθνλ πεηφο Πάλαγλε, επί ηήλ ζήλ, γαζηέξα 
θαηήιζε, ηήλ εγηαζκέλελ, θαί λένο εθάλε, Αδάκ ν θηιάλζξσπνο.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Νεθξσζείο ζεεγφξε ηψ θφζκσ παληί, κφλσ δέ Υξηζηψ δψλ θαί 
πνιηηεπφκελνο, πξφο ηφλ Υξηζηφλ κεζέζηεθαο, δσηηθήλ αθζαξζίαλ 
θαααξπνχκελνο.  
 
Δπζρεκφλσο νδεχσλ Μαθάξηε, ηέθλνλ ηε θσηνο θαί εηξήλεο δεηθλχκελνο, ηφλ 
ηήο λπθηφο πξσηφηνθνλ, θαί πνιέκηνλ έγλσο Μαξθίσλα.  
 
Ννπζεηνχκελνη Πάηεξ ηνίο ιφγνηο ζνπ, πάζαλ εθηξεπφκεζα βέβεινλ αίξεζηλ, 
θαί πνλεξά ζπλέδξηα, ηψλ δηηηάο πξεζβεπφλησλ αξράο δπζζεβψο.  

Θενηνθίνλ 
Ακαξηίαλ ηνχ θφζκνπ ηφλ αίξνληα, άρξαληνλ Ακλφλ ζπιιαβνχζα Παλάκσκε, 
ακαξηηψλ ζπγρψξεζηλ, εθδπζψπεη δνζήλαη ηνίο δνχινηο ζνπ.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο α' 
Υνξφο Αγγειηθφο 

Καξπνχο ηνχο ινγηθνχο, ηψ Κπξίσ πξνζθέξσλ, Πνιχθαξπε ζνθέ, αξεηψλ δη' 
ελζέσλ, εδείρζεο αμηφζενο, Ηεξάξρα καθάξηε, φζελ ζήκεξνλ, νη θσηηζζέληεο 
ζνίο ιφγνηο, αλπκλνχκέλ ζνπ, ηήλ αμηέπαηλνλ κλήκελ, δνμάδνληεο Κχξηνλ.  

Ο Οίθνο 
Σήλ ηήο ζνθίαο ρξεζηφηεηα αξπζάκελνο, εμ απηήο Πάηεξ έπιεζαο ζενγλσζία 
ηήλ πνίκλελ ζνπ, θαί ηήο παλαγίαο θαί αξξήηνπ ζεφηεηνο ηφ ηξηζήιηνλ 



ήζηξαςαο, ηνχ Παηξνο ηφ αγέλλεηνλ, Τηνχ δέ ηήλ γέλλεζηλ θαί εθπφξεπζηλ 
Πλεχκαηνο, κίαλ ζεφηεηα, κίαλ δφμαλ ηξαλψο εθδηδάμαο, θαί εηδψισλ αζεταλ 
εθ πνδψλ απνπνηήζαο, θαξπνχο 6έ σξίκνπο, ςπράο πηζηεπφλησλ πξνζάγσλ 
ηνχησ έλδνμε, ελ ψ βεβαπηίζκεζα, εηο φλ θαί Πηζηεχνκελ, δνμάδνληεο Κχξηνλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Πνιπθάξπνπ, 

Δπηζθφπνπ κχξλεο.  
ηίρνη 

 νί Πνιχθαξπνο σινθαπηψζε Λφγε,  

 Καξπφλ πνιχλ δνχο εθ ππξφο μελνηξφπσο.  

 Δηθάδη ελ ηξηηάηε θαηά θιφμ Πνιχθαξπνλ έθαπζελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Οζίσλ παηέξσλ εκψλ, Ησάλλνπ, Μσυζέσο, 
Αληηφρνπ, θαί Αλησλίλνπ.  

ηίρνη 

 χληαγκα ηεηξάξηζκνλ αλδξψλ ηηκίσλ,  

 πληάζζεηαί ζνη, θαί κεζίζηαηαη βίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Γνξγνλία, ε αδειθή ηνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνχ 
Θενιφγνπ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Σηκψ ηειεπηήλ ζήλ ζηγή, Γνξγνλία,  

 Γξεγνξίνπ κέιςαληνο απηήλ εθ ιφγσλ.  
 

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

 Κιήκεο, ηφ θιήκα ηήο λνεηήο ακπέινπ,  

 Καηλφλ ηη γιεχθνο, αίκα ηκεζείο εθρέεη.  
 

Σή απηή ε κέξα, ε Αγία Μάξηπο Θεή μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Θεήλ απνζθψπηνπζαλ εηο Θενχο πιάλνπο,  

 Οη ηήο πιάλεο θηείλνπζη πξνζηάηαη μίθεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Οζίσλ παηέξσλ εκψλ Εεβηλά, 
Πνιπρξνλίνπ, Μσζέσο, θαί Γακηαλνχ.  

ηίρνη 

 Θείνο Εεβηλάο ιήμηλ εηο ζείαλ θζάλεη,  

 Λήμαληνο απηψ ηνχ παξ' αλζξψπνηο βίνπ.  

 Πνιπρξφληνο, θαί ζπλαζθεηαί δχσ.  

 Οη ηξείο νκνχ πιεξνχζη ηνχο δσήο ρξφλνπο.  
 

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



 
Χδή δ'  Ο Δηξκφο 

«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο 
θαηεθξφλεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο, 
δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
ηεξξψ ινγηζκψ, θαηνκέλεο ηήο θινγφο επέβεο Έλδνμε, σο νη ηξείο Παίδεο νη 
ηήλ θάκηλνλ, ππξί αυισ δξνζίζαληεο, κέζνλ δέ ππξφο αλαθξάδσλ, 
αθαηάθιεθηνο έκεηλαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Μαθάξηνο εί, θαί θαιψο ζνη έζηαη λχλ θαηαζθελψζαληη, έλζα Γηθαίσλ ηά 
ζθελψκαηα, έλζα Μαξηχξσλ ζηξαηεχκαηα, έλζα ηψλ ζνθψλ Απνζηφισλ αη 
ρνξείαη θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Αθάξπνπο ηφ πξίλ, πνιπθάξπνπο ηψ Υξηζηψ ςπράο πξνζήλεγθαο, γεσξγία 
ηή ηνχ Πλεχκαηνο, θαζνκαιίζαο θαί εχζηαρπλ, ηαχηαηο θαηαζέκελνο ζπφξνλ, 
θαί θξαπγάδεηλ επαίδεπζαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
χ κφλε Θενχ, ηνχ ηά ζχκπαληα ζνθψο δεκηνπξγήζαληνο, Μήηεξ εδείρζεο 
απεηξφγακνο, Παξζελνκήηνξ Παλάρξαληε, φζελ επζεβψο ζνη Παξζέλε, 
αλαθξάδνκελ ιέγνληεο, Δπινγεκέλε ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα.  
 

Χδή ε’  Ο Δηξκφο 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ 
θιφγα εηο δξφζνλ κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Ηεξνπνγήζαο επζεβψο, ηνχ Υξηζηνχ ηήλ κπζηηθήλ ηεξνπξγίαλ, ινγηθφλ ηεξείνλ, 
απηφο πξνζήρζεο Θεψ ζπζία δεθηή θαί επάξεζηνο, νινθαξπνπκέλε, 
Πνιχθαξπε ηξηζκάθαξ.  
 
Νεαληθήλ ελ πνιηά, βαζπηάηε ηήλ αλδξείαλ επεδείμσ, ηνχ ηαπξνχ ηή 
δπλάκεη, δηαλαζηήζαο ζαπηνχ, πξφο ζείνπο αγψλαο ηφ θξφλεκα, 
Ηεξνκαξηχξσλ, Υξηζηνχ θιένο ζεφθξνλ.  
 
Δπεξεηδφκελνο ηαπξψ, θαί ηφλ ηεξαξρηθφλ θφζκνλ αμίσο, ελδπζάκελνο 
Πάηεξ, εηο ηφλ λαφλ ηνχ Θενχ εηζήιζεο ηδίσ ζνπ αίκαηη, ηψ Αξρηπνίκελη, 
Υξηζηψ εκθαληζζήλαη.  
 
Τπέξ Υξηζηνχ ζθαγηαζζείο, σο επίζεκνο θξηφο Ηεξνθάληνξ, κηκεηήο 
αλεδείρζεο, ηψλ παζεκάησλ απηνχ, θαί δφμεο εγέλνπ ζπκκέηνρνο, θαί ηήο 
βαζηιείαο, απηνχ ηζπγθιεξνλφκνο.  

Θενηνθίνλ 
Φσηνεηδήο ζηχινο ππξφο, θαί λεθέιε θσηεηλή πξνεγνπκέλε, πξφο νπξάληνλ 
θιήξνλ, Θενγελλήηνξ Αγλή, γελνχ κνη Παξζέλε παλάκσκε, ηψ ελ ηή εξήκσ 



ηνχ βίνπ πιαλσκέλσ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο κεγαιχλνκελ».  
 
Ζ θσηνθφξνο ζνπ κλήκε, αλαηείιαζα Πάηεξ, θσηίδεη ηάο ςπράο ηψλ 
επζεβψο, ηαχηελ ηεινχλησλ ζεζπέζηε, θαί κεηφρνπο ηήο ζείαο, θσηνθαλείαο 
πάληαο εθηειεί, ήλ αμίσο ζεφθξνλ, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.  
 
Μεηά ηήο άλσ ρνξείαο, ηψλ αγίσλ Αγγέισλ, ηψ ζξφλσ ηνχ Γεζπφηνπ 
παξεζηψο, ηνχηνλ δπζψπεη ηνχ θζάζαη εκάο, ηφ ζσηήξηνλ πάζνο, θαί ηήλ 
απηνχ αλάζηαζηλ θαηδξψο, αξεηήο πνιπηξφπνπο, ηδέαο εθηειέζαληαο.  
 
Ζ ηήο άγίαο Σξηάδνο, θαηαλφεζηο Πάηεξ, ηξαλψο νπθ ελ αηλίγκαζηλ σο πξίλ, 
σο θαζαξψ ηήλ θαξδίαλ ζνη, δηαζρφληη ηήλ χιελ, θαί ηψλ δεζκψλ ιπζέληη ηήο 
θζνξάο, θαηνπηεχεηαη κάθαξ, Πνιχθαξπε παλφιβηε.  
 
ηεθεθνξνχληά ζε Πάηεξ, θαί βξαβείνλ ηήο λίθεο, δεμάκελνλ εθ ζείαο δεμηάο, 
θαί ηνχο αγψλαο ηειέζαληα, θαί θσηφο πιεξσζέληα, Πηζηεχνληεο Πνιχθαξπε 
ζνθέ, πξεζβεπηήλ ηψ Υξηζηψ ζε, πξνζχκσο πξνβαιιφκεζα.  

Θενηνθίνλ 
Χο Θενηφθνλ ζε Κφξε, θαί Μεηέξα ηνχ Λφγνπ, θαί πξφμελνλ ππάξρνπζαλ 
εκίλ, ηήο ατδίνπ θαί ζείαο δσήο, σο ηήο δηθαηνζχλεο ηφλ Ήιηνλ εθιάκςαζαλ 
εκίλ, νη Πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Πνιινχο θαξπνχο πξνζήλεγθαο, Υξηζηψ ζνθέ Πνιχθαξπε, ηνχο δηά ζνχ 
ζεζσζκέλνπο, βξνηνχο εθ πιάλεο δαηκφλσλ, Ηεξνκάξηπο έλδνμε, Αγγέισλ 
ηζνζηάζηε, θαί Απνζηφισλ ζχζθελε, κεζ' ψλ κλεκφλεπε Πάηεξ, ηψλ ζέ 
ηηκψλησλ εθ πφζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Δξξάγε Μεηξνπάξζελε, ηφ ηνχ θξαγκνχ κεζφηνηρνλ, θαί νη ζλεηνί ηνίο 
Αγγέινηο, ηψ ζψ ζπλήθζεκελ ηφθσ, θαί λχλ Θενγελλήηξηα, λεζηεχεηλ εκάο 
θξάηπλνλ, θαί θζάζαη ηήλ ηξηήκεξνλ, αλάζηαζηλ ηνχ Τηνχ ζνπ, εηιηθξηλψο 
πξνζθπλή ζαη.  
 

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

Αξρή 
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηήο επξέζεσο ηήο ηηκίαο θεθαιήο ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ, 

Πξνδξφκνπ θαί Βαπηηζηνχ Ησάλλνπ.  



 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

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

ηήο εκέξαο δίο, θαί ηφ Μαξηπξηθφλ θαί ηά Πξνζφκνηα ηνχ Σξησδίνπ, είηα ηά 
παξφληα γ' πξνζφκνηα ηνχ Πξνδξφκνπ, δεπηεξνχληεο ηφ α'. 

 
Ήρνο πι. α' Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο ε Ηεξά Κεθαιή, θαί θσηνθφξνο θαί Αγγέινηο αηδέζηκνο, ε μίθεη 
ηκεζείζα πάιαη, θαί ηκεηηθνίο ειεγκνίο, αζειγείαο αίζρνο δηαθφςαζα, πεγή ε 
ηνίο ζαχκαζη, ηνχο πηζηνχο θαηαξδεχνπζα, ε ηνχ σηήξνο, ηήλ ζσηήξηνλ 
έιεπζηλ, θαηαγγείιαζα, θαί ηήλ πηήζηλ ηνχ Πλεχκαηνο, πάιαη θαηαλνήζαζα, 
πξφο ηνχηνλ ζθελψζαζαλ, ηήο Παιαηάο ηε θαί Νέαο, ε κεζηηεχζαζα ράξηηνο, 
Υξηζηφλ εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.  
 
ηάκλσ εγθεθξπκκέλε πνηέ, ε ηνχ Πξνδξφκνπ θεθαιή πεθαλέξσηαη, 
ιαγφλσλ αλαδνζείζα, εθ ηψλ ηήο γήο εκθαλψο, θαί ζαπκάησλ ξείζξα 
αλαβιχδνπζα, θαί γάξ ελ ηνίο χδαζη, θεθαιήλ ελαπέινπζε, ηνχ ππεξψα, λχλ 
ζηεγάδνληνο χδαζη, θαί νκβξίδνληνο ηνίο βξνηνίο ζείαλ άθεζηλ, Σαχηελ νχλ 
καθαξίζσκελ, ηήλ φλησο ανίδηκνλ, θαί ελ ηή ηαχηεο επξέζεη, πεξηραξψο 
ενξηάζσκελ, Υξηζηφλ δπζσπνχζεο, ηνχ δσξήζαζζαη ηψ θφζκσ ηφ κέγα 
έιενο.  
 
Κάξα ε ηφλ ακλφλ ηνχ Θενχ, αλαθεξχμαζα ζαξθί θαλεξνχκελνλ, θαί πάζη ηήο 
κεηαλνίαο, ηάο ζσηεξίνπο νδνχο, ζείαηο ππνζήθαηο βεβαηψζαζα, ε πξίλ ηνχ 
Ζξψδνπ, παξαλνκίαλ ειέγμαζα, θαί δηά ηνχην, εθηκεζείζα ηνχ ζψκαηνο, ηήλ 
ρξφληνλ, ππνζηάζα θαηάθξπςηλ, ψζπεξ θσηνθαλήο εκίλ, αλέηεηιελ ήιηνο, 
Μεηαλνείηε βνψζα, θαί ηψ Κπξίσ πξνζηίζεζζε, ςπρήο θαηαλχμεη, ηψ 
παξέρνληη ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Θεζαπξφο ελζέσλ δσξεψλ, ε ζενθξνχξεηνο θάξα ζνπ Πξφδξνκε, εθ ηψλ ηήο 
γήο ιαγφλσλ αλέηεηιελ, ήλ εκείο πηζηψο αξπζάκελνη, θαί πξνζθπλνχληεο 
έλδνμε, πινπηνχκελ δηά ζνχ Υξηζηνχ Βαπηηζηά, ζαπκάησλ ηά παξάδνμα, θαί 
ηψλ πηαηζκάησλ ηήλ ζπγρψξεζηλ.  

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Δλ μχισ ηήλ δσήλ εκψλ, νξψζα ε παλάκσκνο Θενηφθνο, θξεκακέλελ 
κεηξηθψο, σδχξεην βνψζα, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, ζψζνλ ηνχο πφζσ 
αλπκλνχληάο ζε.  
 

