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Αξρή
ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ θαί ζαπκαηνπξγψλ Αλαξγχξσλ Κνζκά θαί Γακηαλνχ,
ηψλ ελ Ρψκε καξηπξεζάλησλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δη βνχιεη ενξηάζαη ηνχο Αγίνπο ηνχηνπο, κεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, εηπέ ηήλ
α' ζηάζηλ ηνχ Μαθάξηνο αλήξ. Δη δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί
ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα γ' δεπηεξνχληεο απηά.
Ήρνο πι. β' Απηφκεινλ
ιελ απνζέκελνη, ελ νπξαλνίο ηήλ ειπίδα, ζεζαπξφλ αζχιεηνλ, εαπηνίο νη
Άγηνη εζεζαχξηζαλ, δσξεάλ έιαβνλ, δσξεάλ δηδνχζη, ηνίο λνζνχζη ηά ηάκαηα,
ρξπζφλ ή άξγπξνλ, επαγγειηθψο νπθ εθηήζαλην, αλζξψπνηο ηε θαί θηήλεζη,
ηάο επεξγεζίαο κεηέδσθαλ, ίλα δηά πάλησλ, ππήθννη γελφκελνη Υξηζηψ, ελ
παξξεζία πξεζβεχσζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Όιελ εβδειχμαλην, ηήλ επί γήο θζεηξνκέλελ, νπξαλνπνιίηαη δέ, ελ ζαξθί
ηζάγγεινη ερξεκάηηζαλ, ε νκφθξσλ ζπζθελνο, μπλσξίο νκφηξνπνο, ηψλ
Αγίσλ θαί νκφςπρνο, δηφ ηνίο θάκλνπζη, πάζη ηάο ηάζεηο βξαβεχνπζηλ,
αλάξγπξνλ παξέρνληεο, ηήλ επεξγεζίαλ ηνίο ρξήδνπζηλ, Οχο ελ εηεζίνηο,
ηηκήζσκελ αμίσο ενξηαίο, ελ παξξεζία πξεζβεχνληαο, ππέξ ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
ιελ εηζνηθίζαζα, ελ εαπηή ηήλ Σξηάδα, δπάο ε ανίδηκνο, Κνζκάο θαί
Γακηαλφο νη ζεφθξνλεο, σο θξνπλνί βιχδνπζηλ, εθ πεγήο λάκαηα, δσεθφξνπ
ηψλ ηάζεσλ, ψλ θαί ηά ιείςαλα, πάζε δη' αθήο ζεξαπεχνπζη, θαί κφλα ηά
νλφκαηα, λφζνπο εθ βξνηψλ απειαχλνπζη, πάλησλ ηψλ πξνζθχγσλ,
ζσηήξηνη ηεινχληεο, ηψ Υξηζηψ, ελ παξξεζία πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ
ςπρσλ εκψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Αλαηνιίνπ
Αηειεχηεηνο ππάξρεη ηψλ Αγίσλ ε ράξηο, ήλ παξά Υξηζηνχ εθνκίζαλην, φζελ
απηψλ θαί ηά ιείςαλα, εθ ζείαο δπλάκεσο, δηελεθψο ελεξγνχζη ηνίο ζαχκαζηλ,
ψλ θαί ηά νλφκαηα κφλα, εθ πίζηεσο επηβνψκελα, ηψλ αληάησλ άιγεδφλσλ
απαιιάηηνπζη, Γη' ψλ Κχξηε θαί εκάο, ηψλ ηήο ςπρήο θαί ηνχ ζψκαηνο παζψλ

ειεπζέξσζνλ, σο θηιάλζξσπνο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ
ηφθνλ, ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ
ηήο αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ
δπάδη θχζεσλ αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή
πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δίζνδνο. ηφ, Φψο ηιαξφλ, θαί ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο. Δη βνχιεη
εηπείλ θαί Αλαγλψζκαηα.
Πξνθεηείαηο 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 εκίλ, Αγαγέησζαλ ηνχο κάξηπξαο απηψλ, θαί δηθαησζήησζαλ, Καί
εηπάησζαλ αιεζή, Γίλεζζέ κνη κάξηπξεο, θαί εγψ κάξηπο Κχξηνο ν Θεφο, θαί
ν παίο, φλ εμειεμάκελ, ίλα γλψηε θαί Πηζηεχζεηε, θαί ζπλήηε, φηη εγψ εηκη,
Δκπξνζζέλ κνπ νπθ εγέλεην άιινο Θεφο, θαί κεη εκέ νπθ έζηαη, Δγψ εηκη ν
Θεφο, θαί νπθ έζηη πάξεμ εκνχ ν ζψδσλ. Δγψ αλήγγεηια θαί έζσζα, σλείδηζα,
θαί νπθ ήλ ελ εκίλ αιιφηξηνο. Τκείο εκνί κάξηπξεο, θαί εγψ Κχξηνο ν Θεφο, φηη
απ' αξρήο εγψ εηκη, θαί νπθ έζηηλ ν εθ ηψλ ρεηξψλ κνπ εμαηξνχκελνο. Πνηήζσ,
θαί ηίο απνζηξέςεη απηφ. Οχησ 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. Καί 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 απηνχο, θαί εχξελ απηνχο
αμίνπο εαπηνχ. Χο ρξπζφλ ελ ρσλεπηεξίσ εδνθίκαζελ απηνχο, θαί σο
νινθάξπσκα 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, νη
πεπνηζφηεο επ' απηφλ, ζπλήζνπζηλ αιήζεηαλ, θαί νη πηζηνί έλ 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 αίσλα 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. πλεθπνιεκήζεη 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 πλεπκαδπλάκεσο,
θαί σο ιαίιας εθιηθκήζεη απηνχο, θαί εξεκψζεη πάζαλ ηήλ γήλ αλνκία, θαί ε
θαθνπξαγία πεξηηξέςεη ζξφλνπο δπλαζηψλ. Αθνχζαηε νχλ, Βαζηιείο, θαί
ζχλεηε, κάζεηε, δηθαζηαί πεξάησλ γήο, ελσηίζαζζε νη θξαηνχληεο πιήζνπο,
θαί γεγαπξσκέλνη επί φρινηο εζλψλ, φηη εδφζε παξά Κπξίνπ ε θξάηεζηο πκίλ,
θαί ε δπλαζηεία παξά Τςίζηνπ.
Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο β'
Ζ πεγή ηψλ ηακάησλ, έλα θαί κφλνλ εζεξάπεπε ηνχ έηνπο, ε ζθελή ηψλ
Αλαξγχξσλ, άπαλ ηφ πιήζνο ζεξαπεχεη ηψλ λνζνχλησλ, αλελδεήο γάξ
ππάξρεη, θαί αδαπάλεηνο ν πινχηνο ηψλ Αγίσλ, Σαίο απηψλ ηθεζίαηο Υξηζηέ,
ειέεζνλ εκάο.
Ο απηφο Θενθάλνπο
Πφζσ ζείσ, θαί έξσηη ηψλ κειιφλησλ, πξαθηηθψο πνιηηεπζάκελνη, ηάο
ζσηεξίνπο νδνχο δηελχζαηε, φζελ ηφ θαζαξφλ ηήο ςπρήο αθειίδσηνλ
ηεξήζαληεο, ηψλ ελχισλ ηειείσο απέζηεηε, Πλεχκαηη δέ ζείσ ρξπζσζέληεο,
αρξχζσο ηάο ηάζεηο ηνίο λνζνχζη παξέρεηε, δπάο ηεξά, θσηαπγήο μπλσξίο,
πεθσηηζκέλνλ ζείνλ δεχγνο, Αλάξγπξνη, ελ ζιίςεζη θαί λφζνηο
επηζθεπηφκελνη εκάο, θαί ηψλ ςπρψλ εκψλ ηάο λφζνπο, αλαξγχξσο ηψκελνη.
Ο απηφο Γεξκαλνχ
Μεγάισλ αμησζέληεο δσξεψλ παλεχθεκνη, ελ ηαπεηλφηεηη βίνπ ελ ηή γή
επνιηηεχζαζζε, θαί δηεξρφκελνη παληαρνχ, δσξεάλ ηψλ λνζνχλησλ ηά πάζε
ηψκελνη, ψθζεηε Αγγέισλ ζπλφκηινη, Κνζκά ζχλ Γακηαλψ ηψ ζνθψ, αδειθνί
ηεξπλφηαηνη, θαί εκψλ ηά πάζε, ηαίο επραίο εκψλ ηάζαζζε.
Ο απηφο
Αγάιιεηαη ν ρνξφο ηψλ Αγίσλ εηο αηψλαο, βαζηιείαλ γάξ νπξαλψλ
εθιεξνλφκεζαλ, Γή ηά Λείςαλα απηψλ δεμακέλε, επσδίαλ δηέπλεπζε, Γνχινη
Υξηζηνχ γεγφλαζη, θαηαζθελψζαληεο εηο δσήλ ηήλ αηψληνλ.
Ο απηφο
Ηαηξνί ηψλ αζζελνχλησλ, ζεζαπξνί ηψλ ηακάησλ, ζσηήξηνη ηψλ πηζηψλ,
Αλάξγπξνη παλεπθιεείο, ηνχο ελ αλάγθαηο θξάδνληαο, θαί νδπλσκέλνπο
ηάζαζζε, ηθεηεχνληεο Θεφλ ηφλ αγαζφλ, ιπηξψζαζζαη εκάο ηψλ παγίδσλ ηνχ
ερζξνχ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Αλδξένπ Ππξνχ
Φαηδξά θαί επίθσηνο αλέηεηιε ζήκεξνλ, ε κλήκε ηψλ Αλαξγχξσλ Υξηζηνχ,
ιακπξψο θαηαιάκπνπζα ηαίο αθηίζη ηψλ ζαπκάησλ, Γεχηε νχλ θηιένξηνη,

πηζηψο παλεγπξίζσκελ, δεχηε, ηή ζνξψ ηψλ Αγίσλ, πξνζχκσο πάληεο
πξνζδξάκσκελ, φπσο ηήλ ηαρίζηελ ίαζηλ αθζφλσο παξ' απηψλ θνκηζψκεζα,
αλαξγχξσο γάξ παξέρνπζη πάζη, ηή ελεξγεία ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ηψλ
ηακάησλ ηά ραξίζκαηα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο, ζέ
ηθεηεχνκελ, Πξέζβεπε Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Αλαξγχξσλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ Σαγκάησλ
Σψλ Αλαξγχξσλ ηή κλήκε πάληεο ζπλδξάκσκελ, ελ θαζαξά θαξδία, θαί
αγλψ ζπλεηδφηη, απηνίο ζπλεθβνψληεο, Υαίξνηο δπάο, ηψλ αζζελνχλησλ ε
ίαζηο, φηη πκείο απεηιήθαηε εθ Θενχ, ηήλ εμνπζίαλ ηψλ ηάζεσλ.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.
Σάο εληνιάο ηνχ Κπξίνπ θαιψο θπιάμαληεο, θηιαξγπξίαο λφζνλ, εθηεκφληεο
παλζφθσο, ηάζζε αλαξγχξσο, φζελ πκψλ, ηήλ παλζέβαζηνλ θνίκεζηλ,
αμηνρξέσο Σηκψκελ ζαπκαηνπξγνί, ηθεηεχζαηε ζσζήλαη εκάο.
ηίρ. Ηδνχ δή ηί θαιφλ, ή ηί ηεξπλφλ, αιι' ή ηφ θαηνηθείλ αδειθνχο επί ηφ απηφ.
Χο παξξεζίαλ ιαβφληεο παξά ηνχ κφλνπ Θενχ, ηνχ ειεείλ θαί ζψδεηλ, εθ
πνηθίισλ θηλδχλσλ, ιπηξψζαζζε ηνχο πίζηεη πκλνχληαο πκάο, ζενθφξνη
Αλάξγπξνη, θαί έθ παζψλ θαί θηλδχλσλ θαί πεηξαζκψλ, ςπρήο άκα θαί ηνχ
ζψκαηνο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Πάληνηε έρνληεο Υξηζηφλ, ελεξγνχληα ελ πκίλ, Άγηνη Αλάξγπξνη,
ζαπκαηνπξγείηε ελ θφζκσ, αζζελνχληαο ζεξαπεχεηε, θαί γάξ ηφ ηαηξείνλ
πκψλ, πεγή ππάξρεη αλεμάληιεηνο, αληινπκέλε δέ, κάιινλ ππεξεθβιχδεη, θαί
ρενκέλε πεξηζζεχεηαη, θαζ' εθάζηελ θελνπκέλε θαί πιεζπλνκέλε, πάζη
ρνξεγνχζα θαί κή ιεηπνκέλε, θαί νη αξπφκελνη θνξέλλπληαη ηάκαηα, θαί αχηε
δηακέλεη αδαπάλεηνο, Σί νχλ πκάο θαιέζσκελ, ζεξάπνληαο ηαηξνχο ςπρψλ ηε
θαί ζσκάησλ, Ηαηήξαο παζψλ αληάησλ, δσξεάλ ησκέλνπο άπαληαο, εηιεθφηαο
ραξίζκαηα, παξά ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ, ηνπ παξέρνληνο εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ
Μεηάλνηαλ νπ θέθηεζαη, ςπρή ακεηαλφεηε, Σί βξαδχλεηο; ηνχ ζαλάηνπ ε ηνκή,
εγγίδεη θαί ηφ ηέινο, εθέζηεθελ σο θιέπηεο, ηή Θενηφθσ δξάκε πξφζπεζνλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ'
Άγηνη Αλάξγπξνη θαί ζαπκαηνπξγνί, επηζθέςαζζε ηάο αζζελείαο εκψλ,

δσξεάλ ειάβεηε, δσξεάλ δφηε εκίλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Οπξαλφζελ ζαπκάησλ ηήλ δσξεάλ, παξαδφμσο ιαβφληεο παξά Υξηζηνχ,
πάληα ζεξαπεχεηε, αελάσο ηά πάζε, ελ πκίλ γάξ ψθζε, ε ράξηο ηνχ
Πλεχκαηνο, ελεξγνχζα ζείσλ ηάζεσλ δχλακηλ, φζελ θαί αθζάξησλ, αγαζψλ
εππνξίαλ, ηή πίζηεη εθηήζαζζε, αλαξγχξσ θξνλήκαηη, ζενθφξνη Αλάξγπξνη,
Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.
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 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 θαηαθεχγνπζη πίζηεη, ηή ζθέπε ζνπ,
Άρξαληε.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Σήλ θαηδξάλ παλήγπξηλ, ηψλ Άλαξγχξσλ, νη πηζηνί ηειέζσκελ,
θαζηθεηεχνληεο απηνχο, ίλα εκάο απαιιάηησζη, παληνίσλ λφζσλ, ςπρήο ηε
θαί ζψκαηνο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνζηαζία άκαρε, ηψλ ζιηβνκέλσλ, θαί ζεξκή αληίιεςηο, ηψλ πεπνηζφησλ επί
ζέ, εθ ηψλ θηλδχλσλ κε ιχηξσζαη, ζχ γάξ ππάξρεηο, ε πάλησλ βνήζεηα.
Ο Ν' θαί νη Καλφλεο ηήο Θενηφθνπ θαί ηψλ Αγίσλ. Φάιινκελ δέ θαί
Καηαβαζίαο, Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ.
Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Κιεηλνχο ηαηξνχο ηψλ βξνηψλ κέιπεηλ ζέκηο. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Χο ελ επείξσ πεδεχζαο

Καηαζηξαπηφκελνη δφμε ηή ζετθή θσηαπγείο Άλάξγπξνη, θαηαπγάζαηε εκψλ,
ηάο ςπράο, ζθεδάδνληεο παζψλ, ηήλ αριχλ, φπσο πκάο πίζηεη γεξαίξσκελ.
Λπκαληηθψλ θαζαξζέληεο πξψελ παζψλ, πφλσλ επηδφζεζηλ, εθθαζαίξεηε
εκψλ, ραιεπά λνζήκαηα ζνθνί, θαί ηνχο πφλνπο ηψλ ςπρψλ επηθνπθίδεηε.
Δθ ηνχ ηψλ φισλ Γεζπφηνπ ηάο δσξεάο, εηιεθφηεο Άγηνη, ηψλ ζαπκάησλ
δσξεάλ, ηά εκψλ ηάζαζζε πνιιά, θαί δπζίαηα ζαξθφο πάζε δεφκεζα.
Θενηνθίνλ
Νφκνπ ηήο θχζεσο δίρα ηίθηεηο Αγλή, ηφλ ηνχ λφκνπ πάξνρνλ, Ηεζνχλ ηφλ
ιπηξσηήλ, φλ δπζψπεη ξχζαζζαη εκάο, Θενηφθε ηψλ πνιιψλ αλνκηψλ εκψλ.
Χδή γ'
Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ
Ο θφζκνο άδεη ηάο πκψλ, Άγηνη θαζ' εθάζηελ, πνιιάο επεξγεζίαο θαί
ζαπκάησλ ηήλ πιεζχλ, ζαπκαηνπξγνί Ηαηξνί, ηψλ Αγγέισλ φλησο ηζνζηάζηνη.
Τκάο ηνχο δχν θσηαπγείο, δπζσπνχκελ αζηέξαο, ηνχο ελ χςεη θεηκέλνπο,
Δθθιεζίαο κπζηηθψο, Κνζκά θαί Γακηαλέ, ηάο θαξδίαο, πάλησλ θαηαπγάδεηε.
Ηδνχ ζπλήζξνηζηαη ιαφο, Άγηνη παληαρφζελ, ηνχ πκψλ αλπκλήζαη ηάο κεγίζηαο
δσξεάο, ελ ηψ ηεκέλεη πκψλ, αιιά πάλησλ, ηάο επράο πιεξψζαηε.
Θενηνθίνλ
Αγία Γέζπνηλα αγλή, ππεξάγηνλ Λφγνλ, ζσκαησζαζα ιφγσ, ηψλ αιφγσλ κε
παζψλ, πκλνχληά ζε επζεβψο, ζείνηο ιφγνηο, ιχηξσζαη παλάκσκε.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Ηακάησλ δνηήξεο ζαπκαηνπξγνί, θαί ζαπκάησλ ιακπηήξεο θσηαγσγνί, πάζηλ
αλεδείρζεηε, ηή ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηη, ηψλ γάξ παζψλ ηήλ θιφγα, ηή πίζηεη
δξνζίδνληεο, ηψλ πηζηψλ ελ ηαχηε, ηφ θξφλεκα ζάιπεηε, φζελ ηαηξείνλ, ηψλ
ςπρψλ θεθηεκέλνη, ηφλ ζείνλ λαφλ πκψλ, ελ απηψ θαηαθεχγνκελ, ζενθφξνη
Αλάξγπξνη, Πξεζβεπζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.
Θενηνθίνλ
Πεηξαζκνίο πνιππιφθνηο πεξηπεζψλ, εμ ερζξψλ ανξάησλ θαί νξαηψλ, ηψ
ζάισ ζπλέρνκαη ηψλ ακέηξσλ πηαηζκάησλ κνπ, θαί σο έρσλ αληίιεςηλ, θαί
ζθέπελ ζε άρξαληε, ηψ ιηκέλη πξνζηξέρσ, ηήο ζήο αγαζφηεηνο, φζελ
Παλαγία, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, αζπφξσο ηθέηεπε, ππέξ πάλησλ ηψλ
δνχισλ ζνπ, ηψλ απαχζησο πκλνχλησλ ζε, πξεζβεχνπζα απηψ εθηελψο,
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ ηφθνλ
ζνπ, Άρξαληε.
Χδή δ'
Υξηζηφο κνπ δχλακηο

Σά ζεία θιήκαηα, ηά φλησο εχθαξπα, Σήο ακπέινπ ηήο ζείαο ηφλ κπζηηθφλ,
νίλνλ απνζηάδνληα, ελ επθξνζχλε ηνχο ζνθνχο, Αλαξγχξνπο επθεκήζσκελ.
Ρνκθαία ψθζεηε, θαηαηηηξψζθνληεο, δπζκελείο ανξάηνπο, ψλ θαί εκάο, ηψλ
βειψλ ιπηξψζαζζε, πεξηπνηνχκελνη εκψλ, ηήλ δσήλ ζνθνί Αλάξγπξνη.
Οπθ έζηηλ άλζξσπνο, φζηηο νπ θέθηεηαη, αγαζνχο πκάο πξέζβεηο πξφο ηφλ
Υξηζηφλ, Άγηνη Αλάξγπξνη, φλ δπζσπήζαηε ππξφο, αησλίνπ ιπηξσζήλαί κε.
Θενηνθίνλ
θελψζαο θπξηνο, αγλή ελ κέζσ ζνπ, ηήλ ζθελήλ ηήλ αγίαλ, πεγήλ πνιιψλ,
δείθλπζηλ ηάζεσλ, θαί θαζαξηήξηνλ παζψλ, Θενηφθε αεηπάξζελε.
Χδή ε'
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ
Σφλ ζείνλ είιθπζαλ θσηηζκφλ, ηψλ απαπγαζκάησλ ηήλ πεγήλ, νιν θαξδίσο
πνζήζαληεο, θαί θσηαγσ γνχζηλ εκάο εθάζηνηε, ζαπκάησλ δαδνπρίαηο νη
κεγαιψλπκνη.
Χξαίνλ δεχγνο φληεο ζνθνί, αχιαθαο εξγάδεζζε ςπρψλ, ζενζεκείαηο
εθάζηνηε, ηέκλνληεο ηά πάζε ψζπεξ δηδάληα, θαί ξψζεσο ηφλ ζηάρπλ
εθαηνζηεχνληεο.
Νελεπξσκέλνη ζζέλεη Υξηζηνχ, ηνχ ελ ηή θαθία δπλαηνχ, πάζαλ ηζρχλ
δησιέζαηε, νχ ηήο ηπξαλλίδνο εκάο ιπηξψζαζζε, αθνίκεηνη πξνζηάηαη εκψλ
Αλάξγπξνη.
Θενηνθίνλ
Ρπζαί κε Γέζπνηλα αγαζή, ηψλ πεηξαηεξίσλ ηνχ ερζξνχ, ηήο ελ γεέλλε
θνιάζεσο, θαί ηήο ζπλερνχζεο αηρκαισζίαο κε, θαί κή κε θαηαηζρχλεο
πκλνινγνχληά ζε.
Χδή ο'
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ
Οηθνχληεο Αλάξγπξνη, ελ ραξά ηνχο νπξαλνχο, ελ ηψ ζεπηψ λαψ πκψλ,
παξαγελέζζαη ζπεχζαηε θαη εκψλ, ηάο λφζνπο ηνχ ζψκαηνο, θαί θαξδίαο ηά
πάζε εμνηθίζαηε.
Σήλ ζείαλ εππξέπεηαλ, ζηνιηζζέληεο εππξεπψο, σο δηπιντδα Άγηνη, γπκλνχο
εκάο ππάξρνληαο αξεηψλ, ελζέσο ζηνιίζαηε, θαί παζψλ αηηκίαο
εθγπκλψζαηε.
Χο θφζκνλ ηά ζαχκαηα, πεξηθείκελνη παληφο, ζσηήξεο θφζκνπ ψθζεηε, ηήο
θνζκηθήο νχλ βιάβεο πάληαο εκάο, ιπηξψζαζζε Άγηνη, θαί παζψλ αηηκίαο θαί
θνιάζεσο.
Θενηνθίνλ
Μή θιέμαο ηήλ κήηξαλ ζνπ, πχξ ππάξρσλ Ηεζνχο, εθ ζνχ ζαξθί πξνέξρεηαη,

ηνχηνλ αγλή δπζψπεζνλ ηνχ ππξφο, θαί πάζεο θνιάζεσο, ιπηξσζήλαη ηνχο
πίζηεη αλπκλνχληάο ζε.
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Οη ηήλ ράξηλ ιαβφληεο ηψλ ηακάησλ, εθαπινχηε ηήλ ξψζηλ ηνίο ελ αλάγθαηο,
lαηξνί ζαπκαηνπξγνί έλδνμνη, Αιιά ηή εκψλ επηζθέςεη, θαί ηψλ πνιεκίσλ ηά
ζξάζε θαηαβάιιεηε, ηφλ θφζκνλ ηψκελνη ελ ηνίο ζαχκαζη.
Ο Οίθνο
Πάζεο ζπλέζεσο θαί ζνθίαο, ππέξθεηηαη ν ιφγνο ηψλ ζνθψλ ηαηξψλ, θαί πάζη
γλψζηλ παξέρνπζη, ηνχ γάξ Τςίζηνπ ράξηλ ιαβφληεο, ανξάησο ηήλ ξψζηλ
δσξνχληαη πάζηλ, φζελ θακνί δηεγήζεσο ράξηλ δεδψξεληαη, πκλήζαη σο
ζενθφξνπο, επαξέζηνπο Υξηζηνχ θαί ζεξάπνληαο, ηακάησλ πιήζε
παξέρνληαο αιγεδφλσλ γάξ πάληαο ιπηξνχληαη, ηφλ θφζκνλ ηψκελνη ελ ηνίο
ζαχκαζη.
πλαμάξηνλ
Σή Α' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ θαί ζαπκαηνπξγψλ
Αλαξγχξσλ Κνζκά θαί Γακηαλνχ, ηψλ ελ Ρψκε ηειεησζέλησλ.
ηίρνη
Βνιαίο αδειθνχο νπ δηέζπσλ νη ιίζνη,
Χο εηο έλ, άκθσ ζπκπεπεγφηαο ιίζνλ.
Πξψηε Ηνπιίνην ιίζνηζηλ Αλάξγπξνη ήζινπλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Βαζηιείνπ, ηνχ
ζπζηεζακέλνπ ηήλ Μνλήλ ηνχ Βαζένο Ρχαθνο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Πέηξνπ, παηξηθίνπ γελνκέλνπ ελ ηνίο
Δπάλδξνπ.
Ο φζηνο Λέσλ ν εξεκίηεο, γπκλφο δηάγσλ, ελ εηξήλε ηειεηνυηαη.
Οη άγηνη δηζρίιηνη κάξηπξεο μίθεη ηειεηνχληαη.
Οη άγηνη είθνζη πέληε κάξηπξεο νη ελ Νηθνκεδεία ππξί ηειεηνχληαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ
Δπηεξψζαηε ηφλ λνχλ πξφο ηά νπξάληα, θαιψλ ηαίο επηδφζεζη, θαί γελφκελνη,
θνηλσλνί ηψλ ζείσλ δσξεψλ, ππφπηεξνη φληεο αεηνί, πάζαλ δηέξρεζζε ηήλ
γήλ, ζαπκαηνπξγνχληεο αεί.
Λακπξπλζέληεο ψζπεξ φξπδνλ Αλάξγπξνη, ρξπζίνλ ζεία ράξηηη, επινπηήζαηε,
ηακάησλ ράξηλ δαςηιψο, δηφ νηθηηξήζαηε εκάο, ρεηκαδνκέλνπο ραιεπψλ,

επαγσγαίο πεηξαζκψλ.
Παξαζέκελνη Κπξίσ θαζαξά πκψλ, ηά πλεχκαηα Αλάξγπξνη, ηά αθάζαξηα,
εθδηψθεηλ ράξηλ παξ απηνχ, εδέμαζζε πλεχκαηα αεί, ψλ ηήο θαθίαο ηήο
πηθξάο, ξχζαζζε πάληαο εκάο.
Δθνηκήζεηε δηθαίνηο νθεηιφκελνλ, χπλνλ ζνθνί Αλάξγπξνη, θαί αθνίκληνη
πξεζβεπηαί ππάξρεηε πηζηψλ, δηφ ηψλ ςπρψλ εκψλ αεί, θαί ηψλ ζσκάησλ ηά
δεηλά πάζε θνηκίζαηε.
Θενηνθίνλ
Ηθεηεχνπζα κή παχζε ηφλ θηιάλζξσπνλ, Θεφλ εκψλ Παλακσκε, φπσο
ιάβσκελ, παληειή ζπγρψξεζηλ θαθψλ, θαί ηχρσκελ ηψλ ελ νπξαλνίο,
εηνηκαζκέλσλ αγαζψλ ηνίο αγαπψζηλ απηφλ.
Χδή ε'
Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο
Ννζεκάησλ παληνίσλ φληεο πνιέκηνη, ζπκκαρία ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο Άγηνη,
παχζαηε εκψλ, ηψλ ςπρψλ ηά λνζήκαηα, θαί ηάο ηψλ ζσκάησλ, θνπθίζαηε
νδχλαο.
Θεσξνί ηνχ Κπξίνπ λχλ ηήο ηεξπλφηεηνο, ρξεκαηίδνληεο φλησο
πξνζεπηζθέπηεζζε, ηνχηνλ ηφλ ηεξπλφλ, ζενθφξνη λαφλ πκψλ, θαί πεγήλ
ζαπκάησλ, πνιιψλ επηηειείηε.
Δθ πεγήο Παξαδείζνπ εθπνξεπφκελνη, πνηακνί ψζπεξ δχν άπαλ αξδεχεηε,
πξφζσπνλ ηήο γήο, ηακάησλ ηνίο λάκαζη, θαί ηψλ λνζεκάησλ, μεξαίλεηε ηνπο
φκβξνπο.
Μαθαξίσλ ειπίδσλ επηιαβφκελνη, ππφ πάλησλ αμίσο λχλ καθαξίδεζζε, σο
εθπιεξσηαί, καθαξίνπ Θενχ εκψλ, ζείσλ ζειεκάησλ, Αλάξγπξνη δεηρζέληεο.
Ηαηξνί αληάησλ παζψλ Αλαξγπξνη, ηά αλίαηα πάζε εκψλ ηάζαζζε, θαί ηψλ
πεηξαζκψλ, ηφλ ρεηκψλα πξαχλαηε, θαί ηήο αζπκίαο, ζθεδάζαηε ηά λέθε.
Σξηαδηθφλ
χλ αγίνηο Αγγέινηο πκλνινγήζσκελ, ηφλ Παηέξα θαί Λφγνλ θαί Πλεχκα
Άγηνλ, κίαλ ελ ηξηζί, ραξαθηήξζη ζεφηεηα, κίαλ βαζηιείαλ, θαί κίαλ εμνπζίαλ.
Χδή ζ'
Θεφλ αλζξψπνηο
Ηδνχ ν νίθνο πκψλ ηνίο ζαχκαζη, παλεππξεπψο, σο άζηξνηο θσηαπγέζη
ιακπξχλεηαη, θαί ζπκθψλσο πκάο αγαιιφκελνο, πάληνηε καθαξίδεη, θαί ηήλ
ζεπηήλ πκψλ, κλήκελ ενξηάδεη επζεβψο, ζεπηνί Αλάξγπξνη.
Χο θψο σο δχν κεγάινη ήιηνη, ηφ λνεηφλ ζηεξέσκα θνζκείηε Αλάξγπξνη, θαί
ζεκείσλ αθηίζη ιακπξχλεηεπάλησλ πηζηψλ θαξδίαο, φζελ θξαπγάδνκελ,

Λχζαηε ηφ ζθφηνο, ηψλ παζψλ εκψλ δεφκεζα.
θελάο ηάο άλσ νηθνχληεο Άγηνη, κέζνλ εκψλ γελέζζαη ανξάησο
ζπιαγρλίζζεηε, ηψλ ελ κέζσ ηήο ζείαο ζθελήο πκψλ, χκλνπο αλαπεκπφλησλ,
ηψ παληνθξάηνξη, θαί καθαξηδφλησλ, εθηελψο πκάο παλεπθήκνη.
Ζ γή ηνίο άλσ ζπλεπαγάιιεηαη, ελ ηή θαηδξά θαί ζεία ενξηή πκψλ Άγηνη, ήλ
ηεινχληαο εκάο εθιπηξψζαηε, ζθφηνο αξξσζηεκάησλ, πάζεο ζηελψζεσο,
θαί ηήο ελ ηψ Άδε, ραιεπήο ζνθνί θνιάζεσο.
Θενηνθίνλ
Φξηθηήλ ινρείαλ έρνπζα Πάλαγλε, ελ ηή θξηθηή εκέξα ηήο εηάζεσο δένκαη,
ηήο θξηθηήο απνθάζεσο ξχζαί κε, θαί ηήο ηψλ ζσδνκέλσλ ζηάζεσο κέηνρνλ,
πνίεζνλ πκλνχληα, ζέ πηζηψο ζενραξίησηε.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ
Σήλ ράξηλ ηψλ ηάζεσλ, εθ Θενχ εηιεθφηεο, Αλάξγπξνη καθάξηνη, ηαηξεχεηε
λφζνπο, θαί ζεξαπεχεηε πάληαο, ηνχο πηζηψο πξνζηξέρνληαο, ηψ ζείσ πκψλ
ηεκέλεη δηά ηνχην ζπκθψλσο, καθαξίδνκελ αμίσο, ηήλ ζεπηήλ πκψλ κλήκελ.
Θενηνθίνλ
Δθχεζαο Παλάρξαληε, ηφλ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηψ θφζκσ ηήλ ζσηήξηνλ,
εθηεινχληα παλζφθσο, νηθνλνκίαλ αξίζηελ, δηά ηνχηφ ζε πάληεο,
πκλνινγνχκελ αμίσο, σο πξεζβεχνπζαλ ηνχησ, ιπηξσζήλαη εκάο λφζσλ, θαί
παληνίσλ θηλδχλσλ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα
ηά εμήο γ' δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Νάκαζη ηνχ Πλεχκαηνο, σο πνηακνί πξνζθιπδφκελνη, θαί ζαθψο
πειαγίδνληεο, ηήλ θηίζηλ αξδεχεηε, ηαίο ζενζεκείαηο, θαί ηαίο παξαδφμνηο, ηψλ
ηακάησλ παξνραίο, θαί ςπρνθζφξα πάζε μεξαίλεηε, θαί λφζνπο ζεξαπεχεηε,
θαί θπγαδεχεηε πλεχκαηα, ζενθφξνη Αλάξγπξνη, πξεζβεπηαί ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
Πάζε αινγψηαηα, θαζππνηάμαληεο Άγηνη, ςπρηθαίο ηαίο δπλάκεζηλ, αλζξψπνηο
θαί θηήλεζη, ηάο επεξγεζίαο, επηρνξεγείηε, παξά Υξηζηνχ ηήλ δσξεαλ, ηψλ
ηακάησλ θαηαπινπηήζαληεο, δηφ ηήλ Ηεξάλ πκψλ, θαί θσηνθφξνλ παλήγπξηλ,
εθηεινχληεο αηηνχκεζα, θσηηζκφλ ηαίο ςπραίο εκψλ.
Ο ζείνο λαφο πκψλ, σο νπξαλφο αλαδέδεηθηαη, θσηαπγήο θαί νπξάληνο, σο
άζηξα ηά ζαχκαηα, ηά ζσηεξηψδε, λχλ πξνζθεθηεκέλνο, θαί ψζπεξ ήιηνλ
θαηδξφλ, ηψλ ηακάησλ ζείαλ ελέξγεηαλ, Κνζκά καθαξηψηαηε, Γακηαλέ
παλανίδηκε, ηνχ Κπξίνπ ζεξάπνληεο, πξεζβεπηαί ηψλ ςπρψλ εκψλ.

Γφμα... Ήρνο δ'
Πεγήλ ηακάησλ έρνληεο, Άγηνη Αλάξγπξνη, ηάο ηάζεηο παξέρεηε πάζη ηνίο
δενκέλνηο, σο κεγίζησλ δσξεψλ αμησζέληεο, παξά ηήο αελάνπ πεγήο ηνχ
σηήξνο Υξηζηνχ, Φεζί γάξ πξφο πκάο ν Κχξηνο, σο νκνδήινπο ηψλ
Απνζηφισλ, Ηδνχ δέδσθα πκίλ ηήλ εμνπζίαλ, θαηά πλεπκάησλ αθαζάξησλ,
ψζηε απηά εθβάιιεηλ, θαί ζεξαπεχεηλ πάζαλ λφζνλ, θαί πάζαλ καιαθίαλ, Γηφ
ηνίο πξνζηάγκαζηλ απηνχ θαιψο πνιηηεπζάκελνη, δσξεάλ ειάβεηε, δσξεάλ
παξέρεηε, ηαηξεχνληεο ηά πάζε ηψλ ςπρψλ, θαί ηψλ ζσκάησλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηηε, επινγεκέλε Θενηφθε, ίλα
ζε δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σά ηππηθά, νη Μαθαξηζκνί, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηψλ
Αγίσλ ε γ' θαί ζη' Χδή.
Κνηλσληθφλ
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα.
Αξρή
ΤΖ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηήο ελ Βιαρέξλαηο Καηαζέζεσο ηήο ηηκίαο Δζζήηνο ηήο
Τπεξαγίαο Θενηφθνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα γ' απηά, δεπηεξνχληεο.
Ήρνο δ'
Δδσθαο ζεκείσζηλ
Έδσθαο θηιάλζξσπε, ηήλ ζήλ Μεηέξα βνήβεηαλ, ηνίο ζνίο δνχινηο σο
εχζπιαγρλνο, δη' ήο ηήλ απφξξεηνλ, θαί θξηθηήλ εηξγάζσ, ζήλ νηθνλνκίαλ, θαί
ηφ πξσηφθηηζηνλ εκψλ, επαλσξζψζσ ζείνλ αμίσκα, δηφ ηήλ παλζεβάζκηνλ,
ηαχηεο ηηκψληεο παλήγπξηλ, αλπκλνχκελ ηφ θξάηνο ζνπ, Ηεζνχ παληνδχλακε.
Πφιηλ ηήλ ηηκψζάλ ζε, θαί θαηά ρξένο δνμάδνπζαλ, πεξηέπεηο παλχκλεηε,
Δζζήηη ηηκία ζνπ, εμ αζεσηάησλ, άρξαληε βαξβάξσλ, απφ ιηκνχ ηε θαί
ζεηζκνχ, θαί εκθπιίνπ πνιέκνπ πάληνηε, Παξζέλε απεηξφγακε, θαί δηά ηνχην
δνμάδεη ζε, Παλαγία Θεφλπκθε, ηψλ αλζξψπσλ βνήζεηα.
Δζζήηα ηηκίαλ ζνπ, ζενραξίησηε Γέζπνηλα, εδσξήζσ ηή πφιεη ζνπ, πινχηνλ
αλαθαίξεηνλ, ζθέπελ ηε θαί θιένο, θαί άξξεθηνλ ηείρνο, θαί ηακάησλ
ζεζαπξφλ, θαί ηψλ ζαπκάησλ πεγήλ αέλλανλ, ιηκέλα ηε ζσηήξηνλ,

ρεηκαδνκέλνηο εθάζηνηε, δηά ηνχην πκλνχκέλ ζε, ππεξχκλπηε Γέζπνηλα.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'
Φξέλα θαζαξαληεο θαί λνχλ, ζχλ ηνίο Αγγέινηο θαί εκείο παλεγπξίζσκελ,
θαηδξψο εμάξρνληεο, δαπηηηθήλ κεισδίαλ, ηή λεάληδη λχκθε ηνχ Βαζηιέσο
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, Αλάζηεζη, Κχξηε, ιέγνληεο εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ,
ζχ θαί ε θηβσηφο ηνχ αγηάζκαηφο ζνπ, σο γάξ παιάηηνλ ηεξπλφλ, ηαχηελ
θαηεθφζκεζαο, θαί θαηεθιήξσζαο απηήλ ηή πφιεη ζνπ Γέζπνηα,
nεξηπνηείζζαη θαί ζθέπεηλ, εθ πνιεκίσλ βαξβάξσλ, ηή θξαηαηά δπλάκεη ζνπ,
ηαίο ηθεζίαηο απηήο.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Παιάηηνλ έκςπρνλ Θενχ, κφλε ερξεκάηηζαο, θαί ηήλ ηηκίαλ Δζζήηά ζνπ, νίθσ
αγίσ ζνπ, ηεζεζαπξηζκέλελ, ηνίο πηζηνίο αγίαζκα, θαί ηείρνο εδσξήζσ
απφξζεηνλ, δη' ήο ε πφιηο ζνπ, Θενκήηνξ δηαζψδεηαη, αλπκλνχζα, ηφ έλζενλ
θξάηνο ζνπ.
ηηρ. Αλάζηεζη Κχξηε εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ ζχ θαί ε θηβσηφο ηνχ αγηάζκαηφο
ζνπ.
Δζζήηα ηηκίαλ ζνπ ηφ ζφλ, ηίκηνλ θαί άγηνλ, ζψκα ζεκλή πεξηζηείιαζαλ,
δφμεο ζεζαχξηζκα, εδσξήζσ πάζη, θαί πεγήλ πεγάδνπζαλ, ηήο ράξηηνο
αείδσα λάκαηα, ήο ενξηάδνκελ, ηήλ θαηάζεζηλ ηηκψληέο ζε, Θενηφθε, ηήλ
πάληαο ηηκήζαζαλ.
ηηρ. Σφ πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νη πινχζηνη ηνχ ιανχ.
Ο νίθφο ζνπ Γέζπνηλα ηφ ζφλ, ηεξφλ καθφξηνλ, σο ζεζαπξφλ αγηάζκαηνο,
θέξσλ εθάζηνηε, αγηάδεη πάληαο, εκάο ηνχο πξνζηξέρνληαο, θαί ζέ
ρξεσζηηθψο καθαξίδνληαο, ελ ηνχησ έρνληαο, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ,
θαί βεβαίαλ, ζθέπελ θαί θξαηαίσκα.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'
Χο ζηέθαλνλ ππέξιακπξνλ, παλάρξαληε Θενηφθε, Δζζήηά ζνπ ηήλ αγίαλ, ε
Δθθιεζία ηνχ Θενχ πεξηέζεην, θαί θαηδξχλεηαη ραίξνπζα ζήκεξνλ, θαί
κπζηηθψο ρνξεχεη, Γέζπνηλα εθβνψζά ζνη, Υαίξε δηάδεκα ηίκηνλ, θαί ζηέθαλε
ηήο ζείαο δφμεο απηνχ, Υαίξε ε κφλε δφμα ηνχ πιεξψκαηνο, θαί αηψληνο
επθξνζχλε, Υαίξε ηψλ εηο ζέ πξνζηξερφλησλ, ιηκήλ θαί πξνζηαζία, θαί
ζσηεξία εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ'
Θενηφθε αεηπάξζελε, ηψλ αλζξψπσλ ε ζθέπε, Δζζήηα θαί Εψλελ ηνχ
αρξάληνπ ζνπ ζψκαηνο, θξαηαηάλ ηή πφιεη ζνπ πεξηβνιήλ εδσξήζσ, ηψ
αζπφξσ ηφθσ ζνπ άθζαξηα δηακείλαληα, επη ζνί γάξ θαί θχζηο θαηλνηνκείηαη

θαί ρξφλνο, δηφ δπζσπνχκέλ ζε, εηξήλελ ηή νηθνπκέλε δσξήζαζζαη, θαί ηαίο
ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Σήο ζεπηήο Δζζήηφο ζνπ, ηή θαηαζέζεη, ενξηάδεη ζήκεξνλ ν ζφο παλχκλεηε
ιαφο, θαί εθηελψο αλαθξαδεη ζνη, Υαίξε Παξζέλε, Υξηζηηαλψλ ηφ θαχρεκα.
(Γίο)
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα φκνηνλ
Δνξηάδεη ζήκεξνλ, ε νηθνπκέλε, ηήλ ζεπηήλ θαηάζεζηλ, ηήο ζήο Δζζήηνο ψ
ζεκλή, θαί κεηά πφζνπ θξαπγάδεη ζνη, Υαίξε Παξζέλε, πηζηψλ ε βνήζεηα.
(Γίο)
Οη δχν Καλφλεο ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ, ψλ ν παξσλ θέξεη
Αθξνζηηρίδα ηήλδε.
Δζζήηα ηηκψ ηήο παλάγλνπ Παξζέλνπ. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Σξηζηάηαο θξαηαηνχο
Δζζήηά ζνπ ζεπηήλ, Θενηφθε Παξζέλε, ηψ ηηκψληί ζε ιαψ, δεδψξεζαη αεί,
Ηεξφλ πεξηηείρηζκα, φζελ πάζαλ ελαληίσλ, επαλάζηαζηλ πάληνηε,
εθηξεπφκεζα ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο.
αξθί ηνχ δη' εκάο, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ, γλσξηζζέληνο επί γήο, Δζζήηα
ηεξάλ, επαθή θαζεγίαζαο, ζψκαηφο ζνχ ηε πξνζςαχζεη, δη' ήο πάληαο ηνχο
δνχινπο ζνπ, αγηάδεηο Παξζέλε πκλνχληάο ζε.
Θεζαχξηζκα ζεπηφλ, ηνίο πηζηψο ζε ηηκψζηλ, εδσξήζσ αγαζή, Παξζέλε
αιεζψο, ηήλ ηηκίαλ Δζζήηά ζνπ, άπαληαο θαηαπινπηνχζα, δσξεαίο ζείνπ
Πλεχκαηνο θαί ζαπκάησλ πνιιαίο επηδείμεζηλ.
Ζ άζπηινο ακλάο ηφλ ακλφλ ε ηεθνχζα, ηνχ Θενχ ππεξθπψο δεδψξεζαη εκίλ,
ηήλ ηηκίαλ Δζζήηά ζνπ, ζπίινλ φλησο θαί ξπηίδα, εθθαζαίξνπζαλ πάληνηε,
ηψλ απηήλ πξνζθπλνχλησλ Παλάκσκε.
Έηεξνο Καλψλ

Ήρνο ν απηφο
Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ
Λακπάδα, θσηνθαλή θαί άδπηνλ ν ηήο Παλάγλνπ λαφο, σο νπξαλφο
επξάκελνο θαηδξφο, ηήλ ηηκίαλ Δζζήηα απηήο, ηήλ νηθνπκέλελ ζήκεξνλ, ηαίο
ηψλ ραξίησλ αηζξηάδεη απγαίο.
Ηζρχλ ηε, θαί αζθαιείαο ζχλδεζκνλ, ηήλ ζήλ Παλάρξαληε, Έζζήηα ζείαλ
φλησο αιεζψο, πεξηέρεη ε πφιηο ζνπ, σο θξάηνο αδηάζπαζηνλ, δηφ θαί ραίξεη
θαπρσκέλε ελ ζνί.
Σήο πάιαη, σο αιεζψο ππέξηηκνο, ε ζή ζνξφο Κηβσηνχ, Θενγελλήηνξ ψθζε
ηνίο ελ γή, νπ ηά ζχκβνια θέξνπζα, αιιά πηζηψο θπιάηηνπζα, ηήο αιεζείαο
ηά γλσξίζκαηα.
Χδή γ'
ηη ζηείξα έηεθελ
Σφ ηεξπλφλ αγίαζκα, ηήλ επνπξάληνλ πχιελ, ηήλ ηνχ Θενχ Μεηέξα
πκλήζσκελ, θαί ηήλ απηήο Δζζήηα ζεία βξχνπζαλ ραξίζκαηα, ήλ πφζσ
αζπαζψκεζα.
Αθζαξζίαο έλδπκα, ηνχο ηή θζνξά γπκλσζέληαο, ζνχ ηψ αθζφξσ ηφθσ,
πάληαο ελέδπζαο εκλή, νίο ηήλ ζεπηήλ Δζζήηά ζνπ, δεδψξεζαη φιβνλ
αλαθαίξεηνλ.
Σφλ λεθέιαηο, Άρξαληε, πξνζεπελδχνληα φινλ, ηφλ Οπξαλφλ Δζζήηί ζνπ,
πεξηέζηεηιαο ζεπηή, ήλ πξνζθπλνχληεο, πίζηεη ζε δνμάδνκελ, ζθέπε ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Ηαηξείνλ άκηζζνλ, ηνίο αζζελνχζηλ ππάξρεη, ν ζείνο νχηνο νίθνο, ηήλ γάξ
Δζζήηά ζνπ αγλή, πεγήλ απαχζησο βξχνπζαλ, ηάκαηα θέθηεηαη Παλάκσκε.
Έηεξνο
Δπθξαίλεηαη επί ζνί
Σηκήζσκελ νη πηζηνί, σο ζπλαθείαο πξφο Θεφλ ζχλδεζκνλ, ηήλ ηήο Αγλήο
ζήκεξνλ, Έζζήηα πηζηψο επιαβνχκελνη.
Ηάκαηα ηνίο πηζηνίο, ε πνιπηίκεηνο εκίλ ζήκεξνλ, ηήο ππεξηίκνπ αγλήο,
Δζζήο αλαβξχεη ελ ράξηηη.
Χο δξφζνο εσζηλή, ε επθξνζχλε ζνπ Αγλή ξένπζα, ηήλ ηψλ παζψλ θάκηλνλ,
ηψλ ζέ αλπκλνχλησλ θνκίδεη αεί.
Ο Δηξκφο
«Δθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή, θαί ζηεξέσκα».

Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Οη ηψλ ζαπκάησλ πνηακνί Θενηφθε, εθ ηήο παλζέπηνπ ζνπ ζνξνχ
πξνεξρφκελνη, σο εμ Δδέκ πνηίδνπζη ηφ πξφζσπνλ ηήο γήο, ράξηηαο
πξνρένληεο, ηνίο πηζηψο ζε ηηκψζηλ, φζελ αλπκλνχκέλ ζε, θαί ζεπηψο
επθεκνχκελ, θαί επραξίζησο θξάδνκελ αεί, Υαίξε ε κφλε, ειπίο ηψλ
πκλνχλησλ ζε.
Χδή δ'
Γη' αγάπεζηλ νηθηίξκνλ
Μεγαιχλσκελ ηήλ κφλελ επινγεκέλελ, θαί ηήλ απηήο Δζζήηα,
πξνζπηπμψκεζα πίζηεη, φπσο αξπζψκεζα ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο.
Χο πνιχηηκνλ ζεζαχξηζκα θεθηεκέλε, ε ζέ ηηκψζα πφιηο, ηήλ Δζζήηά ζνπ
Κφξε, πίζηεη θαηαζπάδεηαη, θαί ράξηλ θνκίδεηαη.
Σήλ Δζζήηά ζνπ, σο βξχνπζαλ αθζαξζίαλ, θαηαζηνιήλ ηε δφμεο,
ρξεκαηίδνπζαλ πάζη, ηνίο πκλνινγνχζί ζε, ηηκψκελ Παλάκσκε.
Ζ Παλάκσκνο θαί κφλε αγησηέξα, ηψλ Υεξνπβίκ θαλείζα, ηάο ςπράο εκψλ
ζψζνλ, πάζεο πεξηζηάζεσο, ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ ζε.
Έηεξνο
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα
Χο ππέξηηκνλ ζηεξέσκα Θενηφθε, ν πνηεηήο θαί θηίζηεο ζέ πεμάκελνο,
ψζπεξ, άζηξνηο θαηεθφζκεζε, ηαίο ζείαηο ειιάκςεζηλ, αίο θαηαθαηδξχλεηο ηά
πέξαηα.
Απφ γήο εκάο αλέιθεη Θενγελλήηνξ, πξφο νπξαλφλ ε ζεία, Δζζήο ζνπ ηψ
πφζσ ζεκλή, ηαχηεο αλαθζέληαο ζεξκψο, δηφ ζε δνμάδνκελ, σο αηηίαλ δφμεο
ηήο θξείηηνλνο.
Ηδνχ ράξηο αλεμάληιεηνο, δεχηε πάληεο, εηιηθξηλεί θαξδία, αξχζαζζε ζεία,
λάκαηα πεγάδνληα, αθζφλσο θηιένξηνη, ηήο ζεπηήο ζνξνχ ηήο παλάγλνπ
Μεηξφο.
Χδή ε'
χ Κχξηέ κνπ θψο
χ Γέζπνηλα εκίλ, ηνίο ζνίο δνχινηο δεδψξεζαη, θξαηαίσκα ηήλ Δζζήηα, θαί
ηηκίαλ ζνπ Εψλελ, θαί ζείνλ πεξηηείρηζκα.
Παξάδεηζνο ηεξπλφο, επσδίαλ ηνχ Πλεχκαηνο, παλάρξαληε απνπέκπσλ, ν
λαφο ν θαηέρσλ, ηήλ ζήλ Δζζήηα δέδεηθηαη.

Αγίαζνλ εκψλ, ηάο ςπράο θαί ηά ζψκαηα, ηψλ πίζηεη ζνπ ηήλ αγίαλ, Παλαγία
Δζζήηα, ηηκψλησλ σο ππέξηηκνλ.
Νανχο εκάο Θενχ, ηνχ ελ ζνί ελνηθήζαληνο, αλάδεημνλ Θενηφθε, ηνχο ηψ ζείσ
λαψ ζνπ, πηζηψο ζε καθαξίδνληαο.
Έηεξνο
Ο απηφο Δηξκφο
χ, Κχξηε ηήλ ζήλ, Μεηέξα εκεγάιπλαο, ζχ χςσζαο ππέξ πάζαο λνεξάο
εμνπζίαο, αζπγθξίησο ηήλ δφμαλ απηήο.
Ζ ράξηο ηνχ Θενχ λχλ αθζφλσο παξέρεηαη, παλάρξαληε Θενηφθε, εθ ηηκίαο
ζνξνχ ζνπ, ηνίο πφζσ πξνζθπλνχζί ζε.
έ δχλακηλ πηζηνί, Βαζηιείο πεξηδψλλπληαη, ζέ ζχλδεζκνλ Θενηφθε, ε ζή
έρνπζα πφιηο, Δζζήηί ζνπ ζεκλχλεηαη.
Χδή ο'
Δβφεζε, πξνηππψλ
Αλέδεημαο, ηή παζψλ Βαζηιίδη ηψλ πφιεσλ, ε ηεθνχζα, Βαζηιέα ηψλ φισλ θαί
Κχξηνλ, αξξαγέο σο ηείρνο, ηήλ ζεπηήλ θαί αγίαλ Δζζήηά ζνπ.
Γεζφκελνη, ηήο Παξζέλνπ ηήλ ράξηλ δνμάζσκελ, θαί ηήλ ηαχηεο, παλαγίαλ
Δζζήηα ηηκήζσκελ, εμ ήο πάζα ξψζηο, αζζελνχζηλ απαχζησο πξνέξρεηαη.
Νακάησλ ζε, δσεξχησλ πεγήλ επηζηάκεζα, Θενηφθε, θαί ηηκψκελ ηήλ ζείαλ
Δζζήηά ζνπ, εμ ήο ηάο ηάζεηο, θαζ' εθάζηελ πηζηνί αξπφκεζα.
Ο Κχξηνο, κεηά ζνχ Θενηφθε γελφκελνο, ηψλ αλζξψπσλ, εαπηψ ηήλ νπζίαλ
σθείσζε, θαί ηνχ αιινηξίνπ, εμ απηήο πάζαλ βιάβελ εμψξηζελ.
Έηεξνο
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
ιελ ζε, ππεξθπψο εδφμαζε Κχξηνο, φιελ ειάκπξπλε Κφξε, φιελ ζε
εηίκεζελ ππέξ ιφγνλ, Θενηφθε, ηψ λαψ ζνπ, ζχλ ηή Εψλε, Δζζήηη θαί ζεία
νξψ.
Ηζρχλ ζε, νη πηζηνί θεθηεκέλνη θαί θαχρεκα, πεξηδσλλχνληαη δφμαλ, ηήλ
ζεπηήλ ζνπ Εψλελ Θενθπήηνξ, θαηέρνληεο, σο ππέξιακπξνλ θφζκνλ θαί
ηίκηνλ.
Ηδείλ ζνπ, Θενηφθε ηήλ δφμαλ ηήλ άθαηνλ, πάιαη σδίλεζαλ ζείσο, νη

Πξνθήηαη πάληεο, αιι' επ' εζράησλ, εκίλ ψθζε, ηψλ εκεξψλ ν ρξφλσλ
επέθεηλα.
Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Πεξηβνιήλ πάζη πηζηνίο αθζαξζίαο, ζενραξίησηε Αγλή εδσξήζσ, ηήλ Ηεξάλ
Δζζήηά ζνπ, κεζ' ήο ηφ ηεξφλ, ζψκά ζνπ εζθέπαζαο, ζθέπε ζεία αλζξψπσλ,
ήζπεξ ηήλ θαηάζεζηλ, ενξηάδνκελ πφζσ, θαί εθβνψληεο θξάδνκελ πηζηψο,
Υαίξε Παξζέλε, Υξηζηηαλψλ ηφ θαχρεκα.
Ο Οίθνο
Σήλ θαζαξάλ θαί αιεζή ζθελήλ ηνχ Θενχ Λφγνπ, ηήλ έκςπρνλ λεθέιελ, θαί
ζηάκλνλ ηήλ ηνχ Μάλλα, ηήλ Θενηφθνλ Μαξηάκ, πάληεο νη ζσζέληεο δηά ηνχ
ηφθνπ απηήο ελ πίζηεη καθαξίζσκελ, θαί ηήλ ζεπηήλ, Δζζήηα
πξνζπηπμψκεζα, ήπεξ ηφλ Γεζπφηελ πεξηζρνχζα, σο βξέθνο εβάζηαζε
θνξέζαληα ζάξθα, δη' ήζπεξ ηψλ βξνηψλ ε θχζηο επήξζε πξφο κεηάξζηνλ
δσήλ θαί βαζηιείαλ, φζελ γεγεζφηεο, θξαπγάδνκελ κεγαινθψλσο, Υαίξε
Παξζέλε, Υξηζηηαλψλ ηφ θαχρεκα.
πλαμάξηνλ
Σή Β' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκελ πνηνχκεζα ηήο ελ ηή Αγία ζνξψ
θαηαζέζεσο ηήο ηηκίαο Δζζήηνο ηήο ππεξαγίαο Θενηφθνπ, ελ Βιαρέξλαηο, επί
Λένληνο ηνχ κεγάινπ, θαί Βεξίλεο ηήο απηνχ γπλαηθφο.
ηίρνη
Υηηψλ κέλ Τηνχ Υξηζηνθξνπξνίο δεκίνηο.
Δζζήο δέ Μεηξφο ρξηζηνθξνπξήησ πφιεη.
Γεπηεξίε θαηέζελην ζνξψ Δζζήηα Παλάγλνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αζιήζεσο ηνχ Μάξηπξνο Κντληνπ, θαί
κλήκε ηνχ ελ αγίνηο Παηξφο εκψλ Ηνπβελαιίνπ, Αξρηεπηζθφπνπ Ηεξνζνιχκσλ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Αβξακηαίνη πνηέ
Τςεινηάησ λντ, θαί ηαπεηλή θαξδία, ηνχ Βαζηιέσο πςειφηαηνλ, ηφλ ζξφλνλ
δνμάζσκελ, ηήλ παλαγίαλ Κφξελ, θαί θεραξηησκέλελ.
Παζηάο Θενχ εθιεθηή, ελ ηή ζεπηή ζνπ ηαχηε, παζηάδη πίζηεη ηήλ Δζζήηά
ζνπ, θεηκέλελ ζεβφκεζα, σο θηβσηφλ αγίαλ, θαί επζεβνχλησλ ζθέπελ.
Αλαθαηλίδεηαη πάο, ν πξνζηψλ ελ πίζηεη, θαί ηήλ αγίαλ αζπαδφκελνο, ζνξφλ
ηήλ θαηέρνπζαλ, ηήλ ζήλ αγλή Παξζέλε, θσηνεηδή Δζζήηα.

Ρχπνπ παληφο ςπρηθνχ, θαζαξηηθή ππάξρεη, ε ζή Παξζέλε παλακψκεηε,
ζνξφο ε θαιχπηνπζα, ηήλ ηφ ζεπηφλ ζνπ ζψκα, θαιχςαζαλ Δζζήηα.
Θενγελλήηνξ αγλή, ηήλ ζέ ηηκψζαλ πφιηλ, ιηκνχ ζεηζκνχ ηε θαί θαθψζεσο,
απάζεο πεξίζσδε, θαί εζληθήο εθφδνπ, θαί ελαληηαο βιάβεο.
Έηεξνο
Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη
χ σο ήιηνο, δηθαηνζχλεο κφλνο ψλ Αγαζέ, ζείσο ηφλ λαφλ εθαίδξπλαο ηήο
εκλήο, ηνίο πνηθίινηο ζνπ ραξίζκαζηλ, ελ ή αλίζρνπζα, ηαο αθηίλαο εθπέκπεη
Δζζήηνο απηήο.
Τπεξβιχδνπζηλ, νη ηψλ ζαπκάησλ ζείνη Πάλαγλε, ράξηλ αιεζψο θξαηήξέο ζνπ
ηνίο πηζηνίο, θαί αθζφλσο ηνίο ηηκψζί ζε, ηήο ζνξνχ πξνρένληαη, σο εμ άιιεο
Δδέκ λνεηνί πνηακνί.
Νχλ πξνζέιζεηε, κεη' επθξνζχλεο πάληεο νη επί γήο, δεχηε, ε ζνξφο
πξνηξέπεηαη κπζηηθψο, ηήο Κπξίαο πεξηπηχμαζζε, ηήλ ππεξέλδνμνλ, ελ εκνί
ζεζαπξηζζείζαλ δψλελ απηήο.
Χδή ε'
Λπηξσηά ηνχ παληφο
Δπραξίζηνηο θσλαίο αλπκλνχκέλ ζε, ηήλ παληνίσλ θαιψλ εκίλ πξφμελνλ, θαί
ηήλ ζεπηήλ Δζζήηά ζνπ, αζπαδφκεζα Κφξε αλαβνψληεο, Δπινγείηε ηά έξγα
ηφλ Κχξηνλ.
Ννεηφλ σο ιακπάδηνλ έρνληεο, ελ ιπρλία ηξαπέδε πξνθείκελνλ, ηφ ηεξφλ
καθφξηνλ, ηήο παλάγλνπ Παξζέλνπ, ηάο ηήο θαξδίαο, θσηηδφκεζα θφξαο
εθάζηνηε.
Οπδακψο ακνηξνχληαο θαηέιηπεο, Ηεξάο ζνπ Παξζέλε πξνζςαχζεσο, ηνχο
αλαμίνπο δνχινπο ζνπ αληί ζψκαηνο γάξ ζνπ ηνχ δσεθφξνπ, ηήλ Δζζήηά
ζνπ πάζη δεδψξεζαη.
Όκλσ δίαηο ελζένηο ηηκήζσκελ, ηνχ Θενχ ηφ επξχρσξνλ ζθήλσκα, ηήλ ελ
κεηξάζη Πάλαγλνλ, ηήλ νπξάληνλ πχιελ, δη' ήο εθιείζζε, ε πξφο ζάλαηνλ
πχιε απάγνπζα.
Έηεξνο
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι
Άγγεινη παλάρξαληε Αγλή, λχλ ζπγρνξεχνπζηλ, ελ ηψ ζεπηψ ζνπ λαψ, θαί
πεξηέπνπζη Γέζπνηλα, ηήλ ηηκίαλ θαί αγίαλ ζνπ, Δζζήηα πφζσ θαί ραξά, θαί

επθξνζχλε πνιιή πξνζθπλνχληεο, θαί αλπκλνχληεο ηήλ δφμαλ ηνχ γέλνπο
εκψλ.
Ράβδνο ε ηφ άλζνο ηήο δσήο, αλαβιαζηήζαζα, ζχ εί ή πάλησλ ραξά, ή
πνιπηίκεηνο άρξαληε, κπξνζήθε ε ηνχ Πλεχκαηνο, ν ζεζαπξφο ηψλ αγαζψλ,
ηψλ αξσκάησλ πεγή, εμ ήο κχξα ηψλ ηακάησλ, εθβιχδεη ε ζεία ζνξφο.
Τκλνχζη παλάρξαληε Αγλή, ηά κεγαιείά ζνπ, αί λνεξαί ζηξαηηαί
αλαθεξχηηνπζηλ άπαληεο, Παηξηάξραη θαί Πξνθήηαη ηξαλψο, θαί Απνζηφισλ
ν ρνξφο, Μαξηχξσλ πιήξσκα, θαί Οζίσλ άπαλ ηφ πιήζνο κεζ' ψλ
πξνζθπλνχκέλ ζε.
Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφληψλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο
Ηδνχ ζε ηήλ θιίλελ νινκψλ, γεξαίξνκελ, ραξκνζχλνηο κεισδήκαζη, θαί ηήλ
ηηκίαλ ζνπ, Δζζήηα, σο άιιελ θηβσηφλ αγηάζκαηνο, θπθινχληεο ηάο ηάζεηο
ιακβάλνκελ, ηάο ζσηεξίνπο Αεηπάξζελε.
θζε λχλ ε ζεία ζνπ ζνξφο, θαηέρνπζα, ηήλ Δζζήηα ηήλ ηηκίαλ ζνπ, ψζπεξ
πεγή θσηφο Παξζέλε, αθηίλαο ηακάησλ εθπέκπνπζα, θαί ζθφηνο λνζεκάησλ
δηψθνπζα, ήλ κεηά πφζνπ αζπαδφκεζα.
ήκεξνλ ζπγραίξνπζηλ εκίλ, παλάκσκε, πξνζθπλήζεη ηήο Δζζήηφο ζνπ,
πάζαη νπξάληαη Γπλάκεηο, Απφζηνινη, Πξνθήηαη θαί Μάξηπξεο, θαί ζηνη θαί
Γίθαηνη άπαληεο, Γέζπνηλα κφλε αεηπάξζελε.
Ζ γίαζηαη άπαζα ε γή, παλάγηνλ, ηνχ Γεζπφηνπ θαηαγψγηνλ, ηή θαηαζέζεη ηήο
Δζζήηνο ηήο ζήο, θαί ν Γαπτδ επαγάιιεηαη, ηήο πάιαη θηβσηνχ πξνηππνχζεο
ζε, ηή θαηαπαχζεη Αεηπάξζελε.
Φαηδξφλ πεξηβφιαηνλ ηφ ζφλ, καθφξηνλ, εδσξήζσ θαί πξνηείρηζκα, ηή ζέ
ηηκψζε Βαζηιίδη, ηψλ πφιεσλ παζψλ σο Βαζίιηζζα, απάλησλ πνηεκάησλ
ηπγράλνπζα, Θενθπήηνξ Μεηξνπάξζελε.
Έηεξνο
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο
Θάιακνο ππέξηηκνο νχηνο, Θενγελλήηνξ ε ζνξφο ζνπ, ψθζε ηήλ ηηκίαλ ζνπ
Εψλελ, θαί ηήλ Δζζήηα παξζεληθήλ, σο ζηνιήλ, θαί λπκθηθήλ σο έρνπζα, θαί
ζπληεξνχζα σο δσήο ζεζαπξφλ.

Ναφλ εθκηκνχκελνλ πάζαλ, ηψλ νπξαλψλ ηήλ επθνζκίαλ, ζήκεξνλ πηζηνί ηήο
Παξζέλνπ, θαηεηιεθφηεο ηαίο ηψλ ζαπκάησλ απγαίο, ψζπεξ άζηξαζη
ιάκπνπζη, θαηαπγαδφκεζα ηή ράξηηη.
Έρεη ηήλ αγίαλ ζνπ Εψλελ, Θενγελλήηνξ ε ζή πφιηο, θαί ηήλ ζήλ Δζζήηα σο
ηείρνο, θαί ηψλ δνγκάησλ ζείαλ ελφηεηα, θαί νξζνδφμσλ θαχρεκα, θαί
Βαζηιέσλ ηξνπαηνχρεκα.
Τκλνχκελ ηήλ άθαηνλ δφμαλ, θαί ηήλ αλείθαζηφλ ζνπ ράξηλ, ζχ γάξ εί πεγή
ηήο ζνθίαο, εμ ήο ν ιφγνο, πάζη πξνέξρεηαη, ηνίο ζέ ηηκψζηλ, Άρξαληε, θαί
κεγαιχλνπζη ηφλ ηφθνλ ζνπ.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, έμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε
Μφλε θαί θχζηλ θαί ρξφλνλ, εθαίληζαο Θενκήηνξ, άθζνξνο γάξ ζνπ ν ηφθνο,
άθζαξηνο θαί ε Δζζήο, δη' ήο ηήλ πφιηλ ζνπ ζθέπεηο, ή θαί ηά ζθήπηξα, ηήο
επζεβείαο θξαηχλεηο. (Γίο)
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα
γ', δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο δ
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Ζ ζνξφο ε θαηέρνπζα, ηήλ Δζζήηα ζνπ Άρξαληε, θηβσηφο ηνίο δνχινηο ζνπ
αγηάζκαηνο, θαί Ηεξφλ πεξηηείρηζκα, θαί δφμα θαί θαχρεκα, θαί ηάζεσλ πεγή,
θαζ' εθάζηελ γλσξίδεηαη, έλζα ζήκεξνλ, Ηεξψο αζξνηζζέληεο, αλπκλνχκελ, ηά
πνιιά ζνπ κεγαιεία, θαί ηψλ ζαπκάησλ ηφ πέιαγνο. (Γίο)
Ηδε ηφπνο πεξίδνμνο, ίδε νίθνο αείθσηνο, ελ ψ ηεζεζαχξηζηαη ηήο ζεφπαηδνο,
Δζζήο ηηκία ηή ράξηηη, Πξνζέιζεηε άλζξσπνη, θσηηζκφλ θαί ηιαζκφλ, εμ απηήο
απαξχζαζζαη, θαί βνήζαηε, επραξίζησ θαξδία, Παλαγία, επινγνχκέλ ζε
Παξζέλε, νη ζεζσζκέλνη ηψ ηφθσ ζνπ.
Σήλ αγίαλ θαηάζεζηλ, ηήο Δζζήηφο ζνπ Γέζπνηλα, ενξηήλ θεθηήκεζα,
επθξαηλφκελνη, φηη ηή πφιεη ζνπ ζήκεξνλ, δνζήλαη εμίσζαο, ηεξάλ πεξηβνιήλ,
θπιαθηήξηνλ άζπινλ, δψξνλ ηίκηνλ, αλαθαίξεηνλ πινχηνλ ηακάησλ πνηακφλ
πεπιεξσκέλνλ, ηψλ ραξηζκάησλ ηνχ Πλεχκαηνο.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'
Φξέλα θαζάξαληεο θαί λνχλ, ζχλ ηνίο Αγγέινηο, θαί εκείο παλεγπξίζσκελ,
θαηδξψο εμάξρνληεο, δαπηηηθήλ κεισδίαλ, ηή λεάληδη Νχκθε ηνχ Βαζηιέσο
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, Αλάζηεζη Κχξηε, ιέγνληεο, εηο ηήλ αλάπαπζίλ ζνπ,

ζχ θαί ε θηβσηφο ηνχ αγηάζκαηφο ζνπ, σο γάξ παιάηηνλ ηεξπλφλ ηαχηελ
θαηεθφζκεζαο, θαί θαηεθιήξσζαο απηήλ ηή πφιεη ζνπ Γέζπνηα,
πεξηπνηείζζαη θαί ζθέπεηλ, εθ πνιεκίσλ βαξβάξσλ, ηή θξαηαηά δπλάκεη ζνπ,
ηαίο ηθεζίαηο απηήο.
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηά Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ε γ'
θαί ο' Χδή.
Κνηλσληθφλ
Πνηήξηνλ ζσηεξίνπ ιήςνκαη, θαί ηφ φλνκα Κπξίνπ επηθαιέζνκαη. Αιιεινχτα.
Αξρή
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ταθίλζνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
Σί πκάο θαιέζσκελ Άγηνη;
θζεο δηαπγεία ηνχ Πλεχκαηνο, ψζπεξ ιίζνο δηαπγήο, ηήο βαζηιείαο ηνχ
Υξηζηνχ, ελαζιήζαο αζιεηά, ππέξ ηήο πίζηεσο ζηεξξψο, θαί ηξέςαο ηψλ
αζέσλ ηήλ παξάηαμηλ, θαί λίθελ θαη' απηψλ Μάξηπο αξάκελνο, δηφ ζε πίζηεη
δνμάδνκελ, σο ζηξαηηψηελ αήηηεηνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Κχκαηα ηήο πιάλεο παξέδξακεο, θπβεξλψκελνο Υξηζηνχ, ηή αεηηήησ δεμηά,
θαί ιηκέλη λνεηψ, εγθαζσξκίζζεο αζιεηά, γαιήλεο κή ιεγνχζεο
εκθνξνχκελνο, θαί δφμεο κή ξενχζεο αμηνχκελνο, Μάξηπο ζεφθξνλ Τάθηλζε,
δηαπαληφο επθξαηλφκελνο, ηθέηεπε ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Μέιεζηλ νηθείνηο εδφμαζαο, ηφλ αζάλαηνλ Θεφλ, ζαλαησζείο ππέξ απηνχ,
αζαλάησλ δσξεψλ, φζελ ζε κέηνρνλ ζνθέ, δεηθλχεη, θαί δνμάδεη ζε Τάθηλζε,
ζεκείνηο, θαί δπλάκεζηλ εθάζηνηε, θαί γάξ πεγή αγηάζκαηνο, ε ζή ζνξφο πάζη
πξφθεηηαη, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίλη σκνηψζεο ηαιαίπσξε, πξφο κεηάλνηαλ νπδφισο, αλαλεχνπζα ςπρή, θαί
ηφ πχξ κή δεηιηψζα, ηψλ θαθψλ επηκνλή; Αλάζηα, θαί ηήλ κφλελ πξφο
αληίιεςηλ, ηαρείαλ, επηθάιεζαη θαί βφεζνλ, ηφλ ζφλ Τηφλ θαί Θεφλ Αγλή, κή
δηαιίπεο πξεζβεχνπζα, ξπζζήλαί κε, ηψλ παγίδσλ ηνχ αιάζηνξνο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Άξλα ε ακλάο σο εψξαθελ, επί μχινπ επισκέλνλ, εθνπζίσο ζηαπξηθνχ,
αλεβφα κεηξηθψο, νδπξνκέλε ελ θιαπζκψ, Τηέ κνπ, ηί ηφ μέλνλ ηνχην ζέακα! ν

πάζη, ηήλ δσήλ λέκσλ σο Κχξηνο, πψο ζαλαηνχζαη καθξφζπκε, βξνηνίο
παξέρσλ αλάζηαζηλ, Γνμάδσ ζνπ, ηήλ πνιιήλ Θεέ κνπ ζπγθαηάβαζηλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Ο κάξηπο 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. Οη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ
ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
έ ηφλ δηαπγή, Μάξηπο, αηλέζσ ιίζνλ.
Θενθαλνπο.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
έ ηφλ δηαπγεία καξηπξηθή, πνιχηηκνλ ιίζνλ, γεγνλφηα ζείνπ λανχ, λχλ
επηθαινχκαη ζπλεξγάηελ, ηψλ εγθσκίσλ ζνπ γελέζζαη κνη.
Δπίγεηνλ δφμαλ θαηαιηπψλ, νπξάληνλ θιένο εθιεξψζσ δηελεθψο, ζπλψλ ηψ
Γεζπφηε ηψλ απάλησλ, ζηεθαλεθφξνο Μάξηπο έλδνμε.
Σφ ηήο ειηθίαο λεαληθφλ, θαί ηήο δηαλνίαο ηφ γελλαίνλ ππέξ Υξηζηνχ,
απέδεημαο Μάξηπο αζινθφξε, θαηά ηήο πιάλεο άλδξηζακελνο.
Θενηνθίνλ
Ο πάλησλ ηψλ φλησλ Γεκηνπξγφο, δηά ζσηεξίαλ, ηψλ αλζξψπσλ έλ ζή
γαζηξί, ζθελψζαο ζαξθνχηαη Θενκήηνξ, ηφ θαζ' εκάο δεκηνπξγνχκελνο.
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
Νένο θαζηζηάκελνο, πξεζβπηηθήλ ζαθψο θξφλεζηλ, Μάξηπο Υξηζηνχ, ψθζεο
θεθηεκέλνο, θαί ζπλέζεη θνζκνχκελνο.
Γξφκνλ ζπληνλψηαηνλ, αζιεηηθψο δξακψλ έθζαζαο, καξηπξηθψλ
αλδξαγαζεκάησλ, ηήλ ηηκίαλ αλάξξεζηλ.
Θενηνθίνλ
Ίζπλνλ πξεζβείαηο ζνπ, πξφο ηήλ νπξάληνλ άλνδνλ, ηνχο επζεβψο,
Κεραξηησκέλε, Θενηφθνλ θξνλνχληάο ζε.
Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».

Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Λίζνο ηίκηνο, ηήο Δθθιεζίαο, θπιαηηφκελνο, ελ ηνίο ηακείνηο, ηνίο νπξαλίνηο
ππάξρσλ Τάθηλζε, ηνχο πξνζθπλνχληαο ηνχο ιίζνπο δηήιεγμαο, θαί
καξηπξίνπ πνηήξηνλ έπηεο, Μάξηπο έλδνμε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε,
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Θενηνθίνλ
Θεηα γέγνλαο, ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε, Παξζελνκήηνξ, ηή
θαζαξφηεηη Αγγέινπο ππεξάξαζα, ηφλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ,
ξεξππσκέλνλ ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ, πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο
λάκαζη, παξέρνπζα ζεκλή ηφ κέγα έιενο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ ακίαληνο, ακλάο ηνχ Λφγνπ, ε αθήξαηνο, Παξζελνκήησξ, ελ ηψ ηαπξψ
ζεαζακέλε θξεκάκελνλ, ηφλ εμ απηήο αλσδίλσο βιαζηήζαληα, κεηξνπξεπψο
ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη ηέθλνλ κνπ! πψο πάζρεηο ζέισλ ξχζαζζαη,
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ;
Χδε δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Αζιεηήο ελλνκψηαηνο, πφλνηο επζεβείαο εγγπκλαζάκελνο, αλαδέδεημαη
Παλφιβηε, ηψλ ηπξάλλσλ ζξάζνο κε πηννχκελνο.
Ταθίλζηλνλ ζηέθαλνλ, νπξαλνβαθή ζεφθξνλ δεμάκελνο, ζπγρνξεχεηλ
θαηεμίσζαη, ηνίο επνπξαλίνηο σο νπξάληνο.
Γεγεζφηη θξνλήκαηη, ηφλ ηήο επζεβείαο ιφγνλ εθήξπμαο, θαί ηφλ ηχξαλλνλ
δηήιεγμαο, απηνήησ γλψκε δπλακνχκελνο.
Θενηνθίνλ
Ζ Θεφλ παληνθξάηνξα, κφλε δεμακέλε ζενκαθάξηζηε, απφ πάζεο
πεξηζηάζεσο, θαί θηλδχλσλ ξχζαη ηνχο πκλνχληάο ζε.
Χδή ε'
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη
Μαηλφκελνλ ηφλ ηχξαλλνλ ήιεγμαο Αζινθφξε, δχλακηλ αήηηεηνλ, παξά
Υξηζηνχ ελδπζάκελνο.
Αζάλαηνλ εθηήζσ ηήλ εχθιεηαλ, ηεθεθφξε, ζάλαηνλ εθνχζηνλ, δηά Υξηζηφλ
πξνζεθάκελνο.
Θενηνθίνλ
Ρπζζείεκελ πξεζβείαηο ζνπ Πάλαγλε, ηψλ παγίδσλ, ηνχ ερζξνχ νη ζέβνληεο,
ηήλ ππέξ ιφγνλ ζνπ γέλλεζηλ.
Χδή ο'
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Σαίο ζηξέβιαηο ηψλ αζεβψλ, ν Μάξηπο πάζρσλ εγάιιεην, θαί πάζεη ηνχ

απαζνχο, ηφλ λνχλ θξαηαηνχκελνο, ελίθα ηνχο άθξνλαο, πξφο ηφλ αζινζέηελ,
αλελδφησο επεηγφκελνο.
Τάθηλζνο σο θαηδξφο, ζθελήλ ηήλ ζείαλ εθαίδξπλαο, σο θφθθηλνλ εθιεθηφλ,
αζιήζεσο αίκαηη, αλάζεκα γέγνλαο, ηήο ηψλ πξσηνηφθσλ, Δθθιεζίαο
παλανίδηκε.
Θενηνθίνλ
σζείεκελ δηά ζνχ, θηλδχλσλ θαί πεξηζηάζεσλ, Θενγελλήηνξ αγλή, θαί
ηχρνηκελ πάλαγλε, ηήο ζείαο ειιάκςεσο, ηνχ εθ ζνχ αθξάζησο, ζαξθσζέληνο
Τηνχ ηνχ Θενχ.
Ο Δηξκφο
«Ηιάζζεηη κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ,
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κε, ν Θεφο ηήο
ζσηεξίαο κνπ».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Ταθίλζσ ζήκεξνλ, έμ παθίλζσλ, ακαξάλησλ πιέμσκελ, ζηέθαλνλ πάληεο νη
πηζηνί, κεγαινθψλσο θξαπγάδνληεο, Υαίξνηο καξηχξσλ, ηφ θιένο Τάθηλζε.
Ο Οίθνο
Τπέξ πνιινχο πκλήζσκελ Μάξηπξαο, ηφλ ηήο πφιεσο εκψλ πξντζηάκελνλ,
φο ηήλ πφιηλ εκψλ σο γπκλάζηνλ, ηήο ηδίαο θπιάηησλ αζιήζεσο, σο
παξξεζίαλ νπιηζάκελνο, θαί ηφλ πέιεθπλ έρσλ ηήο αιεζείαο, δη' ήο απέηεκε
ηφ ηήο πιάλεο θπηφλ, ζπλεγείξεη θαί εκάο πξφο εξγαζίαλ ηψλ θαιψλ,
Δθβνψκελ νχλ ζχλ απηψ, ραίξνηο καξηχξσλ ηφ θιένο Τάθηλζε.
πλαμάξηνλ
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ταθίλζνπ ηνχ
Κνπβηθνπιαξίνπ (ζαιακεπφινπ).
ηίρνη
Δμ αξεηήο κέλ Τάθηλζνο σο ιίζνο,
Λακπξφο πιένλ δέ εθ ξνήο ηψλ αηκάησλ.
Οπινκέλσ ηξηηάηε Τάθηλζνο θάηζαλε ιηκψ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Αλαηνιίνπ,
Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.
ηίρνη
Γχλαο, Αλαηφιηε ηνχ βίνπ ηέιεη.
Σψ κή δχλνληη πξνζπειάδεηο ειίσ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Θενδφηνπ, Θενδφηεο,
Γηνκήδνπο, Δπιακπίνπ, Αζθιεπηάδνπ θαί Γνιηλδνχρ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.

Χδή δ'
Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο
Απηνθξάηνξα θέξσλ, ηψλ παζψλ αξηδήισο ηφλ επζεβή ινγηζκφλ, ηξνθήλ
ηψλ παξαλφκσλ, θαηέπηπζαο Πακκάθαξ, ζείσ ιφγσ ηξεθφκελνο, ν ηψλ
Παηέξσλ βνψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Ηεξψηαηνλ ζχκα, ζεαπηφλ ηψ Κπξίσ θαί αγηψηαηνλ, πξνζήλεγθαο ζεφθξνλ,
ςπρήο εηιηθξηλεία, θαί λνφο θαζαξφηεηη, ν ηψλ Παηέξσλ βνψλ, Θεφο
επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Νεκνκέλεο ηφ γέλνο, ηψλ αλζξψπσλ Παξζέλε ηήο ηνχ ζαλάηνπ θζνξάο,
πεγήλ αζαλαζίαο, θαί δσήο αθεξάηνπ, ζπιιαβνχζα θαηέπαπζαο, ηφλ ηψλ
Παηέξσλ Θεφλ, αγλή επινγεκέλε.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Δθ ραιεπήο ζηελψζεσο, θαί θξνπξάο πξφο επξχρσξνλ, πιάηνο Παξαδείζνπ,
θαί ηεξπλφλ θαηήληεζαο, Αγίσλ νςφκελνο, θσηνεηδείο ιακπξφηεηαο, θαί ηάο
ηψλ Αγγέισλ, επνπηεχζσλ ρνξείαο, Θεψ παξηζηακέλαο, θαί βνψζαο
απαπζησο, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
χ ηφλ Θεφλ εγάπεζαο, εθ ςπρήο κέρξηο αίκαηνο, πξφο ηήλ ακαξηίαλ, Αζιεηά
καθάξηε, αληηθαζηζηάκελνο, θαί δπζκελείο ηξεπφκελνο, θαί ληθεηηθνίο,
θεθνζκεκέλνο ζηεθάλνηο, πξνζχκσο αλαθξάδεηο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Χο εππξεπέο αλάζεκα, δηαπγήο σο Τάθηλζνο, σο σξαηνηάηε, αινπξγίο
εθφζκεζαο, λαφλ ηφλ νπξάληνλ, ηα ηψλ Αγίσλ Αγηα, ηαίο καξηπξηθαίο,
καξκαξπγαίο σξατζαο, απαχζησο αλαθξάδσλ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Λφγνλ Θενχ ηφλ άλαξρνλ ππέξ ιφγνλ γεγέλλεθαο, επί ινγηθήο επεξγεζία
θχζεσο, δη' νχ ειπηξψζεκελ, θζνξνπνηνχ λεθξψζεσο, θαί δσνπνηφλ,
ππεδεμάκεζα Πλεχκα, δηφ ζε Θενηφθνλ, αιεζψο θαί θπξίσο, δνμάδνκελ
Παξζέλε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, Σψ Γεκηνπξγψ
θαί Λπηξσηή αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
έ ηήλ απεηξφγακνλ Θενχ Μεηέξα
Ίιεσλ απέξγαζαη, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο ηφλ Γεζπφηελ, πάζη ηνίο πηζηψο
πκλνχζί ζνπ, ηήλ αλίθεηνλ άζιεζηλ, δη' ήο ηψλ εηδψισλ ηήλ απάηελ

θαηήξγεζαο, ηφλ δέ ιφγνλ, ηήο αιεζείαο δηεηξάλσζαο.
Θέακα ηεξπλφηαηνλ, ηαίο ηψλ Αγγέισλ ζηξαηεγίαηο, νπξαλνβαθήο Τάθηλζε,
θερξσζκέλνο ελ αίκαηη, ηήο ππέξ Υξηζηνχ νκνινγίαο θαί πίζηεσο, θαί
ζηεθάλσ καξηπξηθψ θαηαθνζκνχκελνο.
ινο ερξεκάηηζαο, Θενχ παλίεξνλ δνρείνλ, ζψκα γάξ θαί ςπρήλ εγίαζελ, ε
αλέλδνηνο έλζηαζηο, πξφο ηπξαλληθήλ παξαθνξάλ, θαί παξάλνηαλ γελνκέλε,
δηφ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.
Θενηνθίνλ
Νέθξσζφλ κνπ, Γέζπνηλα, ηήλ έηη δψζαλ ακαξηίαλ δψσζνλ ςπρήο ηήλ
λέθξσζηλ, ελεξγεία ηήο φλησο, δσήο, ηήο γεγελλεκέλεο εθ γαζηξφο ζνπ, δη'
άθαηνλ εχζπιαγρληαλ, ηνίο επζεβψο ζε κεγαιχλνπζηλ.
Ο Δηξκφο
«έ ηήλ απεηξφγακνλ, Θενχ Μεηέξα θαί Παξζέλνλ, ζέ ηήλ ππέξ λνχλ
θπήζαζαλ, δηά ιφγνπ ηφλ φλησο Θεφλ, ηήλ πςεινηέξαλ ηψλ αρξάλησλ
Γπλάκεσλ, αζηγήηνηο δνμνινγίαηο κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο
Αξρή
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Αλδξένπ Κξήηεο, ηνχ Ηεξνζνιπκίηνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
Σί πκάο θαιέζσκελ Αγηνη;
Σί ζε λχλ Αλδξέα θαιέζσκελ, αζθεηήλ, ηψλ παζε κάησλ ακαπξνχληα ηάο
νξκάο, ιεηηνπξγφλ, ηεξνπξγνχληα Δπαγγέιηνλ Υξηζηνχ, θηζάξαλ, κεισδνχζαλ
ηά ηνχ Πλεχκαηνο, θηλχξαλ, θαηαζέιγνπζαλ ηά ζχκπαληα, λένλ Γαπτδ
γλσξηδφκελνλ, ηήο θηβσηνχ πξνζθηξηήζαληα, ηήο ράξηηνο, θαί ηήο Νέαο
Γηαζήθεο ζνθέ.
Σί ζε λχλ Αλδξέα πξνζείπσκελ, κηκεηήλ ηψλ αλδξηθψο, εγσληζκέλσλ
εθιεθηψλ, επαηλέηελ ηψλ Μαξηχξσλ, ηψλ Αγίσλ αςεπδή, αιείπηελ, αξεηήο
πξφο επαλάιεςηλ, δσγξάθνλ, ηήο ηνχ βίνπ καηαηφηεηνο, πθεγεηήλ
αθξηβέζηαηνλ, δνγκαηηζηήλ αιεζέζηαηνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Σί ζε λχλ Αλδξέα πξνζθζέγμσκαη; ηψλ Αγίσλ ηεξνζνιχκσλ, βιάζηεκα
ηεξπλφλ, ηψλ δνγκάησλ ηψλ Οξζψλ, ηήο επζεβείαο ζηεξηγκφλ, ηήο Κξήηεο,
ηεξάξρελ ηεξψηαηνλ, ηφλ θφζκνλ, θξπθησξίαηο θαηαπγάδνληα, Αλαηνιήο

εμνξκψκελνλ, θσηίδνληα ηά Δζπέξηα, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίλη σκνηψζεο ηαιαίπσξε, πξφο κεηάλνηαλ νπδφισο, αλαλεχνπζα ςπρή, θαί
ηφ πχξ κή δεηιηψζα ηψλ θαθψλ επηκνλή; Αλάζηα, θαί ηήλ κφλελ πξφο
αληίιεςηλ, ηαρείαλ, επηθάιεζαη θαί βφεζνλ, Σφλ ζφλ Τηφλ θαί Θεφλ Αγλή, κή
δηαιίπεο πξεζβεχνπζα, ξπζζήλαί κε, ηψλ παγίδσλ ηνχ αιάζηνξνο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Άξλα ε ακλάο σο εψξαθελ, επί μχινπ επισκέλνλ, εθνπζίσο ζηαπξηθνχ,
αλεβφα κεηξηθψο, νδπξνκέλε ελ θιαπζκψ, Τηέ κνπ, ηί ηφ μέλνλ ηνχην ζέακα; ν
πάζη, ηήλ δσήλ λέκσλ σο Κχξηνο, πψο ζαλαηνχζαη καθξφζπκε, βξνηνίο
παξέρσλ αλάζηαζηλ; Γνμάδσ ζνπ, ηήλ πνιιήλ Θεέ κνπ ζπγθαηάβαζηλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ'
Οξζνδνμίαο νδεγέ, επζεβείαο δηδάζθαιε θαί ζεκλφηεηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν
θσζηήξ, Αξρηεξέσλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Αλδξέα ζνθέ, ηαίο δηδαραίο
ζνπ πάληαο εθψηηζαο, ιχξα ηνχ Πσεχκαηνο, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ,
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Όκλνηο θξνηψκελ αλδξηθνίο ηφλ Αλδξέαλ.
Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο πι. α'
Ίππνλ θαί αλαβάηελ
Όπλνλ απφ βιεθάξσλ, εθηηλαμάκελνο, ζεαπηφλ ηψ Γεζπφηε, δη' αξεηήο
εηνίκαζαο, θαηδξφλ θαηαγψγηνλ, ζενθάληνξ, ζηε, φζελ ψθζεο Θενχ
ελδηαίηεκα.
Μέιεη παλαξκνλίσ, ηήλ ζήλ θηλχξαλ θηλψλ, ηήλ Υξηζηνχ, Δθθιεζίαλ,
πκλνινγψλ εθαίδξπλαο, Αλδξέα ζεζπέζηε, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο,
ελερνχκελνο ζεία ράξηηη.
Νφκσ ηψ ζενγξάθσ, ζνθψο πεηζφκελνο, ηά ηνχ ζψκαηνο πάζε, αζθεηηθψο
ελέθξσζαο, ηφλ λνχλ δέ επηέξσζαο, ηψ ζθνδξψ ζνπ έξσηη, άδσλ άζκαηα
ζεία Πάλζνθε.
Θενηνθίνλ
ινο επηζπκία, θαί άρξαληνο γιπθαζκφο, ν Τηφο θαί Θεφο ζνπ, ηψλ αγαζψλ
ηφ πιήξσκα, ππάξρεη Παλάκσκε, φλ δπζψπεη ξχζαζζαη, ηνχο ελ πίζηεη λχλ
ζνη πξνζηξέρνληαο.
Χδή γ'

Ο πήμαο επ' νπδελφο
Ηζχλαο δη' αξεηήο ηφλ βίνλ ζνπ ζηε, θαί ηψ ζείσ πφζσ Θεψ ελνχκελνο,
φξγαλνλ εδείρζεο ινγηθφλ, πάζαλ ηήλ νηθνπκέλελ, θαηαιακπξχλσλ
κεισδήκαζη, ζείσλ ζεζαπξψλ αξπφκελνο.
νθίαο ηήο νπξαλίνπ γέγνλαο έκπιεσο, ηήο ςπρήο γάξ ηφ ζηφκα πιαηχλαο
ζηε, πάζαλ εηζεδέμσ πξνθαλψο, αίγιελ ηήλ θσηνθφξνλ, ηνχ ηξηζειίνπ
ακαξχγκαηνο, σο Ηεξνπξγφο Ηεξψηαηνο.
Κξαηχλαο ηάο ςπρηθάο δπλάκεηο ζνπ ζηε, θαί ζαξθφο θξαηήζαο αζθήζεη,
γέγνλαο, φινο θαεηλφηαηνο αζηήξ, ηέξπσλ ηήλ Δθθιεζίαλ, ηνίο νξζνδφμνηο
ζνπ δηδάγκαζη, θαί αξκνληθνίο κεισδήκαζη.
Θενηνθίνλ
Ρπζζήλαη ηψλ παζεκάησλ αηρκαισζίαο κε, δπζσπψ ζε Μήηεξ Θενχ
παλάκσκε, θαί ηήο ακαξηίαο ηάο νπιάο, πάζαο εμαιεηθζήλαη ηήλ ακαξηίαλ, ε
ηφλ αίξνληα, θφζκνπ παξαδφμσο θπήζαζα.
Ο Δηξκφο
« πήμαο επ' νπδελφο, ηήλ γήλ ηή πξνζηάμεη ζνπ, θαί κεηεσξίζαο αζρέησο
βξίζνπζαλ, επί ηήλ αζαιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηήλ
Δθιεζίαλ ζνπ ζηεξέσζνλ, κφλε αγαζέ, θαί θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Λακπξπλζείο ηήλ θαξδίαλ ζείσ θσηί, εμεξεχμσ δνγκάησλ θσηνεηδή, καθάξηε
ιφγηα, θαί ηφλ θφζκνλ εθψηηζαο, γεγνλψο δέ ζείνλ, ηνχ Πλεχκαηνο φξγαλνλ,
εδπηάηνηο θζφγγνηο, εδχλεηο εθάζηνηε, πάλησλ ηάο θαξδίαο, αλπκλψλ ηήλ
Σξηάδα, Αγίσλ ηά ηάγκαηα, θαί Παξζέλνλ ηήλ άρξαληνλ, ψ Αλδξέα
παλεχθεκε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Χο Παξζέλνλ θαί κφλελ ελ γπλαημί, ζέ αζπφξσο ηεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, πάζαη
καθαξίδνκελ, γελεαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γάξ πχξ εζθήλσζελ, ελ ζνί ηήο
ζεφηεηνο, θαί σο βξέθνο ζειάδεηο, ηφλ θηίζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ ηψλ Αγγέισλ,
θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, αμίσο δνμάδνπζη, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ, θαί
ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο θαηαθεχγνπζη πίζηεη, ηή ζθέπε ζνπ Άρξαληε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, 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, ήλπεξ 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'
Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ζνπ
Ο ιφγνο ζνπ ηψ βίσ θνζκνχκελνο, ζενινγίαο αθξηβνχο, θαλψλ εδείρζεο
ζεζπέζηε, ηήο παλπκλήηνπ Σξηάδνο, ηήλ δφμαλ ζαθελίδσλ ηξαλφηαηα.
Σήλ πξάμηλ ζεσξίαο επίβαζηλ, επηδεημάκελνο ζνθέ, θαί ζεσξία ρξεζάκελνο,
ηήο πνιηηείαο ζθξαγίδη, Αλδξέα ζεεγφξε δηέπξεςαο.
Χο ζείνο Ηεξάξρεο παλφιβηε, πνηκαληηθψο πξνπνιεκψλ, ηήο Δθθιεζίαο
απήιαζαο, ηάο ηψλ ιεφλησλ εθφδνπο, Αλδξέα ηήο αλδξίαο θεξψλπκε.
Μεγίζησλ εγθσκίσλ ππφζεζηλ, ηήλ Θενηφθνλ επξεθψο, ζπνπδήλ εδείθλπο
θαηάιιεινλ, ηήλ ππεξηέξαλ επαίλσλ, επαίλνηο πνιπηξφπνηο γεξαίξσλ νθέ.
Θενηνθίνλ
Δθηφο κέλ ζπλαθείαο ζπλέιαβεο, αδηαθζφξσο ελ γαζηξί, πξίλ σδηλήζαη δέ
ηέηνθαο, θαί κεηά ηφθνλ Παξζέλνο, Θεφλ ζαξθί, ηεθνχζα πεθχιαμαη.
Χδή ε'
Ο αλαβαιιφκελνο
Νχλ νη ζεκλπλφκελνη, ηνίο ζνίο δηδάγκαζη, θαί κεισδίαηο ηαίο ζενπλεχζηνηο,
Ηεξψο εδφκελνη, Αλδξέα πακκάθαξ, ηήλ κλήκελ ζνπ γεξαίξνκελ.
Αίγιε ιακπξπλφκελνο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηάο ηψλ Αγίσλ ρνξνζηαζίαο,
παλαγίσο ήλεζαο, κεζ' ψλ λχλ αγάιιε, Αλδξέα πακκαθάξηζηε.
Νχλ νχλ δη' αηζζήζεσλ, θζαξηψλ ηνχ ζψκαηνο, νπ θαληαζίαηο νξάο ηά ζεία,
λενξψο δέ Πάλζνθε, ςπρήο ελεξγείαηο, ελνχκελνο ηψ θξείηηνλη.
Θενηνθίνλ
Γάθξπζη πξνζπίπησ ζνη, ζθνδξψο δεφκελνο, εκψλ πηαηζκάησλ λχλ
ιπηξσζήλαη, δηά ζνχ Παλάκσκε, θαί ηήο αησλίνπ, ραξάο γελέζζαη άμηνλ.
Χδή ο'
Μαηλνκέλελ θιχδσλη
Ρεηνξεπσλ ήιεγμαο, ηνχο αζένπο ζηφκαηη ιακπξψ ηψλ ζεπηψλ Δηθφλσλ γάξ
εηξάλσζαο, παλαιεζψο, Ηεξνκχζηα πξνζθχλεζηλ.
Ηεξψο εθφζκεζαο, ηήλ ζήλ Πάηεξ έλδνμε δσήλ, ηψλ παζψλ γάξ ηάξαρνλ
θαηέζβεζαο, θαί πξφο δσήλ, ηήο απαζείαο πξνζψξκηζαη.
Καιινλαίο ηψλ ιφγσλ ζνπ, θαί δνγκάησλ πάληεο νη πηζηνί, επζεβψο εδφκελνη
αγάιινληαη, αηξεηηθψλ, ηάο γισζζαιγίαο ηξεπφκελνη.
Θενηνθίνλ
Οιηθψο ελνχηαί κνη, ν αλάξρσο ιάκςαο εθ Παηξφο, δηά ηήο ζαξθψζεσο
παλάκσκε, ηήο δηά ζνχ, γεγελεκέλεο Θεφλπκθε.
Ο Δηξκφο

«Μαηλνκέλελ θιχδσλη, ςπρνθζφξσ Γέζπνηα Υξηζηέ, ηψλ παζψλ ηήλ
ζάιαζζαλ θαηεχλαζνλ, θαί εθ θζνξάο, αλάγαγέ κε σο εχζπιαγρλνο».
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δθψλ
αιπίζαο ηξαλψο, ηά ζεία κεισδήκαηα, εδείρζεο θσζηήξ, ηψ θφζκσ
ηειαπγέζηαηνο, ηψ θσηί ιακπφκελνο, ηήο Σξηάδνο Αλδξέα ζηε, φζελ πάληεο
βνψκέλ ζνη, Μή παχζε πξεζβεχσλ ηνχ ζσζήλαη εκάο.
πλαμάξηνλ
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε, ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Αλδξένπ
Κξήηεο, ηνχ Ηεξνζνιπκίηνπ.
ηίρνη
Θαλψλ εθεχξε ηψλ πφλσλ ζηέθνο κέγα,
Κξήηεο ν πνηκήλ, νχ πφλνο Καλψλ κέγαο.
Σή δέ ηεηάξηε αξρηζχηελ κφξνο Αλδξέαλ είιε.
Αη άγηαη κάξηπξεο Κππξίιια, Αξφα θαί Λνπθία μίθεη ηειεηνχληαη.
Ζ αγία Αζθιεπηάο ε ζαπκαηνπξγφο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
Ο άγηνο Ηεξνκάξηπο ζεφθηινο θαί ν φζηνο Μέληγλνο ελ Κπξίσ
ηειεηνχληαη.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο
Θενδψξνπ, Δπηζθφπνπ Κπξήλεο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Θενδφηνπ, θαί ηνχ
Αγίνπ Γνλάηνπ, Δπηζθφπνπ Ληβχεο, θαί ηήο νζίαο Μαξίαο, κεηξφο ηνχ Αγίνπ
πκεψλ, ηνχ ελ ηψ ζαπκαζηψ, ξεη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Ο ππεξπςνχκελνο
Ίλα ηήλ ιακπξφηεηα, ηψλ Αγίσλ ζηε, ζεάζε ελ πλεχκαηη, ηνίο έξγνηο
ειάκπξπλαο, ηφλ βίνλ ζνπ, θξαπγάδσλ, ν Θεφο επινγεηφο εί.
ψκα πεξηθείκελνο, αζσκάησλ ηάγκαηα, εδήισζαο ζηε, ελ νίο αγαιιφκελνο,
ζπκθψλσο αλακέιπεηο, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Σά Ηεξνζφιπκα, λχλ ιακπξψο επθξαίλεηαη, θσζηήξα πνιχθσηνλ, ηψ θφζκσ
εθπέκςαληα, ζέ Μάθαξ κεισδνχληα, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Ο πξίλ κέλ αζψκαηνο, ζσκαηνχηαη Πάλαγλε, δη' νίθηνλ ακέηξεηνλ, εθ κήηξαο

αγίαο ζνπ, ψ πάληεο κεισδνχκελ, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε'
νί ηψ παληνπξγψ
Νέαο θηβσηνχ, ηήο Δθθιεζίαο Πάηεξ, θαηδξψο πξνεζθίξηεζαο, ρνξνχο
ζηεζάκελνο, Πάληα ηά έξγα Υξηζηφλ βνψλ πκλείηε, θαί ππεξ πςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Άζκα ηφ θαηλφλ, ελ Δθθιεζία Πάηεξ, ζίσλ εθξαχγαδεο, ησ Παληνθξάηνξη,
Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Νέκσλ αξεηή, ζενπξεπψο ηά έξγα, ηνχο άζινπο αλχκλεζαο, Αλδξέα
πάλζνθε, πάλησλ Αγίσλ, ηψλ πξίλ ζαπκαζησζέλησλ, θαί ηειεησζέλησλ,
Υξηζηψ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Γεχηε ηήλ αγλήλ, θαί Θενηφθνλ Κφξελ, πκλήζσκελ ιέγνληεο, ελζένηο άζκαζη,
Υαίξε Παξζέλε, δη' ήο ραξά εδφζε, θχζεη ηψλ αλζξψπσλ ππεξεπινγεκέλε.
Ο Δηξκφο
«νί ηψ παληνπξγψ, ελ ηή θακίλσ Παίδεο, παγθφζκηνλ πιέμαληεο, ρνξείαλ
έκειπνλ, Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Ζζατα ρφξεπε
Ρεκάησλ ν θζφγγνο ζνπ, δηά πάζεο έδξακε ηήο γήο, δνγκάησλ ηε ηφ
ηεξπλφλ, θαί εηιηθξηλέο, Αλδξέα καθάξηε, δηφ Υξηζηφο, ν πακβαζηιεχο, ζέ
εζηεθάλσζελ, εππξεπείαο δηαδήκαηη.
Δλ ελψζεη θξείηηνλη, απνιαχσλ αίγιεο ηξηιακπνχο, Αλδξέα κπζηαγσγέ, ηψλ
ππεξθπψλ, ηνχο πφζσ ηεινχληάο ζνπ ηήλ Ηεξάλ, κλήκελ Ηεξψο, λχλ ηαίο
πξεζβείαηο ζνπ, εθ θηλδχλσλ δηαθχιαηηε.
Αζσκάησλ ηάμεζη, ζπλεπθξαίλε λχλ ελ νπξαλνίο, ηφλ ηνχησλ επί ηήο γήο,
βίνλ αθιηλψο, σο πνιηηεπζάκελνο, θαί νξζήο πίζηεσο θαλείο, θήξπμ
παλάξηζηνο, ζενξξήκνλ αμηάγαζηε.
Θενηνθίνλ
Νεκνκέλελ έζηεζαο, ηνχ ζαλάηνπ άζρεηνλ νξκήλ, ηεθνχζα ζσκαηηθψο φλησο
ππέξ λνχλ, δσήλ ηήλ αηψληνλ, ή πξνζβαιψλ, ζηφκαηη πηθξψ, Άδεο
θαηήξγεηαη, Θενηφθε Μεηξνπάξζελε.
Ο Δηξκφο
«Ζζατα ρφξεπε, ε Παξζέλνο έζρελ ελ γαζηξί θαί έηεθελ πηφλ, ηφλ Δκκαλνπήι,
Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, Αλαηνιή, φλνκα απηψ, φλ κεγαιχλνληεο, ηήλ
Παξζέλνλ καθαξίδφκελ».
Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.

Αξρή
ΤΖ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ θαίζενθφξνπ Παηξφο εκψλ Αζαλαζίνπ ηνχ ελ ηψ
Άζσ, θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Λακπαδνχ ηνχ ζαπκαηνπξγνχ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ζη' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ακθνηέξσλ ηψλ Αγίσλ. ηηρεξά ηνχ Αγίνπ Αζαλαζίνπ.
Ήρνο β'
Πνίνηο επθεκηψλ
Πνίσλ επθεκηψλ έπαηλνλ, πξνζελέγθσκελ Αζαλαζίσ; ηψ πεπνηθηικέλσ ηαίο
πξάμεζη, θαί επζελνπκέλσ ηαίο ράξηζηλ, ηήο ζενιακπνχο θσηνρπζίαο, ηψ
μίθεη, ηψ δηαηέκλνληη παζψλ ηάο νξκάο, ηψ ζηχισ, ηψ ζεσξία
απαζηξάπηνληη, ηήο εγθξαηείαο ηψ ιχρλσ, ηψ ελ ηή ιπρλία απγάδνληη ηήο
ςπρήο, Θενχ ηά πξνζηάγκαηα, ηνχ πάζη δσήλ παξέρνληνο.
Πνίνηο νη επηειείο ζηέκκαζηλ, Αζαλάζηνλ ζηέςσκελ ιφγσλ, ηφλ αηζεξνδξφκνλ
Ηέξαθα, ηφλ νπξαλνθνίησο αηξφκελνλ, ηψλ ζεσξηψλ πηέξπμη ζείαηο, ηφλ
πχξγνλ, ηήο ηαπεηλψζεσο ηφλ άξξεθηνλ, ηφ ηείρνο, ηήο δηαθξίζεσο ηφ
άζεηζηνλ, ηήο ηψλ εζψλ επθνζκίαο, ηήλ ζεκλήλ εππξέπεηαλ ηφλ ππέξ ηψλ
ηέθλσλ απηνχ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εθδπζσπνχληα ηφλ κφλνλ εχζπιαγρνλ.
ξζξνο αεηθαλήο ζηε, αλεδείρζεο ππξζψ ραξηζκάησλ, ηνχο παζψλ αριχτ
ηπθιψηηνληαο, έιθσλ πξφο απγήλ ηήλ αλέζπεξνλ, Πάηεξ Αζαλάζηε ζεφθξνλ,
δηφ πεξ, σο επαπμήζαληα, ηφ ηάιαληνλ, ςπρψλ ζε, ζεξαπεπηήλ Υξηζηφο
αλέδεημε ηψλ αληάησλ κσιψπσλ, ζεπεδφλαο μίθεη, ηψ ηψλ ιφγσλ ηέκλνληα,
θαί ξψζηλ ζσηήξηνλ, παξέρνληα ηνίο πξνζηνχζί ζνη.
ηηρεξά ηνχ Οζίνπ Λακπαδνχ
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Πάηεξ Λακπαδέ καθάξηε, δη' εγθξαηείαο πνιιήο, θαί ζπληφλνπ δεήζεσο, ηήο
ζαξθφο ηφ θξφλεκα, ηή ςπρή θαζππέηαμαο, θαί ραξηζκάησλ, έκπιεσο
γέγνλαο, ηνχ παλαγίνπ Πλεχκαηνο ζηε, ψ ζηεξηδφκελνο, ηψλ πλεπκάησλ
θάιαγγαο ηψλ πνλεξψλ πάζαο θαζππέηαμαο, θαί θαηεδάθηζαο.
Πάηεξ Λακπαδέ ζεφπλεπζηε, σο θεθξπκκέλνο εκίλ, ζεζαπξφο πεθαλέξσζαη,
ελ ζπειαίνηο θείκελνο, θαί ζεκείνηο θαί ηέξαζηλ, επσδηάδσλ, ςπράο ηψλ πίζηεη
ζνη, πξνζεξρνκέλσλ, ζενκαθάξηζηε, φζελ βνψκέλ ζνη, θαί εκάο εμάξπαζνλ
ηψλ δπζρεξψλ, ζνχ ηαίο παξαθιήζεζηλ, αλεπθεκνχληάο ζε.

Πάηεξ Λακπαδέ ζεφζνθε αζθεηηθαίο αγσγαίο, ηψ Θεψ πξνζθνιιψκελνο, θαί
ηαίο ηνχηνπ ιάκςεζηλ, Ηεξψο θσηηδφκελνο, ιακπξάο εδείρζεο πάζηλ
απγάδνπζα, ζσηεξηψδεηο αξεηάο πάληνηε, φζελ ηήλ κλήκελ ζνπ, ηήλ
θσζθφξνλ ζήκεξνλ, ραξκνληθψο, πίζηεη ενξηάδνκελ ζενκαθάξηζηε.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Χο έλζενο ε δσή ζνπ, θαί παλίεξφλ ζνπ ηφ ηέινο, Πάηεξ, Αζαλάζηε, ελ απηψ
γάξ πάζα ε ηνχ ξνπο πιεζχο ζπλαρζείζα, σο έβιεςελ άπλνπλ ελ θιίλε ζε
ξήκαζη γνεξνίο αλεβφα, Γφο ηειεπηαίνλ ιφγνλ ηνίο δνχινηο ζνπ Άγηε, δίδαμνλ,
πνχ θαηαιείπεηο ηά ηέθλα ζνπ Πάηεξ, ά ψθηηξαο σο Παηήξ, φλησο ζπκπαζήο
θαί θηιφζηνξγνο, κσο θάλ ψδε ηψ ηάθσ θαιχπηε, άλσ ζε πάληεο
πινπηνχκελ πξνζηάηελ θαί πξεζβεπηήλ πξφο Θεφλ, νη πφζσ ηηκψληέο ζε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ
ηφθνλ, ν γάξ αρξφλσο, εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο ν απηφο εθ ζνχ
ηήο Αγλήο πξνήιζελ αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ θαί θχζεη
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ
δπάδη θχζεσλ αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή πακκαθάξηζηε
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά ηδηφκεια.
Ήρνο α'
Σνχο θσζηήξαο ηνχο κεγάινπο
Σφλ αλέζπεξνλ θσζηήξα ηήο νηθνπκέλεο κέιςσκελ ζηνλ Αζαλάζηνλ, ππέξ
ήιηνλ γάξ έιακςελ ελ ηψ ηήο πίζηεσο ζηεξεψκαηη, θαί πηζηψλ ηαίο
θξπθησξίαηο ηά ζπζηήκαηα, πξφο αξεηήλ ερεηξαγψγεζε, ηφ κέλ, ζενπλεχζηνηο
δηδαραίο, θαί ζσηεξίσλ ξεκάησλ εηζεγήζεζηλ, άζπεξ, αθζνλσηάηνπο νία
θξνπλνχο, απφ ρεηιέσλ επήγαδε, ηφ δέ, ηή πξάμεη ηή ζαπκαζηή, θαί ηζαγγέισ
πνιηηεία, πξφο δήινλ εθειθφκελνο, θαί ακθφηεξα, βίνλ θαί ιφγνλ
ππέξιακπξνλ, σο παηδνηξίβεο άξηζηνο ζενπξεπψο επηδεηθλχκελνο, Απηνχ
ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ηήλδε ηήλ πνίκλελ θξνχξεζνλ, θαί ηήλ
νξζφδνμνλ πίζηηλ θξάηπλνλ σο θηιάλζξσπνο.
Ήρνο β'
Σφλ πηφλ ηήο βξνληήο
Σφλ Υξηζηνχ εξαζηήλ, ηφλ επψλπκνλ ηήο αζαλαζίαο, ηφλ αιεζή κχζηελ ηνχ
σηήξνο, θαί θιένο θαί θαχρεκα, ηψλ κνλνηξφπσλ πάλησλ θαί πνδεγέηελ,
ηφλ εγηαζκέλνλ απφ ηνχ βξέθνπο ηψ Κπξίσ, ρνξνί Παηέξσλ ζπλειζφληεο
επθεκήζσκελ, Οχηνο γάξ έξσηα ζείνλ ελ εαπηψ ζπιιαβψλ, ηήλ Ηκέλ ηνχ
θφζκνπ έιηπελ απάηελ, ήξε δέ ηφλ δπγφλ ηνχ Υξηζηνχ επσκάδηνλ, θαί ηά
ζηίθε ηψλ δαηκφλσλ εηξέςαην αλδξείσο, δεηθλχο εκίλ πξαθηηθψο, ηήο ζείαο
αγάπεο ηφλ άξηζηνλ δξφκνλ, ηφλ απηφλ γάξ θαί απηφο δηαδξακψλ, ελ ζπνπδή
πέθζαθε, ηφ θψο ηφ αιεζέο, ηήο Σξηάδνο ηήο παληνπξγνχ,  ζαχκαηνο
εθζηαηηθνχ, θαί πξάγκαηνο ζενπξεπνχο! φηη γήτλνο ψλ ελ ηή θχζεη, ίζνο
γέγνλε ηαίο λνεξαίο νπζίαηο, δφμαλ θαί ηηκήλ ζεφζελ άπιεηνλ ιακβάλσλ, θαί
πξεζβεπηήο εκίλ γίλεηαη, σο άλ ηχρνηκελ ηψλ αησλίσλ αγαζψλ, ελ ηή εκέξα

ηήο θξίζεσο.
Ήρνο δ'
Δμέιζεηε έζλε
Δμέζηεζε λφαο, εμέπιεμε θαί βξνηνχο, ηά παλζαχκαζηα ζθάκκαηα ηήο ελ
αζθήζεη ζνπ βηνηήο, ψζπεξ γάξ άζαξθνο ζρεδφλ, ελ ζαξθίσ γεεξψ, ερζξνίο
ηνίο ανξάηνηο πξνζεπάιαηζαο, Γελεαί γνχλ ζε πάζαη κέιπνπζη ηψλ επζεβψλ,
εμαηξέησο δέ ε ζε ηηκία πνίκλε, ηφ ιακπξφλ ζνπ ηψλ πφλσλ ζηεινγξάθεκα,
ήλ αλέδεημαο σο πφιηλ ελ εξήκσ ηεξπλήλ ήλ νηθεηήξηνλ ζηίθνπο κνλαδφλησλ
εππξεπέο θαηέζηεζαο, ή θαζάπεξ ελ ελδχκαζη πνιπηίκνηο, ηνίο ζνίο
θαζσξατδεηαη ζαπκαζίνηο, θαί ηνίο γελλαίνηο ζνπ άζινηο, θαί ζαίο ιηηαίο
Αζαλάζηε, θαί πξεζβείαηο εμαηηείηαη, πξφο Υξηζηνχ πεξηθξνπξείζζαη, ηνχ
έρνληνο ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο πι. α'
αιπίζσκελ ελ ζάιπηγγη αζκάησλ, ε ράξηο γάξ ηνχ Πλεχκαηνο, πάζεο
ζάιπηγγνο επερέζηεξνλ, πάληαο πξφο χκλνλ ζπγθαιεί ηνχ ζενθφξνπ Παηξφο,
Βαζηιείο θαί άρξνληεο ζαπκαδέησζαλ, ηνχ πακβαζηιέσο ηφλ γλήζηνλ νηθέηελ,
ηφλ ηνχ θνζκνθξάηνξνο ηάο αξράο θαί εμνπζίαο, Πλεχκαηνο ζείνπ παλνπιία
ηξνπσζάκελνλ, Πνηκέλεο θαί δηδαζθαινη, ηφλ ηήο αξίζηεο φλησο θαλφλα ηε
θαί ηχπνλ, πνηκαζίαο επθεκήζσκελ, ηφλ ελ δφγκαζηλ αθξαηθλή, ηφλ ελ ηή
πίζηεη γελλαίνλ, ηφλ ελ ζεσξίαηο πςίλνπλ, ελ πξάμεζηλ ππεξλεθή, ελ
δηδάγκαζη ηήο ηξπθήο ρεηκάξξνπλ, ηφλ πνδεγέηελ ηψλ πιαλσκέλσλ, ηφλ
εδξαζηήξα ηψλ θινλνπκέλσλ, ηφλ πάζη ηνίο αζζελνχζη ζπκπαζέζηαηνλ, Άζσ
ηφ κέγα θιένο, εγθσκηάδνληεο πάληεο είπσκελ, Παηέξσλ θνξσλίο Αζαλάζηε,
πξφζηεζη ηψλ ζψλ νηθεηψλ, δηά παληφο εκψλ Πάηεξ, θαί ζψζνλ ηήλ πνίκλελ
ζνπ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
αιπίζσκελ ελ ζάιπηγγη αζκάησλ, πξνθχςαζα γάξ άλσζελ ε παληάλαζζα
Μεηξνπάξζελνο, ηαίο επινγίαηο θαηαζηέθεη ηνχο αλπκλνχληαο απηήλ, Βαζηιείο
θαί άξρνληεο ζπληξερέησζαλ, θαί ηήλ Βαζηιίδα θξνηείησζαλ ελ χκλνηο,
Βαζηιέα ηέμαζαλ, ηνχο ζαλάησ θξαηνπκέλνπο πξίλ, απνιχζαη θηιαλζξψπσο
επδνθήζαληα, Πνηκέλεο θαί δηδάζθαινη, ηήλ ηνχ θαινχ πνηκέλνο ππέξαγλνλ
Μεηέξα, ζπλειζφληεο επθεκήζσκελ, ηήλ ιπρλίαλ ηήλ ρξπζαπγή, ηήλ
θσηνθφξνλ λεθέιελ, ηήλ ηψλ νπξαλψλ πιαηπηέξαλ, ηήλ εκςπρφλ ηε θηβσηφλ,
ηφλ ππξίκνξθνλ ηνχ Γεζπφηνπ ζξφλνλ, ηήλ καλλαδφρνλ ρξπζέαλ ζηάκλνλ,
ηήλ θεθιεηζκέλελ ηνχ Λφγνπ πχιελ, απάλησλ Υξηζηηαλψλ ηφ θαηαθχγηνλ,
άζκαζη ζεεγφξνηο, εγθσκηάδνληεο νχησο είπσκελ, Παιάηηνλ ηνχ Λφγνπ,
αμίσζνλ ηνχο ηαπεηλνχο εκάο, ηήο νπξαλψλ βαζηιείαο, νπδέλ γάξ αδχλαηνλ
ηή κεζηηεία ζνπ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. α'
Υαίξνηο αζθεηηθψλ
Υαίξνηο αγγειηθαίο νκηιψλ, ρνξνζηαζίαηο Αζαλάζηε ζηε, ηφλ βίνλ γάξ ηνχησλ
Πάηεξ, επί ηήο γήο αιεζψο, αξεηήλ αζθήζαο πεπνιίηεπζαη, θαλείο

θαζαξφηεηνο, αθειίδσηνλ έζνπηξνλ, αθηηλνβφινπο, αζηξαπάο εηζδερφκελνο,
ηάο ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Αγίνπ παλφιβηε, φζελ θαηαπγαδφκελνο, εψξαο ηά
κέιινληα, πάληα πξνιέγσλ εθ ζείαο, θσηνθαλείαο κπνχκελνο, Υξηζηνχ, φλ
δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνχ Οζίνπ απηνχ.
Υαίξνηο ηψλ Αζθεηψλ αξρεγφο, γεγελεκέλνο, θαί αήηηεηνο πξφκαρνο, παζψλ
γάξ ηεκψλ ηάο ξίδαο, θαί ηψλ δαηκφλσλ νξκάο, ππνζηάο αλδξείσο, Αζαλάζηε,
απηψλ εζξηάκβεπζαο, ηήλ ςπρφιεζξνλ πιάλεζηλ, ηήλ ηνχ ηαπξνχ δέ, ηνχ
σηήξνο ελέξγεηαλ, θαί αλίθεηνλ, εθαλέξσζαο δχλακηλ, ήλ θαί
πεξηδσζάκελνο, ελίθεζαο άπαληαο, ηνχο αζεηνχληαο ηήλ ζείαλ, δηά ζαξθφο
επηθάλεηαλ, Υξηζηνχ, φλ δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.
ηίρ. Μαθάξηνο αλήξ ν θνβνχκελνο ηφλ Κχξηνλ, ελ ηαίο εληνιαίο απηνχ
ζειήζεη ζθφδξα.
ηχινο θσηνεηδήο αξεηψλ, εζηεξηγκέλνο, θαί λεθέιε ζθηάδνπζα, ζχ ψθζεο
ηψλ ελ ηψ Άζσ, πξφο νπξαλφλ απφ γήο, ηψλ Θεφλ νξψλησλ πξνεγνχκελνο,
ηαπξνχ βαθηεξία, ηήλ ηψλ παζψλ ξήμαο ζάιαζζαλ, ηφλ λνεηφλ δέ, Ακαιήθ
ηξνπσζάκελνο, αλεκπφδηζηνλ, ηήλ νπξάληνλ άλνδνλ, εχξεο ζενκαθάξηζηε,
θαί θιήξνλ αθήξαηνλ, ζχλ, Αζσκάηνηο ηψ ζξφλσ, πεξηραξψο παξηζηάκελνο,
Υξηζηνχ, φλ δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Σήλ ηψλ Παηέξσλ θαιινλήλ, ηψλ αζθεηψλ ηφ θιένο, ηήλ βξχζηλ ηψλ
ζαπκάησλ, θαί πξφο ζεφλ πξεζβεπηήλ αθαηαίζρπληνλ, ζπλδξακφληεο, ψ
θηιένξηνη, αζκαηηθνίο εγθσκίνηο πκλήζσκελ, ιέγνληεο, Υαίξνηο ν ηνχ
κνλήξνπο βίνπ θαλψλ θαί ραξαθηήξ, θαί ηχπνο αθξηβέζηαηνο, Υαίξνηο
θσζηήξ ηειαπγέζηαηε, ν δαδνπρψλ ηήλ ζχκπαζαλ, αξεηψλ ηνίο ππξζεχκαζη,
Υαίξνηο ηψλ ελ νδχλαηο ν κέγαο παξαθιήησξ, θαί ζεξκφο πξνζηάηεο ηψλ
πεξηζηαηνπκέλσλ, χ ηνηγαξνχλ Αζαλάζηε, κή παχζε πξεζβεχσλ Υξηζηψ ηψ
Θεψ, ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ ηαχηεο, θαί πάλησλ πηζηψλ, ηψλ ηηκψλησλ ζνπ
ηήλ ζεβάζκηνλ θνίκεζηλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο πι. β'
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
Σήλ ελ ζαξθί δσήλ, ζνχ θαηεπιάγεζαλ, Αγγέισλ ηάγκαηα, πψο κεηά
ζψκαηνο, πξφο ανξάηνπο ζπκπινθάο, ερψξεζαο παλεχθεκε, θαί
θαηεηξαπκάηηζαο, ηψλ δαηκφλσλ, ηάο θάιαγγαο, φζελ Αζαλάζηε, ν Υξηζηφο ζέ
εκείςαην, πινπζίαηο δσξεαίο, Γηφ Πάηεξ, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ,

ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ...
Θενηνθίνλ Ήρνο γ'
έ ηήλ κεζηηεχζαζαλ ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ γέλνπο εκψλ, αλπκλνχκελ Θενηφθε
Παξζέλε, ελ ηή ζαξθί γάξ ηή εθ ζνχ πξνζιεθζείζε, ν Τηφο ζνπ θαί Θεφο
εκψλ, ηφ δηά ηαπξνχ θαηαδεμάκελνο πάζνο, ειπηξψζαην εκάο, εθ θζνξάο
σο θηιάλζξσπνο.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Καηεπιάγε, Ησζήθ
Δπί ηψλ ψκσλ ηφλ ηαπξφλ, αλαιαβψλ ηφλ ηνχ Υξηζηνχ, εθνινχζεζαο απηψ,
δηά ηψλ έξγσλ επζεβψο, ηψλ ηήο αζθήζεσο φζηε Αζαλάζηε, θαί πάζη
κνλαζηαίο, ελαζθνπκελνηο ζεκλψο, γεγέλεζαη θαλψλ, θαί ηχπνο έλδνμε, Αιιά
ηνίο ζείνηο ζθάκκαζη, ηά άλσ απνιαβψλ λχλ βαζίιεηα, κή δηαιίπεο,
θαζηθεηεχσλ, ηνχ ζψδεζζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μή εηζέιζεο κεη' εκνχ, σο ν Πξνθήηεο ζνη βνψ, εηο θξηηήξηνλ Υξηζηέ, εγψ
γάξ νίδα ηά εκά, θαηεγνξνχληά κε πηαίζκαηα, θαί ζνί θξαπγάδσ, Διέεζνλ
επραίο ηήο ηεθνχζεο ζε, εκέ ηφλ ηαπεηλφλ θαί αλάμηνλ, σο ηφλ Λεζηήλ θαί
Πφξλελ θαί ηφλ, Άζσηνλ, θαί ηφλ Σειψλελ θηιάλζξσπε, νπ γάξ δηθαίνπο,
ήιζεο ηνχ ζψζαη, αιιά κάιινλ ηνχο πηαίζαληαο.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Σψ Κπξίσ ζηε, επαξεζηήζαο, δηά ζείσλ πξάμεσλ, θαί πνιηηείαο θαζαξάο,
ηήο θιεξνπρίαο εμίσζαη, ηψλ αζσκάησλ, ζνθέ Άζαλαζηε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πξνζηαζία άκαρε, ηψλ ελ αλάγθαηο, θαί πξεζβεία έηνηκνο, ηψλ ειπηδφλησλ
επί ζέ, απφ θηλδχλσλ κε ιχηξσζαη, θαί κή παξίδεο, ε πάλησλ βνήζεηα.
Ο Ν' θαί νη Καλφλεο
Ο Καλψλ ηνχ αγίνπ Αζαλαζίνπ, νχ ε αθξνζηηρίο.
Αζαλάζηνλ πκλψλ, αξεηήλ επαηλέζσ. Ακήλ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Αξκαηειάηελ Φαξαψ
Αζαλαζίαο γεγνλψο επψλπκνο, έηη ελ βίσ ηειψλ, ηήο αιεζνχο ψθζεο Πάηεξ,

Αζαλάζηε, αζαλαζίαο κέηνρνο, κεηαζηάο ηψλ πξνζθαίξσλ, Αιιά Υξηζηψ
παξηζηάκελνο, κέκλεζν εκψλ κεκλεκέλσλ ζνπ.
Θενζεβή εμ απαιψλ γελφκελνλ, νλχρσλ ζηε, πξφο αξεηήο θηήζηλ,
γελλεηφξσλ ζηέξεζηο, ζέ νπδακψο εθψιπζελ, αιιά πάληα ηφλ πφζνλ,
νινζρεξψο θαί ηήλ έθεζηλ, έηξεςαο πξφο κφλνλ ηφλ Κηίζαληα.
Απφ ρεηιέσλ ξππαξψλ ηήλ αίλεζηλ, ηνικήζαο άδσ ζνη, ηψ πεξί ζέ πφζσ,
θάηνρνο γελφκελνο, θαί ηή αγάπε δέζκηνο, Αιιά Πάηεξ ζπγγλψκσλ, γελνχ
θαί δφο θαη' αμίαλ ζνη, ηνχηνλ πξνζθνκίζαη ηφλ έπαηλνλ.
Θενηνθίνλ
Νένλ παηδίνλ ππέξ ιφγνλ ηέηνθαο, ηφλ παιαηφλ εκεξψλ, λέαο ελ γή ηξίβνπο,
αξεηήο δεηθλχκελνλ, νχ ν θιεηλφο ζεξάπσλ ζνπ, Αζαλάζηνο Κφξε, ηψ έξσηη
ηηηξσζθφκελνο, ηνχηφλ ζνη ηφλ νίθνλ εδείκαην.
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Λακπαδνχ
Χδή α' Ήρνο β'
Γεχηε ιανί
Αξδεπηηθαίο, ηψλ πξνζεπρψλ επηδφζεζη, ηήλ ςπρηθήλ ιακπάδα κνπ, Πάηεξ
θαηάξδεπζνλ, Λακπαδέ ζενθφξε, θαί ιφγνλ αλπκλείλ ζε, έκπλεπζνλ ζηε.
χ ηφλ ζηαπξφλ, ηψλ ζψλ επ' ψκσλ αξάκελνο, ηψ δηά ζέ ηήλ ζηαχξσζηλ, ηήλ
εζεινχζηνλ, ππνκείλαληη Πάηεξ, λεθξψζαο ζνπ ηήλ ζάξθα, θαηεθνινχζεζαο.
Αζθεηηθψο, ηψ δπζκελεί ζπκπιεθφκελνο, θαί ηήλ εμ χςνπο δχλακηλ
επηθαινχκελνο, εηαπείλσζαο ηνχηνλ, θαί λίθεο αλεπιέμσ, Πάηεξ δηάδεκα.
Θενηνθίνλ
Σίο εμεηπείλ, ζνχ θαη' αμίαλ δπλήζεηαη, ηήλ ππέξ ιφγνλ ζχιιεςηλ, Θεφλ γάξ
ηέηνθαο, ελ ζαξθί Παλαγία, εκίλ απηθαλέληα, ζσηήξα πάλησλ εκψλ.
Σνχ Αζαλαζίνπ
Χδή γ'
Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο
Απφ παηδφο ηή πξφο Θεφλ, αγάπε ζπλεηιεκκέλνο, ηνχο νκήιηθαο ηψλ παίδσλ
αζξνίδσλ, θαί ρνξείαλ ζπληζηψλ, πλεπκαηηθψο εξξχζκηδεο, ηψλ παηδηθψλ
παλζφθσο, ηνχηνπο εζψλ εμαηξνχκελνο.
νθίαο έξσηη βιεζείο, πξφο ηήλ επδαίκνλα πφιηλ, Κσλζηαληίλνπ παξαγίλε
ζεφθξνλ, θαί σο κέιηηηα ζνθή, θαί κεινπξγφο ηά θαίξηα ηψλ ιφγσλ
ζπλαζξνίζαο, ηά πεξηηηά θαηαιέινηπαο.
Ηζηίσ Πάηεξ ηνχ ηαπξνχ, ηήλ ςπρηθήλ ζνπ νιθάδα, θπβεξλήζαο επζηαιψο ηε
θαί θνχθσο, ηήλ ηνχ βίνπ ραιεπήλ πνληνπνξίαλ ήλπζαο, θαί πξφο γαιήλεο

ζείνπο, ήρζεο ιηκέλαο καθάξηε.
Θενηνθίνλ
Ο πξφ αηψλσλ γελλεζείο, εθ ηνχ Παηξφο απνξξήησο, επ' εζράησλ εθ
γαζηξφο ζνπ πξνήιζε, θαί εζέσζελ εκψλ, ηήλ θχζηλ Μεηξνπάξζελε, ηνχο
ηψλ Οζίσλ δήκνπο, πεξηθαλψο επαγφκελνο.
Σνχ Λακπαδνχ
χ ηψ ιφγσ ζνπ Κχξηε
Ζ ζπράδσλ έλ φξεζη, θαί ζπειαίνηο θξππηφκελνο, ράξηλ ζετθήλ εθνκίζσ,
ζεφθξνλ καθάξηε.
Σαπεηλψζεη πςνχκελνο, ηή αγάπε πηεξνχκελνο, πξφο ηάο λνεηάο
θαηαπαχζεηο, κεηέβεο Παηήξ εκψλ.
Δγθξαηεία ζπλέδεζαο, ζενθφξε Παηήξ εκψλ, φζελ ηνχ ερζξνχ ηήλ θαθίαλ,
ζεφθξνλ δηέθπγεο.
Θενηνθίνλ
Σνχο εηο ζέ θαηαθεχγνληαο, απφ πάζεο δεφκεζα, ξχζαη απεηιήο ε ηεθνχζα,
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Δθ λεφηεηνο πάληα θαηαιηπψλ, ηά ηνχ βίνπ επίθεξα θαί ηεξπλά, πξνζχκσο
εθνινχζεζαο, ηψ θαινχληί ζε ζηε, θαί επ' ψκσλ άξαο, ηαπξφλ σο
αθήθναο, ελ λεζηείαηο Πάηεξ, ηφ ζψκα θαηέηεμαο, φζελ θαί Πνηκέλα, ηψλ
νηθείσλ πξνβάησλ, θαιψο πξνρεηξίδεηαη, ν παλάγαζνο Κχξηνο, Αζαλάζηε
ζηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθιέθησο Μήηεξ Θενχ, ηψ
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ ζπλέρνληα, θαί εθ καδψλ εζήιαζαο, ηφλ
πάληαο εθηξέθνληα, θαί ελ αγθάιαηο έζρεο, ηφλ πάληα βαζηάδνληα, φζελ
δπζσπψ ζε, Παλαγία Παξζέλε, ξπζζήλαη πηαηζκάησλ κνπ, φηαλ κέιισ
παξίζηαζζαη, πξφ πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ, Γέζπνηλα Παξζέλε αγλή, ηήλ
ζήλ βνήζεηαλ ηφηε κνη δψξεζαη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα ν δνχιφο ζνπ.
Σνχ Αζαλαζίνπ
Χδή δ'
χ κνπ ηζρχο Κχξηε
Ννχλ ηψλ παζψλ, θαζεγεκφλα πνηνχκελνο, θαη ελζένηο, έξγνηο
πνδεγνχκελνο, ζχ ηήλ θαιήλ, ήλπζαο νδφλ, θαί ηάο ηψλ δαηκφλσλ, ελέδξαο
θαί παλνπξγεχκαηα, θαί ηάο ξαδηνπξγίαο επζεβψο απεθξνχζσ, σο ερέθξσλ
ηφ θξείηηνλ ειφκελνο.