ηά αλαγλψζκαηα ηνχ Σξησδίνπ 



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

 
Γφμα... Ήρνο β' 

Ζ ηψλ ζείσλ ελλνηψλ παλζεβάζκηνο ζήθε, θαί ηήο αξξήηνπ νπζίαο ηξαλψο ε 
πξνβιέςαζα, ηφ κπζηήξηνλ Κάξα ζνπ, σο εθ ιαγφλσλ κεηξηθψλ, εθ ηψλ 
ηακείσλ ηήο γήο, ζήκεξνλ αλαηέηαιθελ, Ησάλλε παλεχθεκε, θαί επσδίαζε 
πάζαλ ηήλ πθήιηνλ, αγηαζκνχ πξνρένπζα κχξνλ, θαί λνεηψο θεξχηηνπζα 
κεηαλνίαο νδφλ, θαί ηψ σηήξη ηψλ φισλ πξεζβεχνπζα, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξε ε ειπίο εκψλ, Θενηφθε άρξαληε, ραίξε ε δη' Αγγέινπ δεμακέλε ηφ ραίξε, 
ραίξε ε ηεθνχζα Παηξφο ηφ απαχγαζκα, επινγεκέλε ραίξε ζεκλή, Παλαγία 
Παξζέλε κφλε παλχκλεηε, ζέ δνμάδεη πάζα θηίζηο ηήλ Μεηέξα ηνχ θσηφο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Βνηξπλ ηφλ πακπέπεηξνλ Αγλή, φλ αγεσξγήησο ελ κήηξα εθπνθφξεζαο, 
μχισ σο εψξαθαο, ηνχηνλ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα σιφιπδεο, θαί έθξαδεο, 
Σέθλνλ, γιεχθνο ελαπφζηαμνλ, δη' νχ ε κέζε αξζή, πάζα ηψλ παζψλ 
επεξγέηα, δη' εκνχ ηήο ζέ ηεηνθπίαο, ζνχ ηήλ επζπιαγρλίαλ ελδεηθλχκελνο.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δθ γήο αλαηείιαζα ε ηνχ Πξνδξφκνπ θεθαιή, αθηίλαο αθίεζη ηήο αθζαξζίαο, 
πηζηνίο ηψλ ηάζεσλ, άλσζελ ζπλαζξνίδεη, ηήλ πιεζχλ ηψλ Αγγέισλ, θάησζελ 
ζπγθαιείηαη, ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο, νκφθσλνλ αλαπέκςαη, δφμαλ Υξηζηψ 
ηψ Θεψ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Χο ζείνλ ζεζαχξηζκα, εγθεθξπκκέλνλ ηή γή, Υξηζηφο απεθάιπςε ηήλ θεθαιήλ 
ζνπ εκίλ, Πξνθήηα θαί Πξφδξνκε, Πάληεο νχλ ζπλειζφληεο, ελ ηή ηαχηεο 
επξέζεη, άζκαζη ζεεγφξνηο, ηφλ σηήξα πκλνχκελ, ηφλ ζψδνληα εκάο εθ 
θζνξάο ηαίο ηθεζίαηο ζνπ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σαρχ πξνθαηάιαβε, πξίλ δνπισζήλαη εκάο, ερζξνίο βιαζθεκνχζί ζε, θαί 
απεηινχζηλ εκίλ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, άλειε ηψ ηαπξψ ζνπ, ηνχο εκάο 
πνιεκνχληαο, γλψησζαλ πψο ηζρχεη, Οξζνδφμσλ ε πίζηηο, πξεζβείαηο ηήο 
Θενηφθνπ κφλε Φηιάλζξσπε.  
 

Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ 



 
Κάζηζκα  Ήρνο δ' 

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Αλαδνζείζα σο ρξπζφο εθ κεηάιισλ, ε Ηεξά ζνπ θεθαιή παξαδφμσο, εθ ηψλ 
αδχησλ γήο επινχηηζε, Υξηζηνχ Βαπηηζηά, πάληαο ηνχο πξνζηξέρνληαο, ελ ηή 
ηαχηεο επξέζεη, χκλνηο κεγαιχλνληαο, ηφλ σηήξα θαί Κηίζηελ, ηνχηνηο 
δηδφληα κάθαξ δηά ζνχ, ιχζηλ πηαηζκάησλ, θαί πινχζηνλ έιενο.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οχ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηφθε, ηνχ επραξίζησο αλπκλείλ εθ θαξδίαο, ηά ζά 
ειέε Γέζπνηλα νη δνχινί ζνπ, θξάδνληεο θαί ιέγνληεο, Παλαγία Παξζέλε, 
πξφθζαζνλ θαί ιχηξσζαη, εμ ερζξψλ ανξάησλ, θαί αλαγθψλ θαί πάζεο 
απεηιήο, ζχ γάξ ππάξρεηο, εκψλ ε αληίιεςηο.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Ο Ζξψδεο Πξφδξνκε, παξαλνκήζαο, ηήλ ηηκίαλ θάξαλ ζνπ, μίθεη απέηεκε 
δεηλψο, σο έθθξσλ νίζηξσ ν δείιαηνο, ήλ πεξ εθ πφζνπ, Πηζηνί αζπαδφκεζα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μσυζήο εψξαθε, ππξθφξνλ βάηνλ, ζέ ηφ πχξ βαζηάζαζαλ, ηφ ηάο ςπράο 
θσηαγσγνχλ, θαί κή θιερζείζαλ Παλάκσκε, δξφζνπ δέ κάιινλ, πιεζζείζαλ 
ηήο ράξηηνο.  
 

Σφ Α' Αληίθσλνλ ηψλ Αλαβαζκψλ ηνχ δ' Ήρνπ.  
 

Πξνθείκελνλ  Ήρνο δ' 
Δθεί εμαλαηειψ θέξαο ηψ Γαπίδ, εηνίκαζα ιχρλνλ ηψ Υξηζηψ κνπ.  
ηίρ. Μλήζζεηη, Κχξηε ηνχ Γαπτδ, θαί πάζεο ηήο πξαφηεηνο απηνχ.  
 

Σφ, Πάζα πλνή 
 

Δπαγγέιηνλ, Καηά Λνπθάλ 
Σψ θαηξψ εθείλσ, ήθνπζελ Ζξψδεο...  
 

Ο Ν' 
 

Γφμα... Σαίο ηνχ ζνχ Πξνδξφκνπ... 
 

Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ... 
 

ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο... 
 

Καί ηφ Ηδηφκεινλ 
Ήρνο πι. β' 



Ζ ηψλ ζείσλ ελλνηψλ παλζεβάζκηνο ζήθε, θαί ηήο αξξήηνπ νπζίαο ηξαλψο ε 
πξνβιέςαζα, ηφ κπζηήξηνλ Κάξα ζνπ, σο εθ ιαγφλσλ κεηξηθψλ, εθ ηψλ 
ηακείσλ ηήο γήο, ζήκεξνλ αλαηέηαιθελ, Ησάλλε παλεχθεκε, θαί επσδίαζε 
πάζαλ ηήλ πθήιηνλ, αγηαζκνχ πξνρένπζα κχξνλ, θαί λνεηψο θεξχηηνπζα 
κεηαλνίαο νδφλ, θαί ηψ σηήξη ηψλ φισλ πξεζβεχνπζα, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  
 

Δίηα ν Καλψλ ηνχ Πξνδξφκνπ κεηά ηψλ εηξκψλ εηο ο' θαί ηά Σξηψδηα ηήο 
εκέξαο σο θαζεθάζηελ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Πξνδξφκνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο πι. β' 
Ο Δηξκφο 

«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ».  
 
Γεχηε επθήκσ ηή γιψηηε θαί παλζζελεί, θξνηνπκέλε Πλεχκαηη, εθ ρεηιέσλ 
επαγψλ, ηήλ ηνχ Λφγνπ Πξφδξνκνλ θσλήλ, ελ σδαίο πλεπκαηηθαίο, πηζηνί 
δνμάζσκελ.  
 
Δηξεληθή θαηαζηάζεη γαιεληά, θαί απείξνηο πιήζεζηλ, Δθθιεζία ε Υξηζηνχ, 
επζηαζψο πνηκαίλεηαη ηψλ ζνί, ηήλ εηήζηνλ σδήλ, βνψλησλ Πξφδξνκε.  
 
Σήλ πξφο Θενχ δεδνκέλελ σο ζεζαπξνλ, εκίλ αλαθαίξεηνλ, ζενθφξνλ 
θνξπθήλ, ηνχ Πξνδξφκνπ άπαληεο σδαίο, επαμίσο παλδεκεί, πηζηνί 
ηηκήζσκελ.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ ζεαπηήο δεμακέλε Γεκηνπξγφλ, σο απηφο εζέιεζελ, εμ αζπφξνπ ζνπ 
γαζηξφο, ππέξ λνχλ ζαξθνχκελνλ Αγλή, ηψλ θηηζκάησλ αιεζψο, εδείρζεο 
Γέζπνηλα.  
 

Χδή γ'  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».  
 
Γαζηήξ ζηεηξεχνπζα βιαζηφλ, ζέ πξνζήλεγθε ζείνλ, ηήο εζλψλ Δθθιεζίαο, 
επθιεή Νπκθαγσγφλ, Υξηζηψ ηψ φλησο Θεψ, θαί Νπκθίσ, ηαχηελ 
κλεζηεπφκελνλ.  
 
Σήλ ζήλ ζεφθζνγγνλ θσλήλ, Πξφδξνκε Ησάλλε, νπδέ μίθεη επέζρελ, ε αζιία 
κνηραιίο, ηήλ ζείαλ γάξ ζνπ εκίλ, εκθαλίδεηο, θάξαλ ηήλ ππφγαηνλ.  
 
Παλεγπξίδνπζα θαηδξψο, ε πνζνχζά ζε πφιηο, επσρείηαη ψο φιβνλ, 
επξακέλε κπζηηθφλ, θαί θξήλελ αλειιηπή, ηακάησλ Πξφδξνκε ηήλ θάξαλ ζνπ.  



Θενηνθίνλ 
Σνχ ζείνπ ηφθνπ ζνπ Αγλή, πάζαλ θχζεσο ηάμηλ, ππεξβαίλεη ηφ ζαχκα, Θεφλ 
γάξ ππεξθπψο, ζπλέιαβεο ελ γαζηξί, θαί ηεθνχζα, κέλεηο αεηπάξζελνο.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Χο ελ ηακείσ ζεζαπξφο ελαπφζεηνο, ε ηνχ Πξνδξφκνπ θεθαιή εθπιάηηεην, 
ελ πδξία θξπβείζα, ε θσλή ηνχ Λφγνπ, σο ζίηνο θαηαρσζζείζα εηο βάζνο γήο, 
αλήθε θαξπνθνξνχζα ζείαλ δσήλ, Σαχηεο πάληεο ηηκήζσκελ, ηήλ εχξεζηλ, 
ηφλ Υξηζηφλ, δνμάδνληεο ηφλ δφληα απηή, ράξηλ βξχεηλ ηάκαηα.  

Γφμα... φκνηνλ 
Σνχ βαπηηζηνχ ε θεθαιή θαηεθξχπηεην, σο καξγαξίηεο ππφ γήλ ελ ηή πδξία, 
θαί σο ιχρλνο ζεφθσηνο αγιατδνκέλε, εθιάκπεη ζαπκαηνπξγνχζα θφζκσ 
παληί, σο φξζξνο εμαλαηέιισλ παλεππξεπήο, ηνχ Ζιίνπ ν Πξφδξνκνο, θαί 
αλεζπέξσ θσηί, κελχσλ πάιηλ εκίλ, ίδε θξαπγάδεη ν Ακλφο ηνχ Θενχ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο ιαβψλ ελ γλψζεη, ελ ηή ζθελή ηνχ Ησζήθ ζπνπδή 
επέζηε, ν Αζψκαηνο ιέγσλ ηή απεηξνγάκσ ν θιίλαο ηή θαηαβάζεη ηνχο 
νπξαλνχο, ρσξείηαη αλαιινηψησο φισο ελ ζνί, φλ θαί βιέπσλ ελ κήηξα ζνπ, 
ιαβφληα δνχινπ κνξθήλ, εμίζηακαη θξαπγάδεηλ ζνη, Υαίξε Νχκθε αλχκθεπηε.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Σεο πάιαη γέγνλαο, ζθξαγίο παλφιβηε, εκθαλψο Γηαζήθεο θαί Πξνθεηψλ, 
πέξαο ερξεκάηηζαο, θαί λπκθνζηφινο δέ ζεπηφο, ηήο θαηλήο εδείρζεο 
Πξφδξνκε.  
 
Σξηρίλνηο ξάθεζη, ζπλήζσο Πξφδξνκε, ηήλ ηηκίαλ ελέζρνπ θαί επθιεή, Κάξαλ 
ζνπ θαιχπηεζζαη, βαζηιηθήο αινπξγίδνο, σο εζζήηη αγαιιφκελνο.  
 
Σή αίγιε Πξφδξνκε, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηήλ ηηκψζάλ ζε πφιηλ δηελεθψο, 
πξέζβεπε θαηδξχλεζζαη, θαί ελ ηή ζή ζνθέ κλήκε, ζχλ Αγγέινηο 
επαγάιιεζζαη.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξφλ κε έδεημε, θπηνχ απφγεπζηο, ηήο δσήο δέ ηφ μχινλ εθ ζνχ θαλέλ, 
Πάλαγλε αλέζηεζε, θαί Παξαδείζνπ ηήο ηξπθήο, θιεξνλφκνλ κε θαηέζηεζε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλα θαινχκελνλ».  
 
Οπθ έθπο θάιακνο Βαπηηζηά, ηαίο πεηξαζηηθαίο ηνχ δπζκελνχο, αχξαηο αεί 



ξηπηδφκελνο, πχξγνο δέ ηνχ ζείνπ ιανχ αθξάδαληνο, δπλάκεη Ζιηνχ γάξ 
ψθζεο θαί πλεχκαηη.  
 
Ο ηήλ ζεφηεηα αζεηψλ, θαί θαηαζκηθξχλσλ ηήλ δφμαλ, ηνχ ππφ ζνχ 
βαπηηζζέληνο Υξηζηνχ, ηήλ ηε ζείαλ ράξηλ ζνχ λνζθηδφκελνο, ελδίθσο 
πεξηβφισλ ζείσλ απείξγεηαη.  
 
Αθζφλνπ ήλνημαο ζχ πεγήο, πχιελ ηνίο πκλνχζί ζε εκίλ, πφζσ ανίδηκε 
Πξφδξνκε, ράξηηνο ηήο ζείαο βιπδνχζεο λάκαηα, θαί ξείζξα ηακάησλ πάληαο 
επθξαίλνληα.  

Θενηνθίνλ 
Φνξνχζα θάιινο ηφ λνεηφλ, ηήο σξαηνηάηεο ζνπ ςπρήο, λχκθε Θενχ 
ερξεκάηηζαο, θαηεζθξαγηζκέλε ηή παξζελία εκλή, θαί θέγγεη ηήο αγλείαο, 
θφζκνλ θαηδξχλνπζα.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Πξνθήηελ ζε έθεζελ ε αιήζεηα Υξηζηφο, θαί Πξνθεηψλ ππέξηεξνλ, Βαπηηζηά 
ηε θαί Πξφδξνκε ηήο δσήο, απηφλ γάξ εψξαθαο, νλ Πξνθήηαη θαί λφκνο 
πξνθαηήγγεηιαλ.  
 
Οπθ έθεξε θξχπηεζζαη, ηψλ ζαπκάησλ ε πεγή, ν ζεζαπξφο ηήο ράξηηνο, ε 
ανίδηκνο Κάξα ζνπ Βαπηηζηά, Πξνθήηα θαί Πξφδξνκε, αιι' νθζείζα πξνρέεη 
ηακάησλ πεγάο.  
 
Παλφιβηνλ θαχρεκα, θαί αγ ιάτζκα θαηδξφλ, θαί ζπξεφλ ζσηήξηνλ, ε 
θηιφρξηζηνο αχηε θαί επθιεήο, πξνβάιιεηαη πφιηο ζνπ, ηήλ ζεπηήλ ζνπ θαί 
ζείαλ Κάξαλ Πξφδξνκε.  

Θενηνθίνλ 
Ο κέγαο πξνέγξαςελ, ελ Πξνθήηαηο Μσυζήο, ζέ θηβσηφλ θαί ηξάπεδαλ, θαί 
ιπρλίαλ θαί ζηάκλνλ ζπκβνιηθψο, ζεκαίλσλ ηήλ ζάξθσζηλ ηήλ εθ ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ Μεηξνπάξζελε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Πξνθήηα Θενπ, θαί Πξφδξνκε ηήο ράξηηνο, ηήλ Κάξαλ ηήλ ζήλ, σο ξφδνλ 
Ηεξψηαηνλ, εθ ηήο γήο επξάκελνη, ηάο ηάζεηο πάληνηε ιακβάλνκελ, θαί γάξ 
πάιηλ σο πξφηεξνλ, ελ θφζκσ θεξχηηεηο ηήλ κεηάλνηαλ.  

Ο Οίθνο 
Δθ ηνχ Κπξίνπ ηήλ καξηπξίαλ εηιεθψο Ησάλλε, ππέξ πάληαο βξνηνχο 
ππέξηεξνο ερξεκάηηζαο, φζελ επαίλνπο ηψλ εγθσκίσλ πξνζελέγθαη ζνη 
δέδνηθα, αιιά πφζσ εθβηαζζείο, ηή σδή εγρεηξήζαη ηεηφικεθα, δηφ κή 



απαμηψζεο ζπλεξγφο κνη γελέζζαη Παλεχθεκε, ίλα ηζρχζσ ζηεθαλψζαί ζνπ 
θνξπθήλ ηήλ αγίαλ ηξηζφιβηε, θαί γάξ ζχ έλ θφζκσ θεξχηηεηο ηήλ κεηάλνηαλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο επξέζεσο ηήο ηηκίαο θεθαιήο ηνχ 

Αγίνπ Πξνθήηνπ, Πξνδξφκνπ θαί Βαπηηζηνχ Ησάλλνπ.  
ηίρνη 

 Δθ γήο πξνθαίλεη Πξφδξνκνο ζεπηήλ Κάξαλ,  

 Καξπνχο παξαηλψλ αμίνπο πνηείλ πάιηλ.  

 Ο Βαπηίζαο πξίλ πδάησλ πεγαίο φρινπο,  

 Γήζελ θαλείο βάπηηδε πεγαίο ζαπκάησλ.  

 Δηθνζηήλ Πξνδξφκνην θάλε Κάξε ακθί ηεηάξηελ.  
 

Σαίο ηνχ ζνχ Πξνδξφκνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο Οζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Σήο Παξζέλνπ ν βιαζηφο ζε ππέξ άπαληαο, έθε ελ γελλεηνίο γπλαηθψλ, σο 
γάξ άζαξθνο θαί ηζάγγεινο επί ηήο γήο, απηψ πεπνιίηεπζαη βνψλ, Δπινγεηφο 
εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Δλ λεδχτ ηήο Παξζέλνπ ηφλ ζθελψζαληα, έγλσο ζηεηξσηηθήο εθ γαζηξφο, θαί 
ρξεζάκελνο, ηή κεηξψα Πξφδξνκε θσλή, ζθηξηψλ αλεθξαχγαδεο απηψ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Μεκαθάξηζηαη ηψ φληη ελ ηαίο πφιεζηλ, αχηε λχλ παλανίδηκε, θηεζακέλε ζε, 
πνιηνχρνλ, Πξφδξνκε Υξηζηνχ, δηφ ενξηάδνπζα βνά, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Γηά ζνχ Μήηεξ Παξζέλε θψο αλέηεηιε, πάζε ηή νηθνπκέλε θαηδξφλ, ηφλ γάξ 
Κηίζηελ, ζχ ηψλ απάλησλ ηέηνθαο Θεφλ, φλ αίηεζαη Πάλαγλε εκίλ, 
θαηαπεκθζήλαη ηνίο Πηζηνίο ηφ κέγα έιενο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη, έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Απεζηάιε βνψληνο θσλή ν Πξφδξνκνο, ηαίο εξήκνηο θαξδίαηο, ηήλ ηνχ Τηνχ 
ηνχ Θενχ, πίζηηλ επζεβή, εγθεληξίδσλ ηνχ φλησο Θενχ, φλ ππεξπςνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  



 
Δηνηκάζαηε θάζθεη θαί λχλ ν Πξφδξνκνο, ηνχ Κπξίνπ ηήλ ηξίβνλ, δη' 
αγηφηεηνο, νχηνο γάξ ειζψλ, ζχλ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηαίο εκψλ θαξδίαηο, 
νηθήζεη εηο αηψλαο.  
 
Σή θσλή αθνήλ κέλ ηή ηνχ Γελλήηνξνο, νθζαικνχο δέ ηή ζέα, ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο, φινο δέ αθή, Ησάλλεο ν Πξφδξνκνο, ζέ ρεηξνζεηήζαο, Υξηζηέ 
ζενθνξείηαη.  

Θενηνθίνλ 
Υξπζαπγήο ζε ιπρλία πξνδηεηχπσζε, δεμακέλελ αθξάζησο, θψο ηφ 
απξφζηηνλ, γλψζεη ηή απηνχ, θαηαπγάδνλ ηά ζχκπαληα, φζελ ζε πκλνχκελ, 
Αγλή εηο ηνχο αίσλαο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ».  
 
αθψο ηήο πιήξνπο δεθάδνο Πξφδξνκε, ηψλ εληνιψλ ζχ θχιαμ εμ ηζρχνο 
γελφκελνο, θαηαιιήισο πξφο Υξηζηνχ ηεηίκεζαη, ραξηζκάησλ δεθάδη, φζελ 
ηνχ Λφγνπ ζε κχζηελ ηε θαί θίινλ λχλ εηδφηεο, ζέ καθαξίδνκελ.  
 
Υξηζηνχ πξνθήηεο ηε θαί Απφζηνινο, Αγγειφο ηε θαί Πξφδξνκνο ηήο ζείαο 
ζαξθψζεσο, Βαπηηζηήο θαί Ηεξεχο θαί Μάξηπο πηζηφο, θήξπμ ηε ηνίο ελ Άδνπ, 
ζχ ερξεκάηηζαο, θαί ηνίο παξζελεχνπζη θαλψλ, θαί ηήο εξήκνπ βιαζηφο. 
 
Φπρήο ηφ άπηζηνλ δεηγκαηίδεηαη, Ηεξνπξγνχ ρεηξφο λελεθξσκέλεο ηψ ζαχκαηη, 
βιαζηεζάζεο αχζηο δηά ηήο πίζηεσο, ζήο γάξ εθθαλζείζεο Κάξαο Μαθάξηε, ε 
θαηαπνζείζα παιάκε αλαθαηλίδεηαη.  

Θενηνθίνλ 
Παζψλ ηάκαηα αξπζψκεζα, ηψ επθιεεί ηεκέλεη ηνχ Πξνδξφκνπ 
πξνζηξέρνληεο, ελ απηψ γάξ πάξεηζηλ Αγγέισλ ρνξνί, πλεχκαηά ηε δηθαίσλ, 
πάλησλ ε Γέζπνηλα, ζχλ ηψ Βαπηηζηή, Ησάλλε ηάζεηο λέκνπζα.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Λακπξνθαλήο αλέηεηιελ, ε ηηκία ζνπ Κάξα, εθ ηψλ αδχησλ θφιπσλ γήο, 
Πξφδξνκε Ησάλλε, ιχρλε θσηφο ηνχ αχινπ, ήο ηήλ εχξεζηλ πφζσ, ηεινχληεο 
δπζσπνχκέλ ζε, ηψλ δεηλψλ επξείλ ιχζηλ, θαί ηφλ θαηξφλ, επκαξψο αλχζαη 
ηήο εγθξαηείαο, πξεζβείαηο ζνπ παλεχθεκε, Βαπηηζηά ηνχ σηήξνο.  

Θενηνθίνλ 
Φπραγσγείηαη Πάλαγλε, ηψλ πηζηψλ ε ζεφθξσλ, νκήγπξηο ιαηξεχνπζα, θαί 
πηζηψο αλπκλνχζα, ζέ Θενηφθνλ θπξίσο, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ φζελ, ηψλ 
λεζηεηψλ ηφλ δίαπινλ, δφο εκίλ εθηειέζαη, ζενπξεπψο, θαί ηαπξφλ ηφλ ηίκηνλ 
πξνζθπλήζαη, θαί πάζε ηά ζσηήξηα, ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ.  



 
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηξία ηηρεξά 

Πξνζφκνηα, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ.  
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Ήλνημε πξνπχιαηα, ηήο εγθξαηείαο ε πάλζεκλνο, θεθαιή ζνπ Παλεχθεκε, θαί 
ηξπθήλ πξνέζεθελ, εδπηάηελ πάζη, ζείσλ ραξηζκάησλ, ψλ πεξ κεηέρνληεο 
πηζηψο, ηφ ηήο λεζηείαο ηξαρχ γιπθαίλνκελ, θαί πίζηεη επθεκνχκέλ ζε, θαί 
εθβνψκελ Υξηζηψ ηψ Θεψ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
(Γίο) 
 
Μχξα ψζπεξ λάκαηα, ε θεθαιή απνζηάδνπζα, ηνχ Πξνδξφκνπ αέλαα, θαί 
ηξαπέδε ζήκεξνλ, απνηεζεηκέλε, κπζηηθή θαί ζεία, επσδηάδεη λνεηψο, θαί 
άεδίαλ ειαχλεη ζιίςεσλ, θαί επθξνζχλεο άπαληαο, πιεξνί ηνχο πφζσ 
θξαπγάδνληαο, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Έηεκελ ε Κάξα ζνπ, θαζάπεξ μίθνο ηνκψηαηνλ, θεθαιάο αλνκνχλησλ 
ερζξψλ, θαί λάκαηα έβιπζελ, επλνκνχζη πάζη, ηψλ ζείσλ ραξίησλ, θαί δηά 
ηνχηφ ζε πηζηψο, αλεπθεκνχκελ θίινλ θαί Πξφδξνκνλ, Ησάλλε ηνχ 
Κηίζαληνο, θαί εθβνψκελ απηψ εθηελψο, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Σήλ παλζεβάζκηνλ Κάξαλ, ηνχ Βαπηηζηνχ ζνπ Κχξηε, θαλεξσζείζαλ ζήκεξνλ 
εθ γήο, κεηά θσλήο αηλέζεσο, αξπζάκελνη πηζηψο, εηο πξεζβείαλ 
θηιάλζξσπε, νη επηαηθφηεο δνχινί ζνπ, πξνζάγνληεο αηηνχκεζα, δη' απηήο 
επηηπρείλ ελ εκέξα θξ ίζεσο, παξά ζνχ ηφλ ηιαζκφλ θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Φηιάγαζε Θεέ θαί σηήξ, ηνχο δνχινπο ζνπ πεξίζσδε, απφ πάζεο, 
πεξηζηάζεσο δεηλήο, πξεζβείαηο ηνχ Πξνδξφκνπ, θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ, θαί 
ηήο Μεηξφο ζνπ ηαίο εληεχμεζηλ.  
 

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

Γφμα... Ήρνο πι. β' 
Ζ πξψελ επί πίλαθη, ηφ ηνχ Ζξψδνπ άζεζκνλ κχζνο ειέγμαζα, ηήλ δέ 
κεηάλνηαλ πάζη θεξχμαζα πηζηνίο, ηηκία θεθαιή ηνχ Βαπηηζηνχ ζνπ Κχξηε, εθ 
ηψλ ηακείσλ ηήο γήο αλαθαλείζα, πξφθεηηαη ηνίο Πηζηψο πξνζηνχζηλ απηή, θαί 
απηνκέλνηο ελ θφβσ, θαί πξνζθπλνχζη πφζσ ςπρήο, βξαβεπνκέλε ιχζηλ 
πηαηζκάησλ, θαί αηηεκάησλ παξέρεη ηά ζσηήξηα, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε άιεζηλή.  
 

Σφ, Αγαζφλ ηφ εμνκνινγείζζαη ηψ Κπξίσ.  



 
Πνηνχκελ δέ κεηαλνίαο κεγάιαο ηξείο.  

 
πλάπηνκελ δέ θαί ηήλ πξψηελ ψξαλ, θαί ηάο ινηπάο εθεμήο, ιέγνληεο 

ελ απηαίο Απνιπηίθηνλ θαί Κνληάθηνλ ηνχ Πξνδξφκνπ.  
 
 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ ηηρνινγίαλ ηψλ, Πξφο Κχξηνλ, εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, 

ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί ςάιινκελ ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο δίο, θαί ηφ 
Μαξηπξηθφλ, θαί ηά Πξνζφκνηα ηνχ Σξησδίνπ, είηα ηνχ Αγίνπ ηά παξφληα γ'.  
 

Ήρνο β' 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ 

Γεχηε ηήλ ηηκίαλ θεθαιήλ, ηήλ απνηκεζείζαλ ηψ μίθεη, ηνχ Βαπηηζηνχ νη 
πηζηνί, ζήκεξνλ ηηκήζσκελ, ελ ηή επξέζεη απηήο, ππαληψληεο ελ ά ζκαζη, 
ηηκψληεο εθ πφζνπ, ράξηηαο πξνρένπζαλ, ηψλ ηακάησλ εκίλ, ήλ πεξ, ν 
ιεξψδεο Ζξψδεο, πάιαη πξναπέηεκελ νίζηξσ, ηή Ζξσδηάδη ζπκπιεθφκελνο. 
(Γίο)  
 
Χο πεξ εθ κεηάιισλ ν ρξπζφο, νχησο εθ ηήο γήο ηνχ Πξνδξφκνπ, ε θεθαιή 
δα δνπρεί, ζηάκλσ δηαιάκπνπζα, θαί Φζεγγνκέλε ηξαλψο, ηνχ Ζξψδνπ 
ειέγρνπζα, κνηρείαλ θαί θφλνλ, αίγιε ηε θσηίδνπζα, ηάο δηαλνίαο εκψλ, ήλ 
πεξ, αζπαδφκελνη πίζηεη, ζήκεξνλ ηηκήζσκελ χκλνηο, σο ππέξ εκψλ Θεψ 
πξεζβεχνπζαλ.  
 
Πάιαη ψζπεξ ζείνο ζεζαπξφο, ζηάκλσ θεθξπκκέλε ε Κάξα, ηνχ Βαπηηζηνχ 
ελ ηή γή, ζήκεξνλ ηνίο πέξαζηλ, απνθαιχπηεηαη, ψζπεξ πινχηνο πξνρένπζα, 
πεγάο ηακάησλ, λφζνπο ζεξαπεχνπζα, ςπράο θσηίδνπζα, φζελ ζπκεδίαο 
απάζεο, ράξηλ απνιαχνληεο χκλνηο, ηαχηελ επιαβψο εγθσκηάζσκελ.  

Γφμα... Ήρνο β' 
Ζ ηψλ ζείσλ ελλνηψλ παλζεβάζκηνο ζήθε, θαί ηήο αξξήηνπ νπζίαο, Σξαλψο ε 
πξνβιέςαζα, ηφ κπζηήξηνλ Κάξα ζνπ, σο εθ ιαγφλσλ κεηξηθψλ, εθ ηψλ 
ηακείσλ ηήο γήο, ζήκεξνλ αλαηέηαιθελ, Ησάλλε παλεχθεκε, θαί επσδίαζε 
πάζαλ ηήλ πθήιηνλ, αγηαζκνχ πξνρένπζα κχξνλ, θαί λνεηψο θεξχηηνπζα 
κεηαλνίαο νδφλ, θαί ηψ σηήξη ηψλ φισλ πξεζβεχνπζα, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε 

Φφβνο πνιπηξφπσλ πεηξαζκψλ, θαί ηψλ αλαγθψλ θαηαηγίδεο, λχλ κε 
ρεηκάδνπζη, θαί βπζφο θαιχπηεη κε, ηήο απνγλψζεσο, ν ρεηκψλ ηψλ 
πηαηζκάησλ κνπ, δεηλψο κε ηαξάηηεη, πξφθζαζνλ θαί ιχηξσζαη 
θιπδσληδφκελνλ, κφλε ηψλ πηζηψλ ε γαιήλε, θαί πξφο ηφλ ιηκέλα ηήο άλσ, 



ζείαο θιεξνπρίαο κε εηζάγαγε.  
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 

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

Δίζνδνο κεηά ηνχ Δπαγγειίνπ, ηφ, Φψο ηιαξφλ, ηφ Πξνθείκελνλ, θαί ηά 
Αλαγλψζκαηα ηήο εκέξαο, ηφ, Καηεπζπλζήησ, θαί επζχο ηφ Πξνθείκελνλ ηνχ 
Απνζηφινπ, ηφ, Αιιεινχτα, θαί ηφ Δπαγγέιηνλ, θαί θαζεμήο ε ζεία Λεηηνπξγία 
ηψλ Πξνεγηαζκέλσλ.  
 

Δηζεξρφκελνη δέ εηο ηήλ ηξάπεδαλ, θαηαιχνκελ έιαηνλ θαί νίλνλ, άλεπ 
ηήο πξψηεο εβδνκάδνο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Σαξαζίνπ, Αξρηεπηζθφπνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Τπέξ ηφ δήζαη Πακκάθαξ ζαλείλ πξνζέκελνο, ηήλ ηνχ Υξηζηνχ εηθφλα, 
πξνζθπλεηζζαη πξνζηάηηεηο, θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ, φζελ ινηπφλ 
αηξεηηδφλησλ ηά ζηφκαηα, Γαπτηηθψο ελεθξάγε, θαηά Θενχ, ηψλ ιαινχλησλ 
αδηθίαλ πνιιήλ.  
 
Φηιαξγπξίαο ηήλ λφζνλ απνζεηζάκελνο, ηφλ ζεζαπξφλ ηήο άλσ, βαζηιείαο 
εθηήζσ, ζηε ζεφθξνλ, φζελ πηζηψο, ε ζνξφο ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, ηνίο 
πξνζηνχζη παξέρεη ζενπξεπψο, ηά ηάκαηα ανίδηκε.  
 
Σαίο εληνιαίο ηνχ Κπξίνπ πνιηηεπφκελνο, ππνγξακκφο εδείρζεο, ηψ πνηκλίσ 
ζνπ Πάηεξ, Σαξάζηε ηξηζκάθαξ, φζελ θαί λχλ, ηαίο δηδαραίο ζνπ 
θξνπξνχκεζα, αιιά κή παχζε πξεζβεχσλ ππέξ εκψλ, ηψλ ηήλ κλήκελ ζνπ 
ηεινχλησλ θαηδξψο.  
 
Σφλ αιεζή Ηεξάξρελ, θαί ιεηηνπξγφλ ηνχ Υξηζηνχ, σο παξ απηνχ ιαβφληα, ηήλ 
ηνχ Πλεχκαηνο ράξηλ, ηηκήζσκελ αμίσο Σαξάζηνλ λχλ, ηφλ ζνθφλ 
αξρηπνίκελα, σο παξξεζίαλ γάξ έρσλ πξφο ηφλ Θεφλ, ηθεηεχεη ηνχ ζσζήλαη 
εκάο.  

Γφμα... Καί λχλ… Θενηνθίνλ 



Δπί ηήλ ζήλ επζπιαγρλίαλ, πξνζηξέρσ πάληνηε, επί ηνχο ζνχο πξνζθεχγσ, 
νηθηηξκνχο θαζ' εθάζηελ, πκλψλ θαί επινγψλ ζε, θαί ηήλ πνιιήλ, αλνρήλ 
εθπιεηηφκελνο, ηνχ ζνχ Τηνχ επί πάζί κνπ ηνίο θαθνίο, ήλ ελδείθλπηαη 
Θεφλπκθε.  

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, αλαγηλψζθεηαη ν Καλψλ, νχ ε 
αθξνζηηρίο.  
 

Υαίξσλ γεξαίξσ Σαξάζηνλ ηφλ κέγαλ. 
 

Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο 
 

Γεσξγίνπ 
 

Χδή α'  Ήρνο δ'  Ο Δηξκφο 
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα».  
 
Υαξίησλ ηνχ Πλεχκαηνο, νη πνηακνί πξνρεφκελνη, ελ ηή κλήκε ζήκεξνλ, ηνχ 
Ηεξάξρνπ Υξηζηνχ, Καηαξδεχνπζη, Πηζηψλ ηάο δηαλνίαο, θαί πάζε 
εθπιχλνπζη, θαί κνιπζκνχο ηψλ ςπρψλ.  
 
Άλσζελ δεμάκελνο, ηεξσζχλεο ηφ έλδπκα, αξεηαίο εθαίδξπλαο, ηνχην 
Σαξάζηε, θαί ππέξιακπξνο, θσζηήξ ελ Ηεξεχζηλ, εδείρζεο ελ Πλεχκαηη, 
ηεξνπξγψλ ηψ Υξηζηψ.  
 
Ίδξπζαο Σαξάζηε, νξζνδνμίαο εηο άζεηζηνλ, πέηξαλ ηήλ δηάλνηαλ, 
ζαιεπνκέλελ βξνηψλ, θαί εδφλεζαο, ζεκέιηα ηήο πιάλεο, θαί ηάο ηψλ 
αηξέζεσλ, βάζεηο θα ηέβαιεο.  

Θενηνθίνλ 
Γαιήλεο επιήξσζε, ηήο λνεηήο Θενλχκθεπηε, ηήλ θηίζηλ ν αξξήησο, εθ ζνχ 
ηερζείο ελ ζαξθί, θαί θαηεχγαζε, ηφλ θιχδσλα ηήο πιάλεο, θαί εηο φξκνλ 
ίζπλελ ήκαο νπξάληνλ.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ».  