Τπεηζειζψλ, ηφλ ειαθξφλ ηνχ Κπξίνπ δπγφλ, θαί ηψ ζείσ, θφβσ
ζηνηρεηνχκελνο, θαί θαζαξζείο, ζψκα θαί ςπρήλ, γέγνλαο αγλείαο, θαί
ζσθξνζχλεο ππφζεζηο, θαί φξνο εγθξαηείαο, θαί ζθξαγίο απαζείαο, θαί
αγάπεο εηθψλ Αζαλάζηε.
Μεηεζρεθψο, ηήο θαζ' εκάο θαί ηήο ζχξαζελ, ζχ παηδείαο, εκθηινζνθψηαηα,
ηφ πξνζθπέο θαί ιπζηηεινχλ, εθάζηεο δηείιεο, δηθαηνζχλε θξαηηφκελνο,
θξνλήζεη, ηαπεηλψζεη, ζπλέζεη θαί αλδξεία, θαί ηνίο άιινηο εκπξέπσλ
ραξίζκαζη.
Θενηνθίνλ
Νψηνηο θξηθηψο, ρεξνπβηθνίο επνρνχκελνο, ν Γεζπφηεο, ζξφλνλ ψζπεξ
πχξηλνλ, ηήλ ζήλ Αγλή, ψθεζε λεδχλ, θαί ζαξθφο πξνζιήςεη, ηήλ
αλζξσπίλελ εζέσζελ, νπζίαλ σο δηδάζθεη, ν θιεηλφο ελ Οζίνηο, Αζαλάζηνο
κφλε παλχκλεηε.
Σνχ Λακπαδνχ
Δηζαθήθνα Κχξηε
Δπσδία γελφκελνο, ελ ηψ Υξηζηψ, ηαίο ζείαηο αξεηαίο ζνπ, ηακάησλ κχξα
βξπεηο ζεφπλεπζηε.
Φαλεξνχζαη θξππηφκελνο, ππφ Θενχ, εηο δφμαλ ηνπηνπ Πάηεξ, επί ρξφλνηο
πιείζηνηο καθαξηψηαηε.
Σψλ ιεηςάλσλ ζνπ έρνληεο, λχλ ηήλ ζνξφλ, εθ ηαχηεο εμαληινχκελ, Λακπαδέ
ηάο ξψζεηο αλεπθεκνχληέο ζε.
Θενηνθίνλ
Γπζσπνχκέλ ζε, Άρξαληε, ηήλ ηφλ Θεφλ, αζπφξσο ζπιιαβνχζαλ, ηνχ αεί
πξεζβεχεηλ ππέξ ηψλ δνχισλ ζνπ.
Σνχ Αζαλαζίνπ
Χδή ε'
Ίλα ηί κε απψζσ
θζεο ψζπεξ καγλήηεο, έιθσλ ηή γιπθχηεηη Πάηεξ ηψλ ιφγσλ ζνπ, πξφο
δηδαζθαιίαλ, θαί αθφαζηλ ηψλ παξαηλέζεσλ, ηνχο εθηεκέλνπο, δηελεθψο νξάλ
θαί βιέπεηλ, ηφ ζεπηφλ θαί ραξίελ ζνπ πξφζσπνλ.
Νφκνηο ζείνηο ππείθσλ, θαί ηαίο πξνζηαγαίο πεηζαξρψλ ηνχ πνηήζαληνο,
λνκνζέηεο ψθζεο, κνλαζηψλ θαί θαλψλ αθξηβέζηαηνο, παηδεπηήο αθξφλσλ,
θαί νδεγφο πεπιαλεκέλσλ, θαί θσζηήξ ηψλ ελ ζθφηεη Ανίδηκε.
Αξεηψλ εθκαγείνλ, θαί ηψλ ραξηζκάησλ δνρείνλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Αγίνπ
πέισλ, Ηεξφλ θαί ηεξπλφλ θξνληηζηήξηνλ, εδνκήζσ πάζαλ, δηαγσγήλ θαί
πνιηηείαλ, πξνζθπή κνλαζηαίο εθηηζέκελνο.

Θενηνθίνλ
Ρεηνξεχνλ νπ ζζέλεη, ζηφκα θαη' αμίαλ ζε κέιπεηλ Παλχκλεηε, αλσηέξαλ
νχζαλ, Υεξνπβίκ θαί απάζεο ηήο θηίζεσο, δηφ ζχλ ηψ ζείσ, Αζαλαζίσ ηφλ
Γεζπφηελ, ππέξ πάλησλ εκψλ θαζηθέηεπε.
Σνχ Λακπαδνχ
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο
Σαίο ζετθαίο αζηξαπαίο, ιακπαδνπρνχκελνο αεί ήζηξαςαο, θσηηζηηθήλ αίγιελ
ηακάησλ, θσηίδσλ ηνχο πηζηνχο, ηαχηελ ζνπ ηήλ κλήκελ, γεξαίξνληαο ζηε.
Κιήζεη θαηάιιεινλ, πξάμηλ δεηθλχκελνο ιακπάο πέθπθαο, ηψ ζετθψ
πξνζαλαπηνκέλε, ηνχ Πλεχκαηνο ππξί, θαί ηήο ακαξηίαο ηήλ χιελ
ζπκθιέγνπζα.
Μχξνλ εδχπλννλ, εμ αελάσλ ζεζαπξψλ ζηε, ηψλ ζετθψλ πεγψλ αλαβιχδεηο,
δηψθσλ ηψλ παζψλ, πάζαλ δπζσδίαλ, εηο δφμαλ Θενχ εκψλ.
Θενηνθίνλ
νί ηή ηεθνχζε Υξηζηφλ, ηφλ ηνχ παληφο Γεκηνπξγφλ θξάδνκελ, Υαίξε αγλή,
ραίξε ε ηφ θψο, αλαηείιαζα εκίλ, ραίξε ε ρσξήζαζα, Θεφλ ηφλ αρψξεηνλ.
Σνχ Αζαλαζίνπ
Χδή ο'
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Δλέθξσζαο ζαξθηθάο, επηζπκίαο ηνίο πφλνηο ζνπ, εζηαχξσζαο ζεαπηφλ,
θφζκσ θαί ηνίο πάζεζη, λεζηείαηο θαί δάθξπζη, πξνζεπραίο θαί χκλνηο,
αλελδφηνηο πξνζεδξεχσλ Θεψ.
Σψλ κνλαζηψλ αξρεγφο ηψλ ελ ηψ φξεη ηνχ, Άζσλνο, θαί ηχπνο θαί
ραξαθηήξ, ελαξέησλ πξάμεσλ, ππάξρσλ εθφζκεζαο, ηά εθείζε πάληα, ηψλ
αδχγσλ θαηαγψγηα.
Ζδχο, επζχο θαί ρξεζηφο, επηεηθήο ηε θαί κέηξηνο, εππξφζηηνο πξνζελήο,
ειεήκσλ πέθπθαο, ζπκπαζήο θαί εχζπιαγρλνο, ηιαξφο ηνίο ηξφπνηο,
ρξηζηνκίκεηνο ηνίο ήζεζη.
Θενηνθίνλ
Νένο θαζάπεξ Μσζήο, αλαθαλείο θαηεζθεχαζαο, νηά πεξ άιιελ ζθελήλ,
κάλδξαλ Παλζεβάζκηε, ήλ θαί ππεξεχμεζαο, πφλνηο θαί ηδξψζη, θαί αλέζνπ
ηή Μεηξί ηνχ Θενχ.
Σνχ Λακπαδνχ
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
Γηειζψλ ηφ ηνχ βίνπ θιπδψληνλ, αχξαηο ζείνπ Πλεχκαηνο νηαθηδφκελνο, πξφο

ηνχο ιηκέλαο έθζαζαο, ηήο εθεί θαηαπαχζεσο ζηε.
Μνλαζηψλ ππνηχπσζηο γέγνλαο, ηήλ γάξ Ζιηνχ εμεηθφληζαο έξεκνλ,
εθεζπράδσλ ζηε, θαί ηά πάζε μεξαίλσλ ηνχ ζψκαηνο.
Ο βπζφο ηψλ δαθξχσλ ζνπ γέγνλε, πάλησλ ηψλ δαηκφλσλ Μαθάξηε φιεζξνο,
θαί θσηηζκφο ηήο πνίκλεο ζνπ, ηήο αεί ζε ηηκψζεο παλφιβηε.
Θενηνθίνλ
πκπαζείαο ηήο ζήο κε αμίσζνλ, ε ηφλ ζπκπαζέζηαηνλ Λφγνλ θπήζαζα, ηφλ
ηψ νηθείσ αίκαηη, εθ θζνξάο ηνχο αλζξψπνπο ξπζάκελνλ.
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. δ'
Σή ππεξκάρσ
Χο ηψλ αυισλ νπζηψλ ζεσξφλ άξηζηνλ, θαί πξαθηηθφλ πθεγεηήλ
παλαιεζέζηαηνλ, επθεκνχκέλ ζε ε πνίκλε ζνπ, θαί βνψκελ, Μή ειιίπεο
ηθεηεχεηλ πξφο ηφλ Κχξηνλ, ιπηξσζήλαη πεηξαζκψλ θαί πεξηζηάζεσλ, ηνχο
βνψληάο ζνη, Υαίξνηο Πάηεξ, Αζαλάζηε.
Ο Οίθνο
Αλσζέλ ζνπ ηήλ θιήζηλ, εηιεθψο παξαδφμσο, αζάλαηνλ δσήλ εθιεξψζσ,
κεηά ζψκαηνο γάξ επί γήο, αζσκάησλ βίνλ κεηειζψλ, γέγνλαο ηνίο πάζεζηλ
αλάισηνο, δηφ ζε επθεκνχκελ Πάηεξ.
Υαίξνηο, θαηδξφλ κνλαδφλησλ θιένο, ραίξνηο, ιακπξά ζσθξνζχλεο ζηήιε.
Υαίξνηο, ηήο αλδξείαο αξίδεινλ γλψξηζκα, ραίξνηο, ηήο παλζφθνπ
θξνλήζεσο έλδεημηο.
Υαίξνηο, ζηάζκε ηζνζηάζηνο δηθαηνζχλεο αθξηβνχο, ραίξνηο, ιφγσ
θαηαξηίζαο ζνπ ηψλ πξαθηέσλ ηάο νξκάο.
Υαίξνηο, λνχο απνιαχσλ ελλνηψλ απνξξήησλ, ραίξνηο, πάζαλ ηήλ θηίζηλ
επζεβψο δηαζξήζαο.
Υαίξνηο, δη' νχ εζρχλζεζαλ δαίκνλεο, ραίξνηο, δη' νχ πάλ πάζνο
λελέθξσηαη.
Υαίξνηο, ιηκήλ ηψλ ελ δάιε ηνχ βίνπ, ραίξνηο, ζσηήξ ηψλ πηζηψο ζνη
βνψλησλ.
Υαίξνηο, Πάηεξ Αζαλάζηε.
πλαμαξηνλ
Σή Δ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ θαί ζενθφξνπ Παηξφο εκψλ
Αζαλαζίνπ ηνχ ελ ηψ Άζσ.
ηίρνη
Μέγαο κέλ Αληψληνο, αξρή Παηέξσλ.
Θείνο δ' Αζαλάζηνο έλζενλ ηέινο.
Κάλ' Αζαλάζηνο χζηεξνο ρξφλνηο,
Αιι' ππεξέζρε θαί παιαηνχο ηνίο πφλνηο.
Αζαλαζίσ θαί καζεηψλ εμάδη,
Νανί ιχνληαη ζσκάησλ λανχ ιχζεη.
Πέκπηε δ' Αζαλάζηνλ άγνλ λφεο άζηπ ζενίν.

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Λακπαδνχ.
ηίρνη
Άξδσλ ειαίσ Λακπαδφο ηήλ ιακπάδα
Έηνηκνο εγγίζαληνο ήλ ηνχ Νπκθίνπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σνχ Αζαλαζίνπ
Χδή δ'
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ
Δηο πάζαλ δηέδξακε, ζρεδφλ ηήλ θηίζηλ ηήο πνιηηείαο ζνπ, θαί ηψλ
θαηνξζσκάησλ ν θζφγγνο Πάηεξ, θαί εηο πεξίδνμνλ, έθζαζαο χςνο Θενχ ζε
δνμάζαληνο, θαί πεξηβφεηφλ ζε πάζη πνηήζαληνο.
Πελήησλ πξνκήζεηα, ρεξψλ πξνζηάηεο, πξνλνεηήο νξθαλψλ, ιππνπκέλσλ
ηαρεία παξακπζία, θηλδπλεπφλησλ ιηκήλ, αδηθνπκέλσλ αληίιεςηο γέγνλαο, ηφλ
ζφλ κηκνχκελνο Πάηεξ δηδάζθαινλ.
Αζηέξα παγθφζκηνλ, θαί κνλαδφλησλ θσζηήξα άδπηνλ, βνεζφλ ελ αλάγθαηο,
ακαξηαλφλησλ κέγα πξνζθχγηνλ, εηδψο κεζίηελ θαί πξέζβπλ πξνβάιινκαη,
πξφο ηφλ Γεζπφηελ Υξηζηφλ ζε παλζεβάζκηε.
Θενηνθίνλ
Ηδείλ εθηέκελνο, ν ζφο ζεξάπσλ ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ, ηήλ απφξξεηνλ
δφμαλ Θενγελλήηνξ, ηνχηνπ ηφλ ηίκηνλ ηαπξφλ ιαβψλ εθνινχζεζε, ηνίο
δσεθφξνηο απηνχ θαί ζείνηο ίρλεζηλ.
Σνχ Λακπαδνχ
Ο ηήλ θάκηλνλ πάιαη
Σάο βξαδνχζαο θακίλνπο, ηψλ παζψλ θαηαζβέζαο, εγθξαηείαο ηή δξφζσ,
Μαθάξηε εβφαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Φσηνβφινηο ιακπάζη, ηψλ ελ ζνί ραξηζκάησλ, θαηαπγάδεηο θαξδίαο, ηψλ
πίζηεη κεισδνχλησλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Σαπεηλφο ηή θαξδία, πςειφο πνιηηεία θαί ελ ζαχκαζη Πάηεξ, εδείρζεο
αλακέιπσλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Ο ελ κήηξα νηθήζαο, θαί ηερζείο εθ Παξζέλνπ, ν ηφλ Άδελ ζθπιεχζαο, θαί ηά
έζλε θσηίζαο, επινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Σνχ Αζαλαζίνπ

Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Νεαληθψο ηξνπνχκελνο, ηάο αξράο Αζαλάζηε, θαί ηάο εμνπζίαο, ηάο ηνχ
ζθφηνπο κέγηζηνο, δηδάζθαινο πέθπθαο, θαί νδεγφο ζσηήξηνο, ηάο
επηβνπιάο, θαί ηάο ελέδξαο θαί δφινπο, απηψλ αλαθαιχπησλ, θαί ηήλ πνίκλελ
ζνπ πάζεο, δαηκφλσλ θαθνπξγίαο, απνίκαληνλ θπιάηησλ.
Δπί ηήο γήο σο άλζξσπνο, πεξηψλ ηφ πνιίηεπκα, ελ ηνίο νπξαλνίο, σο
αιεζψο εθέθηεζν, Αγγέινηο εθάκηιινο, αλαθαλείο ηήλ δηαγσγήλ, θαί ηήλ
πνιηηείαλ, εθηειψλ ηήλ εθείλσλ, κεζ' ψλ λχλ αλακέιπεηο, Ηεξείο επινγείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
έ ζπλειζφληεο ζήκεξνλ, επαμίσο γεξαίξνκελ, θαί ηήλ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ,
ηηκψκελ ιάξλαθα, παζψλ απνιχηξσζηλ, ακαξηεκάησλ άθεζηλ, πάζεο
ζπκθνξάο, θαί πεξηζηάζεσο ιχζηλ, αηηνχκελνη επραίο ζνπ, ηήλ αγίαλ ζνπ
κλήκελ, πηζηψο θαί ραξκνζχλσο, ηεινχληεο εηο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Χο Ζιηνχ ηφ πξφηεξνλ, ηφ Καξκήιηνλ ψθεζελ, νχησ θαί απηφο, ηψ ξεη ηψ
ηνχ Άζσλνο, ζρνιάδσλ επφζεζαο θαζ' εαπηφλ ζπλείλαη Θεψ, θαί ζεαξρηθαίο
θαηαπγαζζείο ζεσξίαηο, ζεξάπσλ αλεδείρζεο, ηήο αγλήο Θενηφθνπ, βνψλ
απηή ηφ Υαίξε, κεηά ηνχ Αξραγγέινπ.
Σνχ Λακπαδνχ
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Απνθαιχςεζη θξηθηαίο, θαί ζεκείνηο θνβεξνίο Πάηεξ ζεφθξνλ, αγλννχζηλ
εγλψζζεο, θαί επί ρξφλνηο πνιινίο, εθάλεο πακκάθαξ θξππηφκελνο, κχξα
ηακάησλ, εκίλ αλαπεγάδσλ.
Υάξηλ αέλανλ εκίλ, αλαβιχδεηο εθ πεγψλ ηνχ ζσηεξίνπ, αξδεπφκελνο Μάθαξ,
θαί δηαζψδεηο εκάο, θηλδχλσλ θαί παζψλ θαί ζιίςεσλ, ηνχο επηηεινχληαο, ηήλ
ζήλ αγίαλ κλήκελ.
Αγγειηθψο επί ηήο γήο, δηαλνία θαζαξά επνιηηεχζσ, θαί Αγγέινηο ζπλήθζεο,
απνιπζείο ηήο ζαξθφο, Τκλείηε βνψλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Σφλ εθ Παηξφο κνλνγελή, γελλεζέληα ζετθψο πξφ ηψλ αηψλσλ, επ' εζράησλ
ηερζέληα, εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθί, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Σνχ Αζαλαζίνπ
Χδή ζ'
Δμέζηε επί ηνχησ

Αγλείαλ, ζσθξνζχλελ θαί θαζαξάλ, πνιηηείασ θαί βίνλ αθίβδεινλ, θαί
αγσγήλ, άζαξθνο θαζάπεξ επί ηήο γήο, ηεηειεθψο αλέδξακεο, πξφο ηάο
νπξαλίνπο δηαηξηβάο, θαί πάζη ζπλαγάιιε, νζίνηο θαί δηθαίνηο, θαζηθεηεχσλ
ππέξ πάλησλ Υξηζηφλ.
Μεγάισο κεγαιχλαο επί ηήο γήο, ηφλ νηθείνλ Γεζπφηελ θαί κέιεζη, ηνίο
ζεαπηνχ, δηά ζεσξίαο θαί πξαθηηθήο, ηνχηνλ δνμάζαο έλδνμνο, ψθζεο θαί
πεξίβιεπηνο πασηαρνχ, εγέλνπ ζενθφξε, ηήλ αξεηήλ γάξ νίδελ, φλησο
αηδείζζαη θαί πνιέκηνο.
Ζλψζεο Αζσκάησλ ηαίο ζηξαηηαίο, θαί Οζίσλ ρνξνίο ζπλεξίζκεζαη, θαί
εθιεθηνίο, πάζη ζπγρνξεχεηο κεηεζρεθψο, ηήο αιεζνχο ζεψζεσο, θαί ηήο
αζαλάηνπ Πάηεξ δσήο, κεζ' ψλ ππέξ ηήο πνίκλεο, ηήο ζήο αδηαιείπησο, ηφλ
ζφλ Γεζπφηελ θαζηθέηεπε.
Θενηνθίνλ
Ναφο εγηαζκέλνο ρσξεηηθφο, ηνχ ελφο ηήο Σξηάδνο ππάξρνπζα, λαφλ ν ζφο,
Γέζπνηλα ζεξάπσλ θαί επαγέο, ζεκλείνλ Αζαλάζηνο, ήγεηξελ εηο δφμαλ ζνπ
θαί Σηκήλ, ελ ψ αθαηαπαχζησο, κή παχζε δσξνπκέλε, ηήλ ζπκκαρίαλ ηαίο
πξεζβείαηο ζνπ.
Σνχ Λακπαδνχ
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λνγνλ
Ο δη' εκάο ελ ζπειαίσ, γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, ζπειαίσ θεθξπκκέλελ Ηεξψο,
ιακπαδνπρηα ηνχ Πλεχκαηνο, Λακπαδέ ζενθφξε, πηζηνίο απνθαιχπηεη ηήλ
ζεπηήλ, ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ζήθελ, πεγάδνπζαλ ηάκαηα.
Αζθεηηθψο εγσλίζσ, ηφλ αγψλα ηειέζαο, θαί πάζαο ηάο παγίδαο ηνχ ερζξνχ,
παηήζαο δηαζψδεηο εθ θζνξάο, ηνχο ηηκψληάο ζε πφζσ, πακκάθαξ ζενθφξε
Λακπαδέ, νδεγψλ εκάο Πάηεξ, πξφο ηξίβνλ ηήλ νπξάληνλ.
Θενηνθίνλ
Φείζαί κνπ Κχξηε θείζαη, φηαλ κέιιεο κε θξίλαη, θαί, κή θαηαδηθάζεο κε εηο
πχξ, κή ηψ ζπκψ ζνπ ειέγμεο κε, Γπζσπεί ζε Παξζέλνο, ε ζέ θπνθνξήζαζα
Υξηζηέ, ηψλ Αγγέισλ ηά πιήζε, θαί ηψλ Οζίσλ ηάγκαηα.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Σψλ Μαζεηψλ νξψλησλ ζε
Χο ηειαπγήο αλέηεηιαο εθ θιηκάησλ, Δψαο θαεζθφξνο θαί Δζπεξίσλ, κέξε,
Αζαλάζηε εθψηηζαο, ζψλ αξεηψλ ιακπξφηεζηλ, αιιά κή παχζε πξεζβεχσλ,
ππέξ ηνχ θφζκνπ Κπξίσ.
Θενηνθίνλ
Παλεπαγήο Παληάλαζζα ηθεζίαηο, ηνχ ζνχ ηηκησηάηνπ Αζαλαζίνπ, θχιαηηε ηήλ
πνίκλελ ζνπ απξφζςαπζηνλ, πάζεο ελαληηφηεηνο, δηαπαληφο ζε πκλνχζαλ,
ηήλ πξνζηαζίαλ ηνχ θφζκνπ.

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα
ηά εθεμήο γ', δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο πι. δ'
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Σίκηνο φλησο ν ζάλαηνο, ηνχ ζνχ Οζίνπ Υξηζηέ, ελαληίνλ ζνπ πέθπθελ, ηδνχ
γάξ αλέβιπζελ, εθ πνδφο ν ζεξάπσλ ζνπ, πεγήλ αηκάησλ θαί κεηά ζάλαηνλ,
παληνίαο λφζνπο απνδηψθνπζαλ, θαί θπγαδεχνπζαλ, πνλεξίαο πλεχκαηα, νίο
έηη δψλ, αληηπαξεηάμαην, θαί κέρξηο αίκαηνο. (Γίο)
Πεγήλ ζαπκάησλ αλέδεημε, θαί πνηακφλ δσξεψλ, ηήλ ζνξφλ ηψλ ιεηςάλσλ
ζνπ, ηνίο βξνηνίο ν Κχξηνο, Αζαλάζηε πάλζνθε, ηπθινίο ηφ βιέπεηλ αχηε
δεδψξεηαη, ειεθαληίδα ιέπξαλ εθάζεξε, ζπλερνκέλνπο ηε αθαζάξηνηο
πλεχκαζηλ, εθ ηήο απηψλ, εμνπζίαο ξχεηαη, θαί ζσθξνλνχληαο πνηεί.
Υαίξνηο αζθεηψλ αγιάτζκα, ηψλ κνλαδφλησλ αζηήξ, ηψλ πνηκέλσλ, ηφ
θαχρεκα, Πάηεξ Αζαλάζηε, ηψλ Οζίσλ νκφζθελε, ραίξε αγάπεο θαί
ζσθξνζχλεο πεγή, ραίξε Σξηάδνο ηφ θαηαγψγηνλ, ραίξε ιακπξφηαηε, ιχρλε
δηαθξίζεσο, ραίξε θαλψλ, αξεηψλ επζχηαηε, θαί ζηήιε έκςπρε.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Πξφο ηφ, Υξηζηνχ ηφλ Ηεξάξρελ
Σφλ ηήο Αζαλαζίαο επψλπκνλ, άπαληεο επθεκήζσκελ, ηφλ ελ ηψ Άζσ,
αλδξηθψο θαί γελλαίσο αζθήζαληα, φο θαί ηήλ πνίκλελ ζπλήγαγε ηαχηελ, θαί
νίθνλ Κπξίσ αλήγεηξε πφζσ, θαί ηή Μεηξί ηνπ Θενχ αλέζεην, ή θαί πξεζβεχεη
ππέξ εκψλ, ηψλ ελ πίζηεη ηεινχλησλ ηήλ κλήκελ απηνχ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο πι. β'
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ. Σά Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηνχ
Αγίνπ Αζαλαζίνπ ε γ' θαί ο' Χδή.

ΤΖ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ ηζψε ηνχ Μεγάινπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Φαηδξά εμαλέηεηιε, θαζάπεξ ήιηνο ζηε, ε παλένξηνο κλήκε ζνπ, αθηίζηλ
αζηξάπηνπζα, ηψλ ζψλ ελαξέησλ, πξάμεσλ πακκάθαξ, θαί θαηαπγάδνπζα
πηζηψλ, ηάο δηαλνίαο θέγγεη ζαπκάησλ ζνπ, Απηήλ νχλ ενξηάδνληεο,
πεξηραξψο ζε γεξαίξνκελ, θαί πηζηψο καθαξίδνκελ, κνλαδφλησλ ηφ θαχρεκα.
Άγγεινο επίγεηνο, νίά πεξ άιινο εβίσζαο, εγθξαηεία ηφ ζσκά ζνπ, καξάλαο
παλφιβηε, θαί ηαίο αγξππλίαηο, θαί κλήκελ ζαλάηνπ, δηελεθψο εκκειεηψλ, ηά
ζεία Πάηεξ επαπμαλφκελνο, κεγίζηαηο αλαβάζεζη, πξφο εθεηψλ ηφ αθξφηαηνλ,
φζελ φλησο θαηήληεζαο, επ' απηήλ ηήλ αθξψξεηαλ.
Θαχκα ππέξ έλλνηαλ, ελ ηή θνηκήζεη ζνπ γέγνλελ, νζηφθξνλ ζεζπέζηε, ελίθα
ν ζίαζνο, ηψλ αγίσλ Πάηεξ, επέζηε αζξφνλ, ψζπεξ, γάξ ήιηνο ζνθέ, ηφ
πξφζσπφλ ζνπ εμαλαηέηαιθε, δεινχλ ηήλ αζηξαπφκνξθνλ, ηήο ζήο ςπρήο
θαζαξφηεηα, θαί πηζηνχκελνλ άπαληαο, νίνπ ηέινπο ηεηχρεθαο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηφ θαζαξψηαηνλ, ηνχ Βαζηιέσο παιάηηνλ, δπζσπψ Πνιπυκλεηε, ηφλ λνχλ
κνχ θαζάξηζνλ, ηφλ εζπηισκέλνλ, πάζαηο ακαξηίαηο, θαί θαηαγψγηνλ ηεξπλφλ,
ηήο ππεξζένπ Σξηάδνο πνίεζνλ, φπσο ηήλ κεζηηείαλ ζνπ, θαί ηφ ακέηξεηνλ
έιενο, κεγαιχλσ ζσδφκελνο, ν αρξείνο ηθέηεο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Έθεξεο Παλάκσκε, ελ ηή θαξδία ζνπ δίζηνκνλ, πκεψλ ζνη σο έθεζε,
ξνκθαίαλ θαί ηέηξσζαη, ελ απηή ηά ζπιάγρλα, θαί ηάο δηαζέζεηο, σο εζεάζσ
ζφλ Τηφλ, επί ηνχ μχινπ ζεκλή θξεκάκελνλ, δηφ θαί αλεθξαχγαδεο, Σέθλνλ
εκφλ κή παξίδεο κε, αιιά ζπεχζνλ αλάζηεζη, σο πξνείπαο καθξφζπκε.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο α'
Σήο εξήκνπ πνιίηεο θαί ελ ζψκαηη Άγγεινο, θαί ζαπκαηνπξγφο αλεδείρζεο
ζενθφξε Παηήξ εκψλ ηζψε, λεζηεία, αγξππλία, πξνζεπρή, νπξάληα
ραξίζκαηα ιαβψλ, ζεξαπεχεηο ηνχο λνζνχληαο, θαί ηάο ςπράο ηψλ πίζηεη
πξνζηξερφλησλ ζνη, Γφμα ηψ δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη,
δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά ζνχ πάζηλ ηάκαηα.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Οζίνπ

νχηνο.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Άζσκελ ηψ Κπξίσ
Πάζεζη λεθξσζέληα, δψσζφλ κε Πάηεξ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηή δσή λχλ ηψλ
δψλησλ παξξεζία πνιιή παξηζηάκελνο.
Έξσηη Πάηεξ ζείσ, έξσηαο ζαξθφο απνθξνπζάκελνο, εθνινχζεζαο πφζσ,
ηψ θαινχληη ηζψε καθάξηε.
Αίγιελ άυινλ Πάηεξ, έλδνλ ελ θαξδία εηζδεμάκελνο, εθσηίζζεο θαί πάζαλ,
ηψλ παζψλ ηήλ αριχλ εμεθάληζαο.
Θενηνθίνλ
ψζφλ κε ηφλ ελ δάιε, παζψλ εδνλψλ θιπδσληδφκελνλ, ηφλ σηήξα
ηεθνχζα, ηνχ παληφο ηήλ γαιήλελ παλάκσκε.
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
άξθα θαζππέηαμαο, ηψ ινγηζκψ ζηεξξψο ζηε, ηήλ δέ ςπρήλ έδεημαο
δνπιεία, ηψλ παζψλ αηαπείλσηνλ.
Πφλνηο ζνπ ηήλ άξνπξαλ, ηήλ ηήο ςπρήο ζνθψο ζηε, θαιιηεξγψλ, ζηάρπλ
απαζείαο, θαί ζαπκάησλ εμήλζεζαο.
Νέθξσζηλ ελδέδπζαη, δσνπνηφλ Υξηζηφλ έλδνμε, ηρλειαηψλ, φζελ αληζηάλ ζνη,
θαί λεθξνχο ράξηλ δίδσζη.
Θενηνθίνλ
Σφπνλ αγηάζκαηνο, θαί λνεηήλ Αγλή ηξάπεδαλ, άξηνλ Υξηζηφλ, ηήλ δσήλ ηψλ
φισλ, δεμακέλελ πκλνχκέλ ζε.
Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
αξθφο ηάο εδνλάο, εγθξαηείαο ηψ ηφλσ, ελέθξσζαο ζνθέ, αξεηψλ εκκειεία,
δηφ ηαίο αλαβάζεζηλ, απμαλφκελνο άξηζηα, Πάηεξ έθζαζαο, πξφο ηήλ
νπξάληνλ ηξίβνλ, θαί παξίζηαζαη, αεί Υξηζηψ ζχλ Αγγέινηο, ηζψε Παηήξ
εκψλ.
Θενηνθίνλ
Θενχ ζε θαί ηξνθφλ, θαί Μεηέξα εθάιεη, εθ γιψζζεο κεηξηθήο, ν ηήο ράξηηνο
θήξπμ, Θεφλ ηφλ ελ ζπιάγρλνηο ζνπ, εγλσθψο δηά Πλεχκαηνο, θαί ακλφλ
ηερζείο, απηφλ εδείθλπ δαθηχισ, θφζκνπ αίξνληα, ηάο ακαξηίαο Παξζέλε,
πξνζιήςεη ηνχ ρείξνλνο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ

Οξψζά ζε Υξηζηέ, ε παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ηαπξνχ, επισκέλνλ
εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε άθαηνο, νηθνλνκία
ζνπ αχηε, δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ ζνπ, ζνθφλ δεκηνχξγεκα;
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Δπνκβξία ηήο ράξηηνο, Πάηεξ πνηακπχο ζαπκάησλ αλέβιπζαο, κνιπζκψλ
απνθαζαίξνληαο, ηνχο ελ πίζηεη κάθαξ ζνί πξνζηξέρνληαο.
Οιπλχθηνηο δεήζεζη, θαί ηαίο παλεκέξνηο ζηε ζηάζεζη, ηήλ ςπρήλ
πξνθαζεξάκελνο, ηήο Σξηάδνο νίθνλ ηαχηελ έδεημαο.
Δλ εξήκνηο εκάθξπλαο, Πάηεξ θπγαδεχσλ θαί πξνζδερφκελνο, ζέ ηφλ
ζψδνληα καθάξηε, νιηγνςπρίαο θαί θαθψζεσο.
Θενηνθίνλ
Αιαηφκεηνλ φξνο ζε, πάιαη Αββαθνχκ πξνείδε Παλάκσκε, ν Θεφο εμ νχ
επέθαλε, θαί εκάο θζαξέληαο αλεθαίληζελ.
Χδή ε'
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη
Ναφο ηήο ηξηζειίνπ ζεφηεηνο, ρξεκαηίζαο παζψλ ηά ηλδάικαηα, ηήο ζήο
ςπρήο εμεκείσζαο.
Νεθξψζαο ηήο ζαξθφο ζνπ ηφ θξφλεκα, ζενθφξε, λεθξνχο εμαλέζηεζαο, ηή
ζπλεξγεία ηήο ράξηηνο.
Θενηνθίνλ
Σφλ ήιηνλ ηεθνχζα ηήο ράξηηνο, Θενηφθε, Παξζέλε ηφλ άδπηνλ, εζθνηηζκελνλ
κε θψηηζνλ.
Χδή ο'
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Σνχ θήηνπο ηνχ λνεηνχ, παλσιεζξίαλ δηέθπγεο, εγθξάηεηαλ πξνζεπρήλ,
αγάπελ αλφζεπηνλ, θξαηαηάλ ηαπείλσζηλ, θαί ζηνξγήλ βεβαίαλ, πξφο Υξηζηφλ
Πάηεξ θηεζάκελνο.
Υξηζηφο ζνπ ηά πξφο απηφλ, θαηεχζπλε δηαβήκαηα, ν δπλαηφο δπλαηφλ,
ζαθψο απεηξγάζαην, παηνχληα επ' φθεσλ, θαί ζθνξπίσλ θάξαο, ζενθφξε
Πακκαθάξηζηε.
Σή λεχζεη ηή πξφο Θεφλ, Θεφο ζαθψο ερξεκάηηζαο, ηή πξφο ηφ θψο νιηθή,
ζηνξγή θψο γεγέλεζαη, Άγγεινο επίγεηνο, ζενθφξε Πάηεξ, επνπξάληφο ηε
άλζξσπνο.
Θενηνθίνλ
Μαξία ηφ θαζαξφλ, ηήο παξζελίαο θεηκήιηνλ, θαζάξηζφλ κνπ ηφλ λνχλ, παζψλ
ακαπξψζεσο, θαί πιήξσζνλ ράξηηνο, θαί δηθαηνζχλεο, ηήλ θαξδίαλ κνπ

Παλάκσκε.
Ο Δηξκφο
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ,
αλάγαγέ δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο
ζσηεξίαο κνπ».
πλαμάξηνλ
Σή Σ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εηκψλ ηζψε ηνχ
κεγάινπ.
ηίρνη
Θενχ ηεζλεθσο ππμίσ πξνζεγξάθε,
Θείνπ ηζψεο Πλεχκαηνο ηφ ππμίνλ.
Βή δέ ηζψεο γήζελ εηο νπξαλφλ έθηε ακχκσλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αζιήζεσο ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Λνπθίαο ηήο
Παξζέλνπ, θαί Ρήμνπ Βηθαξίνπ θαί άιισλ πιείζησλ παζφλησλ ελ Κακπαλία.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Αζηίνπ (ή Αζηείνπ),
Δπηζθφπνπ Γπξξαρίνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ Αξρίππνπ, Φηιήκνλνο
θαί Ολεζίκνπ, θαί ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Απνιισλίνπ, Αιεμαλδξίσλνο θαί
Δπηκάρνπ.
Οη άγηνη εηθνζηηέζζαξεο κάξηπξεο, νη ηή Λνπθία θαί ηψ Ρήμσ
καξηπξήζαληεο, μίθεη ηειεηνχληαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
ιελ ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ αίγιελ, απνδέδεμαη λντ θεθαζαξκέλσ, θαί θσζηήξ
ηψλ πηζηψο, βνψλησλ ρξεκαηίδεηο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Θείσ ππξί ηήο εγθξαηείαο, εππξπφιεζαο αθάλζαο ακαξηίαο, θαί πξφο θψο
λνεηφλ, κεηήιζεο αλαθξάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
ψζφλ κε Μήηεξ ηνχ σηήξνο, ζπλερφκελνλ βπζψ ακαξηεκάησλ, θαί
παληνίαο ερζξνχ, εμάξπαζνλ θαθίαο, ίλα ηήλ ζήλ ζσδφκελνο, κεγαιχλσ
πξνζηαζίαλ.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Γηελεθέζη ρξψκελνο, πξνζεπραίο θαί δεήζεζη, ιχκελ εθ ςπρήο, ηήλ ηψλ

παζψλ απήιαζαο, θαί ηήο δηαλνίαο ζνπ, ηφ νπηηθφλ εθάζεξαο, φζελ
πξννξάλ, πξνθεηηθψο εμηψζεο, ηά κέιινληα ηζψε, επζεβψο αλακέιπσλ,
Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Αγγειηθψο εβίσζαο, κεηά ζψκαηνο ζηε, θαί ηάο ελαληίαο, εηξνπψζσ
θάιαγγαο, εληεχζελ εηο άυινλ, κεη' επθξνζχλεο Πάηεξ δσήλ, φπνπ ηψλ
Αγγέισλ θαηεζθήλσζαο ηάμεηο, κεζ' ψλ λχλ αλάθξάδεηο, Ηεξείο επινγείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Τινκαλνχζαλ πάζεζη, ηήλ ςπρήλ κνπ θαζάξηζνλ, ζνχ ηαίο πξφο ηφ ζείνλ
Ηεξαίο εληεχμεζη, θαί ηήο ζπλερνχζεο κε, αηρκαισζίαο ιχηξσζαη, Πάηεξ
ζενθφξε, θαζαξψο ίλα ςάιισ, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Αγηαζζείζα Πλεπκαηη, ππεδέμσ ελ κήηξα ζνπ, ηφλ Γεκηνπξγφλ ηήο,
αλζξσπίλεο θχζεσο, θαί ηνχηνλ εθχεζαο, αλεξκελεχησο Κφξε αγλή, φλ
αθαηαπαχζησο, αλπκλνχληεο βνψκελ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ,
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηψ
Γεκηνπξγψ, θαί Λπηξσηή αλεβφα, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αη ψλαο.
Χδή ζ'
Δθξημε πάζα αθνή
Γέδεηθηαη ζαχκα θνβεξφλ, θαη' απηφλ ζνπ ηφλ θαηξφλ ηήο θνηκήζεσο, ππέξ
ηφλ ήιηνλ, ηνχ ζνχ πξνζψπνπ, Πάηεξ αζηξάςαληνο, φηε παξέζηεζαλ ρνξνί,
Αγίσλ ηφ πλεχκά ζνπ, παξαιεςφκελνη, θαί Θεψ ηψ πνηεηή πξνζθνκίζνληεο.
Σαίο ζείαηο Μάθαξ θαιινλαίο, ελεδφκελνο θαί ζέζεη ζενχκελνο, θαί
ιακπξπλφκελνο, ηαίο θαλνηάηαηο εθείζελ ιάκςεζη, ηήλ θσηνθφξνλ ζνπ
πηζηψο, κλήκελ ηνχο γεξαίξνληαο, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, αριπψδνπο ηψλ παζψλ
ιχκεο ιχηξσζαη.
Γίθαηνο, άκεκπηνο παληφο, απερφκελνο θαθνχ Πάηεξ γέγνλαο, φζηνο άθαθνο,
Θεψ ιαηξεχζαο ελ νζηφηεηη, επαλεπαχζαην δηφ, Σξηάο ηή θαξδία ζνπ, ήο λχλ
ηξαλφηεξνλ, απνιαχεηο ηειαπγψο αμηάγαζηε.
Θενηνθίνλ
Δμ έξγσλ φισο ελ εκνί, ζσηεξία νπρ ππάξρεη Παλάκσκε, ηήλ ελαληίαλ γάξ,
νδεχσλ ηξίβνλ ζθφηνπο πεπιήξσκαη, αιι' ε ηφ θψο ηφ εθ θσηφο, εκίλ
αλαηείιαζα, θψηηζνλ ζψζφλ κε, κή παξίδεο κε δεηλψο απνιιχκελνλ.
Ο Δηξκφο
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν Όςηζηνο,
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο

άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, ηνχ ξζξνπ θαί Απφιπζηο
Αξρή
ΤΖ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ ηζψε ηνχ Μεγάινπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Φαηδξά εμαλέηεηιε, θαζάπεξ ήιηνο ζηε, ε παλένξηνο κλήκε ζνπ, αθηίζηλ
αζηξάπηνπζα, ηψλ ζψλ ελαξέησλ, πξάμεσλ πακκάθαξ, θαί θαηαπγάδνπζα
πηζηψλ, ηάο δηαλνίαο θέγγεη ζαπκάησλ ζνπ, Απηήλ νχλ ενξηάδνληεο,
πεξηραξψο ζε γεξαίξνκελ, θαί πηζηψο καθαξίδνκελ, κνλαδφλησλ ηφ θαχρεκα.
Άγγεινο επίγεηνο, νίά πεξ άιινο εβίσζαο, εγθξαηεία ηφ ζσκά ζνπ, καξάλαο
παλφιβηε, θαί ηαίο αγξππλίαηο, θαί κλήκελ ζαλάηνπ, δηελεθψο εκκειεηψλ, ηά
ζεία Πάηεξ επαπμαλφκελνο, κεγίζηαηο αλαβάζεζη, πξφο εθεηψλ ηφ αθξφηαηνλ,
φζελ φλησο θαηήληεζαο, επ' απηήλ ηήλ αθξψξεηαλ.
Θαχκα ππέξ έλλνηαλ, ελ ηή θνηκήζεη ζνπ γέγνλελ, νζηφθξνλ ζεζπέζηε, ελίθα
ν ζίαζνο, ηψλ αγίσλ Πάηεξ, επέζηε αζξφνλ, ψζπεξ, γάξ ήιηνο ζνθέ, ηφ
πξφζσπφλ ζνπ εμαλαηέηαιθε, δεινχλ ηήλ αζηξαπφκνξθνλ, ηήο ζήο ςπρήο
θαζαξφηεηα, θαί πηζηνχκελνλ άπαληαο, νίνπ ηέινπο ηεηχρεθαο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηφ θαζαξψηαηνλ, ηνχ Βαζηιέσο παιάηηνλ, δπζσπψ Πνιπυκλεηε, ηφλ λνχλ
κνχ θαζάξηζνλ, ηφλ εζπηισκέλνλ, πάζαηο ακαξηίαηο, θαί θαηαγψγηνλ ηεξπλφλ,
ηήο ππεξζένπ Σξηάδνο πνίεζνλ, φπσο ηήλ κεζηηείαλ ζνπ, θαί ηφ ακέηξεηνλ
έιενο, κεγαιχλσ ζσδφκελνο, ν αρξείνο ηθέηεο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Έθεξεο Παλάκσκε, ελ ηή θαξδία ζνπ δίζηνκνλ, πκεψλ ζνη σο έθεζε,
ξνκθαίαλ θαί ηέηξσζαη, ελ απηή ηά ζπιάγρλα, θαί ηάο δηαζέζεηο, σο εζεάζσ
ζφλ Τηφλ, επί ηνχ μχινπ ζεκλή θξεκάκελνλ, δηφ θαί αλεθξαχγαδεο, Σέθλνλ
εκφλ κή παξίδεο κε, αιιά ζπεχζνλ αλάζηεζη, σο πξνείπαο καθξφζπκε.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο α'
Σήο εξήκνπ πνιίηεο θαί ελ ζψκαηη Άγγεινο, θαί ζαπκαηνπξγφο αλεδείρζεο
ζενθφξε Παηήξ εκψλ ηζψε, λεζηεία, αγξππλία, πξνζεπρή, νπξάληα
ραξίζκαηα ιαβψλ, ζεξαπεχεηο ηνχο λνζνχληαο, θαί ηάο ςπράο ηψλ πίζηεη
πξνζηξερφλησλ ζνη, Γφμα ηψ δεδσθφηη ζνη ηζρχλ, δφμα ηψ ζέ ζηεθαλψζαληη,
δφμα ηψ ελεξγνχληη δηά ζνχ πάζηλ ηάκαηα.

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Οζίνπ
νχηνο.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Άζσκελ ηψ Κπξίσ
Πάζεζη λεθξσζέληα, δψσζφλ κε Πάηεξ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηή δσή λχλ ηψλ
δψλησλ παξξεζία πνιιή παξηζηάκελνο.
Έξσηη Πάηεξ ζείσ, έξσηαο ζαξθφο απνθξνπζάκελνο, εθνινχζεζαο πφζσ,
ηψ θαινχληη ηζψε καθάξηε.
Αίγιελ άυινλ Πάηεξ, έλδνλ ελ θαξδία εηζδεμάκελνο, εθσηίζζεο θαί πάζαλ,
ηψλ παζψλ ηήλ αριχλ εμεθάληζαο.
Θενηνθίνλ
ψζφλ κε ηφλ ελ δάιε, παζψλ εδνλψλ θιπδσληδφκελνλ, ηφλ σηήξα
ηεθνχζα, ηνχ παληφο ηήλ γαιήλελ παλάκσκε.
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
άξθα θαζππέηαμαο, ηψ ινγηζκψ ζηεξξψο ζηε, ηήλ δέ ςπρήλ έδεημαο
δνπιεία, ηψλ παζψλ αηαπείλσηνλ.
Πφλνηο ζνπ ηήλ άξνπξαλ, ηήλ ηήο ςπρήο ζνθψο ζηε, θαιιηεξγψλ, ζηάρπλ
απαζείαο, θαί ζαπκάησλ εμήλζεζαο.
Νέθξσζηλ ελδέδπζαη, δσνπνηφλ Υξηζηφλ έλδνμε, ηρλειαηψλ, φζελ αληζηάλ ζνη,
θαί λεθξνχο ράξηλ δίδσζη.
Θενηνθίνλ
Σφπνλ αγηάζκαηνο, θαί λνεηήλ Αγλή ηξάπεδαλ, άξηνλ Υξηζηφλ, ηήλ δσήλ ηψλ
φισλ, δεμακέλελ πκλνχκέλ ζε.
Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
αξθφο ηάο εδνλάο, εγθξαηείαο ηψ ηφλσ, ελέθξσζαο ζνθέ, αξεηψλ εκκειεία,
δηφ ηαίο αλαβάζεζηλ, απμαλφκελνο άξηζηα, Πάηεξ έθζαζαο, πξφο ηήλ
νπξάληνλ ηξίβνλ, θαί παξίζηαζαη, αεί Υξηζηψ ζχλ Αγγέινηο, ηζψε Παηήξ
εκψλ.
Θενηνθίνλ
Θενχ ζε θαί ηξνθφλ, θαί Μεηέξα εθάιεη, εθ γιψζζεο κεηξηθήο, ν ηήο ράξηηνο

θήξπμ, Θεφλ ηφλ ελ ζπιάγρλνηο ζνπ, εγλσθψο δηά Πλεχκαηνο, θαί ακλφλ
ηερζείο, απηφλ εδείθλπ δαθηχισ, θφζκνπ αίξνληα, ηάο ακαξηίαο Παξζέλε,
πξνζιήςεη ηνχ ρείξνλνο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οξψζά ζε Υξηζηέ, ε παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ηαπξνχ, επισκέλνλ
εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε άθαηνο, νηθνλνκία
ζνπ αχηε, δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ ζνπ, ζνθφλ δεκηνχξγεκα;
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Δπνκβξία ηήο ράξηηνο, Πάηεξ πνηακπχο ζαπκάησλ αλέβιπζαο, κνιπζκψλ
απνθαζαίξνληαο, ηνχο ελ πίζηεη κάθαξ ζνί πξνζηξέρνληαο.
Οιπλχθηνηο δεήζεζη, θαί ηαίο παλεκέξνηο ζηε ζηάζεζη, ηήλ ςπρήλ
πξνθαζεξάκελνο, ηήο Σξηάδνο νίθνλ ηαχηελ έδεημαο.
Δλ εξήκνηο εκάθξπλαο, Πάηεξ θπγαδεχσλ θαί πξνζδερφκελνο, ζέ ηφλ
ζψδνληα καθάξηε, νιηγνςπρίαο θαί θαθψζεσο.
Θενηνθίνλ
Αιαηφκεηνλ φξνο ζε, πάιαη Αββαθνχκ πξνείδε Παλάκσκε, ν Θεφο εμ νχ
επέθαλε, θαί εκάο θζαξέληαο αλεθαίληζελ.
Χδή ε'
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη
Ναφο ηήο ηξηζειίνπ ζεφηεηνο, ρξεκαηίζαο παζψλ ηά ηλδάικαηα, ηήο ζήο
ςπρήο εμεκείσζαο.
Νεθξψζαο ηήο ζαξθφο ζνπ ηφ θξφλεκα, ζενθφξε, λεθξνχο εμαλέζηεζαο, ηή
ζπλεξγεία ηήο ράξηηνο.
Θενηνθίνλ
Σφλ ήιηνλ ηεθνχζα ηήο ράξηηνο, Θενηφθε, Παξζέλε ηφλ άδπηνλ, εζθνηηζκελνλ
κε θψηηζνλ.
Χδή ο'
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Σνχ θήηνπο ηνχ λνεηνχ, παλσιεζξίαλ δηέθπγεο, εγθξάηεηαλ πξνζεπρήλ,
αγάπελ αλφζεπηνλ, θξαηαηάλ ηαπείλσζηλ, θαί ζηνξγήλ βεβαίαλ, πξφο Υξηζηφλ
Πάηεξ θηεζάκελνο.
Υξηζηφο ζνπ ηά πξφο απηφλ, θαηεχζπλε δηαβήκαηα, ν δπλαηφο δπλαηφλ,
ζαθψο απεηξγάζαην, παηνχληα επ' φθεσλ, θαί ζθνξπίσλ θάξαο, ζενθφξε
Πακκαθάξηζηε.
Σή λεχζεη ηή πξφο Θεφλ, Θεφο ζαθψο ερξεκάηηζαο, ηή πξφο ηφ θψο νιηθή,
ζηνξγή θψο γεγέλεζαη, Άγγεινο επίγεηνο, ζενθφξε Πάηεξ, επνπξάληφο ηε

άλζξσπνο.
Θενηνθίνλ
Μαξία ηφ θαζαξφλ, ηήο παξζελίαο θεηκήιηνλ, θαζάξηζφλ κνπ ηφλ λνχλ, παζψλ
ακαπξψζεσο, θαί πιήξσζνλ ράξηηνο, θαί δηθαηνζχλεο, ηήλ θαξδίαλ κνπ
Παλάκσκε.
Ο Δηξκφο
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ,
αλάγαγέ δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο
ζσηεξίαο κνπ».
πλαμάξηνλ
Σή Σ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εηκψλ ηζψε ηνχ
κεγάινπ.
ηίρνη
Θενχ ηεζλεθσο ππμίσ πξνζεγξάθε,
Θείνπ ηζψεο Πλεχκαηνο ηφ ππμίνλ.
Βή δέ ηζψεο γήζελ εηο νπξαλφλ έθηε ακχκσλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αζιήζεσο ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Λνπθίαο ηήο
Παξζέλνπ, θαί Ρήμνπ Βηθαξίνπ θαί άιισλ πιείζησλ παζφλησλ ελ Κακπαλία.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Αζηίνπ (ή Αζηείνπ),
Δπηζθφπνπ Γπξξαρίνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ Αξρίππνπ, Φηιήκνλνο
θαί Ολεζίκνπ, θαί ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Απνιισλίνπ, Αιεμαλδξίσλνο θαί
Δπηκάρνπ.
Οη άγηνη εηθνζηηέζζαξεο κάξηπξεο, νη ηή Λνπθία θαί ηψ Ρήμσ
καξηπξήζαληεο, μίθεη ηειεηνχληαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
ιελ ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ αίγιελ, απνδέδεμαη λντ θεθαζαξκέλσ, θαί θσζηήξ
ηψλ πηζηψο, βνψλησλ ρξεκαηίδεηο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Θείσ ππξί ηήο εγθξαηείαο, εππξπφιεζαο αθάλζαο ακαξηίαο, θαί πξφο θψο
λνεηφλ, κεηήιζεο αλαθξάδσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
ψζφλ κε Μήηεξ ηνχ σηήξνο, ζπλερφκελνλ βπζψ ακαξηεκάησλ, θαί
παληνίαο ερζξνχ, εμάξπαζνλ θαθίαο, ίλα ηήλ ζήλ ζσδφκελνο, κεγαιχλσ
πξνζηαζίαλ.

Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Γηελεθέζη ρξψκελνο, πξνζεπραίο θαί δεήζεζη, ιχκελ εθ ςπρήο, ηήλ ηψλ
παζψλ απήιαζαο, θαί ηήο δηαλνίαο ζνπ, ηφ νπηηθφλ εθάζεξαο, φζελ
πξννξάλ, πξνθεηηθψο εμηψζεο, ηά κέιινληα ηζψε, επζεβψο αλακέιπσλ,
Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Αγγειηθψο εβίσζαο, κεηά ζψκαηνο ζηε, θαί ηάο ελαληίαο, εηξνπψζσ
θάιαγγαο, εληεχζελ εηο άυινλ, κεη' επθξνζχλεο Πάηεξ δσήλ, φπνπ ηψλ
Αγγέισλ θαηεζθήλσζαο ηάμεηο, κεζ' ψλ λχλ αλάθξάδεηο, Ηεξείο επινγείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Τινκαλνχζαλ πάζεζη, ηήλ ςπρήλ κνπ θαζάξηζνλ, ζνχ ηαίο πξφο ηφ ζείνλ
Ηεξαίο εληεχμεζη, θαί ηήο ζπλερνχζεο κε, αηρκαισζίαο ιχηξσζαη, Πάηεξ
ζενθφξε, θαζαξψο ίλα ςάιισ, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Αγηαζζείζα Πλεπκαηη, ππεδέμσ ελ κήηξα ζνπ, ηφλ Γεκηνπξγφλ ηήο,
αλζξσπίλεο θχζεσο, θαί ηνχηνλ εθχεζαο, αλεξκελεχησο Κφξε αγλή, φλ
αθαηαπαχζησο, αλπκλνχληεο βνψκελ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ,
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηψ
Γεκηνπξγψ, θαί Λπηξσηή αλεβφα, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αη ψλαο.
Χδή ζ'
Δθξημε πάζα αθνή
Γέδεηθηαη ζαχκα θνβεξφλ, θαη' απηφλ ζνπ ηφλ θαηξφλ ηήο θνηκήζεσο, ππέξ
ηφλ ήιηνλ, ηνχ ζνχ πξνζψπνπ, Πάηεξ αζηξάςαληνο, φηε παξέζηεζαλ ρνξνί,
Αγίσλ ηφ πλεχκά ζνπ, παξαιεςφκελνη, θαί Θεψ ηψ πνηεηή πξνζθνκίζνληεο.
Σαίο ζείαηο Μάθαξ θαιινλαίο, ελεδφκελνο θαί ζέζεη ζενχκελνο, θαί
ιακπξπλφκελνο, ηαίο θαλνηάηαηο εθείζελ ιάκςεζη, ηήλ θσηνθφξνλ ζνπ
πηζηψο, κλήκελ ηνχο γεξαίξνληαο, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, αριπψδνπο ηψλ παζψλ
ιχκεο ιχηξσζαη.
Γίθαηνο, άκεκπηνο παληφο, απερφκελνο θαθνχ Πάηεξ γέγνλαο, φζηνο άθαθνο,
Θεψ ιαηξεχζαο ελ νζηφηεηη, επαλεπαχζαην δηφ, Σξηάο ηή θαξδία ζνπ, ήο λχλ
ηξαλφηεξνλ, απνιαχεηο ηειαπγψο αμηάγαζηε.
Θενηνθίνλ
Δμ έξγσλ φισο ελ εκνί, ζσηεξία νπρ ππάξρεη Παλάκσκε, ηήλ ελαληίαλ γάξ,
νδεχσλ ηξίβνλ ζθφηνπο πεπιήξσκαη, αιι' ε ηφ θψο ηφ εθ θσηφο, εκίλ

αλαηείιαζα, θψηηζνλ ζψζφλ κε, κή παξίδεο κε δεηλψο απνιιχκελνλ.
Ο Δηξκφο
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν Όςηζηνο,
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, ηνχ ξζξνπ θαί Απφιπζηο
Αξρή
ΤΖ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ ζσκά ηνχ ελ Μαιεψ, θαί ηήο Αγίαο Μάξηπξνο
Κπξηαθήο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ακθνηέξσλ.
ηηρεξά ηνχ Αγίνπ
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Θενθεγγή ζε θσζηήξα, Πάηεξ επέγλσκελ, ηαίο λνεηαίο αθηίζη, θαηαπγάδνληα
θφζκνλ, θαί ζθφηνο εθκεηνχληα ηήο πνλεξάο, ηψλ δαηκφλσλ ζπγρπζεσο, ηήλ
θσηνθφξνλ ζνπ κλήκελ, φζελ πηζηψο, ενξηάδνκελ καθάξηε.
Πεξηθαλήο ελ ηψ βίσ, πάιαη γελφκελνο, πινχησ θαί δπλαζπεία, κνλαδφλησλ
ηφ ζρήκα, νζίσο εκθηάζσ, Πάηεξ ζσκά, ηήλ πησρείαλ κηκνχκελνο, ηνχ δη'
εκάο ζαξθσζέληνο, φζελ πνιινίο, ζέ ραξίζκαζηλ επινχηηζε.
ηχισ ππξφο νξαηψο ζε, Θεφο σδήγεζε, πξφο ζσηεξίαλ Πάηεξ, πξφο
γαιήλεο ιηκέλα, πξφο φξκνλ απαζείαο, χδσξ ηή ζή, πξνζεπρή δέ αλέηβιπζε,
θαί αβιεπηνχζη ηφ βιέπεηλ, θαί ηνίο ρσινίο, επδξνκίαλ εδσξήζαην.
ηηρεξά ηήο Αγίαο
Ήρνο β'
ηε, εθ μχινπ ζε
Μάξηπο, αζιεθφξε ηνχ Υξηζηνχ, έζηεο πξφ βεκάησλ αλδξείσο, Υξηζηφλ
θεξχηηνπζα, ζηαχξσζηλ εθνχζηνλ θαηαδεμάκελνλ, θαί δεζκνίο νκηιήζαζα, θαί
πάζαηο αηθίαηο, ραίξνπζα αλέδξακεο πξφο ηά νπξάληα, δήκνηο απ' αηψλνο
Μαξηχξσλ, ζπλαξηζκεζείζα θαί δφμεο, δηαησληδνχζεο απνιαχνπζα.
Λφγνπ, ηνχ θαλέληνο επί γήο, λχκθε εθιεθηή αλεδείρζεο, Κπξηαθή αιεζψο,
θάιιεη δηαιάκπνπζα, ελζέσλ πξάμεσλ, θαί ηήο ζείαο αζιήζεσο, θαηδξαίο

αγιαταηο, φζελ ηφλ νπξάληνλ ζάιακνλ ψθεζαο, έλζα, σο Παξζέλνο θαί
Μάξηπο, πάληνηε ρνξεχνπζα πάλησλ, ηψλ κλεκνλεπφλησλ ζνπ κλεκφλεπε.
Ρίδεο, επθιενχο Κπξηαθή, θιάδνο σξαηφηαηνο ψθζεο, θαξπφλ ζσηήξηνλ,
θέξσλ ηήο αζιήζεσο, ηά θαηνξζψκαηα, θαί καξαίλσλ ελ ράξηηη, θπηά
αζεβείαο, φζελ ηήλ παλίεξνλ, κλήκελ ζνπ ζέβνκελ, πφζσ θαί ιεηςάλσλ ηήλ
ζήθελ, λχλ πεξηπηπζζφκεζα ράξηλ, εμ απηήο ηάζεσλ ιακβάλνληεο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Δθ δεμηψλ ηνχ σηήξνο, παξέζηε ε παξζέλνο, θαί αζιεθφξνο θαί Μάξηπο,
πεξηβεβιεκέλε ηαίο αξεηαίο ηφ αήηηεηνλ, θαί πεπνηθηικέλε ειαίσ ηήο αγλείαο,
θαί ηψ αίκαηη ηήο αζιήζεσο, θαί βνψζα πξφο απηφλ, ελ αγαιιηάζεη ηήλ
ιακπάδα θαηέρνπζα, Δηο νζκήλ κχξνπ ζνπ έδξακνλ, Υξηζηέ ν Θεφο, φηη
ηέηξσκαη ηήο ζήο αγάπεο εγψ, κή ρσξίζεο κε λπκθίε επνπξάληε, Απηήο ηαίο
ηθεζίαηο θαηάπεκςνλ εκίλ, παληνδχλακε σηήξ ηά ειέε ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ
Παλχκλεηε θαηάβαιε, ερζξψλ κηαηθνλνχλησλ ηζρχλ, θαί ηήλ ιχπελ, ηνχ ιανχ
ζνπ εηο ραξάλ, κεηάβαιε Παξζέλε, θαί έιενο παξάζρνπ, φπσο ζσζέληεο
αλπκλψκέλ ζε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δλ μχισ ηήλ δσήλ εκψλ, νξψζα ε παλάκσκνο, Θενηφθνο, Κξεκακέλελ
κεηξηθψο, σδχξεην βνψζα, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, ζψζνλ ηνχο πφζσ
αλπκλνχληάο ζε.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.
Γφμα... Ήρνο β'
Δλ πφιεη ηνχ Θενχ εκψλ, ελ φξεη αγίσ απηνχ, εθεί θαηεζθήλσζελ ε Αγία, ηήλ
ιακπάδα άζβεζηνλ ηεξήζαζα, Αθνχζσκελ ηήο Παξζέλνπ εγθψκηνλ, 
Παξζελία, λαφο Θενχ! ψ Παξζελία, Μαξηχξσλ Γφμα! ψ Παξζελία, Αγγέισλ
ζπλφκηιε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ πάζαλ ειπίδα κνπ, εηο ζέ αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνχ Θενχ, θχιαμφλ κε ππφ
ηήλ ζθέπελ ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηε, εθ μχινπ ζε
Πφλνπο, ππνκείλαζα πνιινχο, ελ ηή ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ ζηαπξψζεη
Άρξαληε, έζηελεο δαθξχνπζα, θαί νινιχδνπζα, Οίκνη! ηέθλνλ γιπθχηαηνλ,
αδίθσο πψο πάζρεηο, πάληαο ζέισλ ξχζαζζαη ηνχο εμ Αδάκ γεγελείο; ζελ
Παλαγία Παξζέλε, ζέ παξαθαινχκελ ελ πίζηεη, ίιεσλ εκίλ ηνχηνλ απέξγαζαη.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. α'
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ
Καιιηέξεκα ψθζεο θαί ζχκα άγηνλ, πξνζελεγθνχζα ηψ Πιάζηε ηήλ θαζαξάλ
ζνπ ςπρήλ, ελ εδφμαζε Υξηζηφο, ψ θαξηεξφςπρε, ζελ θαί βξχεη δηά ζνχ, ηνίο

ηηκψζί ζε πηζηνίο, ηάο ράξηηαο ππέξ ςάκκνλ, Κπξηαθή αζινθφξε, σο ειεήκσλ
θαί θηιάλζξσπνο.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ
νη παξφληεο δχν.
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ
Χδή α' Ήρνο β'
Γεχηε ιανί
Σφλ θσηηζκφλ, ηήο ζείαο ράξηηνο Έλδνμε, ελ ηή ςπρή δεμάκελνο, σο άιιελ
Αίγππηνλ, ηψλ παζψλ ηήλ νκίριελ, θαηέιηπεο θαί βίνλ, έζρεο νπξάληνλ.
Πεξηθαλήο, Πάηεξ ελ βίσ γελφκελνο, θαηά βαξβάξσλ έζηεζαο, άπεηξα
ηξφπαηα, θαί κνλάζαο νζίσο ηφ ζηίθνο ηψλ δαηκφλσλ, θαηεηξαπκάηηζαο.
Αζθεηηθψο, ηψ δπζκελεί ζπκπιεθφκελνο, ζπκκαρία ζηε, ηνχ ζείνπ
Πλεχκαηνο, εηαπείλσζαο ηνχηνλ, θαί λίθεο νπξαλφζελ, ζηέθαλνλ είιεθαο.
Θενηνθίνλ
Μφλε Θεφλ, πάζη ηφλ φληα αρψξεηνλ, ζνί ρσξεηφλ γελφκελνλ, δη' αγαζφηεηα,
απεθχεζαο Κφξε, φλ ατηεζαη ζσζήλαη, ηνχο αλπκλνχληάο ζε.
Ο Καλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο,
Υαίξσλ θξνηψ ζε, Μάξηπο, επζεβνθξφλσο. Ησζήθ.
Ήρνο β' θαί Δηξκφο ν απηφο
Υαξκνληθψο, επί ηή κλήκε ρνξεχζσκελ, ηήο αζιεθφξνπ Μάξηπξνο, θαί
εθβνήζσκελ, Σαίο απηήο ηθεζίαηο, Υξηζηέ σηήξ νηθηίξκνλ, ζψδε ηφλ θφζκνλ
ζνπ.
Αίγιε ηή ζή, θσηηδνκέλε ε έλδνμνο, Κπξηαθή θηιάλζξσπε, ζθφηνο δηέθπγε,
πνιπζένπ απάηεο, θαί πάζηλ ηακάησλ, θέγγνο απήζηξαςελ.
Ίλα Υξηζηψ, ηψ αζαλάησ λπκθίσ ζνπ, επαξεζηήζεο ζάλαηνλ, θαί πχξ θαί
βάζαλα, εηο νπδέλ εινγίζσ, δηφ ηήο αζαλάηνπ, δφμεο εμίσζαη.
Θενηνθίνλ
Ρχκελ Αγλή, ηήλ ηνχ ζαλάηνπ αλέζηεηιαο, αζαλαζίαο πξφμελνλ, Υξηζηφλ
θπήζαζα, φλ ν Άδεο ζαλέληα, βνπιήζεη εθνπζία, ηδψλ εηξφκαμελ.
Σνχ Αγίνπ
Χδή γ'

ηεξέσζνλ εκάο
Σαίο ζαίο επηθακθείο Θεφο δεήζεζη, ρεηξί ζε Πξνθήηνπ δεζκψλ αθήθε, θαί
πνξεχεζζαη επψδσζε, πξφο επίπνλνλ ζθάκκα ηήο αζθήζεσο.
Οζηχισ Ηζξαήι πνηέ ηήλ έξεκνλ, Πακκάθαξ δηέξρεζζαη επδνθήζαο, δηά
ζηχινπ ζε ππξφο σδήγεη, πξνεηδσο ηήο ςπρήο ζνπ ηήλ επγέλεηαλ.
Θενηνθίνλ
Υξπζνχλ σο αιεζψο ζπκηαηήξηνλ, θαί ζηάκλνλ ηνχ κάλλα θαί ζείνλ φξνο, θαί
παιάηηνλ ηεξπλφηαηνλ ηνχ Θενχ ζε Παξζέλε νλνκάδνκελ.
Σήο Αγίαο
Ο απηφο
Ο ιφγνο ηνχ Θενχ αγλήλ ζε άθζνξνλ, σξαίαλ ηψ θάιιεη Μάξηπο δεηρζείζαλ,
εαπηψ λχκθελ πξνζήθαην, εξαζζείο ζνπ δη' άθξαλ αγαζφηεηα.
Σά θάιιε ηά εθηφο θαηακαξάλαζα, ηήλ έλδνλ ππέδεημαο επκνξθίαλ, ηψ
γηλψζθνληη ηά θξχθηα, δηά ηνχηφ ζε Μάξηπο εκλεζηεχζαην.
Χο θιάδνο ηεξφο σξαία ηεζειαο, εθ ξίδεο αγίαο Παξζελνκάξηπο, θαί θαξπνχο
σξαίνπο ήλεγθαο, ηήλ ηξπθήλ ηήλ αγήξσ πξνμελνχληάο ζνη.
Θενηνθίνλ
νθίαλ ηνχ Θενχ ηήλ ελππφζηαηνλ, ηεθνχζα Παξζέλε, ηνχ ζνθηζηνχ κε, ηήο
θαθίαο ειεπζέξσζνλ, κεζηηεία ζνπ κφλε παλακψκεηε.
Ο Δηξκφο
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Σψ Κπξίσ ζηε, επαξεζηήζαο, δηά ζείσλ πξάμεσλ, θαί πνιηηείαο θαζαξάο,
ηήο θιεξνπρίαο εμίσζαη, ηψλ Αζσκάησλ, ζσκά πακκαθάξηζηε.
Γφμα... Σήο Αγίαο ν απηφο
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Αγλείαο ζηηιπλφηεηη, θξίλνλ σο εχνζκνλ, θνηιάζηλ εμήλζεζαο, Κπξηαθή ηψ
Υξηζηψ, καξηχξσλ παλεχθεκε, Λάκςεζηλ εθσηίζζεο, επηγλψζεσο ζείαο,
πιάλεο δπζσδεζηάηεο, απειαχλνπζα βιάβελ, δηφ θαί ενξηάδνκελ, Μάξηπο
ηήλ κλήκελ ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ζζηείξα ηήλ έιεπζηλ, πξνθαηηδνχζα ηήλ ζήλ, θαί ηψλ αζπαζκψλ θσλήλ,
ελερεζείζα σζίλ, επφξεη ηψ πξάγκαηη, έλδνζελ εγλσθπία, αζπαζκνίο ζνίο
Παξζέλε, εζθίξηα γάξ ηφ βξέθνο, ελ απηήο ηή λεδχτ, δηφ ηνχ ελ γαζηξί ζνπ
Θενχ έγλσ ηήλ ζάξθσζηλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηαπξψ ζε πςνχκελνλ, σο εζεάζαην, ε άρξαληνο Μήηεξ ζνπ, Λφγε Θενχ

κεηξηθψο, ζξελνχζα εθζέγγεην, Σί ηφ θαηλφλ θαί μέλνλ, ηνχην ζαχκα Τηέ κνπ;
πψο ε δσή ηψλ φισλ, νκηιείο ηψ ζαλάησ; δσψζαη ηνχο ηεζλεψηαο ζέισλ, σο
εχζπιαγρλνο.
Σνχ Αγίνπ
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Δγθξαηείαο ελέπξεζαο, ζείσ ππξί, αθάλζαο ακαξηίαο, θαί ζαπκάησλ θέγγνο,
Πάηεξ απήζηξαςαο.
Σήο ςπρήο ζνπ ηά φκκαηα, ηήο ηψλ παζψλ, ηιχνο εθθαζάξαο, αβιεπηνχζαο
θφξαο, Μάθαξ δηήλνημαο.
εαπηφλ ειινηξίσζαο, ηψλ θνζκηθψλ, ζνξχβσλ ζενθφξε, θαί ππεξθνζκίνπ
γαιήλεο έηπρεο.
Θενηνθίνλ
Απεηξφγακε Γέζπνηλα, ε ηφλ Θεφλ, αθξάζησο ζπιιαβνχζα, πεηξαζκψλ θαί
ζιίςεσλ πάληαο ιχηξσζαη.
Σήο Αγίαο
Ο απηφο
Δπί βήκαηνο ίζηαζν, Κπξηαθή, αδίθσο θξηλνκέλε, θαί θξηηή δηθαίσ
ελαηελίδνπζα.
Μέιε ζψκαηνο έδσθαο, εηο αηθηζκνχο, θαί αίκαηνο Παξζέλε, ηαίο ναίο
αζάξθνπο ερζξνχο εβχζηζαο.
Αηαπείλσηνο έκεηλαο, Κπξηαθή, βαζάλνηο νκηινχζα, θαί ηήλ επεξκέλελ νθξχλ
θαηέβαιεο.
Θενηνθίνλ
Ρχζαη πάζεο θαθψζεσο, ηνχ δπζκελνχο, Παξζέλε ηνχο εηδφηαο, αιεζψο
Θενχ ζε Μεηέξα πάλαγλε.
Σνχ Αγίνπ
Χδή ε'
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο
Υεηξαγσγνχληά ζε, πξφο ηάο εξήκνπο επζεβψο έζρεθαο, ηφλ Ζιηνχ Πάηεξ
ηφλ ζεζβίηελ, θαηλφκελνλ λπθηφο, θαί κπζηαγσγνχληα ηά ζείά ηε ζηε.
Χο άιινλ Κάξκεινλ, ηφ Μαιενχ ξνο ζνθέ ψθεζαο, Οπηαζηψλ, ζείσλ
απνιαχσλ, θαί ζαπκαηνπξγηψλ, ράξηλ παξαδφμσο, ζσκά θνκηδφκελνο.
Θενηνθίνλ

Σήλ πιεγσζείζάλ κνπ, ηαίο πξνζβνιαίο ηνχ δπζκελνχο Άρξαληε, σο
ζπκπαζήο, ίαζαη θαξδίαλ, ε ηφλ επί ηαπξνχ, ζαξθί πξνζεισζέληα αξξήησο
θπήζαζα.
Σήο Αγίαο
Ο απηφο
Σήλ θαζαξάλ ζνπ ςπρήλ, λαφλ Θενχ παλαιεζή δείμαζα, Κπξηαθή, λανχο ηψλ
εηδψισλ εδάθηζαο, Υξηζηφλ, επηθαινπκέλε, ηφλ ζέ δπλακψζαληα.
Όςσζαο ρείξαο θαί λνχλ, πξφο ηφλ Υξηζηφλ Κπξηαθή έλδνμε, θαί θνβεξψ,
ζεηζκψ ηνχο αζένπο θαηέπιεμαο εηο γήλ, θαηαλελεπθφηαο, θαί βιέπεηλ κή
ζζέλνληαο.
έ ν ηψλ φισλ Θεφο, ζαξζνπνηεί δψζε θσλή άλσζελ, ηνχο αηθηζκνχο, θέξεηλ
ηψλ αλφκσλ, γελλαίσ ινγηζκψ, φπσο αλαδήζε, ηήο λίθεο ηφλ ζηέθαλνλ.
Θενηνθίνλ
Έιπζαο Άρξαληε, ηψλ πξνπαηφξσλ ηήλ αξάλ ηέμαζα, άλεπ ζαξθφο, ζεκλή
ζειεκάησλ, ηφλ πάληα ηψ απηνχ, ζειήκαηη ζείσ, ζαθψο νπζηψζαληα.
Σνχ Αγίνπ
Χδή ο'
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
Δλ εξήκσ αλχδξσ θαηψθεζαο, θαί ηψλ πξνζεπρψλ επνκβξία ζνπ ζηε,
χδσξ ελ ηαχηε πινχζηνλ, ηφλ Γεζπφηελ πεγάζαη εμίσζαο.
Αβξαάκ ψζπεξ πάιαη ν δίθαηνο, ηήο ελεγθακέλεο ζαπηφλ απεκάθξπλαο, θαί
ηψ Θεψ πξνζήγγηζαο, θαί εηο γήλ ηψλ πξαέσλ εζθήλσζαο.
Μνλαζηήο αιεζήο ερξεκάηηζαο, θαί κεηά ηαθήλ ηακάησλ ραξίζκαηα, Πάηεξ
ζσκά ηνίο ρξήδνπζηλ, αλαβιχδεηο δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο.
Θενηνθίνλ
Ο βνπιήζεη ηφ πάλ εξγαδφκελνο, κήηξαλ βνπιεζείο απεηξφγακνλ ψθεζε,
ηνχο ηή θζνξά λνζήζαληαο, αμηψλ αθζαξζίαο σο εχζπιαγρλνο.
Σήο Αγίαο
Ο απηφο
Τπεξέβεο ηνχο φξνπο ηήο θχζεσο, ελ ηή ππέξ θχζηλ αζιήζεη, Παλεχθεκε,
θαί ηφλ ηήλ Δχαλ ηξψζαληα, ηνίο κεγίζηνηο ζνπ πφλνηο θαηέηξσζαο.
ηαιαγκνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ Πάλζεκλε, ηήο πνιπζεταο βπζφλ απεμήξαλαο,
θαί ηακάησλ πέιαγνο, ηνίο πηζηψο πξνζηνχζηλ αλέβιπζαο.

Δπί βήκαηνο ζήξεο εδέζζεζαλ, ζέ ηήλ αδηάθζνξνλ ακλάδα έλδνμε, Κπξηαθή
θαί ζέβαο ζνη, σο Υξηζηφλ ζεβνκέλε απέλεηκαλ.
Θενηνθίνλ
Βαζηιέα θπήζαζα Κχξηνλ, νίά πεξ Βαζίιηζζα ζενραξίησηε, ηνχο επί ζνί
πξνζηξέρνληαο, νπξαλψλ βαζηιείαο αμίσζνλ.
Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δεηψλ
Ζ Μάξηπο Υξηζηνχ, εκάο ζπλεθαιέζαην, ηνχο άζινπο απηήο, ηνχο ζείνπο θαί
παιαίζκαηα, εγθσκίνηο άζαη λχλ, θεξσλχκσο αχηε γάξ πέθελελ, σο αλδξεία
ηψ θξνλήκαηη, θπξία λνφο ηε, θαί παζψλ απξεπψλ.
Ο Οίθνο
Σήο ηψλ εηδψισλ πιάλεο θξαηνχζεο αλά πάζαλ ηήλ γήλ, θαί πεξηπνινχζεο,
θηιφρξηζηνη, Μέδνληφο ηε δπζζεβνχο θαί απαλζξψπνπ φληνο παξά πάληαο
αλζξψπνπο, πξνζεθπλείην ε ηψλ αζέσλ κηαξά θαί δπζψλπκνο αίξεζηο, ηή
ηνχηνπ γάξ αζεσηάηε θσλή ηά πιήζε ππήθνπελ, σο ηνίο κή είθνπζη ηή απηνχ
αζεβεία ζάλαηνλ απεηινχζε ζθνδξφλ ηε θαί δχζκνξνλ, Αιι' ε Μάξηπο
Υξηζηνχ, ηάο ηψλ ηπξάλλσλ αζένπο πξνζηαγάο ηε θαί απεηιάο θαηαπηχζαζα,
θαί Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ελ κέζσ ηνχ ζηαδίνπ θεξπμαζα, ηφλ ερζξφλ
θαηεπάηεζελ, φζελ ψθζε αιεζψο θπξία λνφο ηε, θαί παζψλ απξεπψλ.
πλαμάξηνλ
Σή Ε' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ ζσκά ηνχ ελ ηψ
Μαιεψ.
ηίρνη
Γηείο πηέξπγαο, είπελ άλ Μσζήο, Πάηεξ,
Χο αεηφο ηηο εμαλέπηεο πξφο πφινλ.
Δβδνκάηε ζσκάλ ζάλαηνο κέιαο έκθξνλα είιελ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Κπξηαθήο.
ηίρνη
Κπξηαθή ζαλνχζα ηήλ ηνκήλ θζάλεη
Πξναηξέζεη, πιήλ θαί ηειεηνχηαη μίθεη.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Πεξεγξίλνπ, θαί ηψλ ζπλ
απηψ, Λνπθηαλνχ, Πνκπετνπ, Ζζπρίνπ, Παππίνπ, αηνξλίλνπ θαί Γεξκαλνχ.
Οη άγηνη λενκάξηπξεο Πνιχθαξπνο θαί Δπάγγεινο μίθεη ηειεηνχληαη.
Ο άγηνο Ηεξνκάξηπο Δπζηάζηνο ππξί ηειεηνχηαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.

Σνχ Αγίνπ
Χδή δ'
Δηθφλνο ρξπζήο
Σπθινίο ηφ νξάλ, θαί ρσινίο Πάηεξ ζσκά ηήλ επδξνκίαλ, ελνρινπκέλνηο
απνιχηξσζηλ, θαί αζζελνχζη ηήλ ίαζηλ, επηρνξεγψλ ηή δπλάκεη ηνχ Υξηζηνχ
αλεθξαχγαδεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Ζ ζχρσο ηήλ ζήλ, δηεηέιεζαο δσήλ Πάηεξ πακκάθαξ, αθηεκνζχλε
ιακπξπλφκελνο, θαί εγθξαηεία θνζκνχκελνο, κέιπσλ θαηαλχμεη θαξδίαο, ηψ
Γεζπφηε παλφιβηε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Παξζέλε ζεκλή, απεηξφγακε αγλή επινγεκέλε, Καηαπηπηφλησλ
επαλφξζσζηο, ακαξηαλφλησλ ε ιχηξσζηο, ζψζφλ κε ηφλ άζσηνλ, ζψζνλ, ηψ
Τηψ ζνπ θξαπγάδνληα, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Σήο Αγίαο
Ο απηφο
Ο λνχο ζνπ θσηί, αγαπήζεσο Θενχ ιειακπξπζκέλνο, κέζνλ θακίλνπ
ηζηακέλεο ζνπ, θινγηδνκέλεο νπδφισο δέ, άηξεπηνο παξζέλε εδείρζε,
κεισδνχζεο ηψ Κηίζηε ζνπ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Φινγίδεη ηνχο ηξείο, λεαλίαο νπδακψο ηφ πξίλ ε θάκηλνο, νπδέ ηήλ Μάξηπξα,
επρνκέλε γάξ, κέζνλ αθιφλεηνο ίζηαζν, δξφζνλ ζετθήλ δερνκέλε, θαί ελ
αηλέζεη θξαπγάδνπζα, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Ρνκθαία ηήο ζήο, παξξεζίαο ηφλ ερζξφλ ηεο αιεζείαο, Παξζελνκάξηπο
εζαλάησζαο, θιεξνλνκήζαη πνζήζαζα, ηήλ δηαησλίδνπζαλ δφμαλ, Κπξηαθή
θαί θξαπγάδνπζα, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Ο κφλνο Θεφο, κφλελ εχξε θαζαξάλ ηήλ ζήλ γαζηέξα, θαί ζσκαηνχηαη θαί
γλσξίδεηαη, άλζξσπνο ζψδσλ ηφλ άλζξσπνλ, φζελ ηψλ θαιψλ σο αηηίαλ, ζέ
επηζηάκελνη ςάιινκελ, Δπινγεκέλε ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα.
Σνχ Αγίνπ
Χδή ε'
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Πάζε δπζθάζεθηα ςπρήο, εγθξαηείαο ραιηλψ θαζππνηάμαο, ηνίο αυινηο,
Αγγέινηο, εμσκνηψζεο βνψλ, Τκλείηε ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε,
απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Σφλ ηνχ ζεζβίηνπ Ζιηνχ, αληρλεχσλ Ηεξφλ πακκάθαξ βίνλ, πξφο ηφ φξνο

αλήιζεο, πξνζνκηιείλ ηψ Θεψ, λεζηεία ηφλ λνχλ θαζαηξφκελνο, κέιπσλ,
Δπινγείηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Εψζα ππάξρνπζα πεγή, σο ηφ χδσξ ηήο δσήο απνηεθνχζα, ηήλ ςπρήλ κνπ
ηαθείζαλ, ηήο ακαξηίαο θινγκψ, Παξζέλε Θενηφθε πφηηζνλ, ίλα ζε δνμάδσ,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σήο Αγίαο
Ο απηφο
Νχκθε Υξηζηνχ παξζεληθαίο, θαιινλαίο Κπξηαθή πεπνηθηικέλε, εγλσξίζζεο,
δηφ ζε, επνπξαλίσλ απηφο, ζαιάκσλ αμίσο εμίσζελ, αλπκλνινγνχζαλ, απηφλ
εηο ηνχο αηψλαο.
Χο Γαληήι κέζνλ ζεξψλ, ελεβιήζεο ηφλ Υξηζηφλ δνμνινγνχζα, θαί ηήλ
ηνχησλ Παξζέλε, ζεξησδίαλ ζαθψο, ηψ ζείσ κεηέβαιεο Πλεχκαηη, φζελ ζε
ηηκψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
έ σο ακλάδα πξφο ζθαγήλ, δηά πφζνλ ηνχ ακλνχ Θενχ θαί Λφγνπ, αγνκέλελ
νηθηίξαο, σο ζπκπαζήο θσηεηλνχο, εθπέκπεη Αγγέινπο ηνχ ζψκαηνο, ιχνληάο
ζε Μάξηπο, πξφ ηήο ηνκήο ηνχ μίθνπο.
Θενηνθίνλ
Ο ππεξνχζηνο Θεφο, νπζηψζε θαζ' εκάο εθ ζνχ Παξζέλε, θαί σξάζε σο
βξέθνο, ν πξφ αηψλσλ Παηξί, θαί ζείσ ζπλππάξρσλ Πλεχκαηη, φζελ σο
απηνχ ζε, δνμάδνκελ Μεηέξα.
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».
Σνχ Αγίνπ
Χδή ζ'
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ ιφγνλ
Πλεχκαηη Πάηεξ πησρεχζαο, νπξαλψλ βαζηιείαλ, απείιεθαο ζχλ πάζηλ
εθιεθηνίο, δφμεο αξξήηνπ πιεξνχκελνο, θαί ηψλ πφλσλ αμίσο, δερφκελνο
ζσκά ηάο ακνηβάο, δηά ηνχηφ ζε πίζηεη, θαί πφζσ καθαξίδνκελ.
Ζ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ζήθε, ηνίο πηζηψο πξνζηνχζη, πεγάδεη ηακάησλ
πνηακνχο, πάζε ςπρψλ θαηαθιχδνληαο, θαί ζσκάησλ νδχλαο, εμαίξνληαο
καθάξηε ζσκά, πξεζβεπηά ηψλ ελ πίζηεη, αεί καθαξηδφλησλ ζε.
πλαγειάδσλ Οζίσλ, θαλνηάηαηο αγέιαηο, θαί θέγγεη αλεζπέξσ λνεηψο,
Πάηεξ ζσκά απγαδφκελνο, ηνχο ηήλ ζείαλ ζνπ κλήκελ, ηεινχληαο
θσηαγψγεζνλ πηζηψο, θαί ηπρείλ ζσηεξίαο, πξεζβείαηο ζνπ αμίσζνλ.

Θενηνθίνλ
Τπεξαζηξάπηνπζα πάζη, ηψλ ζαπκάη, σλ ηή αίγιε, ηψλ ζψλ ζενραξίησηε
Αγλή, ηήλ ηψλ παζψλ θαί ηψλ ζιίςεσλ, απειαχλεηο νκίριελ, θαί θψο ηήο
επθξνζχλεο λνεηψο, εθαπινίο ηνίο Μεηέξα, Θενχ ζε κεγαιχλνπζηλ.
Σήο Αγίαο
Ο απηφο
Ηζρπξνηάηε Παξζέλε, πξφο Θεφλ πεπνηζήζεη, ζεξίσλ ηάο νξκάο θαί ηνχ
ππξφο, θαί ηψλ βαζάλσλ ηνχ ζψκαηνο, ηφ επίπνλνλ Μάξηπο, εμέθιηλαο
γελλαίσ ινγηζκψ, δηά ηνχηφ ζε πίζηεη, θαί πφζσ καθαξίδνκελ.
Χξαηνηάησ λπκθίσ, σξαηφηαηνλ θάιινο, ηεο ζήο δηεπηξεπίδνπζα ςπρήο, ηήλ
παξζελίαλ αθήξαηνλ, δηεηήξεζαο Μάξηπο, θαί ηνχησ ηψλ κειψλ ηνχο
αηθηζκνχο, ψζπεξ πξνίθα πξνζήμαο, Κπξηαθή παλεχθεκε.
νχ ηφ πνιχαζινλ ζψκα, επί γήο ηεζακκέλνλ, ηάζεσλ πεγάδεη πνηακνχο,
ηνίο επζεβψο πξνζπειάδνπζη, θαί παζψλ απειαχλεη, ηφλ ξχπνλ θαί βπζίδεη
πνλεξάο, ηψλ δαηκφλσλ εθφδνπο, Κπξηαθή Θεφλπκθε.
Ζ παλαγία ζνπ κλήκε, ψζπεξ ήιηνο Μάξηπο, αλέηεηιελ εκίλ Κπξηαθή, λέθε
παζψλ απειαχλνπζα, θαί θσηίδνπζα πάληαο, ηνχο πίζηεη αιεζεί πεξηραξψο,
ζέ ηηκψληαο Παξζέλε, θαί πφζσ καθαξίδνληαο.
Θενηνθίνλ
Φαεηλνηάηαηο ιακπάζη, ηνχ εθ ζνχ ζαξθσζέληνο, Παξζέλε Παλαγία ππέξ
λνχλ, νη Θενηφθνλ εηδφηεο ζε, θσηηδφκεζα πίζηεη, θαί ζθφηνπο εθιπηξνχκεζα
παζψλ, θαί παληνίσλ θηλδχλσλ, θαί πάζεο πεξηζηάζεσο.
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».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί ελδφμνπ Μεγαινκάξηπξνο Πξνθνπίνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηά εθεμήο
ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ

Αθσξηζκέλνο ππάξρσλ, απφ θνηιίαο κεηξφο, ππφ Θενχ παλζφθσο,
νπξαλφζελ ηήλ θιήζηλ, έζρεο θαηά Παχινλ, φζελ καζψλ, ηά εθνχζηα πάζε
Υξηζηνχ, θήξπμ απηνχ αλεδείρζεο θαί δεισηήο, αιεζψο Μάξηπο Πξνθφπηε.
Σή κπζηηθή παληεπρία, θαζσπιηζκέλνο ζνθέ, ληθνπνηψ ηξνπαίσ, ηνχ Υξηζηνχ
ηψ ζεκείσ, Πξνθφπηε ζεφθξνλ, ζξάζε ερζξψλ, δπζκελψλ εμεθάληζαο, θαί
ηψλ εηδψισλ ηά μφαλα θαζειψλ, κέρξηο αίκαηνο ελήζιεζαο.
Χο ηφ ζηξαηφπεδνλ πάιαη, ζχλ ηαίο πηζηαίο γπλαημί, ηψ νπξαλίσ Μάξηπο,
Βαζηιεί θαί Γεζπφηε, πξνζήγαγεο Κπξίσ, νχησ θαί λχλ, ηνχο ηεινχληαο ηήλ
κλήκελ ζνπ, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο πξνζάγαγε ηψ Υξηζηψ, ψ Μαξηπξσλ
εγθαιιψπηζκα.
Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Άζηξνλ, αλαηέηαιθαο, εθ ηήο Δψαο πνιχθσηνλ, θαηαπγάδσλ Πξνθφπηε, ηνχ
θφζκνπ ηά πέξαηα, ηαίο ζενζεκίαηο, θαί ηή Καξηεξία, ηψλ αιγεηλψλ σο
αιεζψο, θαί ηαίο ηψλ άζισλ κεγίζηαηο ιάκςεζη, δηφ ζνπ ηήλ παλένξηνλ, θαί
θσηνθφξνλ παλήγπξηλ, ενξηάδνκελ ζήκεξνλ, αζινθφξε Πξνθφπηε.
σκά ζνπ Πξνθφπηε, θαηαμεφκελνλ έλδνμε, θαί ππξί δαπαλψκελνλ, εηξθηαίο
ζπγθιεηφκελνλ, νκηινχλ παληνίαηο, ηδέαηο βαζάλσλ, μίθεη ηεκλφκελνλ ζνθέ,
ηήλ βαζηιείαλ ζνη πξνεμέλεζε, πακκάθαξ ηήλ νπ ξάληνλ, ελ ή ρνξεχεηο
γεζφκελνο, αζινθφξε πνιχαζιε, ηψλ Αγγέισλ ζπκκέηνρε.
Γήκνλ πξνζελήλνραο ηψ Πνηεηή δηά πίζηεσο, Ηεξψο ελαζιήζαληα, ζεφθξνλ
Πξνθφπηε, κεζ' ψλ ηψλ Μαξηχξσλ, ρνξνίο εξηζκήζεο, θαηαβαιψλ ηφλ
δπζκελή, αλδξεηνθξφλσο αμηνζαχκαζηε, δηφ ζε καθαξίδνκελ, σο ζηξαηηψηελ
αήηηεηνλ, σο γελλαίνλ αδάκαληα, σο ηήο πίζηεσο πξφκαρνλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Δμέιακςε ζήκεξνλ, ε έλδνμνο κλήκε ζνπ, Πξνθφπηε πνιχαζιε, ζπγθαινχζα
εκάο ηνπο θηιεφξηνπο, πξφο επθεκίαλ θαί δφμαλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ,
ζελ θαί πξνζηξέρνληεο, ελ ηή ζνξψ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, ηακάησλ ραξίζκαηα
ιακβάλνκελ, θαί ηφλ ζέ ζηεθαλψζαληα σηήξα Υξηζηφλ, αλπκλνχκελ εηο
αηψλαο, αθαηαπαχζησο δνμάδνληεο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ
Σφ φκκα ηήο θαξδίαο κνπ, εθηείλσ πξφο ζέ Γέζπνηλα, Μή παξίδεο, ηφλ
πηθξφλ κνπ ζηελαγκφλ, ελ ψξα, φηαλ θξίλε, ν ζφο Τηφο ηφλ θφζκνλ, γελνχ κνη
ζθέπε θαί βνήζεηα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δλ μχισ ηήλ δσήλ εκψλ, νξψζα ε παλάκσκνο, Θενηφθνο, θξεκακέλελ
κεηξηθψο, σδχξεην βνψζα, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, ζψζνλ ηνχο πφζσ

αλπκλνχληάο ζε.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη
Οπξαλφζελ ε θιήζίο ζνπ, σο ηνχ θήξπθνο γέγνλε, ηψλ εζλψλ Πξνθφπηε
παλανίδηκε, θαί θσηηζζείο ηήλ δηάλνηαλ, ηφ ζθφηνο θαηέιηπεο, ηψλ εηδψισλ
θαί θσζηήξ, ηψλ πηζηψλ ερξεκάηηζαο, ζείαηο ιάκςεζη, ηψλ ζεπηψλ ζνπ
αγψλσλ θαηαπγάδσλ, ηά πιεξψκαηα ηνχ θφζκνπ, θιένο καξηχξσλ θαί
θαχρεκα.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο δψζεη
δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο.
Δγθξαηεία ηφ πξφηεξνλ, ηήο ζαξθφο ηά θηλήκαηα, ραιηλψζαο χζηεξνλ πξφο
ηήλ άζιεζηλ, αλδξεηνθξφλσο ερψξεζαο, πακκάθαξ Πξνθφπηε, αθεηδήζαο ηήο
ζαξθφο, ηή δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, φζελ άπαζαλ, ππνκείλαο ηδέαλ ηψλ
βαζάλσλ, ζηεθεθφξνο πξφο ηάο άλσ, ρνξνζηαζίαο αλέδξακεο.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα απηνχ
ελ απηνίο.
ηξαηεγφο σο αήηηεηνο, ηψ ηαπξψ νπιηζάκελνο, ηαίο ξναίο ηνχ αίκαηνο
πάζαλ δχλακηλ, ηψλ ελαληίσλ εβχζηζαο, θαί φκβξνπο αλέβιπζαο, ηακάησλ
δαςηιψο, εθ πεγψλ αξπφκελνο, αμηάγαζηε, ηνχ ζσηήξνο θαί πάληαο
θαηαξδεχσλ, ηνχο θινγκψ ηψλ παζεκάησλ, ζπλερνκέλνπο ζεφπλεπζηε.
Γφμα... Ήρνο πι. δ' Πξνθνπίνπ
Υαξηνθχιαθνο
Σαίο κπζηηθαίο ιακπεδφζη, ηήο ππεξθψηνπ Σξηάδνο θαηαπγαδφκελνο, κάξηπο
Πξνθφπηε γελλαηφθξνλ, ζέζεη Θεφο ρξεκαηίδεηο, ζενχκελνο ελ κεζέμεη, φζελ
ηνχο πίζηεη ηεινχληάο ζνπ ηήλ θσζθφξνλ ενξηήλ, εθ πεηξαζκψλ
πνιπηξφπσλ, πεξίζσδε ζαίο πξεζβείαηο.
Καί λπλ... Θενηνθίνλ
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Υαίξε ππξίκνξθνλ φρεκα, ραίξε απγή κπζηηθή, ε ηψ θφζκσ εηζάμαζα ηφλ
ιακπξφλ θαί άδπηνλ, θαί αλέζπεξνλ ήιηνλ, ραίξε θνγρχιε, πνξθχξαλ
βάςαζα, εθ ηψλ αηκάησλ, ηψ βαζηιεί ηνχ παληφο, Υαίξε παλάρξαληε, ραίξε
θπιαθηήξηνλ, πάλησλ πηζηψλ ηψλ πξνζθαινπκέλσλ ζε, ελ πεπνηζήζεη
ςπρήο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σί ηφ νξψκελνλ ζέακα, φ ηνίο εκνίο νθζαικνίο, θαζνξάηαη ψ Γέζπνηα; ν
ζπλέρσλ άπαζαλ, θηίζηλ μχισ αλήξηεζαη, θαί ζαλαηνχζαη ν πάζη λέκσλ
δσήλ, Ζ Θενηφθνο, θιαίνπζα έιεγελ, φηε εψξαθελ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ,
ηφλ εμ απηήο, αξξήησο εθιάκςαληα, Θεφλ θαί άλζξσπνλ.

Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Ο κάξηπο 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, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ θαί ηνχ Αγίνπ
νχηνο.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ
Πινπζίαηο, καξκαξπγαίο ηνχ Πλεχκαηνο, πεξηρεφκελνο, ηνχο ηήλ θσζθφξνλ
ηαχηελ θαί ζεπηήλ, ενξηήλ ζνπ γεξαίξνληαο, παζψλ αριχνο ιχηξσζαη, θαί
πεηξαζκψλ Μάξηπο Πξνθφπηε.
Ζ θιήζηο, νπθ απ' αλζξψπσλ γέγνλελ, ε ζή Πξνθφπηε, αιι' νπξαλφζελ
Παχινλ σο ηφ πξίλ, ν Υξηζηφο εζαγήλεπζε, παζψλ νηθείσλ Μάξηπξα,
παλαιεζή ζε εξγαδφκελνο.
ηξαηείαο, ηήο επηθήξνπ πάλζνθε, ηήλ αησλίδνπζαλ, σο λνπλερήο ειιάμσ θαί
ζλεηνχ, βαζηιέσο αζάλαηνλ, θαί βαζηιείαλ άθζνξνλ, ζνί παξερφκελνλ
Πξνθφπηε.
Θενηνθίνλ
Σφλ θχζεη, Γεκηνχξγνλ εθχεζαο, εκάο ζεψζαληα, ηή ππέξ λνχλ ελψζεη
αιεζψο, Θενηφθε παλχκλεηε, φλ εθηελψο ηθέηεπε, θσηαγσγήζαη ηνχο
πκλνχληάο ζε.
Ήρνο γ'
Οπθ ελ ζνθία
ηαπξνχ ελ κέζσ, παξαδφμσο Υξηζηφο ζνη νπηάλεηαη, εθδηδάζθσλ εκθαλψο,
ηήλ πξφο εκάο ζπγθαηάβαζηλ, θαί ζέ πξφο ηήλ άζιεζηλ, πξνζεθθαινχκελνο.
Ναφλ θαί ζηήιελ, αλεγείξαο ζαπηφλ ζείνπ Πλεχκαηνο, δήινπ πλέσλ ζετθνχ,
λανχο θαί άςπρα μφαλα, δαηκφλσλ θαηέαμαο, Μάξηπο Πξνθφπηε.
πλαπεβάινπ, δεξκαηίλνπο ρηηψλαο ηψ, μέεζζαη, αθζαξζηαο δέ ζηνιήλ,
πεξηεβάινπ Πξνθφπηε, θαί ηφλ πνιπκήραλνλ, Μάξηπο εγχκλσζαο.
Θενηνθίνλ
Ρχζαί κε πάζεο, πξνζβνιήο ελαληίαο ηνπ φθεσο, Μεηξνπάξζελε αγλή, θαί
ηήλ θαξδίαλ κνπ θψηηζνλ, πίζηεη ζε δνμάδνληνο, ηήλ παλακψκεηνλ.

Ο Δηξκφο
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νχ γάξ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ
θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Σφλ Παχινλ σο ηφ πξίλ, ν Υξηζηφο νπξαλφζελ, Πξνθφπηε ζνθέ, ζέ θαιεί
πξφο ηήλ πίζηηλ, ηφ θάιινο ηφ έλζενλ, πξνεηδψο ηήο θαξδίαο ζνπ, φζελ
ήζιεζαο, αλδξεηνηάησο θεξχηησλ, ηά παζήκαηα, θαί ηήλ απηνχ πξφο
αλζξψπνπο, πακκάθαξ επέιεπζηλ.
Θενηνθίνλ
Διπίο Υξηζηηαλψλ, Παλαγία Παξζέλε, φλ έηεθεο Θεφλ, ππέξ λνχλ ηε θαί
ιφγνλ, απαχζησο ηθέηεπε, ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, δνχλαη άθεζηλ, ακαξηηψλ
εκίλ πάζη, θαί δηφξζσζηλ, βίνπ ηνίο πίζηεη θαί πφζσ, αεί ζε δνμάδνπζηλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ άζπηινο ακλάο, ηφλ ακλφλ θαί πνηκέλα, θξεκάκελνλ σεθξφλ, επί μχινπ
νξψζα, ζξελνχζα εθζέγγεην, κεηξηθψο νινιχδνπζα, Πψο ελέγθσ ζνπ, ηήλ
ππέξ ιφγνλ Τηέ κνπ, ζπγθαηάβαζηλ, θαί ηά εθνχζηα πάζε, Θεέ ππεξάγαζε;
Χδή δ'
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα
Δπαηξφκελνλ ηψ θξάηεη ηήο αζεβείαο, ηφλ αιαδφλα Σχξαλλνλ, ηαίο πξφο ηφλ
Γεζπφηελ, ζείαηο αλπςψζεζη, θξαπγάδσλ θαηέξξαμαο, δφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε.
Δπηθαίλεηαη θξνπξά ζνη εγθεθιεηζκέλσ ν Λπηξσηήο Πξνθφπηε, ζάξζνπο
εκπηπιψλ ζε, θέγγεη ηε ιακπξχλσλ ζε, θαί θιήζηλ θαηάιιεινλ, ζνχ ηή
πξνθνπή παξερφκελνο.
Σφ ηή ράξηηη ηή ζεία ιειακπξπζκέλνλ, ζνχ θαηηδφληεο πξφζσπνλ, νη ηήο
απηζηίαο, δφθσ θαιππηφκελνη, ηφ θέγγνο ηήο πίζηεσο, ζεία επηλεχζεη
θνκίδνληαη.
Θενηνθίνλ
Βεβαξπκκελνληψ χπλσ ηήο ξαζπκίαο, πξφο κεηαλνίαο φξζξνλ κε, ηή ζή
αθνηκήησ, Γέζπνηλα εμέγεηξνλ, πξεζβεηα θαί ζψζφλ κε, κφλε ηφλ σηήξα
θπήζαζα.
Χδή ε'
Αζεβείο νπθ φςνληαη
Σψ θσηί ηψλ ιφγσλ ζνπ, ζηξαηφλ ζενπεηζή πξνζελήλνραο ηψ Υξηζηψ,
καξηπξίνπ αίκαηη, θιεξνλνκήζαληα, κεηά ζνχ Πξνθφπηε, βαζηιείαλ ηήλ
αζάιεπηνλ.
Σήο ζπγθιήηνπ ψθζεζαλ, ηήο άλσ θνηλσλνί, γπλαηθψλ αη πγθιεηηθαί, γέλνπο

πεξηθάλεηαλ, απαξλεζάκελαη, θαί ζαλείλ ειφκελαη, ππέξ ζνχ Λφγε αζάλαηε.
Σψ ππξί θιεγφκελαη, ηψ ζείσ ηήλ ςπρήλ, θιεγνκέλνπ θαί αθεηδψο, μενκέλνπ
ζψκαηνο πεξηεθξφλεζαλ, αη ηήλ ζήλ πνζήζαζαη, βαζηιείαλ πνιπέιεε.
Θενηνθίνλ
πιιαβνχζα ηεηνθαο, Θεφλ Δκκαλνπήι, εηο αλάπιαζηλ ηψλ βξνηψλ, Παλαγία
άρξαληε, ζάξθα γελφκελνλ, φλ αεί ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ
Χδή ο'
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
Έξξεη ζνπ, ε κειίξξπηνο γιψζζα δηδάγκαηα, κειηζηαγή θαί πηθξίαο, αζεταο
φλησο απειπηξνχην, εππεηζψο ζνη, ηνχο πξνζηξέρνληαο Μάξηπο Πξνθφπηε.
Μεηέξα, ηήλ επζέβεηαλ Μάξηπο θηεζάκελνο, ηήο δπζζεβείαο εμαίξεηο, ζνχ ηήλ
θαηά ζάξθα ζεκλήλ κεηέξα, θαί πξνζάγεηο, νπξαλίσ Παηξί δη' αζιήζεσο.
Σάο φςεηο, απνμέσλ ζηδήξσ φ Σχξαλλνο, ηνχ ινγηζκνχ ζνπ ηφλ ηφλνλ,
Μάξηπο νπθ εζάιεπζελ εδξαζκέλνλ ηή αγάπε ηνχ ηά πάζε ζαξθί
ππνκείλαληνο.
Θενηνθίνλ
Άγηνλ, ηψλ Αγίσλ αξξήησο εθχεζαο, ππεξαγία Παξζέλε, ηνχο πηζηνχο αεί
αγηάδνληα, θαί καξηχξσλ, ηνχο ρνξνχο ηνίο Αγγέινηο ζπλάπηνληα.
Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δεηψλ
Σψ δήισ Υξηζηνχ, ηψ ζείσ ππξπνινχκελνο, θαί ελ ηψ ηαπξψ, ηψ ηηκίσ
θξνπξνχκελνο, ηψλ ερζξψλ ηφ θξχαγκα, θαί ηά ζξάζε θαζείιεο Πξνθφπηε,
θαί ηήλ ζεπηήλ Δθθιεζίαλ χςσζαο, ηή πίζηεη πξνθφπησλ, θαί θσηίδσλ εκάο.
Ο Οίθνο
ηφκα ζπλέζεψο κνη παξάζρνπ φ πξνάλαξρνο Λφγνο, βνπινκέλσ πκλείλ ηφλ
ζφλ νπιίηελ Πξνθφπηνλ, έρεηο γάξ πινχηνλ ηήο επζπιαγρλίαο, ελ απείξσ
Υξηζηέ κνπ πειάγεη ηψλ ζψλ θξηκάησλ, ίλα θαγψ ηήο ςπρήο ηφ δνθψδεο
θαζαξζψ, ηνχ λνχ δέ πάζαλ θειίδα απνζκήμαο, θαί λαφο αγηάζκαηνο ηνίο
ζείνηο έξγνηο γελφκελνο, επάμηα κέιςσ ηψ Μάξηπξη, φο ηήλ ζεπηήλ Δθθιεζίαλ
χςσζε, ηή πίζηεη πξνθφπησλ θαί θσηίδσλ εκάο.
πλαμάξηνλ
Σή Ζ' ηνχ απηνχ κελφο Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Πξνθνπίνπ.
ηίρνη
Ένηθε Πξνθφπηνο, απρέλα θιίλσλ,
Λέγεηλ, Κνπείησ, ηή πιάλε γάξ νπ ζχσ.
Ογδνάηε Πξνθνπίνπ αξετζφνπ θξάηα θέξζαλ.

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Θενδνζία ε κήηεξ ηνχ Αγίνπ Πξνθνπίνπ, μίθεη
ηειεηνχηαη.
Αη άγηαη δψδεθα γπλαίθεο αη χγθιεηηθαί μίθεη ηειεηνχληαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δλ ηή θακίλσ
Βάξεη κνιχβδνπ, ηφλ ζφλ απρέλα ζπληξηβφκελνο, κάξηπο νπθ εζζάλνπ,
θέξεηλ γάξ ηφλ δπγφλ, επαπρέληνλ επφζεζαο, ηφλ ειαθξφηαηνλ, ηνχ δη' νίθηνλ
νκηιήζαληνο.
Υάξηλ εμ χςνπο, ηψλ ηακάησλ θνκηζακελνο, λφζνπο απειαχλεηο, Μάξηπο θαί
πνλεξά, εθβνψλ δηψθεηο πλεχκαηα, Δπινγεηφο εί ν Θεφο κνπ, θξαπγάδσλ θαί
Κχξηνο.
Σάο ληθεηψδεηο, ηψλ δπζκελψλ πιεγάο δερφκελνο, Μάθαξ θαί ππξί,
θιεγφκελνο θαξηεξψο, ηήλ αζέβεηαλ θαηέθιεμαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο κνπ,
θξαπγάδσλ, θαί Κχξηνο.
Θενηνθίνλ
Κφξεο αθζφξνπ, ππεξθπψο απνηίθηεηαη, Λφγνο ν ηψ ιφγσ πάληα
δεκηνπξγψλ, αινγίαο ζέισλ ξχζαζζαη, ηνχο ηήλ εθνχζηνλ δνμνινγνχληαο,
απηνχ ζπγθαηάβαζηλ.
Χδή ε'
Υείξαο εθπεηάζαο
Λακπάζη θιεγφκελνο δεηλψο, ηνίο νβειίζθνηο ηε θαηαθεληνχκελνο, θαί ηνίο
ρξνλίνηο ζνπ κψισςηλ, αλαμέζεηο εηζδερφκελνο, θαί αιγεηλφκελνο ζθνδξψο,
Μάξηπο εθξαχγαδεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Σή ζή δεμηά ηά δνθεξά, δαηκφλσλ πξφζσπα, Μάθαξ εξξάπηζαο, ηαχηελ γάξ
άλζξαμηλ έλδνμε, θαηαθιέγεζζαη ππέδεημαο, παξαλνκνχληη δηθαζηή,
αληηηαηηφκελνο θαί θξαπγάδσλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Σήλ πέηξαλ Υξηζηφλ ηήλ αξξαγή, πακκάθαξ έλδνμε, έρσλ ζεκέιηνλ, ιίζνηο
Πξνθφπηε έραηξεο, σκνηάησο βαξπλφκελνο, πξφο αβαξή ζε ραξκνλήλ
αλαθνπθίδνπζαλ, εθβνψληα, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Ηδνχ πάζαη Κφξε γελεαί, σο πξνεθήηεπζαο, ζέ καθαξίδνπζη, Θεφλ καθάξηνλ
ηέμαζαλ, καθαξίνπο εξγαδφκελνλ, ηνχο ηνίο πξνζηάγκαζηλ απηνχ
αθνινπζνχληαο πηζηψο, θαί βνψληαο, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε ηφλ
Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο

«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Λίζνο αρεηξφηκεηνο
Σνχ πεπνζεκέλνπ ζνη ηέινπο, επηηπρψλ κεγαινθξφλσο, έθιηλαο Θεψ ηφλ
απρέλα, θξνπζζείο δέ μίθεη ψζπεξ ελ άξκαηη, ηψ ζσ επέβεο αίκαηη, θαί πξφο
απηφλ Μάξηπο αλέδξακεο.
Βξχεηο πνηακνχο ηακάησλ, πεγή γελφκελνο ζαπκάησλ, παχεηο δέ θινγκνχο
παζεκάησλ, δαηκνληθάο ηε βπζίδεηο θάιαγγαο, ηή παλζζελεί ηνχ Πλεχκαηνο,
ζεία δπλάκεη Αμηάγαζηε.
Σνχο ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, πεξηραξψο επηηεινχληαο, πάζεο απεηιήο,
πάζεο λφζνπ, παληφο θηλδχλνπ ζψδε Πξνθφπηε, ηαίο πξφο ηφλ Κηίζηελ
Κχξηνλ, Ηεξσηάηαηο ζνπ δεήζεζη.
Θενηνθίνλ
Φψο εκίλ αλέηεηιε Κφξε, εθ θσηνθφξνπ ζνπ λεδχνο, ν δεκηνπξγφο ηνχ ειίνπ,
θαί ηψλ αζηέξσλ θαί πάζεο θηίζεσο, φλ εθηελψο ηθέηεπε, θσηαγσγήζαη ηνχο
πκλνχληάο ζε.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο, ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε
Δμ νπξαλνχ σο ηψ Παχισ, εγέλεηφ ζνη ε θιήζηο, ή θεξσλχκσο πξνθφπησλ,
Πξνθφπηε ηψ Κπξίσ, ρνξνχο πξνζήμαο Μαξηχξσλ, κεζ' ψλ πξεζβεχεηο, ππέξ
ηψλ ζέ επθεκνχλησλ.
Θενηνθίνλ
νχ ηφ πνιίηεπκα Λφγε, θξαηαίσζνλ ελ πνιέκνηο, ηνίο βαζηιεχζη ηφ λίθνο,
θαηά βαξβάξσλ παξέρσλ, ηήο Θενηφθνπ πξεζβείαηο, ήλ εδσξήζσ,
Υξηζηηαλνίο πξνζηαζίαλ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηά Ηδηφκεια ηαχηα.
Ήρνο β' Βπδαληίνπ
Χο πξνθφπησλ ελ Θεψ πάληαο πξέζβεπε αζινθφξε, πξνθφπηεηλ ελ απηψ,
Μαξηχξσλ θιένο κέγηζηε Πξνθφπηε, σο παξξεζίαλ έρσλ πξφο απηφλ, θαί ηψ
ηνχηνπ ζξφλσ αεί παξηζηάκελνο, ελ ζεαξέζηνηο νδνίο θαί ζείαηο πξάμεζηλ,
επαξεζηνχληαο απηψ θαί ζέ καθαξίδνληαο.
Ήρνο γ' Γεξκαλνχ
Νεαληθήλ άγσλ ηήλ ειηθίαλ, ψζπεξ ν ζεζπέζηνο Παχινο, εθ ηψλ πςίζησλ ηφ

ζείνλ ράξηζκα εδέμσ, θαί ηνχ δεηλνχ πνιεκήηνξνο ηά ζξάζε, ηή παλνπιία ηνχ
ηαπξνχ θαηέβαιεο, Μαξηχξσλ ηφ θαχρεκα, αζινθφξε, Πξνθφπηε, ππέξ
εκψλ πξφο Κχξηνλ ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ήρνο δ' Κππξηαλνχ
Αίλνο ηψ Θεψ εθ ρντθψλ ρεηιέσλ πξνζάδεηαη, επί ηή ζεία κλήκε ζνπ,
Πξνθφπηε πνιχαζιε, ζχ γάξ ψθζεο αθξαηθλήο ζηξαηηψηεο, ηνχ ιφγνπ ηήο
πίζηεσο, θαπιίζαο ελ ηψ ζθάκκαηη εηδψισλ ηάο κνξθάο, θαί λχλ
πξνζήξείζζεο ηψ θέγγεη ηήο Σξηάδνο, θαηαππξζεχσλ εκψλ ηάο δηαλνίαο ηαίο
πξεζβείαηο ζνπ.
Ήρνο πι. α'
Ζ Δθθιεζία ζήκεξνλ, ζηνιηζακέλε ηνίο άζινηο ζνπ, Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ,
επθξαίλεηαη, θαί ηήλ ζήλ παγγέξαζηνλ κλήκελ, θαη' αμίαλ επθήκσο θξαπγάδεη
γεξαίξνπζα, Υαίξνηο ν ηφλ Παχινλ δειψζαο, θαί ηφλ ηαπξφλ ηνχ Υξηζηνχ
αξάκελνο, θαί ηάο παγίδαο ζπληξίςαο ηνχ αληηπάινπ, Υαίξνηο Μαξηχξσλ ηφ
θαχρεκα, θαί Βαζηιέσλ θξαηαίσκα, Πξνθφπηε πνιχαζιε, ππέξ εκψλ πξφο
Κχξηνλ, κή δηαιίπεο πξεζβεχσλ, σο παξξεζίαλ έρσλ, αζινθφξσλ
εγθαιιψπηζκα.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Αλαηνιίνπ
ζπεξ ν Παχινο ηήλ θιήζηλ, εθ ηνχ Θενχ δεμάκελνο, κάξηπο Πξνθφπηε, θαί
πξνθφπησλ ελ Θεψ, ηή ηνχ ηαπξνχ πεπνηζήζεη, ηψλ ηπξξάλσλ ηφ δπζζεβέο,
θαί ηψλ βαζάλσλ ηφ απελέο, αλδξείσο θαηήζρπλαο, Γηφ θαί κέρξηο αίκαηνο
αληηθαηέζηεο πξφο ηήλ ακαξηίαλ, πξφο ανξάηνπο ερζξνχο αληαγσληζάκελνο,
θαί πξεζβεχεηο απαχζησο ηψ ιπηξσηή θαί Θεψ, δσξεζήλαη ηή νηθνπκέλε
εηξήλελ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
Δί βνχιεη, Γνμνινγία Μεγάιε θαί Απφιπζηο.
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ. Σά ηππηθά, νη Μαθαξηζκνί, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηνχ
Αγίνπ ε γ' θαί ο' Χδή.
Κνηλσληθφλ
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα.
Αξρή
ΤΖ Θ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Παγθξαηίνπ Δπηζθφπνπ Σαπξζκελίαο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.

Ήρνο β'
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφ
ηε, ε θξεπίο ηψλ Μαζεηψλ, πεξηεξρνκέλε ηφλ θφζκνλ, φινλ εζηήξημε, ηφηε
επξακέλε ζε ιίζνλ σο έληηκνλ, Δθθιεζίαο ζεκέιηνλ, πξνβάιιεηαη κάθαξ,
ζηήιαο θαηαζηξέθνληα, εηδσιηθάο θαί λανχο, ζεία δπλαζηεία ηνχ Λφγνπ, ηνχ
δηά ζαξθφο νκηιήζαη, Πάηεξ ηνίο αλζξψπνηο επδνθήζαληνο.
Λφγσ, θπγαδεχσλ πζλεξά, πλεχκαηα θαθίαο, εηέιεηο, πλεπκαηηθνχο ηνχο
ιανχο, Πλεχκαηνο ηή ράξηηη, Μάξηπο Παγθξάηηε, αλαηέκλσλ ηήλ αχιαθα, ηήο
ηνχησλ θαξδίαο, θαί θαηαβαιιφκελνο, ζπφξνλ ηφλ έλζενλ, φλπεξ, γεσξγψ
πξνζεγάγνπ, ηψ επνπξαλίσ πξεζβεχσλ, ππέξ ηψλ πηζηψο αλεπθεκνχλησλ
ζε.
Γχζηλ, θξπθησξίαηο λνεηαίο, ζχ αλαηνιήλ απεηξγάζσ, ήιηνλ θέξνπζαλ, ζείαο
επηγλψζεσο, ηνχ εθ Παξζέλνπ εκίλ, ππέξ λνχλ αλαηείιαληνο, θαί δχζαο
αζιήζεη, Πάηεξ εμαλέηεηιαο, πξφο θψο αλέζπεξνλ, έλζα, ηψλ εζφπηξσλ
ιπζέλησλ, βιέπεηο ηφ πνζνχκελνλ θάιινο, ηνχ αγσλνζέηνπ ζνπ Παγθξάηηε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πάλησλ, πξνζηαηεχεηο αγαζή, ηψλ θαηαθεπγφλησλ ελ πίζηεη, ηή θξαηαηά ζνπ
ρεηξί, άιιελ γάξ νπθ έρνκελ, ακαξησινί πξφο Θεφλ, ελ θηλδχλνηο θαί
ζιίςεζηλ, αεί κεζηηείαλ, νη θαηαθακπηφκελνη ππφ πηαηζκάησλ πνιιψλ, Μήηεξ
ηνχ Θενχ ηνχ πςίζηνπ, φζελ ζνη πξνζπίπηνκελ ξχζαη, πάζεο πεξηζηάζεσο
ηνχο δνχινπο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Όβξεηο, ππνκείλαληα πνιιάο, θαί επί ηαπξνχ πςσζέληα, ηφλ ηνχ Παληφο
Πνηεηήλ, βιέπνπζα Παλάρξαληε, έζηελεο ιέγνπζα, Τπεξχκλεηε Κχξηε, Τηέ θαί
Θεέ κνπ, πψο ηηκήζαη ζέισλ ζνπ ηφ πιάζκα Γέζπνηα, θέξεηο, ελ ζαξθί
αηηκίαλ, Γφμα ηή πνιιή επζπιαγρλία, θαί ζπγθαηαβάζεη ζνπ θηιάλζξσπε.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Καί ηξφπσλ κέηνρνο, θαί ζξφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ
πξάμηλ εχξεο ζεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ δηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο
αιεζείαο νξζνηνκψλ θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξη αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο
Παγθξάηηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο α'
Χδήλ επηλίθηνλ
Τπέξηηκνλ ιίζνλ ζε, ε Δθθιεζία, γλσξίδεη Παγθξάηηε, εδξαζκψ ηψλ ιφγσλ

ζνπ, ζηεξηδνκέλε αεί, θαί δηά ηνχηφ ζνπ ηηκά, ηήλ κλήκελ ζήκεξνλ.
Μνλάδα ηξηζάξηζκνλ, εληδνκέλελ, ηαπηφηεηη θχζεσο, θαηαγγέιισλ έζβεζαο,
ηήο αζεταο αριχλ, θαί θσηνβφινηο δηδαραίο, ιανχο εθψηηζαο.
Νεψζαο αξφηξσ ζνπ, ηψλ ζείσλ ιφγσλ, θαξδίαο Παγθξάηηε, ρεξζσζείζαο
πξφηεξνλ, θαθνπηζηίαο απρκψ, γνλίκνπο έδεημαο ζαθσο, δηά ηήο πίζηεσο.
Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ αλαηέηαιθελ, ν θσηνδφηεο, θσηίδσλ ηά πέξαηα, Ηεζνχο ν Κχξηνο,
άρξαληε Γέζπνηλα, δη' νχ νη ελ ζθφηεη θαί ζθηά θψο εζεάζαλην.
Χδή γ'
ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ
Τπφ ηνχ Πλεχκαηνο ζζελνχκελνο, πνλεξά εδίσμαο πλεχκαηα, θαί ηψ κνριψ
ηψλ πξνζεπρψλ, ηά ηεκέλε εδάθηζαο, ηψλ εηδψισλ, Δθθιεζίαο αληζηψλ
αμηάγαζηε.
Σψ ηκληηθψ ζνπ ινγσ έηεκεο, δπζθεκίαο ζηε άθαλζαλ, θαί θαηεθπηεπζαο
ςπραίο, ηά ζσηήξηα δφγκαηα, αξεηψλ επζπλνκέλαηο, ηή απμήζεη Παγθξάηηε.
θεχνο επξψλ ζε ζείνπ Πλεχκαηνο, θαζαξάο αθηίλαο δερφκελνλ, ν Κνξπθαίνο
καζεηήο, πξφο ηήλ δχζηλ απέζηεηιελ, αζεταο εθκεηψζαη, ηήλ αριχλ
παλζεβάζκηε.
Θενηνθίνλ
έ ηήλ λεθέιελ ηήλ νιφθσηνλ, θαί Θενχ ηήλ ζηάκλνλ ηήλ πάγρξπζνλ, θαί
πιαηπηέξαλ νπξαλνχ, θαί κεηάξζηνλ θιίκαθα, απεηξφγακε Παξζέλε, νη πηζηνί
καθαξίδνκελ.
Ο Δηξκφο
«ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ, εηο ηφ ζέιεκά ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ν εθ' πδάησλ
νπξαλφλ ζηεξεψζαο ηφλ δεχηεξνλ, θαί εδξάζαο ελ ηνίο χδαζη, ηήλ γήλ
Παληνδχλακε».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Δπζεβείαο πξφκαρνο, ηξνπνηνθφξνο, Ηεξέ Παγθξάηηε, αλαδεηρζείο ελ
νπξαλνίο, ζχλ Αζσκάηνηο παξίζηαζαη, λχλ ηψ Κπξίσ, πξεζβεχσλ ζσζήλαη
εκάο.
Θενηνθίνλ
Δλ ηή ζθέπε άρξαληε, ηή ζή Παξζέλε, πξνζθπγφλησλ δέεζηλ, πξνζδεμακέλε
παξ' εκψλ, κή δηαιίπεο πξεζβεχνπζα, πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ, ζσζήλαη ηνχο
δνχινπο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δπί μχινπ βιέπνπζα, πξνζεισ κέλνλ, ζφλ Τηφλ θαί Κχξηνλ, θαί ζξελσ
δνχζα κεηξηθψο, νδπξνκέλε εθξαχγαδεο, Οίκνη! πψο πάζρεηο, Τηέ κνπ
πακθίιηαηε!

Χδε δ'
Δλ πλεχκαηηπξνβιέπσλ
Ππξί ηνχ Παξαθιήηνπ, ππξίπλννο δεηρζείο, ηήλ απάηελ έθιεμαο, Παγθξάηηε
ζνθέ, θαί αλαιάκςαο σο ιχρλνο, ηνχο ελ ζαιάζζε, βπζηδνκέλνπο ηήο
αγλνίαο, πξφο ιηκέλαο ζείνπ εκβηβάδεηο ζειήκαηνο.
Δθ πέηξαο αθξνηφκνπ, ν Πέηξνο αξδεπζείο, θαί πιεζζείο σο άιινλ ζε,
εθπέκπεη πνηακφλ, θερεξζσκέλαο αξδεχεηλ ςπράο ζεφθξνλ, θαί αζεβείαο
πνηακνχο απνμεξαίλεηλ, ξεχκαζη ηνχ ζείνπ θεξχγκαηνο.
Ο βίνο ζνπ ηαίο ζείαηο αζηξάπησλ θαιινλαίο, πάλησλ απεκαχξσζε,
δαηκφλσλ ηάο νξκάο, θαί δηαιχζαο ηφ ζθφηνο ηήο αζεταο, Τηνχο εκέξαο
ελαπέδεημαο, ηνπο πφζσ ζνχ ηαίο δηδαραίο εππεηζήζαληαο
Θενηνθίνλ
αξθνχκελνλ ηφλ Λφγνλ, νπζίαηο ελ δπζί, Κφξε θαί ζειήκαζηλ, εθχεζαο αγλή,
ηφλ ηάο εηζφδνπο γλσξίζαληα παξαδφμσο, ηήο ζσηεξίαο, ηνίο ηή πιάλε
δνπισζείζηλ, άρξαληε Παξζέλε παλχκλεηε.
Χδή ε'
Σήλ ζήλ εηξήλελ δφο εκίλ
Θαπκάησλ επηδείμεζηλ, εδψγξεζαο ιανχο, ιφγσ δέ λανχο θαηεδάθηζαο, θαί
εδνκήζσ Ηεξψηαηε, Δθθιεζηψλ ηά θάιιε, εηο θαηληζκφλ αλζξψπσλ.
Σνίο αίκαζηλ εθνίλημαο ζηνιήλ ηήλ Ηεξάλ, ιχζξνλ δέ δαηκφλσλ εμήξαλαο, θαί
ληθεθφξνο αλειήιπζαο, πξφο νπξαλφλ ηήο λίθεο, απνιαβείλ ηφ ζηέθνο.
Δξξάγε πξφ πξνζψπνπ ζνπ, θξαγκφο εηδσιηθφο, ζχξα δέ ελνίρζε ηνίο
έζλεζη, θαί δηεδφζε ράξηο ελΘεφο, ηαίο ηψλ πηζηψλ θαξδίαηο, ηεξνκχζηα
Πάηεξ.
Θενηνθίνλ
Χο φκβξνο ελ ηή κήηξα ζνπ, θαηήιζελ ν Υξηζηφο, Άρξαληε θαί φκβξνπο
εμήξαλε, πνιπζεταο θαί επήγαζε, ζενγλσζίαο χδσξ, ηνίο ελ θινγκψ απάηεο.
Χδή ο'
Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ
Υαξηηψζαο ζνπ ηφλ λνχλ, θαί ιακπξχλαο δαςηιψο, Ηεζνχο ν θσηηζκφο, ηψλ
απάλησλ θαί Θεφο, ηψ ιφγσ ζνπ, ηήο αινγίαο ιανχο εξξχζαηνν.
Ραληηζκψλ εηδσιηθψλ, θαί αηκάησλ ελαγψλ, ειπηξψζσ ηνχο ιανχο, θαί ηπζείο
ψζπεξ ακλφο, Παγθξάηηε, ζπζία δψζα Θεψ πξνζήλεμαη.
Ηεξνπξγήζαο Θενχ, Δπαγγέιηνλ ζνθέ, ηάο ελζένπο δηδαράο, ζθξαγηζάκελνο
ιακπξψο, ηψ αίκαηη, ηεξνκχζηα, Μάξηπο Παγθξάηηε.
Θενηνθίνλ

πκπληγέληα πξνζβνιαίο, ηψλ αθάξπσλ ινγηζκψλ, επαλάγαγε πξφο θψο,
ζσηεξίαο θαί δσήο, Παλάκσκε, ε ηφλ σηήξα Υξηζηφλ θπήζαζα.
Ο Δηξκφο
«Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ, εθκηκνχκελνο βνψ, Σήλ δσήλ κνπ, αγαζέ,
ειεπζέξσζνλ θζνξάο, θαί ζψζφλ κε, σηήξ ηνχ θφζκνπ, θξάδνληα, δφμα
ζνη».
πλαμάξηνλ
Σή Θ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Παγθξαηίνπ
Δπηζθφπνπ Σαπξνκελίαο.
ηίρνη
Πξνζείο εαπηφλ Παγθξάηηνο σο βάζξνλ,
Αζιήζεσο ήγεηξελ νίθνλ εθ ιίζσλ.
Παγθξάηηνο δ' ελάηε δψκ' έδξαθε παγθξαηένληνο.
Οη άγηνη κάξηπξεο Αλδξέαο θαί Πξφβνο ππξί ηειεηνχληαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Σνχο ελ θακίλσ Παίδαο
Δλ αίκαηη βεβάπηηζηαη ηψ ζψ, Παγθξάηηε, πξφηεξνλ ελ χδαηη ιανχο
βεβαπηηθψο, θαί πξφο Υξηζηφλ κεηήιζεο ραίξσλ, κεζ' νχ απιηδφκελνο, ζέζεη
ζενχζαη ιακπξψο αεηκαθάξηζηε.
Σνχο άικε ζπγρσζζέληαο ηψλ δεηλψλ, αγθίζηξσ ζνπ ηψλ ιφγσλ αλεγάγνπ
Ηεξέ, θαί πξνζεπρψλ Ηεξσηάηε επνκβξία, ζνιεξφλ εμήξαλαο, θαθνπηζηίαο
βπζφλ Ηεξνκχζηα Υξηζηνχ.
Ζ πέηξα ζε ε φλησο αξξαγήο, ζεκέιηνλ έζεην θαί βάζηλ αξξαγή, ηήο Ηεξάο
Ηεξνθάληνξ Δθθιεζίαο, ελ ή εδαθίδεηαη, πάζα θαθία ζνθέ ηνχ λεπηψδνπο
ερζξνχ.
Θενηνθίνλ
Καζαξσηάηελ κφλελ ζε επξψλ, παλάκσκε, Λφγνο θαζαξψηαηνο Θενχ, ζνχ
εθ γαζηξφο απνηερζείο πηζηνχο θαζαίξεη, κνιπζκνχ Θεφλπκθε,
πξνζγελνκέλνπ εκίλ εμ αθξαζίαο θαθψλ.
Χδή ε'
λ θξίηηνπζηλ Αγγεινη
Ππξί ιηπαηλφκελνο, πνηθίισλ πεηξαζκψλ, αλάισηνο έκεηλαο, ζηνκνχκελνο
ηφλ λνχλ, ιακπξαίο ζεσξίαηο, θαί σξάζεο νθέ, μίθνο δηαθφπηνλ, χιελ
πνιπζεταο.
Λανχο εηο επίγλσζηλ, πξνζάγσλ ηνχ Υξηζηνχ, ζεκεία θαί ηέξαηα, εηέιεηο
εκθαλψο, πξνιέγσλ ηφ κέιινλ, σο πξνθήηεο Θενχ, ηαίο ηνχ Παξαθιήηνπ,

ζεφθξνλ επηπλνίαηο.
Δηθφλα ηνχ θηίζαληνο, δεηθλχσλ ηνίο ιανίο, εθψλ ήλ εθφξεζελ, ελνχκελνο
εκίλ, ζεκείσλ δπλάκεηο, δη' απηήο εθηειείο, ηήο πνιπζεταο, ηφ κίζνο
αλαζηέιισλ.
Θενηνθίνλ
Χο φκβξνο ελ κήηξα ζνπ, θαηήιζελ ν Υξηζηφο, θαί πάζαλ θαηήξδεπζε, ηήλ
θηίζηλ αιεζψο, μεξάλαο Παξζέλε, ζνιεξνχο πνηακνχο, εηδσινκαλίαο, ν
κφλνο επεξγέηεο.
Ο Δηξκφο
«Ολ θξίηηνπζηλ Άγγεινη, θαί πάζαη ζηξαηηαί, σο Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, πκλείηε
Ηεξείο, δνμάζαηε παίδεο, επινγείηε ιανί, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο».
Χδή ζ'
Σήλ δσνδφρνλ πεγήλ
Σνίο θσηνβφινηο ηνχ Πέηξνπ ππξζεχκαζη, θαηαπγαζζείο θαί ςπρήλ θαί
δηάλνηαλ, σο αζηήξ πνιχθσηνο, πξφο ηήλ δχζηλ έθζαζαο, θσηαγσγψλ
δηδαραίο ηνχο πεπησθφηαο, εηο αγλσζίαο Παγθξάηηε βάξαζξα.
Σήλ ηήο είθνλνο ηηκήλ δηαβαίλνπζαλ, εηο ηφ πξσηφηππνλ ζχ επηζηάκελνο,
παληαρνχ ηήλ άρξαληνλ, αλεζηήινπο Έλδνμε, ηνχ Ηεζνχ θαί Θενχ εκψλ
εηθφλα, εηο ηλδαικάησλ δαηκφλσλ θαζαίξεζηλ.
Ηεξσηάηαηο εκπξέπσλ ιακπξφηεζη, καξηπξηθαίο δηαιάκπεηο θαηδξφηεζηλ,
νξψλ θαί νξψκελνο, Ηεξέ Παγθξάηηε, αγαιινκέλε ςπρή, Θενχ ηήλ δφμαλ,
Ηεξαξρψλ θαί Μαξηχξσλ αγιάτζκα.
Θενηνθίνλ
Φείζαη εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζνπ Κχξηε, ηήλ εθ Παξζέλνπ αλέθθξαζηνλ
γέλλεζηλ, πεηξαζκψλ ξπφκελνο θαί παζψλ θαί ζιίςεσλ, ηαίο ηθεζίαηο απηήο
ηνχο ζνχο ηθέηαο, σο επεξγέηεο θαί κφλνο θηιάλζξσπνο.
Ο Δηξκφο
«Σήλ δσνδφρνλ πεγήλ ηήλ αέλανλ, ηήλ θσηνθφξνλ ιπρλίαλ ηήλ πάγρξπζνλ,
ηήλ ζθελήλ ηήλ έκςπρνλ, ηνχ νπξαλνχ θαί ηήο γήο ηήλ πιαηπηέξαλ, ηήλ
Θενηφθνλ ελ χκλνηο ηηκήζσκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Φψο αλαιινίσηνλ
Πέηξνο ε πίζηεσο πέηξα, Παγθξάηηε θξαηαηάλ ζε, θξεπίδα Μάξηπο θαί βάζηλ,
θαζίζηεζηλ, Δθθιεζίαο, κεζνχ θαί ζχ ηήλ ζήλ πνίκλελ, θχιαηηε Πάηεξ, εθ ηψλ
ηήο Αγαξ αβιαβή.
Θενηνθίνλ
Πάληεο πηζηνί ζε κεζίηηλ, πξφο ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ ζνπ, λχλ πξνβαιιφκεζα
κφλελ, νη ζπζηαπξνχκελνη ηνχησ, δηφ κή παχζε πξεζβεχεηλ Θενγελλήηνξ,
ππέξ ηψλ πίζηεη ζε αλπκλνχλησλ.

Καί ε ινηπή, Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ ηεζζαξάθνληα πέληε Μαξηχξσλ ηψλ ελ Νηθνπφιεη
ηήο Αξκελίαο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κπξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο πκείο, ιίζνηο ζπληξηβφκελνη, Υξηζηφλ ηήλ πέηξαλ ηήλ
άξξεθηνλ, νπθ εμεξλήζαζζε, αιιά ληθεθφξνη, ράξηηη γελφκελνη, Αγγέισλ ηνίο
ρνξνίο ζπλαγάιιεζζε, κεζ' ψλ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ,
ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Καιιίληθνη κάξηπξεο θξνπξαίο, άκα ζπγθιεηφκελνη, σο εληνιψλ ζείσλ
θχιαθεο, θαί εθηεθφκελνη, δίςεη νπξαλφζελ, δξφζνλ εθνκίζαζζε, πκάο
πλεπκαηηθψο αλαςχρνπζαλ, δηφ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ,
ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Αήηηεηνη Μάξηπξεο δσήλ, αιεζή πνζήζαληεο, θαί εηο αεί δηακέλνπζαλ,
ζάλαηνλ άδηθνλ, παξαλφκσ ςήθσ, ραίξνληεο ππέζηεηε, θαί λχλ κεηά
Μαξηχξσλ επθξαίλεζζε, κεζ' ψλ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ,
ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
πλέρνκαη πάληνζελ δεηλνίο, θαί πνχ θχγσ Γέζπνηλα, ν δπζηπρήο θαί
παλάζιηνο; εηκή πξφο ζέ αγλή, θαηαθεχγσ κφλελ, ηήλ εκήλ βνήζεηαλ, ειπίο
απειπηζκέλσλ Θεφλπκθε, θαί κή παξίδεο κε, ηφλ αλάμηνλ νηθέηελ ζνπ,
ζιηβνκέλσλ, εηνίκε βνήζεηα.
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, Αιιά αλάζηεζη, θαί ζπλδφμαζνλ αζάλαηε, ηήλ
Μεηέξα, θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ
νχηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Θενζηεθή θάιαγγα κέιπσ Μαξηχξσλ.

Ησάλλνπ Μνλαρνχ.
Χδή α' Ήρνο πι. α'
Σψ σηήξη Θεψ
Θενθξφλσο πηζηνί, ηνχο ζηξαηηψηαο Υξηζηνχ, ηνχο αζινθφξνπο
αλπκλήζσκελ, σο θαζαηξέηαο ηήο πιάλεο, θαί Σξνπαηνχρνπο θαηδξνχο, Θεψ
επηλίθηνλ, χκλνλ αλακέιπνληαο.
Δπί γήο αζιεηαί, εγσληζκέλνη ιακπξψο, θαί ηάο βαζάλνπο ππνκείλαληεο, ελ
νπξαλνίο ηνχο ζηεθάλνπο ππεδέμαζζε, ζπκθψλσο αλακέιπνληεο, χκλνλ
επηλίθηνλ.
Οκνλνία ςπρήο, ζπλδεδεκέλνη πηζηψο, θαηά ηήο πιάλεο ερσξήζαηε, θαί
ληθεηαί ζηεθαλεθφξνη αλεδείρζεηε, ζπκθψλσο αλακέιπνληεο, χκλνλ
επηλίθηνλ.
Θενηνθίνλ
Άρξαληε Μήηεξ Θενχ, ηφλ ζαξθσζέληα εθ ζνχ, θαί εθ ηψλ θφιπσλ ηνχ
Γελλήηνξνο, κή εθθνηηήζαληα Θεφλ, απαχζησο πξέζβεπε, εθ πάζεο
πεξηζηάζεσο, ζψζαη νχο έπιαζελ.
Χδή γ'
Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ
πλέζεη ζηξαηηψηαη Υξηζηνχ, θεθνζκεκέλνη ηφλ αιάζηνξα, αξραίνλ φθηλ
επλίμαηε, ελ ηνίο ξείζξνηο ηψλ αηκάησλ πκψλ.
Σφ ζψκα παξαδφληεο Πηθξαίο, θαί αθνξήηνηο Αμηάγαζηνη, βαζάλνηο ζείαλ
εηιήθαηε, θιεξνπρίαλ δηά πίζηεσο.
Δλ ιίζσλ Αζινθφξνη βνιαίο, ηπξάλλνπ γλψκε ζπλζιαηηφκελνη, ηήο επζεβείαο
ηήλ άγθπξαλ, αζθαιψο δηεθπιάμαηε.
Θενηνθίνλ
Ηθέηεπε απαχζησο Αγλή, ηφλ πξνειζφληα εθ ιαγφλσλ ζνπ, ξπζζήλαηπιάλεο
δηαβφινπ, ηνχο πκλνχληάο ζε Μεηέξα Θενχ.
Ο Δηξκφο
«Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ Υξηζηέ, ζηεξέσζφλ κνπ ηήλ δηάλνηαλ, εηο ηφ πκλείλ
θαί δνμάδεηλ ζνπ, ηά ζσηήξηα παζήκαηα».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο
Οη ζηξαηηψηαη ηνχ Υξηζηνχ νη γελλαίνη, αγσληζάκελνη θαιψο ηφλ Βειίαξ,
νινηειψο εβχζηζαλ αηκάησλ ξναίο, ιίζνηο γάξ ζπλ, ζιψκελνη, θαη ηεκλφκελνη
μίθεη, ππξί εθθαηφκελνη, θαί εηο χδσξ βιεζέληεο, ζηεθαλεθφξνη ψθζεηζαλ
ζαθψο, φζελ ηηκψληαη θαί πίζηεη δνμάδνληαη.
Θενηνθίνλ

Σψλ αθαζάξησλ ινγηζκψλ κνπ ηά πιήζε, θαί ηψλ αηφπσλ ελλνηψλ ηάο
ληθάδαο, ηίο εμεηπείλ δπήζεηαη Παλάκσκε; ηάο επαλαζηάζεηο δέ, ηψλ
αζάξθσλ ερζξψλ κνπ, ηίο εθδηεγήζεηαη, θαί ηήλ ηνχησλ θαθίαλ; Αιιά ηή ζή
πξεζβεία αγαζή, ηνχησλ κνη πάλησλ, ηήλ ιχηξσζηλ δψξεζαη.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε ζαξθί ηεηνθπία, επί
ηαπξνχ θξεκάκελνλ νξψζα Υξηζηέ, Οίκνη! πνζεηλφηαηε Ηεζνχ αλεβφα, πψο ν
δνμαδφκελνο, σο Θεφο ππ' Αγγέισλ, ππφ Τηέ, ζέισλ βξνηψλ αλφκσλ λχλ
ζηαπξνχζαη; Τκλψ ζε καθξφζπκε.
Χδή δ'
Δηζαθήθνα ηήλ αθνήλ
Φηινζένπ αγάπεο, θεθξαηεκέλνο ηνίο ζεζκνίο, ηφλ αληίζενλ ερζξφλ, ηψλ
Αζινθφξσλ ν ρνξφο εηξνπψζαην, θξάηεη ηνχ Υξηζηνχ θξαηπλφκελνο.
Ζ ζεφθιεηνο θάιαγμ, ηψλ Αζινθφξσλ ηνχ Υξηζηνχ, ηήλ αληίζενλ πιεζχλ ηψλ
αζεβψλ, αλαηξέπεη άλακέιπνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
Φψο απξφζηηνλ ηδφληεο, νη Αζινθφξνη ελ θξνπξά, ηήλ πνιχζενλ αριχλ,
εηδσιηθήο παξνηλίαο δηεζθέδαζαλ, ζεία δπλαζηεία λεπξνχκελνη.
Αηελίδνληεο ηψ θάιιεη ηψλ αθεξάησλ αγαζψλ, ηήλ αβέβαηνλ θνξάλ, ηψλ
αλζξσπίλσλ πξαγκάησλ, ν ανίδηκνο δήκνο ηψλ Μαξηχξσλ απψζαην.
Θενηνθίνλ
Δπεζθίαζελ ε ηνχ Τςίζηνπ, Κφξε δχλακηο ελ ζνί, θαί παξάδεηζνλ εηξγάζαην
Σξπθήο, δσήο μχινλ έρνπζαλ, κέζνλ ηφλ κεζίηελ θαί Κχξηνλ.
Χδή ε'
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη
Λνγίνηο ηεζξακκέλνη ηνχ Πλεχκαηνο ηνχ Αγίνπ, εηδψισλ νη Μάξηπξεο, ηήλ
αινγίαλ θαηήξγεζαλ.
Αζηέξεο θαεζθφξνη γεγφλαηε Αζινθφξνη, θαί άλζε ηήο πίζηεσο, ηήλ επσδίαλ
εθπέκπνληα.
Γεψξγηνλ πεθήλαηε Άγηνη ηνχ Τςίζηνπ, δξεπάλαηο ηεκλφκελνλ, ηνχ
Μαξηπξίνπ παλεχθεκνη.
Θενηνθίνλ
Μή παχζε δπζσπνχζα φλ έηεθεο Θενηφθε, ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ, ηψλ
εθηελψο αλπκλνχλησλ ζε.
Χδή ο'
Δθχθισζέ κε άβπζζνο
Γεζφκελνη νη κάξηπξεο, εβφσλ, Δηο ρείξάο ζνπ Γέζπνηα, πξνζδέρνπ ηά
πλεχκαηα, εκψλ θαί αλάπαπζνλ, ζέ γάξ πνζνχκελ, ηφλ κφλνλ πνιπέιενλ.

Αγγέισλ ζπλνκφζθελνο, θάιαγμ ηψλ ζψλ ερξεκάηηζε, Μαξηχξσλ
Φηιάλζξσπε, ηφλ δξφκνλ ηειέζαζα, θαί λχλ πξεζβεχεη, ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Μαξηχξσλ ε παλεχθιεηα, Μαξηχξσλ ρνξεία ζενιεθηνο, Μαξηχξσλ
εππξέπεηα, ζεξκψο δπζσπήζαηε, ζσζήλαη πάληαο, ηνχο πξφο εκάο
πξνζθεχγνληαο.
Θενηνθίνλ
πιιήςεσο αζπφξνπ ζνπ, ηίο ιφγνο ν θξάζαη δπλάκελνο, ηφ ζαχκα
Παλάκσκε; Θεφλ γάξ ζπλέιαβεο, δη' επζπιαγρλίαλ, εκίλ επηδεκήζαληα.
Ο Δηξκφο
«Δθχθισζέ κε άβπζζνο, ηαθή κνη ηφ θήηνο εγέλεην, εγψ δέ εβφεζα, πξφο ζέ
ηφλ θηιάλζξσπνλ, θαί έζσζέ κε, ε δεμηά ζνπ Κχξηε».
πλαμάξηνλ
Σή Η' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ ηεζζαξάθνληα πέληε
Μαξηχξσλ ηψλ ελ Νηθνπφιεη ηήο Αξκελίαο καξηπξεζάλησλ.
ηίρνη
Παξεκβνιή ηηο επξέζε Θεψ λέα,
Σφικε παξεκβάιινπζα θαί ππξφο κέζνλ.
Κηείλελ εξηζζελέαο δεθάηε πχξ Νηθνπνιίηαο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Βηάλνξνο θαί ηινπαλνχ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Απνιισλίνπ, ηνχ εθ
άξδεσλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ κπξίσλ Παηέξσλ, νχο δηά ππξφο
ζαλάησ βηαίσ παξέδσθε Θεφθηινο ν Δπίζθνπνο Αιεμαλδξείαο, δηά Ηζίδσξνλ
ηφλ Πξεζβχηεξνλ.
Σή απηή εκέξα, ε ζχλαμηο ηνχ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνχ ζενιφγνπ ελ ηνίο
Βεάηνπ (ελ άιι Βηάηνπ ή Βηψηνπ).
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Ο ελ θακίλσ ππξφο
Δλ ηή θακίλσ Υξηζηέ, νη Αζινθφξνη εκειψδνπλ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Λειακπξπζκέλνη θσηί, ηψ ηήο Σξηάδνο Αζινθφξνη, κεη' επθξνζχλεο πκψλ,
ηάο ςπράο παξεδψθαηε.

Παξεζηεθφηεο Θεψ, ζηεθαλεθφξνη Αζινθφξνη, ππέξ πκψλ εθηελψο, αεί
πξεζβεχεηε.
Χο αιεζείαο ππξζνί, σο επζεβείαο φληεο πχξγνη, πεξηθαλείο, Αζιεηαί,
πηζηνίο εδείρζεηε.
Θενηνθίνλ
Χο ζσηεξίαλ εκψλ, ζέ Θενηφθε δπζσπνχκελ, Δμεπκελίδνπ εκίλ, ηφλ
ζαξθσζέληα εθ ζνχ.
Χδή ε'
Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ
Μεηά Μαξηχξσλ γελέζζσ, ηά αηηήκαηα εκψλ ηψλ πηζηψλ, θαί ηήο απηψλ
θιεξνπρίαο, θνηλσλνί αμησζείεκελ, ηφλ Υξηζηφλ πκλνχληεο, θαί
ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αγαιιηάζεη θαξδίαο, ν ρνξφο ηψλ θαξηεξψλ αζιεηψλ, παξά Υξηζηνχ ηνχο
ζηεθάλνπο, εππξεπψο απνιακβάλνπζη, θαί θαηδξψο αλπκλνχζη, θαί
ππεξπςνχζηλ, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Ρείζξνηο ηδίσλ αηκάησλ, θνηληρζέληεο Αμηάγαζηνη, ελ νπξαλνίο ηψ Υξηζηψ
ζπκβαζηιεχεηε, επζεβψο πκλνχληεο, θαί ππεξπςνχληεο απηφλ εηο ηνχο
αηψλαο.
Σνχο θαξηεξνχο ζηξαηηψηαο, ηνχο ιακπηήξαο ηνχ αζβέζηνπ ππξφο, ηνχο
θνηλσλνχο ηψλ θσηίδσλ (ίζσο θσζηήξσλ), ηνχο αζηέξαο αεί ιάκπνληαο,
επζεβψο πκλνχκελ, Υξηζηφλ ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Σψλ Υεξνπβίκ χπεξηέξα, αλεδείρζεο Θενηφθε αγλή, ελ ηή γαζηξί ζνπ ηφλ
ηνχηνηο επνρνχκελνλ βαζηάζαζα, φλ ζχλ Αζσκάηνηο, βξνηνί δνμνινγνχκελ,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ, γελλεζέληα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί επ' εζράησλ ηψλ
ρξφλσλ, ζαξθσζέληα εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
έ ηήλ ππέξ λνχλ θαί ιφγνλ
Τπέξ ηήο θνηλήο, ζσηεξίαο πξεζβεχζαηε, παλανίδηκνη Μάξηπξεο, Υξηζηψ
παξηζηάκελνη, δη' φλ θαί ηνχο αγψλαο ππεκείλαηε.
Ρψκε θξαηαηά, ηφ ηήο πιάλεο νρχξσκα, θαζειφληεο αήηηεηνη, νηθίαλ
νπξάληνλ, θαηνηθείλ ζχλ Αγγέινηο εμηψζεηε.
Χο αεηθαλείο, δεδεηγκέλνη θσζηήξεο εκίλ, νη θαιιίληθνη Μάξηπξεο, απαχζησο
απγάδνπζη, θσηνβφινηο ιάκςεζη ηάο ςπράο εκψλ.

Νφκνηο θαί ζεζκνίο, καξηπξίνπ ληθήζαληεο, ηφλ αιάζηνξα ηχξαλλνλ,
ζηεθάλνπο εδέμαζζε, ηνχο ηήο δηθαηνζχλεο Παλζεβάζκηνη.
Θενηνθίνλ
Υαίξε Θενηφθε, κήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, φλ εθχεζαο αίηεζαη, πηαηζκάησλ
ηήλ άθεζηλ, δσξεζήλαη ηνίο πίζηεη αλπκλνχζί ζε.
Ο Δηξκφο
«έ ηήλ ππέξ λνχλ, θαί ιφγνλ κεηέξα Θενχ, ηήλ ελ ρξφλσ ηφλ άρξνλνλ,
αθξάζησο θπήζαζαλ, νη πηζηνί νκνθξφλσο κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο
Πνιπρεηξία γλψκεο, θαί ελ αλδξεία ηήο ςπρήο, νη ηεζζαξάθνληα πέληε,
Μάξηπξεο πάληαο ηνχο ερζξνχο, ζπλδηεζπάξαμαλ ψηεξ, ψλ ηαίο επραίο
εκάο ζψζνλ.
Θενηνθίνλ
έ πξνζηαζίαλ πάληεο, έρνκελ νη ακαξησινί, ψ Παλαγία Παξζέλε, ζχ
επδηάιιαθηνλ εκίλ, απέξγαζαη ηφλ Τηφλ ζνπ, ηή κεηξηθή παξξεζία.
Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο θαί παλεπθήκνπ Δπθεκίαο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ζηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο
αλήξ.
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ηά επφκελα.
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ε ηνχ Κπξίνπ ακλάο, ηήλ απηνχ εζεινχζηνλ,
κηκνπκέλε λέθξσζηλ, δηά πφλσλ αζιήζεσο, θεηκέλε ηάθσ, αίκαηνο
πξφζρπζηλ, αλαπεγάδεη ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο, ν αξπφκελνη, εηο ςπρψλ
θαζάξζηνλ, ηψ ηνχ παληφο, αίλεζηλ πξνζάγνκελ, Θεψ εθάζηνηε.
Μάξηπο αιεζψο παλεχθεκε, ζεξψλ επέζρεο νξκάο, Γαληήι σο ηφ πξφηεξνλ,
θαί ππξφο ελ ράξηηη, επρεξψο θαηεηφικεζαο, θαί πάζαλ άιιελ, βάζαλνλ
ζηέξμαζα, εδέμσ ζηέθνο, λίθεο ακάξαληνλ, θαί αλειήιπζαο, πξφο ηφλ ζνί
πνζνχκελνλ, πεξηραξψο, φζελ ζε γεξαίξνκελ, θαί καθαξίδνκελ.

Θείσλ Παηέξσλ ζπλάζξνηζκα, πίζηεσο ξνλ ηή ζή, θνξπθή επηηίζεηαη,
φλπεξ Παλανίδηκε, εγθαιίζσ θπιάηηνπζα, ηήλ ζείαλ πίζηηλ απαξαζάιεπηνλ,
εθηξεπνκέλε, άπαζαλ αίξεζηλ, θαί θαηαηζρχλνπζα, ηνχο ηνχ ςεχδνπο έλδνμε,
πξναζπηζηάο, φζελ ζε γεξαίξνκελ, θαί καθαξίδνκελ.
Έηεξα ηηρεξά
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ κάξηπζη
Σήλ ζνξφλ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, θαζνξψληεο Παλεχθεκε, ξψζηλ αξπφκεζα
αδαπάλεηνλ, θαί ηάο ςπράο θσηηδφκεζα, θαί λνχλ ειιακπφκεζα, θαζαξζέληεο
λνεηψο, ηαίο αθηίζη ηνχ Πλεχκαηνο, κεζηηείαηο ζνπ, Ηεξαίο Δπθεκία, δηά ηνχην,
κεηά πφζνπ, επθεκνχκελ, ηήλ Ηεξάλ ζνπ παλήγπξηλ.
Καί ππξί πξνζσκίιεζαο, θαί ζεξίνηο εθδέδνζαη, θαί ελ ιάθθσ βέβιεζαη
θαιιηπάξζελε, θαί ηνίο ηξνρνίο επηηέζεηζαη, εμ ψλ ζε εξξχζαην, ν ηψλ φισλ
πνηεηήο, θαηαηζρχλαο ηφλ ηαχηά ζνη, κεραλψκελνλ, θαί δνμάζαο ζε Μάξηπο
Δπθεκία, ηήλ θεξχμαζαλ ηφλ έλα, Υξηζηφλ ελ δχν ηαίο θχζεζηλ.
Δπηπρή θαί Γηφζθνξνλ, θαί ηνχο ηνχηνηο νκφθξνλαο, αθεθάινπο άκα ηε θαί
παξάθξνλαο, ηνχο αληάησο λνζήζαληαο, εηο ηφ ηέινο θαηήζρπλελ, Δπθεκία ε
ζεπηή, θαί Υξηζηφλ αλεθήξπμε, ηαίο ζειήζεζηλ, ελεξγείαηο ηε άκα δηπινχλ
φληα, θαζ' ππφζηαζηλ δέ έλα, σο νη Παηέξεο εηξάλσζαλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Δθ δεμηψλ ηνχ σηήξνο, παξέζηε ε παξζέλνο θαί αζιεθφξνο θαί Μάξηπο,
πεξηβεβιεκέλε ηαίο αξεηαίο ηφ αήηηεηνλ, θαί πεπνηθηικέλε ειαίσ ηήο αγλείαο,
θαί ηψ αίκαηη ηήο αζιήζεσο, θαί βνψζα πξφο απηφλ ελ αγαιιηάζεη, ηήλ
ιακπάδα θαηέρνπζα, Δηο νζκήλ κχξνπ ζνπ έδξακνλ, Υξηζηέ ν Θεφο, φηη
ηέηξσκαη ηήο ζήο αγάπεο εγψ, κή ρσξίζεο κε λπκθίε επνπξάληε, Απηήο ηαίο
ηθεζίαηο θαηάπεκςνλ εκίλ, παληνδχλακε σηήξ ηά ειέε ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ
ηφθνλ; ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ
ηήο Αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ
δπάδη θχζεσλ, αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή
πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δίζνδνο. ηφ, Φψο ηιαξφλ, θαί ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο. Δη βνχιεη
εηπείλ θαί Αλαγλψζκαηα.
Πξνθεηείαηο 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 εκίλ, Αγαγέησζαλ ηνχο κάξηπξαο απηψλ, θαί δηθαησζήησζαλ, Καί
εηπάησζαλ αιεζή, Γίλεζζέ κνη κάξηπξεο, θαί εγψ κάξηπο Κχξηνο ν Θεφο, θαί
ν παίο, φλ εμειεμάκελ, ίλα γλψηε θαί Πηζηεχζεηε, θαί ζπλήηε, φηη εγψ εηκη,
Δκπξνζζέλ κνπ νπθ εγέλεην άιινο Θεφο, θαί κεη εκέ νπθ έζηαη, Δγψ εηκη ν
Θεφο, θαί νπθ έζηη πάξεμ εκνχ ν ζψδσλ. Δγψ αλήγγεηια θαί έζσζα, σλείδηζα,
θαί νπθ ήλ ελ εκίλ αιιφηξηνο. Τκείο εκνί κάξηπξεο, θαί εγψ Κχξηνο ν Θεφο, φηη
απ' αξρήο εγψ εηκη, θαί νπθ έζηηλ ν εθ ηψλ ρεηξψλ κνπ εμαηξνχκελνο. Πνηήζσ,
θαί ηίο απνζηξέςεη απηφ. Οχησ 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. Καί 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 απηνχο, θαί εχξελ απηνχο
αμίνπο εαπηνχ. Χο ρξπζφλ ελ ρσλεπηεξίσ εδνθίκαζελ απηνχο, θαί σο
νινθάξπσκα 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, νη
πεπνηζφηεο επ' απηφλ, ζπλήζνπζηλ αιήζεηαλ, θαί νη πηζηνί έλ 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 αίσλα 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. πλεθπνιεκήζεη 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 πλεπκαδπλάκεσο,
θαί σο ιαίιας εθιηθκήζεη απηνχο, θαί εξεκψζεη πάζαλ ηήλ γήλ αλνκία, θαί ε
θαθνπξαγία πεξηηξέςεη ζξφλνπο δπλαζηψλ. Αθνχζαηε νχλ, Βαζηιείο, θαί
ζχλεηε, κάζεηε, δηθαζηαί πεξάησλ γήο, ελσηίζαζζε νη θξαηνχληεο πιήζνπο,
θαί γεγαπξσκέλνη επί φρινηο εζλψλ, φηη εδφζε παξά Κπξίνπ ε θξάηεζηο πκίλ,
θαί ε δπλαζηεία παξά Τςίζηνπ.
Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο α'

Γεχηε πάληεο νη πηζηνί, ηήλ εηήζηνλ κλήκελ, ηήο παλεπθήκνπ Δπθεκίαο, κεη'
εγθσκίσλ πκλήζσκελ, ιέγνληεο, ραίξνηο αζιεθφξε θαί Μάξηπο, ε ηψλ
ηπξάλλσλ ηά ζξάζε θαηαξγήζαζα, θαί ηψλ θαθνδφμσλ ηήλ άλνηαλ
απειάγμαζα, Υαίξνηο, ηήο Υαιθεδφλνο ηφ θάιιηζηνλ.
Θξέκκα, θαί ηψλ νξζνδφμσλ ηφ άζεηζηνλ έξεηζκα, Υαίξνηο, ε δηά Υξηζηφλ ηφλ
λπκθίνλ ζνπ, ηήλ κέλ αθκήλ ηνχ ζψκαηνο ηαίο βαζάλνηο Καηαλαιψζαζα, ηήλ
δέ ςπρήλ ηαίο αθηίζη ηνχ Πλεχκαηνο εθιακπξχλαζα, Υαίξνηο, ε πξεζβεχνπζα
πάληνηε, ππέξ ηψλ πίζηεη θαί πφζσ ηεινχλησλ ζνπ ηά κλεκφζπλα.
Ήρνο β'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψζπεξ δψζα ε Μάξηπο, θαί ζαλνχζα ελ
ιάξλαθη, ηαίο ηηκίαηο απηήο ρεξζί, ηφλ εκέηεξνλ Σφκνλ επέθεξε, ηφλ δέ ηψλ
αηξεηηθψλ ηνίο πνζί θαηεπάηεζελ, εθθαπιίδνπζα ηνχηνλ ηφ θαθφλνπλ θαί
βιάζθεκνλ, ηψλ δέ πηζηψλ θξαηχλνπζα ηφ νξζφλ θαί αθίβδεινλ, έλα κέλ θαζ'
ππφζηαζηλ ηφλ Υξηζηφλ θεξπηηφλησλ, δηπινχλ δέ θαηά θχζηλ θαί ζέιεζηλ, Ήο
ηαίοπξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, εηξήλελ ηαίο εθθιεζίαηο ζνπ δψξεζαη, θαί ηαίο
ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
Ήρνο γ'
Σνχο ηήο αζιήζεσο Μάξηπο αγψλαο θαί ηήο πίζηεσο, νχο ππέξ Υξηζηνχ
εγσλίζσ, ελ αζζελεί ηνχ ζήιενο θχζεη, επαμίσο ηίο δηεγήζεηαη; ή ηίο εμεηπείλ
θαηηζρχζεη ηψλ αξεηψλ ζνπ ηά πξνηεξήκαηα, θαί ηψλ ζψλ ζαπκάησλ ηά
πιήζε, Δπθεκία παλεχθεκε; ηφ ηε ζηεξξφλ ηψλ νξζψλ δνγκάησλ, θαί
νξζνδνμίαο ηφ κφληκνλ, δηφ θαί ππφ ηψλ ζείσλ Παηέξσλ, ηφλ ηήο πίζηεσο
ξνλ, σο δεισηήο ηαχηεο πεπίζηεπζαη, φλ θαί θπιάηηεηο δηά παληφο
απαξάηξεπηνλ, θαί πξεζβεχεηο ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ήρνο δ'
Μαξηπξηθήλ παλήγπξηλ, επί γήο ηεινπκέλελ θαηνπηεχνληεο ζήκεξνλ,
επθξαλζψκελ ηψ πλεχκαηη, θαί ζθηξηήζσκελ αγαιιφκελνη, ζπλεθάιεζε γάξ
εκάο Δπθεκία ε ζεπηή, δηά ηνχ Ηεξνχ θαί θαινχ ηήο εθθιεζίαο πνηκέλνο, θαί
πξνζείζα εκίλ εαπηήλ, ζπγρσξεί εθάζησ ηφλ αγηαζκφλ απαξχζαζζαη,
Πξνζέιζσκελ δή ελ πίζηεη, θαί αδηζηάθησ δηαλνία, κεδέλ πθνξψκελνη, ίλα εθ
ηήο αγίαο ζνξνχ απαληιήζσκελ, αθζφλσο ηψλ λνζεκάησλ ηήλ ίαζηλ,
αηηνχκελνη ζπγρψξεζηλ παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο πι. α'
ήκεξνλ ηνχ επνπξαλίνπ Βαζηιέσο ε ακίαληνο λχκθε, ζπγθαιείηαη εκάο
πξφο εζηίαζηλ πλεπκαηηθήλ, Δπθεκία ε πάλζεπηνο, Γεχηε νχλ θηιένξηνη
πάληεο, κπζηηθψο επθξαλζψκελ, ελ ηή παλζέπησ απηήο θαί ιακπξά
παλδαηζία, θαζαξζέληεο ηψ λντ, ελ θαηδξαίο ηαίο ζηνιαίο θαηεγιατζκέλνη ηνχ
ζείνπ Πλεχκαηνο, αχηε γάξ σο αγλή πεξηζηεξά, ηψ ηήο παξζελίαο θάιιεη, ηψ
Τηψ λπκθεπζείζα, νιηθψο ηήλ αγίαλ Σξηάδα ελ εαπηή εηζσθίζαην, Παηέξα θαί
Τηφλ θαί Πλεχκα Άγηνλ, ηφλ έλα Θεφλ, φλ θαί πνζνχζα θαί δεηνχζα ελήζιεζε,
δηφ θαί ζπκβαζηιεχεη απηψ εηο ηνχο αηψλαο, ελ ηνίο επνπξαλίνηο ζθελψκαζη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε, νη πηζηνί θαηά ρξένο,
ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί

θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο β'
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ
Γεχηε, θαζαξζψκελ άδειθνί, ρείιεζη ςπρή θαί θαξδία, θαί αξπζψκεζα,
πινχηνλ αδαπάλεηνλ εθ ηήο αγίαο ζνξνχ, δσξεάλ πξνρεφκελνλ λχλ ηήο
Παλεπθήκνπ, κέζνλ πξνθεηκέλεο ηε, θαί νξσκέλεο ηξαλψο, ήλ πεξ
καθαξίδνληεο πφζσ, θαί, πηζηψο γεξαίξνληεο πάληεο, ζείνηο εγθσκίνηο
θαηαζηέςσκελ.
ηίρ. Τπνκέλσλ ππέκεηλα ηφλ Κχξηνλ, θαί πξνζέζρε κνη.
Έζηεο, πξφ βεκάησλ θαξηεξψο, δπζζεβψλ ηπξάλλσλ σο άθκσλ, πφλνηο
αλάισηνο, Μάξηπο θαιιηπάξζελε, Υξηζηφλ θεξχηηνπζα, Θεφλ είλαη
παληέιεηνλ, θαί ζάξθα ιαβφληα, ελ δπζί ηαίο θχζεζη, θαί ηαίο ζειήζεζηλ, φζελ
εηο ζνχο πφδαο ηφλ ηφκνλ, ηψλ αηξεηηθψλ απνξξίπηεηο, δήισ ηφλ εκέηεξνλ
θαηέρνπζα.
ηίρ. Καί έζηεζελ επί πέηξαλ ηνχο πφδαο κνπ, θαί θαηεχζπλε ηά δηαβήκαηά
κνπ.
Μάξηπο, Δπθεκία ηνχ Υξηζηνχ, πάληεο επθεκνχκελ ελ πίζηεη, θαί
καθαξίδνκελ, Ηεξείο ελ άζκαζη θαί κεισδήκαζη, ηήλ ζεπηήλ ζνπ παλήγπξηλ,
εηο έλ ζπλειζφληεο, νχο ηφ λχλ ζπλήζξνηζελ ν Βπδαληίσλ πνηκήλ, φλπεξ
θξνχξεη θχιαηηε ζθέπε, θαί εκάο παληνίαο εθ βιάβεο, ιχηξσζαη πξεζβείαηο
ζνπ παλεχθεκε.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Ζ δηελζηζκέλε ηαίο αξεηαίο, θαί πεθσηηζκέλε ηφλ ινγηζκφλ, ε κχξα
πξνρένπζα ελ ηαίο θαξδίαηο ηψλ πηζηψλ, ε εθ ηήο εψαο αλαηείιαζα σο αζηήξ
θαεηλφο, θαί αζξνηζκφλ πνηήζαζα, δηά ηήο ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο
επηθνηηήζεσο ηψλ ζείσλ Παηέξσλ, κή δηαιίπεο ππέξ εκψλ δπζσπνχζα πξφο
Κχξηνλ, Δπθεκία παλεχθεκε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο, ζέ
ηθεηεχνκελ, Πξέζβεπε Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Αλαξγχξσλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Λίαλ εχθξαλαο ηνχο νξζνδφμνπο, θαί θαηήζρπλαο ηνχο θαθνδφμνπο, Δπθεκία
Υξηζηνχ θαιιηπάξζελε, ηήο γάξ Σεηάξηεο πλφδνπ εθχξσζαο, ά νη Παηέξεο
θαιψο εδνγκάηηζαλ, Μάξηπο έλδνμε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη
εκίλ ηφ κέγα έιενο.

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηήλ κεζηηεχζαζαλ ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ γέλνπο εκψλ, αλπκλνχκελ Θενηφθε
Παξζέλε, ελ ηή ζαξθί γάξ ηή εθ ζνχ πξνζιεθζείζε, ν Τηφο ζνπ θαί Θεφο
εκψλ, ηφ δηά ηαπξνχ θαηαδεμάκελνο πάζνο, ειπηξψζαην εκάο, εθ θζνξάο
σο θηιάλζξσπνο.
Δ Η ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Ζ λχκθε θαί ακλάο, ηεηξσκέλε ηψ πφζσ, Υξηζηέ ηνχ εαπηήο, νπξαλίνπ
λπκθίνπ, νπίζσ ζνπ έδξακε, ηήλ ιακπάδα θαηέρνπζα, ηήλ δη' έιαηνλ, ηψλ
αξεηψλ αλεκκέλελ. Σαχηεο άπαληαο, ξχζαη παληνίσλ θηλδχλσλ, πξεζβείαηο
σο εχζπιαγρλνο.
Θενηνθίνλ
Διπίο Υξηζηηαλψλ, Παλαγία Παξζέλε, φλ έηεθεο Θεφλ, ππέξ λνχλ ηε θαί
ιφγνλ, απαχζησο ηθέηεπε, ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, δνχλαη άθεζηλ, ακαξηηψλ
εκίλ πάζη, θαί δηφξζσζηλ, βίνπ ηνίο πίζηεη θαί πφζσ αεί ζε δνμάδνπζη.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Καηεπιάγε Ησζήθ
Καηεζρχλζεζαλ αηζρξψο, αηξεηηδφλησλ ε πιεζχο, θαί ηά πξφζσπα απηψλ,
χβξεσο πέπιεζηαη πνιιήο, φηε εψξσλ πνζί ζνπ θαηεξξηκκέλνλ, ηφλ Σφκνλ
εαπηψλ, ηφλ δέ εκέηεξνλ, ηηκίαηο ζνπ ρεξζί, θαηερφκελνλ, θαηεγνξνχληα
άλνηαλ ελδίθσο, ηψλ θαθνδφμσλ, θαί θξάδνληα, Υξηζηφο εηέρζε, δηπινχο ηή
θχζεη, δηπινχο δέ θαί ηαίο ζειήζεζη.
Θενηνθίνλ
Καηεπιάγε, Ησζήθ, ηφ ππέξ θχζηλ ζεσξψλ, θαί ειάκβαλελ εηο λνχλ, ηφλ επί
πφθνλ πεηφλ, ελ ηή αζπφξσ ζπιιήςεη ζνπ Θενηφθε, βάηνλ ελ ππξί,
αθαηάθιεθηνλ, ξάβδνλ Ααξψλ ηήλ βιαζηήζαζαλ, θαί καξηπξψλ ν κλήζησξ
ζνπ θαί θχιαμ, ηνίο ηεξεχζηλ εθξαχγαδε, Παξζέλνο ηίθηεη, θαί κεηά ηφθνλ,
πάιηλ κέλεη Παξζέλνο.
Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο
Δλ ηή επζήκσ ενξηή ηήο Παλεπθήκνπ, κεη' εγθσκίσλ ςαικηθψο πηζηψλ ν
δήκνο, επθεκήζσκελ πφζσ Υξηζηνχ ηήλ παξζέλνλ, δνγκάησλ γάξ αλεδείρζε
ηψλ παηξηθψλ, πξνζηάηηο, θαί κεηά ηέινο ζαχκα θξηθηφλ! Δπηπρή θαί
Γηφζθνξνλ, ειέγμαζα ηνχο θαθψο, λνζήζαληαο εηο δφγκα Υξηζηνχ, φλ

νκλνχληεο δνμάδνκελ.
Θενηνθίνλ
Δπραξηζηνχκέλ ζνη αεί Θενηφθε, θαί κεγαιχλνκελ Αγλή θαί πξνζθπλνχκελ
αλπκλνχληεο ηφλ ηφθνλ ζνπ θεραξηησκέλε, βνψληεο αθαηαπαχζησο, ζψζνλ
εκάο, Παξζέλε Παληειεήκνλ, σο αγαζή, θαί δαηκφλσλ εμάξπαζνλ,
ινγνζεζίνπ θνβεξνχ, έλ ψξα ηήο εηάζεσο, κή αηζρπλζψκελ νη δνχινί ζνπ.
Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ.
Οη Αλαβαζκνί Αληίθσλνλ Α'
 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί
ζψζνλ σηήξ κνπ.
 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί
έζεζζε απεμεξακκέλνη.
Γφμα... Καί λχλ...
Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Τπνκέλσλ ππέκεηλα ηφλ Κχξηνλ, θαί πξνζέζρε κνη.
ηίρ. Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαί σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ
πιεζπλζήζεηαη.
Δπαγγέιηνλ θαηά Μάξθνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ εθνινχζεηηψ lεζνχ φρινο πνιχο, θαί ζπλέζιηβνλ απηφλ...
Εήηεη Ννεκβ. ΚΔ'
Ο Ν'
Γφμα... Σαίο ηήο Αζιεθφξνπ...
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηνθνπ...
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο...
Ήρνο πι. β'
Δθ δεμηψλ ηνχ σηήξνο, παξέζηε ε παξζέλνο θαί αζιεθφξνο θαί Μάξηπο,
πεξηβεβιεκέλε ηαίο αξεηαίο ηφ αήηηεηνλ, θαί πεπνηθηικέλε ειαίσ ηήο αγλείαο,
θαί ηψ αίκαηη ηήο αζιήζεσο, θαί βνψζα πξφο απηφλ ελ αγαιιηάζεη, ηήλ
ιακπάδα θαηέρνπζα, Δηο νζκήλ κχξνπ ζνπ έδξακνλ, Υξηζηέ ν Θεφο, φηη
ηέηξσκαη ηήο ζήο αγάπεο εγψ, κή ρσξίζεο κε λπκθίε επνπξάληε, Απηήο ηαίο
ηθεζίαηο θαηάπεκςνλ εκίλ, παληνδχλακε σηήξ ηά ειέε ζνπ.
Ο Καλψλ ηήο Θενηφθνπ.
Τγξάλ δηνδεχζαο.

Καί ηήο Αγίαο, ν παξψλ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη πλεχκαηνο, θαί άζσ κειψδεκα, ηή
Αζιεθφξσ Υξηζηνχ, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο αλαθεξχηησλ, ηνχο πφλνπο νχο
ήλεγθε, θαί ηά παιαίζκαηα.
Ηάζεσλ άθζνλα, εκίλ πξνρέεηο ραξίζκαηα, ηνίο πίζηεη πξνζηξέρνπζηλ, έλ ηψ
λαψ ζνπ εκλή, θαί αηηνχζί ζε, εθ βάζνπο θαξδίαο, θαί πφζσ ηήλ κλήκελ
ζνπ, παλεγπξίδνπζη.
Ναφο ερξεκάηηζαο, θαηά ηφλ ζείνλ Απφζηνινλ, ελ ψπεξ επδφθεζε, Υξηζηφο ν
Κχξηνο, ελνηθήζαί ηε, θαί εκπεξηπαηήζαη, ςπρήο θαζαξφηεηη, Μάξηπο
πνιχαζιε.
Θενηνθίνλ
Οπ θξχπηνκελ Γέζπνηλα, ηνχ ζνχ ειένπο ηήλ άβπζζνλ, θαί βξχζηλ ηήλ
άθζνλνλ, ηψλ ηεξαζηίσλ ζνπ, θαί ηφ πέιαγνο, ηψλ επεξγεζηψλ ζνπ, ψλ πάζη
δη' έιενλ πνιχλ εμέρεαο.
Χδή γ'
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε
Χ! πψο ελ ηψ κέζσ ηνχ ζηαδίνπ, αζινχζα ε Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, ηφλ
ηχξαλλνλ εμέζηεζε, δη' άθξαλ θαξηεξφηεηα, αλδξείσο γάξ ππήλεγθε, ηά ηψλ
δεηλψλ θνιαζηήξηα.
Παλεχθεκε κάξηπο Δπθεκία, επθήκνηο ελ άζκαζηλ αεί, ζήλ κλήκελ ζνπ
γεξαίξνκελ, ηήλ ζήλ πινπηνχληεο ιάξλαθα, ηφ ιείςαλφλ ζνπ θέξνπζαλ, ηφ
ηεξφλ θαί ζεβάζκηνλ.
Αλδξείσο θαηέβαιεο ηφλ φθηλ, ηφλ κέγαλ εκλή ηφλ λνεηφλ, δπλακσζείζα
ράξηηη, Παηξφο Τηνχ θαί Πλεχκαηνο, ηήο αζπγρχηνπ θχζεσο, θαί ηξηζειίνπ
ζεφηεηνο.
Θενηνθίνλ
Τκλήζσκελ πάληεο θαηά ρξένο, Μαξίαλ ηήλ Γέζπνηλαλ αγλήλ, ηήλ κφλελ
αεηπάξζελνλ, αχηε γάξ ηφ θεθάιαηνλ, ηήο ζσηεξίαο γέγνλελ, εκψλ δη' άθξαλ
θαζαξφηεηα.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Σφλ λπκθίνλ ζνπ Υξηζηφλ αγαπήζαζα, ηήλ ιακπάδα ζνπ θαηδξψο
επηξεπίζαζα, ηαίο αξεηαίο δηέιακςαο Παλεχθεκε, φζελ εηζειήιπζαο, ζχλ
απηψ εηο ηνχο γάκνπο, ζηέθνο ηήο αζιήζεσο, παξ απηνχ δεμακέλε. Αιι' εθ
θηλδχλσλ ιχηξσζαη εκάο, ηνχο εθηεινχληαο ελ πίζηεη ηήλ κλήκελ ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... 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.
Ήρνο δ'
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ
ιβνλ εζεζαχξηζαο ηφλ αιεζή, φλ πεξ ζήο θαί βξψζηο νχ δχλαηαη,
εμαθαλίζαη, Καιιηπάξζελε ζεκλή, νχ γάξ ελ γή θαηέθξπςαο, ηνίο δενκέλνηο
δέ εζθφξπηζαο.
Θάκβνπο επιεξψζεζαλ θαί ραξκνλήο, φλησο ηψλ Παηέξσλ ν ζχιινγνο, ελ
ηαίο ρεξζί ζνπ, θαζνξψληεο ψ εκλή, ηφλ ηφκνλ ηφλ νξζφδνμνλ, ελδέ ηνίο
πνζί ηφλ αιιφηξηνλ.
Όβξεσο επιήζζεζαλ ζθφδξα πνιιήο, νη πεξί Γηφζθνξνλ άπαληεο, θαί,
Δπηπρέα, νη λνζήζαληεο θαθψο, νχο επί ηέινπο ήζρπλαο, κάξηπο Δπθεκία
παλεχθεκε.
Θενηνθίνλ
Νφεο επνπξαληνη ηφ επί ζνί, φλησο Θενηφθε κπζηήξηνλ, θαηαλννχληεο,
εμεπιάγεζαλ, δηφ, ηιηγγηψζη Γέζπνηλα, χκλνλ θαη' αμίαλ πξνζθέξεηλ ζνη.
Χδή ε'
Δμέζηε ηά ζπκπαληα
Μεξίδα Παλεχθεκε, ηήλ αγαζήλ πξνέθξηλαο, πάληα παξηδνχζα ηά ηνχ βίνπ,
δφμαλ θαί πινχηνλ, ελφο γάξ ρξεία εζηί, κέξηκλαλ θαί ηχξβελ ηψλ πνιιψλ, ζχ
απεζθνξάθηζαο, ηήλ Μαξίαλ δειψζαζα.
Χ μέλνλ ηεξάζηηνλ! λεθξά κέλ ελ ηψ κλήκαηη, ζαπκαηα ηειεί δ' ψζπεξ ηίο
δψζα, θξείηηνλα ιίαλ ή θαηά άλζξσπνλ, αηκάησλ εθβιχδνπζα θξνπλνχο, εηο
έλδεημηλ κείδνλα, φηη δψζηλ νη δίθαηνη.
πλνχζα ηψ Κηίζηε ζνπ, ελ νπξαλνίο παλεχθεκε, έληεπμηλ πνηνχ ππέξ ηψλ
πίζηεη, αλεπθεκνχλησλ ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ, κάξηπο Δπθεκία ηνχ Υξηζηνχ,
ππέξ νχ ηφ αίκά ζνπ, ψζπεξ ζχκα εμέρεαο.
Θενηνθίνλ
Αλχκθεπηε Γέζπνηλα, ηψλ Πξνθεηψλ ε πξφξξεζηο, φλησο επί ζνί πέξαο
ιασβάλεη, θαί γάξ ζπλέιαβεο ελ ηή κήηξα ηή ζή, ηφλ Λφγνλ ηφλ άλαξρνλ
Παηξφο, σο ν ζείνο ζχιινγνο, ηνπησλί πξνεθήξπμε.
Χδή ο'
Σήλ ζείαλ ηαχηελ
Χο άλζνο ρφξηνπ ε πάλζεκλνο, νξψζα Δπθεκία ξεφκελα, πάληα ηά γήτλα,
δίθελ ζθπβάισλ θαηέπηπζελ, ίλα Υξηζηφλ θεξδήζε, φλπεξ επφζεζε.

Καζείιεο Κφξε ηφλ δξάθνληα, ηφλ κέγαλ θαί πνιιά επαηξφκελνλ, θαί
θαηεβχζηζαο, ελ ηνίο θξνπλνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ, ηφλ θαζ' εκψλ δνιίσο
κεραλεπφκελνλ.
Οξψληεο Μάξηπο σο ήδπζκα, ελ κέζσ ζνπ ηφ ιείςαλνλ θείκελνλ, ηφ
ηεξψηαηνλ, πλεπκαηηθψο επσρνχκεζα, αγηαζκφλ θαί ξψζηλ απαξπφκελνη.
Θενηνθίνλ
Ξελίδεηο πάληαο ηψ ηφθσ ζνπ, Παξζέλε Παλαγία Θεφλπκθε, ψ! πψο
απείξαλδξνο, νχζα πξφ ηφθνπ γεγέλλεθαο, θαί κεηά ηφθνλ πάιηλ έκεηλαο
άθζνξνο.
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Αγψλαο ελ αζιήζεη, αγψλαο ελ ηή πίζηεη θαηεβάινπ ζεξκψο ππέξ Υξηζηνχ
ηνχ λπκθίνπ ζνπ, αιιά θαί λχλ, σο ηάο αηξέζεηο, θαί ηψλ ερζξψλ ηφ θξχαγκα,
ελ ηνίο πνζί ηψλ βαζηιέσλ εκψλ ππνηαγήλαη πξέζβεπε δηά ηήο Θενηφθνπ, ε
ππφ εμαθνζίσλ ηξηάθνληα ζενθφξσλ Παηέξσλ ξνλ ιαβνχζα, θαί
θπιάηηνπζα παλεχθεκε.
Ο Οίθνο
Σί ηψλ ζψλ αζιεκάησλ, ή ηί ηψλ ζψλ θαηνξζσκάησλ, ή ηί ηήο ζήο παξζελίαο,
ή ηνχ βίνπ ηνχ ακέκπηνπ ζνπ ζαπκάζεηέ ηηο πξφηεξνλ; ζχ γάξ εχθξαλαο ηφλ
Παηέξα, σο ηψ Τηψ λπκθεπζείζα, ηψ Πλεχκαηη ηψ Αγίσ ζαπηήλ
θαηαθνζκήζαζα, Σίο ηθαλνί πξφο ηαχηα, ηίο ιέγεηλ λχλ ηζρχζεηελ, φζαη ζε
πεξηιάκπνπζηλ αξεηαί κή ππνδχνπζαη; σο εμ αλαηνιήο γάξ εθ ηάθνπ
αλαηέιινπζα, παληί θαίλεηο, θαί αθηηλνβνιείο ελ γή θαί ζαιάζζε, θαί επί
πάζαλ ήπεηξνλ αγηάδεηο θαί κπξίδεηο ηά πέξαηα, δηφ Σφκνλ πεπίζηεπζαη, ππφ
εμαθνζίσλ ηξηάθνληα ζενθφξσλ Παηέξσλ ξνλ ιαβνχζα, θαί θπιάηηνπζα
Παλεχθεκε.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο θαί
παλεπθήκνπ Δπθεκίαο.
ηίρνη
Γίθαδε κάξηπο ηνίο φξνηο, θαί θεηκέλε,
Κπξνχζα πίζηηλ, ήο ελήζιεζαο πφζσ.
ζέζθεινλ ελδεθάηε ξνλ εκπεδνί Δπθεκίε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ αγίνπ κάξηπξνο Κηλδένπ ηνχ πξεζβπηέξνπ.
Ο φζηνο Λέσλ, ν ελ ηή κάλδξα, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
Οη άγηνη κάξηπξεο Μαξθηαλφο θαί Μαξηπξνθιήο ν κέλ καραίξα, ν δέ
ηνμεπζείο ηειεηνχληαη.
Ο φζηνο Νηθφδεκνο, ν ελ ηνίο Οξίνηο ηήο ηνχ Βαηνπεδίνπ Ηεξάο κνλήο

αζθήζαο, θαί δηδαζθαινο ηνχ ζείνπ Γξεγνξίνπ ηνχ Παιακά ρξεκαηίζαο, δηά
ηήο θαηά Υξηζηφλ θηινζνθίαο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
Χλ ηαίο πξεζβείαηο είεκελ άπαληεο πεξηθξνπξνχκελνη. Ακήλ.
Χδή δ'
Οπθ ειάηξεπζαλ
Ράνλ έθεξεο, βαζάλσλ ηήλ δξηκχηεηα, Μάξηπο παλεχθεκε, ελ ζηεξξνηάησ
λντ, εμ χςνπο ιακβάλνπζα ζείαλ βνήζεηαλ, φζελ έςαιιεο, ν ηψλ Παηέξσλ
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Ζ παλεχθεκνο, Ακλάο θαί θαιιηπάξζελνο, πάληαο εθάιεζε, πξφο επσρίαλ
απηήο, δηφ θαί επθξάλζεηε παλεγπξίδνληεο, θαί θξαπγάζαηε, ν ηψλ Παηέξσλ
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
χ δηήιεγμαο, ηνχ Δπηπρνχο ηήλ άλνηαλ, ηνχ δπζηερήζαληνο, πεξί ην ζέβαο
θαθψο, δεηλνχ Γηνζθφξνπ ηε Μάξηπο παλεχθεκε, αλακέιπνπζα, Ο ηψλ
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηνο εί.
Θενηνθίνλ
Ηιεψλ κνη, ηνλ Τηφλ ζνπ Παλακψκεηε, πνίεζνλ δένκαη, θαί κή παξίδεο ζεκλή,
δεήζεηο θαί δάθξπα ζεξκψο πξνρένληη, θαί θξαπγάδνληη, Ο ηψλ Παηέξσλ
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε'
Παίδαο επαγείο
Έζηεο πξφ βεκάησλ Δπθεκία, ηπξάλλσλ παξαλνκνχλησλ αλδξηθψηαηα, ηφλ
Υξηζηφλ θεξχηηνπζα, Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, δηπινχλ ελ ηαίο ζειήζεζηλ άκα
θαί θχζεζη, θαί θξάδνπζα, Τκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο
αηψλαο.
Όιελ γεεξάλ απεπνηήζσ, Υξηζηφλ ηνλ λπκθίνλ ζνπ επηπνζήζαζα, νχηηλνο
ηνίο ίρλεζη, Μάξηπο εθνινχζεζαο, δηφ θαί ζπλαγάιιε λχλ, απηψ
θξαπγάδνπζα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Φξίηησ θαηά λνχλ αλαιακβάλσλ, ηνχο πφλνπο ζνπ ηνχο δεηλνχο θαί ηά
παιαίζκαηα, νίο ελεθαξηέξεζαο, γπλαηθείσ ζψκαηη, δηά πνιιήλ αγάπεζηλ,
Μάξηπο παλεχθεκε, Παηξφο ηε θαί Τηνχ θαί ηνχ ζείνπ, Πλεχκαηνο ηνχ κφλνπ,
Θενχ ηξηζππνζηάηνπ.
Θενηνθίνλ
ξκνο γαιελφο κφλε εδείρζεο, Παξζέλε ρεηκαδνκέλσλ θαί πξνζθχγηνλ, έλζα
θαηαθεχγνληεο, νη θιπδσληδφκελνη, ελ ηψ ηνχ βίνπ θιχδσλη πεξηζσδφκεζα,
δηφ ζε θαηά ρξένο πκλνχκελ, θαί δνμνινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'

Άπαο γεγελήο
Ννχο νπθ εμαξθεί, θαί ιφγνο αλζξψπηλνο εθδηεγήζαζζαη, ηάο ππεξθπείο
ηηκάο, θαί δφμαο Μάξηπο άζπεξ απείιεθαο, ζπκβαζηιεχεηλ άιεθηα Υξηζηψ
παλεχθεκε, θαη' αμίαλ, άζισλ δέ θεθιήξσζαη, αθεξάηνπ ηξπθήο
απνιαχνπζα.
Μχξσ λνεηψ, ερξίζζεο Παλεχθεκε ηνπ ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί κπξίδεηο
πάληνηε, ηψλ πξνζηφλησλ ζνη κεηά πίζηεσο, ςπράο νκνχ θαί ζψκαηα, θαί
πάζαλ αίζζεζηλ, δη' ήο πφξξσ, απνζθνξαθίδεηαη, ν δπζψδεο ερζξφο θαί
πακπφλεξνο.
Ηεξνπξεπψο, ηήλ ζήλ αμηάγαζηνλ παλεγπξίδνκελ, θαί θαηδξάλ παλήγπξηλ, ελ
ηψ παλζέπησλαψζνπ ζήκεξνλ, ελ ψπεξ ζπλεζξνίζζεκελ, ρεηξαγσγία
πνιιή, ηνχ πνηκέλνο, ηνχ θαινχ παλεχθεκε, ππέξ νχ εθδπζψπεη ηφλ Κχξηνλ.
Άλαξρε Σξηάο, ηνχο ζενινγνχληάο ζε ζθέπε θαί θχιαηηε, έρεηο γάξ
πξεζβεχνπζαλ, πεξί ηήλ δφμαλ ηήο ζήο ιακπξφηεηνο, κεηά Μαξηχξσλ
πάληνηε, ηήλ θαιιηπάξζελνλ, Δπθεκίαλ ήζπεξ ηά κλεκφζπλα, εθηεινχληεο
πηζηψο επθξαηλφκεζα.
Θενηνθίνλ
Φσλήλ ζνη αγλή, πξνζάγνκελ Γέζπνηλα, πφζσ βνψληέο ζνη, Υαίξε ζξφλε
πχξηλε, πςίζηνπ ραίξε Θενχ παιάηηνλ, φ ν Γαπτδ πξνέγξαςελ, φξνο
πηψηαηνλ, Απνζηφισλ, ραίξε ε εππξέπεηα, θαί εκψλ ηψλ ςπρψλ ηφ
δηάζσζκα.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Δπεζθέςαην εκάο
Καί ζαλνχζα δσεξφλ, αηκάησλ κχξνλ έβιπζαο, σο ελ Θεψ δψληη δψζα, θαί
ηψλ δνγκάησλ ηνχ Υξηζηνχ, ηάο πιάθαο ηαίο αγθάιαηο ζνπ, Δπθεκία θαηέρεηο,
δηφ επθεκνχκέλ ζε.
Θενηνθίνλ
Ο Θεφο εκψλ Αγλή, θαηαθπγήλ θαί δχλακηλ, θαί βνεζνλ ζε παξέζρελ, ελ ηαίο
ζιίςεζηλ εκψλ, θαί ελ ηαίο πεξηζηάζεζη, πάληαο νχλ εκάο ξχζαη, εθ ηψλ
αλαγθψλ εκψλ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα
γ', δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο πι. α'
Υαίξνηο αζθεηηθψλ αιεζψο
Υαίξνηο παξζελνκάξηπο Υξηζηνχ, ε εμ Δψαο σοαζηήξ αλαηείιαζα, θαί πάζαλ
ηήλ νηθνπκέλελ θσηαγσγνχζα θαηδξψο, ςπρήο δηαπγεία θαί θαηδξφηεηη, δη' ήο
ζείνλ ζέζπηζκα, ηψλ Παηέξσλ θεθχξσηαη, θαί θαηεξγήζε, Δπηπρνχο γιψζζα
βιάζθεκνο Γηνζθφξνπ ηε, ηνχ δεηλνχ θαί παξάθξνλνο, Υαίξνηο ε
απνζηάδνπζα, θξνπλνχο ηψλ αηκάησλ ζνπ, θαζαξηηθνχο κνιπζκάησλ, εθ ηψλ

αγίσλ ιεηςάλσλ ζνπ, Υξηζηνχ ηή δπλάκεη, ηνχ παξέρνληνο ηψ θφζκσ, ηφ
κέγα έιενο. (Γίο)
Γεχηε ηήο Αζινθφξνπ Υξηζηνχ, κεη' εγθσκίσλ ηεινπκέλελ παλήγπξηλ,
νξψληεο ζπλεπθξαλζψκελ, πλεπκαηηθψο ελ ραξά, θαί παλεπθξνζχλσο
ενξηάζσκελ, απηή γάξ θαηέβαιε, ηφ αγέξσρνλ θξφλεκα, ηψλ ηπξαλλνχλησλ,
ηή δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, φζελ ήξαην, θαη' απηψλ κέγα ηξφπαηνλ, Σαχηελ
γνχλ επθεκήζσκελ, επθήκνηο ελ άζκαζη, ηήλ θαιιηπάξζελνλ θφξελ, ηήο
επθεκίαο θεξψλπκνλ, Υξηζηφλ δπζσπνχληεο, ηνχ δσξήζαζζαη ηψ θφζκσ, ηφ
κέγα έιενο.
ξνπο παξαιαβνχζα ζεκλή, έλδνλ ηνχ ηάθνπ, επζεβψλ θαθνδφμσλ ηε,
θαηείρεο ελ ηαίο ρεξζί ζνπ, φλ νη Παηέξεο θαιψο, άλσζελ πλεπζζέληεο
ζπλεμέζελην, ηφλ δέ θαηεπάηεζαο, σο ςεπδή θαί αληίζενλ, ηψλ θαθνδφμσλ,
νχο εηο ηέινο θαηήζρπλαο, φζελ άπαληεο, επζεβψο επθεκνχκέλ ζε, ραίξνληεο
ελ ηή κλήκε ζνπ, νχο κάξηπο ν πξφεδξνο, ν Ηεξφο Βπδαληίσλ, επηζπλήγαγε
ζήκεξνλ, δηφ ηφλ σηήξα, εθδπζψπεζνλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Πάζα γιψζζα θηλείζζσ πξφο επθεκίαλ, ηήο παλεπθήκνπ Δπθεκίαο, άπαλ
γέλνο θαί ειηθία πάζα, λεαλίζθνη θαί παξζέλνη, ηήλ Υξηζηνχ
παξζελνκάξηπξα, εγθσκίνηο θαηαζηέςσκελ, λνκίκσο γάξ αλδξηζακέλε, θαί
ηφ ραχλνλ ηνχ ζήιενο απνξξίςαζα, δη' αζιεηηθψλ πφλσλ, ηφλ ηχξαλνλ
ερζξφλ θαηαβέβιεθελ, νπξαλίσ δέ θαί ζείσ ζηέθεη θνζκεζείζα, αηηείηαη ησ
λπκθίσ θαί Θεψ, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ήρνο πι. δ’
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηά Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ε γ' θαί ο' Χδή.
Ο Απφζηνινο
Αδειθνί, ζπλεξγνχληεο παξαθαινχκελ...
Εήηεη ηή δεθάηε έθηε Κπξηαθή
Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, εξψηα ηηο ηψλ Φαξηζαίσλ ηφλ Ηεζνχλ, ίλα θάγε κεη'
απηνχ...
Εήηεη ηή Γεπηέξα ηήο Γ' Δβδνκάδνο
Κνηλσληθφλ
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα.
Αξρή

ΤΖ ΗΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ Πξφθινπ θαί Ηιαξίνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Πνιπεηδέζη βαζάλνηο εγθαξηεξήζαληεο, θσηνεηδείο ζηεθάλνπο, εθνκίζαζζε
άκθσ, Ηιάξηε θαί Πξφθιε, φζελ πκψλ, ηήλ παλένξηνλ κλήκελ πηζηψο,
επηηεινχκελ δεφκελνη εθηελψο, ηνχ πξεζβεχεηλ ππέξ πάλησλ εκψλ.
Σνχο ζπαξαγκνχο ηήο ζαξθφο ζνπ Πξφθιε ππήλεγθαο, ηήλ δη' αηψλνο ιήμηλ,
πξννξψκελνο κάθαξ, θαί ηήλ ηνχ Παξαδείζνπ δηαγσγήλ, θαί ηφ θψο ηφ
αλέζπεξνλ, ελ ψ ππάξρσλ ηθέηεπε θαί εκάο, θσηηζζήλαη ηνπο ηηκψληάο ζε.
Καζάπεξ δχν θσζηήξεο θφζκνλ θσηίδεηε, ηή ηψλ ζαπκάησλ αίγιε,
αζινθφξνη Κπξίνπ, Ηιάξηε θαί Πξφθιε, ηφλ ζθνηαζκφλ, ηψλ παζψλ
εθδηψθνληεο, φζελ εκάο αλπκλνχκελ πεξηραξψο, ενξηάδνληεο ηήλ κλήκελ
πκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενκαθάξηζηε Κφξε ηάο ηθεζίαο εκψλ, σο επκελήο πξνζηάηηο, ηψλ πηζηψλ
Θενηφθε, πξνζάγνπζα ηψ Κηίζηε, ηφλ ηιαζκφλ, δηακείβνπ ηνίο δνχινηο ζνπ,
σο παληειήο ζσηεξία θαί ηιαζκφο, ηψλ ςπρψλ εκσλ Θεφλπκθε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δλ ηψ ηαπξψ παξεζηψζα ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ, θαί ηήλ καθξνζπκίαλ,
ηνχηνπ απνζθνπνχζα, έιεγεο ζξελνχζα, Μήηεξ αγλή, Οίκνη! ηέθλνλ
γιπθχηαηνλ, ηί ηαχηα πάζρεηο αδίθσο Λφγε Θενχ, ίλα ζψζεο ηφ αλζξψπηλνλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ
Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
επηνίο Αζιεηαίο ζεπηφλ εηζθέξσ κέινο. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Σξηζηάηαο θξαηαηνχο
πλφληεο ηψ Θεψ, θαί ηαίο ζείαηο αθηίζη, ππξζεπφκελνη αεί, γελλαίνη Αζιεηαί,
ηήλ ςπρήλ κνπ θσηίζαηε, κέιπνληνο ηήλ θσηνθφξνλ, θαί ζεπηήλ πκψλ
άζιεζηλ, θαηαλχμεη θαξδίαο καθάξηνη.
Δπηέξσζελ πκάο, ν νπξάληνο πφζνο, φζελ πάληα ηά ηεξπλά, ηνχ βίνπ

Αζιεηαί, εινγίζαζζε ζθχβαια, λεχζεζη ηαίο πξφο ηφ ζείνλ, ζεσζέληεο θαί
άπαζαλ, ηψλ αζέσλ ηζρχλ ηαπεηλψζαληεο.
Ππξί ζεαξρηθήο, αλαθζέληεο Σξηάδνο, δπζζεβείαο ηήλ ππξάλ, εζβέζαηε
νθνί, ηψλ αηκάησλ ηνίο ξεχκαζηλ, φζελ ηαίο ηψλ ηακάησλ, θαζαξαίο
επνκβξήζεζη, ηψλ παζψλ εκψλ ξχπνλ εθπιχλαηε.
Σήλ άιππνλ δσήλ, ηήλ νπξάληνλ δφμαλ, Παξαδείζνπ ηήλ ηξπθήλ, ηφ θψο ηφ
λνεηφλ, ηήλ ηεξπλήλ αγαιιίαζηλ, Μάξηπξεο επηδεηνχληεο, ηψλ δεηλψλ
ππελέγθαηε, ηξηθπκίαλ γελλαίσ θξνλήκαηη.
Οπξάληνη ρνξνί, ηήλ πκψλ θαξηεξίαλ, θαηεπιάγεζαλ ζνθνί, αηθίζεηο γάξ
ζαξθφο, θαί πνιχπινθα βάζαλα, Μάξηπξεο γελλαηνθξφλσο, ππελέγθαηε
ραίξνληεο, θαί ερζξνχ ηήλ θαθίαλ ζπληξίβνληεο.
Θενηνθίνλ
Ηφλ ηψλ αθνψλ, ηήο πξνκήηνξνο Δχαο, Γαβξηήι ζνη πξνζθσλψλ, ηφ Υαίξε
αιεζψο, εμεηίλαμε Γέζπνηλα, κφλε γάξ ηφλ αλαηξέηελ, ηήο θαθίαο ηνχ φθεσο,
ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ εθχεζαο.
Χδή γ'
Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη
νθία ιφγνλ, ζετθψλ ηνχο αζφθνπο δηήιεγμαο, θαί ζηξεβιψζεηο ηήο ζαξθφο,
ηζρχτ Πλεχκαηνο ήλεγθαο, Πξφθιε πακκαθάξηζηε, κάξηπο ζεφπλεπζηε.
Αλαξηεζέληα, σκνηάηνπο θειεχεη ζε μέεζζαη, ν παξάθξσλ πξφο Θεφλ, ςπρήο
ηά φκκαηα ηείλνληα, θαί ηή θαξηεξία ζνπ, θαιισπηδφκελνλ.
Θιάζηλ αλδξείσο, ηψλ κειψλ θαζππέκεηλαο πάλζνθε, αίκαηη δέ ηήλ ππξάλ,
ηήο αζεβείαο απέζβεζαο, Πξφθιε δπλακνχκελνο, ηή ζεία ράξηηη.
Θενηνθίνλ
Λχζνλ Παξζέλε, ηφλ δεζκφλ ηψλ θαθψλ κνπ ζπλδένπζα, ηή ζηνξγή κε ηνχ εθ
ζνχ, ηερζέληνο Λφγνπ παλάκσκε, θαί ζψζφλ κε Γέζπνηλα, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ.
Ο Δηξκφο
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νπ γάξ εζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ
θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Ηιάξηνλ πηζηνί, θαί ηφλ έλδνμνλ Πξφθινλ, αζιήζαληαο ζηεξξψο, θαί ερζξφλ
θαζειφληαο, ζπκθψλσο ηηκήζσκελ, ηφλ Υξηζηφλ κεγαιχλνληεο, νχηνη
ζαχκαζη, ηψλ παζεκάησλ ηφ ζθφηνο, εθδηψθνπζη, θσηαγσγνχληεο ηνχο
πίζηεη, απηνίο πξνζπειάδνληαο.
Θενηνθίνλ
Διπίο Υξηζηηαλψλ, Παλαγία Παξζέλε, φλ έηεθεο Θεφλ, ππέξ λνχλ ηε θαί

ιφγνλ, απαχζησο ηθέηεπε, ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, δνχλαη άθεζηλ ακαξηηψλ
εκίλ πάζη, θαί δηφξζσζηλ, βίνπ ηνίο πίζηεη θαί πφζσ, αεί ζε δνμάδνπζηλ.
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 θαζήκελνο ελ δφμε
Ζ θνινχζεη ζνχ ηνίο ιφγνηο, ηφ ηνχ πξάγκαηνο βέβαηνλ, ν γάξ αηκνβφξνο,
είξγεην πξνβαίλεηλ ηνίο έκπξνζζελ, έσο Υξηζηφλ ηφλ ηψλ φισλ κφλνλ Κχξηνλ,
σκνιφγεζε, Πξφθιε Θεφλ ππεξάγαζνλ.
Σεηακέλνο ζχ ηψ μχισ, θαί ηκάζη πεδνχκελνο, θαί πνηθηινηξφπσο, Μάξηπο
ηαίο αηθίαηο βαιιφκελνο, ζενίο αςχρνηο ηφ ζέβαο νπ πξνζέλεηκαο, ελ Κπξίσ
Θεψ ζνπ, ζαθψο δπλακνχκελνο.
Αεηηήησ παξξεζία, θαί γελλαίσ θξνλήκαηη, αζινθφξε Πξφθιε, έζηεο πξφ
βεκάησλ ηήλ ζάξθσζηλ, δηαπξπζίσο θεξχηησλ ηνχ θελψζαληνο, εαπηφλ κέρξη
δνχινπ, κνξθήο Λπηξσηνχ εκψλ.
Ηηακφο κέλ ν δηψθηεο, ηνίο ζνθνίο επεδείθλπε, ηψλ βαζάλσλ είδε, θαί ηφλ
βηαηφηαηνλ ζάλαηνλ, αθαηαπιήθηνπο δέ βιέπσλ θαηαπιήηηεην, θαί ηήλ ήηηαλ
νξψλ εαπηνχ εκσξαίλεην.
Θενηνθίνλ
πληξηβέλ ηή παξαβάζεη, ηψλ ρεηξψλ ζνπ ηφ πνίεκα, θαηνηθηείξσλ Λφγε,
κήηξαλ απεηξφγακνλ ψθεζαο, θαί ελ δπζί ηαίο νπζίαηο πξνειήιπζαο,
αθζαξζίαο θαηλίδσλ, νδνχο ηνίο εηδφζη ζε.
Χδή ε'
χ Κχξηέ κνπ θψο
χ Κχξηε Ηζρχο, ηψλ Μαξηχξσλ θαί ζηήξηγκα, ζχ Άγηε ηνίο Αγίνηο, αδηάζεηζηνλ
ηείρνο, αζινχζη πξνζπκφηαηα.
Δξσηη ζετθψ, ηήλ ςπρήλ ππξαθηνχκελνο, ππέθεξεο ηαίο ιακπάζη,
θινγηδφκελνο Πξφθιε, πακκάθαξ αμηάγαζηε.
Πχξ κνλνλ δεηιηψ, ηφ αηψληνλ έθξαδεο, θιεγφκελνο κάξηπο Πξφθιε,
πξνζηαγαίο ηνχ ηπξάλλνπ, θαί γλψκε ζαλαηνχκελνο.
Θενηνθίνλ
Σίο δχλαηαη ηφ ζφλ, εξκελεχζαη κπζηήξηνλ, ψ Γέζπνηλα Θενηφθε; ηφλ γάξ
Κηίζηελ ηψλ φισλ, αθξάζησο εζσκάησζαο.
Χδή ο'
Ήιζνλ εηο ηά βάζε

Οχ πχξ νζδέ κάζηηγεο νπ ζήξεο, νπδέ ζαλάηνπ πείξα, γελλαηφηαηνη πκάο
ρσξίζαη, ηήο ηνχ Θενχ θαζαξάο ακψκνπ ηε, αγαπήζεσο θαηίζρπζε.
Νφκνηο εγθσκίσλ νπ δνπιεχεη, ε ηψλ Μαξηχξσλ φλησο, κέρξη αίκαηνο
αλδξαγαζία, κφλνο απηνπο, ν δνμάδσλ Κχξηνο, κεγαιχλεησο ζεξάπνληαο.
Δππιφσο ηφ πέιαγνο πεξψληεο, ηψλ ραιεπψλ βαζάλσλ, πξνζσξκίζζεηε
πξφο ζείνλ φξκνλ, ηήο ελ Υξηζηψ, αζινθφξνη Μάξηπξεο, ατδίνπ απνιαχζεσο.
Θενηνθίνλ
Ηδνχ ε Παξζέλνο αλεβφα, ν Ζζαταο πάιαη, βνπιήο Άγγεινλ κεγάιεο ηίθηεη,
Δκκαλνπήι, ηφλ Θεφλ θαί Κχξηνλ, θαί σηήξα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ο Δηξκφο
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο, εθ θζνξάο αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ πνιπέιεε».
πλαμάξηνλ
Σή ΗΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Πξφθινπ θαί
Ηιαξίνπ.
ηίρνη
Ήλεγθε γπκλφο ππθλά ν Πξφθινο βέιε.
Ξίθεη δέ Ηιάξηνο εηκήζε θάξαλ.
Γσδεθάηε βέινο είιε Πξφθινλ, μίθνο Ηιάξηφλ ηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μηραήι ηνχ Μαιετλνπ,
φο ερξεκάηηζε Παηήξ πλεπκαηηθφο ηνχ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ηνχ ελ ηψ Άζσ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο εξαπίσλνο, θαί ηψλ Αγίσλ
καξηχξσλ Αλδξένπ ηνχ ζηξαηειάηνπ, Ζξαθιείνπ, Φαχζηνπ, Μελά, θαί ηήο
ζπλνδείαο απηψλ, θαί ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Μάκαληνο, πέξαλ ελ ηψ ίγκαηη.
Ζ αγία Βεξνλίθε ε αηκνξξννχζα, ήλ Ηάζαην ν Υξηζηφο, ελ εηξήλή
ηειεηνχηαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Αβξακηαίνη πνηέ
ψκαηα ηνίο αηθηζκνίο, εθδεδσθφηεο πφζσ, ηνχ ζαξθσζέληνο Λφγνπ
Μάξηπξεο, πξφο ηνχηνπ ηφλ ζηέθαλνλ, ηφλ ηήο δηθαηνζχλεο εδέμαζζε
εηθφησο.
Φσηί ηψ ζείσ ηφλ λνχλ, πεθσηηζκέλνη πίζηεη, βαζαλσλ ζθφηνο παξεδξάκεηε,
βνψληεο παλεχθεκνη, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.
Έξξεη ρεηιέσλ ηψλ ζψλ, κειηζηαγψλ ινγίσλ, πακκάθαξ Πξφθιε ζείνλ ίακα,

πνηίδνλ ηνχο κέιπνληαο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.
Ρψκε ηή ζεία ηφλ λνχλ, νρπξσζείο βαζάλσλ, πηθξάο ηδέαο εθαξηέξεζαο,
θξαπγάδσλ Ηιάξηε, ν ηψλ Παηέξσλ εκσλ Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Χο ηψλ θηηζκάησλ Αγλή, αγησηέξα θχεηο, ηφλ πάλησλ Κηίζηελ δηακέλνπζα,
Παξζέλνο ακίαληνο, επινγεκέλε αεί, Μήηεξ δεδνμαζκέλε.
Χδή ε'
Λπηξσηά ηνχ παληφο
Μεηά πιείζηαο βαζάλνπο ηνμεχκαζηλ, αλεκέξνηο ερζξφο ζε πξνδίδσζηλ, πθ'
ψλ θαηαηεκλφκελνο, παλανίδηκε Πξφθιε, ραίξσλ εηο ρείξαο, ηνχ Θενχ
ελαπέζνπ ηφ πλεχκά ζνπ.
Δπιεγψζε ηφ ηίκηνλ ζψκά ζνπ, αλελδφηνηο ηνμεχκαζηλ Άγηε, θαί αληάησο
έπιεμε, δπζκελείο αζσκάηνπο κή κεισδνχληαο, Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ
Κχξηνλ.
Λακπξπλφκελνο αίγιε ηήο ράξηηνο, ψζπεξ ιίζνο ελ γή θπιηφκελνο,
ζπλέηξηςαο Ηιάξηε, νρπξψκαηα πιάλεο κέιπσλ ζπληφλσο, Δπινγείηε πκλείηε
ηφλ Κχξηνλ.
Οη θξνπλνί ηψλ αηκάησλ ζνπ ξεχζαληεο, αζεβείαο ηφ πχξ ελαπέζβεζαλ, ηνχο
δέ πηζηνχο θαηήξδεπζαλ, κεισδνχληαο απαχζησο, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
αξθσζείο εμ αρξάλησλ αηκάησλ ζνπ, ν Θεφο ν πνηήζαο θαί πιάζαο κε,
Θενθπήηνξ Γέζπνηλα, αλεθηήζαην θφζκνλ νχησ βνψληα, Δπινγείηε πκλείηε
ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
«Λπηξσηά ηνχ παληφο παληνδχλα κε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο,
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο
Ίδε θσηαπγήο θαί Ηεξά θαί εχζεκνο, ηψλ Μάξηχξσλ κλήκε έιακςε, πάζαλ
ηήλ γήλ θσηαγσγνχζα, ηφλ δφθνλ ηήο θαθίαο εμαίξνπζα, θαί λέθε ηψλ ςπρψλ
απειαχλνπζα, θαί ηακάησλ ράξηλ βξχνπζα.
Χο δχν καδνί πλεπκαηηθνί πξνρέεηε, ηακάησλ γάια Αγηνη, πάζαλ εθηξέθνληεο
θαξδίαλ, πηθξίαλ λνζεκάησλ δηψθνληεο, θαί πάζε ραιεπά ζεξαπεχνληεο,
φζελ αμίσο καθαξίδεζζε.
ηαγφζηλ αηκάησλ Αζιεηαί θνηλίμαληεο, αινπξγίδα παλανίδηκνη, ηαχηελ

σξαίσο ηε θνξνχληεο, Υξηζηψ ζπκβαζηιεχεηε πάληνηε, ηψ κφλσ Βαζηιεί θαί
Θεψ εκψλ, ππέξ ηνχ θφζκνπ ηθεηεχνληεο.
Ζ γή επεπιφγεηαη πκψλ ηνίο αίκαζη, θαί ιεηςάλσλ θαηαζέζεζη, ηψλ
πξσηνηφθσλ δ' Δθθιεζία, ηνίο πλεχκαζηλ ελζέσο θαηδξχλεηαη, ελ ή κεηά
Μαξηχξσλ σο Μάξηπξεο, ππέξ ηνχ θφζκνπ ηθεηεχζαηε.
Θενηνθίνλ
Φσηφο νηθεηήξηνλ αγλή γεγέλεζαη, Παλαγία Μεηξνπάξζελε, ηνχ δηά ζνπ
επηθαλέληνο, ελ χιε νξσκέλε ηνχ ζψκαηνο, θαί πάληαο ηνχο ελ ζθφηεη
θσηίζαληνο, φζελ ζε πίζηεη καθαξίδνκελ.
Ο Δηξκφο
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζπ δέ
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή, Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Ζ χλαμηο ηνχ Αξραγγέινπ Γαβξηήι, θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ
ηεθάλνπ ηνχ αββατηνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
πξνζφκνηα ακθνηέξσλ αλά γ'.
ηηρεξά ηνχ Αξραγγέινπ
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Γαβξηήι ν κέγηζηνο ν λνχο, ν ζενεηδέζηαηνο, ν θσηαπγήο θαί ζσηήξηνο, θψο
ην ηξηζήιηνλ, θαζνξά θαί κέιπεη, ζχλ ηαίο άλσ ηάμεζη, ην ζείνλ θαί θξηθψδεο
κειψδεκα, θαζηθεηεχεη ηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ
κέγα έιενο.
Σφ κέγα κπζηήξηνλ ηφ πξίλ, ηνίο Αγγέινηο άγλσζηνλ, θαί πξφ αηψλσλ
ηεξνχκελνλ, κφλνο πεπίζηεπζαη, Γαβξηήι θαί ηνχην, ηή κφλε ηεζάξξεθαο,
Αγλε εηο Ναδαξέη αθηθφκελνο, κεζ' ήο ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ,
ηήλ εηξήλελ, θαί ην κέγα έιενο.
Φσηφο ψλ αλάπιεσο αεί, θαί πνηψλ ην ζέιεκα, θαί εθηειψλ ηά πξνζηάγκαηα,
ηνχ Παληνθξάηνξνο, αξρεγέ Αγγέισλ, Γαβξηήι παλάξηζηε, ηνχο πφζσ ζε
ηηκψληαο πεξίζσδε, αεί αηηνχκελνο, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.

ηηρεξά ηνχ Οζίνπ
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ
Πάηεξ ζενθφξε ηέθαλε, ζεία θξνλήζεη ηφλ λνχλ, νρπξψζαο ιακπξφηαηα,
ηφλ ζπκφλ αλδξεία ηε, ζσθξνζχλε ηήλ έθεζηλ, δηθαηνζχλε άπαζαλ δχλακηλ,
ςπρήο ηζχλαο θηινζνθψηαηα, άξκα ηεξπλφηαηνλ, αξεηψλ ζπλήξκνζαο, νχ
επηβάο, ραίξσλ αλειήιπζαο, πξφο χςνο έλδνμε.
Πάηεξ ζεεγφξε ηέθαλε, ζενινγία ηφλ λνχλ, θαηειάκπξπλαο ζηε,
δνξπθφξνλ νηά πεξ, ηφλ ζπκφλ πξνηεηλφκελνο, θαηά βιαζθήκσλ κάθαξ
αηξέζεσλ, επηζπκία ηξπθήο ηήο άλσζελ, ήο θαηεμίσζε, κεηαζρείλ ζεζπέζηε,
παξεζηεθψο, ζξφλσ ηνχ Παληάλαθηνο, θαί Παληνθξάηνξνο.
Πάηεξ ζενξξήκνλ ηέθαλε, δη' εγθξαηείαο ηφλ λνχλ, πηεδφκελνο πάληνζελ,
πξφο ηφ πξψηνλ αίηηνλ, αλαηξέρεηλ αλέπεηζαο, θαί θαηεπλάζαο, θφζκνπ ηνλ
ηάξαρνλ, θαί ηνχο ζνξχβνπο απνζεηζάκελνο, λνχ θαζαξφηεηη, ζπλεθξάζεο
πάληνηε, πξφο εθεηψλ, φλησο ηφ αθξφηαηνλ, ζεφθξνλ ζηε.
Σήο Αγίαο Μάξηπξνο
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Άζηξνλ εκίλ θαεηλφηαηνλ, εθ ηήο Πεξζίδνο ζεκλή, Γνιηλδνχρ εμαλέηεηιαο,
αξεηψλ ιακπξφηεζη, θαί ηψλ άζισλ θαηδξφηεζη, ηήλ νηθνπκέλελ,
πεξηαπγάδνπζα, θαί αζεταο λχθηα δηψθνπζα φζελ ηήλ κλήκελ ζνπ, ηήλ
θσζθφξνλ ζήκεξνλ, πεξηραξψο, πίζηεη ενξηάδνληεο, πκλνινγνχκέλ ζε.
Θείαηο ζεκλή εηζεγήζεζηλ, έγλσο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ηνίο ελ γή ελδεκήζαληα,
θαί ηήο δηαλνίαο ζνπ, θσηηζζείζα ηά φκκαηα, πξφο πάζαλ πάιλε, ηνκψο
ερψξεζαο, ηψλ ανξάησλ, ερζξψλ θαί ψιεζαο, ηνχησλ ηφ θξχαγκα, φζελ
δηαδήκαζη, ληθεηηθνίο, έζηεςέ ζε Κχξηνο, ν ππεξάγαζνο.
Άπιεγνλ ηφλ λνχλ εηήξεζαο, ελ ηψ πιεγαίο νκηιείλ, θαί ρξνλίαηο θαζείξμεζηλ,
Αζιεθφξε έλδνμε, θαησηάησ ελ ιάθθσ δέ, απνξξηθείζα, εκέξαηο πιείνζη,
ηξνθήλ εηξέθνπ, κή δηαξξένπζαλ, δξάθνληα δφιηνλ, θεθηεκέλε ζχλνηθνλ, εθ
ηήο απηνχ, βιάβεο αλελφριεηνο, Μάξηπο πξνζκείλαζα.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
πγράξεηε εκίλ άπαζαη αη ηψλ Αγγέισλ ηαμηαξρίαη, ν πξσηνζηάηεο γάξ
πκψλ, θαί εκέηεξνο πξνζηάηεο, ν κέγαο Αξρηζηξάηεγνο, ηήλ ζήκεξνλ
εκέξαλ, ελ ηψ ζεπηψ απηνχ ηεκέλεη, παξαδφμσο επνπηαλφκελνο αγηάδεη,
ζελ θαηά ρξένο αλπκλνχληεο απηφλ βνήζσκελ, θέπαζνλ εκάο ελ ηή ζθέπε
ηψλ πηεξχγσλ ζνπ, κέγηζηε Γαβξηήι Αξράγγειε.

Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Οπδείο πξνζηέρσλ επί ζνί, θαηεζρπκκέλνο απφ ζνχ εθπνξεχεηαη, αγλή
Παξζέλε Θενηφθε, αιι' αηηείηαη ηήλ ράξηλ, θαί ιακβάλεη ηφ δψξεκα, πξφο ηφ
ζπκθέξνλ ηήο αηηήζεσο.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Αξραγγέινπ.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Ννχο ν πξναηψληνο, θψο ππεζηήζαην δεχηεξνλ, Γαβξηήι ζε κεζέμεζηλ,
ελζένηο θσηίδνληα, πάζαλ νηθνπκέλελ, θαί ηφ απ' αηψλνο, αλαθαιχπηνληα
εκίλ, ζείνλ θαί κέγα φλησο κπζηήξηνλ, ελ κήηξα ζσκαηνχκελνλ, παξζεληθή
ηφλ αζψκαηνλ, θαί γελφκελνλ άλζξσπνλ, εηο ηφ ζψζαη ηφλ άλζξσπνλ.
ηίρ. Ο πνηψλ ηνχο Αγγέινπο απηνχ πλεχκαηα, θαί ηνχο ιεηηνπξγνχο απηνχ
ππξφο θιφγα
Θξφλσ παξηζηάκελνο, ηήο ηξηζειίνπ ζεφηεηνο, θαί πινπζίσο ιακπφκελνο,
ηαίο ζείαηο ιακπξφηεζη, ηαίο εθπεκπνκέλαηο, απαχζησο εθείζελ, ηνχο επί γήο
ραξκνληθψο, ρνξνζηαηνχληαο θαί επθεκνχληάο ζε, παζψλ αριχνο ιχηξσζαη,
θαί θσηηζκψ θαηαιάκπξπλνλ, Γαβξηήι Αξρηζηξάηεγε, πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
ηίρ. Δπιφγεη ε ςπρή κνπ, ηφλ Κχξηνλ· Κχξηε ν Θεφο κνπ εκεγαιχλζεο
ζθνδξα.
Θξαχζνλ ηά θξπάγκαηα, ηψλ εθ ηήο Άγαξ ηή πνίκλε ζνπ, ζπλερψο
επεξρφκελα, Κφπαζνλ ηά ζρίζκαηα, ηά ηήο Έθθιεζίαο, Πξάυλνλ ηφλ ζάινλ,
ηψλ ακεηξήησλ πεηξαζκψλ, Ρχζαη θηλδχλσλ θαί πεξηζηάζεσλ, ηνχο πφζσ ζε
γεξαίξνληαο, θαί ζνχ ηή ζθέπε πξνζηξέρνληαο, Γαβξηήι Αξρηζηξάηεγε,
πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'
Χο Σαμηάξρεο θαί πξφκαρνο, θαί ηψλ Αγγέισλ αξρεγφο Αξρηζηξάηεγε, πάζεο
αλάγθεο θαί ζιίςεσο, λφζσλ θαί δεηλψλ ακαξηεκάησλ ειεπζέξσζνλ, ηνχο
εηιηθξηλψο αλπκλνχληαο, θαί αηηνπκέλνπο ζε έλδνμε, ελαξγψο σο άυινο ηφλ
άυινλ θαζνξψλ, θαί ηψ απξνζίησ θσηί ηήο ηνχ Γεζπφηνπ δφμεο
θαθαηαιακπφκελνο, Απηφο γάξ θηιαλζξψπσο, ζάξθα δη' εκάο εθ Παξζέλνπ
πξνζείιεθε, ζψζαη βνπιεζείο ηφ αλζξψπηλνλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Σψλ Οπξαλίσλ ζηξαηηψλ Αξρηζηξάηεγε, δπζσπνχκέλ ζε αεί εκείο νη αλάμηνη,
ίλα ηαίο ζαίο δεήζεζη ηεηρίζεο εκάο, ζθέπε ηψλ πηεξχγσλ ηήο αυινπ ζνπ
δφμεο, θξνπξψλ εκάο πξνζπίπηνληαο, εθηελψο θαί βνψληαο, Δθ ηψλ
θηλδχλσλ ιχηξσζαη εκάο, σο ηαμηάξρεο ηψλ άλσ Γπλάκεσλ.

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηνχ Αξραγγέινπ, θαί ηνχ
Οζίνπ.
Ο Καλσλ ηνχ Αξραγγέινπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Χο πακκέγηζηνλ ηφλ Γαβξηήι αηλέζσ. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Χο θψο ρξεκαηίδνληα, ηαίο πξφο ηφ θψο ηφ άθξφηαηνλ, αυινηο κεζέμεζη, ζείνλ
θαί άυινλ, ηθεηεχσ ζε, Αξράγγειε ηφλ λνχλ κνπ, θσηίζαη πξεζβείαηο ζνπ,
φπσο πκλήζσ ζε.
ηεζψκεζα ζήκεξνλ, ρνξνχο ελζένπο γεζφκελνη, ηφλ πξψηνλ γεξαίξνληεο,
ηψλ αζσκάησλ Ννψλ, ηφλ ηήλ άξξεηνλ, ραξάλ κεκελπθφηα, ελ θφζκσ
θνηηεζαζαλ, δη' αγαζφηεηα.
Πξνζηάηελ ζε κέγηζηνλ, θαί πξφο Θεφλ αληηιήπηνξα, θαί ηείρνο θαί ζηήξηγκα,
Γαβξηήι έρνληεο, νη πνζνχληέο ζε, ξπφκεζα θηλδχλσλ, θαί βιάβεο ηνχ φθεσο,
αλεπθεκνχληέο ζε.
Θενηνθίνλ
Αγλήλ ζε παλάκσκε, ν Γαβξηήι σο εψξαθε, ηφ Υαίξε ζνη Γέζπνηλα, ιακπξψο
εβφεζελ, απεηξφγακε, βξνηψλ ε ζσηεξία, Αγγέισλ ηφ θαχρεκα, θαί
ζεκλνιφγεκα.
Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
νί ηέθαλε ζηέθαλφλ ζνη νκψλπκνλ νίζνκελ χκλνλ.
Θενθάλνπο.
Ήρνο β'
Δλ βπζψ θαηέζηξσζε
νί ηήο ζήο Πακκάθαξ δηδαρήο, ρξένο πξνζθνκίδνληεο, ηήλ ακνηβήλ
απνηείλνκελ ζηέθαλνλ, εγθσκίσλ πιέθνληεο, ζχ δέ ίιεσο δεδεγκέλνο
παλφιβηε, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, ράξηλ κνη παξάζρνπ ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο.
Οιεζξίσλ φξκεκα παζψλ, Πάηεξ θαηεκάξαλαο, σο ινγηζκφλ θεθηεκέλνο
ζεφθξνλα, επκελήο γάξ γέγνλαο, εππξνζήγνξνο, πξνζελήο ηε θαί θφζκηνο,
ιφγσ ηήο ζνθίαο, ηέθαλε θαί γλψζεσο ζηεθφκελνο.
Ηεξψο εθφζκεζαο ζαπηφλ, Πάηεξ δηά γλψζεσο, θαί πξαθηηθήο ελεξγείαο

ραξίζκαηνο, ζενξξήκνλ ηέθαλε, εθηέκελνο, ηψλ ζηεθάλσλ ηήο δφμεο
Υξηζηνχ, φζελ ηήο ειπίδνο, άξηζηα πακκάθαξ νπ δηήκαξηεο.
Θενηνθίνλ
Σψλ θηηζκάησλ ζχ σο αιεζψο, ππεξηέξα πέθελαο, ηψλ νξαηψλ θαί ανξάησλ
Πάλαγλε, ηφλ γάξ Κηίζηελ ηέηνθαο σο επδφθεζε, ζαξθσζήλαη ελ κήηξα ζνπ,
ψ ζπλ παξξεζία, πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ο Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Υαίξνηο Γνιηλδνχρ, Μάξηπο σξατζκέλε. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Χο ελ επείξσ
Υαξκνληθψο ηψ Γεζπφηε ελ νπξαλψ παξεζηψζα έλδνμε θαί ηαίο ζείαηο
αζηξαπαίο, ιακπνκέλε πάληνηε εκάο εππξνζδέθηνηο ζνπ επραίο, Μάξηπο
θαηαχγαζνλ.
Άπνθπγνχζα ηφ ζθφηνο ηφ πεξζηθνλ σο αζηήξ αλέιακςαο, επζεβείαο
θαεηλφο, θαί πνιιψλ εθψηηζαο ςπράο επηγλψζεη ζετθή, ζενκαθάξηζηε.
Ηρλειαηνχζα ηφ πάζνο ηνχ απαζνχο, Γνιηλδνχρ παλεχθεκε, καξηπξίνπ
θαιινλαίο, ζεαπηήλ σξάτζαο θαί λχλ, εηο λπκθψλα λνεηφλ εηζήιζεο
ραίξνπζα.
Θενηνθίνλ
Ρχπνπ θαθίαο ηήλ θχζηλ ν πιαζηνπξγφο, ηήλ εκψλ βνπιφκελνο, εθθάζαξαη εθ
ηήο ζήο, θαζαξάο ζεζάξθσηαη γαζηξφο, Θενηφθε, δηφ πάληεο ζε δνμάδνκελ.
Σνχ Αξραγγέινπ
Χδή γ'
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο
Μεζέμεη θσηφο αυινηάηνπ, σο άυινο φλησο Γαβξηήι, αυισο θσηηδφκελνο,
θψο θαζνξάζαη δεχηεξνλ, ηνχο πιηθνχο εθάζηνηε, βξνηνχο θσηίδσλ
πκλνχληάο ζε.
Μεγίζηεο επθιείαο εμηψζεο, ηφ κέγα κπζηήξηνλ εκίλ, αλαθαιχςαο κέγηζηε,
Αγγέισλ δη' νχ ήξζεκελ, νη απφ γήο πξφο κέγηζηνλ, χςνο κεγάισο ηηκψληέο
ζε.
Δπίθαλνλ πάζηλ νπξαλφζελ, ηνίο πφζσ δεηνχζί ζε αεί, θαί παχζνλ ηφ
θιπδψληνλ, ηφ θαζ' εκψλ θηλνχκελνλ, ηψλ πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, ψ Γαβξηήι
Αξρηζηξάηεγε.
Θενηνθίνλ
Γλσξίδσλ ηφ πάιαη θεθξπκκέλνλ, κπζηήξηνλ Κφξε ζνη πνηέ, ν Γαβξηήι
εθξαχγαδε, Υαίξε Θενχ παιάηηνλ, ελ ψ νηθήζαο άπαληαο, βξνηνχο ζεψζεη σο

εχζπιαγρλνο.
Σνχ Οζίνπ
Δμήλζεζελ ε έξεκνο
Δμέιακςελ ν βίνο ζνπ, ζενθφξε ηέθαλε, νινιακπήο σο ήιηνο, ελ ηψ θφζκσ
θαί θαηεθψηηζε, ηνχο ζνί πίζηεη θαί πφζσ πξνζαλέρνληαο.
Φσηίδνληαη ηά πέξαηα, δηδαραίο ζνπ ζηε, σο γάξ θσζηήξ εμέιακςαο,
ζενθφξε ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία ζνπ.
Αδνχισηνλ εηήξεζαο, ηήλ ςπρήλ ζνπ πάζεζη, θαί εδνλαίο ηνχ ζψκαηνο,
ζενθφξε ηέθαλε ηίκηε, δηφ λχλ επαμίσο επθεκνχκέλ ζε.
Θενηνθίνλ
Δθάλεο θαζαξφηεηη, σζεί θξίλνλ Γέζπνηλα, ηψλ αθαλζψλ εθιάκςαζα,
ιακπεδφζη ηήο παξζελίαο ζνπ, ελ κέζσ Θενηφθε παλζεβάζκηε.
Ο Δηξκφο
«Δμήλζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ Δζλψλ ζηεηξεχνπζα,
Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ».
Σήο Αγίαο Μάξηπξνο
Χδή γ'
Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ
Ο λνχο ζνπ λεχζεη πξφο Θεφλ, φισο πεθσηηζκέλνο, εκπήζε ηά ζεία,
Γνιηλδνχρ θαί αζθαιψο, βεβαησζείο ελ απηνίο, απηζηίαο, ζθφηνο
απεθξνχζαην.
Ηζρχλ ζεκέλε ηφλ Υξηζηφλ, ηή ζενγελεζία πξνζερψξεζαο Μάξηπο, θαί ηήλ
θιήζηλ επζεβψο, ψζπεξ ηήλ πίζηηλ ηήλ ζήλ ελειιάμσ, ζείαηο επηλεπζεζη.
νθψλ ινγίσλ Ηεξαίο, αλαπηχμεζη πίζηεη, επηκέλνπζα Μάξηπο, εκπήζεο ελ
απηνίο, ηήλ πξφο εκάο ηνχ Υξηζηνχ παξαδφμσο, ζείαλ επηθάλεηαλ.
Θενηνθίνλ
Γλσζηψο θαηείδνκελ Θεφλ, ζαξθσζέληα Παξζέλε, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ, δη'
νίθηνλ λχλ ηήλ εκψλ, αλαιαβφληα κνξθήλ, δηά ηνχην, πίζηεη ζε δνμάδνκελ.
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ Σάθνλ ζνπ σηήξ
Ο κέγαο Γαβξηήι, αξρεγφο ηψλ Αγγέισλ, δεηθλχκελνο αεί, ζπλ απηνίο
αλαθξάδεη, ηφ ζείνλ κειψδεκα, ηή Σξηάδη γεζφκελνο, Σνχηνλ άπαληεο,
κεγαινθψλσο ελ πίζηεη, αλπκλήζσκελ, θαί θαζαξά δηαλνία, αηζίσο
δνμάζσκελ.
Γφμα... Σνχ Οζίνπ
Σφ αίκά ζνπ ζνθέ, κπζηηθψο αλεβφα, εθ γήο πξφο ηφλ Θεφλ, σο ηνχ Άβει

ζεφθξνλ, ηξαλψο γάξ εθήξπμαο, ηήλ Σξηάδα ηήλ άθηηζηνλ, φζελ ζηε,
πνηκαληηθψο δηαπξέςαο, απεδίσμαο, ηνχο ηήο αηξέζεσο ιχθνπο, ζθελδφλε
ηνχ Πλεχκαηνο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αλχκθεπηε αγλή, Θενηφθε Παξζέλε, ε κφλε ηψλ πηζηψλ, πξνζηαζία θαί
ζθέπε, θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, θαί δεηλψλ πεξηζηάζεσλ, πάληαο ιχηξσζαη,
ηνχο επί ζνί ηάο ειπίδαο, Κφξε έρνληαο, θαί ηάο ςπράο εκψλ ζψζνλ, ηαίο
ζείαηο πξεζβείαηο ζνπ.
Σνχ Αξραγγέινπ
Χδή δ'
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ
Ίζηαην κεζέμεζη ζεαξρηθαίο, πάιαη Γαβξηήι αμηάγαζηε, θαηαθαηδξχλσλ, ηφλ
Πξνθήηελ Γαληήι, θαί εληηζείο ηήλ δήισζηλ, ηψλ αγλννπκέλσλ ελ πλεχκαηη.
ηφκαζη πειίλνηο ζε ραξκνληθψο, πχξηλνλ ηήλ θχζηλ ππάξρνληα,
αλεπθεκνχκελ, εμεινχ εκάο ππξφο, δηελεθψο θινγίδνληνο, ζείαηο Γαβξηήι
κεζηηείαηο ζνπ.
Σήλ ππέξ ηφλ ήιηνλ ζείαλ ζηνιήλ, δφμε απξνζίησ αζηξάπηνπζαλ,
εκθηεζκέλνο, ζηξαηεγέ ηψλ Λεηηνπξγψλ, ηψ Βαζηιεί παξίζηαζαη, ηψ
επνπξαλίσ γεζφκελνο.
Θενηνθίνλ
ιελ ζε ηψ Πλεχκαηη ν Γαβξηήι, πεξηεγληζκέλελ Παλάκσκε, θαηαλνήζαο,
εθβνά ζνη εκθαλψο, Υαίξε αξάο ε ιχηξσζηο, θαί ηψλ πξνπαηφξσλ
αλάθιεζηο.
Σνχ Οζίνπ
Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ
χ ηέθαλε, κνλαδφλησλ εγέλνπ ζηεθαλσκα, σο ιίζνλ πνιχηηκνλ, ηήλ αξεηήλ
πεξηθείκελνο, ψθζεο γάξ καθάξηε, ζενραξίησηνλ φλησο εγθαιιψπηζκα.
Σήλ έλζενλ, ζενθφξε ζνθίαλ ηεηίκεθαο, δηφ ηψλ ραξίησλ ζε, αχηε ζηεθάλνηο
ειάκπξπλε, δφμαλ ηήλ αηψληνλ, ζνί πξνμελήζαζα Πάηεξ παλζεβάζκηε.
Ακάξαληνλ, ν Γεζπφηεο Πακκάθαξ ζνη ζηέθαλνλ, σο δίθαηνο έπιεμε, ηήο
αξεηήο ακεηβφκελνο, άββα ηνχ ζεφθξνλνο, ζχ καζεηήο γάξ εγέλνπ
γλεζηψηαηνο.
Θενηνθίνλ
Νεθξψζεσο ηφλ θαξπφλ κνη ε Δχα πξνζήλεγθε, δσήλ δέ γελλήζαζα, ηήλ
ελππφζηαηνλ Παλαγλε, αχζίο κε αλψξζσζαο, δηφ θξαπγάδσ ζνη, Υαίξε
αεηπάξζελε Γέζπνηλα.