 
Γξαθήο εηο βπζφλ ηήο ζενπλεχζηνπ, εηζδχζαο Σαξάζηε ζνθέ, εληεχζελ ηφλ 
πνιχηηκνλ, καξγαξίηελ αλείιθπζαο, φλ κεηαδνχο ηή πνίκλε ζνπ, ηαχηελ 
ελζέσο θαηεπινχηηζαο.  
 
Έζβεζαο ηνίο φκβξνηο ηψλ δαθξχσλ, ηφ πχξ εδνλψλ ηψλ ζαξθηθψλ, θαί 
δηαλήςαο ζηε, ηήλ ςπρηθήλ ιακπάδα ζνπ, ειαίσ θαζαξφηεηνο, θαί εππνηταο 
θνζκεζζείζαλ θαηδξψο.  
 
Ράβδσ ηψλ ελζέσλ ζνπ δνγκάησλ, ηνχο ζήξαο ζνθέ ηήο ηνχ Υξηζηνχ, 
απήιαζαο Μαθάξηε, πνίκλεο ηαχηελ αιψβεηνλ, δηαηεξψλ Σαξάζηε, ηφλ 
Αξρηπνίκελα δνμάδνπζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Χο θιίκαθα γήζέλ ζε Παξζέλε, ν Κηίζηεο πξνζέκελνο βξνηνίο, θαί θαησηάησλ 
ζιίςεσλ, θαί εθ θζνξάο πξφο άθζαξηνλ, δσήλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, αλαβηβάδεη 
ηνχο πκλνχληάο ζε.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ’ 
Σελ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Καηά παζψλ βαζηιεχζαο ηψλ ηήο ζαξθφο, Ηεξάξρεο ερξίζζεο ζενπξεπψο, 
θαί ηήλ βαζηιεχνπζαλ, νξζνδφμσο επνίκαλαο, απειάζαο ζήξαο, αηξέζεσλ 
ζεφπλεπζηε, ηήλ ηψλ ζεπηψλ εηθφλσλ, ηξαλψζαο πξνζθχλεζηλ, φζελ κεηά 
ηέινο, αηειεχηεηνλ ράξηλ, αμίσο θεθιήξσζαη, Ηεξάξρα Σαξάζηε, Γηά ηνχην 
βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Χο Παξζέλνλ θαί κφλελ ελ γπλαημί,, ζέ αζπφξσο ηεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, πάζαη 
καθαξίδνκελ, γελεαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γάξ πχξ εζθήλσζελ, ελ ζνί ηήο 
ζεφηεηνο, θαί ψο βξέθνο ζειάδεηο, ηφλ Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ ηψλ 
Αγγέισλ, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, αμίσο δνμάδνκελ, ηφλ Παλάγηνλ Σφθνλ 
ζνπ, θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζσ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο αλπκλνχζηλ αμίσο, ηήλ δφμαλ ζνπ 
Άρξαληε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο εθβνψζα, Ο κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ 
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζπιαρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία 
παζήκαηα.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ, ν πξνθήηεο Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε, Γφμα ηε δπλάκεη ζνπ 



Κχξηε».  
 
Άξηνλ πξνβαιιφκελνο ηφλ ςπρηθφλ, έζξεςαο πεηλψληαο Σαξάζηε, ιφγνηο 
ελζένηο θαί πξνηέζεηθαο ζαπηφλ, ηνίο δενκέλνηο ηξάπεδαλ, άθζνλνλ ηξνθήλ 
επηθέξνπζαλ.  
 
Ηιχλ απνζέκελνο Πάηεξ ζνθέ, ηήλ επηπξνζζνχζαλ ηνίο φκκαζη, ηήο δηαλνίαο, 
ηαίο αγξχπλνηο πξνζεπραίο, ηήο λνεηήο επέηπρεο, Θενχ ζεσξίαο Σαξάζηε.  
 
Ρψκε ηψλ δνγκάησλ ζνπ Πάηεξ ζνθέ, φξε εζαιεχζε αηξέζεσλ, θαί αζεβείαο, 
θαηεβιήζεζαλ βνπλνί, θαί αζαιεχησο ίδξπληαη, νη ηήο Δθθιεζίαο ζεκέιηνη.  

Θενηνθίνλ 
Ρψκελ πεξηβέβιεηαη ε ηψλ βξνηψλ, θχζηο αζζελήζαζα πξφηεξνλ, ηή 
παξαβάζεη, ελ ηψ ηφθσ ζνπ Αγλή, θαί ηνχ ερζξνχ ε ηχξαλλνο, δχλακηο εηο 
ηέινο εζζέλεζελ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ηήλ εηξήλελ βξαβεχνπζα».  
 
Σνχ ιφγνπ ηή ζχξηγγη, ηήλ πνίκλελ ζνπ Σαξάζηε, επί ηάο λνκάο ηήο επζεβείαο, 
θαί επί χδσξ ηήο ζείαο γλψζεσο, θαί είο ηάο επαχιεηο ηνχ Υξηζηνχ, ίζπλαο 
άιψβεηνλ, ηαχηελ ηεξψλ πξεζβείαηο ζνπ.  
 
Άξκαηη ρξεζάκελνο, ηψλ αξεηψλ Σαξάζηε, δη' απηψλ πξφο χςνο ζεσξίαο, 
αλεβηβάζζεο θαί ηά αζέαηα, είδεο δηαλνίαο νθζαικνίο, θάιιε ηνχ Γεζπφηνπ 
ζνπ, ψλ λντ θαηεηξχθεζαο.  
 
Ρείζξνλ ηήλ πξναίξεζηλ, ειένπ αλεμάληιεηνλ, έρσλ Ηεξάξρα δενκέλνηο, ηήο 
εππνηταο ηνχο αελάνπο θξνπλνχο, έβιπζαο, δηφ ζε ν Υξηζηφο, πξφο χδσξ 
αείδσνλ, θαί ηξπθήλ θαηεζθήλσζε.  

Θενηνθίνλ 
Γέλνο ηφ αλζξψπηλνλ, ηήλ πξψελ σξαηφηεηα, θαί ηφ εππξεπέο θαί θαη' εηθφλα, 
δη' ακαξηίαλ απεθδπζάκελνλ, ηαχηα πεξηβάιιεηαη Αγλή, δηά ηήο θπήζεσο, ηήο 
ζήο ζενεηδέζηεξα.  
 

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».  
 
Απάξαο ηφ θάιπκκα ζεφγξνλ, αηξεηηθψλ θαξδίαηο, ηφ εγθείκελνλ ηήο 
αγλσζίαο, ηήλ αιεζή, ηψλ δνγκάησλ ζηε, πάζη γλψζηλ εθαλέξσζαο.  
 
χ ππξθφξνηο ιφγνηο Ηεξάξρα, ηάο αθαλζψδεηο θιέμαο δπζθεκίαο ηψλ 



αηξεηηδφλησλ, ηφλ θσηηζκφλ, ηψλ νξζψλ δνγκάησλ ζνπ, ελ ηνίο πέξαζηλ 
εθήπισζαο,  
 
Ηζρχλ εθ Θενχ δηεδσζκέλνο, ηή λνεηή καραίξα, ηψλ δνγκάησλ ζνπ 
Ηεξνκχζηα, ηάο θεθαιάο, ηάο ηνχ ςεχδνπο έηεκεο, δηαγγέιισλ ηήλ αιήζεηαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηδείλ νθζαικνίο ηήο δηαλνίαο, ηήλ λνεηήλ ζνπ δφμαλ, θαηαμίσζνλ 
Θενγελλήηνξ, ηνχο ηά ζεπηά, πξνζθπλνχληαο ζχκβνια, ηήο αθζφξνπ ζνπ 
θπήζεσο.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ' 
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

ζπεξ κέγαο ήιηνο, ηαίο ηψλ δνγκάησλ, θαί ζαπκά, ησλ ιάκςεζη, 
θσηαγσγείο δηαπαληφο, ηήο νηθνπκέλεο ηφ πιήξσκα, νπξαλνκχζηα, 
πακκάθαξ Σαξάζηε.  

Ο Οίθνο 
Σήλ ζθνηηζζείζάλ κνπ ςπρήλ ηψ ζθφηεη ηψλ πηαηζκάησλ, θσηί ηνχ ζνχ 
ειένπο θαηαχγαζνλ σηήξ κνπ, θαί ινγηζκφλ επ' άγαζνίο δψξεζαί κνη Υξηζηέ 
κνπ, εθθαζάξαο ηήλ αριχλ ηψλ θαχισλ ελζπκήζεσλ, ίλ' φπσο θαη' αμίαλ 
ηζρχζσ ηφλ ζφλ Ηεξάξρελ αλπκλήζαη, θαί θζάζαη ηφλ βίνλ, θαί ηάο πξάμεηο 
ηάο ιακπξάο, θαί ηήλ έλζενλ πίζηηλ, θαί ηφλ δήινλ, φλ ππέξ ηήο ζήο εθηήζαην, 
Δθθιεζίαο, ήηηο θαηά ρξένο απηφλ επθεκνχζα θξαπγάδεη, Οπξαλνκχζηα, 
πακκάθαξ Σαξάζηε.  
 

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

αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.  
ηίρνη 

 Άθιεηζηνο φξκνο Σαξάζηνλ ιακβάλεη,  

 Κφζκνπ ηαξαρήο, θαί δάιεο ζεζσζκέλνλ.  

 Δηθάδη εθ ηαξάρνην Σαξάζηνο έπηαην πέκπηε.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Αιέμαλδξνο μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Σφλ Αιέμαλδξνλ δίζθνο είδελ ειίνπ,  

 Τπέξ Υξηζηνχ ηκεζέληα, δφμεο Ζιίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ ηεξνκάξηπξνο Ρεγίλνπ, επηζθφπνπ 
θνπέινπ.  

ηίρνη 

 Αζεηηνο εί Ρεγίλε ηήλ πξνζπκίαλ,  

 Κάλ δεηλφλ ελζείζσζη ππθλά ζνη μίθε.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Αληψληνο ππξί ηειεηνχηαη.  



ηίρνη 

 Δλζέληεο Αληψληνλ εηο πχξ νη πιάλνη, 

 Έςνπζηλ φςνλ λφζηηκνλ ηψ Κπξίσ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Θεφδσξνο, ν δηά Υξηζηφλ ζαιφο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Δθσλ ακείςαο, ψο ν Γαπτδ, ηάο θξέλαο,  

 Βίνλ δηέδξαο, νπ ηφλ Αγρνχο πακκάθαξ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Μάξθειινο, Δπίζθνπνο Απακείαο ηήο 
Κχπξνπ, μίθεη ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 πέλδεηο Θεψ, Μάξθειιε, ζεξκψ ηψ πφζσ,  

 Θεξκνχο ζηαιαγκνχο αηκάησλ εμ απρέλνο.  
 

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

Χδή δ’  Ο Δηξκφο 
«Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ, ππεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Οη θξαηήξεο ηψλ δνγκάησλ ζνπ πιεξνχκελνη, νίλνπ ηήο ράξηηνο, πφκα εκίλ 
λνεηφλ, Πάηεξ ηφ ηήο γλψζεσο, παζηλ εθέξαζαλ, ηνίο θξαπγάδνπζηλ, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Νέθε ήιαηζαο ηή πλεχζεη ηψλ δνγκάησλ ζνπ, ηά ηψλ αηξέζεσλ, ηήο 
Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, θαί αίγιε Σαξάζηε, νξζνδνμίαο απηήλ, θαηεθαίδξπλαο, ηψ 
Φσηνδφηε θξάδνπζαλ, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Σήλ αθέλσηνλ ζεφζελ εηζδεμάκελνο, ράξηλ Σαξάζηε, ηξνθήλ ςπρψλ δαςηιψο, 
θαί ζσκάησλ έβιπζαο, ηνίο ελδεέζη ζνθέ, δηά ηνχηφ ζε, σο ζηηνδφηελ 
άθζνλνλ, νη πηζηνί αλεπθεκνχκελ.  

Θενηνθίνλ 
Ο αρψξεηνο ηή θχζεη ηήο ζεφηεηνο, θαί, απεξίγξαπηνο, Λφγνο Θενχ 
γελλεζείο, εθ ζνχ ζαξθί Πάλαγλε, θαί παλακψκεηε, πξνζηηφο εζηη, θαί ελ 
εηθφλη γξάθεηαη, σο ζαθψο ελαλζξσπήζαο.  
 

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



 
ινλ ηήο ζαξθφο ζνπ ηφ γεψδεο, άπέζνπ εγθξαηείαο πφλνηο Σαξάζηε, θαί 
βίνλ ηζάγγεινλ, επί γήο δηήλπζαο, δηφ ηψλ Αζσκάησλ ζε, ρνξνί εδέμαλην, 
απαχζησο εθβνψληα ηψ Κηίζηε, έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Νάκαζη Υξηζηνχ ηήλ Δθθιεζίαλ, δνγκάησλ Ηεξάξρα φιελ θαηήξδεπζαο, θαί ηά 
ζεία ζπέξκαηα, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, έλ ηαχηε εγεψξγεζαο, θαί επιεφλαζαο, 
δηφ θαξπνθνξνχζα θξαπγάδεη, έ ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Μχξσ λνεηψ ηνχ Παξαθιήηνπ, ρξηζζείο σο Ηεξεχο Πάηεξ Σαξάζηε, ηήο 
ηεξνπξγίαο ζνπ, ηήλ ζηνιήλ επνίθηιαο, ηψλ αξεηψλ ηνίο ρξψκαζη, θαί ηαίο 
ιακπξφηεζη, δηφ θαί ηεξνχξγεηο Κξαπγάδσλ, ζέ ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Τπφ ηήο απηνχ θηιαλζξσπίαο, θαί κφλεο επζπιαγρλίαο ηε θαί αγαζφηεηνο, 
ηνχ Παηξφο ν ζχλζξνλνο, Λφγνο δπζσπνχκελνο, εθ ζνχ ζαξθί γεγέλλεηαη, 
ζενραξίησηε, ίλα ηήλ γεσζείζαλ αλζξψπσλ, θχζηλ νπξαλψζε, σο κφλνο 
Δπεξγέηεο.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ 
δέ, αυισλ λφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
βνάησ, Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε».  
 
Έκπλνπο σο εηθψλ, θαί ζηήιε Σαξάζηε δψζα πξνθείκελνο, αξεηψλ θαί 
πίζηεσο, βνάο απαχζησο έξγνηο θαί ιφγνηο ζνθέ, θαί πξφο νηθείαλ κίκεζηλ, 
πάληαο πξνηξέπεηο πηζηνχο, δηά ηνχην, κλήκε αζαλάησ ζε, νη πξφο ζέ 
αθνξψληεο γεξαίξνπζη.  
 
Γλψζηλ αιεζή, πινπηίζαο ηήλ πνίκλελ ζνπ, Πάηεξ Σαξάζηε, απεηζείο 
εγχκλσζαο, ηήο ςεπδσλχκνπ γλψζεσο ζηε, θαί απνξνχληαο έδεημαο, θαί 
πελνκέλνπο απηνχο, δηά ηνχην, αιεζείαο θήξπθα, νη Πηζηνί ζε αμίσο 
δνμάδνκελ.  
 
Άξαο πξφο Θεφλ, ηάο ρείξαο θαί φκκαηα, Πάηεξ Σαξάζηε, λνεηνχο θαηέβαιεο, 
θαί ανξάηνπο θαί πνιεκίνπο ερζξνχο, θαί εηξσπψζσ θάιαγγαο, ηάο ηψλ 
αηξέζεσλ, θαί ηήλ πνίκλελ, ηνχ Υξηζηνχ αιψβεηνλ, νξζνδνμίαο εηο γήλ 
δηεβίβαζαο.  

Θενηνθίνλ 
Νέθε ηψλ παζψλ, Αγλή θαί ηψλ ζιίςεσλ δηαζθεδάζαζα, αίγιε επθξνζχλεο 
ζνπ, θαί ζπκεδίαο εκάο θαηάιακςνλ, θαί ηήο εηξήλεο αίηεζαη, ηφλ θσηνδφηελ 
Υξηζηφλ, ελαπγάζαη, πάληαο ηνχο πκλνχληάο ζε, θαί ηή ζεία ζνπ ζθέπε 
πεξίζσδε.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 



Σνίο Μαζεηαίο 
Θενπξγηθαίο ειιάκςεζη, ηψλ ελ ζνί ραξηζκάησλ, θαηαθαηδξχλεηο πάλζνθε, 
ηήλ Υξηζηνχ Δθθιεζίαλ, Σαξάζηε Θενθήξπμ, ηψ γάξ θξείηηνλη Πάηεξ, ηφ ρείξνλ 
δνπισζάκελνο, ζείνλ έζνπηξνλ ψθζεο, ηήο ηξηθεγγνχο, θαί ζεπηήο ζεφηεηνο 
Ηεξάξρα, πθ’ ήο θαηαιακπφκελνο, θξπθησξείο, θφζκνλ φινλ.  

Θενηνθίνλ 
Γλψκελ βνπιήλ θαί ζχλεζηλ, λνχλ θαξδίαλ θαί ζψκα, ςπρήλ θαί άπαλ θίλεκα, 
ελεξγείαο ελζένπ, εηο ζέ εζέκελ Παξζέλε, ζχ κε θξνχξεη θαί ζθέπε, εμ 
ανξάησλ Γέζπνηλα, θαί ερζξψλ νξσκέλσλ, ηφ πνλεξφλ, ηψλ ακαξηηψλ κνπ 
ιχνπζα ρξένο, σο Θενκήησξ πάληα γαξ, φζα ζέιεηο αλχεηο.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πνξθπξίνπ, Δπηζθφπνπ Γάδεο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Σνίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ ξείζξνηο, Μάθαξ Πνξθχξηε, ηφλ ηήο ςπρήο θαζάξαο, 
ξχπνλ έζβεζαο θιφγα, παζψλ ηήο ακαξηίαο, θαί ηήλ ζηνιήλ, ελ πνξθχξα 
ρξσλλχκελνο, ελ νπξαλίνηο πνιεχε δηά παληφο, εηο αηψλαο αγαιιφκελνο.  
 