Σήο Αγίαο Μάξηπξνο
Χδή δ'
Υξηζηφο κνπ δχλακηο
Οη ζνί παλεχθεκε, θαηεπζπλφκελνη, πξφο ηφλ Κχξηνλ βξφρνηο ηνίο ηνχ
ερζξνχ, πφδεο νπ θεθψιπληαη, ππνζθειίδνληεο απηνχ, ηάο πνξείαο ζείσ
Πλεχκαηη.
Λπζήλαη ζπεχδνπζα, παζψλ ζπγρχζεσο θαί δνιίαο απάηεο Μάξηπο δεζκνίο,
ραίξνπζα σκίιεζαο, θαηαδεζκνχζα ελ απηνίο, πάζαλ πιάλελ ηνχ
αιάζηνξνο.
Ηζρχλ ζνη δίδσζη, Υξηζηφο ν Κχξηνο, ππνκείλαη βαζάλνπο θαί πνλεξάο,
ζηξέβιαο αμηάγαζηε, δη' ψλ θαηήξγεζαο ερζξνχ, πάληα Κφξε κεραλήκαηα.
Θενηνθίνλ
Γεζκφλ δηέιπζαο, ηήο παξαβάζεσο, ηψλ θαιψλ ηφλ δνηήξα ππεξβνιή,
ηέμαζα ρξεζηφηεηνο, Παξζελνκήηνξ, νη πηζηνί, δηά ηνχηφ ζε δνμάδνκελ.
Σνχ Αξραγγέινπ
Χδή ε'
Δμέζηε ηά ζχκπαληα
Ννφο θαηά κέζεμηλ, ηνχ πξψηνπ θσηηδφκελνο, δεχηεξνλ σξάζεο θψο
θξαπγάδσλ, ζχλ ηαίο απείξνηο Αγγέισλ ηάμεζηλ, Άγηνο Παηήξ ν παληνπξγφο,
ν Τηφο ζπλάλαξρνο, θαί ηφ Πλεχκα ηφ ζχλζξνλνλ.
Σφ είδφο ζνπ πχξηλνλ, ηφ θάιινο ππεξζαχκαζηνλ, άπαζαλ δηάλνηαλ
εθπιήηηνλ, κέγα ηφ θιένο Γαβξηήι κέγηζηε, ζείσλ Αζσκάησλ αξρεγέ, πάλησλ
εγθαιιψπηζκα, ηψλ πηζηψο αλπκλνχλησλ ζε.
Ο ζείνο σο εηδέ ζε, θαηξψ ηνχ ζπκηάκαηνο, πάιαη ζπλεζηψηα Εαραξίαο, κέλεη
θσθεχσλ, νπ γάξ επίζηεπζε, ζνχ ηή αγγειία ηή θξηθηή, ήπεξ εμεθψλεζαο,
Γαβξηήι, Αξρηζηξάηεγε.
Θενηνθίνλ
Ναφο αγηάζκαηνο, ππάξρνπζα Παλάκσκε, θσλή Γαβξηήι ηνχ Αξραγγέινπ,
ηφλ ελ Αγίνηο αλαπαπφκελνλ, ηέηνθαο παλάγηνλ Θεφλ, πάληαο αγηάδνληα, θαί
δεηλψλ εμαηξνχκελνλ.
Σνχ Οζίνπ
Μεζίηεο Θενχ
Οξκήλ ηψλ παζψλ, απαζείαο έξσηη, θαηέζβεζαο, ζενθφξε ηέθαλε, θαί ηαίο
ζεσξίαηο ηε θαί πξάμεζη, θαηειάκπξπλαο Πάηεξ, ηήλ ηήο ςπρήο θαηάζηαζηλ.
Νντ θαζαξψ, ηαίο γξαθαίο σκίιεζαο ηνχ Πλεχκαηνο, ζενξξήκνλ ηέθαλε, θαί

ηήο ζεσξίαο θαί ηήο πξάμεσο, ζπλειέμσ ηφλ πινχηνλ, ζεφθξνλ Πάηεξ ζηε.
νθίαο βπζφλ, εξεπλήζαο ηέθαλε θαηέιαβεο, επξείλ φζνλ ρξήζηκνλ, θαί ηφλ
καξγαξίηελ ηφλ πνιχηηκνλ, δηά πφλσλ εθηήζσ, πακκάθαξ ηφλ ηήο γλψζεσο.
Θενηνθίνλ
Ηδνχ ελ γαζηξί, Θενηφθε πάλαγλε Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ππέξ ιφγνλ έζρεθαο,
ψζπεξ Ζζαταο πξνεγφξεπζελ, ππέξ θχζηλ ηε ηνχηνλ, Θενγελλήηνξ ηέηνθαο.
Σήο Αγίαο Μάξηπξνο
Χδή ε'
Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ Αγαζέ
Ορπξσζείζα ηφλ ινγηζκφλ, ελ νρπξσηάηαηο θπιαθαίο, ρξφλνλ πνιχλ
εθαξηέξεζαο, θχιαμ δεηθλπκέλε δηαηαγκάησλ Υξηζηνχ, αγιάτζκα Μαξηχξσλ,
Μάξηπο παλεχθεκε.
Τπφ Αγγέινπ θσηνεηδνχο, ηψλ πεξηθεηκέλσλ ζνη δεζκψλ, απνιπζείζα
εμέδξακεο, πξφο αγησηάηνπ αλδξφο απάληεζηλ, πξφο ζέ παξά Κπξίνπ
ζηαιέληνο Έλδνμε.
Υαίξνπζα ψθεζαο ζθνηεηλφλ, ιάθθνλ θαί βαζχηαηνλ εκλή, σο Γαληήι ν
ζαπκάζηνο, δξάθνληη ζπλνχζα, φζηηο εδέζζε ζε, Υξηζηνχ ηψλ παζεκάησλ
επηγλνχο κάξηπξα.
Θενηνθίνλ
Μεκνιπζκέλνο ηφλ ινγηζκφλ, θαί ερξεησκέλνο ηαίο πνιιαίο, Μήηεξ Θενχ
παξαβάζεζη, ζέ θαζηθεηεχσ κφλε ακφιπληε, νηθηίξαί κε θαί ζψζαη ηή κεζηηεία
ζνπ.
Σνχ Αξραγγέινπ
Χδή ο'
Σήλ ζείαλ ηαχηελ
Γεψδεηο γιψζζαη γεξαίξεηλ ζε, ηφλ λνχλ ηφλ θσηαπγή θαί νπξάληνλ, νπθ
εμηζρχνπζη, πεξηθαλψο ιακπξπλφκελνλ, ηαίο ππέξ λνχλ θαί ιφγνλ, ζείαηο
ιακπξφηεζηλ.
Αθηίο ειίνπ πνιχθσηε, ππξίλσλ Λεηηνπξγψλ Αξρηζηξάηεγε, ηαίο ζειαζθφξνηο
ζνπ, πξφο ηφλ Γεζπφηελ δεήζεζη, ηνχο πκλεηάο ζνπ ζθφηνπο, παζψλ
εμάξπαζνλ.
Βνπιάο εζλψλ δηαζθέδαζνλ, ηήλ πίζηηλ ηήλ νξζφδνμνλ θξάηπλνλ, παχζνλ ηά
ζρίζκαηα, ηήο Δθθιεζίαο Αξράγγειε, ηαίο πξφο ηφλ Κηίζηελ πάλησλ, ζνχ
παξαθιήζεζη.
Θενηνθίνλ
Ρεκάησλ ζείσλ ππήθννο, Αγλή ηνχ Γαβξηήι ερξεκάηηζαο, θαί ηφλ

πξνάλαξρνλ, Λφγνλ ζαξθί απεθχεζαο, ηήο αινγίαο θφζκνλ,
απνιπηξνχκελνλ.
Σνχ Οζίνπ
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
Οηθνπκέλεο θσζηήξ θαεηλφηαηνο, Πάηεξ αλαδέδεημαη ιφγσλ ιακπξφηεζη,
θαηαθσηίδσλ ηέθαλε, ηνχο ζνί πίζηεη θαί πφζσ πξνζηξέρνληαο.
Μαθαξίσο ηφλ βίνλ δηέδξακεο, κχζαο ηάο αηζζήζεηο γάξ έμσ γεγέλεζαη, ηήο
θνζκηθήο ζπγρχζεσο, θαί Θεψ πξνζσκίιεζαο ηέθαλε.
Χο θαιφο σο σξαίνο ν ζηέθαλνο, ψ λχλ εζηεθάλσζαη πάλζνθε ηέθαλε, ηαίο
αξεηαίο ζηεθφκελνο, θαί παζψλ βαζηιεχζαο παλάξηζηε.
Θενηνθίνλ
Τπέξ θχζηλ Παξζέλε εθχεζαο, θαί δηαησλίδεηο Παξζελνο εκθαίλνπζα, ηήο
αιεζνχο ζεφηεηνο, ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ ηά ζχκβνια.
Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχ εχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηεο ζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Σήο Αγίαο Μάξηπξνο
Χδή ο'
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ
Απέξξηςαλ ιάθθσ ζε, θαησηάησ δπζκελείο, ελ ψ εκέξαηο πιείνζη, βξψζηλ
νπδφισο είιεθαο εθ ρεηξφο, αλζξψπσλ, εηξέθνπ γάξ, ζείσ άξησ, ηφλ Κηίζηελ
κεγαιχλνπζα.
Ρεκάησλ ππάξρνπζα, θχιαμ Μάξηπο ζετθψλ, πνιπρξνλίαλ θάζεηξμηλ,
θαηεδηθάζζεο πάζαηο αζθεηηθαίο, ην ζψκα ζπληξίβνπζα, αγσγαίο θαί ηά πάζε
ππνηάηηνπζα.
Σειείσο ειφγεζαο, ηήο αγίαο ζνπ ζαξθφο, ελ ηψ ξνπάινηο ηχπηεζζαη, θαί ηά
νζηά ζπληξίβεζζαη αθεηδψο, ηνίο ιίζνηο Παλεχθεκε, ζετθφο γάξ ζε πφζνο
επεξξψλλπελ.
Θενηνθίνλ
Τθάλαο ν Όςηζηνο, εαπηψ πεξηβνιήλ, εθ ηψλ αγλψλ αηκάησλ ζνπ, ηνχο
γπκλσζέληαο ζείαηο θαηαζηνιαίο, εθαίδξπλελ Άρξαληε, δηά ηνχηφ ζε πφζσ
καθαξίδνκελ.
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Σψλ αζσκάησλ Λεηηνπξγψλ σο πξσηεχσλ, ηφ πξφ αηψλσλ νξηζζέλ φλησο
κέγα, ζχ Γαβξηήι πεπίζηεπζαη κπζηήξηνλ, ηφθνλ ηφλ απφξξεηνλ, ηήο Αγίαο

Παξζέλνπ, Υαίξε πξνζθσλψλ απηή, ε θεραξηησκέλε, Υξεσζηηθψο ζε φζελ νη
πηζηνί, ελ επθξνζχλε αεί καθαξίδνκελ.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, ε χλαμηο ηειείηαη ηνχ Αξραγγέινπ Γαβξηήι.
ηίρνη
Σψλ ζψλ άγαζψλ ψζπεξ νπθ έρσ θφξνλ,
Χο νπδ' ενξηψλ, Γαβξηήι Άξρσλ Νφσλ.
Σή δεθάηε δέ ηξίηε ζπλαγήνρελ ψδε Γαβξηήι.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ ηεθάλνπ ηνχ
αββατηνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Γνιηλδνχρ, ηήο
κεηνλνκαζζείζεο Μαξίαο.
ηίρνη
θελνίο Γνιηλδνχρ εηο Δδέκ, ζθελαί δε ζνη,
Σφ ηνχ Βαιαάκ, σο ζθηάδνπζαη λάπαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σνχ Αξραγγέινπ
Χδή δ'
Οπθ ειάηξεπζαλ
Ησάλλνπ ηφθνλ έλδνμε εκήλπζαο, ηψ Εαραξία πνηέ, έλδνλ ηνχ ζείνπ λανχ,
εζηψηη θαί ςάιινληη, ηψ Λπηξσηή θαί Θεψ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Ζ πεξίδνμνο ηνχ νίθνπ ζνπ εππξέπεηα, πεξηθαλψο Γαβξηήι, θαζαγηάδεη
ςπράο, πηζηψλ θαί πξνηξέπεηαη, κεγαινθψλσο βνάλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Λακπξπλφκελνο κεζέμεη Αξρηζηξάηεγε, πξψηνπ θσηφο κπζηηθψο, δεχηεξνλ
θψο αιεζψο, σξάζεο ηνχο κέιπνληαο, θσηίδσλ πάληνηε, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Απεζηάιε Γαβξηήι ν Αξρηζηξάηεγνο, ραξάλ κελχσλ ζνη, Παξζελνκήηνξ
αγλή, δη' ήο ιχπε πέπαπηαη, θαί ε αξά αιεζψο, απεζηείξσηαη, θαί επινγία
ήλζεζε, ηνίο πηζηνίο εηο ηνχο αηψλαο.
Σνχ Οζίνπ
Αληίζενλ πξφζηαγκα
Μπξίδνπζηλ ζηε, ηψλ ζψλ δνγκάησλ, νη ιφγνη ηή ράξηηη, ηνή Πλεχκαηνο

ιακπφκελνη, ζεφηεηα κίαλ γαξ, ζέβσλ ελ πξνζψπνηο ηξηζί, Λφγνπ ηε ηήλ
ζάξθσζηλ πκλψλ, επσδηάδεηο εκάο παλφιβηε.
Ο βίνο ηψ ιφγσ ζνπ, ζπλδξακψλ Πάηεξ, δηπινχλ ζνη ηφλ ζηέθαλνλ,
πακκάθαξ πξνεμέλεζε, ζνθίαο γάξ φξγαλνλ, Πάηεξ παλέληηκε, γέγνλαο ηψ
Κηίζηε ζνπβνψλ, Δπινγεηφο εί θαί ππεξέλδνμνο.
Ννφο θαζαξφηεηη, θαί δηαλνίαο, ζεφθξνλ ιακπξφηεηη, ηφλ βίνλ δηειήιπζαο,
αγλεία ηε ζψκαηνο, θαί παξζελία ζεπηή, άξηζηνλ αλάζεκα θαλείο, ηψ
παληεπφπηε θαί παληνθξάηνξη.
Θενηνθίνλ
Ηζχλνπζα Πάλζεκλε ηφλ εκφλ βίνλ, πξφο ηφλ ζφλ παλεχδηνλ, ιηκέλα
θαζνδήγεζνλ, Θεφλ ε θπήζαζα, ηψλ αγαζψλ ηήλ πεγήλ, ηφλ πάζη παξέρνληα
πηζηνίο, ηήλ αθζνλίαλ ηήο αγαζφηεηνο.
Σήο Αγίαο Μάξηπξνο
Χδή δ'
Γξνζνβφινλ κέλ
έ γπκλνχληεο πεξηέθεξνλ νη άθξνλεο, παηθηηθψο πφιηλ άπαζαλ, νξσκέλεο
δέ, νπδακψο εθξφληηζαο εκλή, αηζρχλεο, ηήλ δφμαλ ηήλ εθεί, απνθεηκέλελ
γάξ λνφο φκκαζηλ έβιεπεο.
ζπεξ άζαξθνο ππήλεγθαο ηάο κάζηηγαο, Μάξηπο ζενκαθάξηζηε, εδπλάκνπ
γάξ, ν Υξηζηφο ζε ζάξθα δη' εκάο, θνξέζαο ζπλψλ ζνη θαί ηεξψλ, ηήλ ζήλ
θαξδίαλ Γνιηλδνχρ, άηξεπηνλ ζεία ζηνξγή.
Ρσκαιέσο ηήλ ρξνλίαλ εθαξηέξεζα, θάζεηξμηλ αμηάγαζηε, ψζπεξ θφζκνλ δέ,
ηά θινηά πξνζθέξνπζα ζεπηψλ, Υξηζηνχ παζεκάησλ θνηλσλφο, σο θαί ηήο
δφμεο ηήο απηνχ, Γνιηλδνχρ γέγνλαο.
Αλαγέλλεζηλ θνκίδεηαη δη' χδαηνο, θαί πλεχκαηνο Παλεχθεκε, ε ηεθνχζά ζε,
λνπζεζίαηο είμαζα ηαίο ζαίο, Θενχ θαηαπγάζαληνο απηήο, απνθαιχςεζη
θξηθηαίο, ηφλ ινγηζκφλ εκθαλψο.
Θενηνθίνλ
Ηιαζηήξηνλ θεθηήκεζα Παλάκσκε, πξφο ηφλ Θεφλ ζε πάληνηε, Δμεινχ, εκάο
ηψλ εθεί βαζάλσλ θνβεξψλ, θαί ιχηξσζαη πάζεο απεηιήο, επηβνπιήο ηέ
νξαηψλ, θαί ανξάησλ ερζξψλ.
Σνή Αξραγγέινπ
Χδή ε'
Παίδαο επαγείο
Ηεξνινγίαηο ηεξαίο ζε, ιαφο Ηεξφο πκλεη γεζφκελνο, ζχ γάξ ηφλ παλαίηηνλ,
Λφγνλ ζσκαηνχκελνλ, ηφ θαζ' εκάο, Αξράγγειε, ηή εμ εκψλ πξνζθσλείο,

Παξζέλσ ππέξ λνήλ ηε θαί ιφγνλ, φζελ ζε ηηκψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Νντ ηψ κεγάισ ηε θαί πξψησ, αυισο Αξράγγειε ελνχκελνο, ζηφκαηη ππξίλσ
ζνπ, κέιπεηο ηφ κειψδεκα, ηφ θνβεξφλ ν κέιπνπζη, πάληεο Αγγέισλ ρνξνί,
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Δπθιείαηο ζαθψο πεπνηθηικέλνο, ηαίο ζείαηο δηέξρε ηά νπξάληα, είηα ηά
επίγεηα, απνπεξαηνχκελνο, ηά Ηεξά ζειήκαηα, Υξηζηνχ ηνχ πάλησλ Θενχ,,
Αγγέισλ Γαβξηήι αξρεγέηα, θιένο ηψλ ελ πίζηεη αεί ζε επθεκνχλησλ.
αξθί θαζ' ππφζηαζηλ ν Λφγνο, αλζξψπνηο πξνζνκηιήζαη πξνειφκελνο, έζρε
ζε πξνηξέρνληα, θαί πξναζπηδφκελνλ, ηφ ηεξφλ παιάηηνλ, ψ Ηεξέ Γαβξηήι, θαί
Κχξηνλ πκλείηε βνψληα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Χο ζξφλνλ ηεξπλφλ ηνχ Βαζηιέσο, σο πάλησλ ηψλ πνηεκάησλ ππεξέρνπζαλ,
σο ηφλ ππεξνχζηνλ, κφλελ νπζηψζαζαλ, θαί ηνίο βξνηνίο ελψζαζαλ, ελψζεη
θξείηηνλη, γελλήζεσο αξξήηνπ θαί μέλεο, ηήλ επινγεκέλελ, πκλήζσκελ
Παξζέλνλ.
Σνχ Οζίνπ
Κάκηλνο πνηέ
ηέθνο εππξεπέο, Υξηζηφο ν δσνδφηεο, ηή θνξπθή ζνπ επηηέζεηθε, θεξψλπκε
ηέθαλε, ηψλ ζψλ ηδξψησλ έλεθα, ηψλ απείξσλ ηε θακάησλ ζνπ, νχο ραίξσλ
εγσλίζσ, ηψ ηνχηνπ πφζσ ππξνχκελνο.
ιελ ππεξβάο, ηήλ αίζζεζηλ πακκάθαξ, λντ ηψ πξψησ πξνζσκίιεζαο,
ςπρήο θαζαξφηεηη, πνιηηείαο ηε ζεκλφηεηη, ζηεθαλεθφξε ηέθαλε, θξάδσλ,
Τπεξπςνχηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.
Έξσηη ζθνδξψ, πακκάθαξ θαηηρλεχζαο, ηνχ ζενθφξνπ άββα ηέθαλε, ηφλ
βίνλ ηφλ έλζενλ, πνιηηείαο ηε ζεκλφηεηη, εδήισζαο παλεχθεκε, γέγνλαο
εθκαγείνλ, ηνχηνπ γάξ φλησο παλάξηζηνλ.
Θενηνθίνλ
Ννχο ν απαζήο, ελ κήηξα ζνπ ελνχηαη, ηψ αλζξσπίλσ λντ Πάλαγλε, ζαξθφο
ηε παρχηεηη, ππφ ρξφλνλ ηε γελφκελνο, αηψλσλ ν ππέξηεξνο, φζελ ζε
Θενηφθνλ, πίζηεη θαί πφζσ δνμάδνκελ.
Ο Δηξκφο
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ,
πξννηάγκαηη, ηνχο Υαιδαηνπο θαηαθιέγνπζα, ηνχο δέ πηζηνχο δξνζίδνπζα,
ςάιινληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κπξηνλ».
Σήο Αγίαο Μάξηπξνο
Χδή ε'

Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο
έ κεγίζηνηο αγψζηλ εγθαξηεξήζαζαλ, θαί ρξνλία θαζείξμεη δεζκψλ απέιπζε,
ζεία πξνηξνηή, δπζκελήο πνλεξφηαηνο, Μάξηπο αζιεθφξε, θαηδξψο
δεδνμαζκέλε.
Μεηά πφλνπο κπξίνπο ηήο ελαζιήζεσο, αθξνηάηε αζθήζεηζαπηήλ εθδέδσθαο,
ζέθιαλ αιεζψο, ηήλ ζεπηήλ Πξσηνκάξηπξα, κάξηπο κηκνπκέλε, κεζ' ήο ζε
επθεκνχκελ.
Δπηεξψζεο ηψ πφζσ ηνχ Παληνθξάηνξνο, θαί ηά ζήξαηξα πάληα ηνχ
πνιεκήηνξνο, σο πεξηζηεξά ηνχ Υξηζηνχ αμηάγαζηε, Μάξηπο ππεξέβεο, θαί
ηψ Θεψ ελψζεο.
Ννεξψο ελνπκέλε ηψ ζείσ έξσηη, ηάο εθείζελ πινπζίαο απγάο εηζδέδεμαη, αίο
θαί λχλ εκάο, θαηαπγάδεζζαη πξέζβεπε, Μάξηπο ηνχο ηεινχληαο, ηήλ ζήλ
αγίαλ κλήκελ.
Θενηνθίνλ
Ή ηψ ηφθσ ζνπ πάζαλ απνζηεηξψζαζα, ηήλ θαθίαλ ηνχ πιάλνπ, πάζεο
ζηεηξεχνπζαλ, πξάμεσο Αγλή, αγαζήο ηήλ θαξδίαλ κνπ, δείμνλ θαξπνθφξνλ,
Θεφλ ηιενπκέλε.
Σνχ Αξραγγέινπ
Χδή ζ'
Άπαο γεγελήο
Ίζηαηαη θξηθηψο, ηψ ζξφλσ ηήο ράξηηνο, δηαθνλνχκελνο, θαί
θαηαζηξαπηφκελνο, θσηνρπζίαηο ηαίο ππέξ έλλνηαλ, θαί ηεξψο ζενχκελνο, θαί
θψο νξψκελνο, θαί θσηίδσλ, πίζηεη ηνχο ηηκψληάο ζε, ηεξέ Γαβξηήι
Αξρηζηξάηεγε.
ζπεξ νπξαλφο, νξάζαη θαηάζηεξνο, ζείαηο ιακπξφηεζηλ, ψζπεξ
ζηξαηεγέηεο δέ, ρεξζί θαηέρεηο ζθήπηξνλ ππέξιακπξνλ, θαί δηαζέεηο
άπαζαλ, ηήλ γήλ ηφ βνχιεκα ηνχ Γεζπφηνπ, πάληνηε πνηνχκελνο, θαί δεηλψλ
ηνχο πηζηνχο εμαηξνχκελνο.
ηήζνλ ηφ δεηλφλ, βαξβάξσλ θιπδψληνλ, επεγεηξφκελνλ, πάληνηε ηνίο
δνχινηο ζνπ, ηήο Δθθιεζίαο παχζνλ ηά ζρίζκαηα, ηνίο πκλεηαίο ζνπ
βξάβεπζνλ, πηαηζκάησλ ιχηξσζηλ, βαζηιεί ηε δψξεζαη ηά ηξφπαηα, Γαβξηήι
ηή ζεξκή πξνζηαζία ζνπ.
Ζ πεξηθαιήο, δπάο θαί πεξίδνμνο, Μηραήι θαί Γαβξηήι, ζξφλσ παξηζηάκελνη,
ηήο ζείαο δφμεο πάζηλ αηηήζαζζε, ακαξηηψλ ζπγρψξεζηλ, απαιιαγήλ ηψλ
δεηλψλ, σο πξνζηάηαη, σο ηήλ αγαζφηεηα, ηνχ Γεζπφηνπ ελ πάζη κηκνχκελνη.
Θενηνθίνλ
Φέγγνο αζηξαπήο, ηνχ ηφθνπ ζνπ έιακςε, θαί θαηεθαίδξπλε, πάζαλ ηήλ

πθήιηνλ, θαί ηφλ πξνζηάηελ ηνχ ζθφηνπο ψιεζε, Θενγελλήηνξ πάλαγλε,
Αγγέισλ θαχρεκα, θαί αλζξψπσλ, πάλησλ ηφλ δηάζσζκα, ηψλ απαχζηνηο
θσλαίο αλπκλνχλησλζε.
Σνχ Οζίνπ
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο
Τπέξηηκε ηέθαλε, λχλ θαζαξψο εδφκελνο, θαί ηξπθήο απνιαχσλ ηήο ππέξ
έλλνηαλ, έλζα ηψλ Αγίσλ νη δήκνη, πεξί Θεφλ, ρνξεχνπζη κάθαξ, ηνχο ζέ λχλ
γεξαίξνληαο, κεζηηεχσλ πξφο ζέ έιθπζνλ.
Μεηέζηεο γεζφκελνο, πξφο εθεηψλ ηφ αθξφηαηνλ, πξφο ηφ κφλνλ ηψ φληη
ζαθψο καθάξηνλ, πξφο ηφ παλππέξηαηνλ θάιινο, πξφο ηήλ δσήλ ηήλ φλησο
αγήξσ, πξφο θψο ηφ αλέζπεξνλ, ζενθφξε Πάηεξ ηέθαλε.
Χο ήιηνο έιακςαο, ελ κνλαζηψλ ζπζηήκαζηλ, απαιψλ εμ νλχρσλ
θαζηεξνχκελνο, θαί ψζπεξ αθηίλαο εθπέκπσλ, ηάο αξεηάο, ηήο ζήο πνιηηείαο,
γιπθχηαηε ηέθαλε, ζενθφξε Πάηεξ ζηε.
Θενηνθίνλ
Ννήζαληεο πφξξσζελ, πξνθεηηθνίο ελ φκκαζηλ, νη πξνθήηαί ζε πάληεο
πξναλεθψλεζαλ, κέιινπζαλ θαλείζζαη Μεηέξα, ηνχ παληνπξγνχ, θαί
πάλησλ Γεζπφηνπ, δηφ ζε παλχκλεηε, Θενηφθνλ θαηαγγέιινκελ.
Ο Δηξκφο
«Ακάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».
Σήο Αγίαο Μάξηπξνο
Χδή ζ'
Θεφλ αλζξψπνηο
Ηδείλ ζεφθξνλ λνφο ιακπξφηεηη, ηά αγαζά ηά κέλνληα εθείζε εμίσζαη,
ελδεκνχζα εηζέηη ηψ ζψκαηη, ψλ λχλ ελ κεηνπζία, ζεία ππάξρνπζα, ηνχησλ
θαί εκάο, επηηπρείλ Κπξίσ πξέζβεπε.
Χο θψο, σο ήιηνο ελαπήζηξαςελ, ε θαξηεξά θαί ζεία θαί γελλαία ζνπ
άζιεζηο, θαί πηζηψλ ηάο θαξδίαο εθψηηζε, θέγγεη ζενγλσζίαο, θαί απεκείσζε,
πάληα ηφλ ηήο πιάλεο, ζθνηαζκφλ ζενκαθάξηζηε.
απηήλ ελδχκαζη πεξηέζηεηιαο, ζψλ ηεξψλ αηκάησλ βεβακκέλνηο ιακπξφηεζη,
ηφ δέ ζφλ εκαγκέλνλ ηκάηηνλ, Μάξηπο, πεγήλ ζαπκάησλ, έδεημαο ράξηηη, ηνίο
θαζαξσηάησ ινγηζκψ ηνχηνπ πξνζςαχνπζηλ.
Ή ζή δεδφμαζηαη ζεία θνίκεζηο, αγγειηθψλ ηαγκάησλ ζε ιαβφλησλ πξφο
Κχξηνλ, δηά ηνχην ηεινχκελ ηήλ κλήκελ ζνπ, πάληεο ελ επθξνζχλε,

παλεγπξίδνληεο, Μάξηπο αζιεθφξε ηνχ Υξηζηνχ αμηνζαχκαζηε.
Θενηνθίνλ
Φσλή Αγγέινπ Αγλή ζπλέιαβεο, Λφγνλ Παηξφο εκίλ νκνησζήλαη ζειήζαληα,
φλ δπζψπεη επξείλ εκάο έιενο, θαί ηψλ ακαξηεκάησλ, ιχζηλ παλάκσκε, φζελ
επραξίζηνηο ζε θσλαίο αεί δνμαδνκελ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Αξξήησο ππξζεπφκελνο, ηαίο ζετθαίο ειιάκςεζη, ηήο ππεξθψηνπ ηξηάδνο,
δηέξρε πάζαλ ηήλ θηίζηλ, σο αζηξαπή Αξράγγειε, πιεξψλ ηφ ζείνλ
πξφζηαγκα, Γαβξηήι αζηξαπφκνξθε, θξνπξψλ θπιάηησλ θαί ζθέπσλ, ηνχο
ζέ θαηδξψο αλπκλνχληαο.
Θενηνθίνλ
Δηθφλνο ήο κεηέιαβνλ, ζενπξγηθψο ηήο θξείηηνλνο, εμψζζελ, νίκνη! ν ηάιαο,
δη' αθξαζίαο ηήο πάιαη, ζπ δέ Υξηζηέ σο εχζπιαγρλνο, αξξήησο θνηλσλήζαο
κνη, ηνχ ρείξνλνο κεηείιεθαο, θαηλνπνηήζαο κε Λφγε, παξζεληθψλ εμ αηκάησλ.
Δηο ηνχο Αίλνπο ςάιινκελ ηηρεξά πξνζφκνηα ηνχ Αξραγγέινπ ηξία,
δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη κάξηπξεο
Γαβξηήι Αξράγγειε Θενχ, ζείνο Αξρηζηξάηεγνο, θαί ππνπξγφο αλεδέδεημαη,
θαί ηαίο ιακπξφηεζη, θαί ηαίο θξπθησξίαηο, ηνχηνπ απγαδφκελνο, ακέζσο θαηα
κέζεμηλ δεχηεξνλ, θψο ερξεκάηεζαο, θαί θσηίδεηο ηήλ πεξίγεηνλ,
εμαζηξάπησλ, ηψ θάιιεη ηήο δφμεο απηνχ.
Γαβξηήι πξσηάγγειε ηφ ζφλ, θιένο πεξηβφεηνλ, θαί ζαπκαζηή ζνπ ε δχλακηο,
ε ράξηο έλζενο, ε κνξθή σξαία, ηφ είδνο ζνπ πχξηλνλ, ε ηάμηο πςειή θαί
ππέξηηκνο, ε θαχζηο άυινο, ε ξνπή ακεηαθίλεηνο, πξφο ηφ ρείξνλ, ηή λεχζεη
ηνχ θξείηηνλνο.
Γαβξηήι Σαμίαξρε ραξάο, κπζηηθήο πξνάγγειε, ν λπκθνζηφινο ν έλδνμνο, ηήο
Θενκήηνξνο, ζχλ απηή ηψ Κηίζηε, πάλησλ θαζηθέηεπε, ιπηξνχζζαη ηψλ δεηλψλ
θαί ηψλ ζιίςεσλ, ηνχο ζέ γεξαίξνληαο, θαί ηά ζεία Δπαγγέιηα, ζνχ ελ πίζηεη
δερνκέλνπο πάληνηε.
Γφμα... Ήρνο πι. α'
Ο πνπ επηζθηάζεη ε ράξηο ζνπ Αξράγγειε, εθείζελ ηνχ δηαβφινπ δηψθεηαη ε
δχλακηο, νπ θέξεη γάξ ηψ θσηί ζνπ πξνζκέλεηλ, ν πεζψλ Δσζθφξνο, Γηφ
αηηνχκέλ ζε, ηά ππξθφξα απηνχ βέιε, ηά θαζ' εκψλ θηλνχκελα απφζβεζνλ, ηή
κεζηηεία ζνπ ιπηξνχκελνο εκάο, εθ ηψλ ζθαλδάισλ απηνχ, αμηχκλεηε,
Γαβξηήι Αξράγγειε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ δπζσπνχκελ σο Θενχ Μεηέξα επινγεκέλε, πξέζβεπε ηνχ ζσζήλαη ηάο
ςπράο εκψλ.

Δη βνχιεη, πνίεζνλ Γνμνινγίαλ Μεγάιελ. Δηδ' νχ, εηο ηφλ ηίρνλ ηά ηήο
Οθησήρνπ.
Δηο δέ ηήλ Λεηηνπξγίαλ, δήηεη άπαληα επηεκβξίνπ ο'.
Αξρή
ΤΖ ΗΓ' ΈΩΣ ΗΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Σή Κπξηαθή ηψλ αγίσλ Παηέξσλ ηήο Γ' Οηθνπκεληθήο πλφδνπ, ηψλ ελ
Υαιθεδφλη ζπλειζφλησλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία. Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο η' θαί
ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα ηήο Οθησήρνπ γ' θαί Αλαηνιηθά γ' θαί ηψλ
Αγίσλ Παηέξσλ ηά παξφληα δ' πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. β'
ιελ απνζέκελνη
έ ηφλ απεξίγξαπηνλ, θαί αλεξκήλεπηνλ Λφγνλ, ζάξθα ρξεκαηίζαληα, δη'
εκάο θηιάλζξσπε αλεθήξπμε, ηφ ζεπηφλ ζχζηεκα, ηψλ ζνθψλ Παηέξσλ,
Θεφλ ηέιεηνλ θαί άλζξσπνλ, δηπινχλ ηαίο θχζεζη, θαί ηαίο ελεξγείαηο
ππάξρνληα, δηπινχλ θαί ηαίο ζειήζεζηλ, έλα ηφλ απηφλ θαζ' ππφζηαζηλ, φζελ
ζχλ Παηξί ηε, θαί Πλεχκαηη γηλψζθνληεο Θεφλ, έλα πηζηψο πξνζθπλνχκέλζε,
ηνχηνπο καθαξίδνληεο.
Πχξξνλ ηε θαί έξγηνλ, θαί ηφλ Ολψξηνλ άκα, Δπηπρή Γηφζθνξνλ, θαί δεηλφλ
Νεζηφξηνλ θαηεζηξέςαηε, ηψλ θξεκλψλ έλδνμνη, ηφ Υξηζηνχ πνίκληνλ,
εθαηέξσλ δηαζψζαληεο, δηπινχλ ηαίο θχζεζηλ, ίλα ηφλ Υξηζηφλ θαζ'
ππφζηαζηλ, ιακπξψο αλαθεξχμαληεο, κφλαηο ελεξγείαηο δεηθλχκελνλ, φλ θαί
πξνζθπλνχληεο, σο άλζξσπνλ, θαί ηέιεηνλ Θεφλ, ζχλ ηψ Παηξί θαί ηψ
Πλεχκαηη, λχλ πκάο δνμάδνκελ.
Άθηηζηνλ εθήξπμαλ, νη ζενθφξνη ζπκθψλσο, ηήλ ζείαλ ελέξγεηαλ, θαί ηήλ
ζείαλ ζέιεζηλ ηνχ πησρεχζαληνο, ηφλ εκφλ άλζξσπνλ, ηή ζαξθί λείκαληεο, ηφ
θηηζηφλ ηήο ελεξγείαο ηε, θαί ηήο ζειήζεσο, θχζεσο θπγφληεο ηήλ ζχγρπζηλ,
εκθξφλσο νη καθάξηνη, ππνζηαηηθήλ ηε δηαίξεζηλ, νχο ελ εηεζίνηο, ηηκψληεο νη
πηζηνί ηαίο ενξηαίο, Υξηζηφλ ζπκθψλσο δνμάδνκελ, ηφλ απηνχο δνμάζαληα.
Σξηάδα ηήλ άθηηζηνλ, νη ζενθφξνη Παηέξεο, Θεφλ έλα Κχξηνλ, νκνθξφλσο
ζήκεξνλ αλεθήξπμαλ, ηφ απινχλ άπαζη, ηήο κηάο θχζεσο, θαηαιιήισο
ππνδείμαληεο, θνηλψ ζειήκαηη, θαί ηήο ελεξγείαο απιφηεηη, άλαξρνλ
αηειεχηεηνλ, ηνχηνλ δηά πάλησλ γλσξίζαληεο, φζελ αλπκλνχκελ, απηνχο σο
Απνζηφισλ κηκεηάο, θαί ηφ εθείλσλ δηδάμαληαο, πάληαο Δπαγγέιηνλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'

Σάο κπζηηθάο ζήκεξνλ ηνχ Πλεχκαηνο ζάιπηγγαο, ηνχο ζενθφξνπο Παηέξαο
αλεπθεκήζσκελ, ηνχο κεισδήζαληαο ελ κέζσ ηήο εθ θιεζίαο, κέινο
ελαξκφληνλ ζενινγίαο, Σξηάδα κίαλ απαξάιιαθηνλ, νπζίαλ ηε θαί ζεφηεηα,
ηνχο θαζαηξέηαο ηήο πιάλεο, θαί νξζνδφμσλ πξνκάρνπο, ηνχο πξεζβεχνλ,
ηαο πάληνηε Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ α' ηνχ Ήρνπ
Δίζνδνο, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο θαί ηά Αλαγλψζκαηα.
Γελέζεσο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 14, 14-20)
Αθνχζαο Άβξακ, φηη ερκαιψηεπηαη Λψη ν αδειθηδνχο απηνχ, εξίζκεζε ηνχο
ηδίνπο νηθνγελείο απηνχ, ηξηαθνζίνπο δέθα θαί νθηψ, θαί θαηεδίσμελ νπίζσ
απηψλ έσο Γάλ, θαί επέπεζελ επ' απηνχο ηήλ λχθηα απηφο, θαί νη Παίδεο
απηνχ κεη' απηνχ θαί επάηαμελ απηνχο θαί θαηεδίσμελ απηνχο έσο Υνβάι, ή
εζηηλ ελ αξηζηεξά ν Γακαζθνχ, θαί απέζηξεςε πάζαλ ηήλ ίππνλ νδφκσλ,
θαί Λση ηφλ αδειθηδνχλ απηνχ απέζηξεςε, θαί πάληα ηά ππάξρνληα απηνχ,
θαί ηάο γπλαίθαο, θαί ηφλ ιαφλ, Δμήιζε δέ βαζηιεχο νδφκσλ εηο ζπλάληεζηλ
απηψ ν κεηά ηφ ππνζηξέςαη απηφλ απφ ηήο θνπήο ηνχ Υνδνιινγφκνξ θαί ηψλ
βαζηιέσλ ηψλ κεη' απηνχ, εηο ηήλ θνηιάδα ηνχ αβχ, ηνχην ήλ πεδίνλ
Βαζηιέσο, θαί Μειρηζεδέθ, βαζηιεχο αιήκ, εμήλεγθελ άξηνπο θαί νίλνλ, ήλ
δέ Ηεξεχο ηνχ Θενχ ηνχ Τςίζηνπ, θαί επιφγεζε ηφλ Αβξακ, θαί είπελ.
Δπινγεκέλνο Άβξακ ηψ Θεψ ηψ Τςίζησ, φο έθηηζε ηφλ ν νπξαλφλ θαί ηήλ
γήλ. Καί επινγεηφο ν Θεφο ν Όςηζηνο, φο παξέδσθε ηνχο ερζξνχο ζνπ
ππνρεηξίνπο ζνη.
Γεπηεξνλνκίνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 1, 8-11, 15-17)
Έιηπε Μσζήο πξφο ηνχο πηνχο, Ηζξαήι ίδεηε, παξέδσθα ελψπηνλ πκψλ ηήλ
γήλ, εηζειζφληεο θιεξνλνκήζαηε ηήλ γήλ, ήλ ψκνζε Κχξηνο ηνίο παηξάζηλ
πκψλ, ηψ Αβξαάκ θαί ηψ Ηζαάθ θαί ηψ Ηαθψβ, δνχλαη απηνίο θαί ηψ ζπέξκαηη
απηψλ κεη' απηνχο. Καί είπνλ πξφο πκάο ελ ηψ θαηξψ εθείλσ, ιέγσλ νπ
δπλήζνκαη κφλνο θέξεηλ πκάο. Κχξηνο ν Θεφο εκψλ επιήζπλελ πκάο, θαί ηδνχ
εζηε ζήκεξνλ σζεί ηά άζηξα ηνχ νπξαλνχ ηψ πιήζεη. Κχξηνο ν Θεφο ηψλ
Παηέξσλ πκψλ πξνζζείε πκίλ, σο εζηέ ρηιηνπιαζίσο, θαί επινγήζαη πκάο,
θαζφηη ειάιεζελ πκίλ. Καί έιαβνλ εμ πκψλ άλδξαο ζνθνχο, θαί επηζηήκνλαο,
θαί ζπλεηνχο, θαί θαηέζηεζα απηνχο εγείζζαη εθ' εκψλ, ρηιηάξρνπο θαί
εθαηνληάξρνπο, θαί πεληεθνληάξρνπο, θαί δεθάξρνπο, θαί
γξακκαηνεηζαγσγείο ηνίο θξηηαίο πκψλ. Καί ελεηεηιάκελ ηνίο θξηηαίο πκψλ ελ
ηψ θαηξψ εθείλσ, ιέγσλ. Γηαθνχεηε αλακέζνλ ηψλ αδειθψλ πκψλ, θαί
Κξίλαηε δηθαίσο αλακέζνλ αλδξφο θαί αλακέζνλ ηνχ αδειθνχ απηνχ. Καί ηνχ
πξνζειχηνπ απηνχ. Οπθ επηγλψζεη πξφζσπνλ ελ θξίζεη, θαηά ηφλ κηθξφλ θαί
θαηά ηφλ κέγα θξηλείο, νπ κή ππνζηείιε πξφζσπνλ αλζξψπνπ, φηη ε θξίζηο
ηνχ Θενχ εζηη.

Γεπηεξνλνκίνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 10, 14-21)
Δίπε Μσζήο πξφο ηνχο πηνχο Ηζξαήι, ηδνχ, Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ ν νπξαλφο,
θαί ν νπξαλφο ηνχ νπξαλνχ, ε γή θαί πάληα φζα εζηίλ ελ απηή. Πιήλ ηνχο
παηέξαο πκψλ πξνείιεην Κχξηνο αγαπάλ απηνχο, θαί εμειέμαην ηφ ζπέξκα
απηψλ κεη' απηνχο, πκάο παξά πάληα ηά έζλε, θαηά ηήλ εκέξαλ ηαχηελ. Καί
πεξηηεκείζζε ηήλ ζθιεξνθαξδίαλ πκψλ, θαί ηφλ ηξάρεινλ πκψλ νπ
ζθιεξπλείηε έηη, ν γάξ Κχξηνο ν Θεφο πκψλ, νχηνο Θεφο ηψλ Θεψλ, θαί
Κχξηνο ηψλ Κπξίσλ, ν Θεφο ν κέγαο, θαί ηζρπξφο, θαί θνβεξφο, φο ηηο νπ
ζαπκάδεη πξφζσπνλ, νπδ' νπ κή ιάβε δψξνλ, πνηψλ θξίζηλ πξνζειχησ θαί
νξθαλψ θαί ρήξα, θαί αγαπά ηφλ πξνζήιπηνλ, δνχλαη απηψ άξηνλ θαί ηκάηηνλ.
Κχξηνλ ηφλ Θεφλ ζνπ θνβεζήζε, θαί απηψ κφλσ ιαηξεχζεηο, θαί πξφο απηφλ
θνιιεζήζε, θαί επί ηψ νλφκαηη απηνχ νκή, απηφο Καχρεκά ζνπ, θαί απηφο
Θεφο ζνπ, φο ηηο επνίεζέ ζνη ηά κεγάια θαί ηά έλδνμα ηαχηα, ά είδνλ νη
νθζαικνί ζνπ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Αλαζηάζηκα.
Γφμα... Ήρνο γ'
Απνζηνιηθψλ παξαδφζεσλ, αθξηβείο θχιαθεο γεγφλαηε, Άγηνη Παηέξεο, ηήο
γάξ Αγίαο Σξηάδνο ηφ νκννχζηνλ, νξζνδφμσο δνγκαηίζαληεο, Αξείνπ ηφ
βιάζθεκνλ ζπλνδηθψο θαηεβάιεηε, Μεζ' φλ θαί Μαθεδφληνλ πλεπκαηνκάρνλ
απειέγμαληεο, θαηεθξίλαηε Νεζηφξηνλ, Δπηπρέα θαί Γηφζθνξνλ, αβέιιηφλ ηε,
θαί εβήξνλ ηφλ Αθέθαινλ, λ ηήο πιάλεο αηηήζαζζε ξπζζέληαο εκάο,
αθειίδσηνλ εκψλ ηφλ βίνλ, δηαηεξείλ ελ ηή πίζηεη δεφκεζα.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αζπφξσο εθ ζείνπ Πλεχκαηνο, βνπιήζεη δέ, Παηξφο, ζπλείιεθαο Τηφλ ηφλ ηνχ
Θενχ, εθ Παηξφο ακήηνξα πξφ ηψλ αηψλσλ ππάξρνληα, δη' εκάο δέ εθ ζνχ
απάηνξα γεγνλφηα, ζαξθί απεθχεζαο, θαί βξέθνο εγαινχρεζαο, Γηφ κή
παχζε πξεζβεχεηλ, ηνχ ιπηξσζήλαη θηλδχλσλ ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Αλαζηάζηκνλ
Γφμα... ηψλ Παηέξσλ
Ήρνο πι. δ'
Τπεξδεδνμαζκέλνο εί, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν θσζηήξαο επί γήο ηνχο
Παηέξαο εκψλ ζεκειηψζαο, θαί δη' απηψλ πξφο ηήλ αιεζηλήλ πίζηηλ, πάληαο
εκάο νδεγήζαο, Πνιπεχζπιαγρλε δφμα ζνη.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο δη' εκάο γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ζηαχξσζηλ ππνκείλαο αγαζέ, ν
ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ ζθπιεχζαο, θαί Έγεξζηλ δείμαο σο Θεφο, κή παξίδεο
νχο έπιαζαο ηή ρεηξί ζνπ, δείμνλ ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ ειεήκνλ, δέμαη ηήλ
ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ πξεζβεχνπζαλ ππέξ εκψλ θαί ζψζνλ σηήξ εκψλ,
ιαφλ απεγλσζκέλνλ.

Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία θαί νη Καλφλεο.
Ο Αλαζηάζηκνο εηο δ' ηήο Θενηφθνπ εηο β' θαί ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ εηο ε'.
Οη δχν Καλφλεο ηψλ Παηέξσλ ψλ ν πξψηνο έρεη Αθξνζηηρίδα.
Πιάλεο αλπκλψ δεμηνχο θαζαηξέηαο.
Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο.
Φηιφζενο.
Χδή α' Ήρνο α'
νχ ε ηξνπαηνχρνο
Πιάλεο θαζαηξέηαο δεμηνχο, λχλ αλπκλήζαη πξνζέκελνο Γέζπνηα, ράξηλ ηήλ
ζήλ άλσζελ, ηήλ παλζζελή θαιψ θαί ηήλ ελέξγεηαλ, δεμηά γάξ φλησο, ζχ ηνχ
Παηξφο ηε θαί δχλακηο.
Λφγνηο Πξνθεηψλ ηψλ Ηεξψλ, Δπαγγειίσλ ηε λφκνηο επφκελνη, ηνχ Θενχ ηφ
άγλσζηνλ, θαί ηφ γλσζηφλ ζαθψο εκάο εδίδαμαλ, νη ζνθνί Παηέξεο, ηήο
πιάλεο πάληαο ξπζάκελνη.
Άλσζελ ρνξφο πξνθεηηθφο, θαί, Απνζηφισλ ν ζείνο θαηάινγνο, έλα
ηξηζππφζηαηνλ, Θεφλ ηξαλψο θαί παλζζελή εδίδαμαλ, φλ ζεπηνί Παηέξεο,
ζαθψο εκίλ εμεθάιπςαλ.
Νφκνηο πεηζαξρνχληεο ζετθνίο, νη ζενθφξνη Παηέξεο εδίδαμαλ, θαη' νπζίαλ
άγλσζηνλ, ηνλ πνηεηήλ απάλησλ ρξεκαηίδνληα, ελεξγείαηο κφλαηο, θαιψο
λνείζζαη ηνίο βιέπνπζη.
Θενηνθίνλ
Φψο ηφ ηξηιακπέο ζενπξγηθψο, ελ ηή γαζηξί ζνπ ρσξήζαζα Γέζπνηλα, ηάο
θαξδίαο θψηηζνλ, σο αγαζή ηψλ επζεβψο πκλνχλησλ ζε, θψο γάξ ζχ θαί
δφμα, θαί ζσηεξία αηψληνο.
Γεχηεξνο Καλψλ
Ήρνο πι. δ'
Αξκαηειάηελ Φαξαψ
Ζ ηψλ Παηέξσλ, επζεβήο νκήγπξηο, ε θξνηεζείζα πνηέ, θαη' Δπηπρνχο φλησο,
ηφλ σηήξα ψξηζελ, αδηαηξέηνηο θχζεζηλ, ελ δπζί ηνίο ηνχ ζείνπ Παηξφο
Κπξίιινπ δηδάγκαζη, βαίλνπζα ζαθψο θαί εκκέλνπζα.

Δμαθνζίσλ, ν αξηζκφο ηξηάθνληα, επζεβεζηάησλ αλδξψλ, ηήλ Δπηπρνχο
πιάλελ, θαί εβήξνπ αίξεζηλ, θαηαβαιφληεο έθαζαλ, Δλ δπζί ηαίο νπζίαηο,
Υξηζηφλ θεξχηηνκελ, βαίλνληεο έπεζη Κπξίιινπ ηνχ κάθαξνο.
Ο κή θεξχηησλ, ελ δπζί ηαίο θχζεζη, θαί ελεξγείαηο Υξηζηφλ, ηφλ ηνχ Παηξφο
Λφγνλ, ζρνίε ηφ αλάζεκα, ε γάξ ηεηάξηε χλνδνο, ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ,
εκθξφλσο νχησο εζέζπηζε, Πάληεο νχλ απηνχο καθαξίζσκελ.
Θενηνθίνλ
Γεδνμαζκέλα, πεξί ζνχ ιειάιεληαη, ελ γελεαίο γελεψλ, ε ηνλ Θεφλ Λφγνλ, ελ
γαζηξί ρσξήζαζα, αγλή δέ δηακείλαζα, Θενηφθε Μαξία, δηφ ζε πάληεο
γεξαίξνκελ, ηήλ κεηά Θεφλ πξνζηαζίαλ εκψλ.
Καηαβαζία
Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, ηή
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο,
ηαχηεο ηά ζαχκαηα.
Χδή γ'
Ο κφλνο εΗδψο
Ζ πξψηε πεγή ηψλ αγαζψλ, ε ράξηο ε ηνχ Πλεχκαηνο, σο πνηακνπο πκάο
αλεζηφκσζε, ηήλ πιάλελ Έλδνμνη θαηαζχξνληαο, θαί πηζηνχο πνηίδνληαο,
επζεβείαο λάκαηα, Πξνθεηψλ Απνζηφισλ ηφ θήξπγκα.
έξγηνλ θαί Πχξξνλ ηνχο δεηλνχο, πξνζηάηαο ηήο αηξέζεσο, Παχινλ θαί
Πέηξνλ θαί ηφλ Θεφδσξνλ, γελλαίσο άκα νθνί θαζείιεηε, ηήλ ζεπηήλ
ζηεξίμαληεο, Δθθιεζίαλ έλδνμνη, Απνζηφισλ Παηέξσλ ηνίο δφγκαζηλ.
Αλάξρνπ ζεφηεηνο ηξαλψο, ελέξγεηαλ ζπλάλαξρνλ, νη ζενθφξνη
αλαθεξχμαληεο, θηηζηήλ εδίδαμαλ ηήλ ελέξγεηαλ, ηνχ θηηζηνχ πξνζιήκκαηνο,
ελ δηπιφε θχζεσλ, Τηφλ έλα Υξηζηφλ θαηαγγείιαληεο.
Θενηνθίνλ
Ηδείλ νη πνζνχληεο ηάο απγάο, ηήο ράξηηνο ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ηήλ αλέζπεξνλ
ζείαλ έιιακςηλ, πεγή πξνζδξάκσκελ ηή ηήο ράξηηνο, ηή κεηξί ηνχ θηίζαληνο,
ελ απηή γάξ άπαληα ηνίο πηζηνίο ρνξεγείηαη ηά βέιηηζηα.
Έηεξνο
Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο
Οη ηήο εβήξνπ αλαηδψο ελαβξπλφκελνη ιφγνηο, ηνίο ηνχ ζαλαηεθφξνπ
εκπιένηο, θαηαηζρχλζεηε αεί, απνρσξνχληεο άπαληεο, ηήο Δθθιεζίαο ψζπεξ
ιχθνη θαί θχλεο αξπάθηνξεο.
Οη ζηαζψηαη θαί πηζηνί, ηφλ παληνπξγφλ θαί σηήξα, ελ δπζίλ αδηαηξέηνηο
νπζίαηο, θαί ζειήζεζη δηηηαίο, θαί ελεξγείαηο ζέβνκελ, ηήλ ηνχ εβήξνπ
πιάλελ, φζελ εηο ηέινο ηξνπνχκεζα.

Γεχηε εβήξνπ Έπηπρνχο, θαί Ηαθψβνπ ηήλ πιάλελ, Θενδψξνπ Γηνζθφξνπ
ζχλ ηνχηνηο, απνζψκεζα ηξαλψο, ηήλ δέ ηεηάξηελ χλνδνλ, ηψλ επζεβψλ
Παηέξσλ, κέιςσκελ ζείνηο ελ άζκαζη.
Θενηνθίνλ
Σψλ Υεξνπβίκ θαί εξαθίκ, εδείρζεο πςεινηέξα, Θενηνθε, ζχ γάξ κφλε
εδέμσ, ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, ελ ζή γαζηξί ακφιπληε, δηφ πηζηνί ζε πάληεο,
χκλνηο αγλή καθαξίδνκελ.
Καηαβαζία
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ,
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Φσζηήξεο ππέξιακπξνη, ηήο αιεζείαο Υξηζηνχ, ηψ θφζκσ εδείρζεηε, επί ηήο
γήο αιεζψο, Παηέξεο καθάξηνη, ηήμαληεο ηάο αηξέζεηο, ηψλ δπζθήκσλ
γισζζάιγσλ, ζβέζαληεο ηάο θινγψδεηο, ηψλ βιαζθήκσλ ζπγρχζεηο, δηφ σο
Ηεξάξραη Υξηζηνχ, πξεζβεχζαηε ζσζήλαη εκάο.
Θενηνθίνλ
Σαρχ δέμαη Γέζπνηλα, ηάο ηθεζίαο εκψλ, θαί ηαχηαο πξνζάγαγε, ηψ ζψ Τηψ
θαί Θεψ, Κπξία παλάκσκε, ιχζνλ ηάο πεξηζηάζεηο, ηψλ εηο ζέ
πξνζηξερφλησλ, πξάυλνλ κεραλάο ηε, θαί θαηάβαιε ζξάζνο, ηψλ
νπιηδνκέλσλ αζέσλ θαηά ηψλ δνχισλ ζνπ.
Χδή δ'
ξνο ζε ηή ράξηηη
Νφκνπο ηνχο ηνχ Πλεχκαηνο, κειέηελ πνηνχκελνη, ηνχο πξαθηηθνχο λφκνπο
νθνί, θαηαπεκθζέληαο πξφο πκάο, εθ Ρψκεο εδέμαζζε, θαί αλαπηχμαληεο
θσηη ηψ ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ Έθθιεζίαλ θαιψο εζηεξίμαηε.
Όκλνηο θαηαζηέςσκελ, ηήλ ζείαλ ζενθφξσλ νη πηνκήγπξηλ, ηψλ ζηνί, ηφλ
ζαξθσζέληα Λφγνλ γάξ, Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, ηαίο ελεξγείαηο άκα θαί ηνίο
ζειήκαζη, ηνίο θαηαιιήινηο εκίλ αλεθήξπμαλ.
Μέγηζηα θπζψκελνλ, Ολψξηνλ πάλζνθνη, επί ηψ ζξφλσ θαί αξρή, Ρψκεο
πνηέ ηήο παιαηάο, θαιψο Καηεζηξέςαηε, θαί κεηά ηέινο ηνχηνλ
απνθεξχμαληεο, σο ηήο αξρήο θαί ηνχ ζξφλνπ αλάμηνλ.
Θενηνθίνλ
Λφγνλ ελππφζηαηνλ, Παξζέλε γελλήζαζα, Θενχ θαί θψο αιεζηλφλ, ηνχο
νθζαικνχο κνπ ηήο ςπρήο, δηάλνημνλ δένκαη, θαί ηήο εθείζελ ατγιεο κέηνρνλ
πνίεζνλ, ζχ γάξ κεζίηηο απηνχ ηε θαί πξχηαληο.
Έηεξνο
χ κνπ Υξηζηέ Κχξηνο

Φξάζνλ εκίλ, άθξνλ εβήξε θαί κάηαηε, κίαλ θχζηλ, ζχλζεηνλ ηφλ άλαξρνλ,
θψο ηνχ Παηξφο Λφγνλ θαί Τηφλ, εί γάξ νχησο είπνηο, θαί άιιελ θχζηλ
εζήκαλαο, ε ζάξμ γάξ θαί ν Λφγνο, νπρί κία νπζία, αιιά δχν ππάξρνπζηλ
άζιηε.
Μίαλ εηπψλ, θχζηλ ηνχ Λφγνπ επήγαγε, ζαξθσζείζαλ, θχζηλ αλζξσπφηεηνο,
άλεπ ηξνπήο, φισο θαί θπξκνχ, ν Αιεμαλδξέσλ, δηδάζθαιφο ηε θαί
πξφεδξνο, ηξαλψο ηάο δχν θχζεηο, θαί ζειήζεηο δηδάζθσλ, ηνχο θξνλείλ
νξζνδφμσο εζέινληαο.
Γχν Υξηζηνχ, άπαληεο θχζεηο θεξχηηνκελ, αζπγρχησο, πάζαλ ηήλ
δπζζέβεηαλ, ηνχ Έπηπρνχο, άξδελ νη πηζηνί, θαί ηνχ Γηνζθφξνπ, ηνχ άθξνλνο
ζηειηηεχνληεο, επφκελνη ηψ φξσ, ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ, θαί Κπξίιινπ ηνχ ζείνπ
ηήο έπεζη.
Θενηνθίνλ
Υεξνπβηθφλ, φρεκα ζχ Θενκήηνξ ααγλή, ζχ ρσξίνλ, ζχ θαί ελδηαίηεκα, ηνχ
παηξηθνχ, Λφγνπ θαί Θενχ, ηνχ εθ ζψλ αρξάλησλ, ιαγφλσλ ζάξθα
θνξέζαληνο, δηφ δηηηαίο νπζίαηο, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, πξνζθπλνχληεο
απαχζησο δνμάδνκελ.
Καηαβαζία
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο, Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε.
Χδή ε'
Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη
Ννκνζέηαο ζενθφξνη Υξηζηφο πκάο έδεημελ, νδεγνχληαο σο Μσζήο, Ηζξαήι
λένλ άξηζηα, Φαξαψ ηφλ έρζηζηνλ, βπζψ δεηλψ ηήο απσιείαο, ψζπεξ εθείλνο
πνληίζαληαο.
Χο θαιιίζηε θαί ιακπξά ηψλ Παηέξσλ ε χλνδνο, ηφλ απινχλ γάξ, Ηεζνχλ
εθκαζνχζα θαί ζχλζεηνλ, σο Θεφλ θαί άλζξσπνλ, δηπιάο απηνχ ηάο
ελεξγείαο, πάζη θεξχηηεη ηνίο πέξαζη.
Γψξνλ ζείνλ ηάο εθ Ρψκεο γξαθάο ινγηζάκελνη, επ' εθείλαηο επζεβείαο ηφλ
πχξγνλ εζηήξημαλ, νη ζνθνί Γηδάζθαινη, δηηηάο Υξηζηνχ ηάο ελεξγείαο, σο θαί
ηάο θχζεηο θεξχμαληεο.
Δμειέγρζε Παχινο Πέηξνο νκνχ θαί Θεφδσξνο, ζχλ ηψ Πχξξσ θαί εξγίσ,
Ολψξηνο ζπγρπζηλ ηνχ Υξηζηνχ ηψλ θχζεσλ, ηήο ελεξγείαο ηή ζπγρχζεη,
θαηαζθεπάδνληεο αίζρηζηα.
Θενηνθίνλ
ιε Κφξε θσηηζκφο ζχ ππάξρεηο θαί έιιακςηο, ηνχ αδχηνπ θσηηζκνχ
ρξεκαηίζαζα ηέκελνο, δηά ηνχην δένκαη, θσηί ηψ ζψ Θενγελλήηνξ, ςπρήο ηάο
θφξαο κνπ θψηηζνλ.

Έηεξνο
Ίλα ηί κε απψζσ
Χ εβήξε ηάο θχζεηο, ηνχ Υξηζηνχ κή ζπγρέεο δεηλψο παξάλνκε, νη γάξ
ζηαζψηαη, θαί πακκάθαξεο πάληεο Γηδάζθαινη, ελ δπζίλ νπζίαηο, θαί ελ ελί
Υξηζηφλ πξνζψπσ, θαηαγγείιαληεο πάζηλ εμέζελην.
Πξνζειάβεην θχζηλ, ηήλ ηήο αλζξσπφηεηνο ζαθψο ν άλαξρνο, ηνχ Παηξφο ν
Λφγνο, σο θηιάλζξσπνο, ζέισλ νηθηίξαη εκάο, ηνχο απνισιφηαο, φζελ απηφλ
αλαθεξχηησ, ελ νπζίαηο δπζί θαί ζειήκαζη.
Σφλ εβήξνλ θαζείιελ, ε ηεηάξηε χλνδνο θαί ηφλ Γηφζθνξνλ, Υξηζηφλ
βιαζθεκνχληαο, βεβαηνχζα ηφλ ηφκνλ ηνχ Λένληνο, ηνχ Πξνέδξνπ Ρψκεο,
πάλπ θαιψο ηάο δχν θχζεηο, ηνχ σηήξνο αηκήησο νξίδνληα.
Θενηνθίνλ
Μεηξηθήλ παξξεζίαλ, ηήλ πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ θεθηεκέλε Πάλαγλε, ζπγγελνχο
πξνλνίαο, ηήο εκψλ κή παξίδεο δεφκεζα, φηη ζέ θαί κφλελ, Υξηζηηαλνί πξφο
ηφλ Γεζπφηελ, ηιαζκφλ επκελή πξνβαιιφκεζα.
Καηαβαζία
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'
πιάγρλσλ lσλάλ
Ξέλελ θαί θαηλήλ, ζχγρπζηλ ηψλ θχζεσλ, Υξηζηνχ ηφ δεηλφλ φλησο ζπλέδξηνλ,
εμεξεχμαλην, ηάο δηηηάο ελεξγείαο ζπγρέαληεο, εηο ελέξγεηαλ ηήλ κίαλ θαί
αιιφθνηνλ, ήλπεξ νξζνδφμσλ πιήξσκα, Ηεξψλ πεξηβφισλ απήιαζελ.
Ίλα ηφλ δεηλφλ, εθθχγε Νεζηφξηνλ, δπάδα πηψλ θαθψο εηζάγνληα, ηφ
ζπλέδξηνλ, ηφ ηήο πιάλεο εθ βφζξνπ εηο βάξαζξνλ, εμσιίζζεζε ζειήζεσλ θαί
θχζεσλ, κάηελ δνγκαηίδνλ ζχγρπζηλ, αιιά ζείνηο Παηξάζη δηήιεγθηαη.
λπεξ ηψ Παηξί, Τηφλ νκννχζηνλ, Παηέξεο ηφ πξίλ ηξαλψο εθήξπμαλ, ζχλ ηψ
Πλεχκαηη, Γηδαζθάισλ ελζέσλ ν ζχιινγνο, ελεξγείαηο ζετθαίο πάληαο
εδίδαμαλ, κίαλ θπζηθήλ γλσξίζαληεο, ηήλ ελέξγεηαλ άκα θαί ζέιεζηλ.
Τπνζηαηηθήλ, θξνλνχληεο ηήλ ζέιεζηλ, εηζήγνλ θαθψο ζχλ ηαίο ζειήζεζη, θαί
ηά πξφζσπα, ηψλ ζειφλησλ ηήο πιάλεο νη πξφκαρνη, νχζπεξ θάιιηζηα
Παηέξεο εμειέγμαληεο, θχζεη ζπκθπή δηδάζθνπζη, ηήλ θαηάιιεινλ ηαχηεο
ελέξγεηαλ.
Θενηνθίνλ
Θχξα ζετθήο, αθηίλνο ζχ Γέζπνηλα, πεγή ηε θσηφο, αδχηνπ γέγνλαο, ηφ γάξ
πιήξσκα, ηήο ζεφηεηνο άπαλ εζθήλσζελ, απνξξήησο ελ ηή κήηξα ζνπ

παλάκσκε, νχπεξ θπζηθήλ ελέξγεηαλ, θαί ηήλ αίγιελ βξαβεχεηο ηνίο
ρξήδνπζηλ.
Έηεξνο
lιάζζεηί κνη σηήξ
Αη δχν επηζηνιαί, Κπξίιινπ αη πξφο ηφλ νχθελζνλ, απνζηαιείζαη πνηέ,
Δψαο ηφλ πξφεδξνλ, ειέγρνπζηλ άπαζαλ, ηήλ εβήξνπ πιάλελ, επζεβψο
Υξηζηφλ θεξχηηνπζαη.
Ο Κχξηιινο ηφλ Υξηζηφλ, θεξχηηεη ελ δχν θχζεζη, θαί ελεξγείαηο δηηηαίο,
εβήξνπ ηήλ αίξεζηλ, ηνχ άλνπ ηξεπφκελνο, δηφ πάληεο ηνχηνπ, ηνίο
δηδάγκαζηλ εκκέλνκελ.
Θενηνθίνλ
Παξζέλνλ ζε θαί αγλήλ, Θενγελλήηνξα έλδνμνλ, Μαξία νη επζεβείο, θπξίσο
θεξχηηνκελ, εκθξάηηνληεο δχζθεκνλ Νεζηνξίνπ ζηφκα, Γηνζθφξνπ ηε
θαθφλνηαλ.
Καηαβαζία
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ
δνμάδνληεο.
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. δ'
Απηφκεινλ
Σψλ Απνζηφισλ ηφ θήξπγκα, θαί ηψλ Παηέξσλ ηά δφγκαηα, ηή Δθθιεζία κίαλ
ηήλ πίζηηλ εθξάηπλελ, ή θαί ρηηψλα θνξνχζα ηήο αιεζείαο, ηφλ πθαληφλ εθ ηήο
άλσ ζενινγίαο, νξζνηνκεί θαί δνμάδεη, ηήο επζεβείαο ηφ κέγα Μπζηήξηνλ.
Ο Οίθνο
Δλ πςειψ θεξχγκαηη ηήο ηνχ Θενχ Δθθιεζίαο αθνχζσκελ βνψζεο, ν δηςψλ
εξρέζζσ πξφο κε θαί πηλέησ, ν θξαηήξ, φλ θέξσ, θξαηήξ εζηη ηήο ζνθίαο,
Σνχην ηφ πφκα αιεζείαο ιφγσ θεθέξαθα, χδσξ νπ πξνρέσ αληηινγίαο, αιι'
νκνινγίαο, ήο πίλσλ ν λχλ Ηζξαήι, Θεφλ Οξά θζεγγφκελνλ, Ίδεηε, ίδεηε, φηη
απηφο εγψ εηκη, θαί νπθ ειινίσκαη, Δγψ Θεφο πξψηνο, εγσ θαί κεηά ηαχηα, θαί
πιήλ κνπ άιινο νπθ έζηηλ φισο, Δληεχζελ νη κεηέρνληεο πιεζζήζνληαη, θαί
αηλέζνπζη ηήο επζεβείαο ηφ κέγα κπζηήξηνλ.
πλαμάξηνλ
Σή απηή εκέξα, Μλήκελ επηηεινχκελ ηψλ Αγίσλ εμαθνζίσλ ηξηάθνληα
ζενθφξσλ Παηέξσλ ηήο ελ Υαιθεδφλη Αγίαο θαί Οηθνπκεληθήο ηεηάξηεο
πλφδνπ.
ηίρνη
Πφινπ λνεηνχ αζηέξεο ζειαζθφξνη,
Αθηίζηλ πκψλ θσηίζαηέ κνη θξέλαο.
Σαίο ηψλ αγίσλ Παηέξσλ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.

Χδή δ'
έ λνεηήλ Θενηφθε
έ ηφλ Τηφλ, ηνχ Θενχ θαί άλζξσπνλ, θαηαλνήζαληεο ρνξνί, ζενιφγσλ
Γέζπνηα πξίλ, θφζκσ ζε εθήξπμαλ, δηπινχλ ηαίο ζειήζεζη, θαί ελεξγείαηο
θηιάλζξσπε, ζνχ ηφ δηπινχλ εθαηέξσλ, ηψλ θχζεσλ πηζηνχκελνη.
Κφζκνο ιακπξφο, Δθθιεζίαο ψθζεηε, ηψλ Απνζηφισλ γάξ θαιψο,
εθδεμάκελνη ηνχο ζεζκνχο, πάληαο εδηδάμαηε, ιφγνλ ηφλ ηήο πίζηεσο,
ηξηαδηθφλ ελα Κχξηνλ, δεκηνπξγφλ ελεξγφλ, ζειεηηθφλ παληνδχλακνλ.
Άθηηζηνλ θψο, θαί δσήλ αζάλαηνλ, θαηαλνήζαληεο Θεφλ, ππέξ ηαχηα ηνχηνλ
θαιψο, πάζηλ εθεξχμαηε, θχζεσο θαηψηεξα, ηα θπζηθά ηδηψκαηα, ηα ζπκθπή
εγλσθφηεο νκνχ θαί αδηαίξεηα.
Θείνπ θσηφο, αζηξαπάο εμέπεκςελ, πκάο εηο θφζκνλ ν Υξηζηφο, ηνχο ηήο
πιάλεο δεκηνπξγνχο, άξδελ θαηαθιέγνληαο, πάζαλ δέ θσηίδνληαο, ηήλ
Δθθιεζίαλ καθάξηνλ, ηφλ αηλεηφλ αλπκλνχληαο, Θενλ θαί παληνδχλακνλ.
Θενηνθίνλ
Έιακςε θψο, ν Υξηζηφο αλέζπεξνλ, εθ ζήο λεδχνο πξνειζψλ, θαί ηφλ
θφζκνλ έζσζε πξίλ, ν ππεξπςνχκελνο, φλπεξ θαζηθέηεπε, Θενγελλήηνξ
θσηίζαη κνπ, ηήο ζθνηηζζείζεο θαξδίαο, ηά λννχκελα φκκαηα.
Έηεξνο
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ
Γπζί κέλ ελ θχζεζη, θαί ελεξγείαηο νκνινγνχληεο Υξηζηφλ, αζπγρχησο
αηξέπησο, ηήλ ηνχ εβήξνπ πιάλελ ηξνπνχκεζα, φζελ ηφ πάζνο πξνζιήςεη
ππνίζαληη ζαξθφο, βνψκελ απηψ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Έλα επηζηάκεζα, ηφλ επί μχινπ θαί ελ ηνίο θφιπνηο Παηξφο, σο Θεφλ ελ
πςίζηνηο, θαί ελ κλεκείσ σο ζπλεκκέλνλ ζαξθί, ψ κεισδνχκελ, ζπκθψλσο
θξαπγάδνληεο, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Αξείνπ ηήλ θέλσζηλ, θαηαηνκήλ ηε ηνχ ζκηθξνζένπ, πηζηνί ηήλ ζπλαίξεζηλ
αχζηο, ηνχ αβειιίνπ, ηψλ ηήο Σξηάδνο ερζξψλ κεκηζεθφηεο, Σξηάδη
θξαπγάδνκελ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Σξηαδηθφλ
Απάλησλ κέλ Κχξηνλ, ελφο δέ κφλνπ κνλνγελνχο Τηνχ, νξζνδφμσο Παηέξα,
ζενινγνχληέο ζε Καηαγγέιινκελ, θαί έλ εηδφηεο, ζνχ εθπνξεπφκελνλ, Πλεχκα
επζέο ζπκθπέο, θαί ζπλατδηνλ.
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'
Δλ θακίλσ Παίδεο Ηζξαήι
Απνζηφισλ ηε θαί Πξνθεηψλ, σο εμ νξκεηεξίνπ, Παηεξεο θεθηλεκέλνη, ηήο
ελζένπ δηδαρήο, εθήξπμαλ ιέγνληεο, Δίο ππάξρεη Κχξηνο πάλησλ, Υξηζηφο ελ
ππνζηάζεη, δηπινχο ηάο θχζεηο, νκνχ θαί ελεξγείαο.
Ίλα πιάλελ πάζαλ αλαηδή, θαιψο θαί βιαζθεκίαλ, Παηέξεο ηήο Δθθιεζίαο,
εμνξίζσζηλ νκνχ, ελέξγεηαλ ζέιεζηλ νπζηψδε, άθηηζηνλ θέξεηλ ηφλ Κχξηνλ
αλείπνλ, ηήλ θηηζηήλ δέ πάιηλ, σο Άλζξσπνλ θαί Κηίζηελ.
Ρήκα ζείνλ ζρφληεο ελ ρεξζί, Παηέξεο ψζπεξ μίθνο, ερζξνχο ηνχο ηήο
επζεβείαο θαηεπιήμαηε θαιψο, ελέξγεηαλ ζέιεζηλ ηνχ σηήξνο, πάληα ηε
ηνχηνπ ηά θπζηθά πξνζθφξσο, δηπιά πξνζεηπφληεο, θαζάπεξ θαί ηάο θχζεηο.
Θενηνθίνλ
Οιή Κφξε φιε εί θαιή, φιε θσηνεηδήο ηε θσζθφξνο θαί ζενθφξνο, φιε κφλε
θαί ιακπξά, δηφ κνπ ηά φκκαηα ηήο θαξδίαο θψηηζνλ, πλένληνο Γέζπνηλα, ηήλ
δφμαλ ζνπ θαί ηεηξσκέλνπ, ηψ πξφο εθείλελ πφζσ.
Έηεξνο
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Καηαηζρπλέζζσ πξφζσπα, θαί θηκνχζζσ ηά ζηφκαηα, ηψλ κή θεξπηηφλησλ,
ελ δπζί ηαίο θχζεζηλ, αηκήησο αηξέπησο ηε, θαί αζπγρχησο έλα Τηφλ, νη γάξ
επζεβείο, πάληεο θνηλψο ζπκθξνλνχκελ, θαη' άιιν κέλ θαί άιιν, ελεξγείλ ηε
θαί ζέιεηλ, Υξηζηφλ νπ κήλ πξνζψπνηο, θαη' άκθσ δέ ηάο θχζεηο.
Οη Ηαθψβνπ έρνληεο ηνχ Κεληφλνπ επίθιήζηλ, φλνκά ηε ηνχηνπ, εαπηνίο
εγγξάθνληεο, εκίλ απνθήλαηε, Δη ελ ηή θιήζεη ηνχηνπ πκείο, ελ ηή
θνιπκβήζξα, εβαπηίζζεηε πάιαη, δηφ απηνχ πξφο ράξηλ, ηνχ Υξηζηνχ
απνζηάληεο, ιεξείηε σο εθείλνο, ζαθψο αλαηζρπληνχληεο.
Δλ Υαιθεδφλη χλνδνο, ε ηεηάξηε Γηφζθνξνλ, Δπηπρή εβήξνλ, ηνχο δεηλνχο
θαηέβαιελ, εηο ηέινο εμψζαζα, ηήλ αθαλζψδε πιάλελ απηψλ, ηήλ ζπγρπηηθήλ,
ηψλ νπζηψλ ηνχ σηήξνο, ηήο ζείαο Δθθιεζίαο, ηνχ Υξηζηνχ θαί Γεζπφηνπ,
κεζ' ήο νξζνδνμνχληεο, κηζήζσκελ δή ηνχηνπο.
Σξηαδηθφλ
Σξηζζνθαή ζεφηεηα, εληαίαλ εθιάκπνπζαλ, αίγιελ εθ κηάο, ηξηζππνζηάηνπ
θχζεσο, Γελλήηνξα άλαξρνλ, φκνθπά ηε Λφγνλ Παηξφο, θαί ζπκβαζηιεχνλ,
νκννχζηνλ Πλεχκα, νη παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
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'
Σχπνλ ηήο αγλήο
Έρνληεο Υξηζηφλ καθάξηνη ελ εαπηνίο, ηά ζεία πάιαη ιαιήηζαληα, θαί λχλ
θαζαξψο, ηψ θαζαξψ ζπλαπηφκελνη, ηήλ απηνχ Δθθιεζίαλ ζηεξίμαηε, ήλ
πφλνηο θαί ηδξψζη, κεγίζηνηο φλησο ζπλεζηήζαηε.
Σχπνο θαί θαλψλ γεγφλαηε, ηή Δθθιεζία πάζε Θενχ Σξηζφιβηνη, ζάξθσζηλ
Υξηζηνχ, ζενινγείλ εθδηδάμαληεο, ηήο αθηίζηνπ κηάο ηε ζεφηεηνο, ηήλ λχλ ηε
γισζζαιγίαλ, πξνθεηηθψο απνθξνπζάκελνη.
Άπαλ δπζζεβείαο πξφβιεκα, πξνθεηηθψο Παηέξεο θαιψο ειχζαηε, ηήλ
δηαθνξάλ, ηήο ελεξγείαο δηδάμαληεο, θπζηθήλ αδηαίξεηνλ άθηηζηνλ, αμίσο
πξνζεηπφληεο, θαί παληνπξγφλ θαί παληνδχλακνλ.
ηφκα ηνχ Θενχ γελφκελνη, ηαίο ελεξγείαηο κφλαηο θαί ηαίο εθιάκςεζη,
κεζεθηφλ απηφλ, σο αγαζφλ εθεξχμαηε, ηφλ ηή θχζεη απξφζηηνλ Άγηνη, φζελ
πκάο αμίσο, σο επεξγέηαο καθαξίδνκελ.
Θενηνθίνλ
χ κνη ηήο σδήο παλχκλεηε, θαί θνξσλίο ρξπζή θαί ζείνλ ζπκπέξαζκα ήλπεξ
ηήο θπγήο, επαλειζψλ λχλ αλέζεθα, ηψ Τηψ ζνπ ζεκλή επραξηζηήξηνλ, ηφλ
χκλνλ ζνη ζπλάγσλ, σο ηψλ θαιψλ αηηία Πάλαγλε.
Έηεξνο
Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο
Γηήιζελ ν εβήξνο ηήλ ηνχ Υξηζηνχ, επαγή Δθθιεζίαλ ν δφιηνο, θαί ηήλ
πνηλήλ, ςήθσ ηψλ Παηέξσλ ηψλ επζεβψλ, ηεο βιαζθεκίαο έλεθα, θαί ηήο
ζησκπιίαο ηήο εαπηνχ, εδέμαην δηθαίσο, θαί έξξηπηαη ζπιιφγνπ, ηψλ
Γηδαζθάισλ ν θαηάθξηηνο.
Σάο θχζεηο ηί ζπγρέεηο ηάο ηνχ Υξηζηνχ, θαί θπξκφλ αληεηζάγεηο θαί
ζχγθξαζηλ, ηφ ηνχ ηαπξνχ, πάζνο πξνζαξκφηησλ θαί ηήλ ηαθήλ, ηή απαζεί
ζεφηεηη, ηνχ κνλνγελνχο Λφγνπ ηνχ Θενχ, ψ δείιαηε εβήξε; δηφπεξ ηήλ
κεγίζηελ, ζνχ βιαζθεκίαλ βδειπηηφκεζα.
Θενηνθίνλ
Οθξχλ θαί ζξάζνο άκα ηψλ δπζκελψλ, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ θαηάβαιε, θαί
ηάο βνπιάο, ηψλ θαθνδνμνχλησλ Γεκηνπξγέ, ηψλ δέ πηζηψλ ηφ ζχζηεκα,
ζηήξημνλ αθξάδαληνλ σο Θεφο, ην θέξαο αλπςψζαο, θαί πίζηεη θξαηαηψζαο,
ίλα ζε πάληεο κεγαιχλσκελ.
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, ηφ Αλαζηάζηκνλ
Δίζ' νχησ ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Παηέξσλ ζείσλ ζήκεξνλ, ηήλ κλήκελ ενξηάδνληεο, ηαίο παξαθιήζεζη ηνχησλ,
δεφκεζα Παλνηθηίξκνλ, Πάζεο βιάβεο αηξέζεσλ, ξχζαη ιαφλ ζνπ Κχξηε, θαί
πάληαο θαηαμίσζνλ, Παηέξα Λφγνλ δνμάδεηλ, θαί ηφ Παλάγηνλ Πλεχκα.
Θενηνθίνλ
Δλ δχν ηαίο ζειήζεζη, θαί θχζεζη Παλάκσκε, κηά δέ ηή ππνζηάζεη, ηίθηεηο
Θεφλ απνξξήησο, ηφλ δη' εκάο πησρεχζαληα, κέρξη ηαπξνχ ζειήκαηη, θαί
εκίλ ραξηζάκελνλ, ηφλ ηήο ζεφηεηνο πινχηνλ, ηή εθ λεθξψλ Αλαζηάζεη.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρ. ε' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Αλαζηάζηκα δ'
θαί Αλαηνιηθφλ έλ, θαί ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ ηά παξφληα γ' Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. β'
ιελ απνζέκελνη
ιελ ζπγθξνηήζαληεο, ηήλ ηήο ςπρήο επηζηήκελ, θαί ηψ ζείσ Πλεχκαηη,
ζπλδηαζθεςάκελνη ηφ καθάξηνλ, θαί ζεπηφλ ζχκβνινλ, νη ζεπηνί Παηέξεο,
ζενγξάθσο δηεράξαμαλ, ελ ψ ζαθέζηαηα, ηψ Γεγελλεθφηη ζπλάλαξρνλ, ηφλ
Λφγνλ εθδηδάζθνπζη, θαί παλαιεζψο Οκννχζηνλ, ηαίο ηψλ Άπνζηφισλ,
επφκελνη πξνδήισο δηδαραίο, νη επθιεείο θαί παλφιβηνη, φλησο θαί
ζεφθξνλεο.
ηίρ. Δπινγεηφο εί Κχξηε ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
ιελ εηζδεμάκελνη, ηήλ λνεηήλ ιακπεδφλα, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ηφ
ππεξθπέζηαηνλ ρξεζκνιφγεκα, ηφ βξαρχ ξήκαηη, θαί πνιχ ζπλέζεη,
ζενπλεχζησο απεθζέγμαλην, σο ρξηζηνθήξπθεο, εεαγγειηθψλ πξντζηάκελνη,
δνγκάησλ νη Μαθάξηνη, θαί ηψλ επζεβψλ παξαδφζεσλ, άλσζελ ιαβφληεο, ηήλ
ηνχησλ απνθάιπςηλ ζαθψο, θαί θσηηζζέληεο εμέζελην, φξνλ ζενδίδαθηνλ.
ηίρ. πλαγάγεηε απηψ ηνχο Οζίνπο απηνχ, ηνχο δηαηηζεκέλνπο ηήλ δηαζήθελ
απηνχ.
ιελ ζπιιεμάκελνη, πνηκαληηθήλ επηζηήκελ, θαί ζπκφλ θηλήζαληεο, λχλ ηφλ
δηθαηφηαηνλ ελδηθψηαηα, ηνχο βαξείο ήιαζαλ, θαί ινηκψδεηο ιχθνπο, ηή
ζθελδφλε ηή ηνχ Πλεχκαηνο, εθζθελδνλίζαληεο, ηνχ ηήο Δθθιεζίαο
πιεξψκαηνο, πεζφληαο σο πξφο ζάλαηνλ, θαί σο αληάησο λνζήζαληαο, νη
ζείνη Πνηκέλεο, σο δνχινη γλεζηψηαηνη Υξηζηνχ, θαί ηνχ ελζένπ θεξχγκαηνο,
κχζηαη Ηεξψηαηνη.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Γεσξγίνπ Νηθνκεδείαο
Σψλ Αγίσλ Παηέξσλ ν ρνξφο, εθ ηψλ ηήο νηθνπκέλεο πεξάησλ ζπλδξακψλ,
Παηξφο θαί Τηνχ θαί Πλεχκαηνο Αγίνπ, κίαλ νπζίαλ εδνγκάηηζε θαί θχζηλ, θαί

ηφ κπζηήξηνλ ηήο ζενινγίαο, ηξαλψο Παξέδσθε ηή Δθθιεζία, νχο
επθεκνχληεο ελ πίζηεη, καθαξίζσκελ ιέγνληεο,  ζεία παξεκβνιή, ζεεγφξνη
νπιίηαη, παξαηάμεσο Κπξίνπ, αζηέξεο πνιχθσηνη, ηνχ λνεηνχ ζηεξεψκαηνο,
ηήο κπζηηθήο ηψλ νη αθαζαίξεηνη πχξγνη, ηά κπξίπλνα άλζε ηνχ Παξαδείζνπ,
ηά πάγρξπζα ζηφκαηα ηνχ Λφγνπ, Δθθιεζίαο ηφ θαχρεκα, νηθνπκέλεο
αγιάτζκα, εθηελψο πξεζβεχζαηε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Καί λχλ...
Τπεξεπινγεκέλε ππάξρεηο, Θενηφθε Παξζέλε, δηά γάξ ηνχ εθ ζνχ
ζαξθσζέληνο, ν Άδεο ερκαιψηηζηαη, ν Αδάκ αλαθέθιεηαη, ε θαηάξα
εδσνπνηήζεκελ, δηφ αλπκλνχληεο βνψκελ. Δπινγεηφο Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ,
ν νχησο επδνθήζαο, δφμα ζνη.
Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο.
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ
Σά ηππηθά, θαί νη Μαθαξηζκνί ηήο Οθησήρνπ, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηψλ
Αγίσλ ε ο' Χδή.
Ο Απφζηνινο
Σέθλνλ Σίηε, Πηζηφο ν ιφγνο...
Εήηεη Οθησβξίνπ ηα'
Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ
Δίπελ ν Κχξηνο ηνίο εαπηνχ καζεηαίο, Τκείο εζηε ηφ θψο ηνχ θφζκνπ...
Εήηεη Ννεκβξίνπ ηβ'
Κνηλσληθφλ
Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψλ νπξαλψλ, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο. Αιιεινχτα.
Αξρή
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Αθχια, ελφο ηψλ εβδνκήθνληα.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Παχινο ν κέγαο ζεφθξνλ, ηνχ θφζκνπ ήιηνο, ψζπεξ θαηδξάλ αθηίλα, εηο ηήλ
ζχκηnζαλ θηίζηλ, ζέ κάθαξ επαθήθε, θσηηζηηθαίο, ζνχ, ηψλ ιφγσλ
ιακπξφηεζη, θαηαθσηίδεηλ ηνχο πάιαη ελ ηή λπθηί, ηήο αγλσζίαο
θηλδπλεχνληαο.

Σεο θαζαξάο ζνπ θαξδίαο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, θσηηζηηθαίο αθηίζηλ,
απγαζζείζεο πινπζίσο, Αθχια ζεεγφξε, θσηνεηδήο, αιεζψο ερξεκάηηζαο,
θαί ηψλ Διιήλσλ ηφ ζθφηνο ηφ ραιεπφλ, ζεία ράξηηη δηέιπζαο.
Οη ηψ λαψ ζνπ ηψ ζείσ πίζηεη πξνζηξέρνληεο, θαί ελ απηψ ζε κάθαξ,
δπζσπνχληεο Αθχια, ιπηξνχληαη λνζεκάησλ παληνδαπψλ, θαί θηλδχλσλ θαί
ζιίςεσλ, ηαίο ηεξαίο ζνπ πξεζβείαηο θαί πξφο Θεφλ, κεζηηείαηο Ηεξψηαηε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενκαθάξηζηε Κφξε ηάο ηθεζίαο εκψλ, σο επκελήο πξνζηάηηο, ηψλ πηζηψλ,
Θενηφθε, πξνζάγνπζα ηψ Κηίζηε, ηφλ ηιαζκφλ, αληακείβνπ ηνίο δνχινηο ζνπ,
σο παληειήο ζσηεξία θαί ηιαζκφο, ηψλ ςπρψλ εκψλ παλάκσκε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δλ ηψ ηαπξψ παξεζηψζα, ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ, θαί ηήλ καθξνζπκίαλ,
ηνχηνπ απνζθνπνχζα, έιεγεο ζξελνχζα, Μήηεξ αγλή, Οίκνη! Σέθλνλ
γιπθχηαηνλ, ηί ηαχηα πάζρεηο αδίθσο Λφγε Θενχ, ίλα ζψζεο ηφ αλζξψπηλνλ;
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ'
Απφζηνιε Άγηε Αθχια, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ,
παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ. νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ
ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Σφλ θιεηλφλ πκλήζσκελ Αθχιαλ πφζσ. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο β'
Γεχηε ιανί
Σφλ ηεξφλ, Ηεξσηάηνηο πκλήζσκελ, Αθχιαλ κεισδήκαζη, θαί εθβνήζσκελ,
Σαίο απηνχ ηθεζίαηο, νηθηίξκνλ πάληαο ζψζνλ, σο ππεξάγαζνο.
ινλ ζαπηφλ, Μάθαξ δνρείνλ ηνχ Πλεχκαηνο, θσηνεηδέο εηέιεζαο,
θαηαζηξαπηφκελνο, ηαίο απηνχ θσηαπγίαηο, δηφ ηνχο ελ ηψ ζθφηεη,
εθσηαγψγεζαο.
Νφκνηο Υξηζηνχ, νρπξσζείο ηήλ δηάλνηαλ, ηφ ηψλ αλφκσλ θξχαγκα, φινλ
θαηέιαβεο, θαί εηδψισλ ηεκέλε, θαηέζηξεςαο αζιήζαο ζενκαθάξηζηε.
Καζαξηηθαίο, ζψλ πξεζβεηψλ επηδφζεζη, ηά ηψλ ζσκάησλ Έλδνμε, θαί ηψλ
ςπρψλ εκψλ, απνθάζαξνλ πάζε, πηζηψο επηηεινχλησλ, ηήλ ζείαλ κλήκελ
ζνπ.
Θενηνθίνλ

Λφγσ ζεκλή, Λφγνλ ελ κήηξα ζπλέιαβεο, ηφλ δηά ιφγνπ άπαληα,
δεκηνπξγήζαληα, δηά ηνχηφ ζε ιφγνηο, ελζένηο αλπκλνχκελ, ζενραξίησηε.
Χδή γ'
ηεξέσζνλ εκάο
Δπφζεζαο Θεφλ σο ζέκηο Έλδνμε, ηφλ κφλνλ Γενπφηελ θαί Βαζηιέα, θαί
απηνχ ηφ ζείνλ βνχιεκα, αδηζηάθησ θαξδία εμεηέιεζαο.
Ηζρχτ ηνχ ζεπηνχ θαί ζείνπ Πλεχκαηνο, Αθχια παλεχθεκε ηνχ Βειίαξ, ηήλ
ηζρχλ πάζαλ θαηέβαιεο, ελαζιήζαο γελλαίσο ηεξψηαηε.
Νντ ζνπ θαζαξψ ελνπηξηδφκελνο, ηήλ δφμαλ Κπξίνπ, ηαχηεο κεηέζρεο,
ηειεψηεξνλ Μαθάξηε, κεηαζηάο ηψλ πξνζθαίξσλ πξφο ηά κέλνληα.
Θενηνθίνλ
Ο κφλνο θαζαξφο, ν κφλνο Κχξηνο, ζέ κφλελ σο έγλσ θαζαξσηέξαλ, πάζεο
θηίζεσο Παλάκσκε, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ ζεζσκάησηαη.
Ο Δηξκφο
«ζηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Σνχ Παχινπ ηνίο ξήκαζη, θαηαπγαζζείο ηήλ ςπρήλ, σο ήιηνο έιακςαο,
ζενγλσζίαο θσηί, Αθχια καθάξηε, ζηέθνο δέ καξηπξίνπ, αλεπιέμσ λνκίκσο,
φζελ αλαπεγάδεηο, πνηακνχο ηακάησλ, ηνίο πίζηεη ενξηάδνπζη, κάθαξ ηήλ
κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Σαρχ δέμαη Γέζπνηλα, ηάο ηθεζίαο εκψλ, θαί ηαχηαο πξνζάγαγε, ηψ ζψ Τηψ
θαί Θεψ, Παξζέλε παλαρξαληε, φιεζνλ θαηά θξάηνο, ηψλ βαξβάξσλ ηά
ζξάζε, γλψησζαλ ηήλ ηζρχλ ζνπ, θηινπφιεκα έζλε, ηψ λεχκαηί ζνπ πάληαο
εκάο δηαθχιαμνλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηαπξψ ζε πςνχκελνλ, σο εζεάζαην, ε άρξαληνο Μήηεξ ζνπ, Λφγε Θενχ
κεηξηθψο, ζξελνχζα εθζέγγεην, Σί ηφ θαηλφλ θαί μέλνλ, ηνχηνζαχκα Τηέκνπ;
πψο ε δσή ηψλ φισλ, νκηιείο ηψ ζαλάησ; δσψζαη ηνχο ηεζλεψηαο, ζέισλ σο
εχζπιαγρλνο.
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Νπζηαγκψ ηνχο θαζεχδνληαο, ηήο πνλεξάο,, Αθχια δπζζεβείαο πξφο ηήο
επζεβείαο ηφ θψο εμήγεηξαο.
Τπεξήθαλνλ θξχαγκα, ηνχ δπζκελνχο, θαηέβαιεο Αθχια, ηαπεηλψζεη ζεία
ζσξαθηδφκελνο.

Μαθαξίσο ελήζιεζαο, ππέξ Υξηζηνχ, ηφ αίκά ζνπ θελψζαο, Ηεξεχ θαί Μάξηπο
ηψλ παζεκάησλ απηνχ.
Θενηνθίνλ
Ννεηφλ ζε παιάηηνλ, θαί πςειφλ, ηνχ Βαζηιέσο ζξφλνλ, Θενηφθε Γέζπνηλα
νλνκάδνκελ.
Χδή ε'
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο
Ήδηζηνλ ιφγνλ αεί, αλαπεγάδσλ επζεβψο πάλζνθε ηψλ ελ πηθξά, πιάλε
ππαρζέλησλ, ελήδπλαο ςπράο, σο ηεξνκχζηεο, Αθχια παλεχθεκε.
νί ηνχο επαίλνπο Λνπθάο, ν ζεεγφξνο αιεζψο έγξαςε, ηνχ Ηεξνχ Παχινπ
καζεηήο γάξ, θαί ζείνο μελαγφο, εγέλνπ ηά ζεία, ζνθψο παηδεπφκελνο.
ζπεξ αζηέξα θαηδξφλ, θσηνβνινχληα ηφ ζεπηφλ θήξαγκα, ηφλ ηεξφλ
επξάκελνο Παχινλ, πξφο ηνχηνπ ηάο απγάο, εδέμσ ηνχ Λφγνπ, ζηεξξψο
ιακπξπλφκελνο.
Θενηνθίνλ
Μήηεξ θαί δνχιε Υξηζηνχ, ηνχ ζαξθσζέληνο δη' εηκάο γέγνλαο, φλ εθηελψο,
πάληνηε δπζψπεη, ηνχ ζψδεζζαη εκάο, ηνχο ζέ Θενηφθνλ αγλήλ νλνκάδνληαο.
Χδή ο'
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
Δμερχζε ζνπ ράξηο ηνίο ρείιεζη, κάθαξ ηεξψηαηε θαί ζέ επιφγεζελ, ν ηψλ
απάλησλ Κχξηνο, εηο αηψλαο Αθχια ζεφπλεπζηε.
Ννζεκάησλ Παληνίσλ αιέμεκα, θαί ακαξηαλφλησλ ςπρψλ ηιαζηήξηνλ, ε ζή
πξεζβεία πέθπθε, ζενθφξε Αθχια καθάξηε.
Αη πνξείαί ζνπ ζείσο ηεινχκελαη, θαί πξνο ηάο νδνχο ηνχ Θενχ επζπλφκελαη,
ηνίο πιαλσκέλνηο ψθζεζαλ, νδεγία θαί ηξίβνο ζσηήξηνο.
Θενηνθίνλ
Κπξηψλπκε Κφξε παλάκσκε, ηφλ αγαζνδφηελ Θεφλ ε θπήζαζα, ηνχο ζέ
πκλνχληαο πάληνηε, πεηξαζκψλ πνιπηξφπσλ δηάζσζνλ.
Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Απνζηφισλ ζχλζξνλνο, θαί ζπλνδίηεο, γεγνλψο Απφζηνιε, ηήλ νηθνπκέλελ
δηδαραίο, θαί ζαπκαζίνηο θαηεχγαζαο, ζηέθαλνλ δφμεο, Αθχια δεμάκελνο.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Αθχια.

ηίρνη
Ήπισζε Παχινο, σο ζαγήλελ, ηνχο ιφγνπο,
Ήγξεπζε δ' σο ζήξακα ζείνλ Αθχιαλ.
Αθχιαλ δεθάηε γε ηεηάξηε ηχκβνο έθξπςελ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ηνχζηνπ.
ηίρνη
Μή ζχκα βαιείλ εηο ηφ βσκνχ πχξ ζέισλ,
Δηο πχξ Ηνχζηνο ζχκα βάιιεηαη μέλνλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ θαί ζαπκαηνπξγνχ
Ολεζίκνπ.
ηίρνη
Διαθξφλ ήξα θνξηίνλ ζφλ εδέσο,
Μεζ' νχ ζφο Ολήζηκνο ήθσ ζνη, Λφγε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Ησζήθ,
Αξρηεπηζθφπνπ Θεζζαινλίθεο.
ηίρνη
Αθείο, Ησζήθ θαζέδξαλ ηήλ γείλελ,
Παξίζηαηαη λχλ ηψ ζξφλσ ηνχ Κπξίνπ.
Οη άγηνη κάξηπξεο Αθχιαο θαί Ηιάξηνο μίθεη ηειεηνχληαη.
Ο άγηνο κάξηπο Πέηξνο ν λένο, ηνχο πφδαο εθθνπείο, ηειεηνχηαη.
Ο άγηνο κάξηπο Ζξάθιεηνο, ξνπάινηο ηππηφκελνο, ηειεηνχηαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δηθφλνο ρξπζήο
Τθάλαο ζαπηψ, αθζαξζίαο ζηνιηζκφλ ηψ ζείσ Πλεχκαηη, φινο σξαίνο
ερξεκάηηζαο, θαί ηφλ ερζξφλ απεγχκλσζαο, θαί ηνχο επ' εθείλνπ Αθχια,
γπκλσζέληεο ελέδπζαο, θαηαζηνιήλ θσηνεηδή, θαί θψο ζσηήξηνλ.
Ληκψ λνεηψ, θξαηνπκέλνπο ηνχο ιανχο θαί θηλδπλεχνληαο, άξησ ηψλ ιφγσλ
Αμηάγαζηε, ηήο ζήο ζνθίαο δηέζξεςαο, θαί ηήο νπξαλίνπ ηξαπέδεο, θνηλσλνχο
απεηέιεζαο, ηεξνκχζηεο πεθπθψο ζενεηδέζηαηνο.
Αγίσ λαψ νη πξνζηξέρνληεο ηψ ζψ, ξψζηλ θνκίδνληαη, θαί παζεκάησλ
απνιχνληαη, θαί λνζεκάησλ θαζαίξνληαη, αλπκλνινγνχληέο ζε πφζσ, θαί
βνψληεο παλεχθεκε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Νεθξνχηαη ηφ πξίλ, ν Αδάκ θζνξνπνηψ βξψζεη παλάκσκε, ζχ δέ ηεθνχζα ηήλ

δσήλ εκψλ, ηνχηνλ Παξζέλε εδψσζαο, φζελ σο θαιψλ ζε αηηίαλ,
αλπκλνχληεο θξαπγάδνκελ, Δπινγεκέλε ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα.
Χδή ε'
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Πεξηραξψο ηνχο νπξαλνχο, ζχλ ηνίο ζείνηο καζεηαίο θαί ππεξέηαηο, θαί
απηφπηαηο ηνχ Λφγνπ, ραξκνληθψο θαηνηθψλ, Αθχια θαί ζέζεη ζενχκελνο,
κέκλεζν ηψλ πίζηεη, θαί πφζσ ζε ηηκψλησλ.
Οη ηψλ ηδξψησλ ζνπ θξνπλνί, πνηακνχο πάζηλ πκίλ ζείσλ ζαπκάησλ,
αλαβιχδνπζη Μάθαξ, θαί επεξείαο παζψλ, αηφπσλ μεξαίλνπζη πάληνηε, θαί
ηάο παξαηάμεηο, βπζίδνπζη ηνχ πιάλνπ.
Θέζεη ζενχκελνο αεί, ν εγγίδσλ ηψ Θεψ λντ αυισ, φινο θψο ρξεκαηίδεηο,
απνιπζείο ηήο ζαξθφο, θαί βιέπεηο ά βιέπνπζηλ Άγγεινη, έλδνμε Αθχια,
Υξηζηνχ ηεξνκχζηα.
Θενηνθίνλ
Χο ηφλ παλαίηηνλ Θεφλ, ππέξ πάζαλ αιεζψο Αγλή αηηίαλ, ελ γαζηξί
ζπιιαβνχζα, θαί δη' εκάο θαζ' εκάο, νθζέληα ηεθνχζα παλάκσκε, ηνχηνλ
εθδπζψπεη, ππέξ ηψλ ζέ πκλνχλησλ.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ
Ηεξσηάηνηο ζε χκλνηο, Ηεξφλ πεθπθφηα, θεηκήιηνλ ηνχ Λφγνπ θαί ζεπηφλ,
ηνχηνπ ηε πάλζνθνλ θήξπθα, θαί ηνχ θφζκνπ θσζηήξα, θαί ζηήξηγκα ηήο
πίζηεσο εκψλ, ζπλειζφληεο Αθχια, ζπκθψλσο καθαξίδνκελ.
Χο θαζαηξέηεο ηήο πιάλεο, θαί εζλψλ πνδεγέηεο, θαί ζείνο ηνχ σηήξνο
αζιεηήο, θαί ζπκπνιίηεο θαί ζχζθελνο, ηψλ Αγίσλ Αγγέισλ, Αθχια ζεεγφξε
ζχλ απηνίο, ηφλ Γεζπφηελ δπζψπεη, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
έ θνηηεηήλ κέλ ηνχ Παχινπ, επηγλφληεο Αθχια, ηνχ θφζκνπ δέ θσζηήξα
απιαλή, θαί Ηεξψηαηνλ Μάξηπξα, θαζαηξέηελ εηδψισλ, θαί γλψζεσο Θενχ
εηζεγεηήλ, επζεβεί δηαλνία, ζεφθξνλ καθαξίδνκελ.
Ζ παλαγία ζνπ κλήκε, αλαηείιαζα θφζκσ, σο ήιηνο θσηίδεη ηάο ςπράο, ησλ
επζεβψο επθεκνχλησλ ζε, ελ ή πξέζβεπε Μάθαξ, δνζήλαη ηιαζκφλ
ακαξηηψλ, θαί εηξήλελ βαζείαλ, θαί κέγα πάζηλ έιενο.
Θενηνθίνλ
Φσηηζηηθήλ ζε ιπρλίαλ, πξνεψξα Πξνθήηεο, ηφ θψο ηφ αλαηείιαλ εθ θσηφο,
Παξζελνκήηνξ βαζηάδνπζαλ, ηφ θσηίζαλ πινπζίσο, ηά πξίλ εζθνηηζκέλα

ηαίο απγαίο, ηήο απηνχ αλεθθξάζηνπ, παλάκσκε ζεφηεηνο.
Ο Δηξκφο
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».
Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κεξχθνπ θαί Ηνπιίηηεο ηήο κεηξφο απηνχ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη
Νεπηφθξνλα ηχξαλλνλ, ελ ηειείσ θξνλήκαηη, αηειεί ηε ζψκαηη, κάξηπο
Κήξπθε, αλδξεηνθξφλσο θζηήζρπλαο, δηφ πξφ βεκάησλ ζε, απελψο
δηθαζηηθψλ, θαηαβάιιεη ζαλάησ ζε, κλεζηεπφκελνο, ηήλ δσήλ ηήλ αγήξσ, ήο
επέβεο, ελ αηκίδνληη εηζέηη, πεξηξξεφκελνο αίκαηη.
Χο θαηάθαξπνο άκπεινο, ηαίο αξδείαο ηνχ Πλεχκαηνο, Ηνπιίηηα έλδνμε, ηφλ εθ
ζπιάγρλσλ ζνπ, αλαβιαζηήζαληα Κήξπθνλ, πξνζάγεηο ζπφκελνλ, θαί ιελνίο
καξηπξηθνίο, αιεζψο εθζιηβφκελνλ, κεζ' νχ βιχζαζα, θαηαλχμεσο νίλνλ, ηάο
θαξδίαο θαηεπθξαίλεηε ηψλ πίζηεη, επηηεινχλησλ ηήλ κλήκελ πκψλ.
Αηθηζκνίο νκηιήζαζα, θαί πνηθίιαηο θνιάζεζηλ, αλδξηθψο ππέκεηλαο
Αμηάγαζηε, ηνίο νθζαικνίο ελνξψζα δέ, πηνχ ηήλ ηειείσζηλ, ηφ καξηχξηνλ
δηπινχλ, Ηνπιίηηα δηήλπζαο, φζελ λέκεη ζνη, θαί δηπινχο ηνχο ζηεθάλνπο,
αζινζέηεο, ν ηήλ λίθελ ηνίο αζινχζηλ, παληνδπλάκσο δσξνχκελνο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Γεχηε θαί ζεάζαζζε άπαληεο μέλνλ ζέακα θαί παξάδνμνλ, Σίο εψξαθε λήπηνλ,
ηξηεηή φληα, ηχξαλλνλ αηζρχλαληα; ψ ηνχ ζαχκαηνο! Μεηέξα εζήιαδε, θαί
ηηζελνχκελνο ηή γαινπρψ εβφα, Μή πηννχ κήηέξ κνπ, ηάο απεηιάο ηνχ δεηλνχ
θνζκνθξάηνξνο, Υξηζηφο γάξ εζηηλ ε ειπίο ηψλ πηζηεπφλησλ εηο απηφλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ
Δλ μχισ ηήλ δσήλ εκψλ, νξψζα ε παλάκσκνο, Θενηφθνο, θξεκακέλελ
κεηξηΚψο, σδχξεην βνψζα, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, ζψζνλ ηνχο πφζσ

αλπκλνχληάο ζε.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Ο ηξηεηήο ηήλ Σξηάδα εθήξπηηε, θαί γαινπρψλ ηήλ κεηέξα εζηήξηδε, Παχζνλ ψ
κήηέξ κνπ, ηφλ Οδπξκφλ ηψλ δαθξχσλ, άλσζελ ν Κηίζηεο βιέπεη, θαί ζψδεη
ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε
Ζ δάκαιηο ε άζπηινο, ηφλ κφζρνλ βιέπνπζα επί ηνχ μχινπ,
πξνζαλαξηψκελνλ ππφ αλφκσλ, νδπξνκέλε γνεξψο, Οίκνη! αλεβφα
πνζεηλφηαηνλ, ηέθλνλ, ηί ζνη δήκνο αληαπέδσθελ, αράξηζηνο Δβξαίσλ, ζέισλ
κε αηεθλψζαη, εθ ζνχ πακθίιηαηε;
Απνιπηίθηνλ Πνίεκα Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο Κπξίιινπ ο'.
Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Ζ ινγηθή Υξηζηνχ ακλάο, Ηνπιίηηα, ζχλ Σξηεηεί ακλψ απηήο ηψ Κεξχθσ,
δηθαζηηθνχ πξφ βήκαηνο παξέζηεζαλ, επζαξζψο θεξχηηνληεο, ηήλ
Υξηζηψλπκνλ θιήζηλ, νπδφισο επηνήζεζαλ απεηιάο ηψλ ηπξάλλσλ, θαί
ζηεθεθφξνη λχλ ελ νπξαλνίο, αγγαιηψληαη Υξηζηψ παξηζηάκελνη.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Κήξπθνλ πκλψ ζχλ ηή ηεθνχζε πξνθξφλσο. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Κεξχμαληεο Λφγνλ ηφλ εθ Παηξφο, ζαθψο γελλεζέληα, ζαξθσζέληα ηε εθ
κεηξφο, κάξηπξεο ηψλ ηνχηνπ παζεκάησλ, δηά παζψλ θαί ζαλάηνπ γεγφλαηε.
Ζ έλζενο Μάξηπο σο θσηαπγήο, ζειήλε ζπλνχζα, ηψ Ζιίσ ηψ εμ απηήο,
ηερζέληη Κεξχθσ πάζαλ θηίζηλ, ηαίο ηψλ ζαπκάησλ αθηίζη θσηίδνπζη.
Ρεφλησλ ειιάμσ ηά κεδακψο, Κηλνχκελα Μάξηπο, θαί αγθάιαηο ηφλ ζφλ πηφλ,
θέξνπζα ζπλ ηνχησ ηψλ αλφκσλ, θαί δηαβφινπ ηελ πιάλελ εκαχξσζαο.

Τπάξρνπζα γέλνπο πεξηθαλνχο, δηά καξηπξίνπ, θαί βαζάλσλ πνιπεηδψλ,
κάξηπο Ηνπιίηηα Βαζηιέσο, ηνχ αζαλάηνπ ζπγάηεξ γεγέλεζαη.
Θενηνθίνλ
Καηήξγεηαη ζάλαηνο δηά ζνχ, θαί Αδνπ ηφ θέληξνλ, εθαλίζζε Μήηεξ αγλή, ζχ
γάξ ηφλ αζάλαηνλ Γεζπφηελ, ζαλαησζέληα ζαξθί απεθχεζαο.
Χδή γ'
Οπξαλίαο αςτδνο
Οπξαλίσλ ζαιάκσλ, θαί θσηαπγνχο ιήμεσο, δηαησληδνχζεο ηε δφμεο
θαηεμηψζεηε, Μάξηπξεο έλδνμνη, ηνχ δηαβφινπ ηά θέληξα, πφλνηο ηήο
αζιήζεσο, εμαθαλίζαληεο.
Νενηηφο σο σξαίνο, πεξηζηεξάο ζψθξνλνο, ηαχηελ εκηκήζσ, ηψ πιάλσ
αληηηαηηφκελνο, έλδνμε Κήξπθε, ζππεπηηθψο πξνζειζφληη, θαί ζπιήζαη
ζπεχδνληη, ζέ ηφλ αήηηεηνλ.
Τπεξήθαλνλ φθηλ, εηο Οπξαλνχο ζέκελνλ, ζηφκα θαί ηήλ γήλ εμαιείθεηλ
θαηαθαπρψκελνλ, λήπηνλ άθαθνλ, ηή ηνχ ηαπξνχ παλνπιία, παληειψο
εδάθηζε, θαί εμεθάληζε.
Θενηνθίνλ
Μή θελψζαο ηνχο θφιπνπο ηνχο παηξηθνχο, Άρξαληε, Λφγνο φ ηφ πάλ
νπζηψζαο, ζνχ ηήλ παλάκσκνλ, γαζηέξα ψθεζε, θαί ζάξμ αηξέπησο σξάζε,
θαί βξνηνχο εζέσζελ, ν ππεξνχζηνο
Ο Δηξκφο
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ κε
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Φηινκάξηπξεο δεχηε ηνχο λνεηνχο, καξγαξίηαο Κπξίνπ θαί αζιεηάο, Κήξπθνλ
πκλήζσκελ, θαί ηήλ ηνχηνπ κεηέξα, ηή ηξηεηεί γάξ ηνχηνλ εθζξέςαζα γάιαθηη,
ηψ Θεψ ζπζίαλ, πξνζήγαγελ άκσκνλ, φζελ θαί ηήο λίθεο, ζχλ απηψ ηνχο
ζηεθάλνπο, εδέμαην άλσζελ, θαί Υξηζηψ ζπλαγάιινληαη, πξφο νχο πίζηεη
βνήζσκελ, Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο εξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.
Θενηνθίνλ
Πεηξαζκνίο πνιππιφθνηο πεξηπεζψλ, εμ ερζξψλ ανξάησλ θαί νξαηψλ, ηψ
ζάισ ζπλέρνκαη, ηψλ ακέηξσλ πηαηζκάησλ κνπ, θαί σο ζεξκήλ αληίιεςηλ,
θαί ζθέπελ γηλψζθσλ ζε, ηψ ιηκέλη πξνζηξέρσ, ηήο ζήο αγαζφηεηνο, φζελ
Παλαγία, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, αζπφξσο ηθέηεπε, ππέξ πάλησλ ηψλ
δνχισλ ζνπ, ηψλ απαχζησο πκλνχλησλ ζε, πξεζβεχνπζα απηψ εθηελψο,
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ
άρξαληνλ ηφθνλ ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ

Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, 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, ήλπεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Μαθξφζπκε Κχξηε, ηνχ
ειένπο ε άβπζζνο, θαί πεγή αγαζφηεηνο, ζπιαγρλίζζεηη θαί δψξεζαη νχλ,
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ ηνίο δνχινηο ζνπ, ηνίο αλπκλνχζί ζνπ πίζηεη, ηά ζεία
παζήκαηα.
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Νεπηάδνληη ζψκαηη, θαί ηειεηνηάησ Μάξηπο θξνλήκαηη, ηφλ αξρέθαθνλ
θαηέβαιεο, ηφλ ηήλ πνλεξίαλ θαθνπξγήζαληα.
Χο θαηάθαξπνο άκπεινο, κάξηπο, Ηνπιίηηα βφηξπλ εμήλζεζαο, ηφλ γελλαίνλ
φλησο Κήξπθνλ, καξηπξίνπ γιεχθνο απνζηάδνληα.
πκπαζψο ελεηέληδεο, νηά πεξ ακλάο αξλίσ ηψ Μάξηπξη, Ηνπιίηηα αμηάγαζηε,
ζθαγηαδνκέλε κάξηπο έλδνμε.
Τπεξήθαλνλ ηχξαλλνλ, ζεία ηαπεηλψζεη πεξηθξαηηφκελνη, Αζινθφξνη
θαηεβάιεηε, θαί ζηεθάλνπο λίθεο εθνκίζαζζε.
Θενηνθίνλ
Νφκνη θχζεσο Πάλαγλε, ελ ηή ππέξ θχζηλ θπνθνξία ζνπ, ελαιιάηηνληαη, ηφλ
Πιάζηελ γάξ, ππέξ λνχλ ιφγνλ απεθχεζαο.
Χδή ε'
Ίλα ηί κε απψζσ
Σεηλνκέλε ζεφθξνλ, κάζηημη ηφ ζψκά ζνπ δαπαλσκέλε ηε, ηήο θζνξάο ηφ
πάρνο εμεδχζσ, ζηνιήλ ελεδχζσ δέ, ήλ ν εθ Παξζέλνπ, Μνλνγελήο ζάξθα
θνξέζαο, ηνχο αλζξψπνπο ζεψζαο ελέδπζελ.
Δγζκλψζεο ηφ ζψκα, Μάξηπο παλανίδηκε Καηαθξνλήζαζα, ζαξθηθήο
αηζρχλεο, θαί ερζξφλ ηφλ ηήλ Δχαλ γπκλψζαληα, Ηνπιίηηα πάιαη, θαξηεξηθψο
αλδξηζακέλε, αησλίαλ αηζρχλελ ελέδπζαο.
Κεθαιήλ εθηκεζείζα, θάξαλ ηήλ ηνχ φθεσο Μάξηπο ζπλέζιαζαο, ζηεξεζείζα
πινχηνπ, ηφλ νπξάληνλ φιβνλ θεθιήξσζαη, κή ζαιεπνκέλελ, παξαιαβνχζα
βαζηιείαλ, κεηά πάλησλ Μαξηχξσλ Παλεχθεκε.
Θενηνθίνλ
Ο Θενχ Θεφο Λφγνο, ζάξθα αλειάβεην έλλνπλ θαί έκςπρνλ, εθ ζνχ Παλαγία,
θαί δη' νίθηνλ εγέλεην άλζξσπνο, θαί εζέσζέ κε, ηφλ παξαβάζεη απσζζέληα,
φλ ηθέηεπε ζψζαη ηά ζχκπαληα.
Χδή ο'
Σήλ δέεζηλ εθρεψ

Τπέπιεπζαλ ηψλ απείξσλ βαζάλσλ, νη παλεχθεκνη ηφ άζηαηνλ χδσξ, ηή ηνχ
ηαπξνχ, θπβεξλήζεη θαί φξκσ, γαιελνηάησ ζαθψο πξνζσξκίζζεζαλ,
βπζίζαληεο ηφλ Φαξαψ, ηφλ αφξαηνλ αίκαηνο ξεχκαζη.
θηξηά ζε, Ηθνληέσλ ε πφιηο, ζξεςακέλε, θαί θνκπάδεη ηή κλήκε, ζνχ ηή
ζεπηή, ε Σαξαφο Ηνπιίηηα, ηνχ καξηπξίνπ ελ ηαχηε γάξ ήλπζαο, ηφ ζηάδηνλ
ζχλ ηψ πηψ, θαί ζηέθαλσλ ηήο λίθεο εμίσζαη.
Ζ ιφγεζαο πνιππιφθσλ βαζάλσλ, θαί ηξπγψλ σξαηνηάηε εδείρζεο, ζχλ
λενηηψ, αλαπηάζα θαί πάλησλ, ππεξαξζείζα παγίδσλ ηνχ φθεσο,
Παλεχθεκε θαί εηο κνλάο, νπξαλίνπο παλζφθσο θαηέπαπζαο.
Θενηνθίνλ
Πξνξξίδνπο ηψ ηκεηηθψ ζνπ δξεπάλσ ηήο πξεζβείαο ελαπφθνςνλ Κφξε,
ηνχο πνλεξνχο, ινγηζκνχο ηήο ςπρήο κνπ, θαί θαξπνθφξνλ αλάδεημνλ
δένκαη, απάλησλ γάξ ηφλ θπηνπξγφλ, ηφλ Θεφλ θαί σηήξα εθχεζαο.
Ο Δηξκφο
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη
σο Ησλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Δλ αγθάιαηο θέξνπζα, ε ρξηζηνκάξηπο, Ηνπιίηηα Κήξπθνλ, ελ ηψ ζηαδίσ
κεηξηθψο, αγαιινκέλε εθξαχγαδε, χ ηψλ Μαξηχξσλ, Υξηζηέ ην θξαηαίσκα.
Ο Οίθνο
Σφλ λνχλ κνπ θψηηζνλ, Υξηζηέ θσηί ηψλ εληνιψλ ζνπ, φπσο επαμίσο
εμηζρχζσ πκλήζαη ηνχο Αγίνπο ζνπ, θαί ηνχο αγψλαο εμεηπείλ, Πνία δέ
γιψζζα εθιαιήζαη δπλήζεηαη ηνχο άζινπο, νχο ππέκεηλαλ, θαί ηά έπαζια;
Γηφ νχλ ζνη πξνζπίπησ θηιάλζξσπε, Άλεζηλ παξάζρνπ ηή αζιία λχλ ςπρή
κνπ, δσξνχκελφο κνη θαηξφλ κεηαλνίαο, εηο ηνχην γάξ εθψλ έιαβεο ζάξθα, ίλα
πάληαο πξφο δσήλ επαλαγάγεο, ήο νη Αζιεηαί ηπρφληεο, απαχζησο
κέιπνπζη, π ηψλ καξηχξσλ Υξηζηέ ηφ θξαηαίσκα.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κεξχθνπ θαί
Ηνπιίηηεο.
ηίρνη
Ηνπιίηηα ζπλαζινο πηψ Κεξχθσ,
Ζ ιαηκφηκεηνο ηψ θάξαλ ηεζιαζκελσ, Πέκπηε.
Ηνπιίηηαλ δεθάηε ηάκνλ, πία δ' έαμαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Λνιιηαλνχ.
ηίρνη
Πνζί πξνζχκνηο έδξακε ηξίβνλ ηέινπο.
Ο Λνιιηαλφο, νχ πνζίθξνπζηνλ ηέινπο,

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αβνπδίκνπ.
ηίρνη
Αβνπδίκσ κάραηξα πξφμελνο ηέινπο,
Αχηε δέ ηνχησ πξφμελνο θαί ηνχ ζηέθνπο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
Ράβδνηο ζπληξίβσλ ζνπ ηφ ζψκα, ν παξάλνκνο ζεφθξνλ Ηνπιίηηα, ινγηζκνχ
ηφ ζηεξξφλ, εζάιεπζελ νπδφισο, ξάβδνλ θαί γάξ δπλάκεσο, ηφλ ηαπξφλ
Υξηζηνχθαηείρεο.
κβξνηο αηκάησλ εθρπζείζηλ, εγθαηέζβεζαλ ηφ πχξ ηήο αζεταο, νη Υξηζηνχ
Αζιεηαί, θξαπγάδνληεο πξνζχκσο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Φέξνπζα Μάξηπο ελ αγθάιαηο, φλ εθχεζαο επέζηεο ηψ ζηαδίσ, θαί δηπινχλ
ηφλ θαιφλ, εηέιεζαο αγψλα, αλαβνψζα, Κχξηε, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Ρήκαζη ζνίο αθνινπζνχληεο, καθαξίδνκελ γελεαί πάζαη Κφξε, καθαξίνπ
Θενχ, Μεηέξα ζε δεηρζείζαλ, ηνχο εηο απηφλ πηζηεχνληαο, καθαξίνπο
εθηεινχληα.
Χδή ε'
Νηθεηαί ηπξάλλνπ
Οη θαηδξνί αζηέξεο, ελ ηψ ζηεξεψκαηη ηήο Δθθιεζίαο, απιαλψο περζέληεο,
θαί ηήλ γήλ ηνίο ζαχκαζη θσηαγσγνχληεο, επζεβψο ηηκψληαη, ππφ πάλησλ
ζήκεξνλ, ηψλ πκλνινγνχλησλ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Νένλ ψζπεξ θιάδνλ, ξίδα ζενθχηεπηνο νχζα ζεφθξνλ, ηφλ ζεπηφλ ζνπ
γνλνλ, θέξνπζα, εκάξαλαο ηήο αζεβείαο, ηά θπηά βνψζα, ζχλ απηψ θαί
ιέγνπζα, έ ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.
ζπεξ κφζρνλ λένλ, δάκαιηο ππάξρνπζα σξαηνηάηε, Ηνπιίηηα θέξεηο,
Κήξπθνλ ηφλ έλδνμνλ ζπζίαλ δψζαλ, ηψ εθ ηήο Παξζέλνπ ακλψ αλαηείιαληη,
θαί αθαγηαζζέληη, δη' άθξαλ επζπιαγρλίαλ.
Θενηνθίνλ
αξθσζείο ν Λφγνο, εθ ηψλ Παλαρξάλησλ ζνπ αηκάησλ Κφξε, ηνχο
πξνλελεπθφηαο, πξφο ηά αινγψηαηα ηήο ζαξθφο πάζε, επηγλψζεη ζεία,
εζέσζελ άρξαληε, λ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ ζνπ,
ζθφδξα αληερφκελνη, Παίδεο εβφσλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί

ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Έθξημε πάζα αθνή
Ίακα θέξεη ε ζνξφο, ηψλ ελδφμσλ, Αζινθφξσλ ηή ράξηηη, ηνχ ζείνπ
Πλεχκαηνο, επαξδνκέλε, δεχηε αξχζαζζε, θαί αγηάζζεηε ςπράο, θαί λφζσλ
θαζάξζεηε, νη θηινκάξηπξεο, ηφλ δνηήξα ηψλ θαιψλ κεγαιχλνληεο.
Χο ξφδα ηαίο καξηπξηθαίο, εμελζήζαηε θνηιάζη Μαθάξηνη, σο θξίλα εχνζκα,
σο Παξαδείζνπ ζεία βιαζηήκαηα, κπξεςηθήλ σο αιεζψο, ζηάδνληα
ηεξπλφηεηα, θαί ηψλ πηζηψλ ηάο ςπράο, επσδία κπζηηθή θαηεπθξαίλνληα.
ηίγκαζη ηνίο καξηπξηθνίο, σξαηψζεηε θαιιίληθνη Μάξηπξεο, θαί ηνίο Αγγέινηο
ζαθψο, φκνησζέληεο Θεψ παξίζηαζζε, λίθεο δηάδεκα Σεξπλφλ, ιακπξψο
πεξηθείκελνη, θαί ηνίο ηηκψζηλ πκάο, ηιαζκφλ ακαξηηψλ εμαηηνχκελνη.
Ζ Μάξηπο νίά πεξ ακλάο, ψζπεξ άξλα ηφλ πηφλ απηήο θέξνπζα, ιχθσλ
αλάισηνο, κέζνλ δηήιζε, θαί εηο νπξάληνλ, κάλδξαλ εζθήλσζελ αεί, Σνχησλ
παξαθιήζεζη, Κχξηε ζψζνλ εκάο, ηνχο απηψλ ηήλ ηεξάλ κλήκελ ζέβνληαο.
Θενηνθίνλ
Φψηηζνλ πχιε ηνχ θσηφο, ηήλ ηπθιψηηνπζαλ ςπρήλ κνπ ηνίο πάζεζη, θαί
πνλεξνίο ινγηζκνίο, ακαπξσζείζαλ θαί θηλδπλεχνπζαλ, θαί εμεινχ κε
πεηξαζκψλ, θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, ίλα δνμάδσ ζε, ηήλ ειπίδα ηψλ πηζηψλ θαί
θξαηαίσκα.
Ο Δηξκφο
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηφλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν χςηζηνο
εθψλ, θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, Παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ
Σήλ ειηθίαλ αηειήο, ελ θξνλήζεη ηειεία, ππήξμαο ζαπκαζηφηαηα, Κήξπθε
Αζινθφξε, ζχλ κεηξί ηε γαινπρψ, Ηνπιίηηε ήξαζζε, ηφ ηήο αζιήζεσο ζηέθνο,
κεηά πάλησλ Αγίσλ, ψλ ηαίο πξεζβείαηο θαί εκείο, ηχρνηκελ ηνχ ειένπο.
Θενηνθίνλ
Υαίξε παιάηηνλ ηεξπλφλ, Υαίξε ζξφλε Κπξίνπ, Υαίξε ζθήπηξνλ
παλζαχκαζηνλ, Υαίξε θνχθε λεθέιε, ρξπζνχλ ζπκηαηήξηνλ, Υαίξε Μήηεξ
άρξαληε, ηνχ Βαζηιέσο θαζέδξα, Υαίξε εχδηε ιηκήλ, θαί πξνζηάηηο απάλησλ,
Θενθπήηνξ Παξζέλε.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά. Ηδηφκεια γ',
δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο α' Γεξκαλνχ
Σφλ γελλαίνλ Αζιεηήλ, θαί θήξπθα ηήο πίζηεσο, ζχλ κεηξί ζεφθξνλη, επαμίσο

καθαξίζσκελ, νχηνη γάξ θαξηεξψο ελαζιήζαληεο, ηφλ αξρέθαθνλ ερζξφλ, ηή
δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ, αλδξείσο θαηέβαινλ, Γηφ ζηεθάλνπο έιαβνλ παξά ηνχ
αζινζέηνπ Θενχ, θαί πξεζβεχνπζηλ απηψ, ελ παξξεζία αθαηαπαχζησο,
ζσζήλαη ηνχο ελ πίζηεη αλπκλνχληαο, ηήλ Ηεξάλ απηψλ άζιεζηλ. (Γίο)
Ήρνο β' Βπδαληίνπ
Γεχηε Πηζηνί, ηνίο επαίλνηο ζπλειζφληεο, ζηέςσκελ δπάδα παλαγίαλ, Σξηάδνο
ζέβαο θαηέρνπζαλ, ηψλ γάξ εηδψισλ ηήλ πιάλελ, θαί ηψλ ηπξάλλσλ ηήλ
απφλνηαλ, ηνίο εαπηψλ πνζί θαηεπάηεζαλ, Σνχηνπο αλεπθεκνχληεο
αλαθξάμσκελ, ιέγνληεο, Υαίξνηο Ηνπιίηηα παλζεβάζκηε, ε ηήλ γπλαηθείαλ
αζζέλεηαλ απνξξηςακέλε, θαί αλδξηθψο αγσληζακέλε, Υαίξνηο Κχξεθε
πακκαθάξηζηε, ν ηξηεηήο ηή ειηθία, θαί ηφλ πνιπκήραλνλ ερζξφλ θαηαβαιψλ,
Υαίξεηε ην εκέηεξνλ θιένο θαί θαχρεκα, ηψλ ελ πίζηεη ενξηαδφλησλ ηήλ ηεξάλ
πκψλ άζιεζηλ, νχο ηθεηεχνκελ πξεζβεχεηλ αεί ηφλ ηψλ φισλ Κχξηνλ, ηψ
θφζκσ δσξεζήλαη εηξήλελ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
Ο απηφο
Σνχ Μαπξνιένληνο
Ο εθ ζπαξγάλσλ πεπιεξσκέλνο ράξηηνο, θαί εζρεθσο πεπνιησκέλνλ
θξφλεκα, ελ ηή λίθε ηψλ αγψλσλ ζνπ κάξηπο Κήξπθε, αίηεζαη ζχλ ηή κεηξί
ζνπ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, δσξεζήλαη εηξήλελ ηψ θφζκσ, σο ηήο Σξηάδνο κέγαο
φκνινγεηήο.
Γφμα... Ήρνο ν απηφο
Σνχ απηνχ
Νήπηνο αλεθάλεο ελ Μάξηπζη, ηέιεηνο εδείρζεο ηψ θξνλήκαηη, αθ' νχ ηφλ
άλαξρνλ Λφγνλ εδέμσ Παλεχθεκε, ηφ πχξ νπθ εδεηιίαζαο ηψλ παξαλφκσλ,
χλ ηή κεηξί ζνπ ηνλ Κηίζηελ ηθέηεπε, ίλα ζψζε σο σηήξ ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ πάζαλ ειπίδα κνπ, εηο ζέ αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνχ Θενχ, θχιαμφλ κε ππφ
ηήλ ζθέπελ ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηε, εθ ηνχ μχινπ
ηε, ε ακίαληνο ακλάο, έβιεςε ηφλ ίδηνλ άξλα, επί ζθαγήλ σο βξνηφλ,
ζέινληα ειθφκελνλ, ζξελνχζα έιεγελ, Αηεθλψζαη λχλ ζπεχδεηο κε, Υξηζηέ ηήλ
ηεθνχζαλ, ηί ηνχην πεπνίεθαο, ν ιπηξσηήο ηνχ παληφο; κσο, αλπκλψ θαί
δνμάδσ, ζνχ ηήλ ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, άθξαλ αγαζφηεηα θηιάλζξσπε.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηήο Οθησήρνπ.
Γφμα... Ήρνο δ'
Αλαηνιίνπ
Αγάιινπ ηέξπνπ θαί επθξαίλνπ, ηθνληέσλ ε πφιηο, φηη εθ ζνχ αλεβιάζηεζε
θαξπφο επθιεήο, Ηνπιίηηα ε παλεχθεκνο θαί θαιιίληθνο κάξηπο, θαί εμ απηήο ν
ηίκηνο παίο, Κήξπθνο ν θεξψλπκνο, πάζαλ γάξ κεραλήλ, ηνχ ηπξάλλνπ
Βειίαξ, αλδξηθψο θαηαπαηήζαληεο, ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο αμίσο
εθνκίζαλην, θεξχμαληεο ιανίο, ζέβεζζαη θαί πξνζθπλείλ ηήλ Αγίαλ Σξηάδα,
ζελ θαί εκείο παξξεζία βνψκελ, ηψ ηνχηνπο δνμάζαληη Υξηζηψ ηψ Θεψ

εκψλ, εηξελεχζαη ηφλ θφζκνλ, θαί ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ ηνπο δνχινπο ζνπ θχιαηηε, επινγεκελε Θενηφθε, ίλα
ζε δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Έθεξεο Παλάκσκε, ελ ηή θαξδία ζνπ δίζηνκνλ, πκεψλ ζνη σο έθεζε,
ξνκθαίαλ θαί ηέηξσζαη, ελ απηή ηά ζπιάγρλα, θαί ηάο δηαζέζεηο, σο εζεάζσ
ζφλ Τηφλ, επί ηνχ μχινπ ζεκλή θξεκάκελνλ, δηφ θαί αλεθξαχγαδεο, Σέθλνλ
εκφλ κή παξίδεο κε, αιιά ζπεχζνλ αλάζηεζη, σο πξνέθεο καθξφζπκε.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ. Οη Μαθαξηζκνί ηήο Οθησήρνπ, θαί εθ ηνχ Καλφλνο
ηψλ Αγίσλ ε ο' Χδή.
Ο Απφζηνινο
Πξφο Κνξηλζίνπο α' Δπηζηνιήο
Αδειθνί, φηε ήκελ λεπηνο...
Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ
Εήηεη άββαηνλ η'
Κνηλσληθφλ
Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ, ηνίο επζέζη πξέπεη αίλεζηο. Αιιεινχτα.
Αξρή
ΤΖ ΗΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κεξχθνπ θαί Ηνπιίηηεο ηήο κεηξφο απηνχ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα γ', δεπηεξνχληεο απηά.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Νεπηφθξνλα ηχξαλλνλ, ελ ηειείσ θξνλήκαηη, αηειεί ηε ζψκαηη, κάξηπο
Κήξπθε, αλδξεηνθξφλσο θζηήζρπλαο, δηφ πξφ βεκάησλ ζε, απελψο
δηθαζηηθψλ, θαηαβάιιεη ζαλάησ ζε, κλεζηεπφκελνο, ηήλ δσήλ ηήλ αγήξσ, ήο
επέβεο, ελ αηκίδνληη εηζέηη, πεξηξξεφκελνο αίκαηη.
Χο θαηάθαξπνο άκπεινο, ηαίο αξδείαο ηνχ Πλεχκαηνο, Ηνπιίηηα έλδνμε, ηφλ εθ
ζπιάγρλσλ ζνπ, αλαβιαζηήζαληα Κήξπθνλ, πξνζάγεηο ζπφκελνλ, θαί ιελνίο
καξηπξηθνίο, αιεζψο εθζιηβφκελνλ, κεζ' νχ βιχζαζα, θαηαλχμεσο νίλνλ, ηάο

θαξδίαο θαηεπθξαίλεηε ηψλ πίζηεη, επηηεινχλησλ ηήλ κλήκελ πκψλ.
Αηθηζκνίο νκηιήζαζα, θαί πνηθίιαηο θνιάζεζηλ, αλδξηθψο ππέκεηλαο
Αμηάγαζηε, ηνίο νθζαικνίο ελνξψζα δέ, πηνχ ηήλ ηειείσζηλ, ηφ καξηχξηνλ
δηπινχλ, Ηνπιίηηα δηήλπζαο, φζελ λέκεη ζνη, θαί δηπινχο ηνχο ζηεθάλνπο,
αζινζέηεο, ν ηήλ λίθελ ηνίο αζινχζηλ, παληνδπλάκσο δσξνχκελνο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Γεχηε θαί ζεάζαζζε άπαληεο μέλνλ ζέακα θαί παξάδνμνλ, Σίο εψξαθε λήπηνλ,
ηξηεηή φληα, ηχξαλλνλ αηζρχλαληα; ψ ηνχ ζαχκαηνο! Μεηέξα εζήιαδε, θαί
ηηζελνχκελνο ηή γαινπρψ εβφα, Μή πηννχ κήηέξ κνπ, ηάο απεηιάο ηνχ δεηλνχ
θνζκνθξάηνξνο, Υξηζηφο γάξ εζηηλ ε ειπίο ηψλ πηζηεπφλησλ εηο απηφλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ
ηφθνλ, ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ
ηήο Αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ
δπάδηθχζεσλ αζπγρπησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή Πακκαθάξηζηε,
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο α'
Σφλ γελλαίνλ Αζιεηήλ, θαί θήξπθα ηήο πίζηεσο, ζχλ κεηξί ζεφθξνλη, επαμίσο
καθαξίζσκελ, νχηνη γάξ θαξηεξψο ελαζιήζαληεο, ηφλ αξρέθαθνλ ερζξφλ, ηή
δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ, αλδξείσο θαηέβαινλ, Γηφ ζηεθάλνπο έιαβνλ, παξά ηνχ
αζινζέηνπ Θενχ, θαί πξεζβεχνπζηλ απηψ, ελ παξξεζία αθαηαπαχζησο,
ζσζήλαη ηνχο ελ πίζηεη αλπκλνχληαο, ηήλ Ηεξάλ απηψλ άζιεζηλ.
Ήρνο β' Βπδαληίνπ
Γεχηε πηζηνί, ηνίο επαίλνηο ζπλειζφληεο, ζηέςσκελ δπάδα παλαγίαλ, Σξηάδνο
ζέβαο θαηέρνπζαλ, ηψλ γάξ εηδψισλ ηήλ πιάλελ, θαί ηψλ ηπξάλλσλ ηήλ
απφλνηαλ, ηνίο εαπηψλ πνζί θαηεπάηεζαλ, Σνχηνπο αλεπθεκνχληεο
αλαθξάμσκελ, ιέγνληεο, Υαίξνηο Ηνπιίηηα παλζεβάζκηε, ε ηήλ γπλαηθείαλ
αζζέλεηαλ απνξξηςακέλε, θαί αλδξηθψο αγσληζακέλε, Υαίξνηο Κήξπθε
πακκαθάξηζηε, ν ηξηεηήο ηή ειηθία, θαί ηφλ πνιπκήραλνλ ερζξφλ θαηαβαιψλ,
Υαίξεηε ηφ εκέηεξνλ θιένο θαί θαχρεκα, ηψλ ελ πίζηεη ενξηαδφλησλ ηήλ Ηεξάλ
πκψλ άζιεζηλ, νχο ηθεηεχνκελ πξεζβεχεηλ αεί ηφλ ηψλ φισλ Κχξηνλ, ηψ
θφζκσ δσξεζήλαη εηξήλελ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
ν απηφο
Σνχ Μαπξνιένληνο
Ο εθ ζπαξγάλσλ πεπιεξσκέλνο ράξηηνο, θαη εζρεθψο πεπνιησκέλνλ
θξφλεκα, ελ ηή λίθε ηψλ αγψλσλ ζνπ κάξηπο Κήξπθε, αίηεζαη ζχλ ηή κεηξί
ζνπ Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, δσξεζήλαη εηξήλελ ηψ θφζκσ, σο ηήο Σξηάδνο κέγαο
νκνινγεηήο.
Γφμα... Ήρνο ν απηφο
Σνχ απηνχ

Νήπηνο αλεθάλεο ελ Μάξηπζη, ηέιεηνο εδείρζεο ηψ θξνλήκαηη, Αθ' νχ ηφλ
άλαξρνλ Λφγνλ εδέμσ παλεχθεκε, ηφ πχξ νπθ εδεηιίαζαο ηψλ παξαλφκσλ,
χλ ηή κεηξί ζνπ ηφλ Κηίζηελ ηθέηεπε, ίλα ζψζε σο ζσηήξ ηάο ςπράο εκψλ.
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 α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Ο ηξηεηήο κέλ ηφ ζψκα, ηήλ δέ ςπρήλ πνιηφο, ν θεξσλχκσο θήξπμ, γεγνλψο
ηνχ Γεζπφηνπ, κεηξψσλ απνζπάηαη εμ αγθαιψλ, θαί ζπζία πξνζθέξεηαη, σο
ηξηεηίδνπζα δάκαιηο ζχλ κεηξί, Ηνπιίηηε ηή ζεφθξνλη.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.
Σή Ηεξά μπλσξίδη, κεηξφο νκνχ θαί παηδφο, ηή αγσληζακέλε, θαξηεξψο θαί
γελλαίσο, πξνζάμσκελ δεήζεηο, φπσο Υξηζηψ, αδηαιείπησο Πξεζβεχσζηλ,
ππέξ εκψλ ηψλ ελ πίζηεη ηήλ Ηεξάλ, ηνχησλ κλήκελ εθηεινχλησλ αεί.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.
Γεχηε θηιένξηνη πάληεο αλεπθεκήζσκελ, αξξελφθξνλα γλψκελ, γπλαηθεία ελ
θχζεη, ζηεξξψο αληερνκέλελ ηεο εηο Υξηζηφλ, επζεβείαο θαί πίζηεσο, θαί
θαηαβάιινπζαλ ηχξαλλνλ δπζζεβή, ζχλ αζέσ ηψ θξνλήκαηη.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Ο ηξηεηήο ηήλ Σξηάδα εθήξπηηε, θαί γαινπρψλ ηήλ κεηέξα εζηήξηδε, Παχζνλ ψ
κήηέξ κνπ, ηφλ Οδπξκφλ ηψλ δαθξχσλ, άλσζελ ν Κηίζηεο βιέπεη, θαί ζψδεη
ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
Απνιπηίθηνλ Πνίεκα Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο Κπξίιινπ ο'.
Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Ζ ινγηθή Υξηζηνχ ακλάο, Ηνπιίηηα, ζχλ Σξηεηεί ακλψ απηήο ηψ Κεξχθσ,
δηθαζηηθνχ πξφ βήκαηνο παξέζηεζαλ, επζαξζψο θεξχηηνληεο, ηήλ
Υξηζηψλπκνλ θιήζηλ, νπδφισο επηνήζεζαλ απεηιάο ηψλ ηπξάλλσλ, θαί
ζηεθεθφξνη λχλ ελ νπξαλνίο, αγγαιηψληαη Υξηζηψ παξηζηάκελνη.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφ απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαί αγγέινηο άγλσζηνλ Μπζηχξηνλ, δηά ζνχ
Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη, Θεφο ελ αζπγρχησ ελψζεη ζαξθνχκελνο,

θαί ηαπξφλ εθνπζίσο ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη’ νχ αλαζηήζαο ηφλ
Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Δμέζηε ε πιεζχο, ηψλ αυισλ Αγγέισλ, νξψζα ηήλ ιακπξάλ, ήλ εηέιεζαο
λίθελ, αήηηεηε Κήξπθε, λεπηάδνληη ζψκαηη, πψο ηψ δξάθνληη, ηψ λνεηψ
ζπλεπιάθεο, θαί Καηέξξαμαο, ηνχηνπ ζπλζιάζαο ηήλ θάξαλ, ηή πέηξα ηήο
πίζηεσο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαξία ηφ ζεπηφλ, ηνχ Γεζπφηνπ δνρείνλ, αλάζηεζνλ εκάο, πεπησθφηαο είο
ράνο, δεηλήο απνγλψζεσο, θαί πηαηζκάησλ θαί ζιίςεσλ, ζχ γάξ πέθπθαο,
ακαξησιψλ ζσηεξία, θαί βνήζεηα, θαί θξαηαηά πξνζηαζία, θαί ζψδεηο ηνχο
δνχινπο ζνπ.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
Πψο ηνχο αγψλάο ζνπ, Μάξηπο πκλήζσκελ, πψο ηάο νδχλαο ζνπ, επαίλνηο
ζηέςσκελ, νχο, Ηνπιίηηα θαξηεξψο, αλέηιεο ππέξ ηνχ Κηίζηνπ; ηφ γάξ ζψκα
είαζαο, αηθηζκνίο θαηαμαίλεζζαη, ηήλ ςπρήλ δέ βέιεζη, ζπκπαζείαο
εκπείξεζζαη, ηήλ ζιάζηλ ηνχ πηνχ ζνπ νξψζα, κεζ' νχ ζσζήλαη εκάο ηθέηεπε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ σξαηφηεηα ηήο παξζελίαο ζνπ, θαί ηφ ππέξιακπξνλ ηφ ηήο αγλείαο ζνπ, ν
Γαβξηήι θαηαπιαγείο, εβφα ζνη Θενηφθε, Πνίφλ ζνη εγθψκηνλ, πξνζαγάγσ
επάμηνλ, ηί δέ νλνκάζσ ζε; απνξψ, θαί εμίζηακαη, δηφ σο πξνζεηάγελ βνψ
ζνη, Υαίξε ε Κεραξηησκέλε.
Ο Ν' θαί Οη Καλφλεο
Καλψλ ηήο Θενηφθνπ
Ήρνο πι. δ' Χδή α'
Ο Δηξκφο
Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ αηγππηίαλ κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν
Ηζξαειίηεο αλεβφα, Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ.
Πνιινίο ζπλερφκελνο πεηξαζκνίο, πξφο ζέ θαηαθεχγσ, ζσηεξίαλ επηδεηψλ,
 Μήηεξ ηνχ Λφγνπ θαί Παξζέλε, ηψλ δπζρεξψλ θαί δεηλψλ κε δηάζσζνλ.