Οξζνδνμίαο εκπξέπσλ, ζείνηο πςψκαζηλ, Αξρηεξέσλ θιένο, ηή ιπρλία εηέζεο, 
άμηνο εξγάηεο, κηζζφλ αιεζψο, ηψλ ζψλ πφλσλ δξεπφκελνο, θαί δηά ηνχην 
ραξίζκαηα εθ Θενχ, εθνκίζσ Πακκαθάξηζηε.  
 
Ο κπζηηπφινο ηήο θάησ, θξηθηήο ηξαπέδεο εθεί, ελ νπξαλνίο Κπξίσ, ηήλ 
ζπζίαλ πξνζθέξεη, ηήλ άυινλ θαί ζείαλ, αυισο αεί, επνπηεχσλ εκάο ηαίο 
απηνχ, πξφο ηήλ αγίαλ Σξηάδα πξεζβπηηθαίο, ηθεζίαηο ν Πνξθχξηνο.  

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παξαπησκάησλ πειάγεη θιπδσληδφκελνο, ηψ γαιελψ ιηκέλη, ηήο αρξάληνπ 
πξεζβείαο, ηήο ζήο Θενθπήηνξ, πξνζπεθεπγψο, αλαθξάδσ ζνη, ψζφλ κε, 
ηήλ θξαηαηάλ ζνπ νξέμαζα δεμηάλ, ηψ νηθέηε ζνπ Παλάκσκε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ηδνχ θαηείδνλ ξνκθαίαλ, ηήλ δηειζνχζάλ κνπ, λχλ ηήλ θαξδίαλ Σέθλνλ, σο 
πξνείπφλ κνη πάιαη, φηε ζε εψξσλ, πάλησλ πηψλ, γεγελψλ σξαηφηεξνλ, ηψ 
γάξ ηαπξψ εθνπζίσο κεηά ιεζηψλ, σο θαθνχξγνο απεψξεζαη.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνκελ ηφλ Καλφλα, νχ ε αθξνζηηρίο.  



 
Σφ πνξθπξίδνλ Πνηκέλσλ άλζνο ζέβσ. Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο πι. δ'  Ο Δηξκφο 

«Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ δηαγαγφληη ηφλ ιαφλ απηνχ, ελ Δξπζξά ζαιάζζε, φηη 
κφλνο ελδφμσο δεδφμαζηαη».  
 
Σαχηελ ηήλ θσηνθφξνλ, κλήκελ ζνπ γεξαίξνληη Πνξθχξηε, θσηνθφξνλ κνη 
αίγιελ, νπξαλφζελ δνζήλαη ηθέηεπε.  
 
ινλ απφ ζπαξγάλσλ, ζεαπηφλ Κπξίσ πξνζαλέζεθαο, θαί απηψ εθνιιήζεο, 
θαί ςπρή θαί θαξδία Πνξθχξηε.  
 
Πάζε πξνζαλαηψζαο, πάληα δη' ζθήζεσο Πνξθχξηε, Ηεξεχο αλεδείρζεο, ηνχ 
δσήο θαί ζαλάηνπ δεζπφδνληνο.  

Θενηνθίνλ 
κβξνλ εηζδεμακέλε, ζνχ ελ ηή λεδχτ ηφλ νπξάληνλ, Θενηφθε Παξζέλε, 
ακαξηίαο ηνχο φκβξνπο εμήξαλαο.  
  

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 
Ράβδσ ηψλ δνγκάησλ ζνπ, επί λνκάο δσήο ζηε, ηήλ ηεξάλ, Πνίκλελ ζνπ 
πνηκάλαο, ηψ Θεψ επεξέζηεζαο.  
 
Φέγγεη ζείαο γλψζεσο, ηνχο ελ λπθηί δεηλψλ ζηε, θσηαγσγψλ, έδεημαο 
εκέξαο, θνηλσλνχο δηά πίζηεσο.  
 
Όςεη δηαπξέπνληα, ηψλ αξεηψλ Θεφο ηέζεηθελ, ελ πςειή, Πάλζνθε ιπρλία, 
ηνχο Πηζηνχο θαηαπγάδνληα.  

Θενηνθίνλ 
Ρχζαη κε πξεζβείαηο ζνπ, ηψλ ηνχ ερζξνχ βειψλ Άρξαληε, θαί ινγηζκψλ, ηψλ 
επεκβαηλφλησλ, αθεηδψο ηή θαξδία κνπ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ’ 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Δλ πέηξα ηήο πίζηεσο, εξεξεηζκέλνο ζνθέ, ηήλ πέηξαλ επφζεζαο, ήλ είδε 
πξίλ Γαληήι, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, χςσζαο ηήλ θσλήλ ζνπ, θαί ηφλ λνχλ 
πξφο ηφλ Κηίζηελ, έβαιεο ηνχο νρινχληαο, ηή ζαξθί πνιεκίνπο, ηή ζή 
ζθελδφλε Γάδεο ν ζεπηφο, πξφβνινο Πάηεξ Πνξθχξηε.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Δθαίληζαο Άρξαληε, ηψ ζείσ ηφθσ ζνπ, θζαξείζαλ ηνίο πάζεζη, ηψλ γεγελψλ 
ηήλ ζλεηήλ, νπζίαλ θαί ήγεηξαο, πάληαο εθ ηνχ ζαλάηνπ, πξφο δσήλ 
αθζαξζίαο, φζελ ζε θαηά ρξένο, καθαξίδνκελ πίζηεη, Παξζέλε δεδνμαζκέλε, 



σο Πξνεθήηεπζαο.  
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 

Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ, ηήλ 
παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ 
ζνπ, φλ πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ 
εκίλ δσξήζαζζαη.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».  
 
Ηζνπξγφλ ηψ Γελλήηνξη, Λφγνλ δηαγγέιισλ ηνίο καηαηφθξνζη, πξφο επζέβεηαλ 
εδψγξεζαο, θαί Θεψ ηψλ φισλ θαζηέξσζαο.  
 
Εσηηθαίο επηπλεχζεζη, ηήλ πξφο ηειεπηαίαλ ψξαλ εγγίδνπζαλ, ηεξψηαηε 
εδψσζαο, εηο πνιιψλ θαί ηαχηεο αλαγέλλεζηλ.  
 
Οινλχθηνηο δεήζεζη, θαί ηαίο παλεκέξνηο Ίζηε ζηάζεζη, ηήλ θαξδίαλ 
απεηέιεζαο, ηνχ Θενχ ηψλ φισλ θαηαγψγηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξσζέληα κε Πάλαγλε, πάιηλ αλεδψσζαο σο θπήζαζα, ηήλ δσήλ ηήλ 
ελππφζηαηνλ, ηφλ Τηφλ θαί Λφγνλ ηνχ Γελλήηνξνο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Φψηηζνλ εκάο, ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ Κχξηε, θαί ηψ βξαρίνλί ζνπ ηψ 
πςειψ, ηήλ ζήλ εηξήλελ παξάζρνπ εκίλ Φηιάλζξσπε».  
 
Πξφξξηδνλ ηεκψλ, ηήλ άθαλζαλ ηήλ θηιήδνλνλ, εθαξπνθφξεζαο ηφλ άζηαρπλ, 
ηήο επζεβείαο Ηεξάξρα παλζεβάζκηε.  
 
Ο φκβξνηο ζψλ επρψλ, νπξαλνχο νθέ δηήλνημαο, θαί πεηφλ ηή γή δηέλεηκαο, 
αηξεηηδφλησλ απνπλίμαο ηά δηδάληα.  
 
Ίζπλαο ξνπή, ζείνπ Πλεχκαηνο νιφθιεξνλ, ιαφλ θαί πφιηλ εηο ιηκέλα δσήο, 
δηεθθπγφληα αζεταο ηφ θιπδψληνλ.  

Θενηνθίνλ 
Μφλελ γελεψλ, εθ παζψλ ζε εμειέμαην, ν Πιαζηνπξγφο, θαί αλαπιάηηεη εκάο, 
ελ ζνί νηθήζαο, Θενηφθε αεηπάξζελε.  
 

Χδή ο’  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».  
 
Δθέζεσο αιεζνχο επέηπρεο, εγθξαηεία ηαπεηλψζαο ηά πάζε, θαί πξφο Θεφλ, 



πξνζερψξεζαο ραίξσλ, θαί νξεθηψλ αθξνηάησ παξίζηαζαη, Πνξθχξηε 
Ηεξαξρψλ, θαί Πνηκέλσλ θαλψλ αθξηβέζηαηνο.  
 
Ννήζαο ζνπ ηήο ςπρήο ηφ σξαίνλ, θαζσξάζε ελ ζηαπξψ επισκέλνο, ν 
πςσζείο, ελ απηψ εθνπζίσο θαί ηήλ απηνχ θπιαθήλ εγρεηξίδεη ζνη, εκθαίλσλ 
ζνη ηήλ πξφο απηφλ, θαί ζηνξγήλ θαί ηειείαλ νηθείσζηλ.  
 
Χο Πέηξνπ ηνχ Κνξπθαίνπ ηφλ δήινλ, θαί ηήλ πίζηηλ ζεεγφξε πινπηήζαο, ηψ 
ηκεηηθψ, επζεβείαο ζνπ ιφγσ, ηφ θαθνπξγφλ εζαλάησζαο γχλαηνλ, ηνχ 
Μάλεληνο θζνξνπνηά, δνιεξψο ππνζπείξνλ δηδάγκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξψζεη ηε θαί θζνξά ππαρζέληα, ηφλ πξσηφπιαζηνλ Παξζέλε Μαξία, ηφλ 
λεθξσηήλ, ηνχ ζαλάηνπ ηεθνχζα, εηο αθζαξζίαλ κεηήγαγεο Άρξαληε, θαί 
έδεημαο ηνχο γεγελείο, νπξαλίνπο Θεφλ ζσκαηψζαζα.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β’ 
Σνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ 

Ηεξσηάηνηο ζνπ ηξφπνηο θνζκνχκελνο, Ηεξσζχλεο ζηνιαίο θαηεγιάτζαη, 
Πακκάθαξ ζεφθξνλ Πνξθχξηε, θαί ηακάησλ εκπξέπεηο πςψκαζη, πξεζβεχσλ 
απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  

Ο Οίθνο 
Τπεξαζηξάπηεη πιένλ ειίνπ, Πνξθπξίνπ ε κλήκε ηνχ ζνθνχ, αζηξαπαίο 
ζαπκάησλ πάζαλ ηήλ θηίζηλ θσηαγσγνχζα, θαί δηψθνπζα πιάλελ ηήλ ηψλ 
εηδψισλ, θαί ηνχο πηζηνχο ζειαγίδνπζα, πάληαο επθξαίλεη, Θεψ γάξ 
επαξεζηήζαο επί γήο, ηψλ ηζεκείσλ απείιεθε ηήλ ράξηλ, πάληαο ηάζζαη, 
παξεζηψο ηή Σξηάδη νιφθσηνο, θαί πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ 
εκψλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Πνξθπξίνπ, 

Δπηζθφπνπ Γάδεο.  
ηίρνη 

  ηίο παξέιζε, ηίο δέ θαί παξαδξάκε 

 Σφλ Πνξθχξηνλ, θάλ παξήιζελ εθ βίνπ; 

 Πνξθπξίνην λέθπλ θξχςε ρζψλ εηθάδη έθηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Φσηεηλήο ηήο 
ακαξείηηδνο, ή σκίιεζελ ν Υξηζηφο ελ ηψ θξέαηη, θαί ηψλ ζχλ απηή.  

ηίρνη 

 Ρίπηνπζη ηήλ ζήλ ακαξείηηλ εηο θξέαξ,  

 Σήλ εηο θξέαξ ζνη ζπιιαιήζαζαλ Λφγε.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Φσηψ, ε αδειθή απηήο, μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 



 Φεξλήλ ηαιάλησλ κπξίσλ αληαμίαλ,  

 Φσηψ θέξεη ζνη ηήλ θάξαλ θψησλ Πάηεξ.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Φσηίο, ε εηέξα αδειθή απηήο, εηο δχν 
πξνζδεζείζα δέλδξα, θαί δηακεξηζζείζα, ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Γψζεηο έπαζινλ δελδξνάζισ Φσηίδη,  

 Γελδξψλα ηεξπλφλ ηήο Δδέκ Θενχ Λφγε.  
 

Σή απηή εκέξα, ε αγία Παξαζθεπή, ε εηέξα αδειθή απηήο, μίθεη 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Ζ Παξαζθεπή πξφο μίθνο ηφλ απρέλα,  

 Έηνηκνλ είρε θαί παξεζθεπαζκέλνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Κπξηαθή, εηέξα αδειθή απηήο, μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Δθ Κπξηαθήο νπδέ ηνχ μίθνπο θφβνο,  

 Σνχ Κπξίνπ ηφλ ζείνλ εθβάιιεη θφβνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν άγηνο Μάξηπο Ησζήο, ν πηφο ηήο Αγίαο Φσηεηλήο, μίθεη 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Σνκεχο ηξαρήισλ εμεγχκλνπ ηφ μίθνο, 

 Ησζή δέ ηξάρεινο νχ θξίηηεη μίθνο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν άγηνο Φσηεηλφο, ν έηεξνο πηφο απηήο, μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Σίο νχηνο αηκφο εθ δεφλησλ αηκάησλ; 

 Φσηεηλφο άξηη Μάξηπο εηκήζε θάξαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν άγηνο εβαζηηαλφο ν Γνχμ μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 εβαζηηαλψ ηνχηνλ είπσ ηφλ ιφγνλ.  

 εβάδνκαί ζε, ηήλ θάξαλ ηεηκεκέλνλ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο 
δξφζνλ ηφ πχξ κεηέβαινλ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο 
 
Άξλαο πνηκάλαο επί ριφελ, αιεζείαο σο αξλίνλ ηψ πνηκέλη, πξνζελέρζεο 



Υξηζηψ, Πνξθχξηε θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Νέκεη Κακάησλ ζνπ ηά γέξα, θαηνηθίδσλ ζε, κνλαίο ελ αθεξάηνηο, Ηεζνχο ν 
Υξηζηφο, Πνξθχξηε βνψληα, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Θαχκαζη πιείζηνηο θαί ζεκείνηο, θαηεθφζκεζε ηφλ βίνλ ζνπ ηξηζκάθαξ, ν 
Υξηζηφο δλ πνζψλ, Πνξθχξηε εβφαο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Οίθηεηξνλ ζψζφλ κε Παξζέλε, ηφλ νηθηίξκνλα ηεθνχζα Θεφλ Λφγνλ, θαί θσηί 
ηψ ελ ζνί, θαηαχγαζνλ βνψληα, Δπινγεκέλνο Πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο ζήο 
θνηιίαο.  
 

Χδή ε’  Ο Δηξκφο 
«Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ θιφγα, 
θαηαπαηνχληεο εθξαχγαδνλ, Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
εζνθηζκέλσ ζνπ ιφγσ θαηεβιήζε, ν ζνθηζηήο ηήο θαθίαο, Ηεξνθήξπμ 
παλφιβηε, επζεβψλ δέ θαξδίαη, ελζέσο επθξάλζεζαλ.  
 
πλαγειάδε Παηέξσλ νκ εγχξεη, θαί ζπλεπθξαίλε Οζίσλ, Πάηεξ καθάξηε 
πλεχκαζηλ, Δπινγείηε ηά έξγα θξαπγάδσλ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Δμεδάθηζαο ηεκέλε ηψλ δαηκφλσλ, λαφλ Θενχ εδνκήζσ, ελ ψ πιεζχο κέιπεη 
νζίσλ, Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Βαζηιηθήλ αινπξγίδα πνξθπξψζαο, εμ αξεηψλ ζνπ, θαί ηαχηελ, σο Ηεξεχο 
ζηνιηζάκελνο, εηο ηά άλσ ρνξεχεηο, βαζίιεηα ζηε.  

Θενηνθίνλ 
Χο αλσηέξαλ ζε πάλησλ ηψλ πνηεκάησλ, θαί νπξαλψλ πιαηπηέξαλ, 
Παξζελνκήηνξ εγάπεζελ, ν Τηφο ζνπ, θαί ζάξθα εθ ζνχ αλειάβεην.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν χςηζηνο, 
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, Παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ Θενηφθνλ, νη Πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 
Ηζηίσ Πάηεξ λνεηψ, εθπεξάζαο ηφ ηνχ βίνπ θιπδψληνλ, νηαθηδφκελνο, παιάκε 
ζεία ηνχ Παληνθξάηνξνο, πξφο ηνχο ιηκέλαο ηήο δσήο, ζνθψο θαηέπιεπζαο, 
ραξάο ιαβφκελνο αησλίνπ, θαί ηεξπλήο απνιαχζεσο.  
 
ξηκνο πιήξεο εκεξψλ, ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο γελφκελνο ζηε, θαί ηήλ 
απάζεηαλ, σο δηπιντδα πεξηβαιιφκελνο, ηεξσζχλεο ζηνιηζκψ, ιάκπσλ 
κεηαβέβεθαο, εηο θψο αλέζπεξνλ, ηνχ Κπξίνπ θαζνξάλ ηήλ ηεξπλφηεηα.  
 



ηφκαηη ζείνλ γιπθαζκφλ, αξπζάκελνο, εξεχμσ Μαθάξηε, ιφγνλ ζσηήξηνλ, 
παζψλ πηθξίαλ απνδηψθνληα, θαί γιπθαζκψ πλεπκαηηθψ, πάληαο 
ελεδχλνληα, ηνχο ηήλ εηήζηνλ εθηεινχληάο ζνπ ζεφθξνλ παλήγπξηλ.  
 
Ήιηνλ έγλσο ηφλ Υξηζηφλ, νκηιήζαληα εκίλ κεηά ζψκαηνο, θαί ηαίο 
ιακπξφηεζη ηαίο ηνχηνπ Πάηεξ, ςπρήο ηά φκκαηα, θαηαπγαζζείο νινιακπήο, 
αζηήξ ερξεκάηηζαο, ζέζεη ζενχκελνο, ηεξέ ζαπκαηνπξγέ Πάηεξ ζηε.  

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

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δπεζθέςαην εκάο 

Μεηαλαζηεχζαο ηήλ πνιιήλ, χπαξμηλ δηεζθφξπηζαο, ηνχο πιάλε δέ 
ζθνξπηζζέληαο, ζαχκαζηλ απνζηνιηθνίο, ζπλήγαγεο Πνξθχξηε, αιιά 
πξέζβεπε Πάηεξ, ζσζήλαη ηνχο δνχινπο ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Δπί ζνί κεηά Θεφλ, ειπίδνκελ Παλάρξαληε, θαί ηψ εθ ζνχ πξνειζφληη, 
ζπζηαπξνχκελνη Υξηζηψ, ηαίο πξφο απηφλ πξεζβείαηο ζνπ, απξνζθφπηνπο εηο 
ηέινο, εκάο δηαθχιαμνλ.  
 

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

Αξρή 
ΤΖ ΚΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Πξνθνπίνπ ηνχ Γεθαπνιίηνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 

 
Ήρνο δ' 

Χο γελλαίνλ έλ κάξηπζη 
Καη' εηθφλα γελφκελνο, ηνχ Θενχ θαί νκνίσζηλ, θαη' αξρήλ ηήο πιάζεσο 
Πακκαθάξηζηε, ηφ ηήο εηθφλνο αμίσκα, ηεξείλ δηεζπνχδαζαο, ινγηζκψ 
παλεπζεβεί, θαί λνφο θαζαξφηεηη, θαί αγλφηεηη, θαί παζψλ εγθξαηεία θαί 
ηεξήζεη, ηψλ Υξηζηνχ δηαηαγκάησλ, θαί επζεβεία Παλφιβηε.  
 
Σή αζθήζεη ηφ πξφηεξνλ, πξνζιαβψλ θαί ηήλ άζιεζηλ, ζενθξφλσο χζηεξνλ, 
επεξέζηεζαο, δη' ακθνηέξσλ ηψ Κηίζαληη, ηψ κφλσ ηήλ θάζαξζηλ, απαηηνχληη 
παξ' εκψλ, θαί ςπρήο ηήλ επγέλεηαλ, νχ ηήλ έλζαξθνλ, παξνπζίαλ δνμάδσλ 
πξνζεθχλεηο, ηήλ εηθφλα ηήλ αγίαλ, ηήο θαη' απηφλ αλζξσπφηεηνο.  
 
Σνχο ηνχ Λφγνπ ηήλ ζάξθσζηλ, δπζζεβψο αζεηήζαληαο, δηειέγρσλ φζηε, 



δηεηέιεζαο, δηα καζηίγσλ εηάζεσο, πάζεο ηε θαθψζεσο, θαί δεζκψλ θαί 
θπιαθήο, βεβαηψλ ηήλ αιήζεηαλ, φζελ γέγνλαο, ηήο Υξηζηνχ βαζηιείαο 
θιεξνλφκνο, θαί ραξάο αλεθιαιήηνπ, θαί ατδίνπ ειιάκςεσο.  

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

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγεηαη ν Καλψλ, έρσλ Αθξνζηηρίδα ηήλ 
δε.  
 

Σνχο ζνχο αγψλαο εππξεπψο κέιπσ Μάθαξ. 
 

Χδή α'  Ήρνο β'  Ο Δηξκφο 
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ, ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ εβφα άζσκελ».  
 
Σήο επζεβείαο ηψ θίιηξσ θαηαζρεζείο, θαί ηψ ζείσ έξσηη, ηξηθπκίαο θνζκηθάο, 
απεθξνχζσ ζηε, Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ αλαθξνπφκελνο, ν θσηνθφξνο ζνπ 
βίνο θαί ηφ θαηδξφλ, ηήο ςπρήο θαί ζχληνλνλ, επζεβεία ζπγθξαζέλ, αξεηήο 
εηθφληζκα ιακπξφλ, ελ ζνί ζηε, ηξαλψο απεθξηβψζαην.  
 
Τπεξθπείδα δνπρία θαί θσηαπγεί, ηνχ Υξηζηνχ ιακπφκελνο, ηψλ παζψλ ηάο 
πξνζβνιάο, εγθξαηψο εκάξαλαο βνψλ, επηλίθηνλ σδήλ ηψ Παληνθξάηνξη.  

Θενηνθίνλ 
εζαξθσκέλνλ ηφλ Λφγνλ ζενπξεπψο, ζπιιαβνχζα Πάλαγλε, ηφλ πξίλ 
άζαξθνλ εκίλ, ππέξ θχζηλ ηέηνθαο Αγλή, κεηά γέλλεζηλ Παξζέλνο 
δηακείλαζα.  
 

Χδή γ'  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».  
 
νχ ε ζεφιεπηνο ςπρή, ηψ ηήο πίζηεσο δήισ, ππξπνινπκέλε Μάθαξ, ηψλ 
αλφκσλ ηήλ πηθξαλ, καλίαλ θαί ηφλ ζπκφλ, ζενθφξε, θξαηαηψο δηέιπζελ.  
 
Οηθείνηο αίκαζη βαθείο, ηψλ Μαξηχξσλ ηνχο άζινπο, εκηκήζσ ηξηζκάθαξ, 



αηθηζκνχο ηψλ αζεβψλ, αλδξεηνηάηε ςπρή, ππνκείλαο, θαξηεξηθψο Πξνθφπηε.  
 
Τπέζηεο ζηε δηπινχο, ηνχο αγψλαο εκθξφλσο, ηάο αηξέζεηο ειέγρσλ, θαί 
ιεφλησλ ηάο νξκάο αλδξείσο ππελεγθψλ, ζενθξφλσο, πάλζνθε Πξνθφπηε.  

Θενηνθίνλ 
νθία Λφγνο ηνχ Παηξφο, ν πξφ πάλησλ αηψλσλ, επ' εζράησλ ηψλ ρξφλσλ, 
απνξξήησο ζαξθσζείο, εμ απεηξάλδξνπ Μεηξφο, Θενηφθνλ ηαχηελ 
απεηξγάζαην.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α' 
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Αζψκαηνο ελ βίσ εγλσξίζζεο Παηήξ εκψλ, θαί έλζαξθνο Αγγέινηο, 
αλεδείρζεο ζπλδίαηηνο, ηψ θφζκσ θαηά Παχινλ ζηαπξσζείο, ηψ ζνί 
εζηαπξσκέλσ αιεζψο, θαί εηο νπξάληνλ νηθψλ, ηή δηαλνία ρψξνλ ν γήτλνο, 
Γφμα ηψ επδνθήζαληη ελ ζνί, δφμα ηψγλσξηζζέληη ζνη, δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά 
ζνχ πάζηλ ηάκαηα.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σάο ρείξάο ζνπ ηάο ζείαο, αίο ηφλ Κηίζηελ εβάζηαζαο, Παξζέλε Παλαγία, 
ζαξθσζέληα ρξεζηφηεηη, πξνηείλαζα δπζψπεζνλ απηφλ, ιπηξψζαζζαη εκάο 
εθ πεηξαζκψλ, θαί παζψλ θαί ηψλ θηλδχλσλ, ηνχο επθεκνχληαο πφζσ, θαί 
βνψληάο ζνη, Γφμα ηψ ελνηθήζαληη ελ ζνί, δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ, δφμα 
ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο δηά ηνχ ηφθνπ ζνπ.  

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Υξηζηφο κν π δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Αξδεχσλ ζηε, δαθξχσλ ρεχκαζη, ηήλ θαξδίαλ ζνπ Μάθαξ ηψλ αξεηψλ, 
ζπφξνλ εγεψξγεζαο, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, νζηψηαηε Πξνθφπηε.  
 
Γεψδεο θξφλεκα, ηψ ζείσ Πλεχκαηη, θαζππέηαμαο Πάηεξ αζθεηηθφλ, βίνλ 
αλειφκελνο, θαί ζπληαηηφκελνο ρνξνίο, ηψλ Μαξηχξσλ Πακκαθάξηζηε.  
 
Χο Μάξηπο έλζενο, θαί αιεζέζηαηνο, ππέξ ηήο επζεβείαο αηξεηηθήλ, ήιεγμαο 
απφλνηαλ, ηήο γάξ καλίαο αιεζψο, ηψλ αζέσλ θαηεθξφλεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ννκίκσλ άλεπζελ, ζεζκψλ Παλάκσκε, ζπιιαβνχζα ηφλ Κηίζηελ δίρα 
θζνξάο, ηνχηνλ απεγέλλεζαο, θαί Θενηφθνο αιεζψο, θαί θπξίσο 
ερξεκάηηζαο.  



 
Χδή ε'  Ο Δηξκφο 

«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ 
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ 
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».  
 
Αγηαζζέληα αζθεηηθψο, θαί ηειεησζέληα ζε δη' αίκαηνο, γεξαίξνκελ ζηε, 
κλήκε γάξ δηθαίσλ κεη' εγθσκίσλ αεί, πηζηψο επηηειείηαη, θαί κλεκνλεχεηαη.  
 
νθψο ν πάληα κεηαπνηψλ, θαί κεηαζθεπάδσλ πξφο ηφ θξείηηνλ, σο βνχιεηαη 
Κχξηνο, ηή ηψλ δπζζεβνχλησλ κηαηθνλία ηή ζή, αζθήζεη καξηπξίνπ, θιένο 
πξνζέζεην.  
 
Δπί ηψλ ψκσλ αλαιαβψλ, ηήλ δηά ηαπξνχ παλνπιίαλ, ζχ ηψ Υξηζηψ 
εθνινχζεζαο, ηψλ νπίζσ Πάηεξ ιήζελ πνηνχκελνο, θαί ηνίο έκπξνζζελ 
δξφκνηο επεθηεηλφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνχκελ Πάλαγλε ηφλ εθ ζνχ, ζάξθα παζεηήλ ηε θαί ζλεηήλ, 
πεξηβαιιφκελνλ Κχξηνλ, θαί ηεζεσκέλελ απεξγαζάκελνλ, ελψζεη αζπγρχησ 
ηή θαζ' ππφζηαζηλ.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε».  
 
Πξνβαίλσλ αείκλεζηε, απφ δφμεο αιεζψο, αζθεηηθήο αλέδξακεο, πξφο 
Μαξηχξσλ αλδξείαλ ηε θαί Σηκήλ, νηθείνπ εμ αίκαηνο, εξπζξάλ πνξθπξίδα 
πεξηθείκελνο.  
 
Ρεφλησλ ηφ άζηαηνλ, ινγηζάκελνο ςπρή, θαί ινγηζκψ ζεφθξνλη, ηνίο αεί 
δηακέλνπζηλ αγαζνίο, θαί πέξαο νπθ έρνπζηλ, επζεβψο επηεξψζεο 
Πακκαθάξηζηε.  
 
Δγθξάηεηαλ ζχληνλνλ, θαί πξαφηεηα Υξηζηφο, ζέ θαζνξψλ πινπηήζαληα, 
θηιαλζξψπσο επέβιεςελ επί ζέ, θαί Ηδφμεο αλέδεημε, θνηλσλφλ ζενθφξε 
Παλανίδηκε.  

Θενηνθίνλ 
Παλάκσκε Γέζπνηλα, ηήο ςπρήο κνπ ηά δεηλά, θαί ραιεπά ζπληξίκκαηα, 
ρεηξνπξγίαηο ηάηξεπζνλ κπζηηθαίο, δξαζηήξηα θάξκαθα, ηνχ Τηνχ ζνπ 
βαινχζα ηά παζήκαηα.  
 

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

νκνινγεηνχ Πξνθνπίνπ ηνχ Γεθαπνιίηνπ.  



ηίρνη 

 Οπδέλ, Γεθαπνιίηα, γήο πάζαη πφιεηο,  

 Πξφο ηήλ λνεηήλ, έλζα πεξ ηάηηε, πφιηλ.  

 Δηθάδη εβδνκάηε Πξνθνπίσ ηέξκα θαάλζε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γειαζίνπ, φο ηφ Βάπηηζκα 
θειεπζζείο δηαπαίμαη παξά ηνχ, Άξρνληνο, βαπηίδεηαη αιεζψο, θαί μίθεη 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Φψηηζκα κέιισλ εθγειάλ, γειάο πιάλελ,  

 Πιπζείο δέ Γειάζηε, εθηέκλε θάξαλ.  
 

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

 Ο Θαιιέιαηνο θαηδξψο, ήθεη πξφο πφινλ,  

 Θαιινίο ειαηψλ, αξεηαίο εζηεκκέλνο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο ηέθαλνο, ν ζπζηεζάκελνο ηφ γεξνθνκείνλ ηνχ 
Αξκαηίνπ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Γήξεη ηέθαλνο πξχηαληο δσήο πφξνπ,  

 λ πεξ ζαλφληα Πξχηαληο ζηέθνπο ζηέθεη.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Νήζηνο βνπλεχξνηο ηππηφκελνο, ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

 Νεχξνηο βνείνηο Νήζηνο πάζρσλ θέξεη,  

 Νεπξνχκελνο γάξ ηψλ πφλσλ ιήζελ έρεη.  
 

Οη ζηνη παηέξεο εκψλ Αζθιεπηφο Ηάθσβνο θαί Σηκφζενο νη ελ 
Καηζαξεία ελ εηξήλε ηειεηνχληαη.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο Οζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ, πξφζηαγκα Θενχ ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Χο ππέξιακπξνο ν βίνο ζνπ ζεφζνθε, γέγνλε δη' αζθήζεσο, νχησο ψθζε 
ζνπ, πξνθαλψο ε άζιεζηο ζηεξξά, Υξηζηφλ γάξ εδφμαζαο βνψλ, Δπινγεηφο 
εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
σθξνζχλε θαζαξφηεηα ζεζπέζηε, Πάηεξ πεξηδσζάκελνο, ελ αλδξεία δέ, 
καξηπξίνπ ζηέθαλνλ ιακπξφλ, δεμάκελνο ράξηηη βνάο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, 



ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Μή ηήλ άρξαληνλ εηθφλα πξνζθπλνχληέο ζνπ, ψηεξ νη αζεβέζηαηνη, ηφλ 
νηθέηελ ζνπ καζηηγνχληεο, έμενλ δεηλψο, πκλνχληα θαί θξάδνληα πξφο ζέ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Δπθξαηλφκελνη ηψ ηφθσ ζνπ Παλάκσκε, πάληεο ζε καθαξίδνκελ, δη απηνχ 
γάξ λχλ, ζαξθηθήο γελλήζεσο εκείο, ξπζζέληεο θξαπγάδνκελ απηψ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη, έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Λειπκέλνο ηήο υιεο θαί πξφ ζαλάηνπ νθζείο, κεηεηέζεο εληεχζελ πξφο ηήλ 
αθήξαηνλ, ζηε δσήλ, ηψ ζαλάησ ρξεζάκελνο, θιίκαθη πξνζθφξσ, Πξνθφπηε 
ζεφθξνλ.  
 
Πεπιεζκέλνο εθάλεο θσηφο ηήο πίζηεσο, θαί πξφο άδπηνλ θέγγνο Πάηεξ 
εθνίηεζαο, πάζαλ πιηθήλ, απνζέκελνο έθεζηλ, φζελ ζε ηηκψκελ, Πξνθφπηε 
ζεφθξνλ.  
 
Χπιηζκέλνο δπλάκεη ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, πνλεξίαο πλεπκάησλ εηξέςσ 
θάιαγγαο, φζελ νπξαλψλ, πχιαη ζνη ελεψρζεζαλ, Μάθαξ αλπκλνχληη, 
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μαθαξίδνπζη πάζαη γελεαί Γέζπνηλα, σο πξνέθεο ε κφλε ζενκαθάξηζηνο, ζέ 
ηήλ αιεζή, Θενηφθνλ θαί πάλαγλνλ, ήλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 

Χδή ζ'  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 ηξαηηαίο, ζέ καθαξίδνκελ».  
 
Αζιείλ λνκίκσο νθέ ειφκελνο, ηψλ παζψλ νξκάο δη' εγθξαηείαο ελέθξσζαο, 
θαί ζαξθφο ζθηξηήκαηα ζεξάπνλ Υξηζηνχ, φζελ ηήο απαζείαο, λχλ ηήλ 
αλψιεζξνλ, ζχλ ηαίο αζσκάηνηο ηξαηηαίο, εχξεο απφιαπζηλ.  
 
Κξηηή δηθαίσ θαηδξψο παξίζηαζαη, σο ληθεηήο ζηεθάλνπο ακαξάληνπο 
δεμάκελνο, εθηελψο Πξνθφπηε δεφκελνο, ππέξ ηψλ εθηεινχλησλ, ζνχ ηήλ 
παλίεξνλ, κλήκελ θαί ηήλ ζείαλ ενξηήλ, ηήο κεηαζηάζεσο.  
 
Απγαίο ηξηζί λχλ θαηαιακπφκελνο, ηαίο εθ κηάο αθξάζησο πξντνχζαηο 



ζεφηεηνο, παλνιβίνπ ιήμεσο εμίσζαη, θαί ηεξπλήο ζπκεδίαο, 
ζπλαγαιιφκελνο, ηαίο ππεξθνζκίαηο ηξαηηαίο, Πάηεξ Πξνθφπηε.  

Θενηνθίνλ 
Ρεπζηήλ ν Λφγνο Θενχ ν άξξεπζηνο, κνξθήλ ιαβψλ αλζξψπνπο αθζαξζίαλ 
ελέδπζελ, επδνθία Παηξηθή ζθελψζαο ελ ζνί, ηή Κεραξηησκέλε, φζελ 
Παλάρξαληε, ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ηξαηηαίο, ζέ κεγαιχλνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

αξθίνπ ηνχ ηηκίνπ ζνπ, απνιπζείο Πξνθφπηε, παξέζηεο λχλ ζχλ Αγγέινηο, ηή 
απξνζίησ Σξηάδη, πξφο ήλ εκψλ κλεκφλεπε, ηψλ εθηεινχλησλ έλδνμε, ηήλ 
παλαγίαλ κλήκελ ζνπ, θαί ζέ ηηκψλησλ εθ πφζνπ, Πάηεξ ζνθέ Ηεξάξρα.  