Παζψλ κε ηαξάηηνπζη πξνζβνιαί, πνιιήο αζπκίαο, εκπηπιψζαί κνπ ηήλ
ςπρήλ, εηξήλεπζνλ, Κφξε, ηή γαιήλε, ηή ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ, Παλάκσκε.
Γφμα...
σηήξα ηεθνχζάλ ζε θαί Θεφλ, δπζσπψ, Παξζέλε, ιπηξσζήλαί κε ηψλ
δεηλψλ, ζνί γάξ λχλ πξνζθεχγσλ αλαηείλσ, θαί ηήλ ςπρήλ θαί ηήλ δηάλνηαλ.
Καί λχλ...
Ννζνχληα ηφ ζψκα θαί ηήλ ςπρήλ, επηζθνπήο ζείαο, θαί πξνλνίαο ηήο παξά
ζνχ, αμίσζνλ, κφλε Θενκήηνξ, ψο αγαζή αγαζνχ ηε ινρεχηξηα.
Σψλ Αγίσλ ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Κήξπθνλ πκλψ ζχλ ηή ηεθνχζε πξνθξφλσο. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Κεξχμαληεο Λφγνλ ηφλ εθ Παηξφο, ζαθψο γελλεζέληα, ζαξθσζέληα ηε εθ
κεηξφο, κάξηπξεο ηψλ ηνχηνπ παζεκάησλ, δηά παζψλ θαί ζαλάηνπ γεγφλαηε.
Ζ έλζενο Μάξηπο σο θσηαπγήο, ζειήλε ζπλνχζα, ηψ Ζιίσ ηψ εμ απηήο,
ηερζέληη Κεξχθσ πάζαλ θηίζηλ, ηαίο ηψλ ζαπκάησλ αθηίζη θσηίδνπζη.
Ρεφλησλ ειιάμσ ηά κεδακψο, Κηλνχκελα Μάξηπο, θαί αγθάιαηο ηφλ ζφλ πηφλ,
θέξνπζα ζπλ ηνχησ ηψλ αλφκσλ, θαί δηαβφινπ ηελ πιάλελ εκαχξσζαο.
Τπάξρνπζα γέλνπο πεξηθαλνχο, δηά καξηπξίνπ, θαί βαζάλσλ πνιπεηδψλ,
κάξηπο Ηνπιίηηα Βαζηιέσο, ηνχ αζαλάηνπ ζπγάηεξ γεγέλεζαη.
Θενηνθίνλ
Καηήξγεηαη ζάλαηνο δηά ζνχ, θαί Αδνπ ηφ θέληξνλ, εθαλίζζε Μήηεξ αγλή, ζχ
γάξ ηφλ αζάλαηνλ Γεζπφηελ, ζαλαησζέληα ζαξθί απεθχεζαο.
Σήο Θενηφθνπ
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.
Πξνζηαζίαλ θαί ζθέπελ, δσήο εκήο ηίζεκη, έ, Θενγελλήηνξ, Παξζέλε, ζχ κε
θπβέξλεζνλ, πξφο ηφλ ιηκέλα ζνπ, ηψλ αγαζψλ ε αηηία, ηψλ πηζηψλ ηφ
ζηήξηγκα, κφλε παλχκλεηε.
Ηθεηεχσ, Παξζέλε, ηφλ ςπρηθφλ ηάξαρνλ, θαί ηήο αζπκίαο ηήλ δάιελ,
δηαζθεδάζαη κνπ, ζχ γάξ, Θεφλπκθε, ηφλ αξρεγφλ ηήο γαιήλεο, ηφλ Υξηζηφλ
εθχεζαο, κφλε παλάρξαληε.
Γφμα...

Δπεξγέηελ ηεθνχζα, ηφλ ηψλ θαιψλ αίηηνλ, ηήο επεξγεζίαο ηφλ πινχηνλ, πάζηλ
αλάβιπζνλ, πάληα γάξ δχλαζαη, ψο δπλαηφλ ελ Ηζρχτ, ηφλ Υξηζηφλ θπήζαζα,
Θενκαθάξηζηε.
Καί λχλ....
Υαιεπαίο αξξσζηίαηο, θαί λνζεξνίο πάζεζηλ, εμεηαδνκέλσ, Παξζέλε, ζχ κνη
βνήζεζνλ, ηψλ Ηακάησλ γάξ, αλειιηπή ζε γηλψζθσ, ζεζαπξφλ, Παλάκσκε,
ηφλ αδαπάλεηνλ.
Σψλ Αγίσλ
Χδή γ'
Οπξαλίαο αςτδνο
Οπξαλίσλ ζαιάκσλ, θαί θσηαπγνχο ιήμεσο, δηαησληδνχζεο ηε δφμεο
θαηεμηψζεηε, Μάξηπξεο έλδνμνη, ηνχ δηαβφινπ ηά θέληξα, πφλνηο ηήο
αζιήζεσο, εμαθαλίζαληεο.
Νενηηφο σο σξαίνο, πεξηζηεξάο ζψθξνλνο, ηαχηελ εκηκήζσ, ηψ πιάλσ
αληηηαηηφκελνο, έλδνμε Κήξπθε, ζππεπηηθψο πξνζειζφληη, θαί ζπιήζαη
ζπεχδνληη, ζέ ηφλ αήηηεηνλ.
Τπεξήθαλνλ φθηλ, εηο Οπξαλνχο ζέκελνλ, ζηφκα θαί ηήλ γήλ εμαιείθεηλ
θαηαθαπρψκελνλ, λήπηνλ άθαθνλ, ηή ηνχ ηαπξνχ παλνπιία, παληειψο
εδάθηζε, θαί εμεθάληζε.
Θενηνθίνλ
Μή θελψζαο ηνχο θφιπνπο ηνχο παηξηθνχο, Άρξαληε, Λφγνο φ ηφ πάλ
νπζηψζαο, ζνχ ηήλ παλάκσκνλ, γαζηέξα ψθεζε, θαί ζάξμ αηξέπησο σξάζε,
θαί βξνηνχο εζέσζελ, ν ππεξνχζηνο
Ο Δηξκφο
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ κε
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Φηινκάξηπξεο δεχηε ηνχο λνεηνχο, καξγαξίηαο Κπξίνπ θαί αζιεηάο, Κήξπθνλ
πκλήζσκελ, θαί ηήλ ηνχηνπ κεηέξα, ηή ηξηεηεί γάξ ηνχηνλ εθζξέςαζα γάιαθηη,
ηψ Θεψ ζπζίαλ, πξνζήγαγελ άκσκνλ, φζελ θαί ηήο λίθεο, ζχλ απηψ ηνχο
ζηεθάλνπο, εδέμαην άλσζελ, θαί Υξηζηψ ζπλαγάιινληαη, πξφο νχο πίζηεη
βνήζσκελ, Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο εξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.
Θενηνθίνλ
Πεηξαζκνίο πνιππιφθνηο πεξηπεζψλ, εμ ερζξψλ ανξάησλ θαί νξαηψλ, ηψ
ζάισ ζπλέρνκαη, ηψλ ακέηξσλ πηαηζκάησλ κνπ, θαί σο ζεξκήλ αληίιεςηλ,
θαί ζθέπελ γηλψζθσλ ζε, ηψ ιηκέλη πξνζηξέρσ, ηήο ζήο αγαζφηεηνο, φζελ
Παλαγία, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, αζπφξσο ηθέηεπε, ππέξ πάλησλ ηψλ

δνχισλ ζνπ, ηψλ απαχζησο πκλνχλησλ ζε, πξεζβεχνπζα απηψ εθηελψο,
ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ
άρξαληνλ ηφθνλ ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, 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, ήλπεξ 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.
Σήο Θενηφθνπ
Χδή δ'
Δηζαθήθνα, Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ,
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφεηα.
Σψλ παζψλ κνπ ηφλ ηάξαρνλ, ε ηφλ θπβεξλήηελ ηεθνχζα Κχξηνλ, θαί ηφλ
θιχδσλα θαηεχλαζνλ, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ, Θενλχκθεπηε.
Δπζπιαγρλίαο ηήλ άβπζζνλ, επηθαινπκέλσ ηήο ζήο παξάζρνπ κνη, ε ηφλ
εχζπιαγρλνλ θπήζαζα, θαί σηήξα πάλησλ, ηψλ πκλνχλησλ ζε.
Γφμα...
Απνιαχνληεο, Πάλαγλε, ηψλ ζψλ δσξεκάησλ επραξηζηήξηνλ, αλακέιπνκελ
εθχκληνλ, νη γηλψζθνληέο ζε Θενκήηνξα.
Καί λχλ...
Οη ειπίδα θαί ζηήξηγκα, θαί ηήο ζσηεξίαο ηείρνο αθξάδαληνλ, θεθηεκέλνη ζε,
Παλχκλεηε, δπζρεξείαο πάζεο, εθιπηξνχκεζα.
Σψλ Αγίσλ
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Νεπηάδνληη ζψκαηη, θαί ηειεηνηάησ Μάξηπο θξνλήκαηη, ηφλ αξρέθαθνλ
θαηέβαιεο, ηφλ ηήλ πνλεξίαλ θαθνπξγήζαληα.
Χο θαηάθαξπνο άκπεινο, κάξηπο, Ηνπιίηηα βφηξπλ εμήλζεζαο, ηφλ γελλαίνλ
φλησο Κήξπθνλ, καξηπξίνπ γιεχθνο απνζηάδνληα.
πκπαζψο ελεηέληδεο, νηά πεξ ακλάο αξλίσ ηψ Μάξηπξη, Ηνπιίηηα αμηάγαζηε,
ζθαγηαδνκέλε κάξηπο έλδνμε.
Τπεξήθαλνλ ηχξαλλνλ, ζεία ηαπεηλψζεη πεξηθξαηηφκελνη, Αζινθφξνη
θαηεβάιεηε, θαί ζηεθάλνπο λίθεο εθνκίζαζζε.

Θενηνθίνλ
Νφκνη θχζεσο Πάλαγλε, ελ ηή ππέξ θχζηλ θπνθνξία ζνπ, ελαιιάηηνληαη, ηφλ
Πιάζηελ γάξ, ππέξ λνχλ ιφγνλ απεθχεζαο.
Σήο Θενηφθνπ
Χδή ε'
Φψηηζνλ εκάο, ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ, Κχξηε, θαί ηψ βξαρίνλί ζνπ ηψ πςειψ,
ηήλ ζήλ εηξήλελ, παξάζρνπ εκίλ, θηιάλζξσπε.
Δκπιεζνλ, Αγλή, επθξνζχλεο ηήλ θαξδίαλ κνπ, ηήλ ζήλ αθήξαηνλ δηδνχζα
ραξάλ, ηήο επθξνζχλεο, ε γελλήζαζα ηφλ αίηηνλ.
Λχηξσζαη εκάο, εθ θηλδχλσλ, Θενηφθε Αγλή, ε αησλίαλ ηεθνχζα ιχηξσζηλ, θαί
ηήλ εηξήλελ, ηήλ πάληα λνχλ ππεξέρνπζαλ.
Γφμα...
Λχζνλ ηήλ αριχλ, ηψλ πηαηζκάησλ κνπ, Θεφλπκθε, ηψ θσηηζκψ ηήο ζήο
ιακπξφηεηνο, ε θψο ηεθνχζα, ηφ ζείνλ θαί πξναηψληνλ.
Καί λχλ...
Ίαζαη Αγλή, ηψλ παζψλ κνπ ηήλ αζζέλεηαλ, επηζθνπήο ζνπ αμηψζαζα, θαί
ηήλ πγείαλ, ηή πξεζβεία ζνπ παξάζρνπ κνη.
Σψλ Αγίσλ
Χδή ε'
Ίλα ηί κε απψζσ
Σεηλνκέλε ζεφθξνλ, κάζηημη ηφ ζψκά ζνπ δαπαλσκέλε ηε, ηήο θζνξάο ηφ
πάρνο εμεδχζσ, ζηνιήλ ελεδχζσ δέ, ήλ ν εθ Παξζέλνπ, Μνλνγελήο ζάξθα
θνξέζαο, ηνχο αλζξψπνπο ζεψζαο ελέδπζελ.
Δγζκλψζεο ηφ ζψκα, Μάξηπο παλανίδηκε Καηαθξνλήζαζα, ζαξθηθήο
αηζρχλεο, θαί ερζξφλ ηφλ ηήλ Δχαλ γπκλψζαληα, Ηνπιίηηα πάιαη, θαξηεξηθψο
αλδξηζακέλε, αησλίαλ αηζρχλελ ελέδπζαο.
Κεθαιήλ εθηκεζείζα, θάξαλ ηήλ ηνχ φθεσο Μάξηπο ζπλέζιαζαο, ζηεξεζείζα
πινχηνπ, ηφλ νπξάληνλ φιβνλ θεθιήξσζαη, κή ζαιεπνκέλελ, παξαιαβνχζα
βαζηιείαλ, κεηά πάλησλ Μαξηχξσλ Παλεχθεκε.
Θενηνθίνλ
Ο Θενχ Θεφο Λφγνο, ζάξθα αλειάβεην έλλνπλ θαί έκςπρνλ, εθ ζνχ Παλαγία,
θαί δη' νίθηνλ εγέλεην άλζξσπνο, θαί εζέσζέ κε, ηφλ παξαβάζεη απσζζέληα,
φλ ηθέηεπε ζψζαη ηά ζχκπαληα.
Σήο Θενηφθνπ
Χδή ο'

Σελ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη
θαθψλ ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη
ψο Ησλάο, Δθ θζνξάο, ν Θεφο κε αλάγαγε.
Θαλάηνπ θαί ηήο θζνξάο ψο έζσζελ, εαπηφλ εθδεδσθψο ηψ ζαλάησ, ηήλ ηή
θζνξά θαί ζαλάησ κνπ θχζηλ, θαηαζρεζείζαλ, Παξζέλε, δπζψπεζνλ, ηφλ
Κχξηφλ ζνπ θαί Τηφλ, ηήο ερζξψλ θαθνπξγίαο κε ξχζαζζαη.
Πξνζηάηηλ ζε ηήο δσήο επίζηακαη, θαί θξνπξάλ αζθαιεζηάηελ, Παξζέλε, ηψλ
πεηξαζκψλ δηαιχνπζαλ φρινλ, θαί επεξείαο δαηκφλσλ ειαχλνπζαλ, θαί
δένκαη δηαπαληφο, εθ θζνξάο ηψλ παζψλ κνπ ξπζζήλαί κε.
Γφμα...
Χο ηείρνο θαηαθπγήο θεθηήκεζα, θαί ςπρψλ ζε παληειή ζσηεξίαλ, θαί
πιαηπζκφλ ελ ηαίο ζιίςεζη, Κφξε, θαί ηψ θσηί ζνπ αεί αγαιιφκεζα. 
Γέζπνηλα, θαί λχλ εκάο, ηψλ παζψλ θαί θηλδχλσλ δηάζσζνλ.
Καί λχλ...
Δλ θιίλε λχλ αζζελψλ θαηάθεηκαη, θαί νπθ έζηηλ ίαζηο ηή ζαξθί κνπ, αιι' ε
Θεφλ θαί σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί ηφλ ιπηήξα ηψλ λφζσλ θπήζαζα, ζνχ
δένκαη ηήο αγαζήο, εθ θζνξάο λνζεκάησλ αλάζηεζνλ.
Σψλ Αγίσλ
Χδή ο'
Σήλ δέεζηλ εθρεψ
Τπέπιεπζαλ ηψλ απείξσλ βαζάλσλ, νη παλεχθεκνη ηφ άζηαηνλ χδσξ, ηή ηνχ
ηαπξνχ, θπβεξλήζεη θαί φξκσ, γαιελνηάησ ζαθψο πξνζσξκίζζεζαλ,
βπζίζαληεο ηφλ Φαξαψ, ηφλ αφξαηνλ αίκαηνο ξεχκαζη.
θηξηά ζε, Ηθνληέσλ ε πφιηο, ζξεςακέλε, θαί θνκπάδεη ηή κλήκε, ζνχ ηή
ζεπηή, ε Σαξαφο Ηνπιίηηα, ηνχ καξηπξίνπ ελ ηαχηε γάξ ήλπζαο, ηφ ζηάδηνλ
ζχλ ηψ πηψ, θαί ζηέθαλσλ ηήο λίθεο εμίσζαη.
Ζ ιφγεζαο πνιππιφθσλ βαζάλσλ, θαί ηξπγψλ σξαηνηάηε εδείρζεο, ζχλ
λενηηψ, αλαπηάζα θαί πάλησλ, ππεξαξζείζα παγίδσλ ηνχ φθεσο,
Παλεχθεκε θαί εηο κνλάο, νπξαλίνπο παλζφθσο θαηέπαπζαο.
Θενηνθίνλ
Πξνξξίδνπο ηψ ηκεηηθψ ζνπ δξεπάλσ ηήο πξεζβείαο ελαπφθνςνλ Κφξε,
ηνχο πνλεξνχο, ινγηζκνχο ηήο ςπρήο κνπ, θαί θαξπνθφξνλ αλάδεημνλ
δένκαη, απάλησλ γάξ ηφλ θπηνπξγφλ, ηφλ Θεφλ θαί σηήξα εθχεζαο.
Ο Δηξκφο
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη
σο Ησλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'

Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Δλ αγθάιαηο θέξνπζα, ε ρξηζηνκάξηπο, Ηνπιίηηα Κήξπθνλ, ελ ηψ ζηαδίσ
κεηξηθψο, αγαιινκέλε εθξαχγαδε, χ ηψλ Μαξηχξσλ, Υξηζηέ ην θξαηαίσκα.
Ο Οίθνο
Σφλ λνχλ κνπ θψηηζνλ, Υξηζηέ θσηί ηψλ εληνιψλ ζνπ, φπσο επαμίσο
εμηζρχζσ πκλήζαη ηνχο Αγίνπο ζνπ, θαί ηνχο αγψλαο εμεηπείλ, Πνία δέ
γιψζζα εθιαιήζαη δπλήζεηαη ηνχο άζινπο, νχο ππέκεηλαλ, θαί ηά έπαζια;
Γηφ νχλ ζνη πξνζπίπησ θηιάλζξσπε, Άλεζηλ παξάζρνπ ηή αζιία λχλ ςπρή
κνπ, δσξνχκελφο κνη θαηξφλ κεηαλνίαο, εηο ηνχην γάξ εθψλ έιαβεο ζάξθα, ίλα
πάληαο πξφο δσήλ επαλαγάγεο, ήο νη Αζιεηαί ηπρφληεο, απαχζησο
κέιπνπζη, π ηψλ καξηχξσλ Υξηζηέ ηφ θξαηαίσκα.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κεξχθνπ θαί
Ηνπιίηηεο.
ηίρνη
Ηνπιίηηα ζπλαζινο πηψ Κεξχθσ,
Ζ ιαηκφηκεηνο ηψ θάξαλ ηεζιαζκελσ, Πέκπηε.
Ηνπιίηηαλ δεθάηε ηάκνλ, πία δ' έαμαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Λνιιηαλνχ.
ηίρνη
Πνζί πξνζχκνηο έδξακε ηξίβνλ ηέινπο.
Ο Λνιιηαλφο, νχ πνζίθξνπζηνλ ηέινπο,
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αβνπδίκνπ.
ηίρνη
Αβνπδίκσ κάραηξα πξφμελνο ηέινπο,
Αχηε δέ ηνχησ πξφμελνο θαί ηνχ ζηέθνπο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σήο Θενηφθνπ
Χδή δ'
Οη εθ ηήο ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, Ο ηψλ Παηέξσλ
εκψλ Θεφο, επινγεηφο εί.
Σήλ εκψλ ζσηεξίαλ, ψο εζέιεζαο ψηεξ, νηθνλνκήζαζζαη, ελ κήηξα ηήο
Παξζέλνπ, θαηψ θεζαο ηψ θφζκσ, ήλ πξνζηάηηλ αλέδεημαο, Ο ηψλ Παηέξσλ
εκψλ Θεφο, επινγεηφο εί.

Θειεηήλ ηνχ ειένπο, φλ εγέλλεζαο, Μήηεξ αγλή δπζψπεζνλ, ξπζζήλαη ηψλ
πηαηζκάησλ, ςπρήο ηε κνιπζκάησλ, ηνχο ελ πίζηεη θξαπγάδνληαο, Ο ηψλ
Παηέξσλ εκψλ Θεφο, επινγεηφο εί.
Γφμα...
Θεζαπξφλ ζσηεξίαο, θαί πεγήλ αθζαξζίαο, ηήλ ζέ θπήζαζαλ, θαί πχξγνλ
αζθαιείαο, θαί ζχξαλ κεηαλνίαο, ηνίο θξαπγάδνπζηλ έδεημαο, Ο ηψλ Παηέξσλ
εκψλ Θεφο, επινγεηφο εί.
Καί λχλ...
σκάησλ καιαθίαο, θαί ςπρψλ αξξσζηίαο, Θενγελλήηξηα, ηψλ πφζσ
πξνζηφλησλ, ηή ζθέπε ζνπ ηή ζεία, ζεξαπεχεηλ αμίσζνλ, ε ηφλ σηήξα
Υξηζηφλ, εκίλ απνηεθνχζα.
Σψλ Αγίσλ
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
Ράβδνηο ζπληξίβσλ ζνπ ηφ ζψκα, ν παξάλνκνο ζεφθξνλ Ηνπιίηηα, ινγηζκνχ
ηφ ζηεξξφλ, εζάιεπζελ νπδφισο, ξάβδνλ θαί γάξ δπλάκεσο, ηφλ ηαπξφλ
Υξηζηνχθαηείρεο.
κβξνηο αηκάησλ εθρπζείζηλ, εγθαηέζβεζαλ ηφ πχξ ηήο αζεταο, νη Υξηζηνχ
Αζιεηαί, θξαπγάδνληεο πξνζχκσο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Φέξνπζα Μάξηπο ελ αγθάιαηο, φλ εθχεζαο επέζηεο ηψ ζηαδίσ, θαί δηπινχλ
ηφλ θαιφλ, εηέιεζαο αγψλα, αλαβνψζα, Κχξηε, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Ρήκαζη ζνίο αθνινπζνχληεο, καθαξίδνκελ γελεαί πάζαη Κφξε, καθαξίνπ
Θενχ, Μεηέξα ζε δεηρζείζαλ, ηνχο εηο απηφλ πηζηεχνληαο, καθαξίνπο
εθηεινχληα.
Σήο Θενηφθνπ
Χδή ε'
Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ, φλ πκλνχζη ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ, πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σνχο βνεζείαο ηήο παξά ζνχ δενκέλνπο, κή παξίδεο Παξζέλε, πκλνχληαο,
θαί ππεξπςνχληάο ζε, Κφξε, εηο αηψλαο.
Σψλ Ηακάησλ ηφ δαςηιέο, επηρέεηο ηνίο πηζηψο πκλνχζί ζε Παξζέλε, θαί
ππεξπςνχζη ηφλ άθξαζηφλ ζνπ ηφθνλ.
Γφμα...
Σάο αζζελείαο κνπ ηήο ςπρήο ηαηξεχεηο, θαί ζαξθφο ηάο νδχλαο, Παξζέλε, ίλα
ζέ δνμάδσ ηήλ Κεραξηησκέλελ.

Καί λχλ...
Σψλ πεηξαζκψλ ζχ ηάο πξνζβνιάο εθδηψθεηο, θαί παζψλ ηάο εθφδνπο
Παξζέλε, φζελ ζε πκλνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σψλ Αγίσλ
Χδή ε'
Νηθεηαί ηπξάλλνπ
Οη θαηδξνί αζηέξεο, ελ ηψ ζηεξεψκαηη ηήο Δθθιεζίαο, απιαλψο περζέληεο,
θαί ηήλ γήλ ηνίο ζαχκαζη θσηαγσγνχληεο, επζεβψο ηηκψληαη, ππφ πάλησλ
ζήκεξνλ, ηψλ πκλνινγνχλησλ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Νένλ ψζπεξ θιάδνλ, ξίδα ζενθχηεπηνο νχζα ζεφθξνλ, ηφλ ζεπηφλ ζνπ
γνλνλ, θέξνπζα, εκάξαλαο ηήο αζεβείαο, ηά θπηά βνψζα, ζχλ απηψ θαί
ιέγνπζα, έ ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.
ζπεξ κφζρνλ λένλ, δάκαιηο ππάξρνπζα σξαηνηάηε, Ηνπιίηηα θέξεηο,
Κήξπθνλ ηφλ έλδνμνλ ζπζίαλ δψζαλ, ηψ εθ ηήο Παξζέλνπ ακλψ αλαηείιαληη,
θαί αθαγηαζζέληη, δη' άθξαλ επζπιαγρλίαλ.
Θενηνθίνλ
αξθσζείο ν Λφγνο, εθ ηψλ Παλαρξάλησλ ζνπ αηκάησλ Κφξε, ηνχο
πξνλελεπθφηαο, πξφο ηά αινγψηαηα ηήο ζαξθφο πάζε, επηγλψζεη ζεία,
εζέσζελ άρξαληε, λ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ ζνπ,
ζθφδξα αληερφκελνη, Παίδεο εβφσλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Σήο Θενηφθνπ
Χδή ζ'
Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη, Παξζέλε αγλή,
ζχλ Αζσκάησλ ρνξείαηο, ζέ κεγαιχλνληεο.
Ρνήλ κνπ ηψλ δαθξχσλ, κή απνπνηήζεο, ε ηφλ παληφο εθ πξνζψπνπ πάλ
δάθξπνλ, αθεξεθφηα Παξζέλε, Υξηζηφλ θπήζαζα.
Υαξάο κνπ ηήλ θαξδίαλ, πιήξσζνλ, Παξζέλε, ε ηήο ραξάο δεμακέλε ηφ
πιήξσκα, ηήο ακαξηίαο ηήλ ιχπελ, εμαθαλίζαζα.
Ληκήλ θαί πξνζηαζία, ηψλ ζνί πξνζθεπγφλησλ, γελνχ Παξζέλε, θαί ηείρνο
αθξάδαληνλ, θαηαθπγή ηε θαί ζθέπε, θαί αγαιιίακα.
Γφμα...
Φσηφο ζνπ ηαίο αθηίζη, ιάκπξπλνλ, Παξζέλε, ηφ δνθεξφλ ηήο αγλνίαο
δηψθνπζα, ηνχο επζεβψο Θενηφθνλ, ζέ θαηαγγέιινληαο.

Καί λχλ...
Καθψζεσο ελ ηφπσ, ηψ ηήο αζζελείαο, ηαπεηλσζέληα, Παξζέλε, ζεξάπεπζνλ,
εμ αξξσζηίαο εηο ξψζηλ, κεηαζθεπάδνπζα.
Σψλ Αγίσλ
Χδή ζ'
Έθξημε πάζα αθνή
Ίακα θέξεη ε ζνξφο, ηψλ ελδφμσλ, Αζινθφξσλ ηή ράξηηη, ηνχ ζείνπ
Πλεχκαηνο, επαξδνκέλε, δεχηε αξχζαζζε, θαί αγηάζζεηε ςπράο, θαί λφζσλ
θαζάξζεηε, νη θηινκάξηπξεο, ηφλ δνηήξα ηψλ θαιψλ κεγαιχλνληεο.
Χο ξφδα ηαίο καξηπξηθαίο, εμελζήζαηε θνηιάζη Μαθάξηνη, σο θξίλα εχνζκα,
σο Παξαδείζνπ ζεία βιαζηήκαηα, κπξεςηθήλ σο αιεζψο, ζηάδνληα
ηεξπλφηεηα, θαί ηψλ πηζηψλ ηάο ςπράο, επσδία κπζηηθή θαηεπθξαίλνληα.
ηίγκαζη ηνίο καξηπξηθνίο, σξαηψζεηε θαιιίληθνη Μάξηπξεο, θαί ηνίο Αγγέινηο
ζαθψο, φκνησζέληεο Θεψ παξίζηαζζε, λίθεο δηάδεκα Σεξπλφλ, ιακπξψο
πεξηθείκελνη, θαί ηνίο ηηκψζηλ πκάο, ηιαζκφλ ακαξηηψλ εμαηηνχκελνη.
Ζ Μάξηπο νίά πεξ ακλάο, ψζπεξ άξλα ηφλ πηφλ απηήο θέξνπζα, ιχθσλ
αλάισηνο, κέζνλ δηήιζε, θαί εηο νπξάληνλ, κάλδξαλ εζθήλσζελ αεί, Σνχησλ
παξαθιήζεζη, Κχξηε ζψζνλ εκάο, ηνχο απηψλ ηήλ ηεξάλ κλήκελ ζέβνληαο.
Θενηνθίνλ
Φψηηζνλ πχιε ηνχ θσηφο, ηήλ ηπθιψηηνπζαλ ςπρήλ κνπ ηνίο πάζεζη, θαί
πνλεξνίο ινγηζκνίο, ακαπξσζείζαλ θαί θηλδπλεχνπζαλ, θαί εμεινχ κε
πεηξαζκψλ, θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, ίλα δνμάδσ ζε, ηήλ ειπίδα ηψλ πηζηψλ θαί
θξαηαίσκα.
Ο Δηξκφο
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηφλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν χςηζηνο
εθψλ, θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, Παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ
Σήλ ειηθίαλ αηειήο, ελ θξνλήζεη ηειεία, ππήξμαο ζαπκαζηφηαηα, Κήξπθε
Αζινθφξε, ζχλ κεηξί ηε γαινπρψ, Ηνπιίηηε ήξαζζε, ηφ ηήο αζιήζεσο ζηέθνο,
κεηά πάλησλ Αγίσλ, ψλ ηαίο πξεζβείαηο θαί εκείο, ηχρνηκελ ηνχ ειένπο.
Θενηνθίνλ
Υαίξε παιάηηνλ ηεξπλφλ, Υαίξε ζξφλε Κπξίνπ, Υαίξε ζθήπηξνλ
παλζαχκαζηνλ, Υαίξε θνχθε λεθέιε, ρξπζνχλ ζπκηαηήξηνλ, Υαίξε Μήηεξ
άρξαληε, ηνχ Βαζηιέσο θαζέδξα, Υαίξε εχδηε ιηκήλ, θαί πξνζηάηηο απάλησλ,
Θενθπήηνξ Παξζέλε.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά πξνζφκνηα

γ', δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ηφλ ππεξήθαλνλ λνχλ, θαί αξρέθαθνλ δξάθνληα,
εηο ρνχλ θαηαβέβιεθε, θαί εηο θφληλ ειέπηπλε, ηξηεηέο βξέθνο
κεηξνθνξνχκελνλ, δπλάκεη ζεία, Υξηζηνχ ξσλλχκελνλ, θαί εμνπζέλεζελ,
αλδξηθψ θξνλήκαηη, σο αδξαλέο, ζηξνπζίνλ παηδφκελνλ, ηφλ πνιπκήραλνλ.
(Γίο)
Μάξηπο Ηνπιίηηα έλδνμε, ζχ ηαίο κεηξάζη ιακπξφλ, επζεβείαο πξνβέβιεζαη,
αθξαηθλνχο ππφδεηγκα, θαί γάξ έθεξεο ήδηζηα, ηφλ εθ ιαγφλσλ ζνπ
ζπλαζινχληά ζνη, νξάλ ηψ αίκαηη βαπηηδφκελνλ, εγθαξηεξήζαζα, κεηξηθά
ζπαξάγκαηα, δηά Υξηζηφλ, ψ ζπκβαζηιεχνπζα, εκψλ κλεκφλεπε.
Μάξηπξεο Υξηζηνχ αήηηεηνη, ηήλ θαξηεξίαλ πκψλ, θαηεπιάγεζαλ Άγγεινη,
δαίκνλεο θαηέπηεμαλ, θαί εηδψισλ νη πξφκαρνη, ζενκαρνχληεο πκίλ
αληέζηεζαλ, θαί εθιπζέληεο, αηζρξψο εηηήζεζαλ, φζελ εγείξαληεο, επζεβείαο
ηξφπαηνλ, παξά Υξηζηνχ, λίθεο δηαδήκαηη, ιακπξψο εζηέθζεηε.
Γφμα... Ήρνο δ'
Αλαηνιίνπ
Αγάιινπ ηέξπνπ θαί επθξαίλνπ, ηθνληέσλ ε πφιηο, φηη εθ ζνχ αλεβιάζηεζε
θαξπφο επθιεήο, Ηνπιίηηα ε παλεχθεκνο θαί θαιιίληθνο κάξηπο, θαί εμ απηήο ν
ηίκηνο παίο, Κήξπθνο ν θεξψλπκνο, πάζαλ γάξ κεραλήλ, ηνχ ηπξάλλνπ
Βειίαξ, αλδξηθψο θαηαπαηήζαληεο, ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο αμίσο
εθνκίζαλην, θεξχμαληεο ιανίο, ζέβεζζαη θαί πξνζθπλείλ ηήλ Αγίαλ Σξηάδα,
ζελ θαί εκείο παξξεζία βνψκελ, ηψ ηνχηνπο δνμάζαληη Υξηζηψ ηψ Θεψ
εκψλ, εηξελεχζαη ηφλ θφζκνλ, θαί ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ ηνπο δνχινπο ζνπ θχιαηηε, επινγεκελε Θενηφθε, ίλα
ζε δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ. Σά Σππηθά, νη Μαιαξηζκνί, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηψλ
Αγίσλ ε γ' θαί ο'. Χδή, θιπ.
Ο Απφζηνινο
Πξφο Κνξηλζίνπο α' Δπηζηνιήο
Αδειθνί, φηε ήκελ λήπηνο...
Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ
Εήηεη άββαηνλ η'
Κνηλσληθφλ

Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ, ηνίο επζέζη πξέπεη αίλεζηο. Αιιεινχτα.
Αξρή
ΤΖ ΗΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήηκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο, Αζελνγέλνπο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Αζελνγέλεο ν έλδνμνο, ηεξσζχλεο θαηδξφλ, πξνθείκελνο έλδπκα, ηαίο βαθαίο
ηνχ αίκαηνο, Ηεξψηεξνλ έδεημε, Μεζνχ εηζήιζελ εηο λαφλ άγηνλ, ηψ
παληεπφπηε εκθαληδφκελνο, θαί ιεηηνπξγψλ απηψ, ζχλ αυινηο ηάμεζη, θαί
κεηνρή, ζεία ιακπξπλφκελνο, φλ καθαξίζσκελ.
Αζελνγέλεο ν πάλζνθνο, ρνξφλ πξνζήμε Υξηζηψ, αζιεηψλ δηά πίζηεσο,
θαξηεξψο αζιήζαληα, θαί ηφλ δξφκνλ ηειέζαληα, κεζ' ψλ ληθήζαο ηφλ
πνιπκήραλνλ, ρνξνίο Μαξηχξσλ, αλαιακβάλεηαη ζέζεη ζενχκελνο, θαί
πξεζβεχσλ πάληνηε, ππέξ εκψλ, ηψλ ηήλ Ηεξάλ απηνχ, κλήκελ ηεινχλησλ
αεί.
Γεθάο καζεηψλ ζεφιεθηνο, αζθεηηθαίο αγσγαίο, ηψλ παζψλ ηά ζθηξηήκαηα,
θαζεινχζα ήζιεζε, θαί ηφλ φθηλ ελέθξσζελ, Αζελνγέλελ, θαζεγεηήλ Ηεξφλ,
ελζέσ ζζέλεη θαηαπινπηήζαζα, Σαχηεο δεήζεζη, ζψζνλ εκάο εχζπιαγρλε,
ηνχο επί ζέ, πάληνηε ειπίδνληαο, ηφλ ππεξάγαζνλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ δπζσπνχκελ Παλάρξαληε, ηήλ πξνζηαζίαλ εκψλ, ζπζρεζέληεο ελ ζιίςεζη,
Μή παξίδεο ηέιενλ, απνιέζζαη ηνχο δνχινπο ζνπ, αιιά ηάρπλνλ ηνχ
εμειέζζαη εκάο, ηήο ελεζηψζεο νξγήο θαί ζιίςεσο, ψ πακκαθάξηζηε,
Παλαγία Γέζπνηλα, ζπ γάξ εκψλ, ηείρνο θαί βνήζεηα, αθαηακάρεηνο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σί ηφ νξψκελνλ ζέακα, ν ηνίο εκνίο νθζαικνίο, θνζαξάηαη ψ Γέζπνηα; Ο
ζπλέρσλ άπαζαλ, θηίζηλ μχισ αλήξηεζαη, θαί ζαλαηνχζαη, ν πάζη λέκσλ
δσήλ, ε Θενηφθνο, θιαίνπζα έιεγελ, φηε εψξαθελ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ,
ηφλ εμ απηήο, αξξήησο εθιάκςαληα, Θεφλ θαί άλζξσπνλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ
ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Σψλ ζψλ Αζιεηψλ, Υξηζηέ, κέιπσ ηφ θιένο. Ησζήθ.

Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Άζσκελ ηψ Κπξίσ
Σάμεζηλ Αζσκάησλ, λχλ πεξηπνιεχσλ αμηάγαζηε, Ηεξάξρα θαί Μάξηπο, ηνχο
πκλνχληάο ζε πίζηεη πεξίζσδε.
ζπεξ άκσκνλ ζχκα, νινθαπησζείο ζενκαθάξ ηζηε, ηψ ππξί ηψλ βαζάλσλ,
πξνζελέρζεο Θεψ δηά πίζηεσο.
Νφκνηο ηνίο ηνχ Γεζπφηνπ, δήκνο πεηζαξρψλ ν παλζεβάζκηνο, ηψλ Υξηζηνχ
αζινθφξσλ, ηψλ αλφκσλ βνπιάο απεθξνχζαην.
Θενηνθίνλ
άξθα γεγελεκέλνλ, εθ ηψλ ζψλ αηκάησλ απεηξφγακε, ηφλ αηψληνλ Λφγνλ,
ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ εθχεζαο.
Χδή γ'
ηεξέσζνλ εκψλ ηφλ λνχλ
Λχζαο ηνχ ερζξνχ δεηλάο κεραλνπξγίαο, ηή πξφο ηφλ Θεφλ αιχησ δηαζέζεη,
αζελνγέλεο ν κάξηπο θαί Ηεξάξρεο, ζχλ καζεηαίο δφμεο εμίσηαη.
Ήκβιπλαλ ερζξνχ ηά βέιε θαί ηά θέληξα, ηαίο καξηπξηθαίο ελζηάζεζηλ νη ζείνη,
θαί θαηαπγάδνπζη πάλησλ ηάο δηαλνίαο, ηαίο θσηνβφινηο απηψλ ιάκςεζηλ.
Σείλαο ηνχο ζηεξξνχο ηκάζηλ ν παξάθξσλ, μέεη απελψο, καζηίδσλ
άλελδφησο, αιι' νπθ εζάιεπζε ηνχησλ ηήο δηαλνίαο, ηήλ αθαηάπιεθηνλ
ζηεξξφηεηα.
Θενηνθίνλ
θζεο νπξαλψλ Αγλή πςεινηέξα, Καί ηψλ εξαθίκ αεί αγησηέξα, σο ηφλ
απάλησλ Γεζπφηελ θαί Βαζηιέα, ππεξθπψο θπνθνξήζαζα.
Ο Δηξκφο
«ηεξέσζνλ εκψλ ηφλ λνχλ θαί ηήλ θαξδίαλ, ν ηνχο νπξαλνχο ηψ ιφγσ
ζηεξεψζαο, εηο ηφ πκλείλ θαί δνμάδεηλ ζε ηφλ σηήξα, θαί ιπηξσηήλ θαί
παλνηθηίξκνλα».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Αζθήζεη ηφ πξφηεξνλ, πξνθαζαξζείο ηήλ ςπρήλ, αζιήζεη ηφ δεχηεξνλ,
ηειεηνηάησ λντ, Θεψ επεξέζηεζαο, ζχηεο απηνχ θαί κάξηπο, γεγνλψο
ζενθφξε, ζηίθνο δέ πξνζεγάγνπ, καζεηψλ ηψ Γεζπφηε, κεζ' ψλ ππέξ εκψλ
εθηελψο πξέζβεπε έλδνμε.
Θενηνθίνλ
Ζ κφλε θπήζαζα, ηφλ Πνηεηήλ ηνχ παληφο, ε κφλε θνζκήζαζα, ηήλ
αλζξσπφηεηα, ηψ ηφθσ ζνπ Άρξαληε, ξχζαί κε ηψλ παγίδσλ, ηνχ δνιίνπ
Βειίαξ, ζηήζφλ κε επί πέηξαλ, ηψλ Υξηζηνχ ζειεκάησλ, απηφλ δπζσπνχζα
εθηελψο, φλ εζσκάησζαο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ

Σαρχ πξνθαηάιαβε, πξίλ δνπισζήλαη εκάο, ερζξνίο βιαζθεκνχζί ζε, θαί
απεηινχζηλ εκίλ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, άλειε ηψ ηαπξψ ζνπ, ηνχο πκάο
πνιεκνχληαο, γλήησζαλ πψο ηζρχεη, Οξζνδφμσλ ε πίζηηο, πξεζβείαηο ηήο
Θενηφθνπ, κφλε θηιάλζξσπε.
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Ννχλ ηφλ πάλησλ επέθεηλα, ζείαηο αλαβάζεζη θαληαδφκελνη, ηήο ζαξθφο νπθ
εδεηιίαζαλ, ηάο πηθξάο αηθίζεηο νη ζεφθξνλεο.
Αξηζηνθήξπμ ζεφιεπηνο, θαί Ηεξνκάξηπο αθαηαγψληζηνο, ρξεκαηίζαο
θαηεμίσηαη, ν Αζελνγέλεο ζείαο ράξηηνο.
Ρεηνξεχνληεο Μάξηπξεο, ζάξθσζηλ ηνχ Λφγνπ θαζππεκείλαηε, ηάο αηθίζεηο
θαί ηφλ ζάλαηνλ, πξφο αζαλαζίαλ κεηαβαίλνληεο.
Θενηνθίνλ
Ηζνδχλακνλ ζχλζξνλνλ, ηψ γεγελλεθφηη ηφλ ππεξνχζηνλ, εζσκάησζαο
Παλάκσκε, ηνίο βξνηνίο δη' νίθηνλ νκηιήζαληα.
Χδή ε'
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη
ηνκψζαο απαζεία ηφ θξφλεκα, παζνθηφλνλ, πάζνο εμεηθφληζαο, ηνχ
απαζνχο Αμηάγαζηε.
Σαίο ζείαηο πξνηξνπαίο πξνζελήλνρε, ηψ Γεζπφηε, καζεηψλ νκήγπξηλ,
Αζελνγέλεο ν έλδνμνο.
Δθαίδξπλε ηήλ κλήκελ ζνπ κάξηπο, ν θσηνδφηεο, πιεξψλ ηάο αηηήζεηο ζνπ,
ελ ηνίο πηζηψο ζνη πξνζηξέρνπζη.
Θενηνθίνλ
Μεηέξα θαί Παξζέλνλ εηδφηεο ζε, Παλαγία, ζπκθψλσο γεξαίξνκελ, θαί
επζεβψο καθαξίδνκελ.
Χδή ο'
Ηιάζζεηί κνη ζσηήξ
Δπθιείαο καξηπξηθήο, Αζελνγέλεο επέηπρε, θαί ζχλ απηψ καζεηψλ, ρνξφο
εζηεθάλσηαη, αζθήζαο ηφ πξφηεξνλ, θαί ηήλ ηψλ δαηκφλσλ, ηξνπσζάκελνο
απφλνηαλ.
Λακπξχλεη ζνπ ηφ ζεπηφλ, Ηκλεκφζπλνλ ν Γεζπφηεο ζνπ, πιεξψλ ζνπ ηάο
πξφο απηφλ, εληεχμεηο Μαθάξηε, ηδνχ γάξ ή έιαθνο, ηφλ απηήο ζνη γφλνλ,
πξνζθνκίδεη ζείσ λεχκαηη.
Παξάδεηζνο λνεηφο, εδείρζεηε, Αμηάγαζηνη, ηφ μπινλ ηφ ηήο δσήο, ελ κέζσ
θαηέρνληεο, ηάο αηζζήζεηο πάλησλ ηε, ηή ζείσλ αλζέσλ, επσδία

θαζεδχλνληεο.
Θενηνθίνλ
Χο λνεηή θηβσηφο, ηφλ λνκνδφηελ εβάζηαζαο, ιπρλία σο θσηαπγήο, ηφ θψο
απεθχεζαο, σο ξίδα απφηηζηνο, ηήο δσήο ηφλ βφηξπλ, Θενηφθε
αλεβιάζηεζαο.
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».
πλαμάξνλ
Σή ΗΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Αζελνγέλνπο,
Δπηζθφπνπ Πεδαρζφεο.
ηίρνη
Αζελνγέλεο εθ μίθνπο αλεξέζε,
Φεπδή ζέαη λαλ ηήλ Αζελάλ νπ ζέβσλ.
Έθηε θαί δεθάηε Αζελνγέλε ηάκε ραιθφο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Φαχζηνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Αληηφρνπ, αδειθνχ ηνχ
αγίνπ κάξηπξνο Πιάησλνο.
Οη άγηνη δεθαπεληαθηζρίιηνη κάξηπξεο, νη ελ Πηζηδία μίθεη ηειεηνχληαη.
Ο άγηνο κάξηπο Αζελνγέλεο δηά ππξφο, θαί πνιιαί κάξηπξεο γπλαίθεο,
μίθεη ηειεηνχληαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Σψλ Υαιδαίσλ ε θάκηλνο
Σνίο θξνπλνίο ηψλ αηκάησλ ζνπ, πιάλεο έζβεζαο θιφγα, ηψ ππξί ηψλ
αγψλσλ ζνπ, απεηέθξσζαο χιελ, θαθίαο Μαθάξηε, Δπινγεηφο βνψλ ν Θεφο,
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Οη ζαξθφο ηά ζθηξηήκαηα, ηήο εγθξαηείαο πφλνηο, θαί ηήο Μάλεο ζεβάζκαηα,
ηνίο ηψλ αηκάησλ φκβξνηο, κεηψζαληεο Μάξηπξεο, σο ζηξαηηψηαη Υξηζηνχ
αλεπθεκείζζσζαλ.
Κεθαιάο εθηεκλφκελνη, παξαλφκσ πξνζηάμεη, θαί ηάο ζάξθαο μεφκελνη,
πνιππιφθνηο βαζάλνηο, σο πχξγνη αθιφλεηνη, νπθ εζαιεχζεηε Οζηνκάξηπξεο.
Θενηνθίνλ
Λπηξσζέληεο Παλάκσκε, δηά ζνχ ηήο αξραίαο, ηψλ πξνγφλσλ εθπηψζεσο, ηφ
Υαίξέ ζνη βνψκελ, θαί πίζηεη δνμάδνκελ, ηφλ δηά ζνχ εθ θζνξάο εκάο

ξπζάκελνλ.
Χδή ε'
Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο
Δλαηελίδσλ ηαίο ζείαηο θσηαπγίαηο, εηδσιηθήο αμαπάηεο Αζελνγέλεο δηέιπζε,
ηφ βαζχηαηνλ ζθφηνο, θαί θψο ερξεκάηηζελ.
Ο ηψλ Αγγέισλ ρνξφο θαί ηψλ Μαξηχξσλ, Ηεξαξρψλ θαί Οζίσλ, επί ηή κλήκε
επθξαίλεηαη, ηψλ ζεπηψλ Αζινθφξσλ, δνμάδσλ ηφλ Κχξηνλ.
πλεξηζκήζεο Μαξηχξσλ ηαίο αγέιαηο, καζεηεπζάλησλ δεθάδα, καξηπξηθήλ
επαγφκελνο, Ηεξάξρα κεζ' ψλ ζε, πηζηψο καθαξίδνκελ.
Θενηνθίνλ
Ολ απεθχεζαο Λφγνλ ππέξ ιφγνλ, Θενγελλήηνξ Μαξία, ππέξ εκψλ
εθδπζψπεζνλ, ηψλ Πηζηψλ ζε πκλνχλησλ, θαί καθαξηδφλησλ ζε άρξαληε.
Ο Δηξκφο
«Οη ζενξξήκνλεο παίδεο ελ ηή θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ θιφγα,
θαηαπαηνχληεο ππέςαιινλ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Σφλ πξνδεισζέληα
Ίδε θσηαπγήο ζήκεξνλ εκέξα, Μαξηχξσλ, απαζηξάπηνπζα ζαχκαζη, θαί
ζείαηο αγιαταηο, θαηαπγάδνπζα ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο, Γεχηε θσηηζκφλ
απαξπζψκεζα.
ζπεξ πξνζθνξαί, θαί άκσκνη σο άξλεο, πξνζελέρζεηε Μάξηπξεο, ηψ δη'
εκάο ηπζέληη, παξ' απηνχ ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο, σο αγσλνζέηνπ
θνκηζάκελνη.
ηάδνπζηλ νη ζνί γιπθαζκφλ Αζινθφξεπφλνη, θαί πηθξίαλ πάζαλ, παζψλ
θαζαίξνπζη ηψλ πίζηεη, ηψ ηεκέλεη ζνπ πξνζηξερφλησλ θαί πφζσ, ζνχ
ενξηαδφλησλ ηφ κλεκφζπλνλ.
Ζκεξνθαείο σο αζηέξεο αλαδεηρζέληεο, ζηεξεψκαηη Μάξηπξεο ηήο ζεπηήο
Δθθιεζίαο, θαηαπγάδεηε πάζαλ ηήλ Οηθνπκέλελ, ζθφηνο πεηξαζκψλ
απνδηψθνληεο.
Θενηνθίνλ
Φέξεηο ελ αγθάιαηο Θεφλ ηφλ θέξνληα πάληα, ηξέθεηο ηφλ ηξνθέα, εκίλ αγλή
νκνησζέληα, λ ηθέηεπε ηψ ιαψ ζνπ δνζήλαη, πάλησλ δπζρεξψλ ηήλ
απνιχηξσζηλ.
Ο Δηξκφο
«Σφλ πξνδεισζέληα, ελ φξεη ηψ λνκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ ηφλ ηήο
Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο αζηγήηνηο κεγαιχλσκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ

Δπεζθέςαην εκάο
Πιεξψλ ηφ αίηεκα Υξηζηέ, ηνχ ζνχ Ηεξνκάξηπξνο, Αζελνγέλνπο θαηδξχλεηο,
λχλ ηήο ειάθνπ ηψ λεβξψ, κλήκελ απηνχ εηήζηνλ, ζχλ καζεηψλ ηή δεθάδη,
ζνί Λφγε πξεζβεχνληνο.
Θενηνθίνλ
Αγία Γέζπνηλα αγλή, Θεφλ φλ εζσκάησζαο, εθ παλαρξάλησλ ζψλ ζεκλή, θαί
παλαγίσλ αίκαησλ, ηνχηνλ αεί εθδπζψπεη, ηνχ νηθηηξήζαη θαί ζψζαη, εκάο
ηνχο πκλνχληάο ζε.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο Μαξίλεο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ηήλ επεξκέλελ νθξχλ, ηνχ ηήλ γήλ θαί ηήλ
ζάιαζζαλ, εμαιείθεηλ θάζθνληνο, πξφο ηήλ γήλ εηαπείλσζελ, απαιή θφξε
θαί παλακψκεηνο, ηάο παλνπξγίαο απηνχ ληθήζαζα,  ηήο δπλάκεσο, ηνχ
ηαπξνχ θαί ράξηηνο! ήηηο εκψλ, πάζαλ ππεζηήξημε, ζαθψο αζζέλεηαλ. (Γίο)
Μάξηπο Μαξίλα παλέλδνμε, ηάο νπξαλίνπο κνλάο, επαμίσο νηθήζαζα, ζχλ
παξζέλσλ ηάγκαζη, θαί Μαξηχξσλ ζηξαηεχκαζη, ηνχο εθηεινχληαο πίζηεη ηήλ
κλήκελ ζνπ, θαί πξνζηφληαο πηζηψο ηή ζθέπε ζνπ, ζψδε πξεζβείαηο ζνπ, θαί
πηαηζκάησλ άθεζηλ παξά Θενχ, αίηεζαη θαί ιχηξσζηλ, θαί κέγα έιενο. (Γίο)
Μάξηπο Μαξίλα Παλεχθεκε, νχηε βαζάλσλ ηφ πχξ, νπ ηξπθήο ε απφιαπζηο,
νπ ηνχ θφζκνπ ράξηηεο, νπ ηεξπλφηεο λεφηεηνο, ηήο πξφο Υξηζηφλ αγάπεο
ερψξηζελ, εθηεκέλελ ηήο σξαηφηεηνο, ηήο ππέξ έλλνηαλ, ηνχ ζεπηνχ λπκθίνπ
ζνπ, επηηπρείλ, ήζπεξ θαηεμίσζαη, ζενκαθάξηζηε. (Γίο)
Γφμα... Ήρνο β'
Δλ θσλή αγαιιηάζεσο, θαί ελ ςαικνίο αιαιαγκνχ, αλπκλήζσκελ Μαξτλαλ
ηήλ κάξηπξα, φηη θαζείιελ επί γήο ηψλ εηδψισλ ηήλ πιάλελ, θαί ηφλ
αληίπαινλ ερζξφλ αλδξείσο ελ ηνίο πνζίλ απηήο θαηεπάηεζε, δηφ θαί
ηειεησζείζα, εηο νπξαλνχο αλίπηαηαη, ηήλ θάξαλ ζηεθεθνξνχζα θαί
αλαθξάδνπζα, έ λπκθίμ κνπ πνζψ, θαί ηφ ηνχ πφζνπ θίιηξνλ έρνπζα, ππέξ
ζνχ ηάο ζάξθαο κνπ ηψ ππξί παξέδσθα, θαηαζθελψζσ νχλ εηο ηάο αησλίνπο
ζνπ κνλάο, έλζα εζηί ηψλ επθξαηλνκέλσλ ε θαηνηθία.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζέ αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνχ Θενχ, θχιαμφλ κε ππφ

ηήλ ζθέπελ ζνπ.
Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά lδηφκεια.
Ήρνο α'
Χο ελ πέηξα ζηεξξά, ηήο νκνινγίαο Υξηζηνχ πξνζεξεηζζείζα, Μαξίλα
παλεχθεκε, ηφλ παιακλαίνλ ερζξφλ εηο ράνο εβχζηζαο, θαί ζηέθνο ηήο λίθεο
επάμηνλ απείιεθαο.
Ο απηφο
Μεηά ηψλ άλσ ηαγκάησλ, ζπλεξηζκήζεο έλδνμε, θφζκνλ ιηπνχζα, θαί ηφλ
Υξηζηφλ πνζήζαζα, Μαξίλα πάλζεκλε, αηηνχζα εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Ήρνο β'
Χο αιάβαζηξνλ κχξνπ, ηφ αίκα, ζνπ πξνζελήλνραο ηψ ζψ λπκθίσ Υξηζηψ,
Μαξίλα κάξηπο αζιεθφξε αήηηεηε, αληάκεηςηλ δέ είιεθαο ζηέθνο άθζαξηνλ,
παξ' απηνχ αμηάγαζηε, φζελ θαί ηφλ αξρέθαθνλ ερζξφλ, σξαίνηο ζνπ πνζί
θαηεπάηεζαο, ηή επηθιήζεη ηνχ ζσηεξίνπ νλφκαηνο ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ, δηφ
θαί νπξαλίσλ ζαιάκσλ εμηψζεο, σο παξζέλνο, θαί κάξηπο Υξηζηνχ
πνιχαζιε.
Ήρνο δ'
Γνμάδνκέλ ζνπ Υξηζηέ, ηήλ πνιιήλ επζπιαγρλίαλ θαί ηήλ αγαζφηεηα, ηήλ εηο
εκάο γελνκέλελ, φηη θαί γπλαίθεο θαηήξγεζαλ ηήλ πιάλελ ηήο εηδσινκαλίαο,
δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ θηιάλζξσπε, Σχξαλλνλ νπθ επηνήζεζαλ, ηφλ
δφιηνλ θαηεπάηεζαλ, ίζρπζαλ δέ νπίζσ ζνπ ειζείλ, εηο νζκήλ κχξνπ ζνπ
έδξακνλ, πξεζβεχνπζαη ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Ήρνο πι. α'
Σή παξζεληθή ζνπ ζειρζείο σξαηφηεηη, ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο Υξηζηφο, σο
ακψκεηνλ λχκθελ εαπηψ ζε εξκφζαην, αθεξάησ ζπλαθεία, ελ γάξ ηψ
ζειήκαηη απηνχ παξαζρφκελνο ηψ θάιιεη ζνπ δχλακηλ, θαη' ερζξψλ ηε θαί
παζψλ, αήηηεηνλ έδεημελ, εγθαξηεξήζαζαλ δέ αηθίαηο πηθξαίο, θαί βαζάλνηο
δξηκπηάηαηο, δηπιψ ζηέθεη δηζζψο ζε θαηέζηεςε, θαί παξέζηεζελ εθ δεμηψλ
απηνχ, σο βαζίιηζζαλ πεπνηθηικέλελ, Απηφλ δπζψπεζνλ, παξζελνκάξηπο
Μαξίλα παλεχθεκε, ηνίο πκλεηαίο ζνπ δνζήλαη ζσηεξίαλ, θαί δσήλ, θαί κέγα
έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε, νη πηζηνί θαηά ρξένο,
ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί
θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρήξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο β'
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ
Γεχηε, θηινκάξηπξεο πηζηψο, ηήλ ππέξ ηνχ πάλησλ Γεζπφηνπ ζηεξξψο
αζιήζαζαλ, κάξηπξα ηηκήζσκελ, Μαξίλαλ λχκθελ Υξηζηνχ, παξζελίαο ρηηψλη
γάξ, ηφ ζψκα θνζκνχζα, ρξχζενλ σο χθαζκα, ηνχησ επέζεθελ, αίκα, ηνχ

ζεπηνχ καξηπξίνπ, θαί δηπινίο θνζκείηαη ζηεθάλνηο, θαί ηψ ζηεθαλίηε λχλ
παξίζηαηαη.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο έλ ηνίο αγίνηο απηνχ.
Μέγα, ηφ θαηφξζσκα ηφ ζφλ, κέγα θαί παλάξηζηνλ φλησο, ζνχ ηφ εθλίθεκα,
θχζηο γάξ εππηφεηνο, θαί επηαπείλσηνο, ηφλ αφξαηνλ δξάθνληα, ηφ φξνο ηφ
κέγα, λνχλ ηφλ πνιπκήραλνλ, Μαξίλα ζχ αιεζψο, είιεο επηειέο σο ζηξνπζίνλ
θαί θαηαπαηνχζα ρνξεχεηο, λχλ κεηά Αγγέισλ αμηάγαζηε.
ηίρ. Τπνκέλσλ ππέκεηλα ηφλ Κχξηνλ, θαί πξνζέζρε κνη.
Λφγνπ, ηνχ θαλέληνο επί γήο λχκθε εθιεθηή αλεδείρζεο, Μαξίλα ζχ αιεζψο,
θάιιεη δηαιάκπνπζα, ελζέσλ πξάμεσλ, θαί καξαίλνπζα ράξηηη, θπηά αζεταο,
φζελ ηήλ παλίεξνλ κλήκελ ζνπ ζέβνκελ, πφζσ, θαί ιεηςάλσλ ηήλ ζήθελ, λχλ
πεξηπηπζζφκεζα ράξηλ, εμ απηήο ηάζεσλ ιακβάλνληεο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Δθ δεμηψλ ηνχ σηήξνο, παξέζηε ε παξζέλνο, θαί αζιεθφξνο θαί Μάξηπο,
πεξηβεβιεκέλε ηαίο αξεηαίο ηφ αήηηεηνλ, θαί πεπνηθηικέλε ειαίσ ηήο αγλείαο,
θαί ηψ αίκαηη ηήο αζιήζεσο, θαί βνψζα πξφο απηφλ ελ αγαιιηάζεη, ηήλ
ιακπάδα θαηέρνπζα, Δηο νζκήλ κχξνπ ζνπ έδξακνλ, Υξηζηέ ν Θεφο, φηη
ηέηξσκαη ηήο ζήο αγάπεο εγψ, κή ρσξίζεο κε λπκθίε επνπξάληε, Απηήο ηαίο
ηθεζίαηο θαηάπεκςνλ εκίλ, παληνδχλακε σηήξ, ηά ειέε ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Ζ ακλάο ζνπ Ηεζνχ θξάδεη κεγάιε ηή θσλή, έ Νπκθίε κνπ πνζψ, θαί ζέ
δεηνχζα αζιψ, θαί ζπζηαπξνχκαη θαί ζπλζάπηνκαη ηψ βαπηηζκψ ζνπ, θαί
πάζρσ δηά ζέ, σο βαζηιεχζσ ζχλ ζνί, θαί ζλήζθσ ππέξ ζνχ, ίλα θαί δήζσ ελ
ζνί, αιι' σο ζπζίαλ άκσκνλ, πξνζδέρνπ ηήλ κεηά πφζνπ ηπζείζάλ ζνη, Απηήο
πξεζβείαηο, σο ειεήκσλ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο, πξψηνλ ν ηήο Θενηφθνπ,
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ», εη βνχιεη, εί δέ κή, ηήο Οθησήρνπ. Δίηα νη δχν
παξφληεο ηήο Αγίαο.
Καλψλ πξψηνο ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Υξηζηνχ Παξζελνκάξηπξα λπκθελ άζκαζη κέιπσ.
Πνίεκα Θενθάλνπο.

Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Υνξεχνπζα Μάξηπο πεξί Θεφλ, θαί ηψλ ιακπεδφλσλ, πιεξνπκέλε ηψλ παξ'
απηνχ, αίγιελ κνηπαξάζρνπ θσηνθφξνλ, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο θαιιηπάξζελε.
Ρεφλησλ ηφ άζηαηνλ θαί θζαξηφλ ζνθή δηαλνία, θερξεκέλε Μάξηπο Υξηζηνχ,
παξείδεο εκθξφλσο θαί δηθαίσο, θαηεμηψζεο ηήο άλσ ιακπξφηεηνο.
Ηθέηεο πξνζέξρνκαη ζνί ζεκλή, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, ηψλ ηνχ βίνπ κε δπζρεξψλ,
δηάζσζνλ Μάξηπο αζιεθφξε, θαί ηψλ παζψλ κνπ θαηεχλαζνλ ηάξαρνλ.
νθία θαί ράξηηη ιακπξπλζείο, ν λνχο ζνπ Μαξίλα, ηψλ ηπξάλλσλ ηάο
απεηιάο, νπθ έπηεμε κάξηπο ηνχ σηήξνο, ζεία δπλάκεη θξαηπλφκελνο.
Θενηνθίνλ
Σήλ ηξίβνλ ππέδεημαο ηήο δσήο, δσήλ νπζηψδε ζπιιαβνχζα θαί ζαξθηθψο,
θπήζαζα ηαχηελ Θενκήηνξ, θαί ηά δεζκά ηνχ ζαλάηνπ δηέξξεμαο.
Καλψλ δεχηεξνο, νχ ε Αθξνζηηρίο εληή ζ' Χδή.
Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ
Μαξηχξσλ, πεξηθαλψο ιακπξφηεζη, πεξηαζηξάπηνπζα, πεξί Θεφλ ρνξεχεηο
ηεξψο, ζενπκέλε Παλεχθεκε, θαί θσηηζκφλ πξεζβείαηο ζνπ, παξερνκέλε ηνίο
πκλνχζί ζε.
Αζιήζεη, ηήλ ςπρηθήλ λεψζαζα, ζεφθξνλ άξνπξαλ, ηνχ καξηπξίνπ ζηάρπλ
γεσξγείο, γεσξγψ ζπληεξνχκελνλ, ηψ ηήλ ηζρχλ ζνη πλεχζαληη,
Παξζελνκάξηπο αμηάγαζηε.
Πνξθχξαλ, ζψλ εμ αηκάησλ βάςαζα, θαί ζηνιηζζείζα θαηδξψο, πεξηθαλψο
ηά άλσ θαηνηθείο, σο παξζέλνο βαζίιεηα, θαί ζετθαίο ιακπξφηεζη, κάξηπο
Μαξίλα θαηεγιάτζαη.
Ρσζζείζα, ηνχ παληνπξγνχ παλεχθεκε, δπλάκεη Πλεχκαηνο, ηφλ ηζρπξφλ
αλδξείσο ζπκπινθαίο, εηαπείλσζαο ηχξαλλνλ, κεγαιαπρία ρξψκελνλ, θαί
ζνίο πνζί Μάξηπο ππέηαμαο.
Θενηνθίνλ
Γνρείνλ, ρσξεηηθφλ γεγέλεζαη ηήο ζείαο ράξηηνο, Θενγελλήηνξ άρξαληε, δηφ,
ζέ Μαξίλα πνζήζαζα, παξζεληθψο νπίζσ ζνπ, ηψ ζσ Τηψ πξνζαπελήλεθηαη.
Χδή γ'
Οπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν Θεφο

Οπ πχξ νπδέ κάζηηγεο, νπδέ μίθνποάθκή, νπ ηπξάλλσλ σκφηεηεο, νπδέ
ζάλαηνο, νπ ζεξψλ αγξηφηεο, ηήο ζείαο ερψξηζελ, αγάπεο ζε Παλφιβηε.
Τπήξμαο άζεηζηνο θαί αζάιεπηνο, ελ θαηξψ πεξηζηάζεσο, πχξγνο
παλέλδνμε, επζεβείαο θξεπίδα, ζεκέλε ηήο πίζηεσο, ελ πέηξα Πακκαθάξηζηε.
Παξζέλνο ελ κάξηπζηλ ερξεκάηηζαο, ελ παξζέλνηο αήηηεηνο, Μάξηπο
γεγέλεζαη, ηψ Υξηζηψ λπκθεπζείζα, δηπινχλ ζνη παξέρνληη, ηφλ ζηέθαλνλ
παλφιβηε.
Αγίσλ αηκάησλ ζνπ Καιιηπάξζελε, νη θξνπλνί πξνρεφκελνη, πάζαλ
θαηέζβεζαλ, ηψλ εηδψισλ ηήλ πιάλελ, θαί δήκνλ πξνζήγαγνλ, Μαξηχξσλ
ηψ λπκθίσ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Ρσζζέληεο ηή ράξηηη, Θενηφθνλ ζε νκνθξφλσο δνμάδνκελ, ζάξθα γελφκελνλ,
ηφλ ηφ είλαη ηνίο πάζη, δηδνχληα γάξ ηέηνθαο, θαί θφζκνλ αλεθαίληζαο.
Έηεξνο
Δπθξαίλεηαη επί ζνί
Σνπάζνοηνχ απαζνχο, ηνχ λεθξσζέληνο δη' εκάο λέθξσζηλ, Μάξηπο ζεκλή
ζηέξγνπζα, ηφλ καξηπξηθφλ ζλήζθεηο ζάλαηνλ.
Μεγίζησλ επηηπρείλ, εθηεκέλε δσξεψλ Πάλζεκλε, πφλνπο ζαξθφο έθεξεο, σο
ελ αιινηξίσ ηψ ζψκαηη.
Αηκάησλ ζνπ ζηαιαγκνίο, ηήο άζεταο ηήλ ππξάλ έζβεζαο, θαί ηψλ πηζηψλ
ήξδεπζαο, ψ Μαξίλα κάξηπο ηφ θξφλεκα.
Χο κάξηπο καξηπξηθήλ, ελδεηθλπκέλε θαξηεξψο έλζηαζηλ, ηφλ πηεξληζηήλ
πηέξλαηο ζνπ, ηαίο σξαηνηάηαηο ζπλέηξηςαο.
Θενηνθίνλ
Κπξίσο θαί αιεζψο, ζέ Θενηφθνλ νη πηζηνί ζέβνκελ, ζχ γάξ Θεφλ ηέηνθαο,
ζάξθα γεγνλφηα Παλάκσκε.
Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Καηεπιάγε Ησζήθ
Μαξίλα κάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, αλεπθεκνχκέλ ζε πηζηνί, φηη ηφλ ηχξαλλνλ
ερζξφλ, ελ ηή δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ, ελ ηνίο πνζί θαηεπάηεζαο
γελλαηνθξφλσο, θαί γέγνλαο εκίλ, αλδξεία πίζηεσο, πάζαλ ηνχ ερζξνχ,
παηνχζα δχλακηλ, θαί νπξαλφζελ έιαβεο ηφλ ζηέθαλνλ, ηή θνξπθή ζνπ
ανίδηκε, Υξηζηφλ δπζψπεη, ζσζήλαη πάληαο, ηνχο ηεινχληαο ηήλ κλήκελ ζνπ.

Θενηνθίνλ
Καηεπιάγε, Ησζήθ, ηφ ππέξ θχζηλ ζεσξψλ, θαί ειάκβαλελ εηο λνχλ, ηφλ επί
πφθνλ πεηφλ, ελ ηή αζπφξσ ζπιιήςεη ζνπ Θενηφθε, βάηνλ ελ ππξί
αθαηάθιεθηνλ, ξάδνλ Ααξψλ ηήλ βιαζηήζαζαλ, θαί καξηπξψλ ν Μλήζησξ
ζνπ θαί θχιαμ, ηνίο Ηεξεχζηλ εθξαχγαδε, Παξζέλνο ηίθηεη, θαί κεηά ηφθνλ,
πάιηλ κέλεη Παξζέλνο.
Χδή δ'
χ κνπ ηζρχο Κχξηε
Θενπξεπήο, γέγνλελ φλησο ν βίνο ζνπ, ηνίο Αγγέινηο, ψθζε πνζεηλφηαηνο,
ηψλ δέ δαηκφλσλ ηή ζηξαηηά, θαί ηνίο ππεξέηαηο, εθείλσλ ηήο αγξηφηεηνο,
απξφζηηνο εδείρζε, ηψ Υξηζηψ γάξ εβφαο, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα θηιάλζξσπε.
Δπί ηήο γήο, εγσληζακέλε παλφιβηε, θαί πξνζθαίξνπο, πφλνπο ππνκείλαζα,
ελ νπξαλνίο, λχλ ηάο ακνηβάο, παξά ηνχ Γεζπφηνπ, θνκίδε Μάξηπο ανίδηκε,
απείξνπο εηο αηψλαο, ζχλ Αγγέινηο βνψζα, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα
θηιάλζξσπε.
Νχλ επί ζνί, ραίξεη Παξζέλσλ ηφ θαχρεκα, λχλ Μαξηχξσλ, φκηινο
επθξαίλεηαη, λχλ θαί ηφ πιήζνο ηψλ επζεβψλ, επηζπλαρζέληεο, ρνξεχνπζηλ
αγαιιφκελνη, βνψληεο ηψ Γεζπφηε, ελ θσλαίο αζηγήηνηο, Σή δπλάκεη ζνπ
δφμα θηιάλζξσπε.
ιε θαιή, πέθελαο θφξε θαί άζπηινο, ψθζεο φιε, λχκθε παλακψκεηνο, ηψ
ηψλ ςπρψλ, θάιινπο εξαζηή, δηά γάξ βαζάλσλ, ππξψζεσο Πακκαθάξηζηε,
εθάλεο ιακπξνηέξα, ηψ Υξηζηψ κεισδνχζα, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα
θηιάλζξσπε.
Θενηνθίνλ
Μφλε αγλή, θαί κεηά ηφθνλ δηέκεηλαο, ζχ γάξ Λφγνλ, κφλε ελππφζηαηνλ, ηφλ
ηψ Παηξί, ζχλζξνλνλ Τηφλ, εθ ζνχ ζαξθσζέληα, γεγέλλεθαο Θενλχκθεπηε,
θαί θέξεηο ελ αγθάιαηο, ηφλ αρψξεηνλ πάζη, θαί ηφλ πάλησλ ηφ θξάηνο
θαηέρνληα.
Έηεξνο
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα
Μαξηπξίνπ δηαιάκπνπζα ιακπεδφζη, θαί αθζαξζίαο ζηέθαλνλ,
αλαδεζακέλε, ραίξνπζα παξίζηαζαη, Υξηζηψ ηψ λπκθίσ ζνπ, ψ Μαξίλα
κάξηπο παλεχθεκε.
Σφλ πηεξλίζαληα απάηε ηήλ πξψηελ Δχαλ, καξηπξηθαίο ελζηάζεζη, ηξέςαζα
θαζείιεο, δείμαζα αλίζρπξνλ, θαί ραίξνπζα έθξαδεο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε.
έ ηήλ άζπηινλ ακλάδα θαζάπεξ ιχθνη, νη δπζκελείο ζπαξάηηνληεο, Μάξηπο

ηαίο αηθίαηο, άκσκνλ νιφθιεξνλ, Θενχ απεηέιεζαλ, ζείνλ Ηεξείνλ θαί ζθάγηνλ.
Σνχ πνηκέλνο ζείνηο ίρλεζηλ επνκέλε, ηφ δη' απηφλ ππέκεηλαο, εθνχζηνλ
πάζνο, Μάξηπο θαί εζθήλσζαο, εηο κάλδξαλ νπξάληνλ, έλζα ηψλ Μαξηχξσλ
ηά ηάγκαηα.
Θενηνθίνλ
Ζ παλάκσκνο θαί κφλε αγησηέξα, ηψλ Υεξνπβίκ θαλείζα, ηάο ςπράο εκψλ
ζψζνλ, πάζεο πεξηζηάζεσο, ηψλ πίζηεη πκλνχλησλ ζε, άρξαληε Παξζέλε
Θεφλπκθε.
Χδή ε'
Ίλα ηί κε απψζσ
Αζιεηψλ ελ ζηαδίσ, δξφκνλ ζπληνλψηαηνλ θφξε δηελπζαο, ν γάξ ζείνο
πφζνο, ηφ ηνχ ζήιενο ραχλνλ επηέξσζε, πξνθαλψο δεηθλχσλ, ηφλ ινγηζκφλ
ηψλ παζεκάησλ, απηνθξάηνξα Μάξηπο ππάξρνληα.
Ραλίδεο ζψλ αηκάησλ, Μάξηπο απνζηάδνπζαη ριαίλαλ πνιχηηκνλ, θαί ηήο
αθεξάηνπ, επθξνζχλεο ρηηψλα εμχθαλαλ, φλπεξ λχλ ζεφθξνλ, ελ νπξαλνίο
ελδεδπκέλε, λνεηψ ζνπ λπκθίσ παξίζηαζαη.
Σνίο δεζκνίο ηψλ επρψλ ζνπ, Κφξε ηφλ κεγάιαπρνλ φθηλ εδέζκεπζαο, θαί
νθξχλ ηήλ πξψελ, επεξκέλελ πξφο γήλ εηαπείλσζαο, εθηειείλ γάξ νίδελ, σο
αγαζφο ν παληεπφπηεο, ηψλ απηφλ θνβνπκέλσλ ηφ ζέιεκα.
Τπεξηέξαο ζε δφμεο, ζείνηο δηαδήκαζηλ φλησο εθφζκεζελ, ν λπκθίνο Λφγνο,
δη' απηφλ ελαιζνχζαλ ζεψκελνο, θαί ππξφο ηήλ θιφγα, θαί αηθηζκψλ ηάο
αιγεδφλαο, θαξηεξψο ππνκέλνπζαλ Έλδνμε.
Θενηνθίνλ
Ρππηνκέλελ νξψληεο, ηψ ηήο παξζελίαο ζνπ ηφθσ Παλάκσκε, ηψλ βξνηψλ
ηήλ θχζηλ, ηήο θαηάξαο ηήο πξψελ δνμάδνκελ, ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα, κφλε
αγλή δη' επζπιαγρλίαλ, φλ δπζψπεη Παξζέλε ζσζήλαη εκάο.
Έηεξνο
χ Κχξηέ κνπ θψο
Φψο γέγνλαο θσηί, ηψ κεγάισ ηξαλφηεξνλ, εγγίδνπζα θαί θσηίδεηο,
θσηνθφξνλ ηήλ κλήκελ, ηήλ ζήλ ηνχο ενξηάδνληαο.
νχ κφλνπ θαιινλαίο, σο παξζέλνο ελήδνκαη, ζέ Κχξηε αγαπψζα,
ζθαγηάδνκαη μίθεη, Μαξίλα αλεθξαχγαδε.
Ρνχλ Μάξηπο δπζζεβψλ, αζεταο εμήξαλαο, ηνίο ξεχκαζη ηψλ αηκάησλ, ηψλ
αδίθσο ρπζέλησλ, θαί πχξ απάηεο έζβεζαο.
Οιφθιεξνλ ζαπηήλ, ηψ Θεψ πξνζελήλνραο, εξχζεκα παξζελίαο, ηαίο βαθαίο

ηψλ αηκάησλ, ιακπξφηεξνλ ηειέζαζα.
Θενηνθίνλ
Ρνχο έζηε ηήο θζνξάο, ε Παξζέλνο αθζφξσο γάξ, γεγέλλεθε ηφλ ηήλ θχζηλ,
ηψλ αλζξψπσλ θζαξείζαλ, θζνξφο ειεπζεξψζαληα.
Χδή ο'
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Απφζεηνλ ηψ Υξηζηψ, εθάλλο θάιινο θαί άζπηινλ, θαί σο πεγή δηαπγήο, θαί
θήπνο πνιχθαξπνο, Μαξίλα παλέλδνμε, θαί γλεζία λχκθε, θαί Παξάδεηζνο
αζχιεηνο.
Νεάληο παλεππξεπήο, φπίζσ ζνπ εθνινχζεζε, δξακνχζα πξφο ηήλ νζκήλ,
ηψλ κχξσλ ζνπ Γέζπνηα, ηφ άρξαληνλ Πάζνο ζνπ, δηά θαξηεξίαο, κηκνπκέλε
ηφ ζεβάζκηνλ.
Τπέκεηλαο αλδξηθψο, αγψλαο Μάξηπο πνιχαζιε, θαί ηφλ πξίλ θξελνβιαβψο,
κεγάια θαπρψκελνλ, κεη' ήρνπ απψιεζαο, ηαπξνχ ηή δπλάκεη, ψ Μαξίλα
θπξηψλπκε.
Θενηνθίνλ
Μαξία ηφ θαζαξφλ, θαί πάλζεπηνλ ελδηαίηεκα, ηνχ πάλησλ Γεκηνπξγνχ,
ςπρήο θαζαξηήξηα, παξάζρνπ κνη δάθξπα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ηήο δεήζεσο
παλάκσκε.
Έηεξνο
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
Αηκάησλ, ηή πιεκκχξα ζαιάζζαο εμήξαλαο, Καθνπηζηίαο, Υξηζηνχ δέ, ηήλ
ζεπηήλ θαηήξδεπζαο Δθθιεζίαλ, ψ Μαξίλα αζιεθφξε, παξζέλσλ ηφ
θαχρεκα.
Αβξφρσο, ηψλ βαζάλσλ δηήιζεο θιπδψληνλ, αθαηαπφληηζηνο φζελ, εηο ιηκέλα
άθιπζηνλ θαζσξκίζζεο, θαί ηήο φλησο, απνιαχεηο γαιήλεο, Ανίδηκε.
Σχπηεζζαη, αλειεψο θαί ξάβδνηο ζπληξίβεζζαη, ηήλ ηνχ Κπξίνπ ακλάδα,
πνλεξφο δηψθηεο πξνζέηαηηέ ζε, ηεηακέλελ, πξφο Υξηζηφλ ηήλ δηάλνηαλ
έρνπζαλ.
ξζξηζαο, πξφο Υξηζηφλ ηάλ αλέζπεξνλ ήιηνλ, θαί ηαίο απηνχ θξπθησξίαηο,
ηήλ ςπρήλ ζεφθξνλ ζνχ θαηεπγάζζεο, Αζιεθφξε, θαί πξφο θψο κεηεηέζεο
ατδηνλ.
Θενηνθίνλ
Θάιαζζαλ, ζπαξγαλψζαο ακίριε βνπιήκαηη, θπνθνξείηαη ν Κηίζηεο, εθ
Παξζέλνπ Κφξεο απεηξνγάκνπ, ψζπεξ βξέθνο, θαί ζπαξγάλνηο αξξήησο
εηιίζζεηαη.
Ο Δηξκφο

«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο θπξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλή, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
Κνληάθηνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ
Παξζελίαο θάιιεζη, πεπνηθηικέλε παξζέλε, καξηπξίνπ ζηίγκαζη,
ζηεθαλσζείζα Μαξίλα, αίκαζηλ αζιεηηθνίο ηε ξεξαληηζκέλε, ζαχκαζη
θαηαιακθζείζα ηψλ ηακάησλ, επζεβψο Μάξηπο εδέμσ, βξαβεία λίθεο ηήο ζήο
αζιήζεσο.
Ο Οίθνο
Σψ λπκθίσ Υξηζηψ, έξσηη ηήο θαξδίαο ζνπ απφ βξέθνπο ζεκλή
ππξπνιεζείζα, έδξακεο, δνξθάο σο δηςψζα πεγαίο αεηξχηνηο,
Παξζελνκάξηπο, θαί ηή αζιήζεη ζεαπηήλ ζπληεξήζαζα, ελ ηψ αθζάξησ
φλησο ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, λχκθε επθιεήο, ζαιάκσ έθζαζαο εζηνιηζκέλε,
πεπνηθηικελε, ζηεθαλεθφξνο, ληθεηήο ιακπαδεθφξνο, επζαιήο, αθζάξηνπ
λπκθψλνο ηπρζχζα, θαί δεμακέλε σο ρξπζίνλ, βξαβεία λίθεο ηήο ζήο
αζιήζεσο.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο Μαξίλεο.
ηίρνη
Υείξ δεκίνπ ηέκλεη ζε Μαξίλα μίθεη,
Υείξ Κπξίνπ ράξηηη ζεία δέ ζηέθεη.
Δβδνκάηε δεθάηε Μαξίλα δεηξνηνκήζε.
Μλήκε ηψλ αγίσλ καξηχξσλ πεξάηνπ θαί Βεξνλίθεο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
Φψο ηφ απξφζηηνλ Μαξίλα, θαηεθψηηζελ αμίσο ηήλ ςπρήλ ζνπ, θαί ιακπάζη
θσηφο θαηεχγαζε βνψζαλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Ήξζεο πξφο ζείνλ φλησο χςνο, πςειήλ γάξ ζνπ εθέθηεζν ηήλ γλψκελ, θαί
λπκθψλα ιακπξφλ θαηψθεζαο βνψζα, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Νχκθε γλεζία ηνχ Γεζπφηνπ, αλαδέδεημαη Μαξίλα ζενθφξε, θαί σο κάξηπο
απηψ αήηηεηνο θξαπγάδεηο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Άξρσλ νπθ έηη εμ Ηνχδα, αιι' εμέιηπελ, εθ ζνχ γάξ ν Γεζπφηεο, ηψλ εζλψλ ε
ειπίο αλέηεηιελ αθξάζησο, φλ επινγνχζηλ άπαζαη, γελεαί θπιαί θαί γιψζζαη.
Έηεξνο

Δλ ηή θακίλσ
Ππξί ηψ ζείσ, θιεγνκέλε ππξφο νπθ εθξφληηζαο, φζελ επνκβξίδεηο πάληνηε
ηνίο πηζηνίο, ηακάησλ ζεία λάκαηα, παζψλ επήξεηαλ, αζιεθφξε Μαξίλα
μεξαίλνπζα.
Πνιπεηδέζηλ, αηθηζκνίο εθθνβψλ ζε ν ηχξαλλνο, εχξε ηήλ ςπρήλ ζνπ πέηξαο
σο αιεζψο, ζηεξξνηέξαλ, αλεβφαο γάξ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο
δφμεο ζνπ Κχξηε.
χ ηψ λπκθίσ, θαζάπεξ πξνίθα πξνζήγαγεο, δήκνλ θαί ιαφλ πηζηεχζαληα εηο
Θεφλ, θαί ηήο πιάλεο ακαπξφηεηα, ηαίο θσηνβφινηο ζνπ, ζαπκαηνπξγίαηο
απνθξνπζάκελνλ.
Θενηνθίνλ
Παξζέλε κφλε, σο θαζαξάλ ζε αδηάθζνξνλ, Λφγνο θαζαξφο εγάπεζε θαί εθ
ζνχ, αλεπιάζαην ζαξθνχκελνο, θφξε ηφλ άλζξσπνλ, ν Μαξίλαλ δνμάζαο
ηνίο ζαχκαζη.
Χδή ε'
Μνπζηθψλ νξγάλσλ ζπκθσλνχλλσλ
ηαζεξάλ ηήλ γλψκελ θεθηεκέλε, ζηαζεξψο ηνχο άζινπο εθαξηέξεηο, θαί
ζηέκκαζη ληθεηηθνίο, εζηέθζεο κεισδνχζα, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Μπζηηθήλ Μαξίλα ζνη παζηάδα, ν ςπρψλ λπκθίνο Θεφο Λφγνο, επηξέπηζελ ελ
νπξαλνίο, φλ βιέπνπζα θξαπγάδεηο, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπσνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αξεηαίο πνηθίιαηο θνζκνπκέλε, δσξεψλ πιεηφλσλ εμηψζεο, ηφ έζραηνλ ηψλ
νξεθηψλ, νξψζα θαί βνψζα, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο.
σηεξίαο ψθζεο αζιεθφξε, ηνίο πνιινίο αηηία θαί καξηχξσλ, πξνζήγαγεο
δήκνλ Υξηζηψ, ζπκθψλσο κεισδνχζα, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ηιαζκφο εκίλ Θενγελλήηνξ, δηά ζνχ εδφζε, ζχ γάξ κφλε, απέηηζαο ηήλ
νθεηιήλ, ηφλ πάλησλ ζπιιαβνχζα, Θεφλ ηε θαί Γεζπφηελ, άρξαληε Παξζέλε,
εηο πάλησλ ζσηεξίαλ.
Έηεξνο
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι
Παξζέλνλ θαί ζψκα θαί ςπρήλ, Θεψ δηέζσζαο, θαί πξνζελήλνραο, σο
πξνίθα πάληηκνλ Έλδνμε, ηήλ ανίδηκφλ ζνπ άζιεζηλ, θαί εηο λπκθψλα λνεηφλ

εηζήρζεο κέιπνπζα, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ρήκαζη ηπξάλλνπ δπζκελνχο, ππεξεηνχκελνη, ππξφο επάμηνη, νη
καηαηφθξνλεο δψζάλ ζε, ηή ππξά Μάξηπο ελέβαινλ, αιι' νπθ εθιέρζεο ηψ
ππξί, ηήο ηνχ λπκθίνπ ζηνξγήο, ζενθφξε δξνζηδνκέλε, θαί ηνχηνλ
γεξαίξνπζα.
Ίζηαζν πξφ βήκαηνο Υξηζηφλ, αλαθεξχηηνπζα, Θεφλ αζάλαηνλ,
θαζππνκείλαληα ζηαχξσζηλ, θαί ηήλ πιάλελ ζαλαηψζαληα, θαί ηήλ αζάλαηνλ
δσήλ πηζηνίο παξέρνληα, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
θζεο ππεξηέξα νπξαλψλ, Θεφλ νπξάληνλ απνθπήζαζα, ηφλ νπξαλψζαληα
Πάλαγλε, γεγελψλ φινλ ηφ θχξακα, θαί ηήο Μαξίλεο ηήλ ζεπηήλ, κλήκελ
θαηδξχλαληα, ψ βνψκελ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσέθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβίαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Έθξημε πάζα αθνή
Μαξίλα κάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, ηήλ αηψληνλ δσήλ θαί αλψιεζξνλ, ελ Παξαδείζσ
ηξπθήο, επηηεδείσο φλησο εηξπγεζαο, ηήλ ζηξεθνκέλελ αβιαβψο, ξνκθαίαλ
δηέβεο γάξ, καξηπξσλ αίκαζη, ιακπνκέλε ηειαπγψο θαιιηπάξζελε.
Έθιεμε πάζαλ πιηθήλ, θαί θηιφθνζκφλ ζνπ Μάξηπο δηάλνηαλ, έξσο ν έλζενο,
θαί ζηεξξνηάηελ κάξηπξα έδεημε, παξζεληθαίο καξκαξπγαίο, ηφ πξίλ
δηαιάκπνπζαλ, Μαξίλα πάλζεκλε, δηφ πάληεο ζε πηζηψο καθαξίδνκελ.
Λχζφλ κνπ λχκθε εθιεθηή, ηψλ πηαηζκάησλ ηάο ζεηξάο ηαίο πξεζβείαηο ζνπ,
θαί ηφ ρεηξφγξαθνλ, ηήο ακαξηίαο Μάξηπο δηάξξεμνλ, παξηζηακέλε
εππξεπψο, Υξηζηψ ηψ λπκθίσ ζνπ, ηψ παληνηθηίξκνλη, θαί παζψλ κνπ ηήλ
αριχλ δηαζθέδαζνλ.
Πέπαπηαη θξχαγκα δεηλφλ, ηνχ αιάζηνξνο, Ηδνχ γάξ λεάληδεο, επηιαζφκελαη,
ηήο γπλαηθείαο θχζεσο ήζιεζαλ, θαί θαη' απηνχ πεξηθαλψο, ηήλ λίθελ
αξάκελαη, λχλ ηήο πξνκήηνξνο, αλεθηήζαλην ζαθψο ηήλ Παξάπησζηλ.
Θενηνθίνλ
ξηκνλ δξέπνκαη δσήλ, κή βιαπηφκελνο ηψ μχισ ηήο γλψζεσο, ζχ γάξ
Παλάρξαληε, δσήο ηφ μχινλ, Υξηζηφλ εβιάζηεζαο, ηφλ ηάο εηζφδνπο ηήο
δσήο, ηνίο πάζη γλσξίδνληα, δηφ ζε πάλαγλε, Θενηφθνλ επζεβψο
θαηαγγέιινκελ.
Έηεξνο

Λίζνο αρεηξφηκεηνο
Σψλ Αληηνρέσλ ε πφιηο, ζνχ ηνίο ζπαξγάλνηο θαί ηνίο άζινηο, Μάξηπο
εγθαπράηαη, ηψλ άλσ, ε Δθθιεζία ηψλ πξσηνηφθσλ δέ, κεηά δηθαίσλ έρεη ζνπ,
πλεχκα ηφ ζείνλ επθξαηλφκελνλ.
Ηδφληεο ζνπ κάξηπο Μαξίλα, ηνχο ππέξ πίζηεσο αγψλαο, Άγγεινη εζαχκαζαλ
φπσο, ελ γπλαηθεία θχζεη θαηήζρπλαο ηφλ πξίλ ηήλ ζήλ πξνκήηνξα, ελ
Παξαδείζσ ζαλαηψζαληα.
Χο πεξηθαιήο αζιεθφξνο, θαί πεξηδέμηνο παξζέλνο, ζηέθνο αλαπιέμσ
λνκίκσο, δηθαηνζχλεο, θαηαπαηήζαζα, κεηά ζαξθφο ηφλ άζαξθνλ, θαί
ληθεθφξνο ρξεκαηίζαζα.
έ ηήλ λνεηήλ ρειηδφλα, θαί αδηάθζνξνλ ακλάδα, θαί πεξηζηεξάλ
ρξπζαπγνχζαλ, ηψ καξηπξίσ έρνπζαλ πηέξπγαο, θαί πξφο Θεφλ πεηάζαζαλ,
θαί θαηαπαχζαζαλ γεξαίξνκελ.
Ήλζεζαο θνηιάζηλ σο θξίλνλ, ηαίο ηψλ καξηχξσλ Αζιεθφξε, ψ κάξηπο
Μαξίλα σο ξφδνλ, ηήλ παξζελίαλ εχνζκνλ θέξνπζα, θαί ηψ ηεξπλψ λπκθίσ
ζνπ, ζείνλ νζθξάδηνλ γεγέλεζαη.
Θενηνθίνλ
Φψο εκίλ αλέηεηιαο κήηξαο, εμ απεηξάλδξνπ ζνπ Παξζέλε, νχ ηαίο
θξπθησξίαηο ελζέσο, θαηαπγαζζείζα θψο ερξεκάηηζελ, ε ηήο ραξάο
επψλπκνο, Θενθπήηνξ Μεηξνπάξζελε.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο
Μαξίλα κάξηπο Κπξίνπ, θαί θαιιηπάξζελε λχκθε, ξχζαη ιαφλ ζνπ θαί πφιηλ,
εθδπζσπνχζα ηφλ Θεφλ, φπσο ξπζζψκελ νη πάληεο, θζνξάο νξγήο θαί
θηλδχλσλ.
Θενηνθίνλ
Υξπζνπινθψηαηε πχξγε, θαί δσδεθάηεηρε πφιηο, ειηνζηάιαθηε ζξφλε,
θαζέδξα ηνχ Βαζηιέσο, αθαηαλφεηνλ ζαχκα, πψο γαινπρείο ηφλ Γεζπφηελ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα, δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη
Πνιπψδπλα βάζαλα ππνζηήλαη παλέλδνμε, αλδξηθψ θξνλήκαηη
επηνκφιεζαο, θαί ηψλ Διιήλσλ ζεβάζκαηα, σο θφληλ ειέπηπλαο, θαί ηφλ
ηχξαλλνλ ερζξφλ, αζιεθφξε παλεχθεκε ηφλ θαπρψκελνλ, ππεξάλσζελ

άζηξσλ ζξφλνλ ζείλαη, ζχ θαηήζρπλαο Μαξίλα, θαί ηνχο ιανχο θαηεθψηηζαο.
(Γίο)
Σφλ αξρέθαθνλ δξάθνληα, ηφλ ηήλ Δχαλ γπκλψζαληα, παξαβάζεη πξφηεξνλ,
Μάξηπο έλδνμε, δηά ηαπξνχ απελέθξσζαο, αγψζη δεζκεχζαζα, ηνίο ζεπηνίο
ζνπ επζεβψο, Υξηζηφλ δχλακηλ έρνπζα, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.
ζπεξ πξνίθα πνιχηηκνλ, ηψ λπκθίσ πξνζήγαγεο, Αζιεθφξε έλδνμε δήκνλ
άγηνλ, ηνίο ζαπκαζίνηο πηζηεχζαληα, νίο πίζηεη εηέιεζαο, αλσηέξα θαί πνηλψλ,
θαί ππξφο θαηαθιέγνληνο, θαί ζηξεβιψζεσλ, ελ Υξηζηψ δεηθλπκέλε ηψ ηήλ
λίθελ, νπξαλφζελ ζνη παξζέλε, ζενπξγηθψο ρνξεγήζαληη.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Αζιεηηθήλ νδεχζαζα νδφλ, πξνγνληθήλ εμέθπγεο βνπιήλ, Μαξίλα
παλζεβάζκηε, θαί σο κέλ παξζέλνο θξνλίκε, ιακπαδεθφξνο εηζήιζεο εηο ηάο
απιάο ηνχ Κπξίνπ ζνπ, σο δέ κάξηπο αλδξεία, ράξηλ έιαβεο απειαχλεηλ
πάζαλ λφζνλ εμ αλζξψπσλ, Αιιά θαί εκάο ηνχο πκλνχληάο ζε, ςπρηθψλ
αιγεδφλσλ ειεπζέξσζνλ, ηαίο πξφο Θεφλ ηθεζίαηο ζνπ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δη βνχιεη, πνίεζνλ Γνμνινγίαλ κεγάιελ, θαί Απφιπζηο.
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ. Σά Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηήο Αγίαο ε γ' θαί ο'
Χδή.
Ο Απφζηνινο Πξφο Γαιάηαο
Αδειθνί, πξφ ηνχ ειζείλ ηήλ πίζηηλ...
Δπαγγέιηνλ θαηά Μάξθνλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, εθνινχζεη ηψ Ηεζνχ φρινο πνιχο...
Κνηλσληθφλ
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα.
Αξρή
ΤΖ ΗΖ' ΤΟΓ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αηκηιηαλνχ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δίο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.

Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Δλέδπζαο Κχξηε, ηφλ αζινθφξνλ ζνπ δχλακηλ, ηήλ εμ χςνπο αήηηεηνλ, θαί
ηνχηνλ ελίζρπζαο, δηά ζέ βαζάλνπο, εμ ερζξψλ αλφκσλ, ππελεγθείλ
αζιεηηθψο, θαί καξηπξίνπ ζηέθαλνλ δέμαζζαη, δη' νχ εκίλ ζπγρψξεζηλ,
ακαξηεκάησλ θαηάπεκςνλ, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
ηαπξφλ νπιηζάκελνο, ν αζινθφξνο ζνπ Κχξηε, θαί ζψ δήισ ππξνχκελνο,
εηδψισλ ελέπξεζε, ηά ηεκέλε πάληα, θαί ηάο παξαηάμεηο, ηνχ αξρεθάθνπ
θαζειψλ, Αηκηιηαλφο ν έλδνμνο, βξαβεία λίθεο Γέζπνηα, ηήλ βαζηιείαλ
απείιεθε, παξά ζνχ ηήλ νπξάληνλ, θαί πξεζβεχεη ζσζήλαη εκάο.
Αζηέξα ππέξιακπξνλ, ηή Δθθιεζία αλέδεημαο, Αηκηιηαλφλ ηφλ κάξηπξα,
νπιίηελ ηε άξηζηνλ, δαδνπρνχληα πάζαλ, λχλ ηήλ νηθνπκέλελ,
ζαπκαηνπξγίαηο κπζηηθαίο, θαί αζεταο ζθφηνο ειαχλνληα, πθ' νχ
θσηαγσγνχκελνη, ζενπξεπψο αλπκλνχκέλ ζε, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ
ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σφλ ξχπνλ απφζκεμνλ, ηήο ηαιαηπψξνπ θαξδίαο κνπ, Θενηφθε παλχκλεηε,
θαί πάληα ηά ηξαχκαηα, θαί ηά έιθε ηαχηεο, ηά εμ ακαξηίαο, ελαπνθάζαξνλ
αγλή, θαί ηνχ λνφο κνπ ζηήζνλ ηφ άζηαηνλ, φπσο ηήλ δπλαζηείαλ ζνπ, θαί ηήλ
κεγάιελ αληίιεςηλ, κεγαιχλσ ν άζιηνο, θαί αρξείνο ηθέηεο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Νεθξνχκελνλ βιέπνπζα, Υξηζηφλ ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, θαί λεθξνχληα ηφλ
δφιηνλ, σο Γεζπφηελ θιαίνπζα, χκλεη ηφλ εθ ζπιάγρλσλ, απηήο πξνειζφληα,
θαί ηφ καθξφζπκνλ απηνχ, απνζαπκάδνπζα αλεθξαχγαδε, Σέθλνλ κνπ
πνζεηλφηαηνλ, κή επηιάζε ηήο δνχιεο ζνπ, κή βξαδχλεο θηιάλζξσπε, ηφ
εκφλ θαηαζχκηνλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ. Οη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ
ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Αηκηιηαλνχ κάξηπξνο κέιπσ θιέννο. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Αηλέζσκελ ζήκεξνλ, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ εκψλ, θαί ηνχηνπ ηφλ Μάξηπξα,
αλεπθεκήζσκελ, ελαζιήζαληα, λνκίκσο θαί ηήο λίθεο, ηφ ζηέθνο αξάκελνλ,
ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο.
Ηζρχλ ελδπζάκελνο, ηνχ ηήλ εκψλ αγαζφηεηη, αζζέλεηαλ έλδνμε, Μάξηπο
θνξέζαληνο, απεγχκλσζαο, εηδψισλ αζζελείαο, ηφ ηκάηαηνλ θξχαγκα,
ζενκαθάξηζηε.

Μνλάδα ηξηζάξηζκνλ, εληδνκέλελ ηαπηφηεηη, ανίδηκε θχζεσο, ραίξσλ
εθήξπμαο, θαί πνιχζενλ, δηέιπζαο απάηελ, αζιήζαο ζηεξξφηαηα,
Αμηνζαχκαζηε.
Θενηνθίνλ
Ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο, θαί θσηηζκφο ηήο θαξδίαο κνπ, ππάξρεη παλάκσκε,
Υξηζηφο ν Κχξηνο, φλ εθχεζαο, ελ δχν ηαίο νπζίαηο, κηά ππνζηάζεη δέ,
θαηαλννχκελνλ.
Χδή γ'
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο
Λχρλνο ηνίο πνζί ζνπ εγελήζε, θαί θψο ζνχ ηαίο ηξίβνηο αιεζψο, ν λφκνο ηνχ
Θενχ εκψλ, δη' νχ θαζππεζθέιηζαο, παξαλνκνχλησλ βήκαηα, καξηπξηθψο
θιετδφκελνο.
Ηζχλαο λνφο ζνπ ηάο πνξείαο πξφο ζείνπ ζειήκαηνο νθέ, ιηκέλα
γαιελφηαηνλ, πνιπζεταο ζάιαζζαλ, Κπκαηνπκέλελ πλεχκαηη, ηήο πνλεξίαο
δηέθπγεο.
Αηκηιηαλνχ ηνχο ζείνπο άζινπο, ηήλ πίζηηλ θαί κέρξη ηειεπηήο, αλδξείαλ
θαηεπιάγεζαλ, Γπλάκεηο αη νπξάληαη, φπσο ζαξθί ηφλ άζαξθνλ, ηαπεηλσζείο
θαηαβέβιεθε.
Θενηνθίνλ
Νφκνπο ηνχο ηήο θχζεσο ιαζνχζα, ελ ηψ ππέξ θχζηλ ηνθεηψ, Παξζέλνο κεηά
γέλλεζηλ, Παξζελνκήηνξ έκεηλαο, ηφλ πιαζηνπξγφλ γάξ άρξαληε, απάζεο
θηίζεσο ηέηνθαο.
Ο Δηξκφο
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμα ζνπ,
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ».
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Ππξπνινχκελνο, ηψ ζείσ δήισ, πχξ νκφδζπινλ, νπθ επηνήζεο, αιι
ππειζσλ απηνήησ ζειήκαηη, ηήλ αλαθζείζαλ ππξάλ σινθαχησζαη, θαί ηψ
Γεζπφηε, σο ζχκα πξνζήλεμαη, Μάξηπο έλδνμε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε,
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Θενηνθίνλ
Θείαο θχζεσο, νπθ ερσξίζζε, ζάξμ γελφκελνο, ελ ηή γαζηξί ζνπ, αιιά Θεφο
ελαλζξσπήζαο κεκέλεθελ, ν κεηά ηφθνλ Παξζέλνλ θπιάμαο ζε, σο πξφ ηνχ
ηφθνπ Μεηέξα παλάκσκνλ, κφλνο Κχξηνο, απηφλ εθηελψο ηθέηεπε, ζσζήλαη
δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ ακίαληνο, ακλάο ηνχ Λφγνπ, ε αθήξαηνο Παξζελνκήησξ, ελ ηψ ηαπξψ
ζεαζακέλε θξεκάκελνλ, ηφλ εμ απηήο αλσδηλσο εθιάκςαληα, κεηξνπξεπψο,

ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη! Σέθλνλ κνπ, πψο πάζρεηο ζέισλ ξχζαζζαη,
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ.
Χδή δ'
Ο θαζήκελνο ελ δφμε
Ο Θενχ ζε ζείνο έξσο, παξαδφμσο αλέθιεμε, φζελ ηψλ καζηίγσλ, ηφ πηθξφλ
θαί ππξάλ εθαξηέξεζαο, θαί ηνχο ζενχο ηψλ αζέσλ ελεπχξηζαο, θαί ςπράο,
Πακκάθαξ, ηψλ πηζηψλ θαηεδξφζηζαο.
Τπεξείδεο ηά παξφληα, δηά κφλα ηά κέλνληα, θαί ηψ ζείσ πφζσ, φιελ ηελ
ςπρήλ ζνπ πξνζέδεζαο, ηήο αζεβείαο ηφ θξάηνο φζελ έιπζαο, αζινθφξε
Αηκηιηαλέ αμηάγαζηε.
Μίαλ θχζηλ κίαλ δφμαλ, ηξηζειίνπ ζεφηεηνο, επζεβψο δνμάδσλ, Αηκηιηαλέ
πξφο ηφ ζηάδηνλ, σο ζηξαηηψηεο γελλαίνο εηζειήιπζαο, θαί ηφλ δξάθνληα, ηφλ
ηζρπξφλ θαηεδάθηζαο.
Θενηνθίνλ
Αγηάζκαηφο ζε ηφπνλ, ηνχ εκάο αγηάζαληνο, Παλαγία Κφξε, κφλελ
επξεζείζαλ δνμάδνκελ, δη' νχ νη γήλ θαηνηθνχληεο νπξαλψζεκελ, θαί δσήο
αιεζηλήο εμηψζεκελ.
Χδή ε'
Δμέζηε ηά ζχκπαληα
Ραλίζη θαηέζβεζαο, ηψλ ηεξψλ αηκάησλ ζνπ, Αηκηιηαλέ πχξ αζεταο, φζελ
ζαπκάησλ πεγήλ αλέβιπζαο, ιίκλαο αλαζηέιινπζαλ παζψλ, λφζνπο
θαηαθιχδνπζαλ, θαί βπζίδνπζαλ δαίκνλαο.
Σαζέληα ζε ηχπηεζζαη, ν δπζζεβήο πξνζέηαηηελ, φζελ ζπαξαηηφκελνο ηήλ
ζάξθα, θαί ηαίο αηθίαηο ηξαπκαηηδφκελνο, ηνχ ηξαπκαηηζζέληνο ελ ηαπξψ,
πάζνο εμεηθφληζαο, Αζιεηά ηφ καθάξηνλ.
Τπάξρσλ αλάπιεσο, ηψλ δσξεψλ ηνχ Πλεχκαηνο, λφζνπο αληάηνπο
ζεξαπεχεηο, αξξσζηεκάησλ παχεηο ηφλ θαχζσλα, πλεχκαηα δηψθεηο πνλεξά,
πάζη ηνίο ελ ζιίςεζη, βνεζείο Αμηάγαζηε.
Θενηνθίνλ
Ρνκθαία ηξσζέληα κε, ηήο ακαξηίαο ίαζαη, ηψ δξαζηηθσηάησ ζνπ θαξκάθσ, ε
ηφλ σηήξα Υξηζηφλ θπήζαζα, ιφγρε ηφλ ηξσζέληα δη' εκέ, Άρξαληε θαί
ηξψζαληα, ηήλ θαξδίαλ ηνχ φθεσο.
Χδή ο'
Ήιζνλ εηο ηά βάζε
ιβηνο θαί πιήξεο ζείαο δφμεο, ηψ καξηπξίσ Μάθαξ, ερξεκάηηζαο θαί κεη'
Αγγέισλ, ηνχο νπξαλνχο, θαηνηθείο δεφκελνο, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ψκαηνο ζλεηνχ ζχ νπθ εθείζσ, αζαλαζίαλ φζελ, δηακέλνπζαλ

θαηεθιεξψζσ, ζαλαησζεηο, δηά πφζνλ Έλδνμε, ηνχ ηά πάζε ζαλαηψζαληνο.
Μχξνλ αλαβιχδεη νία ξείζξνλ, ε ηψλ ιεηςάλσλ ζήθε, ζνχ παλφιβηε γελλαίε
Μάξηπο, θαί θαηαξγεί, ηά δπζψδε πάληνηε, ηψλ αλζξψπσλ αξξσζηήκαηα.
Θενηνθίνλ
Δχα κέλ εηξχγεζε ηνχ μχινπ, θαξπφλ ζαλαηεθφξνλ, ζχ δέ Πάλαγλε δσήο ηφ
μχινλ, θαξπνγνλείο, νχ ε γεχζηο άπαληαο, ηνχο ζαλφληαο αλεδψσζελ.
Ο Δηξκφο
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο, εθ βπζνχ αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ σο
θηιάλζξσπνο».
πλαμάξηνλ
Σή ΗΖ' ηνχ απηνχ κελφο, κλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Αηκηιηαλνχ.
ηίρνη
Αηκηιηαλφο εηο ππξάλ βεβιεκέλνο,
Υξηζηψ παξαζηάο, ηέξπεηαη ζχλ Αγγέινηο.
Ογδνάηε δεθάηε θινγί Αηκηιηαλφο εβιήζε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Παχινπ, ζεήο θαί
Οπαιεληίλεο.
Μλήκε ηνχ αγίνπ κάξηπξνο Ταθίλζνπ ηνχ ελ Ακάζηξηδη.
Ο άγηνο κάξηπο Μάξθειινο ελ θξαβάησ ππξαθησζέληη απισζείο
ηειεηνχηαη.
Οη άγηνη κάξηπξεο Γάζηνο θαί Μάξσλ μίθεη ηειεηνχληαη.
Ο φζηνο Πακβψ ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο, Ακήλ.
Χδή δ'
Οπθ ειάηξεπζαλ
Λακπξπλφκελνο, ηή ράξηηη Μαθάξηε, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηήλ ηήο θακίλνπ
ππξάλ, ππήιζεο θαί έςαιιεο, Μάξηπο ζεφπλεπζηε, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Ππξαθηνχκελνο, ηψ έξσηη Μαθάξηε, ηνχ εξαζηνχ ζνπ Υξηζηνχ, ηφ πχξ νπθ
έπηεμαο, ελ ψ δξνζηδφκελνο, πλεχκαηη έςαιιεο, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Χξαηφηεηη, ηψλ άζισλ εμσκνίσζαη ηνίο αζσκάηνηο νθέ, σξαηνηάησ Υξηζηψ,
κεζ' ψλ παξηζηάκελνο, κέιπεηο γεζφκελνο, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ

Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Κπξηψλπκε, Θεφλπκθε ηφ Υαίξέ ζνη, πίζηεη θξαπγάδνκελ, θαί γάξ εθχεζαο,
ραξάλ αλεθιάιεηνλ, Υξηζηφλ ηφλ Κχξηνλ, ψ θξαπγάδνκελ, Ο ηψλ Παηέξσλ
Κχξηνο, θαί επινγεηφο εί.
Χδή ε'
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ
Λχζαο ηά ζεβάζκαηα ηήο πιάλεο, δεζκνίο αληί ζνχ ηφλ θαηερφκελνλ,
Πάλζνθε απέιπζαο, θαί πξφο ηφ καξηχξηνλ, απηνζειψο ερψξεζαο, βνψλ
παλεχθεκε, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Δπξέζελ ηδνχ ηνίο κή δεηνχζη, κή επεξσηψζηλ επεθάλελ δέ, έθξαδεο ανίδηκε,
ζχλεηε παξάλνκνη, σο γάξ αξλίνλ άθαθνλ, ηπζήλαη έζπεπζαο, Σφλ Κχξηνλ
πκλείηε Κξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο κέγαο εκάο πξφο επσρίαλ, Αηκηιηαλφο ζπλεθαιέζαην, πξνζείο σο
εδέζκαηα, ηά απηνχ παιαίζκαηα, πλεπκαηηθψο ηξπθήζσκελ, Πηζηνί θαί
κέιςσκελ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Θενηνθίνλ
ηαγφλα κνη φκβξηζνλ ειένπο, πεγήλ ηνχ ειένπο ε θπήζαζα, θαί ηήο ακαξηίαο
κνπ, μήξαλνλ νκβξήκαηα, θαί ηήο ςπρήο κνπ πξάυλνλ, άγξηα θχκαηα,
Παξζέλε Θενηφθε Μαξία, ίλα ζε δνμάδσ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη
ςάιινπζαλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο».
Χδή ζ'
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο
Ηδείλ εθηέκελνο, Θενχ ηήλ άξξεηνλ, επθξνζχλελ θαί ηεξπλφηεηα, πάλησλ
ηεξπλψλ ηψλ ελ ηψ βίσ, εδέσο Καηεθξφλεζαο Έλδνμε, θαί ραίξσλ ηφ
καξηχξηνλ ήλπζαο, φζελ ζε πφζσ καθαξίδνκελ.
Χο ζχκα νπηψκελνο ππξί παλεχθεκε, ηνχ ηπζέληνο ψζπεξ πξφβαηνλ, ζεία
ηξαπέδε πξνζελέρζεο, νζκή πλεπκαηηθή ζπληεξνχκελνο, θαί, δφμεο αιεζνχο
αμηνχκελνο, φζελ ζμ πάληεο καθαξίδνκελ.
ήκεξνλ ε κλήκε ζνπ εκίλ εμέιακςελ, Αζινθφξε ππέξ ήιηνλ, πάζαλ
επθξαίλνπζα θαξδίαλ, πηζηψλ ηάο δηαλνίαο θσηίδνπζα, θαί ζθφηνο
λνζεκάησλ δηψθνπζα, ήλ επαμίσο καθαξίδνκελ.