Θενηνθίνλ 
Σφ κέγα θαηαθχγηνλ, θαί ζθέπε ηψλ ςπρψλ εκψλ, ε νπξαλψλ πιαηπηέξα, θαί 
Υεξνπβίκ ππεξηέξα, ηφλ ζφλ Τηφλ δπζψπεζνλ, ππέξ νηθείσλ δνχισλ ζνπ, 
Θενθπήηνξ πάλαγλε, φπσο ξπζζείεκελ πάληεο, ακαξηηψλ θαί θηλδχλσλ.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΤΖ ΚΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Βαζηιείνπ ηνχ Οκνινγεηνχ, 

ζπλαζθεηνχ ηνχ Αγίνπ Πξνθνπίνπ ηνχ Γεθαπνιίηνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Σήο καθαξηφηεηνο, ηήο ππέξ λνχλ νξεγφκελνο, εινγίζσ ζεζπέζηε, ηξπθήλ ηήλ 
εγθξάηεηαλ, ηήλ πησρείαλ πινχηνλ, ηήλ αθηεκνζχλελ, πεξηνπζίαλ δαςηιή, θαί 
επδνμίαλ ηήλ κεηξηφηεηα, δηφ θαί ηήο εθέζεσο, θαηά γλψκελ επέηπραο, έλ 
ζθελαίο απιηδφκελνο, ηψλ Αγίσλ Βαζίιεηε.  
 
Γξφκνλ ηήο αζθήζεσο, απεξηηξέπησο ηεηέιεθαο, θαί ηήλ πίζηηλ ηεηήξεθαο, 
εληεχζελ θαί ζηέθαλνλ, εθνκίζσ Πάηεξ, ηήο δηθαηνζχλεο, φλ ζνη εηνίκαζε 
Υξηζηφο, ν θαη' αμίαλ λέκσλ ηά έπαζια, θαί γέξα ραξηδφκελνο, θαί ηήλ ηψλ 
πφλσλ αληίδνζηλ, φλ δπζψπεη ζεφπλεπζηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Πάζαλ εδππάζεηαλ, ππσπηάδσλ ηφ ζψκά ζνπ, απεξλήζσ ζεφζνθε, 
πηθξαίλσλ ηήλ αίζζεζηλ, εγθξαηείαο πφλνηο, θαί ζθιεξαγσγίαηο, ππνκνλή ηε 
πεηξαζκψλ, θαί θαξηεξία ηψλ πεξηζηάζεσλ, αλζ' ψλ ηήλ αηειεχηεηνλ, 
αληηιακβάλεηο απφιαπζηλ, θαί ηξπθήλ αδηάδνρνλ, θαί ραξάλ αλεθιάιεηνλ.  

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ 



Σφ ραχλνλ θαί έθιπηνλ, Παξζελνκήηνξ παλάκσκε, ηήο ςπρήο κνπ κεηάβαιε, 
εηο ξψζηλ θαί δχλακηλ, λχλ ηνχ ζείνπ θφβνπ, πνηείλ ηε θαί πξάηηεηλ, ηά 
δηθαηψκαηα Υξηζηνχ, φπσο εθθχγσ ηφ πχξ ηφ άζβεζηνλ, θαί θιήξνλ ηφλ 
νπξάληνλ, θαί ηήλ δσήλ ηήλ απέξαληνλ, δηά ζνχ εχξσ Γέζπνηλα, 
επθξαηλφκελνο πάληνηε.  

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

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνκελ ηφλ Καλφλα, νχ ή Αθξνζηηρίο.  
 

Σήο πίζηεσο βάζηλ ζε γηλψζθσ Πάηεξ. Θενθάλνπο. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
ν Δηξκφο 

«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Σήλ βάζηλ, επί ηήλ πέηξαλ ζέκελνο, Πάηεξ ηήο πίζηεσο, ηψλ πεηξαζκψλ νπθ 
έπηεμαο νξκάο, αιι' αζάιεπηνο έκεηλαο, σο αξεηήο ππέξκαρνο, ηήο βαζηιείαο 
σο επψλπκνο.  
 
Ζ ράξηο, ηνχ παλαγίνπ Πλεχκαηνο, ζέ δπλακψζαζα, ηψλ αιγεηλψλ καζηίγσλ 
θαξηεξείλ, ηάο ληθάδαο ελίζρπζε, θαί ληθεθφξνλ έδεημε, θαηά ηπξάλλνπ 
καηαηφθξνλνο.  
 
πλάζινπ, θαί ζηξαηηψηνπ έκθξνλνο, Πάηεξ επέηπρεο, ηαίο αξεηαίο 
πξνθφπηνληνο αεί, κεζ' νχ ραίξσλ παλφιβηε, ηήο ζηαζεξάο αζιήζεσο, 
δηεγσλίζσ ηφ καξηχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Πξνζηάηηλ, θαί ζσηεξίαο πξφμελνλ, θαί ηείρνο άξξεθηνλ, ζέ ηήο εκήο 
πξνβάιινκαη δσήο, Θενηφθε παλχκλεηε, ηήλ ηφλ Θεφλ γελλήζαζαλ, ηφλ 
επεξγέηελ πάζεο θηίζεσο.  
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Ηζχλαο επηκειψο, ηήλ ζήλ θαξδίαλ πξφο Θεφλ ζηε, αζθεηηθή ράξηηη, θαί 



νκνινγία δηέπξεςαο.  
 
ηξαηείαλ αλαιαβψλ, θαί παλνπιίαλ ηνχ ηαπξνχ έηξεςαο, ηφλ λνεηφλ 
δξάθνληα, θαί ηφλ αηζζεηφλ Πάηεξ ιένληα.  
 
Σεξήζαληεο επζεβψο, ηφ θαη' εηθφλα ηήο ςπρήο ζηνη, ηήλ ηνχ Υξηζηνχ 
άρξαληνλ, ζέβνληεο εηθφλα εζιήζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Δπιφγεηαη δηά ζνχ, ε πξίλ θαηάξαο θαί θζνξάο κέηνρνο, θχζηο εκψλ 
Άρξαληε, θαί ηήο αθζαξζίαο κεηείιεθελ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Σήλ πησρείαλ ηνχ Υξηζηνχ, επηπνζήζαο επζεβψο, πινχηνλ έιηπεο θζαξηφλ, 
θαί δφμαλ ξένπζαλ ζνθέ, θαί ηφλ ζηαπξφλ ζνπ επψκσλ αξάκελνο, ηήλ ηξίβνλ 
ηήλ ζηελήλ, ραίξσλ δηήλπζαο, παηψλ ηάο εδνλάο, ηάο εθ ηνχ ζψκαηνο, δη' 
εγθξαηείαο ζηε απάζεο ηε, θαθνπαζείαο θαί έθζαζαο, πξφο πιάηνο ζείνλ, 
ηνχ Παξαδείζνπ, ζεεγφξε Βαζίιεηε.  

Γφμα... Καί λχλ... 
Θενηνθίνλ, απηφκεινλ 

Καηεπιάγε Ησζήθ, ηφ ππέξ θχζηλ ζεσξψλ, θαί ειάκβαλελ εηο λνχλ, ηφλ επί 
πφθνλ πεηφλ, ελ ηή αζπφξσ ζπιιήςεη ζνπ Θενηφθε, Βάηνλ ελ ππξί 
αθαηάθιεθηνλ, Ράβδνλ Ααξψλ ηήλ βιαζηήζαζαλ, θαί καξηπξψλ ν Μλήζησξ 
ζνπ θαί θχιαμ, ηνίο Ηεξεχζηλ εθξαχγαδε, Παξζέλνο ηίθηεη, θαί κεηά ηφθνλ, 
πάιηλ κέλεη Παξζέλνο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Παξεζηψζα ηψ ηαπξψ, ε παλακψκεηνο Ακλάο, ηνχ Ακλνχ θαί Λπηξσηνχ, 
ζξήλνηο ζπλέθνπηελ απηήλ, θαί αηελίδνπζα έιεγελ εθπιεηηνκέλε, Σί ηνχην ηφ 
θαηλφλ, θαί μέλνλ ζέακα, γιπθχηαηε Τηέ, πψο θέξεηο ηαχηα εθψλ, νλεηδηζκνχο 
θαί κάζηηγαο θαί χβξεηο, θαί επνλείδηζηνλ ζάλαηνλ, Γνμνινγψ ζνπ, ηήλ ππέξ 
ιφγνλ, Τηέ κνπ ζπγθαηάβαζηλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Χο σξαία ζνπ πακκάθαξ ε θαξηεξία, ελ πνιηά λεφηεηνο επηδεηθλπκέλε, ζηε 
ζηεξξφηεηα, κεζ' ήο αλεθξαχγαδεο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
πλεκκέλνο δη' αγάπεο ηψ ζψ Γεζπφηε, θαί ηήλ απηνχ βνήζεηαλ 
πεξηβεβιεκέλνο, πφλσλ νπθ εζζάλνπ ζαξθφο, θξαπγάδσλ δέ έςαιιεο, Γφμα 
ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Βαζηιείαο σο επψλπκνο νπξαλίνπ, ηήλ πξφο απηήλ απάγνπζαλ νδφλ 
επνξεχζεο, ζχκπλννλ επξάκελνο, Πξνθφπηνλ θξάδνληα, Γφμα ηή δπλάκεη 



ζνπ Κχξηε.  
Θενηνθίνλ 

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

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηνλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
χ ζηε ιακπξψο, εγσλίζσ Βαζίιεηε, ηνχ Λένληνο εθθαπιίζαο, ηφ ακείιηθηνλ 
ζξάζνο, θαί γλψκελ ηήλ αγλψκνλα.  
 
Ηζφξξνπνλ επξψλ, δηαλχεηο ηήλ άζιεζηλ, Πξνθφπηνλ ηφλ ελ πφλνηο, 
πξνθνπαίο πνιπηξφπνηο, ελζέσο ζηεθαλνχκελνλ.  
 
Νχλ βιέπεηο θαζαξψο, ηφλ Υξηζηφλ φλ επφζεζαο, νχ πφξξσζελ ηάο 
εκθάζεηο, λνεηψο εζεψξεηο, Πακκάθαξ Ηεξψηαηε.  

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

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Έξσηη, Βαζηιείαο ηήο άλσ ιαβφκελνο, ηνχ επί γήο Βαζηιέσο, αινγίζηνπ 
γλψκεο θαί πξνζηαγκάησλ, θαί δνγκάησλ, ζενθφξε γελλαίσο ειφγεζαο.  
 
Γπκλφο κέλ, ηψλ επί γήο εκθξφλσο εγψληζαη, ελδεδπκέλνο δέ ζείαλ, 
δπλαζηείαλ ψθζεο ζηεθαλεθφξνο, σο ληθήζαο, ηψλ αζέσλ ηπξάλλσλ ηήλ 
έλζηαζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ λχλ, ηψλ Πξνθεηψλ πιεξνχλ ηαη θεξχγκαηα, ζνχ ηήο Παξζέλνπ 
ηεθνφζεο, ηφλ Πξνθήηαηο πάιαη, θεθεξπγκέλνλ, θαί πιεξνχληα ηά 
πξνξξεζέληα Πλεχκαηνο ράξηηη.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β' 
Σά άλσ δεηψλ 

Δμ χςνπο ιαβψλ, ηήλ ζείαλ απνθάιπςηλ, εμήιζεο ζνθέ, εθ κέζνπ ηψλ 
ζνξχβσλ, θαί κνλάζαο νζίσο, ηψλ ζαπκάησλ είιεθαο ηήλ ελέξγεηαλ, θαί ηάο 
λφζνπο ηάζζαη ηή ράξηηη, Βαζίιεηε πακκάθαξ Ηεξψηαηε.  
 

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



νκνινγεηνχ Βαζηιείνπ, ζπλαζθεηνχ ηνχ Αγίνπ Πξνθνπίνπ.  
ηίρνη 

 Ο Βαζίιεηνο Υξηζηφλ ελ ςπρή θέξσλ,  

 Φπρήλ ζθηάο ηίζεζη ηήο απηνχ ράξηλ.  

 Κξχςαλ ππφ ρζφλα εηθφλα νγδνάηε Βαζίιεηνλ.  
 

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

ηίρνη 

 Ο Πξνηέξηνο ζθάηηεηαη ηνίο θαιάκνηο,  

 Ομπγξάθνπ θάιακνο ψλ θαηά πιάλεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Νέζηνξνο.  
ηίρνη 

 Οπθ είρελ είδνο, νπδέ θάιινο ελ μχισ,  

 Νέζησξ απισζείο, ηφ πξνθεηηθφλ θάλαη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Γπλαηθψλ Κχξαο θαί Μαξάλαο.  
ηίρνη 

 Καηαμηνχληαη Μαξάλα ηε θαί Κχξα,  

 αξθφο καξαζκψ, θπξηεχεηλ ηνχ πφινπ.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη έμ Μάξηπξεο, νη εμ Αηγχπηνπ μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

 Ξίθεη ζαλείλ έγξαςαλ έμ Αηγππηίνπο,  

 νη ηνχ ρξφλνπ γξάςαληεο άζινπο θαί βίνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Απφζηνινη Νπκθάο θαί Δχβνπινο ελ εηξήλε 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 

 Υξηζηνχ θπηεία Υξηζηαπφζηνινη δχν,  

 Υξηζηψ ζχλεηζηλ Δχβνπινο Νπκθάο άκα.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Βάξζνο, Δπίζθνπνο Γακαζθνχ, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 

 Παλήγπξηλ ξένληνο εθιηπσλ βίνπ,  

 χλεζηη Βάξζνο Αγγέισλ παλεγχξεη.  
 

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

 Υξηζηνχ ιαηξεπηήο απρέλα ηκεζείο μίθεη,  

 ζεψλ ιαηξεπηάο Αβίξθηνο αηζρχλεη.  
 



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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Γεσξγεζέληα, θαί θαζαξζέληα δη' αζθήζεσο Πάηεξ, θαί αζιήζεη ιάκςαληα 
θαξηεξψο, ν Υξηζηφο ζε πξνζεδέμαην, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ βνψληα 
θαί Κχξηνο.  
 
Νελεπξσκέλνο, ζεία δπλάκεη Πάηεξ ήιεγμαο, πάληαο ηνχο ζεπηφλ εηθφληζκα 
ηνχ Υξηζηνχ, αζεηνχληαο σο παξάθξνλαο, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ 
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.  

Θενηνθίνλ 
Χο Θενηφθνλ, θαί Βαζηιίδα πάζεο θηίζεσο, πάληεο νη Πηζηνί πκλνχκέλ ζε ηήλ 
αγλήλ, θαί ηφ Υαίξέ ζνη θξαπγάδνκελ, Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλζημίλ ππάξρεηο 
Παλάκσκε.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
ψκα ζενθφξε θαί ηφλ λνχλ, εηο νινθάξπσζηλ, Υξηζηψ πξνζήγαγεο, ψο 
νινθαχησκα ηέιεηνλ, ηψ ππξί ηήο ζπλεηδήζεσο, θαί ηή θινγί ηψλ αηθηζκψλ 
νινθαπηνχκελνλ, θαί θξαπγάδεηο, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Καηεδίσμάο ζνπ ηνχο ερζξνχο, θαί δησθφκελνο, Πάηεξ θαηέιαβεο, θαί 
θαηεπάηεζαο ζηε, ηήλ νθξχλ ηήλ πςειφθξνλα, αλεξεκέλνπο θαηηδψλ ηνχο 
ζέ καζηίμαληαο, θαί θξαπγάδσλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Χο ηηο πεξηδέμηνο εκίλ, ηνίο θνηηεηαίο αξηζηεχο, ψθζεο Παλφιβηε, ηή πξίλ 
αζθήζεη γάξ άζιεζηλ, αλδξηθψηαηα πξνζηέζεηθαο, ζπλαζιεηήλ ηφλ καζεηήλ 
έρσλ Πξνθφπηνλ, θαί βνψληα, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Πχιελ θσηνθφξνλ νπξαλψλ, ζέ Ολνκάδνκελ, δη' ήο δηήιζε Θεφο, θαί 
ζεζσκάησηαη Πάλαγλε, ν αζψκαηνο ηφ πξφηεξνλ, θαζφ Θεφο, θαί ηψ Παηξί 
σο νκννχζηνο, ψ βνψκελ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 

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



Άπαζαλ ηήλ αίζζεζηλ Πάηεξ, λχλ ππεξβάο πξφο ηφλ Γεζπφηελ, ραίξσλ 
κεηαβέβεθαο πφζσ, ηψλ ζψλ αγψλσλ πινχηνλ δξεπφκελνο, Αγγειηθήλ 
ηεξπλφηεηα, θαί Παξαδείζνπ ηξπθήλ άιεθηνλ.  
 
Σψ ζψ καζεηή θαί ζπλάζισ, ζπλαπνιαχσλ Αζινθφξε, ηήο ηψλ καθαξίσλ 
ειπίδνο, θαί δη' αηψλνο ζπλεπθξαηλφκελνο, ηνχο ηήλ πκψλ παλήγπξηλ, 
επηηεινχληαο επνπηεχνηηε.  
 
Δθ γήο πξφο νπξάληνλ ιήμηλ, ηεθαλεθφξνη κεηαζηάληεο, έλζα ηψλ Αγίσλ νη 
δήκνη, θαί ηψλ Αγγέισλ ζεία ζηξαηεχκαηα, ηψλ καζεηψλ ηφλ ζχιινγνλ, πκψλ 
πξεζβείαηο δηαζψζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Ρήμνλ ηάο ζεηξάο ηψλ πηαηζκάησλ, ηψλ ζέ πκλνχλησλ Θενκήηνξ, παχζνλ 
ηάο νξκάο ηψλ πεηξαζκψλ, ηήο ακαξηίαο ζξαχζνλ ηφλ ηάξαρνλ, ηήλ θαηαηγίδα 
ζχληξηςνλ, ηήλ ηψλ θηλδχλσλ Μεηξνπάξζελε.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΤΖ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ 

 
Μλήηκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ Καζζηαλνχ.  

 
ΔΗΓΖΗ 

Ιζηέον όηι, όηε ο τρόνος εζηί δίζεκηος, υάλλεηαι η ακολοσθία αύηη καηά 
ηήν Κθ'. Εί δέ οσκ έζηι δίζεκηος, υάλλεηαι ηή ΚΗ' εν ηοίς Αποδείπνοις.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο β' 
Άγγεινο κέλ ηφ ραίξε 

Αγγειηθψο βηψζαο, επί γήο ζεφθξνλ Μαθάξηε, ρνξνίο ηψλ αζσκάησλ 
εξίζκεζαη, ζηαπξφλ γάξ επί ψκσλ ζνπ αξάκελνο ζηε, ηψ ηψλ φισλ Θεψ 
εθνινχζεζαο, θαί πάζε ςπρνθζφξα, εγθξαηείαο πφλνηο ζαλαηψζαο, ηνχ 
Πλεχκαηνο δνρείνλ, θαί ζθεχνο θαζαξφλ ερξεκάηηζαο, Γηφ βνψκέλ ζνη, Τπέξ 
πάλησλ εθδπζψπεη ηψλ επθεκνχλησλ ζε.  
 
Νεζηείαηο αγξππλίαηο, ηψ Θεψ αεί πξνζθνιιψκελνο, απάζεο εδνλήο 
πςειφηεξνο καθάξηε εδείρζεο, θαί θαιαίο αλαβάζεζηλ, απαχζησο 
θσηηδφκελνο, έβιπζαο δηδαζθαιίαο ξείζξα, ηψλ πηζηψλ αξδεχνληα θαξδίαο, 
θαί γλψζηλ εθηηζέληα, Καζζηαλέ ζεφθξνλ ζσηήξηνλ, Γηφ βνψκέλ ζνη, Τπέξ 
πάλησλ εθδπζψπεη ηψλ επθεκνχλησλ ζε.  
 
Άλσζελ θσηηζζείζα, ε ζνθή ζνπ Πάηεξ δηάλνηα, δηδαζθαιίαο θέγγνο 



απήζηξαςε, δη' νχ θσηαγσγείηαη Μνλαδφλησλ ηφ ζχζηεκα, ηψλ παζψλ ηήο 
αριχνο ιπηξνχκελνλ, δηφ θαί ενξηάδεη ηήλ αγίαλ πάληνηε κλήκελ ζνπ, ηφλ 
Κχξηνλ ηήο δφμεο δνμάδνλ, ηφλ αεί ζε δνμάζαληα, άγσληζάκελνλ, θαί 
ληθήζαληα ηφλ φθηλ ηφλ πνιπκήραλνλ.  

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

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε εθ ηνχ μχινπ ζε 

Βφηξπλ ηφλ πακπέπεηξνλ Αγλή, φλ αγεσξγήησο ελ κήηξα εθπνθφξεζαο, 
μχισ σο εψξαθαο, ηνχηνλ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα σιφιπδεο, θαί έθξαδεο, 
Σέθλνλ, γιεχθνο ελαπφζηαμνλ, δη' νχ ε κέζε αξζή, πάζα ηψλ παζψλ 
επεξγέηα, δη' εκνχ ηήο ζέ ηεηνθπίαο, ζνχ ηήλ επζπιαγρλίαλ, ελδεηθλχκελνο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγεηαη ν Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

νί Καζζηαλέ ηήλ δε ηήλ σδήλ πιέθσ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο β' 
Ο Δηξκφο 

«Δλ βπζψ Καηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα, παλ ζηξαηηάλ ε ππέξνπινο 
δχλακηο, ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν 
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
ηεθαλψζαο ζείαηο αξεηαίο, ζηε ηφλ βίνλ ζνπ, Καζζηαλέ πξφο Θεφλ 
εμεδήκεζαο, παξ' νχ εκίλ αίηεζαη, απνιχηξσζηλ ηψλ πηαηζκάησλ δεφκεζα, 
ηνίο επηηεινχζη, πίζηεη ηήλ αγίαλ ζνπ κεηάζηαζηλ.  
 
Οινηξφπσ λεχζεη πξφο Θεφλ, πάλησλ Αμηάγαζηε, ηψλ εκπαζψλ λνεκάησλ 
εμέλεπζαο, θαί θψο ερξεκάηηζαο, ηαίο κεζέμεζη ηαίο αυινηο ζενχκελνο, φζελ 
ζε ηηκψκελ, θαί παλεγπξίδνκελ Σήλ κλήκελ ζνπ.  
 
Ηαηξφο γεγέλεζαη ςπρψλ, ζείνηο ζνπ δηδάγκαζη, Καζζηαλέ ξπζκίδσλ ηά 
θξνλήκαηα, Μνλαζηψλ ελ ράξηηη, θαί ηήλ θέξνπζαλ πξφο δσήλ ηήλ αηψληνλ, 
άξηζηα δεηθλχσλ, ηξίβνλ ζενθφξε πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Κπνθφξνλ άλαλδξνλ Αγλήλ, πάληεο ζε γηλψζθνκελ, ηφλ γάξ Θεφλ ζάξθα 
ζλεηήλ ελδπζάκελνλ, ππέξ λνχλ εγέλλεζαο, ηφλ θαηδξχλαληα ηψλ Οζίσλ ηφλ 
ζχιινγνλ, ζελ ζε πκλνχκελ, πίζηεη κεγαιχλνληεο ηφλ ηφθνλ ζνπ.  
 

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



 
Αζηέξα ελ ηψ χςεη ζε, Δθθιεζίαο ιάκπνληα, ν θσηηζκφο αλέδεημε, ηψλ ελ 
ζθφηεη Υξηζηφο παλεχθεκε, αζθεηψλ σξαηφηεο Πάηεξ πάλζνθε 
 
ηαπξψ ηφλ νκηιήζαληα, θαί ηφλ θφζκνλ ζψζαληα, Καζζηαλέ κηκνχκελνο, 
εζηαπξψζεο θφζκσ θαί πάζεζη, παλνπξγίαο δαηκφλσλ ηξνπσζάκελνο.  
 
νθίαο πιεξσζείζά ζνπ, ε θαξδία Πάλζνθε, δηδαζθαιίαο άβπζζνλ, ελ Αγίσ 
έβιπζε Πλεχκαηη, Μνλαζηψλ ηάο αγέιαο θαηαξδεχνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Ηάηξεπζνλ Παλάκσκε, ηήλ ςπρήλ κνπ δένκαη, εμαζζελνχζαλ πάζεζη, θαί 
παληνίαηο επαλαζηάζεζη, ηψλ θαθίζησλ δαηκφλσλ κεζηηείαηο ζνπ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ' 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Οζησζείο ζχ ηψ Θεψ αλεηέζεο, θαί ιακπξπλζείο ζχ ηψλ θαιψλ ηαίο ηδέαηο, 
Καζζηαλέ σο ήιηνο απήζηξαςαο, θέγγεη ηψλ ελζέσλ ζνπ δηδαρψλ ηάο 
θαξδίαο, πάλησλ ηψλ ηηκψλησλ ζε, αελάσο θσηίδσλ, αιι' εθηελψο ηθέηεπε 
Υξηζηφλ, ππέξ ηψλ πφζσ, ζεξκψο επθεκνχλησλ ζε.  

Θενηνθίνλ 
Σή Θενηφθσ εθηελψο λχλ πξνζδξάκσκελ, ακαξησινί θαί ηαπεηλνί θαί 
Πξνζπέζσκελ, ελ κεηαλνία θξάδνληεο εθ βάζνπο ςπρήο Γέζπνηλα βνήζεζνλ, 
εθ' εκίλ ζπιαγρληζζείζα ζπεχζνλ απνιιχκεζα, ππφ πιήζνπο πηαηζκάησλ, 
κή απνζηξέςεο ζνχο δνχινπο θελνχο, ζέ γάξ θαί κφλελ ειπίδα θεθηήκεζα.  

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ νπ πξέζβπο νπθ Άγγεινο, αιι' απηφο ν Κχξηνο, 
ζεζαξθσκέλνο θαί έζσζαο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη, Γφμα 
ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Αγψζί ζνπ, ηήο ζαξθφο ππνηάμαο ζθηξηήκαηα, ηψ πλεχκαηη ζηε, ηαίο Ηεξαίο 
λνπζεζίαηο ζνπ, πάζαο απεγχκλσζαο, ηάο παλνπξγίαο ηνχ πιάλνπ θαί ηά 
έλεδξα.  
 
Νεθξνχκελνο, εθνπζίσο ηψ θφζκσ ηήλ κέιινπζαλ, δσήλ θιήξνλ είιεθαο, 
Καζζηαλέ παλανίδηκε λφκνπο ζπλεγξάςσ δέ, εηο Μνλαζηψλ νδεγίαλ θαί 
ηειείσζηλ.  
 
Δλψθεζε, ηή ςπρή ζνπ ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηνο, θαί πάλησλ αλψηεξνλ, ηψλ 
ηήο ζαξθφο θξνλεκάησλ ζε, έδεημε Παλφιβηε, θαί ηψλ ηνχ πιάλνπ παγ ίδσλ 



εκθαλέζηαηα.  
Θενηνθίνλ 

Σφλ άρξνλνλ, ππφ ρξφλνλ γελφκελνλ ηέηνθαο, αξξήησο Παλάκσκε, ηφλ ηνχο 
Οζίνπο ιακπξχλαληα, πίζηεη αξηζηεχζαληαο, θαί ηφλ αξρέθαθνλ φθηλ 
ηαπεηλψζαληαο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Μεζίηεο Θενχ, θαί αλζξψπσλ γέγνλαο, Υξηζηέ ν Θεφο, δηά ζνχ γάξ 
Γέζπνηα, ηήλ πξφο ηφλ αξρίθσηνλ Παηέξα ζνπ, εθ λπθηφο αγλσζίαο, 
πξνζαγσγήλ εζρήθακελ».  
 
Ζξπάγεο ηαίο ζαίο, αξεηαίο ζεφιεπηε νρνχκελνο, θαί ραίξσλ θαηέπαπζαο, 
πξφο ηά επνπξάληα ζθελψκαηα, ηψλ θακάησλ ηά γέξα, αμίσο θνκηδφκελνο.  
 
Ννί θαζαξψ, ζχ ελνπηξηδφκελνο, ηφ θάιινο Υξηζηνχ, ίζηαζν αθιφλεηνο, 
λχθησξ κεζ' εκέξαλ ηε Ανίδηκε, θαί ελζένπο δειψζεηο, εθείζελ εηζδερφκελνο.  
 
Γαθξχσλ πεγαίο, ζενθφξε Πάηεξ αξδεπφκελνο, σο δέλδξνλ πςίθνξκνλ, 
ήλεγθαο θαξπνχο ηά θαηνξζψκαηα, επεπθξαίλνληα πάλησλ, ελζέσο ηά 
λνήκαηα.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ ε δσή, ππέξ λνχλ Παξζέλε αλαηείιαζα, ερζξφλ εζαλάησζελ, άπαληαο 
εκάο ηφλ ζαλαηψζαληα, θαί εδψσζε θφζκνλ, απαχζησο αλπκλνχληά ζε.  
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Σήλ νδφλ ηήλ ζηελήλ Πάηεξ ψδεπζαο, πάζί ηε ηνίο ιφγνηο ζνπ ηαχηελ 
ππέδεημαο, ήλ νη θαιψο βαδίδνληεο, Παξαδείζνπ πξφο πιάηνο εηζάγνληαη.  
 
Ζ δσή ζνπ νζία γεγέλεηαη, θαί ε ηειεπηή καθαξία θαί έληηκνο, Καζζηαλέ 
Παηήξ εκψλ, ηψλ αγίσλ Αγγέισλ ζπλφκηιε.  
 
Νπζηαγκφλ ακειείαο απέξξηςαο, θαί επαγξππλψλ ζεσξίαηο θαί πξάμεζηλ, 
αγγειηθψο εβίσζαο, επί γήο ζενθφξε παλφιβηε.  

Θενηνθίνλ 
Χο θαιήλ ψο σξαίαλ πνζήζαο ζε, ν θαιινπνηφο Ηεζνχο Παλακψκεηε, εθ ζνχ 
ζαξθί γεγέλλεηαη, θαί ζενί κε δη' νίθηνλ ακέηξεηνλ.  
 

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

Οκνινγεηνχ Καζζηαλνχ ηνχ Ρσκαίνπ.  
ηίρνη 

 Έλζελ κεηαζηάο Καζζηαλφο πξφο λφαο,  



 Θζείαο λνεηψο θαζζίαο απνπλέεη.  

 Δηθάδα ακθ ελάηελ ζάλε Καζζηαλφο κεγαζχκσλ.  
 

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

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
«Αληίζενλ πξφζηαγκα παξαλνκνχληνο, ηπξάλλνπ κεηάξζηνλ, ηήλ θιφγα 
αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε, ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ν ψλ επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
Γηφινπ ηαίο λεχζεζη ηαίο θαλνηάηαηο, ζεφθξνλ ζενχκελνο, θσζηήξ εδείρζεο 
άδπηνο, εληεχζελ απήζηξαςαο, ιφγνλ ζσηήξηνλ, πάλησλ ηά λνήκαηα εκψλ, 
θσηαγσγνχληα ηψλ επθεκνχλησλ ζε.  
 
Ζ γιψζζά ζνπ πλεχκαηη εθηεζεγκέλε, ζαθψο δηεράξαμε, ηφλ λφκνλ ηφλ 
ζσηήξηνλ, θαί ηχπνπο εμέζεην, νίο πεξ ξπζκίδνληαη, πάζαη Πακκαθάξηζηε αεί, 
ηψλ Μνλαδφλησλ αγέιαη ραίξνπζαη.  
 
Ννήκαηα ζηε ζσηεξηψδε, θαί ξήκαηα άγλνηαλ, θαξδίαο απειαχλνληα, 
πινπζίσο αλέβιπζαο, Πάηεξ ζεφζνθε, φζελ ζε γεξαίξνκελ πηζηψο, ηήλ 
παλαγίαλ ηεινχληεο κλήκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Παζηάο ερξεκάηηζαο ηνχ Θενχ Λφγνπ, θαί ζξφλνο ππξίκνξθνο, ελ ψ 
επαλεπαχζαην, ν Λφγνο ζαξθνχκελνο, δη άθξαλ αγαζφηεηα, ηνχηνλ νχλ 
ηθέηεπε αγλή, θαηνηθηεηξήζαη θαί ειεήζαη εκάο.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ 
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο θαηαθιέγνπζα, ηνπο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα, 
ςάιινληαο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».  
 
Λάκπσλ σο αζηήξ, ηψ ιφγσ θαί ηψ βίσ, Καζζηαλέ θσηίδεηο άπαληα, ηήο γήο 
ηά πιεξψκαηα, ηήο αγλνίαο ππεμαίξσλ αριχλ, θαί κέιπεηλ πξνηξεπφκελνο, 
άπαληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.  
 
Έδπζαο ζαλψλ, σο ήιηνο Πακκάθαξ, ψζπεξ αθηίλαο δέ θαηέιηπεο, αδχηνπο 
ηνχο ιφγνπο ζνπ, θσηηδνχζαο ηάο ςπράο εκψλ, ηψλ πίζηεη ηήλ αγίαλ ζνπ 
κλήκελ επηηεινχλησλ, θαί δνμαδφλησλ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Κάιινπο λνεηνχ, αξξήησο απνιαχεηο απνιπζείο ηνχδε ηνχ ζψκαηνο, θαί 
βιέπεηλ εμίσζαη, άπεξ Ανίδηκε, Αγγέισλ ηά ζηξαηεχκαηα κέιπνληα, 
Δπινγείηε, πά ηα ηά έξγαηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
θζεο νπξαλψλ, Παξζέλε πιαηπηέξα, ηφλ κεδακνχ Θεφλ ρσξνχκελνλ, 
αθξάζησο θπήζαζα, θαί ηεθνχζα ππέξ έλλνηαλ, δηπινχλ φληα ηαίο θχζεζη, 



κίαλ δέ θεθηεκέλνλ, ζενπξεπψο ηήλ ππφζηαζηλ.  
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ 
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ 
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».  
 
Ηζρχο ζνη δεδψξεηαη, παξά Θενχ θαί δχλακηο, ηάο αξράο δηνιέζαη ηνχ 
θνζκνθξάηνξνο, φζελ αξηζηεχζαο κεγάισο, σο αιεζψο, Πάηεξ ζενθφξε, 
ρνξνίο ζπλεξίζκεζαη, ηψλ Οζίσλ αγαιιφκελνο.  
 
Χο ξφδνλ εδχπλννλ, εκάο επσδηάδνπζηλ, νη ζεφπλεπζηνη ιφγνη, ηήο ζείαο 
γιψηηεο ζνπ, ζχ γάξ επσδία εγέλνπ, ηνχ δη' εκάο, Θενχ ζαξθσζέληνο, δη' 
άκεηξνλ έιενο, ζενθφξε παλζεβάζκηε.  
 
θηξηήζσκελ άλζξσπνη, πλεπκαηηθψο ρνξεχνληεο, Καζζηαλνχ λχλ ηή κλήκε 
επαγαιιφκελνη, ςάιισκελ Θεψ ελ αηλέζεη, ηψ ζαπκαζηψ, φληη ελ αγίνηο, θαί 
θαζαγηάδνληη, ηνχο ελ πίζηεη απηφλ ζέβνληαο.  

Θενηνθίνλ 
Φζαξείζαλ εθαίληζαο, ηήλ θχζηλ ηνχ Πξνπάηνξνο, ππέξ θχζηλ ηεθνχζα, θαί 
παξζελεχνπζα, θχζεσο απάζεο ηφλ Πιάζηελ, φλ ελ ηαπξψ, θξεκάκελνλ 
πάιαη, ψιφιπδεο βιέπνπζα, Παλαγία Μεηξνπάξζελε.  
 

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