Ζ ηψλ πξσηνηφθσλ εθιεθηή πκήγπξηο, ζπκπνιίηελ ζε εθηήζαην, κάξηπξεο
πάληεο ζχλ απηνίο ζε, ρνξεχνληα νξψληεο αγάιινληαη, κεζ' ψλ ηψλ
κεκλεκέλσλ ζνπ κέκλεζν, Μεγαινκάξηπο κεγαιψλπκε.
Θενηνθίνλ
Φσηί κε θαηαχγαζνλ ηψ ζψ Παλχκλεηε, ηφλ ελ ζθφηεη πνξεπφκελνλ, δίδνπ
κνη ρείξα βνεζείαο, ηά λέθε ηήο ςπρήο κνπ απέιαζνλ, παζψλ κνπ ηφ
θιπδψληνλ θφπαζνλ, απεγλσζκέλσλ θαηαθχγηνλ.
Ο Δηξκφο
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφθπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηήο Οζίαο Μαθξίλεο, αδειθήο ηνχ Μεγάινπ Βαζηιείνπ, θαί ηνχ
Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γίνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ακθνηέξσλ ηψλ
Αγίσλ αλά ηξία.
ηηρεξά ηήο Οζίαο
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Δκθηινζνθψηαηα, ηφ ηήο ςπρήο απηνθίλεηνλ, θαί αζάλαηνλ έδεημαο, δηφ θαί
εζπνχδαζαο, ακηγήο θειίδσλ, ηψλ ηήο ακαξηίαο, θαί θαζαξά ξχπνπ παληφο,
απαιιαγήλαη δεζκψλ ηνχ ζψκαηνο, κεδέλα ζπίινλ έρνπζα, κεδέ ξπηίδα
ζεφιεπηε, αιι' αγλή θαί παλάκσκνο, ηψ λπκθίσ παξίζηαζζαη.
Άθζνξνλ εηήξεζαο, ηήλ παξζελίαλ θαί άζπηινλ, θαζαξψο βηνηεχζαζα, θαί
πινχηνλ δηέλεηκαο, ηνχ Υξηζηνχ πιεξνχζα, ηήλ λνκνζεζίαλ, ψ εθνινχζεζαο
ηήλ γήλ, θαηαιηπνχζα θαί ηά πεξίγεηα, δηφ ζνη ηά νπξάληα, θαί νπξαλφλ
εραξίζαην, Ηεζνχο ν θηιάλζξσπνο, θαί σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Αίγιε θαηειάκπεην, θσηνεηδεί ζνπ ηφ πξφζσπνλ, θαί ζαλνχζεο Παλεχθεκε,
Υξηζηνχ ζε δνμάζαληνο, σο απηνχ παξζέλνλ, ζενεηδεζηάηελ, σο ειεήκνλα
θαηδξάλ, σο ζπκπαζή ηε θαί ζενξξήκνλα, δσήλ γάξ ηήλ ηζάγγεινλ, επί ηήο
γήο Πεπνιίηεπζαη, θαί Θεψ επεξέζηεζαο, δηά βίνπ ιακπξφηεηνο.
ηηρεξά ηνχ Οζίνπ

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη
Χο αζηέξα παγθφζκηνλ, λνεηψο αλαηείιαληα, ηψ ηήο Δθθιεζίαο ζε
ζηεξεψκαηη, αλεπθεκνχκελ καθάξηε, ηαίο ζείαηο ζνπ ιάκςεζη, θσηηδφκελνη
αεί, θαί ςπρήλ θαί δηάλνηαλ, νη ηηκψληέο ζνπ, ηήλ θσζθφξνλ εκέξαλ εηεζίσο,
Ηεξέ ζαπκαηνθφξε, ηψλ κνλζζηψλ εγθαιιψπηζκα.
Ααξψλ ψζπεξ δεχηεξνο, ηψ ηήο ξάβδνπ βιζζηήκαηη, ζείνλ ηεξάηεπκα Πάηεξ
γέγνλαο, θαί σο Μσζήο χδσξ ζηε, εθ πέηξαο εμήγαγεο, σο Ζιίαο δέ λεθξφλ,
πξνζεπρή ζνπ εμήγεηξαο, ζαπκαδφκελνο, ηνίο κεγίζηνηο ζεκείνηο, θαί ηαίο
ζείαηο, ιακπξπλφκελνο επθιείαηο, Γίε ζεφθξνλ παλφιβηε.
Σήλ ηνχ πλεχκαηνο έιιακςηλ, πξνθαλψο θιεξσζάκελνο, πνλεξίαο πλεχκαηα
απεδίσμαο, θαί ηεξφλ θξνληηζηήξηνλ, ςπρψλ θαηεζθεχαζαο, ελ ψ ζψδεηαη
πιεζχο, θαζ' εθάζηελ ηηκψζά ζνπ, ηά κλεκφζπλα, ηνχο αλδξείνπο αγψλαο,
θαί ζαπκάησλ, ηά παξάδνμα ελ πίζηεη, Γίε Παηέξσλ ηφ θαχρεκα.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Καηαθξίζεσο ιχηξσζαη, Παλαγία Θεφλπκθε, θαί δεηλψλ πηαηζκάησλ κε, ηφλ
αλάμηνλ, θαί ηνχ ζαλάηνπ 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
Ζ ακλάο ε θπήζαζα, ηφ αξλίνλ ηφ άθαθνλ, ηφ ηήλ ακαξηίαλ ειζφλ ηάζαζζαη,
παληφο ηνχ θφζκνπ παλάκσκε, νηθείσ ελ αίκαηη, ηφ ζθαγέλ ππέξ εκψλ, θαί
δσψζαλ ηά ζχκπαληα, ζπ κε έλδπζνλ, γπκλσζέληα ηήο πάιαη αθζαξζίαο, εμ
εξίνπ ηνχ ζνχ ηφθνπ, πεξηβνιήλ ζείαο ράξηηνο.
Απνιπηίθηνλ ηήο Οζίαο
Ήρνο πι. δ'
Δλ ζνί Μήηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβψλ γάξ ηφλ ζηαπξφλ,
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηησλ εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο,
παξέξρεηαη γάξ επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, νζία Μαθξίλα ηφ πλεχκά ζνπ.
Απνιπηίθηνλ ηνχ Οζίνπ
Ήρνο πι. δ'
Δλ ζνί Πάηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβψλ γάξ ηφλ ζηαπξφλ,
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηησλ εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο,
παξέξρεηαη γάξ επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, ζηε Γίε ηφ πλεχκά ζνπ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ
νη επφκελνη δχν.

Ο θαλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Νχκθελ αγλήλ Υξηζηνχ ζε Μαθξίλα ζηέθσ.
Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο δ'
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Νπκθίνλ ηφλ άρξαληνλ, ηήο ηψλ ςπρψλ σξαηφηεηνο, Μαθξίλα παλέλδνμε, φλ
επεπφζεζαο, φλ εγάπεζαο, εμ φιεο ηήο θαξδίαο, θσηίζαη δπζψπεζνλ, ηνχο
αλπκλνχληάο ζε.
Τπάξρσλ ε άβπζζνο, ηήο ππέξ λνχλ αγαζφηεηνο, Υξηζηέ ζνχ ηήλ άζπηινλ,
λχκθελ εδφμαζαο, ηήλ ηψ έξσηη, ηψ ζψ θαζεινπκέλελ, Μαθξίλαλ ηήλ
άκσκνλ, θαί παλανίδηκνλ.
Μαθξίλα παλεχθεκε, ηήο παξζελίαο ηφ θαχρεκα, ζεξκψο δηεηήξεζαο,
αδηαιψβεηνλ, δη' αζθήζεσο, ηήο ζήο θαί πνιηηείαο, ηήλ ζάξθα ηψ πλεχκαηη,
θαζππνηάμαζα.
Θενηνθίνλ
Φσζθφξνο αλέηεηιελ, ελ ηαίο θαξδίαηο Παλάκσκε, ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ ζε,
ηήλ Θενκχηνξα, θαί δηεχγαζελ, εκέξα ζειαζθφξνο, Υξηζηφο ν εθ κήηξαο ζνπ,
ιάκςαο Θεφλπκθε.
Ο θαλψλ ηνχ Οζίνπ, θέξσλ Αθξνζηηρίδα.
Γφμεο θξνηψ ζε ηφλ θεξψλπκνλ κάθαξ. Ησζήθ.
Ήρνο δ'
Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο
Γηφινπ, ηαίο πξφο ηφ ζείνλ λεχζεζη, θαιισπηδφκελνο, ηφλ ζφλ ηαπξφλ
αλέιαβεο ζνθέ, θαί Υξηζηψ εθνινχζεζαο, ηφ ηήο ζαξθφο ζνπ θξφλεκα, Γίε
λεθξψζαο δη' αζθήζεσο.
Οξζξίζαο, πξφο ηφλ ηήο δφμεο άδπηνλ, Ήιηνλ ζηε, νινθαλήο γεγέλεζαη
αζηήξ, θαί πηζηνχο θαηεθψηηζαο, ηψλ αξεηψλ καθάξηε, θαί ηψλ ζαπκάησλ ζνπ
ιακπξφηεζη.
Ξελψζαο, ηφλ ινγηζκφλ ζνπ Πάλζνθε, ηψλ ελ ηψ θφζκσ ηεξπλψλ,
ππεξθνζκίνπ δφμεο εξαζηήο, αιεζέζηαηνο γέγνλαο, κεηά ζαξθφο ηφλ
άζαξθνλ, θαηαπαιαίζαο ζεία ράξηηη.
Θενηνθίνλ
Ζιίνπ ηνχ λνεηνχ Παλάκσκε, ζθήλσκα γέγνλαο, ηαίο ζετθαίο ιακπξφηεζηλ
εκάο, επζεβψο θαηαπγάζαληνο, θαί ηήλ αριχλ δηψμαληνο, ηήο αγλσζίαο
αεηπάξζελε.

Σήο Οζίαο
Χδή γ'
Οπθ ελ ζνθία
Ζγιατζκέλε, θαιινλή ζενζδφσ θαί ράξηηη, θαί Μαξηχξσλ επθιεψο,
θαηαγνκέλε ηφ γέλνο εκλή, ηφλ ηξφπνλ εδήισζαο, ηνχησλ ηφλ έλζενλ.
Νφκσ ηψ ζείσ, πεηζαξρνχζα Παξζέλε θαηέιηπεο, ηήλ ηνχ βίνπ ηαξαρήλ, θαί
ηνχο ζνξχβνπο δηέθπγεο, λεζηείαηο δεήζεζη, πφζσ ζρνιάδνπζα.
Αγησζχλελ, απαιψλ εμ νλχρσλ επφζεζαο, νθζαικνίο ηε κεηξηθνίο,
ηεηεξεκέλε δηέκεηλαο, Μαθξίλα παλάθζνξνο, θαί παλακψκεηνο.
Θενηνθίνλ
Γήλ ζε παξζέλνλ, Παλαγία Παξζέλε γηλψζθνκελ, σο ηφλ ζηάρπλ ηήο δσήο,
εκίλ αζπφξσο βιαζηήζαζα, δη' νχ ζηεξηδφκελνη, ζέ καθαξίδνκελ.
Σνχ Οζίνπ
Δπθξαίλεηαη επί ζνί
Σαίο ζείαηο καξκαξπγαίο, θαηαζηξαπηφκελνο θσζηήξ γέγνλαο, θσηαγσγψλ
πίζηεη ζνη, ηνχο πξνζεξρνκέλνπο καθάξηε.
Χδήγεζαο πξφο δσήλ, ηνχο επνκέλνπο ζνη θαιψο ζηε, ηά ηήο ζαξθφο πάζε
γάξ, ζεία δπλαζηεία ελέθξσζαο.
πλήθζεο ζενπξεπψο, ηνίο νπξαλίνηο, επί γήο βίνλ γάξ, αγγειηθφλ έδεζαο,
Γίε ζενθφξε Παηήξ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Δλψθεζελ επί ζνί, ν θαηνηθψλ ηνχο νπξαλνχο Άρξαληε, φλ εθηελψο αίηεζαη,
ζψζαη ηάο ςπράο ηψλ πκλνχλησλ ζε
Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ Ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή, θαί ζηεξέσκα».
Κάζηζκα ηήο Οζίαο
Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Ζ άκσκνο ακλάο, θαί αγλή ηψ Κπξίσ, ζπλήθζεο κπζηηθψο, ελ ζεκλφηεηη βίνπ,
ηψ θάιιεη ηήο ράξηηνο, ζεαπηήλ σξατζαζα, φζελ είιεθαο, ηψλ ηακάησλ ηήλ
ράξηλ, ηαηξεχνπζα, ηά αξξσζηήκαηα πάληα, δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο.
Σνχ Οζίνπ Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Σψ Θεψ απφ βξέθνπο αλαηεζείο, θαί απηψ κέρξη ηέινπο αθνινπζψλ, Παηήξ
εκψλ ζηε, ραξηζκάησλ ηεηχρεθαο, θαί ηψλ δαηκφλσλ πιήζε, δηψμαο ηή

ράξηηη, εηο ηνχ Κπξίνπ αίλνλ, κνλήλ σθνδφκεζαο, φζελ παξαδφμσο, θαί
λεθξνχο εμηψζεο, εγείξαη παλεχθεκε, αδηζηάθησ δεήζεη ζνπ, δηά ηνχην
βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνηο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Πεηξαζκνίο πνιππιφθνηο πεξηπεζψλ, εμ ερζξψλ ανξάησλ θαί νξαηψλ, ηψ
ζάισ ζπλέρνκαη ηψλ ακέηξσλ πηαηζκάησλ κνπ, θαί σο ζεξκήλ αληίιεςηλ, θαί
ζθέπελ γηλψζθσλ ζε, ηψ ιηκέλη πξνζηξέρσ, ηήο αγαζφηεηνο, φζελ Παλαγία,
ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, αζπφξσο ηθέηεπε, ππέξ πάλησλ ηψλ δνχισλ ζνπ,
ηψλ απαχζησο πκλνχλησλ ζε, πξεζβεχνπζα απηψ εθηελψο, ηψλ πηαηζκάησλ
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ άρξαληνλ ηφθνλ ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σήο πιεπξάο ινγρεπζείζεο ζνπ πιαζηνπξγέ, ηνχ ηήλ κήηξαλ αιφρεπηνλ ηήλ
εκήλ, ηεξήζαληνο ηψ ηφθσ ζνπ, θαί ινγρεχζαληνο ηχξαλλνλ, αλαπιάηηηο
Δχαλ, ηήλ ζείαλ αλάπιαζηλ, πιαζηνπξγεζείο ηή θχζεη, Αδάκ πξψηνπ
δεχηεξνο, φζελ αθππλψζαο, ηφλ θπζίδσνλ χπλνλ, δσήλ πάζη δέδσθαο, σο εμ
χπλνπ γάξ ήγεηξαο, πάληαο Λφγε ππλψζεη ζνπ, εκνχ δέ ηήλ θαξδίαλ δεηλψο,
θαηειφγρεπζαο Σέθλνλ ηψ πάζεη ζνπ, θαί ηή ζή αθππλψζεη, δσήο κε
εζηέξεζαο.
Σήο Οζίαο
Χδή δ'
Ο θαζήκελνο ελ δφμε
Νεθξσζείζα λχλ ηψ θφζκσ, θαί ηνχ θφζκνπ ηνίο πξάγκαζη, ηψ Θεψ δήλ
κφλσ, πφζσ ζετθψ εδηθαίσζαο, ηνχ ζνχ λπκθίνπ ηφ θάιινο δηαζψδνπζα,
αδηάθζνξνλ, θαί θαζαξφλ Παλζεβάζκηε.
Ζ δειψζαζα ηήλ ζέθιαλ, ηήλ ζεπηήλ πξσηνκάξηπξα, θαί ηφλ ζείνλ ηαχηεο,
βίνλ κηκνπκέλε ηήο πίζηεσο, εμ επηπλνίαο ελζένπ, ηαχηεο άλσζελ, θαί ηφ
φλνκα, ζπκβνιηθψο ππεδέμαην.
Νπκθαγσγνχζα παξζέλνπο, ζχ Μαθξίλα πξνζήγαγεο, ηψ παξζέλσ Λφγσ,
ηψ εθ ηήο Παξζέλνπ εθιάκςαληη, ηψ απαζεί γάξ νηθείαλ θαί αξκφδηνλ, ηήλ
απάζεηαλ, ηαχηαηο ζαθψο ππεδείθλπεο.
Θενηνθίνλ
Υαξηζκάησλ ζεία ξείζξα, θαί πεγαί ηψλ ηάζεσλ, θαί ηνχ ζείνπ πινχηνπ, αη
δηαλνκαί δηαδίδνληαη, δσαξρηθήο εθ παιάκεο Θενλχκθεπηε, ηνχ ηερζέληνο, εθ
ηήο ζήο γαζηξφο ραξηηψλπκε.
Σνχ Οζίνπ
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα
Σή ηνχ Πλεχκαηνο αυισ ιακπαδνπρία, ηφλ λνχλ ζνπ θσηηδφκελνο, ζαξθφο
ηήλ απάηελ, φλεηξνλ ιειφγηζαη, ηήλ άλσ ζε κέλνπζαλ, πφιηλ ζενθφξε

ζθνπνχκελνο.
Οκβξνηφθνο σο λεθέιε ηή Βπδαληίδη, επηθαλείο θαηήξδεπζαο, ηαχηελ ηαίο
αξδείαηο, ηήο δηδαζθαιίαο ζνπ, ςπρψλ θξνληηζηήξηνλ, Γίε αλεγείξαο
ιακπξφηαηνλ.
Νεθξσζείο ηή ακαξηία δη' εγθξαηείαο, λεθξνίο ηφ δήλ δεδψξεζαη, ζεία
ζπκκαρία, χδσξ δέ αλέβιπζαο εκίλ θαηαλχμεσο, Γίε ηνίο ηεινχζη ηήλ κλήκελ
ζνπ.
Θενηνθίνλ
Φσηνθφξνλ ζε ιπρλίαλ ηφ ζείνλ θέγγνο, ελ ζή γαζηξί βαζηάζαζαλ, έγλσκελ,
Παξζέλε, φζελ δπζσπνχκέλ ζε, θσηί ζνπ θαηαχγαζνλ, πάλησλ ηάο ςπράο
ηψλ πκλνχησλ ζε.
Σήο Οζίαο
Χδή ε'
Αζεβείο νπθ φςνληαη
Ρππσζήλαη πάζεζη, ηφ θάιινο ηφ ζεπηφλ, ηήο ςπρήο θαί ζενεηδέο, νπθ
ελέζρνπ πάλζνθε, θάιινο ηφ άθξαζηνλ, ηνχ ζεπηνχ Νπκθίνπ ζνπ, ελλννχζα
Καιιηπάξζελε.
Ηζρπξάλ παξάθιεζηλ, πινπηνχζα ηφλ Υξηζηφλ, αζθαιή ηε θαί αξξαγή, ηψλ
παζψλ ελέθξσζαο, ηφ πνιπηάξαρνλ, εθ λπθηφο νξζξίδνπζα, θαί δνμάδνπζα
ηφλ Κχξηνλ.
ηαζεξάλ εηήξεζαο, ηήλ γλψκελ ηψ Υξηζηψ, επ' απηψ γάξ απφ γαζηξφο,
επεξξίθεο άκσκε, ψ θαί αλέζεθαο, θαί ςπρήλ θαί ζψκά ζνπ, εθ λεφηεηνο
αζθήζαζα.
Θενηνθίνλ
Σφλ Υξηζηφλ εγέλλεζαο, ηφλ Κηίζηελ ηνχ παληφο, ηφλ εκάο πξφο δηαθζνξάλ,
εθνπζίσο ξεχζαληαο, αλακνξθψζαληα, θαί πξφο δφμαλ άθξαζηνλ, Θενκήηνξ
αλπςψζαληα.
Σνχ Οζίνπ
χ Κχξηέ κνπ θψο
Δλ φξεη Ηεξάο, πνιηηείαο ηζηάκελνο, ηψλ βάζεσλ ηήο θαξδίαο, ππειχζσ ηά
πάζε, θαί ηψ Θεψ σκίιεζαο.
Ράβδνπ σο Ααξψλ, μελνηξφπσ βιαζηήκαηη, γεγέλεζαη ζενθφξε, Ηεξφλ ηνχ
Γεζπφηνπ, θαί ζείνλ Ηεξάηεπκα.
Χζείσλ δσξεψλ, εθ Θενχ δσξνπκέλσλ ζνη! δηθέιιε γάξ πξνζεπρψλ ζνπ,
χδσξ δσλ εθ ιαγφλσλ ηήο γήο, Πάηεξ εμήγαγεο.

Θενηνθίνλ
Ννχο νπθ αγγειηθφο, νπθ αλζξψπηλνο δχλαηαη, Παλάκσκε εξκελεχζαη, ηήο
θξηθηήο ζνπ ινρείαο, ηφ βάζνο ηφ απφξξεηνλ.
Σήο Οζίαο
Χδή ο'
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
Ο πφζνο, ηνχ Υξηζηνχ ελαθκάδσλ ζαθέζηαηα, ηή δηαλνία ζνπ πάζαλ, αξεηήο
ηδέαλ δηαθεξφλησο, εκθπηεχεη, θαί επζεβείαο ζεία δηδάγκαηα.
Τκλνχζα, ηφλ Θεφλ ηαίο απαχζηνηο δεήζεζη, ηήλ θαξηεξάλ επεζπάζσ παξ'
απηνχ Παξζέλε επηθνπξίαλ, θαί ελζένπ, παξζελίαο ηήλ ράξηλ απείιεθαο.
ηεθάλσ, ηψλ ραξίησλ Υξηζηφο εζηεθάλσζελ, σο θαζαξάλ ζε Παξζέλνλ, θαί
ρνξνχ παξζέλσλ θαζεγνπκέλελ, θαί ζαιάκνηο, νπξαλίνηο ζεφθξνλ
εζθήλσζελ.
Θενηνθίνλ
Δλψζεη, ηά ηφ πξίλ δηεζηψηα ζπλέδξακε, δπφ γάξ θχζεηο αιιήιαηο, ελσκέλαο
έηεθεο απνξξήησο, Θεφλ Λφγνλ, αιεζψο ζαξθσζέληα Παλάκσκε.
Σνχ Οζίνπ
Δηξκφο ν απηφο
Όςσζαο, πξφο Θεφλ ηήο θαξδίαο ηφλ έξσηα, θαί εηαπείλσζαο πάζε, θαί
νθξχλ δαηκφλσλ θαηέβαιεο, ζενθφξε, κνλαζηψλ αδηάζεηζηνλ έξεηζκα.
Μαζηίμαο, εγθξαηείαο πιεγαίο Πάηεξ ζηε, γήλ ηψλ παζψλ ειπηξψζσ, ηήο
απηψλ δνπιείαο πιήζνο αδχγσλ, θαί κηγάδσλ, επζεβψο επνκέλσλ ζνη
έλδνμε.
ιβηνο, αξεηψλ θαί ζαπκάησλ ιακπξφηεζη, γεγελεκέλνο κεηέβεο, πξφο ηήλ
άλσ πφιηλ Γίε ζεφθξνλ, θαί πξεζβεχεηο, ιπηξσζήλαη θηλδχλσλ ηήλ πνίκλελ
ζνπ.
Θενηνθίνλ
Νέθξσζνλ, ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε παλάκσκε, ε ηήλ δσήλ ηψλ απάλησλ,
απνξξήησ ιφγσ θπήζαζα, θαί ηφλ λνχλ κνπ, ηαξαζζφκελνλ Κφξε
εηξήλεπζνλ.
Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δεηψλ
Αγλεία ςπρήο, ελζέσο νπιηζάκελνο, θαί άπαπζηνλ επρήλ, σο ιφγρελ

ρεηξηζάκελνο, θξαηαηψο δηέθνςαο, ηψλ δαηκφλσλ Γίε ηάο θάιαγγαο,
ζαπκαηνπξγέ Παηήξ εκψλ, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.
Ο Οίθνο
Πψο επαηλέζσ ηνχο ζνχο αγψλαο, ζηε Πάηεξ, ν ηάιαο; ηψλ δαθξχσλ δέ
πψο ηφ πέιαγνο εμεξεχμνκαη; ζχ γάξ ηψ βίσ ελδηαπξέπσλ, ηψλ Αγγέισλ
θαηέιαβεο ηήλ ρνξείαλ, πάληα ζρεδφλ ηά πάζε εγθξαηεία λεθξψζαο ζνθέ, θαί
ζάξθα δνπιαγσγήζαο, θαζππέηαμαο ηαχηελ ηψ πλεχκαηη, επρήλ δέ έρσλ σο
κάραηξαλ, ηφλ ηνχ ζθφηνπο πξνζηάηελ θαηέβαιεο, πξεζβεχσλ απαχζησο
ππέξ πάλησλ εκψλ.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο νζίαο Μαθξίλεο, αδειθήο ηνχ
Μεγάινπ Βαζηιείνπ.
ηίρνη
Φξνλνχζ' αδειθά ηνίο αδειθνίο Μαθξίλα,
Σνχηνηο αδειθά ζπγθαηνηθείο θαί πφινλ.
Σή δ' ελάηε δεθάηε Μαθξίλαλ λφεο έλζελ άεηξαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γίνπ ηνχ
ζαπκαηνπξγνχ.
ηίρνη
Γεχε ηειεπηήο θαί ζχ, πακκάθαξ Γίε,
Έλδνμε θιήζηλ, αιιά θαί πξάμηλ πιένλ.
Σή απηή εκέξα, νη άγηνη ηέζζαξεο ζπλαζθεηαί ελ εηξήλε ηειεηνχληαη.
Μλήκε ηνχ ελ αγίνηο παηξφο εκψλ Θενδψξνπ, ηνχ θαηά ηήλ Λαχξαλ ηνχ
αγίνπ άββα αζθήζαληνο, θαί έπεηηα αξρηεπηζθφπνπ Δδέζζεο γεγνλφηνο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σήο Οζίαο
Χδή δ'
Ο δηαζψζαο ελ ππξί
Μφλνλ πνζνχζα ηφλ Υξηζηφλ, θαί ηειεηνηάηεο αγάπεο, σο ηεηξσκέλε
πξνθαλψο, αλεβφαο, Γξακνχκαη νπίζσ ζνπ, ππεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Απσζακέλε ηψλ παζψλ, ηάο πνιπηαξάρνπο θηλήζεηο, ηήο απαζείαο ηφλ
θαηδξφλ, ελεδχζσ ρηηψλα θξαπγάδνπζα, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Καηαιαβνχζα ηήλ νθξχλ, ηήλ ζεξησδψο επεξκέλελ, ηνχ αξρεθάθνπ
δπζκελνχο, ηφ βξαβείνλ ηήο λίθεο απείιεθαο, Αμηάγαζηε ςάιινπζα, ν Θεφο ν

ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Ρήμνλ πηαηζκάησλ ηάο ζεηξάο, ηή ζή κεηξηθή παξξεζία, ηψλ επζεβψο ηε θαί
πηζηψο, κεισδνιπλησλ ηψ ηφθσ ζνπ Πάλαγλε, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Σνχ Οζίνπ
Δλ ηή θακίλσ
Μνλήλ Σξηάδνο, ηήλ ζήλ θαξδίαλ απεηέιεζαο, φζελ κνλαζηψλ αλήγεηξαο
επαγέο, ζενθφξε θξνληηζηήξηνλ, Δπινγεκέλνο εί ν Θεφο κνπ, θξαπγάδσλ θαί
Κχξηνο.
Αλαζηνκψζαο, ζνχ ηήλ πεγήλ ηψλ ζαπκάησλ Πάηεξ ζηε, χδσξ ζσηεξίαο
έβιπζαο, ηνίο πηζηψο εθηεινχζί ζνπ ηήλ θνίκεζηλ, Γίε ζαπκάζηε, ηψλ
κνλαζηψλ θσζηήξ δηαπγέζηαηε.
Καηαθνζκήζαο, ηαίο αξεηαίο ηφλ βίνλ ζνπ γέγνλαο, φινο θσηαπγήο, θαί
ζηχινο θσηνεηδήο, ηψλ ςαιιφλησλ πξνεγνχκελνο, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ
λαψ, ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.
Θενηνθίνλ
Αγησηέξαλ, ηψλ Υεξνπβίκ ζέ απεηξγάζαην θφξε, ν Θεφο ν Άγηνο εκθαλψο,
αγηάδσλ ηνχο θξαπγάδνληαο, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ, ππάξρεηο
παλάκσκε.
Σήο Οζίαο
Χδή ε'
Παίδαο επαγείο
Ηεξνπξεπεί ζνπ πνιηηεία, θαί βίσ θεθαζαξκέλσ δηαπξέπνπζα, άζπινλ
αλάζεκα, θάιινο ηε απφζεηνλ, ζενεηδέο αγιάτζκα, ψθζεο Παλεχθεκε, ηφλ
Κχξηνλ πκλείηε βνψζα, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Νέθξσζηλ παζψλ ελδεδπκέλε, πξφο ζείαλ αζαλαζίαλ κεηαβέβεθαο, άξηζηα
δηδάμαζα, θαί θηινζνθψηαηα, ηφ ηήο ςπρήο αζάλαηνλ, θαί απηνθίλεηνλ, Σφλ
Κχξηνλ πκλείηε βνψζα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αίγιε ηξηιακπνχο θσηνρπζίαο, ηφλ λνχλ ιακπνκέλε θαί ηφ πξφζσπνλ,
χπλσζαο Παλφιβηε, χπλνλ ηφλ καθάξηνλ, κεη' επθξνζχλεο βιέπνπζα ηφλ ζνί
πνζνχκελνλ, θαί Κχξηνλ πκλείηε βνψζα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Θενηνθίνλ
έ ηήλ θηβσηφλ ηήλ παλαγίαλ, ηήλ επηζθηαδνκέλελ ζείσ Πλεχκαηη, ηήλ ηφλ
πξναηψληνλ, Λφγνλ θαί ατδηνλ, δη' επζπιαγρλίαλ άθαηνλ, ελαλζξσπήζαληα,
ηεθνχζαλ Θενκήηνξ, πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.

Σνχ Οζίνπ
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι
Ράβδνπ ζνπ βιαζηήκαηη Θεφο ηήλ ζήλ θαηάθαξπνλ, ςπρήλ εδήινπ νθέ,
θαηαθπηεχνπζαλ έγθαξπα, ινγηθά θπηά ζεία ξνπή, ελ Παξαδείζσ ηήο
ηξπθήο, ηψλ κνλαζηψλ ηήλ πιεζχλ, ηψλ βνψλησλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ
Κχξηνλ.
Ο λνχο ζνπ ηαίο ζείαηο θαιινλαίο, θαηαζηξαπηφκελνο, σξαίνο πέθπθε, θαί
λχλ ηφ έζραηνλ έθζαζε, ηψλ θαιψλ σο θαζαξψηαηνο, ζέζεη ζενχκελνο αεί,
θαί κέιπσλ πάληνηε, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ίλα ζε θσλαίο ραξκνληθψο, παλεγπξίδνληεο, Γίε γεξαίξσκελ, ζψζνλ ηήλ
πνίκλελ ζνπ πάληνηε, ηήλ ζήλ κλήκελ ενξηάδνπζαλ, θαί θαζνδήγεη πξφο
Θενχ, εηζφδνπο ςάιινπζαλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
θζεο πιαηπηέξα νπξαλψλ, Θεφλ ρσξήζαζα, Μαξία πάλαγλε, φλ θαζηθέηεπε
Γέζπνηλα, ηψλ παζψλ ηψλ ζπλερφλησλ κε, θαί ηήο κειινχζεο θνβεξάο δίθεο
κε ξχζαζζαη, ηφλ βνψληα, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Σήο Οζίαο
Χδή ζ'
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο
Σφ έιενο φλησο ηνχ Θενχ ηφ πινχζηζλ, κηκνπκέλε δηεηέιεζαο, ηξέθνπζα
πάληαο ηνχο πελία, θαηαπεπνλεκέλνπο παλεχθεκε, εληεχζελ ν ειεήκσλ
εδφμαζε, ζέ ηήλ θαλείζαλ ειεήκνλα.
Δλψπηνλ έζηεο ηνχ Θενχ Παλέλδνμε, θσηνθφξνλ θψο γάξ γέγνλαο, βίσ θαί
ιφγσ θνζκνπκέλε, θαί ηνίο παληνδαπνίο πξνηεξήκαζη, θαί γέλνπο ηήλ
επδνμίαλ ιακπξχλνπζα, ηαίο ππεξηάηαηο αλαβάζεζη.
Φαλφηαηνλ ψθεζαο παζηφλ, θαί ζάιακνλ, ψ Μαθξίλα επνπξάληνλ, έλζα
παξζέλε γελνκέλ, ζχλ ηνίο Αρηεξεχζη ζπγγφλνηο ζνπ, δπζψπεη παξξεζία ηφλ
Κχξηνλ πάληαο, ζσζήλαη ηνπο πκλνχληάο ζε.
Θενηνθίνλ
Χξαίνο ελ θάιιεη ν θαξπφο θαί έθιακπξνο, παξά πάληαο ηήο θνηιίαο ζνπ, ζχ
γάξ Παξζέλε Θενηφθε, Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ εγέλλεζαο, θαλέληα εηο ηφ ζψζαη
ηφλ άλζξσπνλ, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ.

Σνχ Οζίνπ
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο
έ ηψλ αξεηψλ επκνξθία, Πάηεξ σο Άγγεινλ θαλέληα, θαί πξφο νπξαλνχο
αλαπηάληα, θερξπζσκέλαο έρνληα πηέξπγαο, πεξηραξψο γεξαίξνκελ, θαί
επζεβψο εγθσκηάδνκελ.
Ήιηνο πνιχθσηνο ψζπεξ, εθ ηήο Δψαο αλαηείιαο, Γίε Παληαρνχ ηάο αθηίλαο,
ηψλ άξεηψλ ηε θαί ηψλ ζαπκάησλ ζνπ, πεξηθαλψο εμήπισζαο, θσηαγσγψλ
θφζκνπ ηά πέξαηα.
Φέγγνο πξφο αλέζπεξνλ Πάηεξ, θσηνεηδήο γεγελεκέλνο, ηή ηψλ αξεηψλ
θσηαπγία, κεηέβεο ραίξσλ θαί θαηεζθήλσζαο, φπνπ Οζίσλ πλεχκαηα, ππέξ
ηήο πνίκλεο ζνπ δεφκελνο.
Θενηνθίνλ
Φείζαί κνπ Υξηζηέ φηαλ έιζεο, θξίλαη ηφλ θφζκνλ κεηά δφμεο, έρσλ
δπζσπνχζάλ ζε Λφγε, ηήλ Θενηφθνλ ηήλ αεηπάξζελνλ, ηά ηψλ Αγγέισλ
ηάγκαηα, θαί ηψλ Οζίσλ ηήλ νκήγπξηλ.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκληνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή, Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Κ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Δλδφμνπ Πξνθήηνπ Ζιηνχ ηνχ Θεζβίηνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, εηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο
ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Ο ηφλ Θεζβίηελ Ζιίαλ, ππξίλσ άξκαηη, απφ ηήο γήο νηθηίξκνλ, κεηαζέκελνο
Λφγε, ηαίο ηνχηνπ ηθεζίαηο, ζψζνλ εκάο ηνχο πηζηψο ζε δνμάδνληαο, θαί ηήλ
απηνχ εθηεινχληαο ραξκνληθψο, ζείαλ κλήκελ θαί ζεβάζκηνλ. (Γίο)
Οπ ζπζζεηζκψ αιι' ελ αχξα, ιεπηή ηεζέαζαη, Θενχ ηήλ παξνπζίαλ,' Ζιηνχ
ζενκάθαξ, θσηίδνπζάλ ζε πάιαη, άξκαηη δέ, επνρνχκελνο ηέζξηππνο, ηφλ
νπξαλφλ δητππεχεηο μελνπξεπψο, ζαπκαδφκελνο ζεφπλεπζηε. (Γίο)
Σνχο Ηεξείο ηήο αηζρχλεο, μίθεη θαηέζθαμαο, ηφλ νπξαλφλ ηή γιψηηε, επί γήο

ηνχ κή βξέρεηλ, επέζρεο δήισ ζείσ ππξπνιπζείο, Διηζαίνλ δέ έπιεζαο, ηήο
κεισηήο επηδφζεη δηπιήο ζνθέ, Ζιηνχ ελζένπ ράξηηνο. (Γίο)
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Βπδαληίνπ
Γεχηε ηψλ νξζνδφμσλ ηφ ζχζηεκα, ζπλαζξνηζζέληεο ζήκεξνλ, ελ ηψ
παλζέπησ λαψ ηψλ ζεεγφξσλ Πξνθεηψλ, ςαικηθψο άζσκελ ελαξκφληνλ
κέινο, ηψ ηνχηνπο δνμάζαληη, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ, θαί ελ ραξά θαί
αγαιιηάζεη αλαβνήζσκελ, Υαίξνηο επίγεηε άγγειε, θαί νπξάληε άλζξσπε, Ζιία
κεγαιψλπκε, Υαίξνηο ν δηπιήλ ηήλ ράξηλ Παξά Θενχ θνκηζάκελνο, Διηζαίε
παλζεβάζκηε, Υαίξεηε αληηιήπηνξεο ζεξκνί, θαί πξνζηάηαη θαί ηαηξνί, ηψλ
ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ ηνχ θηινρξίζηνπ ιανχ, απφ πάζεο πξνζβνιήο
ελαληίαο θαί πεξηζηάζεσο, θαί παληνίσλ θηλδχλσλ ιπηξψζαζζε, ηνχο πηζηψο
εθηεινχληαο, ηήλ παλένξηνλ κλήκελ πκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ
ηφθνλ, ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο, εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ
ηήο Αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ
δπάδη θχζεσλ αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή
πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δίζνδνο. Σφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά Αλαγλψζκαηα.
Βαζηιεηψλ γ' ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 17, 1-24)
Δγέλεην ιφγνο Κπξίνπ πξφο Ζιηνχ ηφλ Πξνθήηελ, θαί είπε πξφο Αραάβ, Εή
Κχξηνο ν Θεφο ηψλ δπλάκεσλ, ν Θεφο Ηζξαήι ψ παξέζηελ ελψπηνλ απηνχ
ζήκεξνλ, εη έζηαη ηά έηε ηαχηα δξφζνο θαί πεηφο, εί κή δηά ζηφκαηφο κνπ. Καί
εγέλεην ξήκα Κπξίνπ πξφο Ζιηνπ, ιέγνλ, Πνξεχνπ εληεχζελ θαη' αλαηνιάο,
θαί θξχβεζη ελ ηψ ρεηκάξξσ Υνξξάζ, ηψ επί πξνζψπνπ Ηνξδάλνπ, θαί έζηαη
εθ ηνχ ρεηκάξξνπ πίεζαη χδσξ, θαί ηνίο θφξαμηλ εληεινχκαη ηνχ δηαηξέθεηλ ζε
εθεί. Καί επνξεχζε, θαί εθάζηζελ ελ ηψ ρεηκάξξσ Υνξξάζ, επί πξφζσπνλ ηνχ
Ηνξδάλνπ, θαί νη θφξαθεο έθεξνλ απηψ άξηνπο ηφ πξστ, θαί θξέαο ηφ δείιεο,
θαί εθ ηνχ ρεηκάξξνπ έπηλελ χδσξ. Καί εγέλεην κεζ' εκέξαο, θαί εμεξάλζε ν
ρείκαξξνο, φηη νπθ εγέλεην πεηφο επί ηήο γήο. Καί εγέλεην ξήκα Κπξίνπ πξφο
Ζιηνχ, ιέγσλ, Αλάζηεζη θαί πνξεχζεηη εηο αξεθζά ηήο ηδσλίαο, θαί θαζίζε
εθεί, θαί ηδνχ εληεινχκαη γπλαηθί ρήξα ηνχ δηαηξέθεηλ ζε. Καί αλέζηε, θαί
επνξεχζε εηο αξεθζά, εηο ηφλ ππιψλα ηήο πφιεσο. Καί ηδνχ εθεί γπλή ρήξα
ζπλέιεγε μχια, θαί εβφεζελ Ζιηνχ νπίζσ απηήο, θαί είπελ απηή. Λάβε δή κνη
νιίγνλ χδσξ εηο άγγνο, θαί πίνκαη. Καί επνξεχζε ιαβείλ. Καί εβφεζελ Ζιηνχ
Οπίζσ απηήο, θαί είπε. Λήςε δή κνη θαί ςσκφλ άξηνπ ελ ηή ρεηξί ζνπ. Καί
είπελ ε γπλή, Εή Κχξηνο ν Θεφο ζνπ, εί έζηη κνη εγθξπθίαο, αιι' ή φζνλ δξάμ
αιεχξνπ ελ ηή πδξία, εθαί νιίγνλ έιαηνλ ελ ηψ θακςάθε, θαί ηδνχ ζπιιέγσ
δχν μπιάξηα, θαί εηζειεχζνκαη, θαί πνηήζσ απηφ εκαπηή θαί ηνίο ηέθλνηο κνπ,
θαί θαγφκεζα θαί απνζαλνχκεζα. Καί είπελ Ζιηνχ πξφο απηήλ, ζάξζεη,

είζειζε, θαί πνίεζνλ θαηά ηφ ξήκά ζνπ, αιιά πνίεζφλ κνη εθείζελ εγθξπθίαλ
κηθξφλ ελ πξψηνηο, θαί εμνίζεηο κνη, ζεαπηή δή θαί ηνίο ηέθλνηο ζνπ πνηήζεηο
επ' εζράησλ, φηη ηάδε ιέγεη Κχξηνο ν Θεφο Ηζξαήι, Ζ πδξία ηνχ αιεχξνπ νπθ
εθιείςεη θαί ν θακςάθεο ηνχ ειαίνπ νπθ ειαηηνλήζεη έσο εκέξαο ηνχ δνχλαη
Κχξηνλ ηφλ Θεφλ πεηφλ επί πξνζψπνπ πάζεο ηήο γήο. Καί επνξεχζε ε γπλή,
θαί επνίεζε θαηά ηφ ξήκα Ζιηνχ, θαί ήζζηελ απηφο θαί απηή, θαί ηά ηέθλα
απηήο. Καί απφ ηήο εκέξαο ηαχηεο ε πδξία ηνχ αιεχξνπ νπθ εμέιηπε, θαη ν
θακςάθεο ηνχ ειαίνπ νπθ ειαηηνλήζε, θαηά ηφ ξήκα Κπξίνπ, ν ειάιεζελ ελ
ρεηξί Ζιηνχ. Καί εγέλεην κεηά ηά ξήκαηα ηαχηα, θαί ε ξξψζηεζελ ν πηφο ηήο
γπλαηθφο, ηήο θπξίαο ηνχ νίθνπ, θαί ε αξξσζηία απηνχ θξαηαηά ζθφδξα, έσο
νπρ ππειείθζε ελ απηψ πλεχκα. Καί είπελ ε γπλή πξφο Ζιηνχ, ηί εκνί θαί ζνί,
άλζξσπε ηνχ Θενχ; εηζήιζεο πξφο κε ηνχ αλακλήζαη ηάο ακαξηίαο κνπ, θαί
ζαλαηψζαη ηφλ πηφλ κνπ; Καί είπελ Ζιηνχ πξφο απηήλ. Γφο κνη ηφλ πηφλ ζνπ.
Καί έιαβελ απηφλ εθ ηνχ θφιπνπ απηήο, θαί αλήλεγθελ απηφλ επί ηφ ππεξψνλ,
ελ ψ απηφο εθάζεην εθεί, θαί εθνίκηζελ απηφλ επί ηήο θιίλεο απηνχ. Καί
αλεβφεζελ Ζιηνχ, θαί είπελ. Οίκνη! Κχξηε, ν κάξηπο ηήο ρήξαο, κεζ' ήο εγψ
θαηνηθψ κεη' απηήο, ζχ εθάθσζαο ηνχ ζαλαηψζαη ηφλ πηφλ απηήο, Καί
ελεθχζεζε ηψ παηδαξίσ ηξίο, θαί επεθαιέζαην ηφλ θπξηνλ, θαί είπε, Κχξηε ν
Θεφο κνπ, επηζηξαθήησ δή ε ςπρή ηνχ παηδαξίνπ ηνχηνπ εηο απηφ. Καί
εγέλεην νχησ, θαί αλεβφεζε, θαί ήθνπζε Κχξηνο ελθσλή Ζιηνχ, θαί
επεζηξάθε ε ςπρή ηνχ παηδαξίνπ πξφο έγθαηνλ απηνχ, θαί έδεζε. Καί έιαβελ
Ζιίαο ηφ παηδάξηνλ, θαί θαηήγαγελ απηφ απφ ηνχ ππεξψνπ εηο ηφλ νίθνλ, θαί
έδσθελ απηφ ηή κεηξί απηνχ, θαί είπελ Ζιηνχ, Βιέπε, δή ν πηφο ζνπ. Καί είπελ
ε γπλή πξφο Ζιηνχ, Ηδνχ ηνχην έγλσθα, φηη ζχ άλζξσπνο εί ηνχ Θενχ, θαί
ξήκα Κπξίνπ ελ ηψ ζηφκαηί ζνπ αιεζηλφλ.
Βαζηιεηψλ γ' ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 18, 1, 17-46 & 19, 1-16)
Δγέλεην ξήκα Κπξίνπ πξφο Ζιηνχ ηνλ Θεζβίηελ ελ ηψ εληαπηψ ηψ ηξίησ,
ιέγνλ, Πνξεχζεηη, θαί φθζεηη ηψ Αραάβ, θαί δψζσ ηφλ πεηφλ επί πξνζψπνπ
ηήο γήο. Καί εγέλεην, σο είδελ Αραάβ ηφλ Ζιηνχ, θαί είπε πξφο απηφλ. χ εί
απηφο ν δηαζηξέθσλ ηφλ Ηζξαήι; Καί είπελ Ζιηνχ. Οπ δηαζηξέθσ εγψ ηφλ
Ηζξαήι, αιι' ή ζχ, θαί ν νίθνο ηνχ παηξφο ζνπ, ελ ηψ θαηαιηκπάλεηλ πκάο
Κχξηνλ ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί επνξεχζεηε νπίζσ ηνχ Βάαι. Καί λχλ απφζηεηινλ,
θαί ζπλάζξνηζνλ πξφο κε πάληα, Ηζξαήι εηο ηφ φξνο ηφ Καξκήιηνλ, θαί ηνχο
πξνθήηαο ηνχ Βάαι, ηεηξαθνζίνπο θαί πεληήθνληα, θαί ηνχο πξνθήηαο ηψλ
αιζψλ ηεηξαθνζίνπο, εζζίνληαο ηξάπεδαλ Ηεδάβει. Καί απέζηεηιελ Αραάβ εηο
πάληα Ηζξαήι, θαί επηζπλήγαγε πάληαο ηνχο πξνθήηαο εηο ην φξνο ηφ
Καξκήιηνλ. Καί είπελ απηνίο Ζιηνχ. Έσο πφηε πκείο ρσιαλείηε επ' ακθνηέξαηο
ηαίο ηγλχαηο πκψλ. Δί έζηη Κχξηνο ν Θεφο, πνξεχεζζε νπίζσ απηνχ, εη δέ ν
Βάαι απηφο, πνξεχεζζε νπίζσ απηνχ. Καί είπελ Ζιηνχ πξφο ηφλ ιαφλ. Δγψ
ππνιέιεηκκαη πξνθήηεο ηνχ Κπξίνπ κνλψηαηνο, θαί νη πξνθήηαη ηνχ άιζνπο
ζθφδξα πνιινί. Γφησζαλ νχλ εκίλ δχν βφαο θαί εθιεμάζζσζαλ εαπηνίο ηφλ
έλα, θαί κειηζάησζαλ, θαί επηζέησζαλ επί ηψλ μχισλ, θαί πχξ κή
επηζέησζαλ. Καί εγψ πνηήζσ ηφλ βνχλ ηφλ άιινλ, θαί πχξ κή επηζψ. Καί
βνάηε ελ νλφκαηη ηνχ Θενχ πκψλ θαί εγψ επηθαιέζνκαη ελ ηψ νλφκαηη Κπξίνπ

ηνχ Θενχ κνπ. Καί έζηαη ν Θεφο δο άλ αθνχζε ελ ππξί, νχηνο Θεφο. Καί
απεθξίζε πάο ν ιαφο θαί είπε, θαιφλ ηφ ξήκα, ν ειάιεζαο ζήκεξνλ. Καί είπελ
Ζιηνχ ηνίο πξνθήηαηο ηήο αηζρπλεο, Δθιέμαζζε εαπηνίο ηνλ κφζρνλ ηφλ έλα,
θαί πνηήζαηε πξψηνη, θαί επηθαιείζζε ελ νλφκαηη Θενχ πκψλ, θαί πχξ κή
επηζήηε. Καί έιαβνλ ηφλ κφζρνλ, θαί επνίεζαλ νχησ, θαί επεθάινπλ ηφ φλνκα
ηνχ Βάαι εθ πξσταο έσο κεζεκβξίαο, ιέγνληεο. Δπάθνπζνλ εκψλ, ν Βάαι,
επάθνπζνλ εκψλ, θαί νπθ ήλ θσλή, θαί νπθ ήλ αθξφαζηο, θαί δηέηξερνλ επί
ηνχ ζπζηαζηεξίνπ, νχ επνίεζαλ. Καί εγέλεην κεζεκβξία, θαί εκπθηήξηζελ
απηνχο Ζιηνχ ν Θεζβίηεο, θαί είπελ. Δπηθαιείζζε ελ θσλή κεγάιε, φηη
αδνιεζρία εζηί ηψ Θεψ πκψλ. Καί εγέλεην, σο ν θαηξφο έζηε ηνχ αλαβήλαη
ηήλ ζπζίαλ, θαί νπθ ήλ, ειάιεζελ Ζιηνχ ν Θεζβίηεο πξφο ηνχο πξνθήηαο ηψλ
πξνζνρζηζκάησλ, ιέγσλ. Μεηάζηεηε απφ ηνχ λχλ, θαί εγψ πνηήζσ ηφ
νινθαχησκά κνπ. Καί είπελ Ζιηνχ πξφο ηφλ ιαφλ, Πξνζαγάγεηε πξφο κε, θαί
πξνζήγαγε πξφο απηφλ πάο ν ιαφο. Καί έιαβελ Ζιηνχ δψδεθα ιίζνπο θαηά
αξηζκφλ ηψλ δψδεθα θπιψλ ηνχ Ηζξαήι, σο ειάιεζε πξφο απηφλ Κχξηνο,
ιέγσλ, Ηζξαήι έζηαη ηφ φλνκά ζνπ. Καί σθνδφκεζε ηνχο ιίζνπο, θαί ηάζαην ηφ
ζπζηαζηήξηνλ Κπξίνπ ηφ θαηεζθακκέλνλ, θαί επνίεζε ζαιαά, ρσξνχζαλ δχν
κεηξεηάο ζπέξκαηνο θχθισζελ ηνχ ζπζηαζηεξίνπ. Καί επέζεθε ηάο ζρίδαθαο
επί ηφ ζπζηαζηήξηνλ ν επνίεζε, θαί εκέιηζε ηφ νινθαχησκα, θαί επέζεθελ εηο
ηάο ζρίδαθαο, θαί εζηνίβαζελ επί ηφ ζπζηαζηήξηνλ. Καί είπελ Ζιηνχ. Λάβεηέ
κνη δχν πδξίαο χδαηνο, θαί επηρεέησζαλ επί ηφ ζπζηαζηήξηνλ, επί ηφ
νινθαχησκα θαί επί ηάο ζρίδαθαο. Καί είπελ, Γεπηεξψζαηε, θαί εδεπηέξσζαλ.
Σξηζζεχζαηε, θαί εηξίζεπζαλ Καί δηεπνξεχεην ηφ χδσξ θχθισ ηνχ
ζπζηαζηεξίνπ, θαί ηήλ ζαιαά έπιεζελ χδαηνο, θαί αλεβφεζελ Ζιηνχ εηο ηφλ
νπξαλφλ, θαί είπε, Κχξηε ν Θεφο, Αβξαάκ, θαί Ηζαάθ θαί Ηαθψβ, επάθνπζφλ
κνπ ζήκεξνλ ελ ππξί. Καί γλψησζαλ ν ιαφο νχηνο, φηη ζχ εί κφλνο Κχξηνο, ν
Θεφο Ηζξαήι, θαί εγψ δνχινο ζφο, θαί δηά ζέ πεπνίεθα ηαχηα πάληα, θαί ζχ
επέζηξεςαο ηήλ θαξδίαλ ηνχ ιανχ ηνχηνπ νπίζσ ζνπ. Καί έπεζε πχξ παξά
Κπξίνπ εθ ηνχ νπξαλνχ, θαί θαηέθαγε ηφ νινθαχησκα θαί ηάο ζρίδαθαο, θαί ηφ
χδσξ ηφ ελ ηή ζαιαά, θαί ηνχο ιίζνπο, θαί ηφλ ρνχλ εμέιεημε ηφ πχξ. Καί έπεζε
πάο ν ιαφο επί πξφζσπνλ απηψλ, θαί είπελ, Αιεζψο Κχξηνο ν Θεφο, απηφο
εζηηλ ν Θεφο. Καί είπε Ζιηνχ πξφο ηφλ ιαφλ. πιιάβεηε ηνχο πξνθήηαο ηνχ
Βάαι, κεδείο ζσζήησ εμ απηψλ. Καί ζπλέιαβνλ απηνχο, θαί θαηήγαγελ
απηνχο Ζιηνχ εηο ηφλ ρεηκάξξνπλ Κηζζψλ, θαί εθεί απηνχο απέθηεηλε. Καί είπελ
Ζιηνχ κεηά ηαχηα ηψ Αραάβ. Φσλή πνδψλ ηνχ πεηνχ, δεχμνλ ηφ άξκα ζνπ θαί
θαηάβεζη, κή θαηαιάβε ζε ν πεηφο. Καί Ζιηνχ αλέβε επί ηφλ Κάξκεινλ, θαί
έθπςελ επί ηήλ γήλ, θαί έζεθε ηφ πξφζσπνλ απηνχ αλακέζνλ ηψλ γνλάησλ
απηνχ, θαί εχμαην πξφο Κχξηνλ. Καί ν νπξαλφο ζπλεζθφηαζελ ελ λεθέιαηο,
θαί πλεχκαηη, θαί εγέλεην πεηφο κέγαο. Καί επνξεχεην Αραάβ έσο Ηεζξάει. Καί
αλήγγεηιελ Αραάβ Ηεδάβει ηή γπλαηθί απηνχ πάληα, φζα επνίεζελ Ζιηνχ, θαί
απέζηεηιελ Ηεδάβει πξφο Ζιηνχ, θαί είπελ. Αχξηνλ ζχζνκαη ηήλ ςπρήλ ζνπ σο
έλα εμ απηψλ. Καί ήθνπζελ Ζιηνχ θαί εθνβήζε. Καί αλέζηε θαί απήιζε θαηά
ηήλ ςπρήλ απηνχ, θαί έξρεηαη εηο Βεξζαβεέ, γήλ Ηνχδα θαί αθήθε ηφ παηδάξηνλ
απηνχ εθεί. Καί απηφο επνξεχζε ελ ηή εξήκσ νδφλ εκέξαο θαί ήιζε, Καί
εθάζηζελ ππνθάησ αξθεχζνπ, θαί εθνηκήζε θαί χπλσζελ εθεί ππφ ηφ θπηφλ,

θαί ηδνχ ηηο ήςαην απηνχ, θαί είπελ απηψ. Αλάζηεζη θάγε θαί πίε, φηη πνιιε
απφ ζνχ ε νδφο. Καί επέβιεςελ Ζιηνχ, θαί ηδνχ πξφο θεθαιήο απηνχ
εγθξπθίαο νιπξίηεο, θαί θακςάθεο χδαηνο. Καί αλέζηε θαί έθαγε θαί έπηε, θαί
επηζηξέςαο εθνηκήζε. Καί επέζηξεςε ν Άγγεινο Κπξίνπ εθ δεπηέξνπ, θαί
ήςαην απηνχ θαί είπελ απηψ. Αλάζηεζη, θάγε θαί πίε φηη πνιιή απφ ζνχ ε
νδφο. Καί αλέζηε θαί έθαγε θαί έπηε, θαί επνξεχζε, ελ ηή ηζρχτ ηήο βξψζεσο
εθείλεο, ηεζζαξάθνληα εκέξαο, θαί ηεζζαξάθνληα λχθηαο έσο φξνπο Υσξήβ,
θαί εηζήιζελ εθεί εηο ηφ ζπήιαηνλ, θαί θαηέιπζελ εθεί. Καί ηδνχ ξήκα Κπξίνπ
πξφο απηφλ, θαί είπε, Σί ζχ εληαχζα; Καί είπελ Ζιηνχ. Εειψλ εδήισζα ηψ
Κπξίσ παληνθξάηνξη, φηη εγθαηέιηπνλ ηήλ δηαζήθελ ζνπ νη πηνί Ηζξαήι, ηά
ζπζηαζηήξηά ζνπ θαηέζθαςαλ θαί ηνχο πξνθήηαο ζνπ απέθηεηλαλ ελ ξνκθαία,
θαί ππνιέιεηκκαη εγψ κνλψηαηνο, θαί δεηνχζη ηήλ ςπρήλ κνπ ιαβείλ απηήλ.
Καί είπε Κχξηνο πξφο απηφλ. Πνξεχνπ θαί αλάζηξεθε εηο ηήλ νδφλ ζνπ, θαί
ήμεηο εηο νδφλ εξήκνπ Γακαζθνχ, θαί ρξίζεηο ηφλ Διηζαηέ πηφλ αθάη, αληί
ζνχ, εηο πξνθήηελ.
Βζζηιεηψλ γ' ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 19, 19-21& Γ' Βαζ. 2, 1, 6-14)
Δγέλεην εκέξα, θαί επξίζθεη Ζιηνχ ηφλ Διηζαηέ πηφλ αθάη, Καί απηφο εξνηξία
ελ βνπζί. Καί απήιζελ Ζιηνχ επ' απηφλ, θαί επέξξηςε ηήλ κεισηήλ απηνχ επ'
απηφλ. Καί θαηέιηπελ Διηζαηέ ηνχο βφαο θαί έδξακελ νπίζσ Ζιηνχ, θαί
ειεηηνχξγεη απηψ. Καί εγέλεην, ελ ηψ αλάγεηλ ηφλ Κχξηνλ Ζιηνχ ελ ζπζζεηζκψ
σο εηο ηφλ νπξαλφλ, θαί επνξεχζε Ζιηνχ θαί Διηζαηέ ελ Γαιγάινηο. Καί είπελ
Ζιίαο ηψ Διηζαηέ. Κάζνπ δή εληαχζα, φηη Κχξηνο απέζηαιθέ κε έσο ηνχ
Ηνξδάλνπ. Καί είπελ Διηζαηέ, Εή Κχξηνο θαί δή ε ςπρή ζνπ, εί εγθαηαιείςσ ζε.
Καί επνξεχζεζαλ ακθφηεξνη. θαί πεληήθνληα άλδξεο απφ ηψλ πηψλ ηψλ
πξνθεηψλ ήιζνλ, θαί έζηεζαλ εμ ελαληίαο καθξφζελ, ακθφηεξνη δέ έζηεζαλ
επί ηφλ Ηνξδάλελ. Καί έιαβελ Ζιίαο ηήλ κεισηήλ απηνχ, θαί είιεζελ απηήλ,
θαί επάηαμελ ελ απηή ηά χδαηα, θαί δηεξέζε ηφ χδσξ έλζελ θαί έλζελ, θαί
δηέβεζαλ ακθφηεξνη δηά μεξάο. Καί εγέλεην, σο δηήιζνλ, είπελ Ζιίαο ηψ
Διηζαηέ. Αίηεζφλ κε ηί πνηήζσ ζνη, πξίλ αλαιεθζήλαί κε απφ ζνχ. Καί είπελ
Διηζαηέ. Γελεζήησ δή ηφ πλεχκα ηφ επί ζνί δηζζψο επ' εκέ. Καί είπελ Ζιίαο,
εζθιήξπλαο ηνχ αηηήζαζζαη. Πιήλ εάλ ίδεο κε αλαιακβαλφκελνλ απφ ζνχ,
έζηαη ζνη νχησο, εάλ δέ κή, ίδεο, νπ κή γέλεηαη. Καί εγέλεην απηψλ
πνξεπνκέλσλ θαί ιαινπλησλ, θαί ηδνχ άξκα ππξφο θαί ίππνη ππξφο, θαί
δηερψξηζελ αλακέζνλ ακθνηέξσλ, θαί αλειήθζε Ζιίαο έλ ζπζζεηζκψ σο εηο
ηφλ νπξαλφλ. Καί Διηζαηέ εψξα, θαί απηφο εβφα. Πάηεξ, Πάηεξ, άξκα Ηζξαήι,
θαί ηππεχο απηνχ, θαί νπθ είδελ απηφλ νπθ έηη, θαί εθξάηεζελ Διηζαηέ ηνχ
ηκαηίνπ απηνχ, θαί δηέξξεμελ απηφ εηο δχν. Καί αλείιεην ηήλ κεισηήλ Ζιηνχ
Διηζαηέ, ηήλ πεζνχζαλ επάλσζελ απηνχ. Καί επέζηξεςελ Διηζαηέ θαί έζηε επί
ηφ ρείινο ηνχ Ηνξδάλνπ. Καί έιαβελ Διηζαηέ ηήλ κεισηήλ Ζιηνχ, ηήλ
πεζνχζαλ επάλσζελ απηνχ, θαί επάηαμε ηά χδαηα θαί νπ δηεξέζε. Καί είπελ
Διηζαηέ. Πνχ δή εζηηλ ν Θεφο Ζιηνχ Απθψ. Καί νχησο επάηαμε ηά χδαηα εθ
δεπηέξνπ, θαί δηεξέζε ηά χδαηα θαί δηήιζε δηά μεξάο.
Δηο ηελ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.

Ήρνο α' Γεξκαλνχ
Ζιίαο ν δεισηήο, θαί ηψλ παζψλ απηνθξάησξ, αεξνβάηεο εδέξθεην ζήκεξνλ,
ηήο παγθνζκίνπ κπεηήο ζσηεξίαο πξνρεηξηδφκελνο,  δφμεο αθξαηθλνχο, ήο
εμίσηαη ν πςηπέηεο Πξνθήηεο, θαί Πξνθεηψλ εμαίξεηνλ εγθαιιψπηζκα! νχηνο
γάξ ελ ζψκαηη άγγεινο, θαί άζαξθνο άλζξσπνο δέδεηθηαη ηνίο θαηνξζψκαζηλ,
λ επαηλνχληεο είπσκελ, Αληηιαβνχ εκψλ ζνθέ, ελ ηή εκέξα ηήο θξίζεσο.
Ο απηφο
Γαπτηηθψο ζήκεξνλ πηζηνί, ηφλ Πξνθήηελ Κπξίνπ χκλνηο ηηκήζσκελ, Ζιίαλ
ηφλ Θεζβίηελ, θαί δεισηήλ ηφλ ππέξιακπξνλ, νχηνο γάξ ελ ηή γιψζζε ηφλ
νπξαλφλ σο ζίδεξνλ εράιθεπζε, θαί ηήλ γήλ ηήλ έγθαξπνλ, άθαξπνλ
επνίεζελ,  ηνχ ζαχκαηνο! ν πήιηλνο άλζξσπνο, νπξαλνχο ηνχ δνχλαη πεηφλ
νπθ είαζελ,  ηνχ ζαχκαηνο! ν θζαξηφο άλζξσπνο, αθζαξζίαλ ελδέδπηαη, θαί
νπξαλνχο αλαηξέρεη ελ ππξίλσ άξκαηη, ηή κεισηή Διηζαίσ δηπιήο ηήλ ράξηλ
ραξηδφκελνο, Βαζηιείο ειέγρεη, θαί ιαφλ απεηζή ιηκψ δηαθζείξεη, Σνχο ηεξείο
ηήο αηζρχλεο πάληαο θαηήζρπλε, θαί ηήο ρήξαο ηφλ πηφλ ιφγσ αλέζηεζελ,
Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ελ εηξήλε δηαθχιαμνλ ηνχο
νξζνδφμνπο Βαζηιείο εκψλ, θαί ηά ηήο λίθεο ηξφπαηα θαηά βαξβάξσλ απηνίο
δψξεζαη.
Ο απηφο Γεξκαλνχ
Πλεπκαηηθνίο άζκαζη ηνχο Πξνθήηαο ηνχ Υξηζηνχ άπαληεο επθεκήζσκελ,
Ζιίαο γάξ ν Θεζβίηεο, νπξαλνδξφκνο γέγνλε, θαί κεισηή Διηζαίνο, ηήλ ράξηλ
εδέμαην δηπιήλ παξά Θενχ, θαί θσζηήξεο θαηδξνί ηή νηθνπκέλε
αλεδείρζεζαλ, πξεζβεχνληεο απαχζησο ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ήρνο β'
Ησάλλνπ Μνλαρνχ
Φσζηήξεο αλέηεηιαλ ηή νηθνπκέλε δχν πακθαείο Ζιίαο θαί Διηζαίνο, ν κέλ
ζείσ ιφγσ, νπξαλίνπο ζηαγφλαο απεθιεηζε, θαί βαζηιείο δηήιεγμελ, άξκαηη δέ
ππξίλσ εηο νπξαλνχο αλήιζελ, ν δέ, αηεθλνχληα ηάζαην χδαηα, θαί δηπιήλ
δεμάκελνο ράξηλ, Ηνξδάλνπ ηά ξείζξα επέδεπζε, θαί λχλ κεη' Αγγέισλ
ρνξεχνληεο, ππέξ εκψλ πξεζβεχνπζη, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ο απηφο Σνχ απηνχ
Σφ εμάξαλ άξκα ζε ππξθφξνλ, σο ελ ζπζζεηζκψ εηο νπξαλνχο, ηήλ
ππξίπλννλ ράξηλ ζνη παξέζρεην, Ζιία Θεζβίηα, ηνχ κή ηδείλ ζάλαηνλ, έσο άλ
θεξχμεο ηήλ ηψλ πάλησλ ζπληέιεηαλ, δηφ πάξεζν δηδνχο εκίλ, ηψλ ζψλ
θαηνξζσκάησλ ηήλ κχεζηλ.
Γφμα... Ήρνο δ' Αξζελίνπ
Δλ ππξίλσ άξκαηη επηδίθξηνο αξζείο, εηο ρψξαλ θσηνεηδή κεηεηέζεο, ψ
Θεζβίηα Ζιηνχ, αηζρχλεο δέ πξνθήηαο θαηήζρπλαο, ν ηφλ νπξαλφλ ιφγσ
δεζκεχζαο, σζαχησο ιχζνλ θαί εκψλ ηά πηαίζκαηα, ηαίο πξφο Κχξηνλ
πξεζβείαηο ζνπ, θαί ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηηε, επινγεκέλε Θενηφθε, ίλα
ζε δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο
Ο πξφ ζπιιήςεσο ψλ εγηαζκέλνο, ν έλζαξθνο Άγγεινο, ν λνχο ν πχξηλνο, ν
επνπξάληνο άλζξσπνο, ν ηήο δεπηέξαο, Υξηζηνχ ειεχζεσο ζείνο πξφδξνκνο,
Ζιίαο ν έλδνμνο, ηψλ Πξνθεηψλ ε θξεπίο, πλεπκαηηθψο ζπλεθάιεζε, ηνχο
θηιένξηνπο, παλεγπξίζαη ηήλ ζείαλ κλήκελ απηνχ, Οχ ηαίο πξέζβείαηο
δηαθχιαμνλ, ηφλ ιαφλ ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, απφ βιάβεο παληνίαο, ηνχ
δνιίνπ αλελφριεηνλ.
ηίρ. Μή άπηεζζε ηψλ ρξηζηψλ κνπ, θαί ελ ηνίο Πξνθήηαηο κνπ κή
πνλεξεχεζζε.
Ο νπξαλφθξσλ Ζιίαο ν Πξνθήηεο, ζεψκελνο άπαληα απφ Κπξίνπ Θενχ, ηφλ
Ηζξαήι εθπνξλεχζαληα, θαί ηνίο εηδψινηο, πξνζηεηεθφηα δήισ ππξνχκελνο,
λεθέιαο ζπλέζηεηιε, θαί γήλ εμήξαλε, θαί νπξαλνχο ιφγσ έθιεηζελ, εηπψλ,
νπθ έζηαη, ζηαγψλ ελ γή, εί κή εκνχ δηά ζηφκαηνο, Απηφο ππάξρεη εζηηάησξ
λχλ, σο αθζφλσο εκίλ παξερφκελνο, αλεθιάιεηνλ ράξηλ, ηνίο πηζηψο απηφλ
γεξαίξνπζη.
ηίρ. χ ηεξεχο εηο ηφλ αηψλα θαηά ηήλ ηάμηλ Μειρηζεδέθ.
Ο ηψλ αξξήησλ επφπηεο κπζηεξίσλ, ζχ ηά Ηνξδάληα ξείζξα δηέξξεμαο, ζχ
ηήλ απάηελ εηέθξσζαο, ηήλ ηψλ εηδψισλ, ηή αζηξαπή ηψλ ζείσλ ξεκάησλ
ζνπ, ζχ παξαλνκήζαληα ήιεγμαο άλαθηα, θαί ηεξείο εζαλάησζαο, ηήο
αλνκίαο, θαί ηήλ ζπζίαλ επρή ελέπξεζαο, θαί ηνχο θινγψδεηο, ηνχ ιανχ ζνπ
λχλ, ηψλ παζεκάησλ θαί ζιίςεσλ άλζξαθαο, Ζιηνχ ζήο πξεζβείαο ηψ ππξί
ελαπνκάξαλνλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Πξνθήηα θήξπμ Υξηζηνχ, ηνχ ζξφλνπ ηήο κεγαισζχλεο νπδέπνηε ρσξίδε, θαί
εθάζησ αζζελνχληη αεί παξίζηαζαη, ελ ηνίο πςίζηνηο ιεηηνπξγψλ, ηήλ
νηθνπκέλελ επινγείο, παληαρνχ δνμαδφκελνο, Αίηεζαη ηιαζκφλ ηαίο ςπραίο
εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Ο έλζαξθνο άγγεινο, ηψλ Πξνθεηψλ ε θξεπίο, ν δεχηεξνο Πξφδξνκνο ηήο
παξνπζίαο Υξηζηνχ, Ζιίαο ν έλδνμνο, άλσζελ θαηαπέκςαο, Διηζαίσ ηήλ
ράξηλ, λφζνπο απνδηψθεη, θαί ιεπξνχο θαζαξίδεη, δηφ θαί ηνίο ηηκψζηλ απηφλ
βξχεη ηάκαηα.

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Φσζηήξα πακθαή, δηθξειάηελ ππξθφξνλ, θαί άγγεινλ ζαξθί, δήινπ πλένληα
ζείνπ, δπζζέβεηαλ ηξέπνληα, παξαλφκνπο ειέγρνληα, θνξπθαίφλ ηε, ηψλ
Πξνθεηψλ ζε ζπκθψλσο θαηαγγέιινκελ, κάθαξ ζεφπηα Ζιία, δηφ εηκαο
θξνχξεζνλ.
Γφμα... 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.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Καζηζκα Ήρνο ν απηφο
Θεψ δη' αξεηήο, αθξαηθλνχο σθεηψζεο, νπξάληνλ δσήλ, επί γήο βησηεχζαο,
δσήλ δέ ηήο ράξηηνο, θεθηεκέλνο καθάξηε, ζνίο θπζήκαζη, παίδα ζαλφληα
εγείξεηο, κέλεηο δ' άθζαξηνο, θξείηησλ εηζέηη ζαλάηνπ, Ζιία ζεφπλεπζηε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μεηέξα ζε Θενχ, επηζηάκεζα πάληεο, Παξζέλνλ αιεζψο, θαί κεηά ηφθνλ
θαλείζαλ, νη πφζσ θαηαθεχγνληεο, πξφο ηήλ ζήλ αγαζφηεηα, ζέ γάξ έρνκελ,
ακαξησινί πξνζηαζίαλ, ζέ θεθηήκεζα, ελ πεηξαζκνίο ζσηεξίαλ, ηήλ κφλελ
παλάκσκνλ.
Οη Καλφλεο, ν ηήο Θενηφθνπ, θαί ηνχ Αγίνπ νη δχν παξφληεο.
Ο πξψηνο Καλψλ Ησάλλνπ Μνλαρνχ, θέξσλ Αθξνζηηρίδα ηήλ δε άλεπ
ηψλ Θενηνθίσλ.
Αηλψ ρνξεχσλ Ζιηνχ ηά ζαχκαηα.
Χδή α' Ήρνο β'
Άζσκελ ηψ Κπξίσ
Άδεηλ πξνεξεκέλνη, ηψλ Ζιηνχ ζαπκάησλ, ηήλ ππξίπλννλ δχλακηλ, ηήο
ππξνκφξθνπ θαί ζεπηήο, γιψζζεο ηήο ηνχ Πλεχκαηνο, ηφ ζζέλνο επαμίσο
επηθεθιήκεζα.

Ίιαζη ζενθφξε, θαί ηήο απφξνπ γιψζζεο, ηφ ζηελφλ ηε θαί δχζερνλ, ηή
ελεξγεία ηνχ ελ ζνί, Πλεχκαηνο δηάλνημνλ, θαί ηξάλσζνλ, πξφο χκλνλ ηψλ
ζαπκαζίσλ ζνπ.
Νέκεηο ηά ππέξ θχζηλ, ηνίο πεηζαξρνχζη Λφγε, ηνίο ζεπηνίο ζνπ πξνζηάγκαζη,
θαί ππνηάηηεηο πεηνχ, πχιαο δηά Πλεχκαηνο, ζζελνχκελνλ ηφλ ιφγνλ
απεξγαδφκελνο.
Θενηνθίνλ
Μφλε επινγεκέλε, ηφ θαζαξφλ θαί ζείνλ, ηήο αγλείαο θεηκήιηνλ, ηήο
αθαζάξηνπ ηψλ παζψλ, θάζαξνλ ηιχνο κε, αηηνχζα ζπγρψξεζηλ ηψλ
πηαηζκάησλ κνπ.
Γεχηεξνο Καλψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Νέκνηο κάθαξ κνη ζείαλ Ζιηνχ ράξηλ. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Αξκαηειάηελ Φαξαψ
Νελεθξσκέλελ ηήλ ςπρήλ κνπ δψσζνλ, σο ηφλ ηήο ρήξαο πηφλ, θαί αξεηαίο
ζείαηο, Μάθαξ θαηαιάκπξπλνλ, θαί πξφο δσήλ νδήγεζνλ, θαί ηήο
αησληδνχζεο, ηξπθήο αλάδεημνλ κέηνρνλ, ζνχ θαηαηξπθάλ εθηέκελνλ.
Δλ ηψ ζέ ηίθηεζζαη ν ζφο κεκχεηαη, γελλήησξ κέγηζηνλ, σο αιεζψο ζαχκα,
πχξ γάξ ζηηηδφκελνλ, θινγί ηε ζπαξγαλνχκελνλ, ζέ ηεζέαηαη κάθαξ, δηφ ηαίο
ζαίο παξαθιήζεζη, ξχζαί κε ππξφο αησλίδνληνο.
Μεγαιπλζείο ηαίο πξφο Θεφλ ζνπ λεχζεζη, δειψλ εδήισζαο, σο αιεζψο
Μάθαξ, ηψ Κπξίσ πάληνηε, δηφ κε ελδπλάκσζνλ, δήινπ ζείνπ πιεζζέληα, ηφ
έλζενλ πξάηηεηλ βνχιεκα, ίλα ζε γεξαίξσ ζσδφκελνο.
Θενηνθίνλ
Οππεξνχζηνο Θεφο Παλάκσκε, εθ ζνχ ζεζάξθσηαη, θαί δη' εκάο ψθζε, θαζ'
εκάο σο άλζξσπνο, φλ εθηελψο ηθέηεπε, ππέξ πάληαο αλζξψπνπο,
εκαξηεθφηα κε πάλαγλε, ζψζαη θαί θνιάζεσο ξχζαζζαη.
Χδή γ'
Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο
Χο άξηζηνο πξνθήηα ν εζηηάησξ, ν θφξαμη ηειψλ ζνη ηήλ παλδαηζίαλ, ν κφλνο
εκπηπιψλ πάλ δψνλ επδνθίαο, ψ πάληεο θξάδνκελ, χ εί Θεφο εκψλ, θαί νπθ
έζηηλ Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.
Υάξηο ηψ επεξγέηε θαί θεδεκφλη, ηψ ρήξαλ θαί Πξνθήηελ αιιεινηξφθνπο,
αξξήησ εθηειέζαληη πξνκεζεία, ψ πάληεο θξάδνκελ, χ εί Θεφο εκψλ, θαί
νπθ έζηηλ Αγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.

Ο θιείζαο νκβξνηφθνπο λεθέιαο χεηλ, ηξνθήο επνξεκέλε ηή αξαθζία, ηά
ιείςαλα ηήο βξψζεσο αλελδφησο, ςεθάδεηλ έδξαζαο, δηφ θαί έθξαδεο, Χο νπθ
έζηηλ, Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.
Θενηνθίνλ
χ κφλε παξά πάληαο ηνχο απ' αηψλνο, κεγάισλ εμηψζεο θαί ππέξ θχζηλ,
Θεφλ γάξ ηφλ αρψξεηνλ πάζε θηίζεη, ελ κήηξα ήλεγθαο, θαί εζσκάησζαο,
φζελ Θενηφθνλ ζε πίζηεη ζέβνκελ.
Έηεξνο
Οπξαλίαο αςίδνο
Ηεξείο ηήο αηζρχλεο, σο δπζκελείο έθηεηλαο, έλδνμε Πξνθήηα, δήισ Θενχ
ππξπνινχκελνο, φζελ θξαπγάδσ ζνη, Σψλ ηήο αηζρχλεο κε έξγσλ, θαί
δηαησλίδνληνο ππξφο εμάξπαζνλ.
έ πξνβάιινκαη πξέζβπλ, πξφο ηφλ Θεφλ κέγηζηνλ, ζψδεηλ κε δπλάκελνλ,
πάζεο Μάθαξ θαθψζεσο, πξνζεπηθάκθζεηη, ηή ηαπεηλή κνπ δεήζεη, θαί κή
ππεξίδεο κε, παξαθαινχληά ζε.
Μεγαιχλεη Θεφο ζε, ν παληνπξγφο έλδνμε, πάιαη Ζιηνχ, δη' νξλένπ ηξέθσλ
Πξνθήηά ζε, φλ εθδπζψπεζνλ, ηήο αησλίνπ ηξπθήο κε, θαί θσηφο ηνχ
κέιινληνο, πνηήζαη κέηνρνλ.
Θενηνθίνλ
Αδηφδεπηε πχιε, ε πξφο Θεφλ θέξνπζα, πχιαο κεηαλνίαο κνη Κφξε, άλνημνλ
δένκαη, απνθαζαίξνπζα, ακαξηηψλ κνπ ηφλ ξχπνλ, φκβξνηο ηνχ ειένπο ζνπ,
ζενραξίησηε.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Χο Πξνθήηεο ηνχ φλησο ζείνπ θσηφο, ηνχο πξνθήηαο ηνχ ςεχδνπο
θαηαβαιψλ, ελ ηνχησ δηήιεγμαο, Αραάβ αλνκήζαληα, κή πξνζθπλείλ δηδάμαο,
ηψ Βάαι παλέλδνμε, θαί επρή αηηήζαο, εμ χςνπο ηά λάκαηα, φζελ θαί ππξίλσ,
αλειήθζεο Ζιία, νρήκαηη κεηάξζηνο, δηθξειάηεο πξφο Κχξηνλ, δηά ηνχην
βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Χο Παξζέλνλ θαί κφλελ ελ γπλαημί, ζέ αζπφξσο ηεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, πάζαη
καθαξίδνκελ, γελεαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γάξ πχξ εζθήλσζελ, ελ ζνί ηήο
ζεφηεηνο, θαί σο βξέθνο ζειάδεηο, ηφλ Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ ηψλ
Αγγέισλ, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, αμίσο δνμάδνπζη, ηφλ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ,
θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ άζπνξνλ ηφθνλ ζνπ.
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε ηήλ αθνήλ

Ρηδνηφκνο κέλ ψθζεο, θαθίαο ζαθψο Πξνθήηα, αξεηήο δέ θπηνθφκνο, δηφ
ηηκψκέλ ζε.
Δινηδνξείην ιφγνηο ζε, ρήξα ηξνθφο, ηφλ ζάλαηνλ Πξνθήηα, ηνχ παηδφο ηήλ
έγεξζηλ επηζπεχδνπζα.
Τπεζεκήλσ δφμαλ Σξηάδνο ζαθψο, εκπλεχζεη ηξηζαξίζκσ ηή κεηξί ηφλ παίδα
δψληα δσξνχκελνο.
Θενηνθίνλ
Χο θαηάθαξπνο άκπεινο, βφηξπλ Αγλή, ηήο ζσηεξίαο νίλνλ, πάζηλ
αλαβιχδεηλ εθπνθφξεζαο.
Έηεξνο
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε
Κάκπεη ηφλ ζφλ, δήινλ Θεφο ππξαθηνχκελνλ, θαί πξφο ρήξαλ, πέκπεη
δηαηξέθεζζαη, ηφλ γπλαηθφο, πάιαη απεηιή, Ζιηνχ θπγάδα, γεγελεκέλνλ
ζεζπέζηε δηφ ζε ηθεηεχσ, ηήλ ςπρήλ κνπ πεηλψζαλ, δηαζξέςαη ελζένηο
ραξίζκαζηλ.
Ακαξηηψλ, λέθε δεηλά ζπγθαιχπηεη κε, ηξηθπκίαη, βίνπ κε ρεηκάδνπζη, θαί
επηπλένπζη ραιεπψο, θαηά ηήο ςπρήο κνπ, ηήο πνλεξίαο ηά πλεχκαηα,
Πξνθήηα ζεεγφξε, θπβεξλήηεο γελνχ κνη, ζσηεξίαο πξφο φξκνλ ηζχλσλ κε.
Ρψζηλ ςπρήο, ξψζηλ παξάζρνπ κνη ζψκαηνο, ηφλ ηάο λφζνπο, πάλησλ
αθαηξνχκελνλ, εθδπζσπψλ, κάθαξ Ζιηνχ, Κχξηνλ ηήο δφμεο, θαί αβιαβψο
δηαηξέρεηλ κε, ηά ζθάλδαια ηνχ βίνπ, θαηεπφδσζνλ, ζέ γάξ, αγαζφλ κνπ
πξνζηάηελ πξνβάιινκαη.
Θενηνθίνλ
Μεηά παζψλ, ηψλ νπξαλίσλ Γπλάκεσλ, κεηά πάλησλ, Γέζπνηλα παλάκσκε,
ηψλ Πξνθεηψλ, θαί ηψλ Αζιεηψλ, θαί ηψλ Απνζηφισλ θαί ηψλ Οζίσλ ηθέηεπε,
ηπρείλ κε ζσηεξίαο, ηφλ πνιιά ακαξηφληα, θαί ξπζζήλαη κειινχζεο
θνιάζεσο.
Χδή ε'
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο
Νφκνο παηξψφο ζε, σο πξεζβεπηήλ παλαιεζή έδεημε, ηεξαηνπξγφλ,
εθηξέπνληα θχζεηο, ζηνηρείσλ Ζιηνχ, θαί φζηνλ ζχκα, θινγίδνληα λάκαζηλ.
Ήζρπλαο άξηζηα, σο αιλζείαο ιαηξεπηήο ζηε, ηήο ελαγνχο πξνθήηαο
αηζρχλεο, πακκάθαξ Ζιηνχ, ζαθψο ππνγξάςαο, Σξηάδνο ηήλ δχλακηλ.
Λφγσ ηήο ράξηηνο, ηεξαηεχσλ Ζιηνχ ηέζπθαο, ηνχο ηεξείο, ηψλ
πξνζνρζηζκάησλ, αζψνηο ζνπ ρεξζί, θαζάπεξ πνδήξεη, ηψ δήισ
θνζκνχκελνο.

Θενηνθίνλ
νί ηή ηεθνχζε Υξηζηφλ, ηφλ ηνχ παληφο Γεκηνπξγφλ θξάδνκελ, Υαίξε αγλή,
Υαίξε ε ηφ θψο αλαηείιαζα εκίλ, Υαίξε ε ρσξήζαζα Θεφλ ηφλ αρψξεηνλ.
Έηεξνο
Ίλα ηί κε απψζσ
Οκβξνηφθνπο λεθέιαο, είξγεηο ππξαθηνχκελνο δήισ ηήο πίζηεσο, αιιά
δένκαί ζνπ,, Ζιηνχ Ηεξαίο κεζηηείαηο ζνπ, ηήλ θινγκψ ηαθείζαλ ηψλ εδνλψλ
ςπρήλ κνπ ζείαηο, επνκβξίαηο αξδεχζαη θαί ζψζαί κε.
Ηεξεχο δεδεηγκέλνο ηέζπθαο, αζψνηο ζνπ ρεξζί παλφιβηε, ηψλ
πξνζνρζηζκάησλ, Ηεξείο ελεξγνχληαο ηά άηνπα, αιιά δένκαί ζνπ, πάζεο
αηφπνπ ακαξηίαο αβιαβή κε Πξνθήηα ζπληήξεζνλ.
Θαπκαζηνχζαη Πξνθήηα, ζείαηο επηθιήζεζη θιέγσλ ηά ζχκαηα, εθηειέζαο
πίζηεη, δηά ηνχην απαχζησο ζνπ δένκαη, ηή εκή θαξδία, ηφλ Ηεξφλ αλάςαη
πφζνλ, ηά πιψδε κνπ πάζε ζπκθιέγνληα.
Θενηνθίνλ
Δπί ζέ ψζπεξ φκβξνο, Λφγνο θαηαβέβεθελ ν ππεξνχζηνο, φλ δπζψπεη Κφξε,
επνκβξίζαη κνη λχλ θαηαλχμεσο, θαζαξάο ζηαγφλαο, απνπιπλνχζαο πάληα
ξχπνλ, ηψλ ακέηξσλ θαθψλ κνπ παλάκσκε.
Χδή ο'
Άβπζζνο ακαξηεκάησλ
Ίλδαικα ζενζεβείαο, θαί βίνπ αθξαηθλεζηάηνπ, θπηνπξγφο αγλείαο εγέλνπ,
Αγγέισλ ηε κίκεκα ζεζπέζηε, Ζιηνχ ζενθφξε.
Οηζηξφο ζε πξνθεηνθηφλνπ, γπλαίνπ εθδεηκαηψζαο, ηφλ δεζκείλ θαί ιχεηλ
ιαρφληα, φκβξσλ επίβιπζηλ ζεζπέζηε, Ζιηνχ θπγαδεχεη.
Όςσζαο γνλππεηή ζαο, λνφο κεηάξζηνλ φκκα, δη' ηθεηεξίαο ηεξάο, ιχζηλ
πνηνχκελνο, θαί αυιαθαο, γήο εκέζπζαο φκβξσ.
Θενηνθίνλ
Βάηνο ζε ελ ηψ ηλαίσ, αθιέθησο πξνζνκηινχζα, ηψ ππξί πξνγξάθεη
Μεηέξα, ηήλ αεηπάξζελνλ, αλχκθεπηε Θενηφθε Μαξία.
Έηεξνο
Ηιάζζεηί κνη σηήξ
Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιά ζνη αθξφλσο πηαίζαληη, θαί ηήο κελνχζεο εθεί,
θνιάζεσο ιχηξσζαη, έρσλ δπζσπνχληά ζε, Ζιηνχ ηφλ κέγαλ, θαί ηήλ
άρξαληνλ Μεηέξα ζνπ.
Αγλείαο σο θπηνπξγφο, αγλφλ ςπρή κε ζπληήξεζνλ, σο δεισηήο Ζιηνχ,

δήινπ ζείνπ πιήξσζνλ, ηήλ εκήλ δηάλνηαλ, φπσο ηήο Καθίαο, ηάο εθφδνπο
απνθξνχζσκαη.
Νεζηεχεηο βξψζεη κηά, νδφλ ηεζζαξαθνλζήκεξνλ, αλχσλ ζεία ξνπή, δηφ
ηθεηεχσ ζε, πάζεο παξαβάζεσο, εγθξαηεχζζαί κε, ζενθφξε ελδπλάκσζνλ.
Θενηνθίνλ
Ζ πχιε ε ηνχ Θενχ, εηζφδνπο ζείαο ππάλνημνλ, ηή ηαπεηλή κνπ ςπρή, ελ αίο
εηζειεχζνκαη, εμνκνινγνχκελνο, θαί θαθψλ ηήλ ιχζηλ, Θενηφθε απνιήςνκαη.
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Απηφκεινλ
Πξνθήηα θαί πξνφπηα ηψλ κεγαινπξγηψλ ηνχ Θενχ, Ζιία κεγαιψλπκε, ν ηψ
θζέγκαηί ζνπ ζηήζαο ηά πδαηφξξπηα λέθε, πξέζβεπε ππέξ εκψλ, πξφο ηφλ
κφλνλ θηιάλζξσπνλ.
Ο Οίθνο
Σήλ πνιιήλ ηψλ αλζξψπσλ αλνκίαλ, Θενχ δέ ηήλ άκεηξνλ θηιαλζξσπίαλ,
ζεαζάκελνο ν Πξνθήηεο Ζιίαο, εηαξάπηεην ζπκνχκελνο, θαί ιφγνπο
αζπιαγρλίαο πξφο ηφλ εχζπιαγρλνλ εθίλεζελ, Οξγίζζεηη βνήζαο, επί ηνχο
αζεηήζαληάο ζε, Κξηηά δηθαηφηαηε, Αιιά ηά ζπιάγρλα ηνχ αγαζνχ, νπδφισο
παξεθίλεζε πξφο ηφ ηηκσξήζαζζαη ηνχο απηφλ αζεηήζαληαο αεί γάξ ηήλ
κεηάλνηαλ πάλησλ αλακέλεη, ν κφλνο θηιάλζξσπνο.
πλαμαξηνλ
Σή Κ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο εηο νπξαλνχο ππξθφξνπ αλαβάζεσο
ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ Πξνθήηνπ Ζιηνχ ηνχ Θεζβίηνπ.
ηίρνη
Δπέζρελ φκβξνλ, πχξ ηξίηνλ θέξσλ θάησ,
ρίδεη δέ ξείζξνλ Ζιίαο ηξέρσλ άλσ.
Γίθξσ αλεξπάγεο πεξί εηθάδα, Ζιία ηππεχ.
Σαίο απηνχ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Βάηνο ελ φξεη ππξί
Σήλ παξαδφμσο ζεφζελ ζνη, ζρεδηαζζείζαλ δπλακηλ ελδεδπθψο, ηξνθή κηά
ηεζζαξαθνλζήκεξνλ, Ζιηνχ ζεζπέζηε, ηήλ δνιηρήλ θαηαιέιπθαο νδφλ, δηφ ελ
Υσξήβ ρνξεχσλ έςαιιεο, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Αχξα πξαεία ππέδεημε, θαί ιεπηνηάηε Κχξηνλ ζνί Ζιηνχ, Θεψ δεινχληη
παληνθξάηνξη, νπρί πλεχκα βίαηνλ, νπ ζπζζεηζκφο, νπδέ πχξ εθδεηκαηνχλ,
δηφ Ηεζνχ ηψ πξάσ ςάιινκελ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενθαλείαο εμίσζαη, θαί πξνθεηείαο ψζπεξ ν κέγαο Μσζήο, πξνθήηαο
ρξίσλ δηά Πλεχκαηνο, Ζιηνχ ζεζπέζηε θαί βαζηιείο, θαί ηήο δφμεηο ελ ζαβψξ,
Υξηζηνχ ζεαηήο γελφκελνο βνάο, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.

Θενηνθίνλ
Μήηξαλ ηήλ ζήλ ν παλάγαζνο, Λφγνο νηθήζαο Άρξαληε ππεξθπψο, Θενχ
Παηξφο, εκάο αλέπιαζε, θαί δσήο εμίσζε ηήο ελ Δδέκ, δηφ Θενηφθνλ ζε
πάληεο πηζηνί, πξνζθπλνχληεο αλακέιπνκελ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ.
Έηεξνο
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ
Λαφλ απνιιχκελνλ, θαηνηθηηξήζαο, δήισ ηήο πίζηεσο, επηθιήζεζη ζείαηο, πχξ
θαηεγάγνπ θινγίδνλ Έλδνμε, φζηνλ ζχκα, δηφ ηθεηεχσ ζε, Σήο αησλίνπ
θινγφο, ξχζαη θαί ζψζφλ κε.
Ηδείλ θαηεμίσζαη, ζαβψξ ελ φξεη, Θενχ ηφ πξφζσπνλ, φλ δπζψπεη Πξνθήηα,
ηνχ παξαβιέςαη ηάο ακαξηίαο κνπ, θαί ελ εκέξα ηήο δίθεο ζεάζαζζαη,
αθαηαγλψζησ ςπρή, απηνχ ηφ πξφζσπνλ.
Οδφλ πνξεπφκελνο, ηνχ βίνπ πιάλαο πνιιάο πθίζηακαη, Αγαζέ κνπ
πξνζηάηα, θπβέξλεζφλ κε ηή πξνζηαζία ζνπ, επηζηεξίδσλ γλψκε
ζαιεπφκελνλ, θαί πξφο ζαξθφο εδνλάο Ζιηνχ λεχνληα.
Θενηνθίνλ
Τκλψ ζε Παλχκλεηε, θαί κεγαιχλσ ζενραξίησηε, ηήλ αγλήλ ζνπ ινρείαλ,
βνήζεζφλ κνη βίνπ ηνίο θχκαζη, ρεηκαδνκέλσ, θαί δίδνπ θαηάλπμηλ, ηή Σαπεηλή
κνπ ςπρή, θαζαξηηθήλ κνιπζκψλ.
Χδή ε'
Έθξημε Παίδσλ επαγψλ
Άξηζηα εχξελ Αραάβ, ηήλ ηνχ γέλνπο εππξεπή παλσιεζξίαλ, Πξνθήηνπ
ειεγκψ, κηαηθφλνπ κχζνπο αληέθηηζηλ, ν Θεζβίηεο δέ εθ ππξηπλφνπ θξελφο,
ηψ Εσνδφηε χκλνλ αλεκέιπεην, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Όεη ζνη πχξ εμ νπξαλνχ, θαηαθιέγνλ Ζιηνχ επηζεκέλνπο, πεληήθνληα
δηζζνχο, σο Θενχ αξίζησ ζεξάπνληη, ηψ θξαηνχληη γάξ ηεο αεηδψνπ δσήο,
ζενπξεπψο ηφλ χκλνλ αλεθξαχγαδεο, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Μχζηελ ζε έδεημε Υξηζηφο, σο αγλείαο θπηνπξγφλ ν ηήο Παξζέλνπ, ππέξζενο
βιαζηφο, ελ ζαβψξ ηήο ζείαο ζαξθψζεσο, ηήο ζεφηεηνο ηφ αθαηάιεπηνλ
θψο, ελ ηή απηνχ ζαξθί δεηθλχο ζνη θξάδνληη, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Έηεξνο
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ

Υσξεηηθφλ δνρείφλ ζε, ζείνπ Πλεχκαηνο έγλσκελ, άγγεινλ ελ γή, πχξ δήινπ
ζείνπ πλένληα, δπζζέβεηαλ ηξέπνληα, θαί βαζηιείο ειέγρνληα, ρξίνληα
πξνθήηαο, Ζιηνχ θαί αηζρχλεο, ζπγθφπηνληα καραίξα ηεξείο, δηά ηνχην,
βνψκέλ ζνη, Μειινχζεο εκάο αηζρχλεο ξχζαη.
Άξκα ππξφο ζε έιαβελ, απφ γήο ππξαθηνχκελνλ, δήισ Ζιηνχ, ηψ ζετθψ
ζεφπλεπζηε, δηφ ηθεηεχσ ζε, ηψλ ελ ηή γή κε πάλησλ θαθψλ ηψλ ζψλ αξεηψλ,
επηθνπθίδεηλ ηφλ λνχλ κνπ, ηεζξίππσ, θαί πξφο λχζζαλ, νπξαλίαλ κε θζάζαη,
ηφλ πάλησλ εθδπζψπεη, Θεφλ θαί Βαζηιέα.
Ρήκαηη δψληη έθιεηζαο, νπξαλφλ πεηίδνληα, ξήκαηί ζνπ λχλ, πλεπκαηηθψ
δηαλνημνλ, ηάο πχιαο κνη δένκαη, ηήο κεηαλνίαο Άγηε, πέκπσλ ηή ςπρή κνπ,
θαηαλχμεσο φκβξνπο, θαί ζψζφλ κε βνψληα Ηεξείο επινγείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Σξηαδηθφλ
Ηζνζζελή νκφηηκνλ, νκννχζηνλ, ζχλζξνλνλ, ζέβνληεο Σξηάδα, ελ κηά ζεφηεηη,
Παηέξα δνμάδνκελ, Τηφλ θαί Πλεχκα, Άγηνλ, άδπηνλ απγήλ, νκνβαζίιεηνλ
θξάηνο, θαί κέιπνκελ ζπκθψλσο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ννκνζεηψλ επζέβεηαλ, θαί δηδάζθσλ κεηάλνηαλ, ν Δκκαλνπήι, εθ ζνχ ηερζείο
επέθαλελ, φλ λχλ εθδπζψπεζνλ, ππεξαγία Γέζπνηλα, ηήο δηθαηνζχλεο,
ππαλνίμαί κνη πχιαο, θαί ζψζαί κε βνψληα, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Ζ ηφλ πξφ ειίνπ θσζηήξα
Άηξεπηνλ αλζξψπνηο πνξείαλ επί γήο πνιηηεπζάκελνο, ηή κεισηή ηφλ ξνχλ
ηφλ Ηνξδάληνλ, ν Θεζβίηεο πεξαησζείο, δηθξειάηεο αηζέξηνο, νπξαλνδξφκνλ
ήλπζε, μέλελ πνξείαλ δηά Πλεχκαηνο.
Σήο ζενζεβείαο ηψ δήισ, ν Θεζβίηεο ππξπνινχκελνο, ελ ππξηκφξθσ άξκαηη
επαίξεηαη, κεισηήλ δέ επηβαιψλ, φλ ιαζείλ νχ δεδχλεηαη, Διηζαηέ
δηζζνχκελνλ, θαηαιηκπάλεη ζεία ράξηηη.
Απνδεδεηγκέλνο ζεφπηεο, ν Θεζβίηεο ζχλ Μσζή θαζνξά, ά νθζαικφο νπθ
είδε, θαί νχο νπθ ήθνπζε, θαί αλζξψπσλ ηψλ γεγελψλ, θαξδία νχ ιειφγηζηαη,
ζεζαξθσκέλνλ Κχξηνλ, ελ ηψ ζαβψξ ηφλ παληνθξάηνξα.
Θενηνθίνλ
Σήλ ηήο απνηφκνπ αξραίαο, αλαηξέηηλ απνθάζεσο, θαί ηήο πξνκήηνξνο ηήλ
επαλφξζσζηλ, ηήλ ηνχ γέλνπο ηήο πξφο Θεφλ αηηίαλ νηθεηψζεσο, ηήλ πξφο ηφλ
Κηίζηελ γέθπξαλ, ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ.
Έηεξνο

Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο
Ηδείλ ελ ιεπηνηάηε αχξα Θεφλ, σο ηδείλ δπλαηφλ θαηεμίσζαη, αζθεηηθαίο,
πξφηεξνλ ηφ ζψκα δηαγσγαίο, θαηαιεπηχλαο Έλδνμε, φζελ δπζσπψ ζε ζαίο
πξνζεπραίο, ηφ πάρνο ηνχ λνφο κνπ, ιεπηχλαο κεηαλνίαο, καξκαξπγαίο ζείαηο
θαηαχγαζνλ.
Χο πάιιαη Ηνξδάλελ ηή κεισηή, δηαξξήμαο δηέβεο παλφιβηε, νχησ θακνχ,
ηψλ ακαξηεκάησλ ηψλ ραιεπψλ, ηάο δηεθρχζεηο μήξαλνλ, φκβξνπο
επηπέκπσλ κνπ ηή ςπρή, δαθξχσλ θαζ' εθάζηελ, Πξνθήηα ζεεγφξε, ηξπθήο
ρεηκάξξνπλ πξνμελνχληάο κνη.
θαλδάισλ ηψλ ελ βίσ πνιπεηδψλ, αλνκνχλησλ ερζξψλ πάζεο ζιίςεσο,
ζσκαηηθήο, λφζνπ ςπρηθήο ηε παξαηξνπήο, ηαίο πξνζεπραίο ζνπ ξχζαί κε,
έλδνμε Πξνθήηα σο αγαζφο, πξνζηάηεο κνπ βνψ ζνη, θαί ηήο ελ ηή γεέλλε,
αησληδνχζεο θαηαθξίζεσο.
Ζξπάγεο πξφο ηφ χςνο Διηζαηέ, δηζζνπκέλελ ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο,
θαηαιηπψλ, έλδνμε αηηήζαληη Ζιηνχ, κεζ' νχ απαχζησο αίηεζαη, λίθελ
νπξαλφζελ ηψ Βαζηιεί, θαί άθεζηλ πηαηζκάησλ, πξνζηάηελ ζε πινπηνχληη,
πξφο ηφλ Γεζπφηελ αθαηαίζρπληνλ.
Θενηνθίνλ
Φσλάο ηψλ νηθεηψλ ζνπ σο αγαζή, κή παξίδεο παλάκσκε Γέζπνηλα, αιι'
εθηελψο, αίηεζαη ηφλ πάλησλ Γεκηνπξγφλ, ηψ Βαζηιεί ηά ηξφπαηα, θαί ηήλ
επξσζηίαλ ηήλ ςπρηθήλ, δσξήζαζζαη Παξζέλε, θαί ζείαο βαζηιείαο, ηήλ
κεηνπζίαλ θαί ιακπξφηεηα.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε
Φψο ελ ππξίλσ ηεζξίππσ, νπξαλνδξφκνλ ζε δείμαλ, αξκαηειάηελ Ζιία, νπ
θαηελάισζελ φισο, πχξ γάξ ελ γιψζζε πειίλε, είιθπζαο θάησ, θαί
αλεμήξαλαο φκβξνπο.
Θενηνθίνλ
Φψο ε Σεθνχζα Παξζέλε, δπζψπεζνλ ζαίο πξεζβείαηο, ηφλ ζφλ Τηφλ
Θενηφθε, ηνχ νηθηηξήζαη θαί ζψζαη, ηνχ αησλίνπ κε ζθφηνπο, ηφλ πεπνηζφηα,
ηή ζή ζεπηή αληηιήςεη.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα γ' δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο πι. δ'
Σί πκάο θαιέζσκελ Άγηνη
ηε ζχ Πξνθήηα ζεζπέζηε, ηψ Θεψ δη' αξεηήο, θαί πνιηηείαο αθξαηθλνχο,
ζπλεθξάζεο παξ' απηνχ, ηήλ εμνπζίαλ εηιεθψο, ηήλ θηίζηλ, θαηά γλψκελ
κεηεξξχζκηζαο, θαί πχιαο, πεηνχ ζέισλ απέθιεηζαο, θαί άλσζελ πχξ
θαηήγαγεο, θαί δπζζεβείο θαηελάισζαο, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ. (Γίο)

Εήισ ηνχ Κπξίνπ ππξνχκελνο, παξαλφκνπο βαζηιείο ζχ δηεμήιεγμαο
ζθνδξψο, ηήο αηζρχλεο ηεξείο, ζχ εζαλάησζαο ζεξκψο, αλήςαο, πχξ ελ
χδαηη παξάδνμνλ, ηξνθήλ δέ, αγεψξγεηνλ επήγαζαο, θαί λάκαηα Ηνξδάληα, ηή
κεισηή ζνπ δηέηεκεο, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο ήκσλ.
ηε ζχ Πξνθήηα θαηέδεημαο, επί γήο σο αιεζψο, ηήλ επνπξάληνλ δσήλ, ηήλ
δσήλ ελ ζεαπηψ, ηήλ ελππφζηαηνλ πινπηψλ, ζαλφληα, ζνίο θπζήκαζηλ
αλέζηεζαο, ζαλάηνπ, θξείηησλ έηη ζχ δηέκεηλαο, άξκα ππξφο επηβέβεθαο,
αηζέξηνο αλπςνχκελνο, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο ήκσλ.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Σψλ Πξνθεηψλ ηνχο αθξαίκνλαο, θαί πακθαείο θσζηήξαο ηήο νηθνπκέλεο, ελ
χκλνηο ηηκήζσκελ πηζηνί, Ζιίαλ θαί Διηζαίνλ θαί Υξηζηψ εθβνήζσκελ
ραξκνληθψο, Δχζπιαγρλε Κχξηε, παξάζρνπ ηψ ιαψ ζνπ, ηθεζίαηο ηψλ
Πξνθεηψλ ζνπ, άθεζηλ ακαξηηψλ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ. Σά Σππηθά θαί εθ ηψλ Καλφλσλ ηνχ Αγίνπ ε γ' θαί ο'
Χδή.
Ο Απφζηνινο
Καζνιηθήο Δπηζηνιήο Ηαθψβνπ
Αδειθνί, ππφδεηγκα ιάβεηε...
Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ
Σψ θαηξψ εθείλσ, εζαχκαδνλ νη φρινη...
Κνηλσληθφλ
Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ, ηνίο επζέζη πξέπεη αίλεζηο. Αιιεινχτα.
Αξρή
ΤΖ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Οζίσλ Παηέξσλ εκψλ Ησάλλνπ θαί πκεψλ, ηνχ δηά
Υξηζηφλ αινχ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ

Έξεκνλ νηθήζαληεο, ελ νκνλνία καθάξηνη, ηήο ζαξθφο ηά θηλήκαηα, ηαίο ζείαηο
δεήζεζη, θαί ηαίο ζεσξίαηο, ηαίο θαεηλνηάηαηο, θαηεκαξάλαηε ζνθψο, ηήλ δέ
θαξδίαλ θαηειακπξχλαηε, δνρείνλ εξγαζάκελνη, πλεπκαηηθψλ δηαδφζεσλ,
πκεψλ Ησάλλε ηε, κνλαδφλησλ εξείζκαηα.
Μσξαίο πξνζπνηήζεζη, ηφλ ζνθηζηήλ απεκψξαλαο, ηήο θαθίαο καθάξηε,
ηειψλ ηά παξάδνμα, ελεξγψλ ζεκεία, δαίκνλαο δηψθσλ, θσηαγσγψλ ηνχο ελ
λπθηί, ηήο ακαξηίαο πάηεξ ππάξρνληαο, θαί λνχλ αλεπηζφισηνλ, κέζνλ
ζνξχβσλ εηήξεζαο, πκεψλ ηήλ απάζεηαλ, εθ Θενχ θνκηζάκελνο.
Μέηξηνο ηφ θξφλεκα, θαί ζπκπαζήο θαί θηιφζενο, θαί αγάπεο αλάπιεσο,
σξάζεο ζεφπλεπζηε, ηαπεηλφο θαί πξάνο, άγγεινο θαζάπεξ, επί ηήο γήο
πεξηπαηψλ, θαί πνιηηείαλ έρσλ νπξάληνλ, δηφ επαλεπαπζαην, σο θαζαξψ ζνη
καθάξηε, πκεψλ, ν Παηήξ Τηφο, θαί ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξνηο ειηφκνξθε, ειίνπ άδπηνλ φρεκα, ε ηφλ ήιηνλ ιάκςαζα, ηφλ
απεηξηλφεηνλ, Υαίξε λνχο αζηξάπησλ, ζείαηο θξπθησξίαηο, ε ιακπεδψλ ηήο
αζηξαπήο, ε δηαπγάδνπζα γήο ηά πέξαηα, ε φλησο ρξπζαπγίδνπζα, ε
παγθαιήο θαί παλάκσκνο, ε ηφ θψο ηφ αλέζπεξνλ, ηνίο πηζηνίο
εμαζηξάπηνπζα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηαπξνχκελνλ βιέπνπζα, θαί ηήλ πιεπξάλ νξξπηφκελνλ, ππφ ιφγρεο ε
Πάλαγλνο, Υξηζηφλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, έθιαηε βνψζα, Σί ηνχην Τηέ κνπ; ηί ζνη
αράξηζηνο ιαφο, απνηηλλχεη αλζ' ψλ πεπνίεθαο, θαιψλ απηνίο θαί ζπεχδεη κε,
αηεθλσζήλαη πακθίιηαηε; θαηαπιήηηνκαη εχζπιαγρλε, ζήλ εθνχζηνλ
ηαχξσζηλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Ο Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ ν πνηψλ αεί κεζ' εκψλ θαηά ηήλ ζήλ επηείθεηαλ,
κή απνζηήζεο ηφ έιενο ζνπ αθ' εκψλ, αιιά ηαίο απηψλ ηθεζίαο , ελ εηξήλε
θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαη ηψλ Αγίσλ
ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Μέιπσ, Πάηεξ, ζνχ ηνχο δξφκνπο θαί ηνχο θφπνπο.
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ
Μεζέμεη, ηή πξφο ηφ ζείνλ ζηε, θψο ερξεκάηηζαο, θαί πξφο απηφ ρσξήζαο
πκεψλ, εθεηψλ ηφ αθξφηαηνλ, ηψλ αγαζψλ ειπίδσλ ζνπ, Πάηεξ ηφ πιήξσκα
θαηείιεθαο.

Δθέζεη, ηή πξφο Θεφλ ππξνχκελνο πάληα θαηέιηπεο, ζπλνδνηπφξνλ Πάηεξ
επξεθψο, Ησάλλελ ηφλ έλδνμνλ, κεζ' νχ ηήλ ηξίβνλ ήλπζαο, ηήο ζσηεξίαο
αγαιιφκελνο.
Λακπηήξα, θσηνεηδέζη ιάκςεζη, θαηαζηξαπηφκελνλ, ηνχ παλαγίνπ
Πλεχκαηνο ζνθέ, πκεψλ ζε εγλψξηζελ ε Δθθιεζία, φζελ ζνπ, ηή θσηνθφξσ
κλήκn γέγεζε.
Πινπηήζαη, ηά κεδακψο θελνχκελα, επηπνζήζαληεο, πινχηνλ θαί δφμαλ
πξφζθαηξνλ νθνί, θαί ηξπθήλ δηαξξένπζαλ, θαί θνζκηθφλ αμίσκα,
γελλαηνθξφλσο απεθξνχζαζζε.
Θενηνθίνλ
Χξαίαλ, θαί εθιεθηήλ θαί πάλζεκλνλ, θαηαλνήζαο ζε, ν ηνχ Θενχ Παλάκσκε
Τηφο, ζφο Τηφο ερξεκάηηζελ, πηνζεηήζαο ράξηηη, ηνχο Θενηφθνλ ζε
γεξαίξνληαο.
Χδή γ'
Δπθξαίλεηαη επί ζνί
Πξνζχκσο πξφο λνεηά, ελαπεδχζσ πκεψλ ζθάκκαηα, ηξέπσλ ερζξνχ
θάιαγγαο, ζεία ζπκκαρία ηνχ Πλεχκαηνο.
Αλάισηνο εδνλψλ, αλαδεηρζείο ππξθατάο έθιεμαο, χιελ παζψλ άλζξαμη,
ζείσλ πξνζεπρψλ Αμηάγαζηε.
Σαίο κάζηημη ηψλ επρψλ, θαί εγθξαηείαο ηαίο πιεγαίο ζηε, ηήλ ηψλ παζψλ
Αίγππηνλ, Πάηεξ Ησάλλε εκάζηημαο.
Δλέθξσζαλ ηφλ ερζξφλ, νη αζθεηαί ζνπ Ηεζνχ λέθξσζηλ, πεξηραξψο
Γέζπνηα, ζνχ ηήλ δσεθφξνλ πνζήζαληεο.
Θενηνθίνλ
Ρπφκελνλ ηνχο βξνηνχο, παξαθνήο ηνχ ραιεπνχ πηψκαηνο, ηφλ ηνχ παληφο
αίηηνλ, άρξαληε Παλάκσκε ηέηνθαο.
Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Σήλ ηξίβνλ ηήλ ζηελήλ, πιαηπλφκελνη πίζηεη, δηψδεπζαλ νκνχ, νη Παηέξεο νη
ζείνη, απάζαο ζηελψζαληεο κεζνδείαο ηνχ δξάθνληνο, ηνχηνπο άπαληεο,
επζεβνθξφλσο ηηκψκελ, ενξηάδνληεο, ηήλ Ηεξάλ απηψλ κλήκελ, εηο δφμαλ
Υξηζηνχ ηνχ Θενχ.
Θενηνθίνλ
Διπίο Υξηζηηαλψλ, Παλαγία Παξζέλε, φλ έηεθεο Θεφλ, ππέξ λνχλ ηε θαί
ιφγνλ, απαχζησο ηθέηεπε, ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, δνχλαη άθεζηλ, ακαξηηψλ

εκίλ πάζη, θαί δηφξζσζηλ, βίνπ ηνίο πίζηεη θαί πφζσ, αεί ζε δνμάδνπζηλ.
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'
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα
πλσζνχκελνη πξφο ηξίβνπο δηθαηνζχλεο, ηνχ ζενθφξνπ Νίθσλνο, ζείαο
πξφο επαχιεηο, ζηνη θαηήρζεηε, ζσηήξηνλ έιιακςηλ, ηνχηνπ λνπζεζίαηο
πινπηήζαληεο.
Ο κνηξφπνπο θαί ηά αίζηα ζπκθξνλνχληαο, ν ζενθφξνο ζηνη, πκάο
ζεσξήζαο, ζείαηο εηζεγήζεζη, ηψ ζείσ ελδχκαηη, ηψ ηψλ κνλαζηψλ
θαηεθφζκεζελ.
Τπεξήζηξαςελ ε ράξηο ηή ζή θαξδία, ηνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, απιφηεηη
ηξφπσλ, ζέ θαιισπηδφκελνλ, επξνχζα καθάξηε, πάηεξ πκεψλ αμηάγαζηε.
Σήλ θαξδίαλ ζνπ ππμίνλ θεθαζαξκέλνλ, ε ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ράξηο
επξακέλε, Πάηεξ θαηεγξάςαην, ηειείαλ απάζεηαλ, πίζηηλ θαί αγάπελ
αλφζεπηνλ.
Θενηνθίνλ
Ο θαζήκελνο ελ ζξφλσ ηψ επεξκέλσ, Υεξνπβηθφλ σο ζξφλνλ ζε, έζρελ ελ
αγθάιαηο, ζνχ αλαπαπζάκελνο, Μαξία παλχκλεηε, ν δεδνμαζκέλνο Θεφο
εκψλ.
Χδή ε'
χ Κχξηέ κνπ θψο
Τπέξθσηνλ απγήλ, Ησάλλε δεμάκελνο, σο ήιηνο θαζσξάζεο, ηψλ δαηκφλσλ
ηφ ζθφηνο, κεηψζαο αμηάγαζηε.
ψ έξσηη Υξηζηέ, πηεξσζέληεο νη ζηνη, ηνχο έξσηαο ηψλ ζσκάησλ, σο
αθξνχο ζαιαηηίνπο, εκθξφλσο απεθξνχζαλην.
Γπλάκεη ζετθή, ηάο ςπράο δπλακνχκελνη, ηήλ έξεκνλ θαηνηθείηε, εξεκνχληεο
ηά πάζε, Παηέξεο νπξαλφθξνλεο.
Θενηνθίνλ
Ρνχο έζηε ηήο θζνξάο, ε Παξζέλνο αθζφξσο γάξ, εθχεζε Θενλ Λφγνλ, ππέξ
θχζηλ θαί ιφγνλ, Παξζέλνο δηακείλαζα.
Χδή ο'
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
Ο λνχο ζνπ, νιηθψο πξφο ηφ ζείνλ ηεηλφκελνο, ηαίο αλελδφηνηο κειέηαηο,
ζαξθηθήο ζηνξγήο εθείδεζε πάζεο, αγαζψλ ζνη, πξνμελψλ πκεψλ ηήλ

νηθείσζηλ.
Μσξίαλ, πξνζπνηήζεη ζνθψο ππνθξίλεηαη, ηφλ ζνθηζηήλ ηήο θαθίαο, πκεψλ
κσξαίλσλ ζεζνθηζκέλαηο, ελεξγείαηο ηνχ ηά πάληα, ζνθίδνληνο Πλεχκαηνο.
Οπ ζπίινπο, νπ ξπηίδαο πξνζδέρε Μαθάξηε, θφζκνπ ελ κέζσ δηάγσλ,
θαζαξαίο δέ κάιινλ δεήζεζηλ, εθθαζαίξεηο, ςπρηθψλ κνιπζκψλ ηνχο
πξνζηξέρνληαο.
Τπάξρσλ, ζαξθηθψλ θξνλεκάησλ αλψηεξνο, ηφλ ινγηζκφλ νπθ εηξψζεο,
γπλαηθψλ ελ κέζσ γπκλνχκελνο, απαζείαο, πκεψλ, ηήλ ζηνιήλ γάξ
ελδέδπζαη.
Θενηνθίνλ
ηφκαηη, ινγηζκψ θαί θαξδία παλάρξαληε, ζέ Θενηφθνλ θεξχηησ δηά ζνχ Θεψ
γάξ πξνζθαηειιάγελ, απσζκέλνο, παξαβάζεη ηφ πξίλ ηνχ πξνπάηνξνο.
Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη ζίκαηη».
Κνληάθηνλ Ήρνο α'
Υνξφο Αγγειηθφο
Σφλ βίνλ επζεβψο, εθηειέζαληεο πίζηεη, δνρεία θαζαξά, ηήο Σξηάδνο
δεηρζέληεο, πκεψλ Ησάλλε ηε, ζενθφξνη Παλεχθεκνη, λχλ αηηήζαζζε, ηφλ
ηιαζκφλ θαί εηξήλελ, ηαίο ςπραίο εκψλ, θαηαπεκθζήλαη πινπζίσο, Παηέξεο
παλφιβηνη.
Ο Οίθνο
Σήο ζείαο ακπέινπ βιαζηήκαηα ππάξρνληεο, παηδηφζελ εδέμαζζε ζνθίαλ ηήλ
επνπξάληνλ, ή θαί ζπλνηθηζζέληεο, απφ γήο ερσξίζζεηε, θαί πξφο χςνο
εδξάκεηε, εμ αυισλ ηε αλζέσλ πιέμαληεο ζηέθαλνλ, θαί πκψλ επηζέληεο ηζίο
εγηαζκέλαηο θάξαηο παλεχθεκνη, ψθζεηε θεθνζκεκέλνη, φζελ εμηιεψζαζζε ηφ
ζείνλ, ηνχ δνζήλζί κνη ζνθίαλ ιφγνπ επαμίσο, φπσο αλπκλήζσ πκψλ ηφλ
βίνλ έλδνμνη, φλ ππεξεδφμαζε Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, Παηέξεο παλφιβηνη.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Παηέξσλ εκψλ Ησάλλνπ θαί
πκεψλ, ηνχ δηά Υξηζηφλ αινχ.
ηίρνη
Έκθξσλ ζχ κσξφο, φο βίνλ παίδσλ Πάηεξ,
θηλ θξφληκνλ ιαλζάλεηο ηέινπο άρξη.
Έξεκνλ είινπ, ψ Ησάλλε κάθαξ,
Γη' ήο έξεκα εηξγάζσ ζαξθφο πάζε.
Φεπδαέθξσλ πεξίθξσλ πκεψλ ζάλελ εηθάδη πξψηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο, Αθαθίνπ ελ ηψ
Δπηαζθάισ, Καί ηήο αζιήζεσο ηψλ Αγίσλ Θενθίινπ, Ηνχζηνπ, Σξνθίκνπ θαί

Μαηζαίνπ, Καί ε χλαμηο ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ ελ ηαίο Αξκαηίνπ.
Οη άγηνη ηξείο Μάξηπξεο νη ελ Μειηηελή θαηά πεηξψλ ζπξφκελνη, θαί νη
άγηνη κάξηπξεο Γεψξγηνο, Θεφδσξνο θαί Δπγέληνο, μίθεη ηειεηνχληαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη
Κεθξαηεκέλνο, ζενκηκήησο Πάηεξ ζεία ζηνξγή, άιινπο εηο ηφ ζψδεηλ φινλ
πεξηραξψο, ζεαπηφλ βνψλ εμέδσθαο, Δπινγεκέλνο εί έλ ηψ λαψ ηήο δφμεο
ζνπ Κχξηε.
Απ' νπξαλψλ ζνη ρνξεγνπκέλελ Πάηεξ δέρε ηξνθήλ, ηαχηε δέ εθηξέθεηο
πάληαο ηνχο εππεηζψο δερνκέλνπο ζνπ ηφ πξφζηαγκα, θαί ηήλ ρακαίδεινλ
ακαξηίαλ ιηπφληαο καθάξηε.
Ηρλειαηήζαο ηνχο ηψλ Παηέξσλ φξνπο νθέ, ιχκελ Χξηγέλνπο θεχγεηλ ηνχ
δπζζεβνχο, εγγπή ζψ ηνχο θξαπγάδνληαο, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ ηήο
δφμεο ζνπ Κχξηε.
Θενηνθίνλ
Σφ ηνχ Τςίζηνπ εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα ραίξε, δηά ζνχ γάξ δέδνηαη ε
ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ ππάξρεηο
παλάκσκε.
Χδή ε'
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι
Οιφθσηνο πέθπθαο αζηήξ, ηνχο ελ βνξβφξσ παζψλ, ρεηξαγσγψλ πξφο
δσήλ, πνηείο γάξ γχλαηα άζεκλα, ζσθξνζχλε πνιηηεχεζζαη, θαί εθδηψθεηο
ραιεπά, βνψλ λνζήκαηα, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Τπάξρσλ αθέξαηνο ηφλ λνχλ, ελ απνθξχςεη ζνθψλ, ζαπκάησλ ζηε, πνιινχο
εδψγξεζαο παίδεζζαη, δηά Κχξηνλ ειφκελνο, θαί κπθηεξίμεζζαη, βνψλ
θαζαξσηάηε ςπρή, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
χ ηεζζαξάθνληα εκεξψλ, λήζηηο ηφλ δίαπινλ, αλχσλ ζηε, είρεο Θεφλ ζε
ζηηίδνληα νπξαλίαλ αγαιιίαζηλ, ψ γεγεζφηη πκεψλ έθξαδεο πλεχκαηη,
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Κπήζαζα Λφγνλ ηνχ Παηξφο, εκάο ξπφκελνλ, Παξζέλε άρξαληε, απηφλ
ηθέηεπε πάληνηε, ηνχ θσηίζαη ηνχο πκλνχληάο ζε, θαί πεξηζηάζεσο εκάο
απνιπηξψζαζζαη, εθβνψληαο, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο

θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο
ιε ηή Σξηάδη πξνκχζσο, αλαηεζέληεο ηή θαξδία, θαί ηάο εμ απηήο
καξκαξπγάο, αγαζνδφησο ππνδεμάκελνη, θσηνεηδείο γεγφλαηε, θαί ηνίο
Αγγέινηο ζπγρνξεχεηε.
Πφζσ ζετθψ ζπλεκκέλνη, θαί ηή αζθήζεη ιακπξπλζέληεο, ηψλ ειπηδνκέλσλ
αγαζψλ, ελ κεηνπζία ήδε γεγφλαηε, θαί καθαξίαλ εχξαηε, ζενκαθάξηζηνη
απφιαπζηλ.
Οη ηάο ηνχ ερζξνχ κεζνδείαο, αζθεηηθψο θαηαβαιφληεο, νη ηψλ κνλαδφλησλ
θσζηήξεο, θαιψλ ηδέαηο θαηαζηξαπηφκελνη, πξφο νπξαλνχο ερψξεζαλ,
θαηαηξπθψληεο ηήο Θεψζεσο.
Τκψλ δηεδέμαην πφλνπο, θαί ηνχο ηδξψηαο επθξνζχλε, πέξαο νπδακψο
θεθηεκέλε, ελ ή ηξπθψληεο πκεψλ ζηε, θαί Ησάλλε έλδνμε, εκψλ απαχζησο
κλεκνλεχεηε.
Θενηνθίνλ
ψζφλ κε ηφλ πάλησλ Σεθνχζα, θαί ιπηξσηήλ θαί επεξγέηελ, ιχζνλ ηήο
ςπρήο κνπ ηά λέθε, θπξία πάλησλ Αγία Γέζπνηλα, θαί δπλαηφλ απέξγαζαη,
θαηά παζψλ ηψλ πνιεκνχλησλ κε.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιφλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο
Μίαλ ςπρήλ Παηέξεο, ζψκαζη θέξνληεο δπζί, θαί ζθνπφλ είρεηε έλα, ελ
δηαθφξνηο ηνίο ηξφπνηο, ψ πκεψλ Ησάλλε, δηφ πκάο επθεκνχκελ.
Θενηνθίνλ
Ο γιπθαζκφο ηψλ Αγγέισλ, ηψλ ζιηβνκέλσλ ε ραξά, Υξηζηηαλψλ ε
πξνζηάηηο, παξζέλε Μήηεξ Κπξίνπ, αληηιαβνχ κνπ θαί ξχζαη, ηψλ αησλίσλ
βαζάλσλ.
Καί ε ινηηή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηήο Αγίαο Μπξνθφξνπ θαί Ηζαπνζηφινπ Μαξίαο ηήο
Μαγδαιελήο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη κάξηπξεο
Μχξα πξνζεθφκηζαο Υξηζηψ, ηεζεηκέλσ κλήκαηη, θαί ηνίο λεθξνίο ηελ
αλάζηαζηλ, πάζηλ εκπλένληη, θαί ηδνχζα ηνχηνλ, πξψηε πξνζεθχλεζαο,
Μαξία ζενθφξε δαθξχνπζα, Γηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
ηαπξψ θαζεινχκελνλ Υξηζηφλ, θαζνξψζα έθιαηεο, Μαγδαιελή θαί
εθξαχγαδεο, Σί ηφ νξψκελνλ, ε δσή πψο ζλήζθεη, θαί ε θηίζηο βιέπνπζα
θινλείηαη, θαί θσζηήξεο ζθνηίδνληαη; Γηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο
εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Δπιήζζεο ζπλέζεσο πνιιήο, αιεζνχο ηε γλψζεσο, ελ ηψ ζπλείλαη ηψ
θηίζαληη, Μαξία έλδνμε, θαί απηνχ ηά πάζε, θαί ηήλ ζπγθαηάβαζηλ, εθήξπμαο
ιανίο παλανίδηκε, Γηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί
ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Αλαηνιίνπ
Πξψηε Καηηδνχζα ηήλ ζείαλ Αλάζηαζηλ, Μαξία ε Μαγδαιελή, ηνχ πξψηνπ
ηψλ αγαζψλ αηηίνπ, ηνχ ηήλ εκεηέξαλ επζπιάγρλσο θχζηλ Θεψζαληνο,
πξψηε θαί επαγγειίζηξηα εδείρζεο, βνψζα ηνίο Απνζηφινηο, Σήλ αζπκίαλ
απνζέκελνη, ηήλ επζπκίαλ αλαιάβεηε, θαί δεχηε θαηνπηεχζαηε Υξηζηφλ
εμαλαζηάληα, θαί θφζκσ παξέρνληα ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Οπδείο πξνζηξέρσλ επί ζνί, θαηεζρπκκέλνο απφ ζνχ εθπνξεχεηαη, αγλή
Παξζέλε Θενηφθε, αιι' αηηείηαη ηήλ ράξηλ, θαί ιακβάλεη ηφ δψξεκα, πξφο ηφ
ζπκθέξνλ ηήο αηηήζεσο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ
Ζ πάλαγλνο σο εηδέ ζε, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα, αλεβφα
κεηξηθψο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πψο θέξεηο πάζνο
επνλείδηζηνλ;
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Υξηζηνχ θαλέληνο ηνίο ίρλεζηλ, αθνινπζνχζα ζεκλή, θαί απηφλ ζεξαπεχνπζα,
γλψκεο πξνζπκφηαηα, Μπξνθφξε επζχηεηη, νπδέ ζαλφληα ηνχηνλ θαηέιηπεο,
αιι' απειζνχζα κχξα ζχλ δάθξπζη, ηνχησ πξνζήλεγθαο, ζπκπαζψο
παλεχθεκε, φζελ ηήλ ζήλ, κλήκελ ηήλ παλίεξνλ, παλεγπξίδνκελ.

ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ.
χ ψ Μαξία ππέξιακπξε, βιέςαη πνζνχζα δσήλ, λεθξσζείζαλ ελ κλήκαηη,
λπθηφο παξαγέγνλαο, θαί Αγγέισλ αθήθναο, θαζψο πξνέθε, Υξηζηφο
εγήγεξηαη, πνπδή ηνίο ηνχηνπ, Μαζεηαίο θάζθνπζα, θαί ηήλ θαηήθεηαλ, εθ
ςπρήο απψζαζα, αληί θιαπζκνχ, ραξάλ αλεθιάιεηνλ, ζεκλή αλείιεθαο.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο δψζεη
δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο.
ήκεξνλ πηζηνί γεζφκελνη, επί ηή κλήκε ηή ζή, Μπξνθφξε δνμάδνκελ ηφλ ζέ
λχλ δνμάδνληα, ππεξάγαζνλ Κχξηνλ, φλ εθδπζψπεη, απαχζησο πάλζεκλε,
αησληδνχζεο, δφμεο ηπρείλ εκάο, θαί ηήο ιακπξφηεηνο, ηψλ Αγίσλ έρνπζα ηήλ
πξφο απηφλ, παξξεζίαλ πάληνηε, ζενκαθάξηζηε.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Βχδαληνο
Σψ εθνπζίσο πησρεχζαληη ηήλ πησρείαλ ηήλ εκήλ, ππεξβνιή επζπιαγρλίαο,
Υξηζηψ ηψ Θεψ, ε Μαγδαιελή Μαξία, σο καζήηξηα πηζηψο δηαθνλήζαζα, επί
μχινπ ηαζέληα, θαί ηάθσ ζπγθιεηζζέληα, θαηηδνχζα εβφα δαθξπξξννχζα, Σί
ηφ μέλνλ ζέακα; ν λεθξνχο δσνπνηψλ, πψο λεθξφο ινγίδεηαη; Πνία κχξα
θνκίζσ, ηψ απαιιάμαληί κε δπζσδίαο ηψλ δαηκφλσλ; Πνία δάθξπα ρέσ, ηψ
δαθξχσλ ηήλ εκήλ κεηακθηάζαληη πξνκήηνξα; Αιι' ν ηνχ ζχκπαληνο Άλαμ,
σο Παξαδείζνπ θχιαμ θαλείο, δξνζηζκψ ηψλ απηνχ ξεκάησλ ηφλ θαχζσλα
αθαλίδεη, ιέμαο πξφο απηήλ, Σνίο αδειθνίο κνπ πνξεπζείζα, επαγγέιηα ραξάο
αλαβφεζνλ, Αλαβαίλσ πξφο ηφλ Παηέξα κνπ, θαί Παηέξα πκψλ, θαί Θεφλ κνπ
θαί Θεφλ πκψλ, φπσο παξάζρσ ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σά νπξάληα πκλεί ζε, θεραξηησκέλε Μήηεξ αλχκθεπηε, θαί εκείο
δνμνινγνχκελ, ηήλ αλεμηρλίαζηφλ ζνπ γέλλεζηλ, Θενηφθε πξέζβεπε ζσζήλαη
ηάο ςπράο εκψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σί πκάο θαιέζσκελ
Άξλα ε ακλάο σο εψξαθελ, επί μχινπ επισκέλνλ, εθνπζίσο ζηαπξηθνχ,
αλεβφα κεηξηθψο, νδπξνκέλε ελ θιαπζκψ, Τηέ κνπ, ηί ηφ μέλνλ ηνχην ζέακα; ν
πάζη, ηήλ δσήλ λέκσλ σο Κχξηνο, πψο ζαλαηνχζαη καθξφζπκε, βξνηνίο
παξέρσλ αλάζηαζηλ, Γνμάδσ ζνπ, ηήλ πνιιήλ Θεέ κνπ ζπγθαηάβαζηλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Υξηζηψ ηψ δη' εκάο, εθ Παξζέλνπ ηερζέληη, εκλή Μαλδαιελή, εθνινχζεηο
Μαξία, απηνχ ηά δηθαηψκαηα, θαί ηνχο λφκνπο θπιάηηνπζα, φζελ ζήκεξνλ,
ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ενξηάδνληεο, αλεπθεκνχκέλ ζε πίζηεη, θαί πφζσ
γεξαίξνκελ.

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηήο Αγίαο ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Σήλ Μαγδαιελήλ Μαξίαλ κέιπσ πφζσ.
Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Σαίο ζείαηο εκπξέπνπζα θαιινλαίο, θαί θσηνρπζίαηο, ιακπνκέλε ηαίο ζετθαίο,
ηήλ ακαπξσζείζάλ κνπ θαξδίαλ, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο Μαξία θαηαχγαζνλ.
Ζγίαζέ ζε Λφγνο ν ηνχ Παηξφο, πλεπκάησλ θαθίαο, ιπηξσζάκελνο εκθαλψο,
ψ καζεηεπζείζα ραξηζκάησλ, ηνχ παλαγίνπ πεπιήξσζαη Πλεχκαηνο.
Νακάησλ πιεζζείζα δσνπνηψλ, πεγήο εμ αθζφλνπ, ηνχ δη' νίθηνλ επί ηήο
γήο, θαλέληνο Γεζπφηνπ ακαξηίαο, ηα ζνιεξά απεμήξαλαο ξεχκαηα.
Θενηνθίνλ
Μεηέξα ηνχ θχζεη Γεκηνπξγνχ, πκλνχκέλ ζε Κφξε, θαηαιιάμαζαλ ηψ Θεψ,
πξνζθξνχζαζαλ θχζηλ ηψλ αλζξψπσλ, Θενγελλήηνξ παλάκσκε Γέζπνηλα.
Χδή γ'
Οπξαλίαο αςίδνο
Αγαπήζαζα πξψηνλ, ηψλ αγαζψλ αίηηνλ, ηφ ηήλ εκεηέξαλ επζπιάγρλσο
θχζηλ Θεψζαληα, θαηεθνινχζεζαο, απηψ πξνζχκσο Μαξία, ηνίο απηνχ
ππείθνπζα, ζείνηο πξνζηάγκαζη.
Γεγεζπία ηφλ ηάθνλ, ηνχ Λπηξσηνχ έθζαζαο, πξψηε θαηηδνχζα ζείαλ Κφξε
Αλάζηαζηλ, εχαγηελ γειίζηξηα, φζελ εδείρζεο βνψζα, ν Υξηζηφο εγήγεξηαη,
ρείξαο θξνηήζαηε.
Θενηνθίνλ
Γηαζψδεη κε Λφγνο, ν ζαξθσζείο Πάλαγλε, ζνχ εθ ησλ παλάγλσλ αηκάησλ,
πινχησ ρξεζηφηεηνο, ιχσλ απφθαζηλ, ηήο παιαηάο θαηαδίθεο, φλ απαχζησο
αίηεζαη, ζψζαη ηήλ πνίκλελ ζνπ.
Ο Δηξκφο
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ κε
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Σψ πησρεχζαληη Λφγσ ππεξβνιή, επζπιαγρλίαο Μαξία Μαγδαιελή, ζαθψο
σο καζήηξηα, αιεζψο δηεθφλεζαο, θαζνξψζα δέ ηνχηνλ, ηαπξψ

αλαξηψκελνλ, θαί ελ ηάθσ ηεζέληα, εζξήλεηο δαθξχνπζα, ζελ ζε ηηκψκελ,
θαί ηήλ ζήλ εθηεινχκελ, ελ πίζηεη παλήγπξηλ, Μπξνθφξε ανίδηκε, θαί
ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Χο Παξζέλνλ θαί κφλελ ελ γπλαημί, ζέ αζπφξσο ηεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, πάζαη
καθαξίδνκελ, γελεαί ηψλ αλζξψπσλ, ηφ γάξ πχξ εζθήλσζελ, ελ ζνί ηήο
ζεφηεηνο, θαί σο βξέθνο ζειάδεηο, ηφλ Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ ηψλ
Αγγέισλ, θαί αλζξψπσλ ηφ γέλνο, αμίσο δνμάδνπζη, ηφ παλάγηνλ ηφθνλ ζνπ,
θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο Πξνζθπλνχζηλ αμίσο, ηφλ ηφθνλ ζνπ Άρξαληε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δλ ηαπξψ θαζνξψζά ζε Ηεζνχ, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ ελ θιαπζκψ,
εβφα δαθξχνπζα, Οίκνη! Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, πψο ζε επί μχινπ, αδίθσο
αλήξηεζαλ, ηψλ Δβξαίσλ παίδεο, νη φλησο αράξηζηνη! κσο σο νηθηίξκσλ,
ηαχηα πάζρεηο Τηέ κνπ, Θεέ αλεμίθαθε, πνιπέιεε Κχξηε, ηή ζαξθί σο
επδφθεζαο, ίλα ζνπ ηφ πιάζκα δεηλήο, εθ δνπιείαο ξχζε ηνχ αιάζηνξνο, Γηφ
πκλψ ζνπ ηήλ άθξαλ, Λφγε ζπγθαηάβαζηλ.
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Αλελφριεηνλ θέξνπζα, θφζκνπ καηαηφηεηνο ηήλ δηάλνηαλ, ηψ ειζφληη θφζκνλ
άπαληα, δηαζψζαη πιάλαο δηεθφλεζαο.
Λεινπκέλε ηνίο δάθξπζη, ηάθνλ ηήο δσήο πξνθζάζαζα Άγγεινλ, εζεάζσ
θαηαγγέιινληα, ηνχ Υξηζηνχ Μαξία ηήλ Αλάζηαζηλ.
Ζ θαξδία ζνπ άκσκνο, ελ ηνίο δηΚαηψκαζη Υξηζηνχ γέγνλε, θαί απηφλ κφλνλ
επφζεζαο, ηφλ σξαίνλ θάιιεη Αμηάγαζηε.
Θενηνθίνλ
Νπζηαγκψ ακειείαο κε, χπλνο ακαξηίαο Κφξε ππέιαβε, ηή αγξχπλσ ηθεζία
ζνπ, δηαλάζηεζφλ κε πξνο κεηάλνηαλ.
Χδή ε'
Ίλα ηί κε απψζσ
Ζ πξνκήησξ ηφλ ηαχηελ, ιφγνηο δειεάζαληα θαί εμνηθίζαληα, Παξαδείζνπ
πάιαη, θαζνξψζα πνζί ζπκπαηνχκελνλ, ηεξψλ γπλαίσλ, γλψκελ αλδξείαλ
θεθηεκέλσλ, ζχλ απηαίο αησλίσο αγάιιεηαη.
Νεθξσζέληη θαί ηάθσ, επαλαθιηζέληη ηψ πάζη δσήλ εκπλένληη, ηεηξσκέλε
πφζσ, ηήο γιπθείαο απηνχ αγαπήζεσο, πξνζθνκίδεηο κχξα, Μαγδαιελή
ζεκλή Μαξία, θαί δαθξχσλ πξνρέεηο αξψκαηα.
Μεηά Πάζνο ηφ ζείνλ, κεηά ηήλ θξηθηήλ ηνχ σηήξνο Αλάζηαζηλ, δηαζέεηο
ιφγνλ, παληαρνχ ηφλ ζεπηφλ δηαγγέιινπζα, θαί πνιινχο δσγξνχζα,

απαηεζέληαο αγλσζία, σο ηνχ Λφγνπ Μαζήηξηα έλδνμε.
Θενηνθίνλ
Αλνξζεί κε πεζφληα, πξφο ηήο ακαξηίαο πνιχπινθα βάξαζξα, ν εθ ζνχ
ηερζήλαη, επδνθήζαο δη' άκεηξνλ έιενο, Παλαγία Κφξε, φλ εθδπζψπεη πάζεο
βιάβεο, ιπηξσζήλαη ηνχο πίζηεη πκλνχληάο ζε.
Χδή ο'
lιάζζεηί κνη σηήξ
Ρεκάησλ ζνπ δξνζηζκψ, ηήο αζπκίαο ηφλ θαχζσλα, εμήξαο ηψλ Μαζεηψλ,
εκλή σο εβφεζαο, ν Υξηζηφο εγήγεξηαη, ε δσή εθάλε, ν θαηδξφο ήζηξαςελ
ήιηνο.
Ηδνχ ζνπ ε θσηαπγήο, Μαξία, κλήκε εμέιακςε, θσηίδνπζα ηνχο πηζηψο, ελ
ηαχηε πκλνχληάο ζε, θαί ζθφηνο δηψθνπζα, πνλεξψλ δαηκφλσλ, επεξείαο
αμηάγαζηε.
Θενηνθίνλ
Αγίαζκα λνεηφλ, θαί άςαπζηνλ ηιαζηήξηνλ, ιπρλία θσηνεηδήο, σξάζεο θαί
γέθπξα, πξφο Θεφλ κεηάγνπζα, ηνχο πκλνινγνχληαο, Θενηφθνλ ζε
παλάκσκε.
Ο Δηξκφο
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ,
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο
ζσηεξίαο κνπ».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Ο πςσζείο
Ο ππεξνχζηνο Θεφο ελ ηψ θφζκσ, κεηά ζαξθφο επηθνηηψλ Μπξνθφξε, ζέ
αιεζή Μαζήηξηαλ πξνζήθαην, φιελ ζνπ ηήλ έθεζηλ, πξφο απηφλ θεθηεκέλελ,
φζελ θαί ηάκαηα, απεηέιεζαο πιείζηα, θαί κεηαζηάζα λχλ ελ νπξαλνίο, ππέξ
ηνχ θφζκνπ πξεζβεχεηο εθάζηνηε.
Ο Οίθνο
Σφ θψο ηνχ θφζκνπ ν Υξηζηφο, αλχζηαθηνλ ηδψλ ζνπ, ηήο πίζηεσο ηφ φκκα,
αγάπεο ηε ηφ θίιηξνλ ηφ αλαπφζπαζηνλ εκλή, πξψηε εκθαλίδεη εαπηφλ ζνη,
αλαζηάο εθ ηνχ κλεκείνπ, ψθηζηα ειζνχζε κεηά κχξσλ, θαί πξνζηνχζε ζχλ
δάθξπζη ηψ απξνζπειάζησ, θαί απηφο ζνη ακεηβφκελνο, ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο
ζείαλ ελέξγεηαλ δσξείηαη, θαί ηήο πξφο ηφλ άλαξρνλ Παηέξα αλφδνπ εκθαλίδεη
ζνη βνπιήλ, θαί πέκπεη δέ ζε, ζεία επαγγέιηα ηνίο θαηεπηερφζη Μχζηαηο ηήο
απηνχ εγέξζεσο απαγγείιαη, Γηφ κεγίζηελ πξφο απηφλ έρνπζα παξξεζίαλ,
ππέξ ηνχ θφζκνπ πξεζβεχεηο εθάζηνηε.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μπξνθφξνπ θαί
Ηζαπνζηφινπ Μαξίαο ηήο Μαγδαιελήο.
ηίρνη
Αθαίο αυινηο άπηεηαί ζνπ, Υξηζηέ κνπ,

Μή κνπ, πξφο ήλ έθεζαο, άπηνπ, Μαξία.
Γεπηεξίε Μαξίε κχζελ εηθάδη Μαγδαιελή.
Σή απηε εκέξα, Μλήκε ηήο αγίαο νζηνκάξηπξνο Μαξθέιιεο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
Νφζνπο εδίσμαο πνηθίιαο, ζπλεξγνχληά ζνη, ηφλ Λφγνλ θεθηεκέλε, ψ
παξίζηαζαη λχλ, βνψζα Μπξνθφξε, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Μφλε θαηείδεο πξφ ηψλ άιισλ, ηήλ δσήλ εκψλ, Υξηζηφλ εγεγεξκέλνλ,
θεπνπξφλ δέ απηφλ, ππέιαβεο βνψζα, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Έζηεζαο ξχκελ ηνχ ζαλάηνπ, ηφλ αζάλαηνλ Θεφλ σο ζπιιαβνχζα, θαί
ηεθνχζα Αγλή, ψ πάληεο κεισδνχκελ, Δπινγεκέλνο Πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο
ζήο θνηιίαο.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Λακπξνθαλήο ν βίνο ζνπ, ηαίο απγαίο αζηξαπηφκελνο, ψ Μαγδαιελή, ηψλ
ελαξέησλ πξάμεσλ, ηνχ ζείνπ θεξχγκαηνο, ηήο πξφο ηφ ζείνλ λεχζεσο, θαί
καξκαξπγαίο, ηήο πξφο ηφλ Κηίζηελ αγάπεο, ψ κέιπεηο ζχλ Αγγέινηο, Ηεξείο
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Πξφο ηψ ηαπξψ παξίζηαζαη, θαζνξψζα ηήλ άδηθνλ, έλδνμε ζθαγήλ ηνχ
εαπηφλ θελψζαληνο, δη' άθαηνλ έιενο, θαί ζηελαγκνίο θαί δάθξπζη,
πεξηαληινπκέλε, Σί ηφ μέλνλ εβφαο, Μαξία ηνχην ζαχκα; πψο λεθξνχηαη θαί
ζλήζθεη, ν ζάλαηνο λεθξψζαο, δσή ππάξρσλ θχζεη;
Θενηνθίνλ
Χο ηνχ Θενχ κεηέξα ζε, νκνθξφλσο δνμάδνκελ, θαί ηψλ πνηεκάησλ,
ππεξηέξαλ Πάλαγλε, ελ ζνί γάξ θαηάθξηκα, ηφ εμ Αδάκ εθάληζηαη, θαί ε
απσζζείζα, σθεηψζε αλζξψπσλ, νπζία κεισδνχζα, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Δπιαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν Σχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηψ
Γεκηνπξγψ, θαί Λπηξσηή αλεβφα, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Δμέζηε επί ηνχησ

Πξφο ζείαλ κεηεηέζεο λχλ ραξκνλήλ, Παξαδείζνπ πξφο πιάηνο επξχρσξνλ,
πξφο λνεηάο, θαί ππεξθνζκίνπο δηακνλάο, φπνπ νζίσλ ηάγκαηα, ήρνο έλζα
πέθπθε θαζαξφο, ιακπξψο ενξηαδφλησλ, Μαξία Μπξνθφξε, δηφ ζε πάληεο
καθαξίδνκελ.
Οπδέλ πξνεηηκήζσ ηψλ επί γήο, ηήο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ αγαπήζεσο, αιιά
απηνχ, κφλνπ ηεηξσκέλε ηαίο θαινλαίο, θαί ηαίο ακέζσο Πάλζεκλε,
επηπεκπνκέλαηο καξκαξπγαίο, ηνίο, ίρλεζη ηνίο ηνχηνπ, εβφαο επνκέλε, έ
κεγαιχλσ πνιπέιεε.
Θεψζεσο ηπρνχζα ζενπνηνχ, θαί ρεηκάξξνπλ ηξπθψζα ηήο ράξηηνο, θαί
ακνηβάο, πφλσλ δερνκέλε ζεαξρηθψο, θαί Απνζηφισλ ηάγκαζη,
ζπλαξηζκνπκέλε Μαγδαιελή, καζήηξηα ηνχ Λφγνπ, ηνχο πφζσ ζε ηηκψληαο,
ζαίο ηθεζίαηο δηαθχιαηηε.
Θενηνθίνλ
Χο κήηεξ ηνχ παζφληνο ππέξ εκψλ, ςπρνθζφξσλ παζψλ κε δηάζσζνλ, σο
ζπκπαζήο, ιχζνλ ηψλ πηαηζκάησλ κνπ ηάο ζεηξάο, σο αγαζή αγάζπλνλ, λχλ
θεθακσκέλελ κνπ ηήλ ςπρήλ, δαηκφλσλ επεξείαηο, Παξζέλε Θενηφθε, ίλα
πκλψ ζε ηήλ παλάκσκνλ.
Ο Δηξκφο
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιαγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο,
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη
κεγαιχλνπζη».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Μαξία θπξηψλπκε, θαί ηνχ Υξηζηνχ Μαζήηξηα, ζχλ ηαίο ινηπαίο Μπξνθφξνηο,
θαί ηή Παξζέλσ Μαξία, θαί κφλε ζενκήηνξη, απαχζησο θαζηθέηεπε, ηφλ
ζηαπξσζέληα Κχξηνλ, ππέξ εκψλ Μπξνθφξε, ηψλ ζέ ηηκψλησλ εθ πφζνπ.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκαξηπξνο Φσθά.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Αζιεηηθψλ εμ αηκάησλ, θξαηήξα πιήζαο πηζηνίο, ηάζεηο επαξδεχεη, θαί ηάο
λφζνπο ειαχλεη, Φσθάο ν ρξηζηνκαξηπο, ελ πςειψ, καξηπξίαο θεξχγκαηη,

πάληα θαιψλ, νη δηςψληεο δεχηε πηζηψο, πνηακνχο ραξίησλ δξέςαζζε.
Σήο αζεταο ηήλ πιάλελ, ζεία ελζηάζεη ζνπ, πνιπζεταο δάιελ, ηήο Σξηάδνο
δπλάκεη, Φσθά κάξηπο εθηξέςαο, μίθνπο αθκήλ, ηνχ ππξφο ηε ηήλ έθθαπζηλ,
θαί ληθεηνχο ηψλ βαζάλσλ βέιε ζαθψο, σο λεπίσλ εθαξηέξεζαο.
Σνχ δσννδφηνπ ζχ θήξπμ, Θενχ γελφκελνο, ηπξάλλσλ θαζαηξέηεο, Αζιεηά
αλεδείρζεο, θαί ζείνο αζινθφξνο, φζελ δσήλ, ηψ αζαλάησ πηζηνχκελνο, πξφο
ηήλ αλέζπεξνλ έβεο καξκαξπγήλ, ηνχ Θενχ Φσθά καθάξηε.
Γφμα... Ήρνο δ'
Δθ βξέθνπο εγέλνπ ηνχ Κπξίνπ εξαζηήο, Φσθά πακκαθάξηζηε, Ηεξνκάξηπο
ζνθέ, ηφ γάξ φπινλ ηνχ ηαπξνχ επ' ψκσλ αξάκελνο, αθιηλψο επνξεχζεο
ηήλ νδφλ ηήο αιεζείαο, δη' ήο ηψλ Αγγέισλ πθέζηηνο γέγνλαο, δαηκφλσλ
αληίπαινο, θαί ηνχ θφζκνπ πξεζβεπηήο, ψθζεο δηαπξχζηνο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηηε, επινγεκέλε Θενηφθε, ίλα
ζε δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ,
εμεπιήηηεην, θαί αηελίδνπζα έιεγε, Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ ζνπ
δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα; Αιιά δένκαη, Μή κε κφλελ εάζεο ελ ηψ
θφζκσ, αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνχο πξνπάηνξαο.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Καί ηξφπσλ κέηνρνο, θαί ζξφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ
πξάμηλ εχξεο ζεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, δηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο
αιεζείαο νξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο
Φσθά, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο (άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ).
Φσθάο ν Φσζηήξ πάζηλ εθιάκπεη ράξηλ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ
Φσηφο ζε, ηήο ζετθήο θαηεχγαζαλ αθηίλεο, Έλδνμε, ππεξθπνχο πξνλνίαο εμ
απηψλ, ηψλ σδίλσλ καθάξηε, δηφ θσζηήξ ππέξιακπξνο, Φσθά εδείρζεο ελ
ηνίο πέξαζηλ.
Χο θνίλημ, πςηηελήο αλέδξακεο, εθ βξέθνπο έλδνμε, ηψλ αξεηψλ εηο χςνο
λνεηφλ, θαί θαξπνχο ηνχο ηψλ άζισλ ζνπ, πιεζχλαο θαηεγιχμαλαο, πάληαο

κεζέμεη ηψλ ζαπκάησλ ζνπ.
Καζείιεο, ηά ηψλ βσκψλ ηδξχκαηα, ηήο αζεφηεηνο, ηή κεραλή ηψλ ιφγσλ ζνπ
νθέ, θαί Υξηζηνχ δηεηήξεζαο, ηήλ Δθθιεζίαλ άζεηζηνλ, θαηνρπξψζαο ηνίο
δηδάγκαζηλ.
Αθ' χςνπο, ηήο απνλνίαο έξξηςαο, λνχλ ππεξήθαλνλ, ελ ηή απιή ηψλ ιφγσλ
θαζειψλ, ηνχηνλ ράξηηη ζηε, θαί θαη' απηνχ ηά ηξφπαηα, αζιεηηθαίο λίθαηο
θεθιήξσζαη.
Θενηνθίνλ
Γελλήησξ, ελ Παξαδείζσ γέγνλε, θζφλνο ζαλάηνπ βξνηνίο, φλ γελλεζείο
Παλάρξαληε εθ ζνχ, ν Τηφο ηνχ Θενχ θαί Παηξφο, κεη ήρνπ εμεθάληζελ,
αζαλαζίαλ δνχο ηψ γέλεη εκψλ.
Χδή γ'
Δπθξαίλεηαη επί ζνί
πλήξκνζαο ηψλ πηζηψλ, ηήλ ζπκθσλίαλ εηο Υξηζηνχ αίλεζηλ, θαί αζεταο
θσλάο, Μάξηπο ηή ελζηάζεη ζπλέρεαο.
Ο πφζνο ζε ηνχ Θενχ, ηψλ απφ γήο πξφο νπξαλφλ είιθπζε, θαί λνεξαίο
ηάμεζηλ, ελ ζαξθί αζινχληα εξίζκεζελ.
Φσηίζαο ηαίο αζηξαπαίο, ηψλ ζψλ ζαπκάησλ ηνχο πηζηνχο, έζβεζαο, ηήο
αζεταο ππξζνχο, ελ ηνίο φκβξνηο Μάθαξ ηψλ ιφγσλ ζνπ.
Χο ρξψκαζη θαεηλνίο, ηεξσζχλεο ηήλ ζηνιήλ έβαςαο, αζιεηηθνίο αίκαζη, θαί
Υξηζηψ θσηί ηεξνχξγεζαο.
Θενηνθίνλ
Δξξάγε ηφ ηήο αξάο, εκψλ κεζφηνηρνλ αγλή Γέζπνηλα, ηψ ππέξ λνχλ ηφθσ
ζνπ, θαί ηή ζεία θχζεη ζπλήθζεκελ.
Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ, θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Θπζίαλ αλαίκαθηνλ, Υξηζηψ πξνζθέξσλ Φσθά, ζπζίαλ πξνζήλεγθαο,
ζαπηφλ δη' αίκαηνο, Ηεξάξρα ζεφιεπηε, φζελ ελ επθξνζχλε, απιηδφκελνο
Πάηεξ, κλήζζεηη ηψλ ελ πίζηεη, εθηεινχλησλ ηήλ ζείαλ, θαί εχζεκνλ εκέξαλ
ηήο ζήο αζιήζεσο.
Θενηνθίνλ
Ζ κφλε θπήζαζα, ηφλ Πνηεηήλ ηνχ παληφο, ε κφλε θνζκήζαζα, ηήλ
αλζξσπφηεηα, ηψ ηφθσ ζνπ Πάλαγλε, ξχζαί κε ηψλ παγίδσλ, ηνχ δνιίνπ
Βειίαξ, ζηήζφλ κε επί πέηξαλ, ηψλ Υξηζηνχ ζειεκάησλ, απηφλ εθδπζσπνχζα
αεί, φλ εζσκάησζαο.

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Τςνχκελνο χςσζαο, ηνχο πεπησθφηαο πνηέ, εκέ δέ θαηέβαιεο, ηή αλπςψζεη
ηή ζή,  θψο ηψλ νκκάησλ κνπ, δέρνπ Τηέ ηφ πάζνο, δη' εκάο εθνπζίσο,
Φέξε ηαπξφλ ηνχο Ήινπο, θαί ηφλ πφγγνλ ηήλ Λφγρελ, δη' ψλ ηήο απαζείαο
ράξηλ εβξάβεπζαο.
Χδή δ'
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα
χ ζαιεχνπζαλ πειάγεη ηήο αζεβείαο, ηήλ Δθθιεζίαλ είιθπζαο, Φσθά εηο
ιηκέλαο, ηνχο ηήο επζεβείαο Υξηζηνχ, απαχζησο θξαπγάδνπζαλ, Γφμα ηή
δπλάκεη ζνπ Κχξηε.
Σφ γεψδεο εθηηλάμαο δσήο ζαξθψδνπο, θαί βηνηεχσλ έλδνμε, ελ ζαξθί
πνξείαλ, άυινλ δηήλπζαο, Φσθά, φζελ ράξηηη, άγγεινο ελ ζψκαηη πέθπθαο.
Ζ αθέλσηνο πεγή ζε ηνχ Παξαθιήηνπ, ηψλ λνεηψλ επιεξσζε, θαί ζείσλ
ζαπκάησλ, Ηεξάξρα έλδνμε, θαί πάζη πξνηέζεηθε, πνηακφλ ραξίησλ αείξπηνλ.
Θενηνθίνλ
Χο παξάδνμα θαί άξξεηα Θενηφθε, ηά ηνχ θαηλνχ ζνπ ηφθνπ, αιεζψο
ππάξρεη, μέλα θαί παξάδνμα, ελ νίο ε δηάλνηα, θαί ν λνχο εηηάηαη παλάρξαληε.
Χδή ε'
χ Κχξηέ κνπ θψο
Πνξζήζαο ηά ερζξνχ, ψ Φσθά φρπξψκαηα, δπλάκεη ηή ηψλ ζαπκάησλ, ηνχο
ξπζζέληαο Κπξίσ, σο ζθχια πξνζελήλνραο.
Αληψζεζαο νθέ, θαηά ζνχ ηά πεκπφκελα, ηνμεχκαηα εηο θαξδίαο, ηψλ
βαιιφλησλ, απηφο δέ, εζψζεο απαξάηξσηνο.
πλέζιαζαο Φσθά, θεθαιήλ ηήλ ηνχ δξάθνληνο, παηήζαο ηνχηνλ γελλαίσο,
ηή ελζέσ δπλάκεη, ηήο ζηεξξάο ζνπ αζιήζεσο.
Θενηνθίνλ
Ραλάησ νπξαλφο, επθξνζχλελ θαί ράξηλ ελ γή, αλέδσθε λχλ γάξ αχηε,
επθξνζχλελ εηο χςνο, ηήλ κφλελ Θενκήηνξα.
Χδή ο'
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
Ηιχνο, θαί βπζνχ αζεφηεηνο Έλδνμε, ηήλ ζήλ αλείιθπζαο πνίκλελ, ήλ
απνθαζάξαο, πηνζεζίαο, ηψ χδαηη, πξφο ην θψο ην ηήο ράξηηνο χςσζαο.
Νέθεζηλ, ν ηηζείο εαπηνχ ηήλ επίβαζηλ, αεξνδξφκσ πνξεία, ζέ Φσθά εδφμαζε
ηνχ πξνθζάλεηλ, ηνχο αηηνχληαο, ελ θηλδχλνηο ζαιάζζεο θαί ζιίςεσο.
Έιπζαο, ζπκπινθάο ηάο ηνχ ςεχδνπο θαί έδεζαο, καηαηνξξήκνλαο γιψζζαο,
ηνίο ηήο αιεζείαο δεζκνίο ζεφθξνλ, θαί ελ θφζκσ, ηφλ ηήο πίζηεσο ιφγνλ

εθήξπμαο.
Θενηνθίνλ
Δλψζεσο, αθεξάηνπ θαξπφλ αλεβιάζηεζαο, Θενθπήηνξ ηψ Κφζκσ, αεηδψνπ
πξφμελνλ αθζαξζίαο, δεηθλπκέλεο, ηνίο ελ πίζηεη θαί πφζσ ηηκψζί ζε.
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».
πλαμάξηνλ
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Φσθά.
ηίρνη
Φψο Κπξίνπ, έλδνμε Φσθά, θσηίζαλ,
ήλ θαξδίαλ, έδεημε θσηφο δνρείνλ.
Δηθάδη ηή ηξηηάηε Φσθά λεθξφο ακθεθνκίζζε.
Μλήκε ηήο Οζίαο Άλλεο, ηήο ελ ηψ Λεπθαδίσ ή Λεπθάηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ, Ηεδεθηήι.
ηίρνη
Ηεδεθηήι εβξάτδε θάλ πφισ,
Αδσλατ βιέπσ ζε, θάζθσλ Κπξίσ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Απνιηλαξίνπ θαί Βηηαιίνπ,
Δπηζθφπσλ Ραβέλλεο, θαί Απνιισλίνπ Ρψκεο, θαί ηψλ ελ Καξρεδφλη επηά
Μαξηχξσλ, θαί Αλάκλεζηο ηψλ ελ Βνπιγαξία ηειεησζέλησλ Υξηζηηαλψλ επί
Νηθεθφξνπ ηνχ Βαζηιέσο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη
Καζεισζέληα, ηψ ηνχ Υξηζηνχ ζε πφζσ Μάξηπο ζνθέ, πιήζε θνβεξψλ
βαζάλσλ θαί απεηιψλ, νπ θαηέζεηζαλ νπρ είιθπζαλ, εθ γελλαηφηεηνο, ηήο
πξφο απηφλ ζπλαθείαο θαί ζρέζεσο.
Λχηξνλ ηψ δφληη, ππέξ εκψλ ηφ αίκα ηφ εαπηνχ, αίκα ηφ νηθείνλ Μάξηπο σο
πξνζθνξάλ, αληηδέδσθαο θαί έςαιιεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο κνπ θξαπγάδσλ
θαί Κχξηνο.
Απνβαιφληα, δη' αξεηήο ηφ βάξνο ηφ γεεξφλ, ζείνη ηνχ Υξηζηνχ ζε, Άγγεινη
Αζιεηά, δη' αέξνο κεηεθφκηδνλ, απηνχ πξνζηάγκαηη, σο ηφ πξίλ Αββαθνχκ
ζπληπηάκελνλ.
Θενηνθίνλ
Άγγεινη είδνλ, Θενγελλήηνξ μέλα ηψ ηφθσ ζνπ, θχζηλ ηήλ θζαξηήλ ηνχ
γέλνπο ηνχ ρντθνχ, πξφο αθήξαηνλ θαί άθζαξηνλ, παιηλδξνκήζαζαλ,

θαηνηθίαλ θαί δφμαλ νπξάληνλ.
Χδή ε'
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι
Πχξ απαχζησο έρσλ ελ ςπρή, ηφ ηήο αγάπεο Υξηζηνχ, Φσθά καθάξηε, ηφλ
δξφκνλ άζρεηνλ ήλπζαο, πξφο απηφλ ηφλ δη' αζιήζεσο δη' ήο ηπρψλ ηνχ
εθεηνχ, ζχλ Αζσκάηνηο βνάο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Έξξεη ηψλ Διιήλσλ ηά ζαζξά, πιάλεο ζεβάζκαηα, θαί ζεζηγήθαζη, ηήο
καηαηφηεηνο άπαζαη, αη δηπιφαη θαί ηφ ςεχδνο απηψλ, ειέγρζε γλψζεη αιεζεί,
ηψλ αζινθφξσλ Υξηζηνχ, θεξπηηφλησλ, είλαη ζνθίαλ Θενχ ελππφζηαηνλ.
Ηζρχλ απξνζκάρεηνλ Φσθά, πεξηδσζάκελνο, Αγίνπ Πλεχκαηνο,
αθαηαγψληζηνλ έλζηαζηλ, θαί άλ δξείαλ απεξίηξεπηνλ, πξνπνιεκψλ ππέξ ηήο
ζήο, πνίκλεο ελδέδεημαη, θαί ληθήζαο, ζχλ ηνίο Αγγέινηο πκλείο ηφλ ηψλ φισλ
Θεφλ.
Υάξηλ ζείαλ άθζνλνλ Υξηζηφο, ζνί εδσξήζαην, Φσθά ανίδηκε, ηνίο εμαηηνχζί
ζε άπαζη, θαηαιιήισο παξερφκελνλ, ηάο ηψλ ζαπκάησλ δσξεάο, απαχζησο
θξάδνπζηλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Ο θχζεη απξφζηηνο παληί, Τηφο θαί Λφγνο Θενχ, ελ ζνί ζθελψζαο Αγλή, θαί
ελδπζάκελνο άρξαληε, ηφ εκέηεξνλ σο εχζπιαγρλνο, ψθζε εππξφζηηνο
ζαξθί, θαί αλεζηξάθε εκίλ, δηά ηνχην, πφζσ πνιιψ ζε πκλψ θαί ηηκψ
θαίαηλσ.
Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο
Άξκα σο ππξίκνξθνλ έρσλ, ηάο θσηνθφξνπο αξεηάο ζνπ, θαί ηήλ ηψλ
αγψλσλ δηθξείαλ, πξφο νπξαλίνπο αλέπηεο ζηε, κνλάο ελ αίο θαηέπαπζαο,
ζχλ Αζσκάηνηο απιηδφκελνο.
Ρχζεη ηήο ελζένπ ζνθίαο, θαί πιεκκπξήζεη ηή ηψλ ιφγσλ, έιπζαο ηνχ
ςεχδνπο ηήλ χιελ, θαί επζεβνχλησλ ςπράο θαηήξδεπζαο, θαί θαξπνθφξνπο
έδεημαο, ελζέσλ έξγσλ δηά πίζηεσο.
Ίδεο ηήλ ππέξθσηνλ αίγιελ, ηήλ λννπκέλελ ζεσξίαλ, ελ ηή ηψλ αγψλσλ ζνπ
πάιε, ηνχ πνζνπκέλνπ αγσλνζέηνπ Υξηζηνχ, θαί θζάζαη ηαχηελ έζπεπζαο,
Μάξηπο ηψ ηέιεη ηψλ αζιήζεσλ.
Νχλ σο ηξαλνηέξσο ηήλ δφμαλ, ελνπηξηδφκελνο ηνχ Κηίζηνπ, ππέξ ηψλ εθ

πφζνπ Φσθά ζε, αλεπθεκνχλησλ απηφο δπζψπεζνλ, ηνχ κεηαζρείλ ηήο
θξείηηνλνο, ηνχηνπ θαί δφμεο θαί ιακπξφηεηνο.
Θενηνθίνλ
Τκλψ ζνπ ηήλ ράξηλ Παξζέλε, θαί κεγαιχλσ ζνπ ηήλ δφμαλ, ζχ γάξ θσηηζκφο
ηήο ςπρήο κνπ, ππάξρεηο φλησο θαί ε παξάθιεζηο, ηψλ ζέ ηηκψλησλ
Γέζπνηλα, θαί άλπκλνχλησλ πάλησλ δνχισλ ζνπ.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο Υξηζηίλεο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Θείαηο επηγλψζεζη, ηήλ θαζα ξάλ ζνπ δηάλνηαλ, θαηαπγάζαο ν Κχξηνο,
αγλνίαο ιπηξνχηαί ζε, βαζπηάηνπ ζθφηνπο, ήιηνο ππάξρσλ, δηθαηνζχλεο
αιεζνχο, Μάξηπο Υξηζηίλα ζενκαθάξηζηε, εληεχζελ ηά ζεβάζκαηα, ηήο
πνλεξίαο ζπλέηξηςαο, θαί Υξηζηνχ ηά παζήκαηα, θαξηεξψο εμεηθφληζαο.
Πφλνπο θαξηεξήζαζα, ηνχο ηήο ζαξθφο πξφο ηήλ άπνλνλ, κεηαβέβεθαο
ραίξνπζα, Υξηζηίλα απφιαπζηλ, έλζα γελνκέλε, θαζσξατζκέλε, νίά πεξ
λχκθε εθιεθηή, ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ παλεχθεκε, ηψλ πίζηεη ηφ
κλεκφζπλνλ, επηηεινχλησλ ζνπ κέκλεζν, φπσο εχξσκελ έιενο, θαί δεηλψλ
απνιχηξσζηλ.
ζπεξ σξατζκαηα, ηά ηήο ζαξθφο ζνπ ζπαξάγκαηα, λπκθηθψο
πεξηζηέιινπζα, πνξθχξαλ εμ αίκαηνο, ιακπξψο βεβακκέλελ, Μάξηπο
ελεδχζσ, θαί ηψ λπκθίσ ζνπ Υξηζηψ, πεπνηθηικέλε ζείαηο ιακπξφηεζη,
Υξηζηίλα λχλ παξίζηαζαη, πεξηραξψο ηήο Θεψζεσο, απνιαχνπζα πάληνηε,
ζχλ Παξζέλνηο θαί Μάξηπζη.
Γφμα... Ήρνο β'
Αλαηνιίνπ
Χο αιάβαζηξνλ κχξνπ, ηφ αίκά ζνπ πξνζελήλνραο, ηψ ζψ λπκθίσ Υξηζηψ,
Υξηζηίλα κάξηπο αζιεθφξε αήηηεηε, αληάκεηςηλ δέ είιεθαο, ζηέθνο άθζαξηνλ
παξ' απηνχ αμηάγαζηε, φζελ ηφλ ζαλφληα ηνίο δήγκαζη ηψλ ηνβφισλ φθεσλ,
ηψ ξήκαηί ζνπ δψληα ήγεηξαο, ηή επηθιήζεη ηνχ παλαγίνπ Πλεχκαηνο, δηφ θαί

νπξαλίσλ ζαιάκσλ ζε θαηεμίσζελ, Ηεζνχο ν θηιάλζξσπνο, θαί σηήξ ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Γηάζσζνλ απφ θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ Θενηφθε, φηη πάληεο κεηά Θεφλ
εηο, ζέ θαηαθεχγνκελ, σο άξξεθηνλ ηείρνο θαί πξνζηαζίαλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε
Πφλνπο, ππνκείλαζα πνιινχο, ελ ηή ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ ζηαπξψζεη
άρξαληε, έζηελεο δαθξχνπζα, θαί νινιχδνπζα, Οίκνη! ηέθλνλ γιπθχηαηνλ,
αδίθσο πψο πάζρεηο, πάληαο ζέισλ ξχζαζζαη, ηνχο εμ Αδάκ γεγελείο; ζελ,
παλαγία Παξζέλε, ζέ παξαθαινχκελ ελ πίζηεη, ίιεσλ εκίλ ηνχηνλ απέξγαζαη.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.
Γφμα... Ήρνο β'
Γεσξγίνπ
Σή ρξηζησλχκσ ζνπ θιήζεη, ηήλ πξάμηλ θαηάιιεινλ έδεημαο σο αιεζήο, ηή
παξζεληθή ζνπ θαζαξφηεηη, λπκθεπζείζα ηψ Υξηζηψ, επδνθία ηνχ Παηξφο, θαί
ζπλεξγεία ηνχ Πλεχκαηνο, καξηπξίνπ δέ παιαίζκαζηζηεξξνίο, ππεξήζηξαςαο
ιακπξφηεξνλ ηψλ ειηαθψλ αθηίλσλ, Γηφ σο ζπζία θαζαξά θαί άκσκνο, ηή
νπξαλίσ πξνζελέρζεο ηξαπέδε, ηψλ Παξζέλσλ θαί Μαξηχξσλ ηαίο ρνξείαηο
εηο αηψλαο ζπλεδνκέλε, κεζ' ψλ αίηεζαη ρξηζηίλα θεξψλπκε, δσξεζήλαη ηνίο
ηηκψζί ζε, εηξήλελ θαί ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε
Υαίξνηο, ήλ εψξαθέ πνηε, πχιελ θεθιεηζκέλελ ν βιέπσλ, ζείσ ελ Πλεχκαηη,
κφλνο ήλ δηψδεπζε πάλησλ ν αίηηνο, Υαίξε έμνρνλ άθνπζκα, παξάδνμνλ
ζαχκα, Υαίξε ζηάκλε πάγρξπζε, ηφ κάλλα θέξνπζα, θέπε, θαί αληίιεςηο
πάλησλ, ηψλ Υξηζηηαλψλ ραίξε κφλε, θξαηαηφλ πξνζθχγηνλ ηψλ δνχισλ ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Βφηξπλ, ηφλ πακπέπεηξνλ αγλή, φλ αγεσξγήησο ελ κήηξα εθπνθφξεζαο,
μχισ σο εψξαθαο, ηνχηνλ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα ψιφιπμεο, θαί έθξαδεο,
Σέθλνλ, γιεχθνο ελαπφζαμνλ, ηφ πάζαλ κέζελ Παζψλ, αίξνλ παληειψο
επεξγέηα, δη' εκνχ ηήο ζέ ηεηνθπίαο, ζνχ ηήλ επζπιαγρλίαλ ελδεηθλχκελνο.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Ζ ακλάο ζνπ Ηεζνχ, θξάδεη κεγάιε ηή θσλή, έ Νπκθίε κνπ πνζψ, θαί ζέ
δεηνχζα αζιψ, θαί ζπζηαπξνχκαη θαί ζπλζάπηνκαη ηψ βαπηηζκψ ζνπ, θαί
πάζρσ δηά ζέ, σο βαζηιεχζσ ζχλ ζνί, θαί ζλήζθσ ππέξ ζνχ, ίλα θαί δήζσ ελ
ζνί, αιι' σο ζπζίαλ άκσκνλ, πξνζδέρνπ ηήλ κεηά πφζνπ ηπζεί, ζάλ ζνη,
Απηήο πξεζβείαηο, σο ειεήκσλ, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηήο Αγίαο
ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Υξηζηνχ ζε κέιπσ ηήλ επψλπκνλ, Κφξε. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Τγξάλ δηνδεχζαο
Υαίξνηο αζιεθφξε παλεπθιεήο, ε Μάξηπο νθζείζα, ηνχ σηήξνο εκψλ
Υξηζηνχ, Υξηζηίλα θαί πάζαλ εθιηπνχζα, παηξψαλ πιάλελ θαί αζέβεηαλ.
Ραγέληα θαί θείκελνλ πξφ πνδψλ, Κφξεο αζιεθφξνπ, θαζνξψληεο ηφλ
δπζκελή, αίλνλ ηψ σηήξη δψκελ πάληεο, ηψ ληθεθφξνλ απηήλ αλαδείμαληη.
Ηδείλ ηνχ λπκθίνπ ηνχ θαζαξνχ, θάιινο ηφ σξαίνλ, επεζχκεζαο θαζαξψο,
φζελ ζείνηο άζινηο Αζιεθφξε, πεξηθαλψο ζεαπηήλ θαζσξάτζαο.
Θενηνθίνλ
πλέιαβεο Λφγνλ ηφλ ηνχ Παηξφο, ζαξθί ελσζέληα, ππέξ ιφγνλ Μήηεξ αγλή,
φλ επηπνζήζαζα Υξηζηίλα, ηνχ καξηπξίνπ ηφ θιένο εθηήζαην.
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
Σείλαζα ηά φκκαηα, θαί ηήλ δηάλνηαλ Έλδνμε, εηο νπξαλφλ, δηά ηψλ θηηζκάησλ,
ηφλ ζφλ Κηίζηηλ επέγλσθαο.
ιβνλ αλαθαίξεηνλ, ηήλ πξφο ηφλ Κχξηνλ έζρεθαο, πίζηηλ εκλή, φζελ ηήλ
πελίαλ, ηψλ εηδψισλ θαηέιηπεο.
Όκλνλ ραξηζηήξηνλ, ηψ πνηεηή Υξηζηψ έκειπεο, μχισ δεηλψο, Μάξηπο
πξνζδεζείζα, θαη μεζκνχο ππνθέξνπζα.
Θενηνθίνλ
ηήζφλ κνπ ηφλ ηάξαρνλ, ηψλ ινγηζκψλ αγλή Γέζπνηλα, παχζνλ ςπρήο,
πάζαλ αζπκίαλ, ηφλ Υξηζηφλ ε θπήζαζα.
Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πεχκά κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Σφ αίκά ζνπ εκλή, σο αιάβαζηξνλ κχξνπ, ελήλνραο Υξηζηψ, ηψ λπκθίσ
ζνπ πφζσ, αληάκεηςηλ δέ είιεθαο, παξ' απηνχ αμηάγαζηε, ζηέθνο άθζαξηνλ,
θαί ηακάησλ ηήλ ράξηλ, πάζαλ θάιαγγα, απνζνβνχζα δαηκφλσλ, δπλάκεη ηνχ
Πλεχκαηνο.
Θενηνθίνλ
Διπίο Υξηζηηαλψλ, Παλαγία Παξζέλε, φλ έηεθεο Θεφλ, ππέξ λνχλ ηε θαί

ιφγνλ, απαχζησο ηθέηεπε, ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, δνχλαη άθεζηλ, ακαξηηψλ
εκίλ πάζη, θαί δηφξζσζηλ, βίνπ ηνίο πφζσ θαί πίζηεη, αεί ζε δνμάδνπζηλ.
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'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Δλεηξχθαο ηαίο κάζηημη, ζείαηο εδνκέλε Μάξηπο ρξηζηψλπκε, ζεσξίαηο ηνχ
λπκθίνπ ζνπ, θαί απηνχ ηψ θάιιεη αηελίδνπζα.
Μή ελέγθαο ηφλ πφζνλ ζνπ, ηφλ πξφλ ηφλ Υξηζηφλ Υξηζηίλα ν δείιαηνο, ζφο
παηήξ θαί αζεψηαηνο, αηθηζκνχο βαζάλσλ επεπείιεη ζνη.
Δθνιιήζελ νπίζσ ζνπ, πφζσ ηεηξσκέλε ζήο αγαπήζεσο, ληθεθφξνλ κε
αλάδεημνλ, ελ ηψ πάζρεηλ Μάξηπο αλεθξαχγαδεο.
Λακπξπλζέλ ζνπ ηφ πξφζσπνλ, ηαίο θαιινπνηαίο ηψλ άζισλ ιακπξφηεζη,
σξαηφηεηα απέπεκπε, θαί ελζένπ δφμεο αγαιιίαζηλ.
Θενηνθίνλ
Πξνθεηψλ ζε ν έλδνμνο, πάιαη Ζζαταο ξάβδνλ σλφκαζελ, άλζνο θέξνπζαλ
ηφλ Κχξηνλ, Θενηφθε Μήηεξ αεηπάξζελε.
Χδή ε'
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε
Χο άγγεινλ ελ ζψκαηη Μάξηπο, γεγελεκέλελ, νπξάληνη Άγγεινη, ηξνθή
Αγγέισλ ζε έηξεθνλ.
Σήλ πέηξαλ ηήο δσήο νπθ εξλήζσ, Υξηζηίλα, φζελ πέηξα ζε πξνζδήζαληεο,
ερζξνί ηνίο χδαζηλ έξξηςαλ.
Ζξπάγεο πξφο ηφ χςνο πεηάζαζα, ψζπεξ, ηξπγψλ, πηεξνίο ζείνπ
Πλεχκαηνο, θαί πξφο ηφλ Κηίζηελ θαηέπαπζαο.
Θενηνθίνλ
Νεθξφλ ηή ακαξηία γελφκελνλ, δσσζφλ κε, δσήλ αλακάξηεηνλ, αγλή Παξζέλε
θπήζαζα.
Χδή ο'
Σήλ δέεζηλ εθρεψ
Δζέιρζε ζνπ θαιινλαίο ε Καξδία, γιπθπηάηνπ εξαζηνχ Αζιεθφξε, θαί εηο
νζκήλ, ηψλ απηνχ παζεκάησλ, αλαδξακνχζα εθξαχγαδεο, Φιέγνκαη ηψ
πφζσ ζνπ Πακβαζηιεχ, θαί αγάπε ηή ζή ζθαγηάδνκαη.
Παηέξα ζε ηφλ νπξάληνλ Μάξηπο, ν γελλήηνξ θαηηδψλ αγαπψζαλ,

βαξβαξηθήλ, επεδείμαην γλψκελ, θαί πνιπηξφπσ θνιάζεη ππέβαιε, ηνχο
φξνπο γάξ ν δπζζεβήο, ηήο νηθείαο εγλφεζε θχζεσο.
Χο θξίλνλ ηαίο ηψλ Μαξηχξσλ θνηιάζηλ, σο εδχπλννλ εμήλζεζαο ξφδνλ,
κπξεςηθήλ, απνζηάδνπζα ράξηλ, θαί ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο εκχξηζαο,
Υξηζηψλπκε Μάξηπο ζεκλή, ηψλ Αγίσλ Αγγέισλ ζπλφκηιε.
Θενηνθίνλ
Ννήζαληεο ζεεγφξνη Πξνθήηαη, κπζηεξίνπ ζνπ Παξζέλε ηφ βάζνο,
πξνθεηηθψο, πξνθαηήγγεηιαλ ζείσ, θαηαιακπφκελνη πφξξσζελ Πλεχκαηη,
Μεηέξα ζε παλαιεζή, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ γελήζεζζαη.
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 Ηλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Ο πςσζείο
Φσηνεηδήο πεξηζηεξα εγλσξίζζεο, έρνπζα πηέξπγαο ρξπζάο, θαί πξφο χςνο,
ηψλ νπξαλψλ θαηέπαπζαο Υξηζηίλα ζεκλή, φζελ ζνπ ηήλ έλδνμνλ, ενξηήλ
εθηεινχκελ, πίζηεη πξνζθπλνχληέο ζνπ, ηψλ ιεηςάλσλ ηήλ ζήθελ, εμ ήο
πεγάδεη πάζηλ αιεζψο, ίακα ζείνλ, ςπρήο ηε θαί ζψκαηνο.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο Υξηζηίλεο.
ηίρνη
Σήλ Υξηζηίλαλ ήλσζε Υξηζηψ λπκθίσ,
Νχκθελ άκσκνλ, αίκα ηνχ καξηπξίνπ.
Δηθάδη βιήην ηεηάξηε Υξηζηίλα νμέζη πέιηαηο.
Σή απηή εκέξα, νη άγηνη Μάξηπξεο Καπίησλ, Τκέλαηνο θαί Δξκνγέλεο
μίθεη ηειεηνχληαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
Όκλνλ ηψ παλησλ επεξγέηε, ηψ παθιάδνληη ππξί πξνζνκηινχζα, αλεβφαο ηψ
ζήλ δξνζίδνληη θαξδίαλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Μφλνπ Θενχ ηπρείλ πνζνχζα, νπθ εθξφληηζαο κειψλ θινγηδνκέλσλ, νπθ
εξλήζσ Υξηζηφλ, Παξζέλε κεισδνχζα, Δπινγεηφο εί θπξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
κβξνηο αηκάησλ ζνπ ηά ξείζξα, απεμήξαλαο ηήο εηδσινκαλίαο, επνκβξίδεηο
δέ λχλ, ηάζεσλ πειάγε, Παξζελνκάξηπο παχνπζα, ηφλ θινγκφλ ηψλ

παζεκάησλ.
Θενηνθίνλ
Νφκνπο Παξζέλε ππεξβάζα, ηνχο ηήο θχζεσο ηή ζεία ζνπ ζπιιήςεη, ππέξ
θχζηλ Θεφλ, εθχεζαο βνψζα, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Κπκαηλνκέλελ ζάιαζζαλ, πεηξαζκψλ θαί θνιάζεσλ, ζεία θπβεξλήζεη,
αβιαβψο δηέπιεπζαο, ηφλ φθηλ βπζίζαζα, ηψλ ζψλ αγψλσλ Μάξηπο βπζψ,
φζελ Παξαδείζνπ, ηνχο αθιχζηνπο ιηκέλαο, θαηέιαβεο βνψζα, Ηεξείο
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
θηλ δεηλφλ ελέθξσζαο, δσηηθνίο αγσλίζκαζη, θαί ηψλ πξνζεπρψλ ζνπ,
επσδαίο αλήκεξα, ζεξία εθνίκηζαο, θαί ηήο εθ ηνχησλ βιάβεο εθηφο, έκεηλαο
ηψ Κηίζηε κεισδνχζα Υξηζηίλα, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Ρήκαηη δψληη ήγεηξαο, ηφλ ζαλέληα ηνίο δήγκαζη, Μάξηπο αζιεθφξε, Ηνβφισλ
φθεσλ, Υξηζηφο γάξ ηφλ ζάλαηνλ, θαηαπαηήζαο ζεία ηαθή, ζνχ ηψλ
πξνζεπρψλ, θαζππαθνπεη Υξηζηίλα, πξφο φλ βνάο απαχζησο, Ηεξείο
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αίψλαο.
Θενηνθίνλ
Ζ θξαηαηά βνήζεηα, ηψλ πηζηψλ, Αεηπάξζελε, ξχζαί κε ηήο πιάλεο, ηνχ
δνιίνπ δξάθνληνο, δεηλψο πνιεκνχληφο κε, θαί ηαπεηλψζαη ζπεχδνληνο, ζχ
γάξ απιαλήο, ηψλ επί ζνί πεπνηζφησλ, ππάξρεηο νδεγία, ηψλ βνψλησλ
απαχζησο, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηψ Γεκηνπξγψ,
θαί Λπηξσηή αλεβφα, Οη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Κπξίσο Θενηφθνλ
Ηδείλ θαηεμηψζεο, θαηεγιατζκέλε, θαί καξηπξίνπ ζηνιαίο εμαζηξάπηνπζα, ηφλ
ζφλ λπκθίνλ, Υξηζηίλα Μάξηπο πνιχαζιε.
Χξαίφλ ζνπ ηφ θάιινο, φπεξ αγαπήζαο, ν ππέξ άπαληαο θάιιεη σξαίνο
Υξηζηφο, επνπξαλίσλ ζαιάκσλ ζέ θαηεμίσζε.
πλήθζεο αζσκάησλ, έλδνμε ρνξείαηο, θαί αζιεηψλ νκεγχξεη ζπληέηαμαη,
ππέξ εκψλ δπζσπνχζα ηφλ Παλνηθηίξκνλα.
Ζιίνπ ιακπξνηέξα, ψθζε ζνπ ή κλήκε, καξκαξπγαίο ραξηζκάησλ ηνχ
Πλεχκαηνο, ηνχο ζέ ηηκψληαο Υξηζηίλα θαηαθαηδξχλνπζα.

Θενηνθίνλ
Φηιάγαζε Παξζέλε, ηήλ θεθαθσκέλελ, ηαίο ακαξηίαηο ςπρήλ κνπ αγάζπλνλ,
θαί αησλίνπ θινγφο κε ξχζαη πξεζβείαηο ζνπ.
Ο Δηξκφο
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε αγλή,
ζχλ αζσκάηνηο ρνξείαηο ζέ κεγαιχλνληεο».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Δλ Πλεχκαηη ηψ ηεξψ
Χο εχρξεζηνλ θαί ηίκηνλ, ηνχ Γεζπφηνπ ζε ζθεχνο, Υξηζηίλα ρξεκαηίζαζαλ,
θαηά ρξένο Σηκψκελ, ππήξμαο γάξ σο αιεζψο, ηψλ Μαξηχξσλ θαχρεκα, θαί
ηψλ Παξζέλσλ ε δφμα, ηαηήξ ηε δαςηιήο, αλεδείρζεο πξφο Θενχ, ηνίο βξέθεζη
ηνίο λεπίνηο.
Θενηνθίνλ
Γεξαίξνπζη ηφλ ηφθνλ ζνπ, Αζσκάησλ αη ηάμεηο, ραξάο γάξ ηά επίγεηα, ζχ
πεπιήξσθαο κφλε, δηφ ζε ηήλ παλάκσκνλ, νη πηζηνί δνμάδνκελ, ελ χκλνηο
δνμνινγνχληεο, θψο γάξ ζχ ηνίο έλ ζθφηεη, εμαλαηέιινλ σο φξζξνο, αλέηεηιαο
ηήο εκέξαο.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ςάιινκελ ηηρεξά Ηδηφκεια δ'.
Ήρνο δ' Βπδαληίνπ
Γνμάδνκέλ ζνπ Υξηζηέ, ηήλ πνιιήλ επζπιαγρλίαλ θαί ηήλ αγαζφηεηα, ηήλ εηο
εκάο γελνκέλελ, φηη θαί γπλαίθεο θαηήξγεζαλ ηήλ πιάλελ ηήο εηδσινκαλίαο,
δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ θηιάλζξσπε, Σχξαλλνλ νπθ επηνήζεζαλ, ηφλ
δφιηνλ θαηεπάηεζαλ, ίζρπζαλ δέ νπίζσ ζνπ ειζείλ, εηο νζκήλ κχξνπ ζνπ
έδξακνλ, πξεζβεχνπζαη ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ο απηφο
ιβνλ ιηπνχζα παηξηθφλ, Υξηζηφλ δέ πνζνχζαη εηιηθξηλψο, δφμαλ εχξαην ε
Μάξηπο, θαί πινχηνλ νπξάληνλ, θαί ηή παληεπρία πεξηπεθξαγκέλε ηήο
ράξηηνο, ηψ φπισ ηνχ ηαπξνχ θαηεπάηεζε ηφλ ηχξαλλνλ, φζελ Άγγεινη ηνχο
αγψλαο ζαπκάδνληεο, έιεγνλ, Πέπησθελ ν ερζξφο, ππφ γπλαηθφο εηηεζείο,
ζηεθαλίηηο αλεδείρζε ε Μάξηπο, θαί Υξηζηφο εηο ηνχο αηψλαο βαζηιεχεη σο
Θεφο, ν παξέρσλ ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο.
Ο απηφο
Δζαπκαηνχξγεζε Υξηζηέ, ηνχ ηαπξνχ ζνπ ε δχλακηο, φηη θαί Υξηζηίλα ε
κάξηπο, αζιεηηθφλ αγψλα εγσλίζαην, φζελ ηφ αζζελέο ηήο θχζεσο
απνξξηςακέλε, γελλαίσο αληέζηε θαηά ηψλ ηπξάλλσλ, Γηφ θαί ηά βξαβεία ηήο
λίθεο θνκηζακέλε, πξεζβεχεη ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ο απηφο
ηαπξφλ σο φπινλ θξαηαηφλ, Υξηζηίλα Μάξηπο θαηέρνπζα ρεξζί, ηήλ πίζηηλ
σο ζψξαθα, ειπίδα ζπξεφλ, αγάπελ ηφμνλ, ηψλ ηπξάλλσλ ηάο ηηκσξίαο
ελίθεζαο αλδξείσο, ηψλ δαηκφλσλ ηάο Παλνπξγίαο θαηήξγεζαο ελζέσο, ηήλ
θεθαιήλ δέ ηκεζείζα, ρνξεχεηο ελ Υξηζηψ, αδηαιείπησο πξεζβεχνπζα ππέξ
ηψλ ςπρψλ εκψλ.

Γφμα... Ήρνο πι. α'
Σή παξζεληθή ζνπ ζειρείο σξαηφηεηη, ν Βαζηιεχο ηήο δφμεο Υξηζηφο, σο
ακψκεηφλ ζε λχκθελ εαπηψ εξκφζαην, ζπλαθεία αθεξάησ, Δλ γάξ ηψ
ζειήκαηη απηνχ, παξαζρφκελνο ηψ θάιιεη ζνπ δχλακηλ, θαη' ερζξψλ ηε θαί
παζψλ αήηηεηνλ έδεημελ, εγθαξηεξήζαζαλ δέ αηθίαηο πηθξαίο, θαί βαζάλνηο
δξηκπηάηαηο, δηπιψ ζηέθεη δηζζψο ζε θαηέζηεςε, θαί παξέζηεζελ εθ δεμηψλ
απηνχ, σο βαζίιηζζαλ πεπνηθηικέλελ, Απηφλ δπζψπεζνλ, Παξζελνκάξηπο
Υξηζηψλπκε, ηνίο πκλεηαίο ζνπ δνζήλαη ζσηεξίαλ, θαί δσήλ, θαί κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαθαξίδνκέλ ζε Θενηφθε Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε νηπηζηνί θαηά ρξένο, ηήλ
πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί
θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Υαίξνηο αζθεηηθψλ
Λχηξνλ ππέξ εκψλ θαί ηηκήλ, ηφ παλππέξηηκνλ θαί άρξαληνλ αίκά ζνπ, Υξηζηέ
κνπ, ν πάληαο ζέισλ, ηήο ζσηεξίαο ηπρείλ, θαηεδέμσ δνχλαη αλακάξηεηε,
Γηφπεξ νξψζά ζε, πξνζεισκέλνλ ε Μήηεξ ζνπ, νδπξνκέλε, παξεηάο
θαηεμαίλεην, Σέθλνλ, ιέγνπζα, ν ακλφο ν παλάκσκνο, θφζκνλ ν ζέισλ
ξχζαζζαη, ηηκίσ ζνπ αίκαηη, εμ νθζαικψλ κνπ πψο έδπο, ψηεξ ν άδπηνο
ήιηνο; ν πάζη παξέρσλ, θσηηζκφλ θαί ηήλ εηξήλελ, θαί κέγα έιενο.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.
Γφμα... Ήρνο α'
Κππξηαλνχ
Μεηά ηψλ άλσ ηαγκάησλ ζπλεξηζκήζεο έλδνμε, θφζκνλ ιηπνχζα, θαί ηφλ
Υξηζηφλ πνζήζαζα, Υξηζηίλα παλεχθεκε, αηηνχζα εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ακαξησιψλ ηάο δεήζεηο πξνζδερνκέλε, θαί ζιηβνκέλσλ ζηελαγκφλ, κε
παξνξψζα, πξέζβεπε ηψ εμ αγλψλ ιαγφλσλ ζνπ, ζσζήλαη εκάο, Παλαγία
Παξζέλε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
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, Αιιά αλάζηεζη, θαί ζπλδφμαζνλ αζάλαηε, ηήλ
Μεηέξα, θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.
Καί ε ινηπή, Αθνινπζία, ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ. Εήηεη Απφζηνινλ θαί Δπαγγέιηνλ ηήο Γ'
Γεθεκβξίνπ.
Αξρή
ΤΖ ΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ

Μλήκε ηήο Κνηκήζεσο ηήο Αγίαο Άλλεο, Μεηξφο ηήο Τπεξαγίαο
Θενηφθνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ηά επφκελα.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Μλήκελ ηεινχληεο Γηθαίσλ, ηψλ Πξνπαηφξσλ Υξηζηνχ, Ησαθείκ θαί Άλλεο,
ηψλ θαηδξψλ θαί αγίσλ, δνμάδνκελ απαχζησο, σδαίο κπζηηθαίο, ηφλ
νηθηίξκνλα Κχξηνλ, ηφλ αλαδείμαληα ηνχηνπο εηο ηήλ εκψλ, ζσηεξίαλ αθιηλείο
πξεζβεπηάο.
Ζ πξψελ άγνλνο ζηείξα, ε εθβιαζηήζαζα, ηήλ απαξρήλ ηνχ γέλνπο, ηήο
εκψλ ζσηεξίαο, ζήκεξνλ κεηέζηε πξφο ηήλ δσήλ, ηήλ εθείζελ αηηνχζα
Υξηζηφλ, ηνχ δσξεζήλαη πηαηζκάησλ ηφλ ηιαζκφλ, ηνίο ελ πίζηεη αλπκλνχζηλ
απηφλ.
Μλήκελ Γηθαίσλ ηεινχληεο, ζέ αλπκλνχκελ Υξηζηέ, ηφλ παξαδφμσο Άλλαλ, εθ
δσήο ηήο πξνζθαίξνπ, πξφο άιεθηνλ θαί ζείαλ, κεηαζηήζαληα λχλ, σο
Μεηέξα ππάξρνπζαλ, ηήο ζέ ηεθνχζεο αζπφξσο ππεξθπψο, Θενηφθνπ θαί
Παξζέλνπ Μεηξφο.
Έηεξα πξνζφκνηα
Ήρνο ν απηφο
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Ίδε θσηαπγήο παλήγπξηο, θαί θαηδξά εκέξα, θαί θνζκνραξκφζπλνο, ε
θνίκεζηο ε ζεπηή θαί αμηέπαηλνο, ηήο Άλλεο ηήο επθιενχο, εμ ήο εηέρζε Εσήλ
ε θπήζαζα, ε έκςπρνο Κηβσηφο, ε ηφλ αρψξεηνλ Λφγνλ ρσξήζαζα, ε ηήο
αζπκίαο ιχζηο, θαί ραξάο ε πξφμελνο, ε παξέρνπζα πάζη, ηνίο πηζηνίο ηφ
κέγα έιενο.
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ε δσήο ηήλ πεγήλ, ζαπκαζηψο θπήζαζα, ηήλ
κφλελ ελ γπλαημίλ, επινγεκέλελ Αγλήλ, κεζίζηαηαη εθ δσήο, ηήο επηθήξνπ
πξφο ηήλ αηειεχηεηνλ, ε Άλλα ε επθιεήο, γήζελ αξζείζα πξφο ηά νπξάληα,
ζπλεπθξαηλνκέλε δήκνηο, ηψλ Αγγέισλ ζήκεξνλ, ήζπεξ λχλ ηήλ αγίαλ,
ενξηάδνκελ παλήγπξηλ.
ήκεξνλ θαηδξάλ παλήγπξηλ, ηψλ πηζηψλ ρνξείαη, ηή ζεπηή θνηκήζεη ζνπ,
ηεινχκελ παλεπιαβψο, ελ ζείσ Πλεχκαηη, εθέζηεθε γάξ εκίλ, ηψλ ηακάησλ
αζηξάπηνπζα ράξηηαο, θαί θιέγνπζα πνλεξά, ελ αεξίσλ πλεπκάησλ
ζπζηήκαηα, θαί θσηαγσγνχζα θξέλαο, ηψλ πηζηψο πκλνχλησλ ζνπ,

αμηάγαζηε, Άλλα, ηήλ ζεβάζκηνλ κεηάζηαζηλ.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'
Αλαηνιίνπ
Οη εμ αθάξπσλ ιαγφλσλ, ξάβδνλ αγίαλ ηήλ Θενηφθνλ βιαζηήζαληεο, εμ ήο ε
ζσηεξία ηψ θφζκσ αλέηεηιε, Υξηζηφο ν Θεφο, ηφ δεχγνο ηφ άκσκνλ, ε
μπλσξίο ε αγία, Ησαθείκ θαί Άλλα, νχηνη κεηαζηάληεο πξφο νπξαλίνπο ζθελάο,
απηψλ ζπγαηξί, ππεξαζχλ ηή ρξάλησ Παξζέλσ, κεη' Αγγέισλ ρνξεχνπζηλ,
ππέξ ηνχ θφζκνπ πξεζβείαλ πνηνχκελνη, νχο θαί εκείο ζπλειζφληεο, επζεβψο
πκλνχληεο ιέγνκελ, νη δηά ηήο ζεφπαηδνο θαί παλάγλνπ Μαξίαο, πξνπάηνξεο
Υξηζηνχ ρξεκαηίζαληεο, πξεζβεπζαηε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Δίζνδνο. Φψο ηιαξφλ, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά
Αλαγλψζκαηα.
νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 5, 15-23 & 6, 1-3)
Γίθαηνη εηο ηφλ αηψλα δψζη, θαί ελ Κπξίσ ν κηζζφο απηψλ, θαί ε θξνληίο απηψλ
παξά Τςίζησ. Γηά ηνχην ιήςνληαη ηφ βαζίιεηνλ ηήο εππξεπείαο, θαί ηφ
δηάδεκα ηνχ θάιινπο εθ ρεηξφο Κπξίνπ, φηη ηή δεμηά απηνχ ζθεπάζεη απηνχο,
θαί ηψ βξαρίνλη ππεξαζπηεί απηψλ. Λήςεηαη παλνπιίαλ, ηφλ δήινλ απηνχ, θαί
νπινπνηήζεη ηήλ θηίζηλ εηο άκπλαλ ερζξψλ. Δλδχζεηαη ζψξαθα, δηθαηνζχλελ,
θαί πεξηζήζεηαη θφξπζα, θξίζηλ αλππφθξηηνλ. Λήςεηαη αζπίδα αθαηακάρεηνλ,
νζηφηεηα, νμπλεί δέ απφηνκνλ νξγήλ εηο ξνκθαίαλ, ζπλεθπνιεκήζεη απηψ ν
θφζκνο επί ηνχο παξάθξνλαο. Πνξεχζνληαη εχζηνρνη βνιίδεο αζηξαπψλ, θαί
σο απφ επθχθινπ ηφμνπ ηψλ λεθψλ, επί ζθνπφλ αινχληαη, θαί εθ πεηξνβφινπ
ζπκνχ πιήξεηο ξηθήζνληαη ράιαδαη. Αγαλαθηήζεη θαη' απηψλ χδσξ ζαιάζζεο,
πνηακνί δέ ζπγθιχζνπζηλ απνηφκσο. Αληηζηήζεηαη απηνίο πλεχκα δπλάκεσο
θαί ιαίιας εθιηθκήζεη απηνχο, θαί εξεκψζεη πάζαλ ηήλ γήλ αλνκία, θαί ε
θαθνπξαγία πεξηηξέςεη ζξφλνπο δπλαζηψλ. Αθνχζαηε νχλ βαζηιείο θαί
ζχλεηε, κάζεηε δηθαζηαί πεξάησλ γήο. Δλσηίζαζζε νη θξαηνχληεο πιήζνπο,
θαί γεγαπξσκέλνη επί φρινηο εζλψλ. ηη εδφζε παξά Κπξίνπ ε θξάηεζηο πκίλ,
θαί ε δπλαζηεία παξά Τςίζηνπ.
νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 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. 4, 7-15)
Γίθαηνο, εάλ θζάζε ηειεπηήζαη, ελ αλαπαχζεη έζηαη. Γήξαο γάξ ηίκηνλ νχ ηφ
πνιπρξφληνλ, νπδέ αξηζκψ εηψλ κεκέηξεηαη. Πνιηά δέ εζηη θξφλεζηο
αλζξψπνηο, θαί ειηθία γήξσο βίνο αθειίδσηνο. Δπάξεζηνο Θεψ γελφκελνο,
εγαπήζε, θαί δψλ κεηαμχ ακαξησιψλ, κεηεηέζε. Ζξπάγε, κή θαθία αιιάμε
ζχλεζηλ απηνχ, ή δφινο απαηήζε ςπρήλ απηνχ, βαζθαλία γάξ θαπιφηεηνο
ακαπξνί ηά θαιά, θαί ξεκβαζκφο επηζπκίαο κεηαιιεχεη λνχλ άθαθνλ.
Σειεησζείο ελ νιίγσ, επιήξσζε ρξφλνπο καθξνχο, αξεζηή γάξ ήλ Κπξίσ ε
ςπρή απηνχ, δηά ηνχην έζπεπζελ εθ κέζνπ πνλεξίαο. Οη δέ ιανί ηδφληεο θαί
κή λνήζαληεο, κεδέ ζέληεο επί δηαλνία ηφ ηνηνχηνλ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο
νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.
Δηο ηήλ Ληηήλ, Ηδηφκεια.
Ήρνο α'
Σήλ απαξρήλ ηήο εκψλ ζσηεξίαο, θαηδξψο ε γελλήζαζα, ζήκεξνλ εθ γήο
κεζίζηαηαη, Άλλα ε παλζεβάζκηνο, Γεχηε νχλ θηιένξηνη θαί θηιφρξηζηνη, ηά
ηψλ αζκάησλ άλζε αλαιαβφληεο, πξφο απηήλ αλαθξάμσκελ, ψθξνλ Άλλα,
καθαξία ε θνηιία ζνπ, ε ηήλ Μεηέξα ηνχ Θενχ Λφγνπ βαζηάζαζα, θαί νη
καζηνί ζνπ σξαίνη, νίο απ εζήιαζαο, θαί γάξ αχηε ηεηελ θνχζα αζπφξσο ηφλ
δσνδφηελ, ζχλ απηψ εμίσηαη βαζηιεχεηλ, θαί ζέ λχλ κεηαζηήζαο, πξφο
άιεθηνλ θαί ζείαλ δσήλ, ηή Μεηξί απηνχ νηθείλ θαί ζπλαγάιιεζζαη
θαηεμίσζελ, ζελ δπζσπνχκέλ ζε, νη ηεινχληεο ηήλ κλήηκελ ζνπ Πηζηψο, ζχλ
απηή πξεζβεχεηλ, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ήρνο β'
Γεχηε θηινπάξζελνη πάληεο, θαί ηήο αγλείαο εξαζηαί, δεχηε ενξηάζσκελ
Άλλεο ηήλ ζεβάζκηνλ θνίκεζηλ, θαί γάξ έηεθελ ππεξθπψο ηήλ πεγήλ ηήο
δσήο, Μαξίαλ ηήλ ζεφπαηδα, εμ ήο εηέρζε ν Λπηξσηήο, ν θσηίδσλ, θαί
αγηάδσλ ηάο ςπράο εκψλ.
Ο απηφο
Σίο ν δήκνο ηψλ ζπλαζξνηζζέλησλ παξαγίλεηαη, ελ ηψ παλζέπησ λαψ ηψλ
Πξνπαηφξσλ επιαβψο; ζπγράξεηε θξαπγάδνληεο, κεξφπσλ γέλνο ζήκεξνλ,
φηη ε Άλλα απφ γήο κεζίζηαηαη πξφο Κχξηνλ, απηψ παξεζηψζα, θαί εκίλ
αηηνχζα ηνχ δνζήλαη ηιαζκφλ, ηνίο πίζηεη ηεινχζη ηαχηεο ηήλ θνίκεζηλ.
Ήρνο δ'
Γεχηε άπαληεο πηζηνί, ηήλ ηψλ Γηθαίσλ κλήκελ θαηδξψο ενξηάζσκελ,
Ησαθείκ θαί Άλλεο ηψλ Πξνπαηφξσλ ζήκεξνλ, φηη έηεθνλ πκίλ ηήλ Μεηέξα ηνχ
σηήξνο, Μαξίαλ ηήλ ακψκεηνλ, ζελ πξφο απηνχο αλαθξάμσκελ, Εεχγνο
αγηφιεθηνλ, μπλσξίο αγία θαί Θενηίκεηε, ηφλ εθ ηήο νζθχνο πκψλ αλαηείιαληα
Υξηζηνλ ηφλ Θεφλ, απηφλ ηθεηεχζαηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. α'
 καθαξία δπάο, πκείο πάλησλ γελλεηφξσλ ππεξήξζεηε, φηη ηήλ ηήο θηίζεσο
πάζεο ππεξέρνπζαλ εβιαζηήζαηε, φλησο καθάξηνο εί lσαθείκ, ηνηαχηεο

παηδφο ρξεκαηίζαο παηήξ, Μαθαξία ε κήηξα ζνπ Άλλα, φηη ηήλ Μεηέξα ηήο
δσήο εκψλ εβιάζηεζαο, Μαθάξηνη νη καζηνί, νίο εζήιαζαο ηήλ
γαιαθηνηξνθήζαζαλ ηφλ ηξέθνληα πάζαλ πλνήλ, φλ δπζσπείλ εηκαο
πακκαθάξηζηνη αηηνχκεζα, ειεεζήηλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δηο ηνλ ηίρνλ, ηηρεξα Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. α'
Υαίξνηο αζθεηηθψλ αιεζψο
Υαίξνηο ε λνεηή ρειηδψλ, έαξ ηήο ράξηηνο εηκίλ ε γλσξίζαζα, ακέκπησο ελ
ζσθξνζχλε βησζακέλε θαιψο, θαί ηήο παξζελίαο ηφ θεηκήιηνλ ζεκλψο
σδηλήζαζα, Θενηφθνλ ηήλ άκσκνλ, Ακλάο ηηκία, ε θπήζαζα δάκαιηλ, ηφλ
εμαίξνληα, ακλφλ θφζκνπ ηά πηαίζκαηα, Λφγνλ ιφγσ γελλήζαζαλ, ηήλ κφλελ
απείξαλδξνλ, Άλλα πξνκήηνξ Κπξίνπ, ηνχ ζέ εθ γήο κεηαζηήζαληνο, φλ λχλ
εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο πκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.
ηίρ. Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ, ηνίο επζέζη πξέπεη αίλεζηο.
Υαίξνηο πεπνζεκέλε Θεψ, εθιειεγκέλε αγηφηεηνο, ιάκςεζη, ηνχ λφκνπ δπάο
ηηκία, ε ηάο εκθάζεηο θαιψο, ελ ηή ζεία ράξηηη κεζαξκφζαζα, Υξηζηφλ ηήλ
ηεθνχζαλ, ηφλ αξρεγφλ ηήο δσήο εκψλ, απηνί ηεθφληεο, Ησαθείκ ν ζεφιεπηνο,
θαί ε έλζενο, Άλλα ε παλζεβάζκηνο, ιχρλνη νη αλαηείιαληεο, ιακπάδα ηήλ
άζθηνλ, νη επζελνχληεο ηήλ ράξηλ, ηήλ Θενηφθνλ ηήλ άρξαληνλ, κεζ' ήο
δπζσπείηε, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.
ηίρ. Μαθάξηνη πάληεο νη θνβνχκελνη ηφλ Κχξηνλ.
Υαίξνηο επινγεκέλε ε γή, ε ηήλ ζεφβιαζηνλ ηψ θφζκσ αλζήζαζα, ε λφκσ
αδηαιείπησο, εκκειεηψζα Θενχ, θαί ηήλ ράξηλ πάζηλ ππνγξάςαζα, δεζκά ηήο
ζηεηξψζεσο ε θπγνχζα ηψ ηφθσ ζνπ, θαί ηψ ζαλάησ, ηήλ θζνξάλ
αληακείςαζα, θαί πξφο έλζενλ, κεηαζηάζα ιακπξφηεηα, Άλλα ζενκαθάξηζηε,
Πξνκήηνξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ε θσηνθφξνλ ιπρλίαλ, ηήλ Θενηφθνλ θπήηζαζα,
κεζ' ήο εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο πι. δ'
Γεχηε πάζα ε θηίζηο, ελ θπκβάινηο ςαικηθνίο, επθεκήζσκελ Άλλαλ ηήλ
ζεφθξνλα, ηήλ ηφ ζείνλ φξνο απνθπήζαζαλ εθ ιαγφλσλ απηήο, θαί πξφο φξε
λνεηά, θαί Παξαδείζνπ ζθελψκαηα, ζήκεξνλ κεηαβεβεθπίαλ, θαί πξφο απηήλ
βνήζσκελ, Μαθαξία ε θνηιία ζνπ, ε βαζηάζαζα αιεζψο, ηήλ ηφ θψο ηνχ
θφζκνπ έλδνλ ελ θνηιία βαζηάζαζαλ, θαί νη καζηνί ζνπ σξαίνη, νη ζειάζαληεο
ηήλ ζειάζαζαλ Υξηζηφλ, ηήλ ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ, φλ θαζηθέηεπε ηνχ
ξπζζήλαη εκάο απφ πάζεο ζιίςεσο, θαί πξνζβνιήο ηνχ ερζξνχ, θαί ζσζήλαη
ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε

Εσήλ ηήλ θπήζαζαλ, εθπνθφξεζαο, αγλήλ Θενκήηνξα, ζεφθξνλ Άλλα, δηφ
πξφο ιήμηλ νπξάληνλ, έλζα επθξαηλνκέλσλ, θαηνηθία ελ δφμε, ραίξνπζα λχλ
κεηέζηεο, ηνίο ηηκψζί ζε πφζσ, πηαηζκάησλ αηηνπκέλε, ηιαζκφλ αεηκαθάξηζηε.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
Ζ επθιεέζηαηνο θαί αμηέπαηλνο, Άλλα ε έλζενο, θαί παλζεβάζκηνο, γήζελ
αξζείζα εθ δσήο, πξνζθαίξνπ δηαησλίδεη, εηο δσήλ αζάλαηνλ, κεη' Αγγέισλ
ρνξεχνπζα, ζχλ ηή ζπγαηξί απηήο, θαί αρξάλησ Μεηξί ηνχ Θενχ,
πξεζβεχνπζα απαχζησο ζσζήλαη, ηνχο πίζηεη ηαχηελ καθαξίδνληαο.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Σάο λφκνπ εληνιάο, ζεαξέζησο ηεξνχζα, κεηέξαο Ηζξαήι, ππεξήξαο
απάζαο, ηήλ κφλελ αεηπάξζελνλ, Θενηφθνλ θπήζαζα, αγηφιεθηε, Άλλα
Πξνκήηνξ Κπξίνπ, κεηαζηάζα δέ, εθ γήο πξφο ζείνλ λπκθψλα, Γηθαίσλ
ππέξθεηζαη.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Ο Ν' θαί Οη Καλφλεο
Καλψλ ηήο Θενηφθνπ
Ήρνο πι. δ' Χδή α'
Ο Δηξκφο
Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ αηγππηίαλ κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν
Ηζξαειίηεο αλεβφα, Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ.
Πνιινίο ζπλερφκελνο πεηξαζκνίο, πξφο ζέ θαηαθεχγσ, ζσηεξίαλ επηδεηψλ,
 Μήηεξ ηνχ Λφγνπ θαί Παξζέλε, ηψλ δπζρεξψλ θαί δεηλψλ κε δηάζσζνλ.
Παζψλ κε ηαξάηηνπζη πξνζβνιαί, πνιιήο αζπκίαο, εκπηπιψζαί κνπ ηήλ
ςπρήλ, εηξήλεπζνλ, Κφξε, ηή γαιήλε, ηή ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ, Παλάκσκε.
Γφμα...

σηήξα ηεθνχζάλ ζε θαί Θεφλ, δπζσπψ, Παξζέλε, ιπηξσζήλαί κε ηψλ
δεηλψλ, ζνί γάξ λχλ πξνζθεχγσλ αλαηείλσ, θαί ηήλ ςπρήλ θαί ηήλ δηάλνηαλ.
Καί λχλ...
Ννζνχληα ηφ ζψκα θαί ηήλ ςπρήλ, επηζθνπήο ζείαο, θαί πξνλνίαο ηήο παξά
ζνχ, αμίσζνλ, κφλε Θενκήηνξ, ψο αγαζή αγαζνχ ηε ινρεχηξηα.
Καλψλ ηήο Αγίαο
Χδή α' Ήρνο δ'
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ
Πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ, θαί ηψλ θαθψλ απνιχηξσζηλ, θαί βίνπ δηφξζσζηλ,
θαί ζείαλ έιιακςηλ, λχλ κνη αίηεζαη, ηήλ ζήλ θσζθφξνλ κλήκελ, γεξαίξνληη
ζήκεξνλ, Άλλα παλεχθεκε.
Εσήλ ηήλ θπήζαζαλ, ζενπξεπψο απεθχεζαο, δηφ πξφο αείδσνλ, δσήλ
κεζέζηεθαο, απνιαχνπζα, ραξάο αλεθιαιήηνπ, θσηφο αλεζπέξνπ ηε, Άλλα
ζεφθιεηε.
Ζ ράξηο ε έλζενο, πξφο ηήλ ραξάλ κεηαβέβεθελ, αζπφξσο ήλ έηεθε, ζπγάηεξ
ηαχηεο αγλή, θαί παξίζηαηαη, πνιιή ζχλ παξξεζία, Κπξίσ πξεζβεχνπζα,
ζσζήλαη πάληαο εκάο.
Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ εκίλ έιακςε, δηθαηνζχλεο ν Ήιηνο, θαί πάζαλ θαηεχγαζε, ζενγλσζία
ηήλ γήλ, θαί δηέιπζελ, αριχλ ηήο αζεταο, Αγλή παλακψκεηε, θαί
πακκαθάξηζηε.
Καηαβαζία
Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, ηή
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο,
ηαχηεο ηά ζαχκαηα.
Σήο Θενηφθνπ
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.
Πξνζηαζίαλ θαί ζθέπελ, δσήο εκήο ηίζεκη, έ, Θενγελλήηνξ, Παξζέλε, ζχ κε
θπβέξλεζνλ, πξφο ηφλ ιηκέλα ζνπ, ηψλ αγαζψλ ε αηηία, ηψλ πηζηψλ ηφ
ζηήξηγκα, κφλε παλχκλεηε.
Ηθεηεχσ, Παξζέλε, ηφλ ςπρηθφλ ηάξαρνλ, θαί ηήο αζπκίαο ηήλ δάιελ,
δηαζθεδάζαη κνπ, ζχ γάξ, Θεφλπκθε, ηφλ αξρεγφλ ηήο γαιήλεο, ηφλ Υξηζηφλ
εθχεζαο, κφλε παλάρξαληε.
Γφμα...

Δπεξγέηελ ηεθνχζα, ηφλ ηψλ θαιψλ αίηηνλ, ηήο επεξγεζίαο ηφλ πινχηνλ, πάζηλ
αλάβιπζνλ, πάληα γάξ δχλαζαη, ψο δπλαηφλ ελ Ηζρχτ, ηφλ Υξηζηφλ θπήζαζα,
Θενκαθάξηζηε.
Καί λχλ....
Υαιεπαίο αξξσζηίαηο, θαί λνζεξνίο πάζεζηλ, εμεηαδνκέλσ, Παξζέλε, ζχ κνη
βνήζεζνλ, ηψλ Ηακάησλ γάξ, αλειιηπή ζε γηλψζθσ, ζεζαπξφλ, Παλάκσκε,
ηφλ αδαπάλεηνλ.
Σήο Αγίαο
Χδή γ'
Οπθ ελ ζνθία
Σήλ ζπιιαβνχζαλ, ηφλ ζπλέρνληα πάληα ζπλέιαβεο, θαί εθχεζαο Υξηζηφλ,
ηήλ ππέξ ιφγνλ θπήζαζαλ, δηφ ζνπ ηήλ θνίκεζηλ, Άλλα γεξαίξνκελ.
Μεη' εγθσκίσλ, εθηειείηαη ε έλδνμνο κλήκε ζνπ, φηη έηεθεο εκίλ, ηήλ εγθσκίσλ
επέθεηλα, αγλήλ Θενκήηνξα, Άλλα ζεφθιεηε.
Ήιηνο ψζπεξ ηή ζειήλε ηή Άλλε ελνχκελνο, ν θιεηλφο Ησαθείκ, ηήο παξζελίαο
αθηίλα γελλά, δη' ήο ηήο ζεφηεηνο, απγή επέιακςε.
Θενηνθίνλ
έ πξνζηαζίαλ, αζθαιή Θενκήηνξ θεθηήκεζα, ηάο ειπίδαο επί ζνί,
αλαηηζέληεο ζσδφκεζα, πξφο ζέ θαηαθεχγνληεο, πεξηθξνπξνχκεζα.
Καηαβαζία
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ,
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Σήο κεηξφο ηνχ Γεζπφηνπ θαί Πνηεηνχ, κήηεξ γέγνλαο Άλλα παλεπθιεήο,
απηνχ ηά πξνζηάγκαηα, αλελδφησο θπιάηηνπζα, δηά ηνχην ζαλνχζα, δσήλ
πξφο αζάλαηνλ, κεηεηέζεο φλησο, θαί θψο πξφο αλέζπεξνλ, φζελ ηήλ
θσζθφξνλ, θαί αγίαλ ζνπ κλήκελ, ηεινχληεο ελ πλεχκαηη, θσηηδφκεζα
πάληνηε, θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ ηψλ
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ
ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Σφ απηφ
Σήο Θενηφθνπ
Χδή δ'
Δηζαθήθνα, Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ,
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφεηα.

Σψλ παζψλ κνπ ηφλ ηάξαρνλ, ε ηφλ θπβεξλήηελ ηεθνχζα Κχξηνλ, θαί ηφλ
θιχδσλα θαηεχλαζνλ, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ, Θενλχκθεπηε.
Δπζπιαγρλίαο ηήλ άβπζζνλ, επηθαινπκέλσ ηήο ζήο παξάζρνπ κνη, ε ηφλ
εχζπιαγρλνλ θπήζαζα, θαί σηήξα πάλησλ, ηψλ πκλνχλησλ ζε.
Γφμα...
Απνιαχνληεο, Πάλαγλε, ηψλ ζψλ δσξεκάησλ επραξηζηήξηνλ, αλακέιπνκελ
εθχκληνλ, νη γηλψζθνληέο ζε Θενκήηνξα.
Καί λχλ...
Οη ειπίδα θαί ζηήξηγκα, θαί ηήο ζσηεξίαο ηείρνο αθξάδαληνλ, θεθηεκέλνη ζε,
Παλχκλεηε, δπζρεξείαο πάζεο, εθιπηξνχκεζα.
Σήο Αγίαο
Χδή δ'
Ο θαζήκελνο ελ δφμε
Σά ελ λφκσ γεγξακκέλα, κειεηψζα εηέιεζαο, θαί ηνχ λνκνζέηνπ, κήηεξ ηήο
κεηξφο ερξεκάηηζαο, δηφ λχλ πάζα ε θηίζηο επνθείιεη ζνη, εθηεινχζά ζνπ,
ραξκνληθψο ηφ κλεκφζπλνλ.
Μαθαξία ε θνηιία αιεζψο ε βαζηάζαζα, ηήλ ηφ θψο ηνχ θφζκνπ, έλδνλ ελ
θνηιία βαζηάζαζαλ, θαί νη καζηνί ζνπ σξαίνη, σο ζειάζαληεο, ηήλ
ζειάζαζαλ, Άλλα Υξηζηφλ ηήλ ηξνθήλ εκψλ.
Χο βηψζαζα ακέκπησο, ηήλ ακέκπησο θπήζαζαλ, Θενηφθνλ Κφξελ, Λφγνλ
ηνχ Παηξφο απεθχεζαο, θαί πξφο απηφλ κεηά δφμεο πξνζερψξεζαο,
ζενπκέλε, ζεπηαίο κεηνραίο αιεζέζηαηα.
Θενηνθίνλ
Σήο παξζέλνπ ε θνηιία, ζεκσλία σο άισλνο, αιεζψο εδείρζε, ζηάρπλ
αγεψξγεηνλ έρνπζα, δη' νχ εθηξέθεηαη πάζα θηίζηο, θξάδνπζα, Παληνδχλακε,
Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ.
Καηαβαζία
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο, Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε.
Σήο Θενηφθνπ
Χδή ε'
Φψηηζνλ εκάο, ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ, Κχξηε, θαί ηψ βξαρίνλί ζνπ ηψ πςειψ,
ηήλ ζήλ εηξήλελ, παξάζρνπ εκίλ, θηιάλζξσπε.
Δκπιεζνλ, Αγλή, επθξνζχλεο ηήλ θαξδίαλ κνπ, ηήλ ζήλ αθήξαηνλ δηδνχζα
ραξάλ, ηήο επθξνζχλεο, ε γελλήζαζα ηφλ αίηηνλ.

Λχηξσζαη εκάο, εθ θηλδχλσλ, Θενηφθε Αγλή, ε αησλίαλ ηεθνχζα ιχηξσζηλ, θαί
ηήλ εηξήλελ, ηήλ πάληα λνχλ ππεξέρνπζαλ.
Γφμα...
Λχζνλ ηήλ αριχλ, ηψλ πηαηζκάησλ κνπ, Θεφλπκθε, ηψ θσηηζκψ ηήο ζήο
ιακπξφηεηνο, ε θψο ηεθνχζα, ηφ ζείνλ θαί πξναηψληνλ.
Καί λχλ...
Ίαζαη Αγλή, ηψλ παζψλ κνπ ηήλ αζζέλεηαλ, επηζθνπήο ζνπ αμηψζαζα, θαί
ηήλ πγείαλ, ηή πξεζβεία ζνπ παξάζρνπ κνη.
Σήο Αγίαο
Χδή ε'
Αζεβείο νπθ φςνληαη
Οπξαλφλ εθχεζαο, ελ γή σο αιεζψο, ηήλ ηεθνχζαλ ηφλ νπξαλνχ, πνηεηήλ ηφλ
ζήκεξνλ, ζέ κεηαζέκελνλ, πξφο ηά επνπξάληα, κεηά δφμεο Άλλα Έλδνμε.
Σαίο αυινηο ηάμεζηλ, αυισ ηψ λντ, ζπγρνξεχεηο πεξηραξψο, πιεξνπκέλε
ιάκςεσο, ηήο πινπηνδφηηδνο, αιι' εκψλ κλεκφλεπε, ηψλ ελ πίζηεη
κεκλεκέλσλ ζνπ.
Ηεζζαί βιαζηήζαζαλ, εθ ξίδεο εκθαλψο, επζαιή ξάβδνλ ηήλ Αγλήλ,
εθβιαζηάλεηο έλδνμε, ηήλ εθβιαζηήζαζαλ, άλζνο ηφ ακάξαληνλ, Ηεζνχλ ηφλ
Λπηξσηήλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Δπί ζέ θαηέθπγνλ, ηήλ κφλελ θξαηαηάλ, ηψλ πηζηψλ ζθέπελ, επί ζνί ηήλ
ειπίδα ηίζεκη, ηήο ζσηεξίαο κνπ, Παλαγία Γέζπνηλα, Θενηφθε κε παξίδεο κε.
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.
Σήο Θενηφθνπ
Χδή ο'
Σελ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη
θαθψλ ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη
ψο Ησλάο, Δθ θζνξάο, ν Θεφο κε αλάγαγε.
Θαλάηνπ θαί ηήο θζνξάο ψο έζσζελ, εαπηφλ εθδεδσθψο ηψ ζαλάησ, ηήλ ηή
θζνξά θαί ζαλάησ κνπ θχζηλ, θαηαζρεζείζαλ, Παξζέλε, δπζψπεζνλ, ηφλ
Κχξηφλ ζνπ θαί Τηφλ, ηήο ερζξψλ θαθνπξγίαο κε ξχζαζζαη.

Πξνζηάηηλ ζε ηήο δσήο επίζηακαη, θαί θξνπξάλ αζθαιεζηάηελ, Παξζέλε, ηψλ
πεηξαζκψλ δηαιχνπζαλ φρινλ, θαί επεξείαο δαηκφλσλ ειαχλνπζαλ, θαί
δένκαη δηαπαληφο, εθ θζνξάο ηψλ παζψλ κνπ ξπζζήλαί κε.
Γφμα...
Χο ηείρνο θαηαθπγήο θεθηήκεζα, θαί ςπρψλ ζε παληειή ζσηεξίαλ, θαί
πιαηπζκφλ ελ ηαίο ζιίςεζη, Κφξε, θαί ηψ θσηί ζνπ αεί αγαιιφκεζα. 
Γέζπνηλα, θαί λχλ εκάο, ηψλ παζψλ θαί θηλδχλσλ δηάζσζνλ.
Καί λχλ...
Δλ θιίλε λχλ αζζελψλ θαηάθεηκαη, θαί νπθ έζηηλ ίαζηο ηή ζαξθί κνπ, αιι' ε
Θεφλ θαί σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί ηφλ ιπηήξα ηψλ λφζσλ θπήζαζα, ζνχ
δένκαη ηήο αγαζήο, εθ θζνξάο λνζεκάησλ αλάζηεζνλ.
Σήο Αγίαο
Χδή ο'
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
Κπξίνπ, Ηεζνχ ηνχ Θενχ νη πξνπάηνξεο, Ησαθείκ ηε θαί, Άλλα, νη δηθαηνζχλε
θεθνζκεκέλνη, επαμίσο, ελ σδαίο επθεκείζζσζαλ ζήκεξνλ.
Απάλησλ, εγθσκίσλ ε Άλλα ππέξθεηηαη, φηη παληφο εγθσκίνπ, ηήλ
ππεξθεηκέλελ εθχεζε, δηά ηνχην, ελ ρνξψ ηψλ Αγίσλ απιίδεηαη.
Φσζθφξνο, θαί ιακπξφηεηνο πιήξεο ε κλήκε ζνπ, καξκαξπγάο ηνίο ελ
θφζκσ, ηάο ζσηεξηψδεηο εθπέκπνπζα, ζψθξνλ Άλλα, ραξηζκάησλ παληνίσλ
αλάπιεσο.
Θενηνθίνλ
Δμ, Άλλεο, ε ηνχ θφζκνπ εηέρζεο Βαζίιηζζα, ηφλ ηνχ παληφο Βαζηιέα, θαί
ηεθνχζα θαί παξζελεχνπζα, κεηά ηφθνλ, Υεξνπβίκ αλσηέξα Παλάκσκε.
Καηαβαζία
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ
δνμάδνληεο.
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δεηψλ
Πξνγφλσλ Υξηζηνχ, ηήλ κλήκελ ενξηάδνκελ, ηήλ ηνχησλ πηζηψο, αηηνχκελνη
βνήζεηαλ, ηνχ ξπζζήλαη άπαληαο, απφ πάζεο ζιίςεσο, ηνχο θξαπγάδνληαο, ν
Θεφο γελνχ κεζ' εκψλ, ν ηνχηνπο δνμάζαο σο επδφθεζαο.
Ο Οίθνο
Πξνθεηηθψο ζπλέιζσκελ πάληεο, ηνχ αμίσο πκλήζαη ηήο πξνγφλνπ Υξηζηνχ
ηήλ παλαγίαλ κεηάζηαζηλ, ήκεξνλ γάξ εθ ηήο πξνζθαίξνπ κεηαζηάζα δσήο,
ελ ηνίο επνπξαλίνηο κεηά ραξάο ηήλ πνξείαλ πνηνπκέλε αγάιιεηαη, θαί σο
νχζα Μήηεξ ηήο φλησο αιεζνχο Θενηφθνπ, θξαπγάδεη πηζηψο, Μεγαιχλεη ε
ςπρή κνπ ηφλ Κχξηνλ, φηη έηεθνλ ηήλ ηνχηνπ Μεηέξα ελ ηή γή, Γέλνηην νχλ κεζ'
εκψλ, ν ηνχηνπο δνμάζαο σο επδφθεζε.

πλαμάξηνλ
Σή ΚΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Κνηκήζεσο ηήο Αγίαο Άλλεο,
κεηξφο ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ.
ηίρνη
Μήηεξ ηειεπηά Μεηξνπαξζέλνπ Κφξεο,
Ζ ηψλ θπνπζψλ κεηέξσλ ζσηεξία.
Πέκπηε εμεβίσζε κνγνζηφθνο εηθάδη Άλλα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ 165 Παηέξσλ, ηψλ ελ ηή πέκπηε
Οηθνπκεληθή πλφδσ ζπλειζφλησλ θαί ηά Χξηγέλνπο δφγκαηα θαζειφλησλ.
ηίρνη
Λφγνη Βειίαξ νη ιφγνη Χξηγέλνπο,
Οχζπεξ θαζείινλ πξνζθπλεηαί ηνχ Λφγνπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σήο Θενηφθνπ
Χδή δ'
Οη εθ ηήο ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, Ο ηψλ Παηέξσλ
εκψλ Θεφο, επινγεηφο εί.
Σήλ εκψλ ζσηεξίαλ, ψο εζέιεζαο ψηεξ, νηθνλνκήζαζζαη, ελ κήηξα ηήο
Παξζέλνπ, θαηψ θεζαο ηψ θφζκσ, ήλ πξνζηάηηλ αλέδεημαο, Ο ηψλ Παηέξσλ
εκψλ Θεφο, επινγεηφο εί.
Θειεηήλ ηνχ ειένπο, φλ εγέλλεζαο, Μήηεξ αγλή δπζψπεζνλ, ξπζζήλαη ηψλ
πηαηζκάησλ, ςπρήο ηε κνιπζκάησλ, ηνχο ελ πίζηεη θξαπγάδνληαο, Ο ηψλ
Παηέξσλ εκψλ Θεφο, επινγεηφο εί.
Γφμα...
Θεζαπξφλ ζσηεξίαο, θαί πεγήλ αθζαξζίαο, ηήλ ζέ θπήζαζαλ, θαί πχξγνλ
αζθαιείαο, θαί ζχξαλ κεηαλνίαο, ηνίο θξαπγάδνπζηλ έδεημαο, Ο ηψλ Παηέξσλ
εκψλ Θεφο, επινγεηφο εί.
Καί λχλ...
σκάησλ καιαθίαο, θαί ςπρψλ αξξσζηίαο, Θενγελλήηξηα, ηψλ πφζσ
πξνζηφλησλ, ηή ζθέπε ζνπ ηή ζεία, ζεξαπεχεηλ αμίσζνλ, ε ηφλ σηήξα
Υξηζηφλ, εκίλ απνηεθνχζα.
Σήο Αγίαο
Χδή δ'
Ο δηαζψζαο ελ ππξί
Χο ηήο δσήο ηήο αιεζνχο, Άλλα ηήλ κεηέξαηεθνχζα, πξφο ηήλ δσήλ ηήλ

αιεζή, κεηεηέζεο πηζηψο αλαθξάδνπζα, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Ζ ηήο κεηξφο ηνχ Λπηξσηνχ, κήηεξ ρξεκαηίζαζα Άλλα, απφ ηήο γήο πξφο
νπξαλφλ, αξεηαίο θνζκνπκέλε αλέδξακεο, ελ αηλέζεη θξαπγάδνπζα, ν Θεφο ν
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Πξφο αηειεχηεηνλ δσήλ, πξφο επξπρσξφηαηνλ πιάηνο, ηνχ Παξαδείζνπ ηήο
ηξπθήο, πξφο αλέζπεξνλ θψο εμεδήκεζαο, ζενθφξε θξαπγάδνπζα, ν Θεφο ν
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Χξατζκέλε θαιινλαίο, ηαίο ηψλ αξεηψλ ηφλ σξαίνλ, ππέξ πηνχο ηψλ γεγελψλ,
απεθχεζαο Λφγνλ Παλάκσκε, ηφλ ηεξπλαίο σξαηφηεζη, ηνχο απηφλ
πκλνινγνχληαο θαηαθνζκνχληα.
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.
Σήο Θενηφθνπ
Χδή ε'
Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ, φλ πκλνχζη ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ, πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σνχο βνεζείαο ηήο παξά ζνχ δενκέλνπο, κή παξίδεο Παξζέλε, πκλνχληαο,
θαί ππεξπςνχληάο ζε, Κφξε, εηο αηψλαο.
Σψλ Ηακάησλ ηφ δαςηιέο, επηρέεηο ηνίο πηζηψο πκλνχζί ζε Παξζέλε, θαί
ππεξπςνχζη ηφλ άθξαζηφλ ζνπ ηφθνλ.
Γφμα...
Σάο αζζελείαο κνπ ηήο ςπρήο ηαηξεχεηο, θαί ζαξθφο ηάο νδχλαο, Παξζέλε, ίλα
ζέ δνμάδσ ηήλ Κεραξηησκέλελ.
Καί λχλ...
Σψλ πεηξαζκψλ ζχ ηάο πξνζβνιάο εθδηψθεηο, θαί παζψλ ηάο εθφδνπο
Παξζέλε, φζελ ζε πκλνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σήο Αγίαο
Χδή ε'
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ
Ζ κήηεξ ηήο κφλεο Θενηφθνπ, ε ζηείξα ην πξίλ, λχλ δέ πξνκήησξ Υξηζηνχ,
ψζπεξ ηήο ζηεηξψζεσο, νχησ ηήο λεθξψζεσο, εθδπζακέλε έλδπκα, ελ ρψξα
δψλησλ βνά, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.

Υξηζηφο ζνη ηάο πχιαο εθπεηάζαο, ηάο άλσ πεξηραξψο θαζππεδέμαην, πχιελ
φηη έηεθεο, ήλ απηφο δηψδεπζε, θαί θεθιεηζκέλελ έδεημε, κεηά ηήλ πάξνδνλ,
ζεφθξνλ αμηάγαζηε Άλλα, φζελ ζε Σηκψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Αγίσο ηφλ βίνλ εθηεινχζα, Αγίαο αεηπαξζέλνπ Μήηεξ γέγνλαο, ήηηο ηφλ
παλάγηνλ, Λφγνλ απεθχεζελ, αγηαζκφλ θαί ιχηξσζηλ εκίλ παξέρνληα,
ζεφθξνλ αμηάγαζηε Άλλα, φζελ ζε ηηκψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Πνιινίο ζπλερφκελνλ θηλδχλνηο, θαί ζάισ ηήο ακαξηίαο θηλδπλεχνληα, φξκνλ
πξφο αθχκαληνλ, αχξαηο ηαίο ηνχ Πλεχκαηνο, Θενγελλήηνξ Γέζπνηλα, λχλ
θαζνδήγεζνλ, ιηκήλ Υξηζηηαλψλ γάξ ππάξρεηο, φζελ ζε πκλνχκελ, εηο πάληαο
ηνχο αίσλαο.
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.
Σήο Θενηφθνπ
Χδή ζ'
Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη, Παξζέλε αγλή,
ζχλ Αζσκάησλ ρνξείαηο, ζέ κεγαιχλνληεο.
Ρνήλ κνπ ηψλ δαθξχσλ, κή απνπνηήζεο, ε ηφλ παληφο εθ πξνζψπνπ πάλ
δάθξπνλ, αθεξεθφηα Παξζέλε, Υξηζηφλ θπήζαζα.
Υαξάο κνπ ηήλ θαξδίαλ, πιήξσζνλ, Παξζέλε, ε ηήο ραξάο δεμακέλε ηφ
πιήξσκα, ηήο ακαξηίαο ηήλ ιχπελ, εμαθαλίζαζα.
Ληκήλ θαί πξνζηαζία, ηψλ ζνί πξνζθεπγφλησλ, γελνχ Παξζέλε, θαί ηείρνο
αθξάδαληνλ, θαηαθπγή ηε θαί ζθέπε, θαί αγαιιίακα.
Γφμα...
Φσηφο ζνπ ηαίο αθηίζη, ιάκπξπλνλ, Παξζέλε, ηφ δνθεξφλ ηήο αγλνίαο
δηψθνπζα, ηνχο επζεβψο Θενηφθνλ, ζέ θαηαγγέιινληαο.
Καί λχλ...
Καθψζεσο ελ ηφπσ, ηψ ηήο αζζελείαο, ηαπεηλσζέληα, Παξζέλε, ζεξάπεπζνλ,
εμ αξξσζηίαο εηο ξψζηλ, κεηαζθεπάδνπζα.
Σήο Αγίαο
Χδή ζ'
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο
Δχα κελ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ

ζηεηξψζεσο θαηάξαο, ιπζείζα επινγίαλ ηήλ ηέμαζαλ, εθχεζαο αγλήλ
Θενκήηνξα, ή ζπγρνξεχεηο αμηάγαζηε.
Δθ γήο ηήο γαζηξφο ζνπ αιεζψο γεγέλλεηαη, γή αγία αγεψξγεηνο, ζηάρπλ
βιαζηήζαζα αζπφξσο, ηνχ θφζκνπ ηφλ ηξνθέα θαί Κχξηνλ, ηφλ ζέ πξφο ηήλ
ηξπθήλ ηήλ αδάπαλνλ, Άλλα παλζφθσο κεηαζηήζαληα.
Δδέμαην άιππνο δσή θαί άθζαξηνο, κεηά ηέινο ζέ Παλεχθεκε, μχινπ δσήο
λπλί κεηέρεηο, Γηθαίσλ ζπλεπθξαίλε ζπζηήκαηη, θαί ζείσλ Αζσκάησλ
ζηξαηεχκαζηλ, φζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.
Ζ κλήκε ζνπ ζήκεξνλ εκίλ αλέηεηιε, ηνχ ειίνπ ηειαπγέζηεξνλ, θέγγεη
πινπζίσλ ραξηζκάησλ, εκάο θαηαθαηδξχλνπζα Πάλζεκλε, θαί δφθνλ
παζεκάησλ εμαίξνπζα, ήλ εθηεινχληαο εκάο θχιαηηε.
Θενηνθίνλ
Μαξία θπξία ηνχ παληφο, παληνίνηο κε δνπισζέληα πιεκκειήκαζη, ζχ
ειεπζέξσζνλ, απηή γάξ, ηφλ ειεπζεξσηήλ πάλησλ ηέηνθαο, δνπιείαο ηφλ
εκάο ιπηξσζάκελνλ, ηήο ακαξηίαο ζείσ λεχκαηη.
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
Σνίο Μαζεηαίο
Υξεσζηηθψο πκλήζσκελ, ηήλ ζεφθιεηνλ Άλλαλ, ηήλ Θενηφθνλ αχηε γάξ, ηήλ
Παξζέλνλ Μαξίαλ, θπήζαζα παξ' ειπίδα, αγρηζηεχο θαηά ζάξθα, Υξηζηνχ ηνχ
Λπηξσηνχ εκψλ, αλεδείρζε ηνχ ηαχηελ, ζενπξεπψο, πξνζιαβφληνο ζήκεξνλ
ελ πςίζηνηο, ππέξ εκψλ πξεζβεχνπζα, θαί εηξήλεο ηνχ θφζκνπ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά πξνζφκνηα
γ', δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Μλήκελ ηεινχληεο αηζίαλ, ζέ αλπκλνχκελ Υξηζηέ, ηφλ παξαδφμσο Άλλαλ, εθ
δσήο ηήο πξνζθαίξνπ πξφο ηήλ άιεθηνλ δφμαλ, κεηαζηήζαληα λχλ, σο
κεηέξα ππάξρνπζαλ, ηήο ζέ ηεθνχζεο αζπφξσο ππεξθπψο, Θενηφθνπ θαί
Παξζέλνπ Μεηξφο. (Γίο)
Μλήκελ αγίαλ ηεινχληεο, ηψλ Πξνπαηφξσλ Υξηζηνχ, Ησαθείκ θαί Άλλεο, ηψλ
ζεπηψλ θαί ακέκπησλ, δνμάδνκελ απαχζησο, ηφλ ιπηξσηήλ, θαί νηθηίξκνλα
Κχξηνλ, ηφλ κεηαζηήζαληα ηνχηνπο πξφο ηήλ δσήλ, ηήλ αγήξσ θαί
αλψιεζξνλ.

Πξφο ηάο αυινπο ρνξείαο, θαί ηψλ Γηθαίσλ ζθελάο, έλζα Αγγέισλ ηάμεηο,
έλζα δήκνο Αγίσλ, ραξά ενξηαδφλησλ άγεηαη λχλ, ηψλ Γηθαίσλ ηά πλεχκαηα,
lσαθείκ θαί ηήο Άλλεο, νχο επζεβψο, επθεκνχληεο καθαξίζσκελ.
Γφμα... Καί λχλ... Ήρνο β'
Γεχηε θηινπάξζελνη πάληεο, θαί ηήο αγλείαο εξαζηαί, δεχηε ενξηάζσκελ,
Άλλεο ηήλ ζεβάζκηνλ θνίκεζηλ, θαί γάξ έηεθελ ππεξθπψο ηήλ πεγήλ ηήο
δσήο, Μαξίαλ ηήλ ζεφπαηδα, εμ ήο εηέρζε ν Λπηξσηήο, ν θσηίδσλ θαί αγηάδσλ
ηάο ςπράο εκψλ.
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο.
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σά Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηήο Αγίαο Χδή γ' θαί
ο'.
Ο Απφζηνινο, Πξφο Γαιάηαο
Αδειθνί, Αβξαάκ δχν Τηνχο έζρελ...
Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ
Δίπελ ν Κχξηνο. νπδείο ιχρλνλ άςαο...
Εήηεη αββάησ ο'
Κνηλσληθφλ
Αγαιιηάζζε δίθαηνη ελ Κπξίσ, ηνίο επζέζη πξέπεη αίλεζηο. Αιιεινχτα.
Αξρή
ΤΖ ΚΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Δξκνιάνπ, θαί ηψλ ζχλ απηψ
Δξκίππνπ θαί Δξκνθξάηνπο, θαί ηήο Αγίαο Οζηνκάξηπξνο Παξαζθεπήο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
πξνζφκνηα ακθνηέξσλ.
Πξνζφκνηα ηψλ Αγίσλ
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Μάξηπο αζιεηά Δξκφιαε, Ηεξσηάηελ δσήλ, Ηεξψο επεπφζεζαο, Ηεξεχο
γελφκελνο, Ηεζνχ Παληνθξάηνξνο, θαί αληέξνπ ζθνηαζκνχ έζσζαο, ζεπηνίο
ζνπ ιφγνηο ιανχο, ελ ράξηηη, θαί κεηαβέβεθαο, πξφο ηά ππεξθφζκηα ηψλ
ζζιεηψλ, αίκαηη ινπζάκελνο, ζενκαθάξηζηε.
Μάξηπο αζιεηά Δξκφιαε, δηά ηφλ θφβνλ πνηέ, ηψλ αλφκσλ θξππηφκελνο,
θαλεξνίο γεζφκελνο, θεθξπκκέλνλ κπζηήξηνλ, ηψ αζινθφξσ Παληειεήκνλη,

ηήο επζεβείαο θαί επηγλψζεσο, θαί θαλεξνχκελνο, ζλήζθεηο πξνζπκφηαηα,
δηά Υξηζηφλ, ηφλ δη' αγαζφηεηα, παζείλ ειφκελνλ.
Δξκηππφλ ηε θαί Δξκφιανλ, θαί Δξκνθξάηελ πηζηψο, ηνχ Κπξίνπ ηνχο
κάξηπξαο, ζαπκαζηψο αζιήζαληαο, θαί ηφλ δφιηνλ θηείλαληαο, θαί
ινπζακέλνπο ινπηξφλ κεδέπνηε, δεπηέξνηο ξχπνηο επηζνινχκελνλ,
αλεπθεκήζσκελ, ηεξψο δνμάδνληεο, θαί ηήλ απηψλ, κλήκελ ενξηάδνληεο
παλεγπξίζσκελ.
Πξνζφκνηα ηήο Αγίαο, φκνηα
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο!
Παξαζθεπή ε ζνθή, Αλησλίλνπ ηφ θξχαγκα, αλδξηθψο θαηέβαιεο, πξνζχκσο
ελαζιήζαζα, θαί ηψλ βξαβείσλ ηήο άλσ θιήζεσο, θαί ηψλ ζηεθάλσλ
αμησζείζα ζεκλή, ππέξ ηψλ δνχισλ ζνπ, ηψλ πηζηψο ηηκψλησλ ζε,
κλείαλπνηνχ, πάληνηε πξφο Κχξηνλ, ειεεζήλαη εκάο.
Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ Παλεχθεκε, ε ηφλ Γεζπφηελ Υξηζηφλ, νινςχρσο
πνζήζαζα, ηψλ βαζάλσλ ήλεγθαο, ηάο πιεγάο θαξηεξψηαηα, θαί μενκέλε
πιεπξάο ηαίο κάζηημηλ, αηθίαο πάζαο, δηά ηφλ ζφλ εξαζηήλ, θαζππνκέλνπζα,
ηψλ ζηεθάλσλ έηπρεο, ηψλ παξ' απηνχ, φζελ επθεκνχκέλ ζε ζενκαθάξηζηε.
Οζηνκάξηπο παλέλδνμε, ηίο εμηζρπζεηεηπείλ, ηψλ ζψλ πφλσλ ηά έπαζια, θαί
ηνχ καξηπξίνπ ζνπ, ηά αλδξεία ηεξάζηηα, ππνκνλήλ ηε θαί ηήλ πξαφηεηα, ήλ
ελεδείμσ εκλή σο άζαξθνο; φζελ ζπλφκηινο, ηψλ Αγγέισλ γέγνλαο,
Παξαζθεπή, λχκθε ηνχ Παληάλαθηνο, ζθεχνο ηνχ Πλεχκαηνο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Παξζελνκάξηπο αζιεθφξε, Παξαζθεπή παλέλδνμε, ηνχο ηελ άζιεζηλ ηήλ ζήλ
ενξηάδνληαο αμίσο, αίηεζαη ξπζζήλαη πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, ηαίο πξφο
Θεφλ πξεζβείαηο ζνπ, θαί ηήο κειινχζεο θξίζεσο, Μάξηπο παλανίδηκε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ
ηφθνλ, ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ
ηήο Αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ
δπάδη θχζεσλ, αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, εκλή,
πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά πξνζφκνηα ηήο Αγίαο.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ε Μάξηπζη
Πνιπψδπλα βάζαλα, ππνζηήλαη Παλέλδνμε, αλδξηθψ θξνλήκαηη
επηνκφιεζαο, θαί ηψλ Διιήλσλ ζεβάζκαηα, σο θφληλ ειέπηπλαο, ηψ γάξ
ζζέλεη ηνχ ηαπξνχ, ηφλ αληίπαινλ έθηεηλαο, ηφλ θαπρψκελνλ, ππεξάλσζελ

άζηξσλ ζξφλνλ ζείλαη, πξφ πνδψλ ζνπ γάξ εξξάγε, ψζπεξ ζηξνπζίνλ
παηδφκελνο.
ηηρ. Τπνκέλσλ ππέκεηλα ηφλ Κχξηνλ, θαί πξνζέζρε κνη.
Σήο πιαθφο ηήλ βαξχηεηα, θαί ππξφο ηήλ θαηάθαπζηλ, ζετθή πξνλνία Άγγεινο
ηάρηζηα, ηήλ κέλ σο θχιινλ αλέδεημε, ηήλ δέ αχξαλ έλδξνζνλ, νία πάιαη ηνίο
παηζί, ηνχ ηεηάξηνπ ε φξαζηο, κεζ' ψλ έθξαδεο, νχ ηφ έιενο κέγα
Παλνηθηίξκνλ, φζελ ζέβσ γεζνκέλε, ζνχ ηφ παλχκλεηνλ φλνκα.
ηίρ. Καί έζηεζελ επί πέηξαλ ηνχο πφδαο κνπ θαί θαηεχζπλε ηά δηαβήκαηά
κνπ.
Καζαξφηεηα ζψκαηνο, θαί ςπρήο ηήλ ιακπξφηεηα, θηεζακέλε πάληνηε
ψθζεο άκσκνο, ζχ γάξ λπκθίνλ πνζήζαζα, θαη' ίρλνο εβάδηζαο, λνεηνχ
κχξνπ εκλή, Παξαζθεπή ανίδηκε, θαί λχλ πξέζβεπε, ηφλ σηήξα ηψλ φισλ
ιχζηλ δνχλαη, νθιεκάησλ ηνίο ελ πίζηεη, επηηεινχζη ηήλ κλήκελ ζνπ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Γεχηε πάληα ηήο γήο ηά πέξαηα, πλεπκαηηθήλ ρνξείαλ επηθξνηήζσκελ, θαί ηήλ
Υξηζηνχ Παξζελνκάξηπξα επθεκήζσκελ ιέγνληεο, Υαίξνηο, Παξαζθεπή Οζία
Καί ζενηίκεηε, Υαίξνηο, ε ηφ καξηχξηΟλ θαιψο ππνδεμακέλε, Υαίξνηο ηψλ
καξηχξσλ ηζνζηάζηε, θαί ηψλ Οζίσλ νκφζθελε, κεζ' ψλ ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη
ηάο ςπράο εκσλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηψλ, ζηεθάλνπο εθνκίζαλην ηήο
αθζαξζίαο εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ζρφληεο γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο
ηπξάλλνπο θαζείινλ, έζξαπζαλ θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε, Απηψλ ηαηο
ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο ήκσλ.
Γφμα... Σήο Αγίαο
Ήρνο α'
Σήλ ζπνπδήλ ζνπ ηή θιήζεη θαηάιιεινλ, εξγαζακέλε θεξψλπκε, ηήλ
νκψλπκφλ ζνπ πίζηηλ εηο θαηνηθίαλ θεθιήξσζαη, Παξαζθεπή αζινθφξε, φζελ
πξνρέεηο ηάκαηα, θαί πξεζβεχεηο ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σνχ Γαβξηήι θζεγμακέλνπ ζνη Παξζέλε ηφ ραίξε, ζχλ ηή θσλή εζαξθνχην ν
ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ελ ζνί ηή αγία θηβσηψ, σο έθε ν δίθαηνο Γαπτδ, εδείρζεο
πιαηπηέξα ηψλ νπξαλψλ, βαζηάζαζα ηφλ Κηίζηελ ζνπ, Γφμα ηψ ελνηθήζαληη
ελ ζνί, δφμα ηψ πξνειζφληη εθ ζνχ, δφμα ηψ ειεπζεξψζαληη εκάο, δηά ηνχ
ηφθνπ ζνπ.

Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα ηήο Αγίαο
Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Σφλ σξαηφηαηνλ Υξηζηφλ αγαπήζαζα, θαί δη' αγλείαο ηήλ ςπρήλ σξατζαζα,
δηά παληνίσλ πφλσλ ηε θαί ζιίςεσλ, ηνχησ θαηεγγχεζαη, ψζπεξ άκσκνο
λχκθε, φζελ ζε εμίσζελ, νπξαλίσλ ζαιάκσλ, ππέξ εκψλ πξεζβεχνπζαλ
απηψ, ηψλ ζέ ηηκψλησλ Παξαζθεπή παλεχθεκε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Οπ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηφθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη αλάμηνη, Δη κή
γάξ ζχ πξντζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο εκάο εξξχζαην, εθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ,
ηίο δέ δηε, θχιαμελ έσο λχλ ειεπζέξνπο; Οπθ απνζηψκελ Γέζπνηλα εθ ζνχ,
ζνχο γάξ δνχινπο ζψδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλψλ.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα ηήο Αγίαο
Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Χο άκσκνο ακλάο, θαί αγλή ηψ Κπξίσ, ζπλήθζεο κπζηηθψο, ελ ζεκλφηεηη
βίνπ, ηψ θάιιεη ηήο αζιήζεσο, ζεαπηήλ σξατζαζα, φζελ είιεθαο, ηψλ
ηακάησλ ηήλ ράξηλ, ηαηξεχνπζα ηά αξξσζηήκαηα πάληα, δπλάκεη ηνχ
Πλεχκαηνο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μεηέξα ζε Θενχ, επηζηάκεζα πάληεο, Παξζέλνλ αιεζψο, θαί κεηά ηφθνλ
θαλείζαλ, νη πφζσ θαηαθεπγνληεο, πξφο ηήλ ζήλ αγαζφηεηα, ζέ γάξ έρνκελ,
ακαξησινί πξνζηαζίαλ, ζέ θεθηήκεζα, ελ πεηξαζκνίο ζσηεξίαλ, ηήλ κφλελ
παλάκσκνλ.
Οη Καλφλεο, ηψλ Αγίσλ, θαί ηήο Αγίαο νη επφκελνη δχν.
Ο Καλσλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Όκλνηο γεξαίξσ ηνχο Δξκνιάνπ πφλνπο. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Άζσκελ ηψ Κπξίσ
Όκλνηο ηήλ θσηνθφξνλ, θαί παλεπθιεή θαί ππεξέλδνμνλ, επαηλέζσκελ
κλήκελ, Δξκνιάνπ Υξηζηφλ κεγαιχλνληεο.

Μέγηζηφλ ζνη ηφ θιένο, πέθπθελ Δξκφιαε παλεχθεκε, ηνχ κεγάινπ Θενχ γάξ,
αλεδείρζεο ζεξάπσλ ζεξκφηαηνο.
Νφκηκνλ δηαλχζαο, Έλδνμε αγψλα θαηεπάηεζαο, αλνκνχλησλ ηά ζξάζε,
παλανίδηκε Μάξηπο Δξκφιαε.
ιβηνο απεθάλζεο, πινχηνλ ηφλ Υξηζηφλ έρσλ αθέλσηνλ, θαί πινπηίδσλ
θαξδίαο, πελνκέλαο πακκάθαξ Δξκφιαε.
Θενηνθίνλ
Ηιεψλ κνη Παξζέλε, ηφλ Υξηζηφλ απέξγαζαη παλάκσκε, ελ εκέξα ηήο δίθεο,
θνβεξάο θαηαδίθεο εμαίξνπζα.
Ο Καλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηνρίο (άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ).
Όκλνηο γεξαίξσ ηήλ παλεχθεκνλ Κφξελ.
Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ
Τκλνχζη, ηήλ θσηνθφξνλ κλήκελ ζνπ, Μάξηπο παλεχθεκε, ράξηλ δνζήλαη
αίηεζαη εκίλ, θαί πηαηζκάησλ ηήλ άθεζηλ, Παξαζθεπή ανίδηκε, ηαίο πξφο ηφλ
Κχξηνλ δεήζεζη.
Μαξηχξσλ, ε θαιινλή ζχ πέθελαο, ηάο ηνχ ερζξνχ κεραλάο, θαηαβαινχζα
φπισ ηνχ ηαπξνχ, θαί ηπξάλλσλ σκφηεηα, αζιεηηθψο παιαίζαζα, ζενζεβή
πίζηηλ εθήξπμαο.
Ννκίζαο, ηήο θαξηεξίαο ιχεηλ ζνπ, Μάξηπο ηφ εχηνλνλ, ν ηνίο μνάλνηο
ηχξαλλνο δεηλψο, απνλέκσλ πξνζθχλεζηλ, αιιά ζνθνίο ζνπ ξήκαζη, ηνχηνπ
ηφ ζξάζνο άπαλ ιέιπηαη.
Θενηνθίνλ
Ο Λφγνο, εθ ζψλ αρξάλησλ Γέζπνηλα, αηκάησλ ηίθηεηαη, εκςπρσκέλελ ζάξθα
εηιεθσο, θαί εκάο νιηζζήζαληαο, απαηεψλνο δήγκαηη, ηψ ζείσ θξάηεη
αλεπιάζαην.
Σψλ Αγίσλ
Χδή γ'
χ εί ηφ ζηεξέσκα
ζέλεη δπλακνχκελνο, ηνχ παληνπξγνχ ζνθέ Πλεχκαηνο, ηνχ δπλαηνχ, Πάηεξ
ελ θαθία, ηήλ ηζρχλ θαηαβέβιεθαο.
Γλψξηκνο γεγέλεζαη, ηψ Παληνθξάηνξη Άγηε, πάληαο γλσζηνχο, ιφγσ ζνπ ηψ
ζείσ, ελ απηψ εξγαδφκελνο.

Έγλσ δηδαζθφκελνο, ππφ ηνχ ζνχ νθέ πλεχκαηνο, ηφλ Πνηεηήλ, ν
Παληειεήκσλ, θαί λνκίκσο ελήζιεζελ.
Θενηνθίνλ
Ρπζαί κε Παλάκσκε, ακαξηηψλ δεηλνχ θιχδσλνο, θαί ινγηζκψλ, ηψλ
επεκβαηλφλησλ, αθεηδψο ηή θαξδία κνπ.
Σήο Αγίαο
Δπθξαίλεηαη επί ζνί
Δλεχξνπ ηφ αζζελέο, ηφ ζείνλ Πλεχκα θαί θαηδξφλ δέδεηρελ, εμεηθνλίδνλ
άξηζηα, ηήο ζήο αθξαηθλνχο ςπρήο έιιακςηλ.
Ρσζζείζα ζζέλεη Υξηζηνχ, ηάο ηψλ βνπλεχξσλ αθεηδψο κάζηηγαο, Μάξηπο
Υξηζηνχ ππέθεξεο, νίά ηηο αδάκαο ζηεξξφηαηνο.
Αγάπε ηή πξφο Θεφλ, ελ ηψ ζηαδίσ θαξηεξψο ήλεγθαο, ηφλ ζθνξπηζκφλ ηνχ
ζψκαηνο, θαί ηνχο αλππνίζηνπο πηθξνχο αηθηζκνχο.
Θενηνθίνλ
χ κφλε ηνίο επί γήο, ηψλ ππέξ θχζηλ αγαζψλ πξφμελνο, Μήηεξ Θενχ
γέγνλαο, φζελ ζνη ηφ Υαίξε θξαπγάδνκελ.
Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».
Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ
Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Ηεξψο ηήλ δσήλ ζνπ δηαηειψλ, Ηεξεχο αλεδείρζεο ηνχ Λπηξσηνχ, θσηίδσλ
ηνχο πίζηεη ζνη, πξνζηφληαο εθάζηνηε, θαί επί ηέιεη κάθαξ ελζέσο
απήζηξαςαο, καξηπξίνπ θέγγνο, θαί θφζκνλ θαηεχγαζαο, φζελ ηήλ
θσζθφξνλ, θαί αγίαλ ζνπ κλήκελ, ηεινχληεο πκλνχκέλ ζε, θαί πηζηψο
καθαξίδνκελ, αζινθφξε Δξκφιαε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ κλήκελ
ζνπ.
Γφμα... Σήο Αγίαο
Δθ ζπαξγάλσλ κεηξψσλ ζχ ηψ Υξηζηψ, ζεαπηήλ αλαζείζα δηελεθψο, απηψ
επεξέζηεζαο ηψ σηήξη ηψλ φισλ, θαίηπξάλλσλ ζξάζε, ζηεξξψο
θαηεπάηεζαο, θαί βαζάλνπο φλησο, αλδξείσο ππέκεηλαο, φζελ ν Υξηζηφο ζνη,
ηνίο ζηεθάλνηο θνζκήζαο, ελδφμσο εηζήγαγελ, εηο λπκθψλα νπξάληνλ,
Παξαζθεπή αμηάγαζηε, 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 ηεθνχζαλ Θεφλ ζαξθί, πάζαη
καθαξίδνκελ 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 πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, ηφλ άζπνξνλ
ηφθνλ ζνπ.
Σψλ Αγίσλ
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Αη πνξείαί ζνπ Πλεχκαηη, ζείσ επνδνχκελαη ππεζθέιηζαλ, ηάο πνξείαο ηνχ
αιάζηνξνο, θαί φδφο επζεία πνιινίο ψθζεζαλ.
Ηεξεχο Ηεξψηαηνο, Μάξηπο αιεζέζηαηνο ερξεκάηηζαο, αμηάγαζηε Δξκφιαε, δηά
ηνχην πάληεο επθεκνχκέλ ζε.
Ρσκαιέσ θξνλήκαηη, ηψ παξαλνκνχληη αληηηαμάκελνο, καξηπξίνπ ζηέθνο
είιεθαο, αλδξηθψο αζιήζαο Ηεξψηαηε.
Θενηνθίνλ
ζπεξ ζξφλνο ππξίκνξθνο, θέξεηο ηφλ Γεζπφηελ ζενραξίησηε, φλ ηθέηεπε
ζσζήλαη εκάο, ακαξηίαο ζάισ θηλδπλεχνληαο.
Σήο Αγίαο
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα
Ηακάησλ εληπρνχζα θαί ραξηζκάησλ, θαί νπηαζίαο Έλδνμε, ηάο ζείαο
πεγάδεηο, ράξηηαο εθάζηνηε, ηνίο πίζηεη γεξαίξνπζη, θαί ηψ ζψ ηεκέλεη
πξνζηξέρνπζη.
Ρπηίδα φλησο θαί ζπίινλ κεδφισο ζρνχζα, αγηαζκφλ ηε ζψκαηνο,
επηθηεζακέλε, Αγγέινπο ηεζέαζαη, κεζ' ψλ αλεθξαχγαδεο, Γφμα ηή δπλάκεη
ζνπ Κχξηε.
Χο θαηάπιεθηνλ ζεκείνλ, θξηθηήο εκέξαο, ηνχ ζσηεξίνπ πάζνπο γάξ,
εμεηθνληζζείζεο, γπλαηΚείσ ζψκαηη, ηαπξφλ ηε θαί Κάιακνλ, ηέθαλνλ θαί
πφγγνλ ηεζέαζαη.
Θενηνθίνλ
Απεηξνγάκσο εθχεζαο ψ Παξζέλε, θαί κεηά ηφθνλ ψθζεο, παξζελεχνπζα
πάιηλ, φζελ αζηγήηνηο θσλαίο, ηφ Υαίξέ ζνη Γέζπνηλα, πίζηεη αδηζηάθησ
θξαπγάδνκελ.
Σψλ Αγίσλ
Χδή ε'
Ο εθ λπθηφο αγλνίαο
Σνχο ελ λπθηί απάηεο θεθξαηεκέλνπο, πξφο θψο θαζσδήγεζαο, θαί κηζζφλ

εθνκίζσ, ηφ ηειεησζήλαη δη' αίκαηνο.
Οη ηνχ Υξηζηνχ νπιίηαη Δξκηππφο ηε, θαί ν ζείνο Δξκφιανο, άκα ηψ
Δξκνθξάηεη, ηεξνινγίαηο δνμάδνληαη.
Τπέξ ζεπηήο Σξηάδνο, νη ηξείο Οκνχ ελαζιήζαληεο Μάξηπξεο, κπξηάζηλ
Αγγέισλ, λχλ ελ νπξαλνίο ζπλαγάιινληαη.
Θενηνθίνλ
έ πξνζηαζίαλ πάληεο, θαηαθπγήλ θαί βεβαίαλ αληίιεςηλ, θεθηεκέλνη
Παξζέλε, ξπζζείεκελ δηά ζνχ πάζεο ζιίςεσο.
Σήο Αγίαο
χ Κχξηε κνπ θψο
Ζγψληζαη εκλή, θαί ηφλ ηχξαλλνλ έθηεηλαο, ξεηξεχζεζη ηαίο παλζφθνηο, πξφ
βεκάησλ εκθξφλσο, ηφλ Υξηζηφλ θαηαγγέιινπζα.
Ννχλ έρνπζα ζηεξξφλ, απηνήησ θξνλήκαηη, θαηήζρπλαο ηψλ εηδψισλ, ηά
ζεβάζκαηα πάληα, γξαθηθαίο απνδείμεζη.
Παζηάδνο λνεηήο, θαί λπκθψλνο εμίσζαη, ρνξεχνπζα ζχλ Παξζέλνηο, ηαίο
θξνλίκνηο ελζέσο, Παξαζθεπή ανίδηκε.
Θενηνθίνλ
έ φπινλ αξξαγέο, θαη' ερζξψλ πξνβαιιφκεζα, ζέ άγθπξαλ θαί ειπίδα, ηήο
εκψλ ζσηεξίαο, Θεφλπκθε θεθηήκεζα.
Σψλ Αγίσλ
Χδή ο'
Σήλ δέεζηλ εθρεψ
Δξκφιανο ν γελλαίνο νπιίηεο, Δξκνθξάηεο ηε θαί Έξκηππνο άκα, κίαλ
ζηεξξψο επεδείμαλην γλψκελ, έλα, Θεφλ επί πάλησλ θεξχμαληεο, ζαλφληεο ηε
δηά Υξηζηφλ, νπξαλίνπο ζηεθάλνπο εδέμαλην.
Ραλίζη ηψλ εθρπζέλησλ αηκάησλ, εαπηνίο πεξηθνηλίμαληεο ριαίλαλ, ζενπξεπή,
αζινθφξνη Κπξίνπ, ηψ Βαζηιεί ηψλ αηψλσλ παξίζηαζζε, δεφκελνη ππέξ ελψλ,
ζχλ απάζαηο ηαίο άλσ Γπλάκεζη.
Μεκχεηαη ηήλ ελ Πλεχκαηη ζείσ, δηά ζνχ Παληειεήκσλ ν κέγαο, πίζηηλ νξζήλ,
θαί αζιήζαο λνκίκσο, ηνχ καξηπξίνπ ζνη πξφμελνο γέγνλελ, Δξκφιαε, κεζ' νχ
Υξηζηφλ, ηφλ Θεφλ ππέξ πάλησλ ηθέηεπε.
Θενηνθίνλ
Ο θιχδσλ κε ηψλ ακέηξσλ πηαηζκάησλ, ζπληαξάηηεη θαί βπζψ παξαπέκπεη,
δηελεθψο, απνγλψζεσο Κφξε, Αιιά πξνθζάζαζα ρείξά κνπ φξεμνλ, θαί
δίδνπ κνη πξφο γαιελνχο, κεηαλνίαο ιηκέλαο νξκίδεζζαη.

Σήο Αγίαο
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
Αγγέινπ, παξνπζία ηήλ ζηέξλνηο ηεζείζάλ ζνη, κεγίζηελ πάλζεκλε πιάθα, θαί
ρεηξψλ ηνχο ήινπο έλδνμε Μάξηπο, ν Γεζπφηεο, ξνπή ζεία ζάηηνλ εθάληζε.
Νέαλ ζε, πξσηνκάξηπξα Θέθιαλ δνμάδνκελ, νηα θεξχμαζαλ πάζη, θαί
πνιινχο θσηίζαζαλ ζείσ ιφγσ, θαί απίζηνπο, πξφο ηήλ έλζενλ πίζηηλ
ξπζκίζαζαλ.
Έξξεη ζνπ, ηψλ ελζέσλ δνγκάησλ ν ζχιινγνο, κειηζηαγψλ εθ ρεηιέσλ, θαί
ηήλ γλψζηλ πάλησλ εδίδαζθεο, παξξεζία Παξαζθεπή Μαξηχξσλ αγιάτζκα.
Θενηνθίνλ
 ζαχκα, ηψλ απαλησλ ζαπκάησλ θαη λφηεξνλ! φηη Παξζέλνο ελ κήηξα, ηφλ ηά
ζχκπαληα πεξηέπνληα, απεηξάλδξσο, ζπιιαβνχζα νπθ εζηελνρψξεζελ.
Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Σφλ λαφλ ζνπ πάλζεκλε, σο ηαηξείνλ ςπρηθφλ επξάκελνη, ελ ηνπηψ πάληεο νη
πηζηνί, κεγαινθψλσο ηηκψκέλ ζε, Οζηνκάξηπο Παξαζθεπή ανίδηκε.
Ο Οίθνο
Ζ ηνχ λπκθίνπ ζε θσλή θαιέζαζα σο λχκθελ, ζηεθάλσ αθζαξζίαο
εθφζκεζε, ζεφθξνλ Παξαζθεπή παλεπθιεήο, θαί κεηά αζινθφξσλ θαί
καξηχξσλ ηψλ ζεπηψλ αμίσο ζπλεξίζκεζε, κεζ' ψλ επθξαηλνκέλε, κέκλεζν
ηψλ εθηεινχλησλ ηήλ αγίαλ ενξηήλ ζνπ, θαί ζπλειζφλησλ έλδνλ ηνχ λανχ
ζνπ, ελ απηψ γάξ λπλί παξεζηψηεο απφ ςπρεο πξνζθέξνκέλ ζνη ηνχο
χκλνπο, Οζηνκάξηπο Παξαζθεπή ανίδηκε.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Ηεξνκαξηχξσλ Δξκνιάνπ,
Δξκίππνπ θαί Δξκνθξάηνπο.
ηίρνη
Δξκηππνο, Δξκφιανο ήδ' Δξκνθξάηεο
Δξκήλ ζέβνληαο ήζρπλαλ παξξεζία.
Δξκφιεσο έθηε ηε θαί εηθάδη δεηξνηνκήζε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Οζηνκάξηπξνο ηνχ Υξηζηνχ
Παξαζθεπήο.
ηίρνη
Θεψ παξεζθεχαζαο αγλφλ σο δνκνλ,
απηήλ άγνπζα, εκλή, εηο θαηνηθίαλ.

Παξαζθεπήλ έθηαλελ εηθάδη ραιθφο ελ έθηε.
Μλήκε ηήο αγίαο κάξηπξνο Χξαηνδήιεο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Ηγλαηίνπ ηνχ ηεηξσλίηνπ, θαί ηψλ
εγθαηλίσλ ηνχ λανχ ηνχ, Αξραγγέινπ Γαβξηήι, πέξαλ ελ Υάιδαηο, θαί ηψλ
Αγίσλ Αππίσλνο θαί Ηεξνπζαιήκ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σψλ Αγίσλ
Χδή δ'
Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο
Λακπξπλζείο ηψ αδχησ, θσηηζκψ ηήο ελζένπ πίζηεσο ζηε, πξφο θψο
ζενγλσζίαο, πιεζχλ ηψλ ζσδνκέλσλ, κεισδνχζαλ σδήγεζαο, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Αδειθά ζπκθξνλνχληεο, Δξκνθξάηεο ν κέγαο θαί ζείνο Έξκηππνο, Δξκφιαε
πακκάθαξ, ζχλ ζνί ηφ καξηπξίνπ, πφκα πίλνπζη ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Οξεθηψλ αθξνηάησ, πξνζεπέιαζαο Μάξηπο ζέζεη ζενχκελνο, θαί λχλ κεηά
Μαξηχξσλ, γεζφκελνο θξαπγάδεηο, ηψ Γεζπφηε Δξκφιαε, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Τπεξζένπ Σξηάδνο, εθθαηφκελνη πφζσ, Μάξηπξεο Έλδνμνη, ηφ πχξ ηήο
αζεταο, αηκάησλ ηαίο ξαλίζη, θαηεζβέζαηε ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ,
Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Παλαγία Παξζέλε, ε Θεφλ ζαξθνθφξνλ απνθπήζαζα, εθ πάζεο ακαξηίαο, θαί
ζιίςεσο βνψληα, ηφλ ιαφλ ζνπ πεξίζσδε, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο
επινγεηφο εί.
Σήο Αγίαο
Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη
Τπφ Κπξίνπ, ζχ θξνπξνπκέλε πξφ βήκαηνο αζεβψλ, Μάξηπο, ηάο καζράιαο
έζηεγεο, θαξηεξψο θιεγνκέλε θαί ππέςαιιεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο κνπ
βνψζα θαί Κχξηνο.
Φιέμαλ κεδφισο, ηνχο παξαλφκνπο θαίεη κάιινλ ηφ πχξ, Κφξε, ν Υξηζηφο δέ
θπιάηηεη ζε αβιαβή, θαζψο πάιαη δηεζψζαην, ππξφο ηνχ βξέκνληνο, αδεείο
Νεαλίαο ρεηξί θξαηαηά.

Ήπεηξνλ πάζαλ, ζαθψο θαί πφινλ κή ηεθηελάκελνη, φλησο, ηά δαηκφληα
μφνλα θαί ζενί, απνιέζζσζαλ εθξαχγαδεο, Υξηζηφο δέ θπξηνο, πιαζηνπξγφο
εζηη πάλησλ εθήξπηηεο.
Θενηνθίνλ
Σφ ηνχ Τςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα, ραίξε, δηά ζνχ γάξ δέδνηαη ε
ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ, ππάξρεηο
Παλάκσκε.
Σψλ Αγίσλ
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Ο ηεξφο Δξκφιανο, Ηεξψο θσηηδφκελνο, ηψ δη' επζπιαγρλίαλ, δη' εκάο σο
πξφβαηνλ, ηπζέληη αλαίκαθηνλ, ζπζίαλ πξνζελήλνρε, θαί ζθαγηαζζείο ππέξ
απηνχ εθνπζίσο, εππξφζδεθηνο ζπζία, πξνζελέρζε θξαπγάδσλ, Λαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Νελεθξσκέλνο πξφζεηζηλ, απηζηία ηφ πξφηεξνλ, ν Παληειεήκσλ, θαί ηφ δήλ
δξεςάκελνο, ζεπηή παξαηλέζεη ζνπ, δσνπνηψ πξνζθιήζεη Υξηζηνχ, ηφλ
ζαλαησζέληα, αλαζηήζαο πξφο χςνο, αλήιζε καξηπξίνπ, κεηά ζνχ ηφλ
σηήξα, δνμάδσλ εηο αηψλαο, Δξκφιαε ηξηζκάθαξ.
Ο Ηεξφο Δξκφιανο, ν πακκέγηζηνο Έξκηππνο, θαί ν Δξκνθξάηεο, νη ζηεξξνί
αδάκαληεο, ζαξθφο νπθ εθείζαλην, νπ ηνίο γιππηνίο επέζπζαλ, ζχκαηα δεθηά
δέ, εαπηνχο ηψ Γεζπφηε, πξνζήγαγνλ βνψληεο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηοηνχο αηψλαο.
Τπφ Υξηζηνχ ξσλλχκελνο, ν ζεφθξσλ Δξκφιανο, απνθεθξπκκέλνλ, γελεαίο
κπζηήξηνλ, πηζηνίο απεθάιππηελ, εγθεθξπκκέλνο θφβσ ερζξψλ, θαί
θαλεξσζείο, ηφλ θαλεξψο ππέξ πάλησλ, ηπζέληα Θεφλ Λφγνλ, θαηαγγέιιεη
θαί ζλήζθεη, θαί δή κεηά Μαξηχξσλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
έ ηφ ηεξπλφλ παιαηηνλ, θαί θαηδξφλ ελδηαίηεκα, ηνχ Πακβαζηιέσο, Παλαγία
Γέζπνηλα, πκλνχκελ δεφκελνη, Νανχο εκάο αλάδεημνλ, ηνχ εθ ζνχ ηερζέληνο,
θαζαξεχζαληαο πάζεο, θαθίαο ελαληίαο, θαί βνψληαο απαχζησο, Λαφο
ππεξπςνχηαη, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Σήο Αγίαο
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι
Οπθ φληαο ζενχο αιιά ςεπδή, δαηκφλσλ θάζκαηα, Μάξηπο απέδεημαο, θαί
θαηεδάθηζαο ηέιενλ, θαί εηο ηέινο θαηειέπηπλαο, ελ επθξνζχλε ηψ Υξηζηψ,
απαχζησο κέιπνπζα, Έπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Νανχ δνλεζέληνο επί γήο, επηθνηηήζεη ζνπ, Απφιισλ πέπησθε, θαί

θαηεθφληηζηαη μφαλα, ελεξγεία ηνχ αρξάληνπ ηαπξνχ, δη' νχ θξαρζείζα
κπζηηθψο, ελ παξξεζία πνιιή, αλεβφαο, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Κάιινπο θαί ηνχ πφζνπ ζνπ Υξηζηέ, Παξαζθεπή ε αγλή, ηξσζείζα έθεξε,
ππξφο ηήλ έθθαπζηλ θξάδνπζα, εηο Οζκήλ ηνχ ζείνπ κχξνπ ζνπ, λχλ
ελαζινχζα θαξηεξψο, δξακνχκαη άιεθηα, ζνχ νπίζσ, επεπινγνχζα ηφ ζείφλ
ζνπ φλνκα.
Θενηνθίνλ
χ κφλε ελ πάζαηο γελεαίο, Παξζέλε άρξαληε, Μήηεξ εδείρζεο Θενχ, ζχ ηήο
ζεφηεηνο γέγνλαο, ελδηαίηεκα παλάκσκε, κή θινγηζζείζα ηψ ππξί, ηνχ
απξνζίηνπ θσηφο, φζελ πάληεο, ζέ επινγνχκελ Μαξία Θεφλπκθε.
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».
Σψλ Αγίσλ
Χδή ζ'
Έθξημε πάζα αθνή
Ίζηαζν έλαληη ερζξψλ, ηφλ Υξηζηφλ νκνινγψλ παλανίδηκε, νκνινγήζαληα,
νκνινγίαλ επί Πηιάηνπ θαιήλ, θαί απαρζείο πξφο ηήλ ζθαγήλ, ηήλ γήλ κέλ
εγίαζαο, ηψ ζείσ αίκαηη, νπξαλνχο δέ ηή ςπρή θαηειάκπξπλαο.
θζεηε ηξίθσηνο ιακπάο, ζείνπ Πλεχκαηνο ππξί αλαπηφκελνη, Έξκηππε
έλδνμε, ζχλ Δξκνθξάηεη ηψ Δξκνιάσ ηε, θαηαθαηδξχλνληεο ςπράο, πηζηψλ
ζεία ράξηηη, θαί εθδηψθνληεο, δπζζεβείαο ηήλ αριχλ παλανίδηκνη.
ηφκαηη άπαληεο ιακπξψ, γεγεζφηη ηε θξνλήκαηη κέιςσκελ, ηνχο
Αζινθφξνπο Υξηζηνχ, ηήλ ζείαλ δφμαλ ψζπεξ ηκάηηνλ, εζηνιηζκέλνπο
εππξεπψο, θαί λχλ ηά νπξάληα, πεξηπνιεχνληαο, θαί ζαπκάησλ πνηακνχο
αλαβιχδνληαο.
Ήιηε άδπηε Υξηζηέ, Δξκνιάνπ ηεξαίο παξαθιήζεζη, Παληειεήκνλνο, θαί
Δξκνθξάηνπο θαί ηψλ ζπλάζισλ απηνχ, κή απνζηήζεο αθ' εκψλ, Λφγε ηά
ειέε ζνπ, αιιά ζπλήζσο εκάο, νηθηηξήζαο ηψλ Καθψλ απνιχηξσζαη.
Θενηνθίνλ
Φείζαί κνπ ψηεξ ν ηερζείο, θαί θπιάμαο, ηήλ ηεθνχζάλ ζε άθζνξνλ, κεηά ηήλ
θχεζηλ, φηαλ θαζίζεο θξίλαη ηά ζχκπαληα, ηάο αλνκίαο παξνξψλ, θαί ηάο
ακαξηίαο κνπ, σο αλακάξηεηνο, ειεήκσλ σο Θεφο θαί θηιάλζξσπνο.
Σήο Αγίαο
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο
Ρεπζηήο βηνηήο θαί πξνζθαίξνπ, Μάξηπο ηήλ κέιινπζαλ ειιάμσ, θάιινο ηφ

ακήραλνλ Οξάλ, ηνχ ζνχ λπκθίνπ επεηγνκέλε ηξαλψο, φζελ ζηεθάλσλ
έηπρεο, ηψλ αθεξάησλ θαιιηπάξζελε.
Ήθνπζαο θσλήο βεβαηνχζεο, Παξαζθεπή ζνχ ηάο αηηήζεηο, ζείαο νπξαλφζελ
θαί ηφλ δξφκνλ, πξνζχκσο Μάξηπο ζεκλή δηήλπζαο, θαί πξφο απηφλ
αλέδξακεο, θάξαλ ηκεζείζα ηήλ εξίηηκνλ.
Νίθελ θαη' ερζξψλ δσξεζήλαη, Παξαζθεπή Υξηζηφλ εμαίηεη, πάζη ηνίο ηψ ζείσ
λαψ ζνπ, πξνζεξρνκέλνηο ελ ζεξκνηάηε πίζηεη, θαί ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ,
θαί ηψλ δεηλψλ ηήλ απνιχηξσζηλ.
Θενηνθίνλ
θζεο Υεξνπβίκ αλσηέξα, θαί νπξαλψλ πςεινηέξα, άρξαληε Παξζέλε
Μαξία, βνπιήο κεγάιεο ηεθνχζα Άγγεινλ, ηφλ ηψ Παηξί ζπλάλαξρνλ, θξηηήλ
απάλησλ ειεπζφκελνλ.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
Ρσζζείζα θαιιηπάξζελε, ηαπξψ ηψ ηνχ Κπξίνπ ζνπ, ηπξάλλσλ έιπζαο
ζξάζνο, αζινχζα Μάξηπο γελλαίσο, θαί πξφο Υξηζηνχ απείιεθαο, βξαβεία
λίθεο πάλζνθε, Παξαζθεπή παλζαχκαζηε, ππέξ εκψλ δπζσπνχζα, ηψλ ζέ
ηηκψλησλ εθ πφζνπ.
Θενηνθίνλ
Μαξία θαζαξψηαηνλ, ρξπζνχλ ζπκηαηήξηνλ, ηήο αρσξήηνπ Σξηάδνο, δνρείνλ
γεγελεκέλε, ελ ψ Παηήξ επδφθεζελ, ν δέ Τηφο εζθήλσζε, θαί Πλεχκα ηφ
παλάγηνλ, επηζθηάζαλ ζνη Κφξε, ελέδεημε Θενηφθνλ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα γ', δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Δλ ηαίο απιαίο ηνχ Κπξίνπ, ρνξνβαηνχζα ζεκλή, άκα Παξζέλνηο Μάξηπο, ηαίο
θξνλίκνηο εθείλαηο, εθείζελ εθνκίζσ ράξηλ ζνθή, ηνχ ηάζζαη λνζήκαηα,
απνδηψθεηλ ηε πλεχκαηα κπζαξά, εθ ηψλ πίζηεη πξνζηφλησλ ζνη. (Γίο)
Ρήμαζα θξάηνο ηπξάλλσλ, αζεσηάησλ ζεκλή, θαί πξφο Θεφλ ηάο βάζεηο,
αλαζείζα Παξζέλε, νπδφισο επηνήζεο, νχηε θξνπζκφλ, κνιπβδίλσλ
ζθπξψλ, νχηε πχξ, νχηε μεζκνχο ηψλ ζαξθψλ ζνπ, νχηε βξαζκφλ, ηψλ
ιεβήησλ, νχηε μίθνπο ζθαγήλ.
Αζθήζεη πξψελ ηφ ζψκα, ηήμαζα Έλδνμε, ηφ δεχηεξνλ αζιήζεη, ζηνκσζείζα
ηήλ θξέλα, ηνίο πάζηλ αλεδείρζεο, Μάξηπο Υξηζηνχ, νπξαλνράιθεπηνλ

θάζγαλνλ, ψζπεξ ρξπζφο ελ ρσλεία δνθηκαζζέλ, ηαίο αηθίαηο θαιιηπάξζελε.
Γφμα... Ήρνο β'
Δλ πφιεη ηνχ Θενχ εκψλ, ελ φξεη αγίσ απηνχ, εθεί θαηεζθήλσζελ ε Αγία, ηήλ
ιακπάδα άζβεζηνλ ηεξήζαζα, Αθνχζσκελ ηήο παξζέλνπ εγθψκηνλ, 
Παξζελία, λαφο Θενχ! ψ Παξζελία, Μαξηχξσλ δφμαη ψ Παξζελία, Αγγέισλ
ζπκκέηνρε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζέ αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνχ Θενχ, θχιαμφλ κε ππφ
ηήλ ζθέπελ ζνπ.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, δήηεη ηά ειιείπνληα ηή Γ' Γεθεκβξίνπ.
Αξρή
ΤΖ ΚΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο θαί ηακαηηθνχ Παληειεήκνλνο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
ηηρνινγνχκελ ηήλ α' ζηάζηλ ηνχ Μαθάξηνο αλήξ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε
εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά πξνζφκνηα γ'
δεπηεξνχληεο απηά.
Ήρνο δ'
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο
Ο επαμίσο θιεζείο Παληειεήκσλ, φηε ηφ θηιάλζξσπνλ πάζηλ εθήπισζαο,
ηήλ ηψλ ςπρψλ επηκέιεηαλ, θαί ηψλ ζσκάησλ, ηήλ ζεξαπείαλ επηδεηθλχκελνο,
ηφηε ηήλ θεξψλπκνλ θιήζηλ επινχηεζαο, ηήο αξεηήο ηήλ αληίδνζηλ, θαί
επζεβείαο, αληηκηζζίαλ Μάξηπο επξάκελνο, ζηεθαλεθφξνο θαί αήηηεηνο,
ζηξαηηψηεο δεηρζείο ηνχ Θενχ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο
εκψλ. (Γίο)
Ο ηακάησλ ηήλ ράξηλ δεδεγκέλνο, φηε ηήλ επζέβεηαλ πάλησλ πξνέθξηλαο, ηήο
κεηξηθήο αληερφκελνο, ζενζεβείαο, θαί παηξηθήλ κηζήζαο δπζζέβεηαλ, ηφηε
ζνπ ηήλ έλζενλ αίγιελ δεδψξεηαη, ηψλ θσηηζκάησλ ε άβπζζνο, ν
θσηνδφηεο, ηνχ Θενχ Λφγνο ν κεγαιφδσξνο, ζεία πξνγλψζεη πξνεηδψο ζνπ,
Παληειεήκνλ ζνθέ ηήλ ιακπξφηεηα, ήλ ππέδεημαο πάζηλ, επζεβψο,
πνιηηεπζάκελνο. (Γίο)
Ο εμ αχισλ πεγψλ ηνχ ζσηεξίνπ, ηψλ ζείσλ ηάζεσλ αεί ηήλ ράξηλ αληιψλ,
θαί δαςηιψο αξπφκελνο, θαί δηαλέκσλ, ηνίο πξνζηνχζί ζνη πακκαθάξηζηε,
πάληαο ηνχο ηήλ έλδνμνλ ζνχ θαί παλίεξνλ, θαί θσηνθφξνλ παλήγπξηλ,
πηζηψο ηεινχληαο, ράξηηη ζεία ηνχηνπο θαηαχγαζνλ, ζενκηκήησ θερξεκέλνο,
πξνζσλπκία ζαθψο θαί ρξεζηφηεηη, ήλ δπζψπεζνλ πάζη, δσξεζήλαη ηνίο

πκλνχζί ζε. (Γίο)
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Βπδαληίνπ
Δμέιακςε ζήκεξνλ, ε ζεβάζκηνο κλήκε ηνχ Αλαξγχξνπ, ηνχο πηζηνχο
ζπγθαινχζα πξφο επσρίαλ κπζηηθήλ, θαί πξφο παλήγπξηλ εφξηηνλ άγνπζα,
ηψλ θηιεφξησλ ηά ζπζηήκαηα, Δπέζηε γάξ εκίλ ζαπκαηνπξγφο Ηαηξφο, ηάο
λφζνπο πάλησλ ηψκελνο, Παληειεήκσλ ν ζηεξξφο αζιεηήο, θαί πξεζβεχεη
εθηελψο ηψ Κπξίσ, εηο ηφ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ ηφλ αιφρεπηνλ
ηφθνλ, ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ
ηήο Αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι' ελ
δπάδη θχζεσλ αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή
πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Δίζνδνο. ηφ, Φψο ηιαξφλ, θαί ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο. Δη βνχιεη
εηπείλ θαί Αλαγλψζκαηα.
Πξνθεηείαηο 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 εκίλ, Αγαγέησζαλ ηνχο κάξηπξαο απηψλ, θαί δηθαησζήησζαλ, Καί
εηπάησζαλ αιεζή, Γίλεζζέ κνη κάξηπξεο, θαί εγψ κάξηπο Κχξηνο ν Θεφο, θαί
ν παίο, φλ εμειεμάκελ, ίλα γλψηε θαί Πηζηεχζεηε, θαί ζπλήηε, φηη εγψ εηκη,
Δκπξνζζέλ κνπ νπθ εγέλεην άιινο Θεφο, θαί κεη εκέ νπθ έζηαη, Δγψ εηκη ν
Θεφο, θαί νπθ έζηη πάξεμ εκνχ ν ζψδσλ. Δγψ αλήγγεηια θαί έζσζα, σλείδηζα,
θαί νπθ ήλ ελ εκίλ αιιφηξηνο. Τκείο εκνί κάξηπξεο, θαί εγψ Κχξηνο ν Θεφο, φηη
απ' αξρήο εγψ εηκη, θαί νπθ έζηηλ ν εθ ηψλ ρεηξψλ κνπ εμαηξνχκελνο. Πνηήζσ,
θαί ηίο απνζηξέςεη απηφ. Οχησ 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. Καί 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 απηνχο, θαί εχξελ απηνχο
αμίνπο εαπηνχ. Χο ρξπζφλ ελ ρσλεπηεξίσ εδνθίκαζελ απηνχο, θαί σο
νινθάξπσκα 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, νη
πεπνηζφηεο επ' απηφλ, ζπλήζνπζηλ αιήζεηαλ, θαί νη πηζηνί έλ 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 αίσλα 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. πλεθπνιεκήζεη 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 πλεπκαδπλάκεσο,
θαί σο ιαίιας εθιηθκήζεη απηνχο, θαί εξεκψζεη πάζαλ ηήλ γήλ αλνκία, θαί ε
θαθνπξαγία πεξηηξέςεη ζξφλνπο δπλαζηψλ. Αθνχζαηε νχλ, Βαζηιείο, θαί
ζχλεηε, κάζεηε, δηθαζηαί πεξάησλ γήο, ελσηίζαζζε νη θξαηνχληεο πιήζνπο,
θαί γεγαπξσκέλνη επί φρινηο εζλψλ, φηη εδφζε παξά Κπξίνπ ε θξάηεζηο πκίλ,
θαί ε δπλαζηεία παξά Τςίζηνπ.
Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο α'
Βπδαληίνπ
Αγψλα θαιφλ εγσλίζσ, θαί δξφκνλ ηεηέιεθαο ηνχ καξηπξίνπ ζνπ, Μάξηπο
Παληειεήκνλ, δηφ ελ πςίζηνηο κεη' Αγγέισλ ρνξεχεηο, αληάμηα ηψλ πφλσλ
ζνπ, εηιεθψο ηά άλσ βαζίιεηα, Αιιά πξέζβεπε, Ηαηξέ πακκαθάξηζηε,
δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Ήρνο β'
Αλαηνιίνπ
Αλαξγχξσο ηήλ ράξηλ παξέρεηο ηνίο αλζξψπνηο, Παληειεήκνλ Μάξηπο
έλδνμε, θαί πλεχκαηα δηψθεηο, ηή επηθιήζεη Υξηζηνχ, θαί ηπθινίο αλαβιέπεηλ
δεδψξεζαη, σο απηνχ ζεξάπσλ γλήζηνο, Αιιά πξέζβεπε Ηαηξέ,
πακκαθάξηζηε, ηνχ δσξεζήλαη ηψ θφζκσ, εηξήλελ ζηαζεξάλ, θαί ηνίο ζέ
πνζνχζη κέγα έιενο.
Ο απηφο Σνχ απηνχ
Απεζείζσ ηήλ πιάλελ ηνχ παηξφο παλέλδνμε, θαί ηνχο ιφγνπο ηήο κεηξφο
εκθξφλσο δεμάκελνο, ππέξ ρξπζίνλ εθαξπνθφξεζαο, θαηά ηήλ ηνχ Κπξίνπ
θσλήλ, θαί Ηαηξφο άξηζηνο εδείρζεο, Παληειεήκνλ Μάξηπο έλδνμε, Βαίλσλ δέ
ελ ράξηηη ελ ηή νδψ, εχξεο θείκελνλ ρακεξπέο λήπηνλ, ππφ ερίδλεο δερζέλ,
θαί πξφο Θεφλ επμάκελνο, θαί εθηελψο δπζσπήζαο, επζχο ηφλ παίδα
αλέζηεζαο, θαί ηφ ζεξίνλ δηεζπάξαμαο, Γηφ κλεκφλεπε θαί εκψλ, ηψλ ελ
πίζηεη ζνπ ηεινχλησλ ηφ κλεκφζπλνλ.
Ο απηφο Σνχ απηνχ
Μεηξφο επζεβνχο επηπνζήζαο πίζηηλ, ηνχ παηξφο δησξζψζσ ηήλ αζέβεηαλ,

ηαίο γάξ Δξκνιάνπ ζηεξηρζείο δηδαζθαιίαηο, ελ ηνχησ θαί ηφ Βάπηηζκα
εηέιεζαο, Παληειεήκνλ Μάξηπο έλδνμε, ηνχ ειεήκνλνο Θενχ, ηψλ λνζνχλησλ
ζεξαπεπηά, θαί ηψλ παζψλ δηψθηα, Πξέζβεπε ιπηξσζήλαη εθ πεξηζηάζεσο,
ηνχο ελ πίζηεη ηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ Μλήκελ ζνπ.
Ήρνο πι. α'
Γεξκαλνχ
Ζ πακθαήο ηνχ Μάξηπξνο κλήκε, ιάκπεη σο ήιηνο ηνίο πέξαζη, θαί
απαχζησο δαδνπρεί ηνίο πηζηνίο ηά ηάκαηα, λφζνπο απνζνβνχζα, θαί πάζε
ζεξαπεχνπζα, ηθεηεχεη γάξ αεί Παληειεήκσλ ηψ Υξηζηψ, δσξεζήλαη ηαίο
ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο ν απηφο
Βπδαληίνπ
Γεχηε θηινκάξηπξεο, νκνθξφλσο άπαληεο επθεκήζσκελ, ηφλ ηνχ Υξηζηνχ,
Αζινθφξνλ, ηφλ ππέξ ηήο επζεβείαο θαιψο αγσληζάκελνλ, θαί ηφ βξαβείνλ
ηήο λίθεο αλαδεζάκελνλ, ηφλ θσζηήξα ηήο νηθνπκέλεο, θαί αεηιακπή αζηέξα
ηήο Δθθιεζίαο, δηφ θαί πξφο απηφλ βνψληεο είπσκελ, Παληειεήκνλ Μάξηπο
έλδνμε, γελνχ εκψλ ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ ζσηεξία, θαί ζθέπε αζάιεπηνο,
πξεζβεχσλ πξφο Κχξηνλ ππέξ εκψλ αδηαιείπησο, εηο ηφ ζσζήλαη εκάο.
Καί λχλ... Θενηφθηνλ
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 ήκσλ.
Δηο ηφλ ηίρνλ
ηηρ. Πξνζφκνηα
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Παληειεήκνλνο κλήκελ, ηνχ ειεήκνλνο, κεη' εγθσκίσλ άγεηλ, θηινκάξηπζη
ρξένο, νχηνο γάξ ηφλ κφλνλ ελ νηθηηξκνίο, θαί ειέεη αλείθαζηνλ, ηή ζπκπαζεία
δειψζαο ηήλ παξ' απηνχ, ζείαλ ράξηλ εθνκίζαην.
ηίρ. Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαί σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ
πιεζπλζήζεηαη.
Σήλ θαηά γλψκελ ζχ ράξηλ, εθηινζφθεζαο, εκκειεηψλ ηή πξάμεη, ήλ επίβαζηλ
εχξεο, κάθαξ ζεσξίαο ηήο αιεζνχο, επεξγέηεο γελφκελνο, ηψλ θαθνπκέλσλ
ελ λφζνηο παληνδαπαίο, Υξηζηφλ έρσλ ζείνλ θάξκαθνλ.
ηίρ. Πεθπηεπκέλνη ελ ηψ νίθσ Κπξίνπ, ελ ηαίο Θενχ εκψλ εμαλζήζνπζη.
Σίο άλ αμίσο ηνχο άζινπο εθδηεγήζαηην, Παληειεήκνλ Μάξηπο, νχο αλέηιεο
γελλαίσο, άπαζαλ ηδέαλ ηηκσξηψλ, απειέγμαο αλίζρπξνλ, πξφο ηφλ ελφληα
ζνη πφζνλ ππέξ Υξηζηνχ, ηνχ ζέ λχλ αληηδνμάδνληνο.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'

Βπδαληίνπ
Μεηξηθήλ αγαπήζαο επζέβεηαλ, ηήλ ηνχ παηξφο δησξζψζσ αζέβεηαλ, ηψ
ηαηξψ ηψλ ςπρψλ ζηξαηεπζάκελνο, ηαηξηθψο ζεαπηφλ εμεπαίδεπζαο, θαί ζεία
ράξηηη ελ ακθνηέξνηο επδνθηκψλ, ηψλ παζψλ νινζξεπηήο, θαί ηψλ ςπρψλ
ζεξαπεπηήο αλαδέδεημαη, Αιι' σο ελ άζινηο ηφ εχηνλνλ, θαί ελ πξεζβείαηο ηφ
έκκνλνλ θεθηεκέλνο, Παληειεήκνλ Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ, εθηελψο ηθέηεπε, ηνχ
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σά νπξάληα πκλεί ζε, Κεραξηησκέλε Μήηεξ αλχκθεπηε, θαί εκείο
δνμνινγνχκελ, ηήλ αλεμηρλίαζηφλ ζνπ γέλλεζηλ, Θενηφθε πξέζβεπε, ζσζήλαη
ηάο ςπράο εκψλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ'
Αζινθφξε άγηε, θαί ηακαηηθέ Παληειεήκνλ, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ, ίλα
πηαηζκάησλ άθεζηλ, παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηφθηνλ
έ ηήλ κεζηηεχζαζαλ ηήλ ζσηεξίαλ ηνχ γέλνπο εκψλ, αλπκλνχκελ Θενηφθε
Παξζέλε, ελ ηή ζαξθί γάξ ηή εθ ζνχ πξνζιεθζείζε, ν Τηφο ζνπ θαί Θεφο
εκψλ, ηφ δηά ηαπξνχ θαηαδεμάκελνο πάζνο, ειπηξψζαην εκάο, εθ θζνξάο
σο θηιάλζξσπνο.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο α
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Μεηξφο ηφ επζεβέο, αγαπήζαο πακκάθαξ, παηξφο ηφ αζεβέο, επζεβψο
δησξζψζσ, φζελ θαί ράξηλ είιεθαο, εθ Θενχ παληνθξάηνξνο, ηά λνζήκαηα,
ηψλ αζζελψλ ζεξαπεχεηλ, Μάξηπο έλδνμε, Παληειεήκνλ ηψλ πίζηεη, ζεξκή
πξνζηξερφλησλ ζνη.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Διπίο Υξηζηηαλψλ, Παλαγία Παζέλε, φλ έηεθεο Θεφλ, ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ,
απαχζησο ηθέηεπε, ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, δνχλαη άθεζηλ, άκαξηηψλ εκίλ
πάζη, θαί δηφξζσζηλ, βίνπ ηνίο πίζηεη θαί πφζσ, αεί ζε δνμάδνπζη.
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Χο ζηξαηηψηελ ηνχ Υξηζηνχ αθαζαίξεηνλ, θαί αζινθφξνλ νη πηζηνί
γελλαηφηαηνλ, ζέ επθεκνχκελ άπαληεο, Μαξηχξσλ θαιινλή πίζηεη
ενξηάδνληεο, ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, Μάξηπο παλανίδηκε, ηνχο ζεπηνχο δέ

αγψλαο, κεισδηθψο δνμάδνκελ ζνθέ, θαί ηφλ σηήξα Υξηζηφλ κεγαιχλνκελ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σψλ αθαζάξησλ ινγηζκψλ κνπ ηά πιήζε, θαί ηψλ αηφπσλ ελλνηψλ ηάο
ληθάδαο, ηίο εμεηπείλ δπλήζεηαη Παλάκσκε; ηάο επαλαζηάζεηο δέ, ηψλ
αζάξθσλ ερζξψλ κνπ, ηίο εθδηεγήζεηαη, θαί ηήλ ηνχησλ θαθίαλ, Αιιά ηή ζή
πξεζβεία αγαζή, ηνχησλ κνη πάλησλ ηήλ ιχηξσζηλ δψξεζαη.
Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ
Κάζηζκα Ήρνο ν απηφο
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Δνξηάδεη ζήκεξνλ ε νηθνπκέλε, ηνχο ζεπηνχο αγψλάο ζνπ Παληειεήκνλ
αζιεηά, ηφλ δσνδφηελ δφμάδνπζα, ηφλ ζέ πξνζηάηελ ζεξκφλ αλαδείμαληα.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σάο αρξάληνπο ρείξάο ζνπ, Παξζελνκήηνξ, εθαπινχζα ζθέπαζνλ, ηνχο
πεπνηζφηαο επί ζέ, θαί ηψ Τηψ ζνπ θξαπγάδνληαο, Πάζη παξάζρνπ Υξηζηέ ηά
ειέε ζνπ.
Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ.
Οη Αλαβαζκνί Αληίθσλνλ Α'
 Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί
ζψζνλ σηήξ κνπ.
 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί
έζεζζε απεμεξακκέλνη.
Γφμα... Καί λχλ...
Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαί σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ πιεζπλζήζεηαη.
ηίρ. Πεθπηεπκέλνη ελ ηψ νίθσ Κπξίνπ, ελ ηαίο Θενχ εκψλ εμαλζήζνπζη.
Πάζα πλνή. Δπαγγέιηνλ. Ο Ν'.
Γφμα... Σαίο ηνχ Αζινθφξνπ...
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ...
Πεληεθνζηάξηνλ Ήρνο β'
Διεήκνλα Υξηζηφλ, Παληειεήκνλ λχλ εθδπζψπεη, ζείε Ηαηξέ, απαιιάμαη κε
παζψλ θαί ειεήζαί κε.
Οη Καλφλεο ηήο Θενηφθνπ, θαί ηνχ Αγίνπ.
Ο Καλσλ ηήο Θενηφθνπ θαηά, Αιθάβεηνλ αληίζηξνθνλ.

Πνίεκα Θενθάλνπο.
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 γάξ δεδφμαζηαη».
Χο σξαίαλ σο πεξηθαιή, φιελ σο ακψκεηνλ, ελ γπλαημί Θεφο ζέ εθιεμάκελνο,
ζνχ ηήλ κήηξαλ ψθεζε, ηήλ ακψκεηνλ, φλ δπζψπεη Παλάκσκε, κψκνπ
εγθιεκάησλ, άπαληαο ξπζζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε.
Φαικηθψο Αγλή εθ δεμηψλ, νίά πεξ Βαζίιηζζα, ηνχ εθ ηήο ζήο λεδχνο
αλαιάκςαληνο, Βαζηιέσο έζηεθαο, φλ ηθέηεπε, δεμηφλ παξαζηάηελ κε, δείμαη
ελ εκέξα, ηήο αληαπνδφζεσο Θεφλπκθε.
Υεξζσζείζαλ θχζηλ ηψλ βξνηψλ, πάζηλ αηνπήκαζη, ηφλ πεηφλ ηεθνχζα ηφλ
νπξάληνλ, φιελ αλεθαίληζαο, Αιιά δένκαη, ηήο ςπρήο κνπ ηήλ αχιαθα,
απνρεξζσζείζαλ, δείμνλ θαξπνθφξνλ Θενλχκθεπηε.
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Παληειεήκνλα ηφλ παλάξηζηνλ Μάξηπξα κέιπσ.
Θενθάλνπο.
Χδή α'
Ήρνο θαί Δηξκφο ν απηφο
Πξνζειζψλ πξνζχκσο ηψ Υξηζηψ, Πξφ ηήο ηειεηψζεσο, ηήο ελ Υξηζηψ, ηφλ
λεθξφλ πξψελ ήγεηξαο, λχλ δέ κε παλφιβηε, λεθξσζέληα ηήο ακαξηίαο ηψ
δήγκαηη, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, ψ Παληειεήκνλ δσνπνίεζνλ.
Αλαηείιαο νίά πεξ' αζηήξ, θέξσλ ελ λεφηεηη, πξεζβπηηθήλ θαί ζεφθξνλα
ζχλεζηλ, θαιινλή ηε ζψκαηνο, ηήλ εππξέπεηαλ ηήο ςπρήο επηθηψκελνο, ηψ
δεδνμαζκέλσ, Λφγσ θαζσξάζεο σξαηφηαηνο.
Νεθξσζείο ηψ θφζκσ θαί Υξηζηφλ, Μάθαξ ελδπζάκελνο, δηά ινπηξνχ ηνχ
Βαπηίζκαηνο γέγνλαο, ζενθφξνλ φξγαλνλ, θαί δνρείνλ ηήο ελεξγείαο ηνχ
Πλεχκαηνο, πάληαο ζεξαπεχσλ, πάλησλ ηαηξεχσλ ηά λνζήκαηα.
Σήλ ζνθίαλ θίιελ ζεαπηψ, πεξηπνηεζάκελνο, θαί θνηλσλφλ ηήο δσήο
επαγφκελνο, ππ' απηήο ηεηίκεζαη, θαί ζηεθάλσ ηψ ηψλ ραξίησλ θεθφζκεζαη,
ζείαο αγιαταο, Μάθαξ απνζηίιβσλ ηή ιακπξφηεηη.
Θενηνθίνλ
Δπινγίαηο Πάλαγλε ζεκλή, θχζηλ ηήλ επάξαηνλ, παξαθνή γελνκέλελ ηνχ
Κηίζαληνο, ηφλ Υξηζηφλ γελλήζαζα, εζηεθάλσζαο, θαί θζνξάο ειεπζέξσζαο,

φζελ γεγεζφηεο, πάληεο νη πηζηνί ζέ καθαξίδνκελ.
Καηαβαζία
«Υνξνί Ηζξαήι, αλίθκνηο πνζί, πφληνλ εξπζξφλ, θαί πγξφλ βπζφλ
δηειάζαληεο, αλαβάηαο ηξηζηάηαο, δπζκελείο νξψληεο ελ απηψ ππνβξπρίνπο,
ελ αγαιιηάζεη έκειπνλ, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη».
Σήο Θενηνθνπ
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Δμήλζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ Δζλψλ ζηεηξεχνπζα,
Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ».
Φνξέζαο κε ηφλ άλζξσπνλ, εθ γαζηξφο ζνπ πξφεηζηλ, ν Πνηεηήο Παλάκσκε,
αθζαξζίαο ζηνιήλ δσξνχκελνο, ηνίο πνιινίο γπκλσζείζαλ αηνπήκαζηλ.
Τπέξηηκνλ εθχεζαο, Θεφλ Λφγνλ Γέζπνηλα, φλ εθηελψο ηθέηεπε, νηθηηξήζαη
ηήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, εδνλψλ αηηκίαηο ζθπζξσπάδνπζαλ.
Σά ηξαχκαηα ζεξάπεπζνλ, ηήο ςπρήο κνπ, Άρξαληε, ηήλ ηαπεηλήλ θαξδίαλ
κνπ, θαξκαρζείζαλ ηψ ηνχ φθεσο, δξαζηηθψ ζνπ θαξκάθσ πεξηπνίεζαη.
Σνχ Αγηνπ
Ο απηφο
Λνγίσλ ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο, επαθνχζαο γέγνλαο, σο γή θαιή θαί εχθαξπνο,
δεμακέλε ζπφξνλ πνιχηηκνλ, θαί ηεθνχζα ηξηζκάθαξ ζσηεξίαλ ςπρψλ.
Δλέθξσζαο ηφ θξφλεκα, δξαθνληείνπ δήγκαηνο, θαί ηήλ ςπρήλ εδψσζαο,
ζενπλεχζησο αλαγελλψκελνο, θαί Βαζηιεί ηψλ φισλ παξηζηάκελνο.
Ζιινίσζαο ηφ άζενλ, ηψλ ηπξάλλσλ πξφζηαγκα, θαί ηψ Υξηζηψ
πξνζέδξακεο, αληί πάλησλ ηνχηνλ θηεζάκελνο, θαί γέγνλαο ζεφθξνλ
κεγαιέκπνξνο.
Μεηξφο ζνπ ηήλ επζέβεηαλ, αγαπήζαο, Έλδνμε, ηήλ παηξηθήλ εκίζεζαο,
αζείαλ ηήλ πνιπηάξαρνλ, σο ερέθξσλ ηφ θξείηηνλ εθιεμάκελνο.
Θενηνθίνλ
Ο θέξσλ ζείσ λεχκαηη, πάζαλ θηίζηλ Κχξηνο, ελ ηαίο ρεξζί βαζηάδεηαη, ζνχ
Παξζέλε, φλ λχλ δπζψπεζνλ, ξπζζήλαη εθ θηλδχλσλ ηάο ςπράο εκψλ.
Καηαβαζία
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ

Μαξηπξήζαο γελλαίσο ππέξ Υξηζηνχ, θαί ηήλ πίζηηλ θεξχμαο ηψ ζψ παηξί,
αλείιθπζαο παλεχθεκε, ηνχ βπζνχ ηήο αγλνίαο, θαί ηπξάλλσλ κή πηήμαο, ηφ
άζενλ θξφλεκα, ηψλ δαηκφλσλ θαηήζρπλαο, ηφ αλίζρπξνλ ζξάζνο, φζελ θαί
ηήλ ράξηλ, εθ Θενχ εθνκίζσ, ηάζζαη λνζήκαηα, ηήο ςπρήο θαί ηνχ ζψκαηνο,
Παληειεήκνλ παλεχθεκε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθιέθησο Μήηεξ Θενχ, ηψ
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ ζπλέρνληα, θαί εθ καδψλ εζήιαζαο, ηφλ
πάληαο εθηξέθνληα, θαί ελ αγθάιαηο έζρεο, ηφλ πάληα βαζηάδνληα, φζελ
δπζσπψ ζε, Παλαγία Παξζέλε, ξπζζήλαη πηαηζκάησλ κνπ, φηαλ κέιισ
παξίζηαζζαη, πξφ πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ, Γέζπνηλα Παξζέλε αγλή, ηήλ
ζήλ βνήζεηαλ ηφηε κνη δψξεζαη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα ν δνχιφο ζνπ.
Σήο Θενηφθνπ
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».
ηαγφλα κνη, θαηαλχμεσο φκβξηζνλ Γέζπνηλα, εμαίξνπζαλ άπαληα, ηφλ ηήο
θαξδίαο κνπ θαχζσλα, θαί ηήο αζπκίαο κνπ, ηάο βιαβεξάο επηθιχζεηο
αλαζηέιινπζαλ.
Ρνκθαία κε, εδνλήο πιεγσζέληα θαί θείκελνλ, ηξαπκαηίαλ, Άρξαληε, κή
ππεξίδεο, αιι' ίαζαη, ιφγρε θαί ηψ αίκαηη, ηνχ ζηαπξσζέληνο Τηνχ ζνπ θαί
Θενχ εκψλ.
Πινπηήζαζα, δεζπνηείαλ απάζεο ηήο θηίζεσο, δεηλψο κε πησρεχζαληα,
ράξηηνο ζείαο αμίσζνλ, φπσο κεγαιχλσ ζε, σο αγαζήλ κνπ πξνζηάηηλ
Παλακψκεηε.
Σνχ Αγίνπ
Ο απηφο
Νπηηφκελνο, ηνχ Γεζπφηνπ ηψ πφζσ δηέζπεηξαο, ηφλ πινχηνλ ηνίο πέλεζη,
ζαπηφλ γπκλάδσλ πξφο άζιεζηλ, ήλπεξ θαί δηήλπζαο, ηάο δη' αηψλνο ειπίδαο
πξννξψκελνο.
Αηλέζεσο, ηψ Θεψ ηήλ ζπζίαλ πξνζήλεγθαο, ζαθψο βδειπμάκελνο, ηά ηψλ
εηδψισλ ζεβάζκαηα, φινλ δέ ηφ θξχαγκα, ηψλ αζεβψλ Αζινθφξε
θαηεπάηεζαο.
Σεηξσκέλνηο, βαζθαλία θαί θζφλσ καρφκελνο, ηήλ αθαηακάρεηνλ, ηνχηνηο

αληέζηεζαο δχλακηλ, Μάξηπο θαί λελίθεθαο, ηήλ δπζζεβή ηπξαλλίδα
ηξνπσζάκελνο.
Ο πξεζβχηνπ, πκεψλ ελ αγθάιαηο θξαηνχκελνο, πξεζβχηνπ ζε ξήκαζη,
Παληειεήκνλ εδψγξεζε, ζείαλ πξφο επίγλσζηλ, θαί πξφο πνιιψλ ζσηεξίαλ
θαί εθιχηξσζηλ.
Θενηνθίνλ
Νεάληδεο, θαί παξζέλνη νπίζσ ζνπ έδξακνλ, Παξζέλνλ λεάληδα, ζέ θαί
Μεηέξα ζεψκελαη, κφλε γάξ ακθφηεξα, εηο ελ ζπλήςαο αθξάζησο
Θενλχκθεπηε.
Καηαβαζία
«Δηζαθήθνα ηήλ έλδνμνλ νηθνλνκίαλ ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, φηη εηέρζεο εθ ηήο
Παξζέλνπ, ίλα εθ πιάλεο ξχζε ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε».
Σήο Θενηφθνπ
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Μεζίηεο Θενχ, θαί αλζξψπσλ γέγνλαο, Υξηζηέ ν Θεφο, δηά ζνπ γάξ
Γέζπνηα ηήλ πξφο ηφλ αξρίθσηνλ Παηέξα ζνπ, εθ λπθηφο αγλσζίαο,
πξνζαγσγήλ εζρήθακελ».
Οδφλ ηήο δσήο, ε ηεθνχζα Άρξαληε νδήγεζνλ, νδφλ εηο επζείάλ κε, λχλ εηο
αλνδίαο ηε θαί βάξαζξα, ραιεπψλ ζπκπησκάησλ, αιφγσο θξεκληδφκελνλ.
Ξελψζαο θξελί, εκαπηφλ αγλψκνλη Παξζέλε αγλή, αζψησο εβίσζα, ρψξαλ
εηο καθξάλ παζψλ πιαλψκελνο, αιι' επίζηξεςνλ ζψζνλ, ηαίο ζαίο κε
παξαθιήζεζηλ.
Νακάησλ ηψλ ζψλ, δσεξχησλ πφηηζνλ ηφλ δνχιφλ ζνπ, θινγκψ
ζπγθαηφκελνλ, ηψλ ακαξηηψλ θαί θινγηδφκελνλ, πξνζβνιαίο ηψλ δαηκφλσλ,
Παξζελνκήηνξ άρξαληε.
Σνχ Αγίνπ
Ο θσηηζκφο
Πεξηραξψο, ηνχο αγψλαο ππέδπο ηνχ καξηπξίνπ, πεξηπεθξαγκέλνο δπλάκεη
ζεία, θαί θαξηεξία ζηαζεξά ηάο βαζάλνπο, ππνκέλσλ, ραίξσλ εθξαχγαδεο,
Έηεξνλ εθηφο ζνπ, Θεφλ νπθ επίζηακαη.
Αζιεηηθψλ, πξντζηάκελνο Μάθαξ αγσληζκάησλ, ζεία δπλαζηεία πεξηεγέλνπ,
ηήο ησλ αζέσλ δπζζεβνχο ηπξαλλίδνο, θαί καλίαο ηήο δεηζηδαίκνλνο, ηφλ
αγσλνζέηελ, Υξηζηφλ ελδπζάκελνο.
Νεαληθήλ, ζχ ηήλ έλζηαζηλ έρσλ θαί ξσκαιένλ, ςπρήο ηφ αλάζηεκα

θεθηεκέλνο, πάζαλ αηθίαλ ξσκαιέσο ππέζηεο, θαί αλδξείσ Μάθαξ
θξνλήκαηη, ράξηηη ηνχ ζείνπ, ηαπξνχ θξαηπλφκελνο.
Αζπκθαλή, δηεθξνχζαην ιέζρελ ηψλ πιαλσκέλσλ, ηή επνπξαλίσ
δηδαζθαιία, ν Αζινθφξνο, θαί πνιινίο ζσηεξίαο, παξαδφμνπ γέγνλε αίηηνο,
ηή ζή ζπλεξγεία Υξηζηέ δπλακνχκελνο.
Θενηνθίνλ
Ρήζεηο ζνθψλ, θαί αηλίγκαηα πάλησλ δεδνμαζκέλε, θαί ηψλ Πξνθεηψλ αη
πξναγνξεχζεηο, ζέ πξνεηχπνπλ, πξνθαλψο επ' εζράησλ, εζνκέλελ Θενχ
γελλήηξηαλ, άιιελ γάξ εθηφο ζνπ, αγλήλ νπ γηλψζθνκελ.
Καηαβαζία
«Ο ηνχ θσηφο δηαηκήμαο ηφ πξσηφγνλνλ ράνο, σο ελ θσηί ηά έξγα πκλεί ζε
Υξηζηέ, ηφλ Γεκηνπξγφλ, ελ ηψ θσηί ζνπ, ηάο νδνχο εκψλ εχζπλνλ».
Σήο Θενηφθνπ
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επ ζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Μή κε δείμεο δαηκφλσλ επίραξκα, ελ ηψ θξηηεξίσ ηψ κέιινληη Γέζπνηλα, αιι'
επκελψο πξνζβιέςαη κνη, ηφλ Κξηηήλ θαί Τηφλ ζνπ δπζψπεζνλ.
Λνγηζκνίο παξνξγίδσλ ζε Κχξηε, θαί ηαίο πνλεξαίο θαί αζέζκνηο κνπ
πξάμεζηλ, εηο ηιαζκφλ πξνζάγσ ζνη, ηήλ Μεηέξα ζνπ, Οίθηεηξνλ ζψζφλ κε.
Καηαθξίζεσο ξχζαί κε Γέζπνηλα, ηφλ απηνθαηάθξηηνλ φληα ηνίο πηαίζκαζηλ,
σο ηφλ Κξηηήλ θπήζαζα, θαί Θεφλ ηψλ απάλησλ θαί Κχξηνλ.
Σνχ Αγίνπ
Ο απηφο
Ηλδαικάησλ ηήο πιάλεο θαηέπηπζαο, θαί θνξπθνπκέλελ απάηελ θαηήξγεζαο,
ζαπκαηνπξγψλ εμαίζηα, θαί ηειψλ ηάο ηάζεηο ζεφζνθε.
ηεθαλίηεο εδείρζεο παλάξηζηνο, ζχ δηά ππξφο γάξ δηήιζεο θαί χδαηνο, θαί ελ
ηξνρψ ηεηλφκελνο, παξαδφμσο αλείιεο ηνχο άθξνλαο.
Σψλ ηπξάλλσλ ηφ ζξάζνο θαηέβαιεο, ηάο δπζθνξσηάηαο αηθίαο ηνχ ζψκαηνο,
ηή ηήο ςπρήο ζηεξξφηεηη, δηαζιήζαο ζεφθξνλ ελ ράξηηη.
Θενηνθίνλ
Ο θαηέρσλ ηφλ γχξνλ ηήο γήο σο Θεφο, ελ ηαίο ζαίο αγθάιαηο Αγλή
πεξηέρεηαη, πεξηγξαθή ηνχ ζψκαηνο, ν ηή ζεία κνξθή απεξίγξαπηνο.
Καηαβαζία
«Δλ ηψ ζιίβεζζαίκε, εβφεζαπξφο Κχξηνλ, θαί επήθνπζέ κνπ, ν Θεφο ηήο

ζσηεξίαο κνπ».
Κνληάθηνλ
Ήρνο πι. α'
Μηκεηήο ππάξρσλ ηνχ Διεήκνλνο, θαί ηακάησλ ηήλ ράξηλ παξ' απηνχ
θνκηζάκελνο, αζινθφξε θαί Μάξηπο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηαίο επραίο ζνπ, ηάο
ςπρηθάο εκψλ λφζνπο ζεξάπεπζνλ, απειαχλσλ ηνχ αεί πνιεκίνπ ηά
ζθάλδαια, εθ ηψλ βνψλησλ απαπζησο, ψζνλ εκάο Κχξηε.
Ο Οίθνο
Σνχ Αλαξγχξνπ ηήλ κλήκελ, ηνχ γελλαίνπ ηήλ άζιεζηλ, ηνχ πηζηνχ ηάο
Ηαηξείαο, επζεβψο πκλήζσκελ θηιφρξηζηνη, ίλα ιάβσκελ έιενο, κάιηζηα νη
βνξβνξψζαληεο, σο θαγψ, ηνχο εαπηψλ λανχο, ςπρψλ γάξ θαί ζσκάησλ
νκνχ ηήλ ζεξαπείαλ πεξέρεη, πνπδάζσκελ νχλ, αδειθνί, ελ ηαίο θαξδίαηο
εκψλ έρεηλ ηνχηνλ αζθαιψο, ηφλ ξπφκελνλ εθ πιάλεο ηνχο βνψληαο
απαχζησο, ψζνλ εκάο Κχξηε.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ Μεγαινκάξηπξνο
θαί ηακαηηθνχ Παληειεήκνλνο.
ηίρνη
Γαιαθηφκηθηνλ, Μάξηπο, αίκα ζήο θάξαο,
Γη' ήλ πδαηφκηθηνλ ν Υξηζηφο ρέεη.
Φάζγαλνλ εβδνκάηε ιάρελ εηθάδη Παληειεήκσλ.
Μλήκε ηήο φζίαο κεηξφο εκψλ Αλζνχζεο ηήο νκνινγεηξίαο, ηήο ελ ηή
αγησηάηε κνλή ηνχ Μαληηλένπ.
Οη άγηνη πεληήθνληα ηξείο κάξηπξεο, νη εθ ηήο ζξάθεο, ελ ηή ζαιάζζε
ηειεηνχληαη.
Ο φζηνο Μαλνπήι ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
Σή απηή εκέξα, ν ππφ ηνχ Αγίνπ Παληειεήκνλνο ηαζείο ηπθιφο μίθεη
ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Απγήλ εθεπξψλ ζαξθηθψλ ηπθιφο ιχρλσλ,
Καί ςπρηθήλ ήζξεζελ απγήλ εθ μίθνπο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σήο Θενηφθνπ
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Αληίζενλ πξφζηαγκα παξαλνκνχληνο, ηπξάλλνπ κεηάξζηνλ, ηήλ θιφγα
αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε, ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ

Πλεχκαηνο, ν σλ επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο».
Ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο θαί ζσηεξία, βεβαία αληίιεςηο, θαί ηείρνο
απξνζκάρεηνλ, ππάξρνπζα Γέζπνηλα, ηνχο πνιεκνχληάο κε δαίκνλαο
πνιέκεζνλ αεί, επηδεηνχληαο ηνχ ζαλαηψζαί κε.
Θεφλ ζσκαηψζαζα παξζεληθψλ ζνπ, αίκα ησλ εζέσζαο, Παξζέλε, ηφ
αλζξψπηλνλ, δηφ κε ηνίο πάζεζη θαηαξξππνχκελνλ, θαί θαηαθζεηξφκελνλ
ερζξνχ ηαίο κεζνδείαηο, ξχζαη πξεζβείαηο ζνπ.
Ζ θάκηλνο γέλλεζηλ πξνδηεηχπνπ, ηήλ ζήλ Παλακψκεηε, ηνχο Παίδαο γάξ νπθ
έθιεμελ, σο νχδέ ηήλ κήηξαλ ζνπ ηφ πχξ ηφ άζηεθηνλ, φζελ ηθεηεχσ ζε,
ππξφο ηνχ αησλίνπ ξχζαη ηφλ δνχιφλ ζνπ.
Σνχ Αγίνπ
Δηθφλνο ρξπζήο
Ννκίκσο αζιψλ, θαί ληθήζαο ηφλ ερζξφλ, ιηκήλ παλεχδηνο, ηνίο ελ ζαιάζζε
Παλανίδηκε, ρεηκαδνκέλνηο γεγέλεζαη, θψο δέ ηνίο ελ ζθφηεη ηνχ βίνπ, νχο θαί
κέιπεηλ εδίδαμαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Μαθάξηνο εί, θαί θαιψο ζνη έζηαη λχλ, Μαθαξηψηαηε, απνιαβφληη ηήλ
ηξηζφιβηνλ, θαί καθαξίαλ ειπίδα ζνπ, ηήλ απνθεηκέλελ ηνίο πίζηεη, ηψ Κπξίσ
θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Αγίσλ ςπραί, θαί Γηθαίσλ νη ρνξνί θαί ε αζψκαηνο, ηάμηο Αγγέισλ
πξνζεδέμαλην, ζπγρνξεπηήλ ζε Μαθαξηε, μίθεη γάξ ηκεζείο ηφλ απρέλα,
κεισδείο αγαιιφκελνο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Ρνκθαία ηφ πξίλ, ε ηνχ μχινπ ηήο δσήο, ήηκαο ρσξίζαζα, λχλ ζηξεθνκέλε
ππνδέρεηαη, ηνχο ζεκαλζέληαο ηψ αίκαηη, ηψ εθ ηήο πιεπξάο ηνχ Τηνχ ζνπ,
πξνειζφληη Παλάκσκε, επινγεκέλε ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα.
Καηαβαζία
«Αβξακηαίνη πνηέ, ελ Βαβπιψλη Παίδεο, θακίλνπ θιφγα θαηεπάηεζαλ, ελ
χκλνηο θξαπγάδνληεο, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί».
Σήο Θενηφθνπ
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».
Εήινπ ηά θαιά, θαθψλ καθξπλνκέλε, δη' εκκειείαο ζείσλ πξάμεσλ, ςπρή κνπ
πξεζβεχνπζαλ, ππχξ ζνχ ηήλ Θενκήηνξα, θαί πάλησλ αθαηαίζρπληνλ,

έρνπζαλ πξνζηαζίαλ, σο ζπκπαζή θαί θηιάλζξσπνλ.
Έιπζαο δεζκνχ, ηήο πάιαη θαηαδίθεο, Θενθπήηνξ ηφ αλζξψπηλνλ, φζελ
ηθεηεχσ ζε, δηαιχζαη πάληα ζχλδεζκνλ, θαθίαο ηήο θαξδίαο κνπ, άρξαληε
ζπλδεζκνχζα, ζεία ζηνξγή κε ηνχ Κηίζαληνο.
Γφμεο ηνχ Παηξφο, απαχγαζκα ηεθνχζα, ηήλ αδνμία ζθπζξσπάδνπζαλ,
πηαηζκάησλ θαξδίαλ κνπ, Θενηφθε θαηαθαίδξπλνλ, θαί δφμεο κε αλάδεημνλ,
κέηνρνλ ατδίνπ, φπσο ελ πίζηεη δνμάδσ ζε.
Σνχ Αγίνπ
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Σφ πεξηδέμηνλ ηήο ζήο, επθπταο ςπρηθήλ ακβιπσπίαλ, ηνχ παηξφο ζεξαπεχεη,
απνδηδνχζεο ηφ θψο, ηνίο πίζηεη Πακκάθαξ πξνζηξέρνπζη, θαί πξφο ηφλ
σηήξα Υξηζηφλ θαζνδεγνχζεο.
Τπέξ Υξηζηνχ ζθαγηαζζείο, πξφο αηψληνλ δσήλ δηεβηβάζζεο, θαί ζεφθιεηνο
ψθζεο, πξνζεγνξία Υξηζηνχ, ηή ζεία, ζεφθξνλ ηηκσκελνο, θαί ππεξπςψλ ηφλ
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Ρεηνξηθήλ απνβαιψλ, θαί δεηλήλ ηψλ ζνθηζηψλ, αδνιεζρίαλ, ηή Υξηζηνχ
επηθιήζεη, ηψλ επσδχλσλ παζψλ, ηάο ξίδαο εθηέκλεηο ηψκελνο, ηνχο
ππεξπςνχληαο Υξηζηφλ είο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Αζαλαζίαο δηαπγή, επηζηάκεζα πεγήλ ζε Θενηφθε, σο ηεθνχζαλ ηφλ Λφγνλ,
ηνχ αζαλάηνπ Παηξφο, ηφλ πάληαο ζαλάηνπ ιπηξνχκελνλ, ηνχο
ππεξπςνχληαο απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Καηαβαζία
«Οη ελ Βαβπιψλη Παίδεο, ηψ ζείσ ππξπνινχκελνη δήισ, ηπξάλλνπ θαί θινγφο
απεηιήλ, αλδξείσο θαηεπάηεζαλ, θαί κέζνλ ππξφο εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη
έςαιινλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Σήο Θενηφθνπ
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».
Γεπζάκελνο βξψζεσο, κή πξνζεθνχζεο ζάλαηνλ, ν Αδάκ εθ ηνχ μχινπ
πηθξψο εηξχγεζε, μχισ δέ παγείο ν Τηφο ζνπ, ηφλ γιπθαζκφλ ηήο αζαλαζίαο,
επήγαζελ, Άρξαληε, δηά ηνχηφ ζε γεξαίξνκελ.
Βαζίιηζζα πέθπθαο, ηφλ Βαζηιέα Κχξηνλ, ππέξ ιφγνλ ηεθνχζα ηφλ δηαιπ'

ζαληα, Άδνπ ηά βαζίιεηα Κφξε, δλ εθηελψο δπζψπεη ηήο άλσ, βαζηιείαο
άπαληαο, αμηψζαη ηνχο ηηκψληάο ζε.
Αγάζπλνλ Γέζπνηλα, ηήλ ηαπεηλήλ θαξδίαλ κνπ, εδνλψλ θαθσζείζαλ ηαίο
επηθιχζεζηλ, σο ηφλ αγαζφλ ηεηνθπία, θαί αγαζή ππάξρνπζα φιε, θαί πξφο
κεηαλνίαο κε αγαζάο πχιαο εηζάγαγε.
Σνχ Αγίνπ
Ο απηφο
Μεηέζηεο γεζφκελνο, πξφο νξεθηψλ ηφ έζραηνλ, έλζα θαηαζθελψζαο
Μαθαξηψηαηε, ηφ καθαξηψηαηνλ ηέινο απνιαβείλ φλησο εμηψζεο, ζπλψλ ηψ
Γεζπφηε ζνπ, εηο αηψλα ηφλ απέξαληνλ.
Δθέζεσο έηπρεο, θαί πφζνπ ζνπ πιεξψζεσο, ζπζηαδφκελνο έηη ζεξκψ ηψ
αίκαηη, ηψ ππέξ Υξηζηνχ θελσζέληη, θαί δη' απηφλ πακκάθαξ ρπζέληη, παξ' νχ
ραίξσλ είιεθαο, ηνχο ζηεθάλνπο ηψλ αγψλσλ ζνπ.
Λεφλησλ ηά ράζκαηα, θαί ηψλ ζεξψλ ηά ζηφκαηα, Γαληήι ψζπεξ πάιαη ζχ
εραιίλσζαο, νίδε γάξ αηδείζζαη Μαξηχξσλ, ηήλ αξεηήλ θαί άινγνο θχζηο, δηφ
ζε Παλεχθεκε, ζπλειζφληεο καθαξίδνκελ.
Πινπζίαλ ρξεζηφηεηα, ζνί ν Υξηζηφο ραξίδεηαη, ζεζαπξφλ ηακάησλ εκίλ
δσξνχκελνο, θαί Παληειεήκνλα ζέζεη, ζέ παξαζρσλ παληί ζιηβνκέλσ, ιηκέλα
ηε εχδηνλ, θαί πξνζηάηελ θαί ζπιιήπηνξα.
Θενηνθίνλ
Χο πφθνο Παλάκσκε, ηφλ φκβξνλ ηφλ νπξάληνλ, ελ γαζηξί ζπιιαβνχζα εκίλ
εθηέηνθαο, ηφλ ηήλ ακβξνζίαλ δηδνχληα, ηνίο σο Θεφλ απηφλ αλπκλνχζη, θαί
ζέ ηήλ παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ θαηαγγέιινπζηλ.
Καηαβαζία
«Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε, Θεφο εθ ιαγφλσλ ζνπ πξνήιζε,
ζαξθνθφξνο, φο ψθζε επί γήο, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, ζέ
Θενηφθε, δηφ πάληεο κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ
Παληειεήκνλ πάλζνθε, ηψλ ζεπηψλ Αλαξγχξσλ, ηφ ηεξφλ αγιάτζκα, θαί ηψλ
ζείσλ Μαξηχξσλ, θαί ρξηζησλχκσλ ηφ θιένο, νπξαλφζελ ηάο λίθαο, ηψ
Βαζηιεί πξπηάλεπζνλ, θαί εηξήλελ ηψ θφζκσ, θαί ηνίο πηζηψο, ζέ πκλνχζηλ,
Άγηε, ζσηεξίαλ, κεηά ηήο Θενκήηνξνο, ππέξ πάλησλ πξεζβεχσλ.
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρ. δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά πξνζφκνηα γ',
δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο πι. δ'

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Έιενο Θενχ κηκνχκελνο, Παληειεήκσλ ζαθψο, σλνκάζζεο θαηάιιεινλ,
πξνζιαβψλ ηφ φλνκα, θαί ζπκβαίλνλ ηψ πξάγκαηη, σο ζπκπαζήο γάξ, ειεείο
άπαληαο, δηπιήλ παξέρσλ ηνχηνηο ηήλ ίαζηλ, ηξέθσλ ηψκελνο, θαί πξφο
γλψζηλ, Έλδνμε, θαζνδεγψλ, ζείαλ θαί ππέξιακπξνλ, Υξηζηνχ παλφιβηε.
(Γίο)
Έξγνλ πξνλνίαο ηήο άλσζελ, ηφ επί ζνί γεγνλφο, ηειαπγψο αλαδέδεηθηαη, ηψλ
ζσκάησλ πάζε γάξ, ζεξαπεχεηλ ζαθέζηαηα, Παληειεήκνλ εθδηδαζθφκελνο,
ςπρψλ εδείρζεο ηαηξφο έηνηκνο, ιφγσ ηήο ράξηηνο, ηαηξεχσλ άπαληαο, θαί
δνθεξάο, πιάλεο εθιπηξνχκελνο, ηνχο ζνί πξνζηξέρνληαο.
Κάιιεη ζεφθξνλ ηνχ ζψκαηνο, ηήλ ςπρηθήλ θαιινλήλ, εζππβφισο αληέζεθαο,
θαί θξελψλ εππξέπεηαλ, ηήο ζαξθφο σξαηφηεηη, θαί ηνχο νξψληαο Μάξηπο
θαηέπιεμαο, ηεξαηνπξγίαηο ιάκπσλ θαί ζαχκαζηλ, άλζεη λεφηεηνο,
πξεζβπηέξσλ ζχλεζηλ, πξνζεηιεθψο, πίζηεη ηε θαί ράξηηη, θαηαιακπφκελνο.
Γφμα... Ήρνο δ'
Βπδαληίνπ
ήκεξνλ εμέιακςε, ηνχ Αζινθφξνπ ε κλήκε, Γεχηε πηζηνί πλεπκαηηθψο
επθξαλζψκελ, θαί ηνίο άζκαζη ηνχηνλ θαηαζηέςσκελ, ηφλ γάξ αφξαηνλ
ερζξφλ, ηή δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ αλδξηθψο εηξνπψζαην, θαί ηψλ ηπξάλλσλ
ηάο απείξνπο βαζάλνπο κή δεηιηάζαο, λνκίκσο ηφ βξαβείνλ εδέμαην ηήο άλσ
θιήζεσο, θαί λχλ κεη' Αγγέισλ εηο αηψλαο ζπλαγάιιεηαη, Αιι' ψ Μάξηπο ηνχ
Υξηζηνχ Παληειεήκνλ, Ηαηξέ ηψλ λνζνχλησλ, θαί ιηκήλ ηψλ ρεηκαδνκέλσλ, κή
δηαιίπεο πξεζβεχσλ ηψ ειεήκνλη Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηηε, επινγεκέλε Θενηφθε, ίλα
ζέ δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ. Σά Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηνχ Αγίνπ ε γ' θαί ο'
Χδή.
Ο Απφζηνινο
Σέθλνλ Σηκφζεε, ελδπλακνχ...
Εήηεη ηή ΚΣ' Οθη.
Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ
Δίπελ ν θπξηνο, ηαχηα εληέιινκαη πκίλ...
Κνηλσληθφλ
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχηα.
Αξρή
ΤΖ ΚΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ

Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ θαί Γηαθφλσλ Πξνρφξνπ, Νηθάλνξνο,
Σίκσλνο θαί Παξκελά.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Δλ εθινγή ζενθξίησ πξνεηηκήζεηε, δηαθνλείλ ηαίο ρξείαηο, ηψλ Αγίσλ σο
φληεο, ζνθίαο ζείαο πιήξεηο, θαί θσηηζκνχ, θαί ηήο ράξηηνο Έλδνμνη, θαί λχλ
νηθείηε απαχζησο ηνχο νπξαλνπο, ζχλ Αγγέινηο επθξαηλφκελνη.
ΦσηηζηηΚαί σο ιακπάδεο Πλεχκαηνο ράξηηη, απνδεηρζέληεο θφζκσ, ηφ ηήο
γλψζεσο θέγγνο, ή ζηξάςαηε πινπζίσο, θαί ηήλ αριχλ, ηήο θαθίαο επαχζαηε,
θαί κεηαζηάληεο, Απφζηνινη πξφο ηφ θψο, εζθελψζαηε ηφ άδπηνλ.
Αλεπθεκείζζσ Νηθάλσξ ν ηεξψηαηνο, θαί Παξκελάο θαί Σίκσλ, θαί ζχλ
ηνχηνηο ηηκάζζσ, ν Πξφρνξνο ν ζείνο, νη πιεξσηαί, ηψλ ηνχ Λφγνπ
πξνζηάμεσλ, θαί πινπηηζηαί ηψλ απφξσλ θαί πξεζβεπηαί, πξφο Θεφλ εκψλ
ζεξκφηαηνη.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενκαθάξηζηε Κφξε ηάο ηθεζίαο εκψλ, σο επκελήο πξνζηάηηο, ηψλ πηζηψλ
Θενηφθε, πξνζάγνπζα ηψ Κηίζηε, ηφλ ηιαζκφλ, ααληακείβνπ ηνίο δνχινηο
ζνπ, σο παληειήο ζσηεξία θαί ηιαζκφο, ηψλ ςπρψλ εκψλ Παλάκσκε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δλ ηψ ηαπξψ παξεζηψζα, ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ, θαί ηήλ καθξνζπκίαλ,
ηνχηνπ απνζθνπνχζα, έιεγεο ζξελνχζα, Μήηεξ αγλή, Οίκνη! Σέθλνλ
γιπθχηαηνλ, ηί ηαχηα πάζρεηο αδίθσο Λφγε Θενχ! ίλα ζψζεο ηφ αζξψπηλνλ.
Απνιπηίθηνλ
Απφζηνινη άγηνη, πξεζβεχζαηε ηψ ειεήκνλη Θεψ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ,
παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ πλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Μέιπσ ηάο απγάο ηνχ λνεηνχ Ζιίνπ. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ
Μεζέμεη, ηή πξφο ηφ ζείνλ Πάλζνθνη, θψο ρξεκαηίζαληεο, ηνχο ηήλ πκψλ

θσζθφξνλ θαί ζεπηήλ, ενξηήλ ενξηάδνληαο, παζψλ αριχνο ξχζαζζε, θαί
θσηηζκνχ θαηαμηψζαηε.
Δζέιρζεηε, γιπθπηάησ έξσηη, Υξηζηνχ Μαθάξηνη, θαί ηά ηεξπλά ηνχ βίνπ ηνχ
θζαξηνχ, επζεβψο παξσζάκελνη, απηψ εθνινπζήζαηε, καζεηεπζέληεο
αιεζέζηαηα.
Λακπηήξεο, Αλαηνιήο νξκψκελνη ηήο θσηνδφηηδνο, θσηαγσγνί γεγφλαζη
ςπρψλ, Παξκελάο ηε θαί Πξφρνξνο, θαί Σίκσλ ν ζαπκάζηνο, θαί ν Νηθάλσξ ν
ζεφπλεπζηνο.
Θενηνθίνλ
Πνξείαη, αη ηνχ Θενχ Παλάκσκε ελ ζνί εγλψζζεζαλ, γεγελλεκέλαη μέλσ
ηνθεηψ, αζπγθξίησ ελψζεη ηε, φζελ σο πάλησλ Γέζπνηλαλ, ηψλ πνηεκάησλ ζέ
δνμάδνκελ.
Χδή γ'
Δπθξαίλεηαη επί ζνί
Χο φληεο πλεπκαηηθαί, λεθέιαη χδσξ αιεζνχο γλψζεσο, ηνίο επί γήο Έλδνμνη,
ελ αγηαζκψ εζηαιάμαηε.
Σνχ Πλεχκαηνο εθινγή, σο πεπιεζκέλνη ηήο απηνχ ράξηηνο, δηαθνλείλ
Πάλζνθνη, ρνξείαηο ηψλ Αγίσλ εηάρζεηε.
Αηλέζσκελ Παξκελάλ, ηφλ επθιεή θαί ηφλ ζνθφλ Σίκσλα, θαί ηφλ ζεπηφλ
Πξφρνξνλ, θαί ηφλ πςειφλνπλ Νηθάλνξα.
Θενηνθίνλ
ηαιάδνληα γιπθαζκφλ, θαί απνιχηξσζηλ θαθψλ ηέηνθαο, ηφλ αγαζφλ Κχξηνλ,
άρξαληε Παξζέλε παλάκσκε.
Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χκνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Γηάθνλνη ζεπηνί, θαί απηφπηαη ηνχ Λφγνπ, θαί ζθεχε εθινγήο, αλεδείρζεηε
πίζηεη, Νηθάλνξ θαί Πξφρνξε, Παξκελά, Σίκσλ έλδνμε, φζελ ζήκεξνλ, ηήλ
ηεξάλ πκψλ κλήκελ, ενξηάδνκελ, ελ επθξνζχλε θαξδίαο, πκάο καθαξίδνληεο.
Θενηνθίνλ
Αλχκθεπηε αγλή, Θενηφθε Παξζέλε, ε κφλε ηψλ πηζηψλ, πξνζηαζία θαί
ζθέπε, Κηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, θαί δεηλψλ πεξηζηάζεσλ, πάληαο ιχηξσζαη,
ηνχο επί ζνί ηάο ειπίδαο, Κφξε έρνληαο, θαί ηάο ςπράο εκψλ ζψζνλ, ηαίο
ζείαηο πξεζβείαηο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οξψζά ζε Υξηζηέ, ε παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ηαπξνχ, επισκέλνλ
εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεπκαηη, ηίο ε άθαηνο, νηθνλνκία

ζνπ αχηε, δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ ζνπ, ζνθφλ δεκηνχξγεκα;
Χδή δ'
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα
Αλαιάκςαληεο ηψ χςεη ηήο Δθθιεζίαο, ψζπεξ αζηέξεο άδπηνη, ηφλ ηήο
δπζζεβείαο, ζθνηαζκφλ δηέιπζαλ, θαί θφζκνλ εθψηηζαλ, νη ηνχ Δπεξγέηνπ
Απφζηνινη.
Τπνπξγψλ ηψ θαηά ράξηλ Δπαγγειίσ, Νηθνκεδείαο γέγνλαο, Πξφρνξε
πακκάθαξ, άξηζηνο δηδάζθαινο, θαί ζείνο πξσηφζξνλνο, πνίκλεο ηνχ
Υξηζηνχ πξντζηάκελνο.
Γέξαο ζείνλ εθιεξψζσ Νηθάλνξ κάθαξ, ζθαγηαζζείο σο πξφβαηνλ, ζχλ ηνίο
δηζρηιίνηο, εηο Υξηζηφλ ειπίδνπζη, θαζ' ήλ ηεηειείσηαη, ηέθαλνο εκέξαλ ν
πξψηαζινο.
Θενηνθίνλ
Απεηξνγάκσο εθχεζαο Θεφλ Λφγνλ, ζσκαηνζέληα Πάλαγλε, ππέξ λνχλ θαί
ιφγνλ, φζελ θαηά ρξένο ζε, Παξζέλνλ δνμάδνκελ, θαί ρξεσζηηθψο
καθαξίδνκελ.
Χδή ε'
χ Κχξηέ κνπ θψο
χ Κχξηε ηνχο ζνπο, Μαζεηάο ψζπεξ ζάιπηγγαο, απέζηεηιαο εγεηξνχζαο, εθ
κλεκάησλ απάηεο, ςπράο πκλνινγνχζαο ζε.
Σίκσλ ν ηεξφο, πνηκήλ Βφζηξσλ γελφκελνο, ελέγθαην καξηπξίνπ, ηφ καθάξηνλ
ηέινο, ππξί θαηαθιεγφκελνο.
Ο κέγαο Παξκελάο, Απνζηφισλ επ' φςεζη, θεθνίκεηαη εθηειέζαο, ζχλ
ζπνπδή ζεξκνηάηε, ηφ ζείνλ δηαθφλεκα.
Θενηνθίνλ
Τκλνχκέλ ζε δη' ήο, ηήο θζνξάο ειπηξψζεκελ, Παλάκσκε, ηνχ ζαλάηνπ, θαί
ηήο πξίλ ηπξαλλνχζεο, θαθίαο ηνχ αιάζηνξνο.
Χδή ο'
Θχζσ ζνη κεηά θσλήο
Νηθάλσξ, ηήλ δσήλ θαηαγγέιισλ ηήλ άιεθηνλ, θαί ηφλ ηαπξφλ θαί ηά πάζε,
ηνχ δη' επζπιαγρλίαλ ζαξθί παζφληνο, ζαλαηνχηαη, Ηνπδαίσλ ρεξζίλ
αλαηξνχκελνο.
Ο κέγαο εμαπηφκελνο Σίκσλ ηψ έξσηη, ηήο ηνχ Κπξίνπ αγάπεο, πξνζηαγαίο
αλφκσλ ππξφο ελ κέζσ, ηειεηνχηαη, νινθαχησκα ζείνλ γελφκελνο.
Ζ ζεία, θαί θσζθφξνο θαί ράξηηνο έκπιεσο, πκψλ Απφζηνινη κλήκε, αγηάδεη
πάλησλ ηάο δηαλνίαο, ηψλ ελ πίζηεη, επηηεινχλησλ ηαχηελ καθάξηνη.

Θενηνθίνλ
Σάμεηο ζε, αζσκάησλ Αγγέισλ γεξαίξνπζη, θαί Απνζηφισλ ρνξείαη, θαί
Μαξηχξσλ δήκνη Θενθπήηνξ, ηφλ γάξ πάλησλ, Βαζηιέα αθξάζησο εθχεζαο.
Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
πλαμάξηνλ
Σή ΚΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ θαί Γηαθφλσλ,
Πξνρφξνπ, Νηθάλνξνο, Σίκσλνο θαί Παξκλεά.
ηίρνη
Σεηξάο Μαζεηψλ, ηνχ ζεαλζξψπνπ Λφγνπ,
Σξηάδα ζεπηήλ πάζη θεξχηηεη ιφγσ.
Δηθάδη νγδνάηε Μπζηψλ μπλειήιπζε ηεηξάο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Δπζηαζίνπ ηνχ ελ Αγθχξα.
Μλήκε ηήο νζίαο κεηξφο εκψλ Δηξήλεο ηήο εθ Καππαδνθίαο,
αζθεζάζεο ελ ηή κνλή ηνχ Υξπζνβαιάληνπ.
Ζ αγία κάξηπο Γξνζίο, ελ ρψλε ρξπζή βιεζείζα, ηειεηνχηαη.
Ο φζηνο Παχινο ν Ξεξνπνηακελφο, ν ηδξχζαο ηάο δχν κνλάο, ηήλ ηνχ
Ξεξνπνηάκνπ θαί ηήλ ηνχ αγίνπ Παχινπ, ήηνη ηήλ ηνχ αγίνπ Γεσξγίνπ, ελ
Αγίσ ξεη, θαί εθ γέλνπο βαζηιηθνχ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Αθαθίνπ, θαί αλάκλεζηο ηψλ
Δγθαηλίσλ ηνχ λανχ ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ ελ ηνίο Γηαθνλίζζεο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη
Οιηθσηάηε, δηαλνία Υξηζηφλ αγαπήζαληεο, κφλνλ ηφλ ελ θάιιεη φληα σο
αιεζψο, Παλανίδηκνη αζχγθξηηνλ, θιήξνλ εηιήθαηε, ηήλ βαζηιείαλ ηήλ
επνπξάληνλ.
Τπφ ηνχ Λφγνπ, ηνχ εθ Παξζέλνπ εκίλ αλαηείιαληνο, ιφγσ ηηκεζέληεο έξγνηο
ηε ηεξνίο, ησλ πηζηψλ ζσηήξεο ψθζεηε, ηνχηνπο κεηάγνληεο, πξφο ηήλ
νκνινγίαλ ζεφιεπηνη.
Ήζιεζαο μέλσο, κάθαξ Νηθάλνξ αλαηξνχκελνο, γλψκε δπζζεβψλ Δβξαίσλ,
θαί ηψ Υξηζηψ, σο αξλίνλ πξνζαγφκελνο, Δπινγεκέλνο εί ν Θεφο κνπ,
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.
Θενηνθίνλ

Λφγσ ηφλ Λφγνλ, ηφλ ηνχ Παηξφο Κφξε ηέηαθαο, ιφγσ νπξαλφλ πνηήζαληα
θαί ηήλ γήλ, θαί δνμάδεηλ ηνχηνλ πάλαγλε, ιφγνλ παξέρνληα, ηνίο θαζαξψο
απηψ λχλ πηζηεχνπζηλ.
Χδή ε'
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι
Ηιχνο εξξχζαζζε παζψλ, θαί καηαηφηεηνο, ηνχο πεηζαξρήζαληαο, πκψλ
δηδάγκαζη Πάλζνθνη, θαί πξφο χςνο ηνχηνπο γλψζεσο, αλεβηβάζαηε Θεψ,
επαξεζηνχληαο θαιψο θαί βνψληαο, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Ο ζείνο ηηκάζζσ Παξκελάο, ελζένηο άζκαζηλ, άκα ηψ Σίκσλη, θαί ν
παλεχθεκνο Πξφρνξνο, θαί Νηθάλσξ ν ζαπκάζηνο, σο καζεηαί ηνχ Ηεζνχ, θαί
πινπηηζηαί ηψλ εζλψλ, ηψλ βνψλησλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Τκάο κεηά Πέηξνλ θαί ινηπνχο, πξνθξίηνπο Κχξηνο, καζεηάο είιεην,
ζπληαηηνκέλνπο κέλ Έλδνμνη, ηνίο ιερζείζηλ Δβδνκήθνληα, εθιειεγκέλνπο δέ
θαιψο, σο πιήξεηο πίζηεσο ηψλ Αγίσλ, δηαθνλήζαη ηαίο ρξείαηο παλεχθεκνη.
Θενηνθίνλ
Ηδνχ ζεεγφξσλ αη θσλαί, πέξαο εδέμαλην, απνηεθνχζεο ζνπ, ηφλ ππεξνχζηνλ
Κχξηνλ, ππ' εθείλσλ ηφλ δεινχκελνλ, εηο ζσηεξίαλ ηψλ πηζηψλ ζενραξίησηε,
ηψλ βνψλησλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο
Χξάζεηε ζθεχε ηνχ Λφγνπ, πάζαλ ρσξήζαληα ηήλ αίγιελ, πξφθξηηνη ζεπηνί
Γηαθφλσλ, Αγίσλ ρξείαηο δηαθνλήζαληεο, θαί ζχλ ηψ Λφγσ πάλζνθνη, δφμεο
αξξήηνπ απνιαχνληεο.
ήκεξνλ ε ζχκπαζα θηίζηο, πκψλ ηήλ κλήκελ ενξηάδεη, Σίκσλ, Παξκελά θαί
Νηθάλνξ, ζχλ ηψ Πξνρφξσ ηψ ρξηζηνθήξπθη, αμίσο καθαξίδνπζα, πκάο
ζεφπηαη πακκαθάξηζηνη.
Ήξζεηε πξφο κέγηζηνλ θιένο, σο Μαζεηαί Θενχ ηνχ Λφγνπ, θαί ζχλ
Απνζηφισλ ρνξείαηο, θαί αζσκάησλ λχλ επαγάιιεζζε, κεζ' ψλ αεί
πξεζβεχζαηε, ειεεζήλαη εκάο έλδνμνη.
Θενηνθίνλ
Φσλήλ ζνη βνψκελ Παξζέλε, πεξηραξψο ηνχ Αξραγγέινπ, Υαίξε ε ραξά ηψλ
Αγγέισλ, θαί Απνζηφισλ ηφ ζεκλνιφγεκα, θαί Πξνθεηψλ ηφ θήξπγκα, θαί
ηψλ Μαξηχξσλ ηφ ζηεθάλσκα.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο

εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Καιιηλίθνπ, θαί ηήο Αγίαο Μάξηπξνο
Θενδφηεο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
πξνζφκνηα ακθνηέξσλ.
ηηρεξά ηνχ Αγίνπ
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Μάξηπο Θεφθξνλ Καιιίληθε, ππέξ ηφ δήλ ηφ ζαλείλ, επζεβψο πξνειφκελνο,
ηνχ Υξηζηνχ ηφλ ζάλαηνλ, αιεζψο εμεηθφληζαο, αζαλαζίαο φζελ επέηπρεο, θαί
αλεζπέξνπ καθαξηφηεηνο, έλζα ηά ηάγκαηα, ηψλ Αγγέισλ πέθπθε, θαί
αζιεηψλ, πάλησλ αγαιιφκελνο, ζθελψζαο έλδνμε.
Μάξηπο πακκάθαξ Καιιίληθε, πξφο ανξάηνπο ερζξνφο, ηφλ αφξαηνλ Κχξηνλ,
ζπκκαρίαλ άκαρνλ, θεθηεκέλνο αλέζηεζαο, αζαλαζίαο κεγάια ηξφπαηα, ηφλ
εμαιείθεηλ γήλ ηε θαί ζάιαζζαλ, θαηαθαπρψκελνλ, ηή ππγκή ηψλ άζισλ ζνπ,
θαηαβαιψλ, θαί ηή ηψλ αηκάησλ ζνπ, θαηαπνληίζαο ξνή.
Σφλ ηήο επζεβείαο πξφκαρνλ, θαί θαζαηξέηελ ερζξνχ, θαί Μαξηχξσλ
ζπλφκηινλ, θαί λαφλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Αγίνπ γελφκελνλ, ηφλ ζηξαηηψηελ
ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ, ηψλ ηακάησλ ηφ αδαπάλεηνλ, φλησο ζεζαχξηζκα, ηψλ
πηζηψλ ηφ ζηήξηγκα, ηφλ ζαπκαζηφλ, ζήκεξνλ Καιιίληθνλ, χκλνηο ηηκήζσκελ.
ηηρεξά ηήο Αγίαο
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Χο παξζέλνλ θαί Μάξηπξα, σο Θενχ λχκθελ άθζνξνλ, σο ηψ ζείσ Πλεχκαηη
δηαιάκπνπζαλ, σο ηφλ Υξηζηφλ αγαπήζαζαλ, ερζξφλ δέ αηζρχλαζαλ, σο
αζιήζαζαλ ζηεξξψο, θαί πνιχπινθα βάζαλα, ππνκείλαζαλ, επθεκνχκέλ ζε
πίζηεη Θενδφηε, θαί ηήλ κλήκελ ζνπ ηεινχκελ, ηήλ θσηαπγή θαί ζσηήξηνλ.
Νπκθεπζείζα ελ Πλεχκαηη, ηψ Υξηζηψ δηά πίζηεσο, ψζπεξ πξνίθα πάλζεκλε
πξνζελήλνραο, ηψλ ζψλ κειψλ ηήλ θαηάθιεμηλ, ηνχο πφλνπο ηήλ άζιεζηλ,

ηνχο απείξνπο αηθηζκνχο, ηήλ ηνχ αίκαηνο πξφζρπζηλ, θαί πξφο ζάιακνλ,
είζσ θίζζεο ηφλ ζείνλ ζηεθεθφξνο, Θενδφηε ππέξ πάλησλ, ηψλ ζέ ηηκψλησλ
πξεζβεχνπζα.
Χο γελλαίνλ αδάκαληα, σο ζεφθξνλα Μάξηπξα, σο ηήλ πιάλελ ιχζαζαλ ηνχ
αιάζηνξνο, θαί ηφλ ηήο Δχαο πνιέκηνλ, γελλαίσ θξνλήκαηη, ζπκπαηήζαζαλ
είο γήλ, επθεκνχκέλ ζε έλδνμε, θαί ρσξήζαζαλ, Παξαδείζνπ πξφο πιάηνο
Θενδφηε, Θεσζείζαλ θαί ηπρνχζαλ, επηηεδείνπ κεζέμεσο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Φσηνθφξνλ παιάηηνλ, ηνχ Θενχ ραίξε Γέζπνηλα, θαί Αγγέισλ ραίξε ηφ
αγαιιίακα, Υαίξε Αδάκ ε αλάθιεζηο, θαί Δχαο ε ιχηξσζηο, Υαίξε θιίκαμ
λνεηή, ηνχο ζλεηνχο ε κεηάγνπζα, πξφο νπξάληνλ, θαί αθήξαηνλ δφμαλ, Υαίξε
θξάηνο, νξζνδφμσλ Βαζηιέσλ, θαί αξξαγέο θπιαθηήξηνλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ
εμεπιήηηεην, θαί αηελίδνπζα έιεγε, Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ ζνπ
δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα, Αιιά δένκαη, Μή κε κφλελ εάζεο ελ ηψ
θφζκσ, αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνχο Πξνπάηνξαο.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηψλ, ζηεθάλνπο εθνκίζαλην ηήο
αθζαξζίαο, εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ζρφληεο γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ, ηνχο
ηπξάλλνπο θαζείινλ, έζξαπζαλ θαί δαηκφλσλ, ηά αλίζρπξα ζξάζε, Απηψλ ηαίο
ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ.
Λαλσλ ηνχ Αγίνπ Καιιηλίθνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Αζιεηά Καιιίληθε, ηήλ σδήλ δέρνπ επκελψο.
Χδή α' Ήρνο δ'
Άξκαηα Φαξαψ
Άξκαηη λνεηψ, επηβάο σο αιεζψο, ηξηζηάηαο επφληηζαο, ηνχ λνεηνχ
Αηγππηίνπ, ελ ηή ηψλ αηκάησλ ζνπ εξπζξά, Μαξηχξσλ θιένο Καιιίληθε.
Θείαλ πεξηβνιήλ, ελδπζάκελνο, νθέ, ζηνιήλ ηήλ επίγεηνλ, απεμεδχζσ
πακκάθαξ, θαί πξφο ηφλ αγψλα ψξκεζαο, θαί ηφλ ερζξφλ εζξηάκβεπζαο.
Λχζαο ηάο ηνχ ερζξνχ, πνιππιφθνπο κεραλάο, δεζκείο ελ ηνίο άζινηο ζνπ,
θαί αλελέξγεηνλ ηνχηνλ, έξξηςαο εηο γήλ Καιιίληθε, θαί ηνίο πνζί ζνπ
ζπλέηξηςαο.
Θενηνθίνλ
Ήλπεξ ηψλ Πξνθεηψλ, πξνεψξαθε ρνξφο, σο πχιελ νπξάληνλ, θαί βάηνλ

αθαηάθιεθηνλ, ζέ Παξζελνκήηνξ άρξαληε, Θεφλ ηεθνχζαλ επέγλσκελ.
Καλψλ ηήο Αγίαο Θενδφηεο, νπ ε Αθξνζηηρίο.
Σήλ πξφο Θεφλ κνη Μάξηπο ίζπλνλ ηξίβνλ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ
Σήο ζείαο, θσηνδνζίαο ράξηηη, θαηαιακπξχλεζζαη, ηνχο πκλεηάο ζνπ κάξηπο
ηνχ Υξηζηνχ, Θενδφηε δπζψπεζνλ, καξηπξηθή ιακπξφηεηη, θαί παξζελία
δηαιάκπνπζα.
Ζ ζείσ, δπλακσζείζα Πλεχκαηη, θαί θαηαηζρχλαζα, ηψλ πνλεξψλ πλεπκάησλ
ηήλ πιεζχλ, Θενδφηε παλεχθεκε, πλεπκαηηθαίο θαηδξφηεζη, ηνχο ζέ
πκλνχληαο θαηαθαίδξπλνλ.
Ννκίκσο, πξφο ηνχο αγψλαο έλδνμε, Μάξηπο ερψξεζαο, ηψλ ζενπλεχζησλ
ιφγσλ δηδαραίο, θνζκνπκέλε ιακπξφηαηα, θαί ηάο βνπιάο εκψξαλαο, ηψλ
αζεβνχλησλ παλανίδηκε.
Θενηνθίνλ
Παξζέλνο, ηψ Βαζηιεί παξίζηαζζαη, ζχ απελέρζεο Υξηζηψ, ηήο εθιεθηήο
νπίζσ θαί ζεπηήο, ππέξ λνχλ Θενκήηνξνο, θαί ηεξφλ αλάζεκα, επνπξαλίνπ
λανχ γέγνλαο.
Σνχ Αγίνπ
Χδή γ'
Ο ζηεξεψλ βξνληήλ
Σή ηνχ Υξηζηνχ αγάπε ηεηξσκέλνο, ν Μάξηπο αλέθξαδελ, ελ ηνίο αγψζηλ
εγθαξηεξψλ, Δηο νζκήλ δξακνχκαη κχξσλ, αθνινπζψλ ηψ Πάζεη ζνπ, ηή
αζιήζεη ηή δη' αίκαηνο.
Αλεπηβνχιεπηνο δηεηεξήζεο, έθ ηψλ βειψλ ηνχ φθεσο, ηήλ ζήλ γάξ πηέξλαλ
ν ζνθηζηήο, ελ ηνίο ήινηο δηαηξήζαο, ηήλ θεθαιήλ ζπληξίβεηαη, Καιιίληθε ηνίο
άζινηο ζνπ.
Καηαηεκψλ ηήο πιάλεο ηάο αθάλζαο, καραίξα ηή ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ ηνχ
Υξηζηνχ πίζηηλ απιαλψο, εγεψξγεζαο Πακκάθαξ, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο,
πξνζάμαο ηψ Γεζπφηε ζνπ.
Θενηνθίνλ
Αλεξκελεχηνπ ηφθνπ θαί ινρείαο, ζχ κφλε κήηεξ γέγνλαο, ελ ηή λεδχτ ζνπ ηφλ
πξφ ζνχ, ζπιιαβνχζα Θεφλ Λφγνλ, θαί γαινπρνχζα Παξζέλνο, σο βξέθνο
ηφλ πξνάλαξρνλ.
Σήο Αγίαο

Δπθξαίλεηαη επί ζνί
Ρεκάησλ ζνπ ηαίο πινθαίο, πεξηζρεζείο ν δπζζε&ήο ηχξαλλνο, ηαίο θπιαθαίο
ψεην, αληηθαηαζρείλ ηήλ αλδξείαλ ζνπ.
Ο πφζνο ν ηνχ Θενχ, ηήλ πξνζπκίαλ ηήο ςπρήο εχηνλνλ, Μάξηπο Υξηζηνχ
έδεημε, θαί ε ηνχ σηήξνο επίπλνηα.
αξθφο κέλ πεξηθξνλείλ, επηκειείζζαη δέ ςπρήο έζπεπζαο, φζελ δεηλαίο
κάζηημη, θαηαηεκλνκέλε ππέθεξεο.
Θενηνθίνλ
Θπκίακα πξνζελέο, επηηεζέλ καξηπξηθνίο άλζξαμη, ηψ λνεηψ άλζξαθη, ηψ εθ
ηήο Παξζέλνπ ζχ γέγνλαο.
Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή, θαί ζηεξέσκα».
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Εήινλ έλζενλ, ελ ηή ςπρή ζνπ, έρσλ έλδνμε, ηνχο αλνκνχληαο, δηαθελήο
θαξηεξηθψο δηήιεγμαο, θαί νκηιήζαο βαζάλνηο δηήλπζαο, ηφλ ζφλ αγψλα
γελλαίσ θξνλήκαηη, Μάξηπο Καιιίληθε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε,
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Σήο Αγίαο
Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Σφλ σξαηφηαηνλ Υξηζηφλ αγαπήζαζα, θαί δη' αγλείαο ηήλ ςπρήλ σξατζαζα,
δηά παληνίσλ πφλσλ ηε θαί ζιίςεσλ, ηνχησ θαηεγγχεζαη, ψζπεξ άκσκνο
λχκθε, φζελ ζε εμίσζελ, νπξαλίσλ ζαιάκσλ, ππέξ εκψλ πξεζβεχνπζαλ
απηψ, ηψλ ζέ ηηκψλησλ ζεκλή Πακκαθάξηζηε.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σή Θενηφθσ εθηελψο λχλ πξνζδξάκσκελ, ακαξησινί θαί ηαπεηλνί θαί
πξνζπέζσκελ, ελ κεηαλνία θξάδνληεο εθ βάζνπο ςπρήο, Γέζπνηλα
βνήζεζνλ, εθ' εκίλ ζπιαγρληζζείζα, πεχζνλ, απνιιχκεζα, ππφ πιήζνπο
πηαηζκάησλ, Μή απνζηξέςεο ζνχο δνχινπο θελνχο, ζέ γάξ θαί κφλελ ειπίδα
θεθηήκεζα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ παλακψκεηνο ακλάο θαί Παξζέλνο, φλ απεθχεζελ Τηφλ επισκέλνλ, επί
ηαπξνχ σο έβιεςελ Οδχλαηο ηήλ ςπρήλ, θαηξίαηο θαηεπιήηηεην, θαί εβφα
ζξελνχζα, Πνχ ζνπ Σέθλνλ θίιηαηνλ, δσξεψλ θαί ζαπκάησλ, κλήκε ψλ
απήιαπζελ, ν αράξηζηνο δήκνο; Αιι' εηο ηφ ζψζαη γέλνο ηψλ βξνηψλ, ηαχηα
λχλ πάζρεηο, Τκλψ ζνπ ηφ εχζπιαγρλνλ.
Σνχ Αγίνπ

Χδή δ'
Δηζαθήθνα ν Θεφο
Λεινπκέλνο ελ ηαίο ξναίο, ηψλ ζψλ αηκάησλ, πακκάθαξ ψθζεο,
θαζαξψηαηνο ηψ πλεχκαηη, θαί εηο ιήμηλ έθζαζαο, ηψλ Αζσκάησλ Μάξηπο
Καιιίληθε.
Λίζνο έληηκνο αιεζψο, σθνδνκήζεο ηή Δθθιεζία, θαί λανχο εηδψισλ έζεηζαο,
θαί εηο γήλ θαηέβαιεο, ηή αθιηλεί ελζηάζεη ηψλ άζισλ ζνπ.
Ηνβφινπο ηάο ηψλ ερζξψλ, ζσπείαο φλησο απψζσ Μάξηπο, ελ ηνίο ιφγνηο δέ
ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ ςπρήλ ξσλλχκελνο, θαηά ηήο πιάλεο έζηεζαο ηξφπαηνλ.
Θενηνθίνλ
Νχλ ζε βάηνλ ηήλ ελ ηλά, πξνδηαγξάθσλ Μσζήο ν κέγαο, αθαηάθιεθηνλ
εψξαθε, ηφ πχξ ηήο ζεφηεηνο, ελ ηή λεδχτ θέξνπζαλ Άρξαληε.
Σήο Αγίαο
Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ
Δπηεξσκέλε ηψ έξσηη ηνχ Γεζπφηνπ, ηψλ αιγεηλψλ βαζάλσλ, νπθ εζζάλνπ
ζεφθξνλ, ηφλ λνχλ κεηαζηήζαζα, πξφο ηφλ ζνί πνζνχκελνλ.
Ο απαηήζαο ηήλ Δχαλ ελ Παξαδείζσ, θαηαπαηείηαη Κφξεο, ππφ πφδαο
σξαίνπο, Θενδφηεο κάξηπξνο σο νχζεο ζεφθξνλνο.
Νελπκθεπκέλε Νπκθίσ ηψ αζαλάησ, δηά ζαξθφο ζαλάηνπ, πξφο δσήλ
κεηεηέζεο, αησλίαο ιήμεσο ηπρνχζα Παλεχθεκε.
Θενηνθίνλ
Μεκπεκέλε ηά ζεία ηψ εθ Παξζέλνπ, θαί Θενηφθνπ Κφξεο, ζαξθσζέληη εβφαο,
π κνπ εί θηιάλζξσπε, ηζρχο ηε θαί χκλεζηο.
Σνχ Αγίνπ
Χδή ε'
Αλάηεηιφλ κνη Κχξηε
Ηιχτ πεξηέπεζνλ, αλππνζηάησ Κχξηε, θαί ελ βπζψ ηήο ακαξηίαο ηε, θαί ηή
θαηαηγίδη ηψλ δεηλψλ κνπ πξάμεσλ, εκπαγείο θξαπγάδσ ζνη, χ γελνχ κνη
βνεζφο.
Κξεπίζη θαζεινχκελνο, ηνχο πφδαο Μάξηπο έςαιιεο, Δλ ηή νδψ ηψλ
καξηπξίσλ ζνπ, πινπζίσο θαηεηέξθζελ, αζινζέηα Γέζπνηα, ππνκέλσλ
ζηίγκαηα, ηή ειπίδη ηψλ κηζζψλ.
Διαίσ ζψ ηφλ έιενλ, θαιψο εκπνξεπζάκελνο, ηνχ καξηπξίνπ ηήλ ιακπάδα
ζνπ, εθαίδξπλαο Πακκάθαξ, δη' ήο φινο γέγνλαο, ηεξείνλ άκσκνλ,
νινθαχησκα δεθηφλ.

Θενηνθίνλ
Σψλ Πξνθεηψλ ηφ θήξπγκα, θαί Απνζηφισλ θαχρεκα, θαί ηψλ Μαξηχξσλ
εγθαιιψπηζκα, ππάξρεηο Θενηφθε, Θεφλ Λφγνλ θέξνπζα, ππέξ ιφγνλ
Πάλαγλε, ηφλ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο.
Σήο Αγίαο
χ Κχξηέ κνπ θψο
Ο λνχο ζνπ επζεβψο, ηή αγάπε ηνχ Κηίζαληνο, ελνχκελνο Θενδφηε, ηψλ ηνχ
θφζκνπ εδέσλ, επηφλσο θαηεθξφλεζελ.
Ηζχλνπζα ηφλ ζφλ, ινγηζκφλ πξφο ηήλ κέιινπζαλ, αηψληνλ επθξνζχλελ,
αζπκίαο βαζάλσλ, θαί πφλσλ νπθ εθξφληηζαο.
Μαθξφηεο εκεξψλ, θαί ηεξπλή αγαιιίαζηο, δεδψξεηαί ζνη ζεφθξνλ, αληί
θφπσλ ψλ είδεο, θαί πφλσλ ηψλ θνιάζεσλ.
Θενηνθίνλ
Αη ζείαη δσξεαί, ηαίο παξζέλνηο θαί κάξηπζη, πεγάδνπζηλ εθ Παξζέλνπ, ηνχ
Υξηζηνχ γελλεζέληνο, ηήο κφλεο Θενκήηνξνο.
Σνχ Αγίνπ
Χδή ο'
Σψλ πηαηζκάησλ ηή δάιε
Ζ ηήο πνίκλεο ζνπ κάλδξα αλεπίβαηνο, εθ ηψλ ζεξίσλ εηεξήζε ηψλ
αηξέζεσλ, ηψλ ζψλ γάξ άζισλ Έλδνμε, θαηέρνπζα ηήλ ζηεξξάλ βαθηεξίαλ,
ηψλ ιχθσλ ψθζε δηψθηξηα.
Νχμ ειάζε ηήο πιάλεο ηή αζιήζεη ζνπ, θαί ηφ ηήο πίζηεσο θάιινο
εμαλέηεηιελ, ελ ηή νκνινγία ζνπ Παλέλδνμε, ηήο Σξηάδνο νπιίηα, σο ήιηνο ελ
ηνίο πέξαζηλ.
Χο ηήο πίζηεσο θήξπμ αθξηβέζηαηνο, ηψ αζεβνχληη εβφαο εηνηκφηαηα, Σί
απεηιείο ηψ έρνληη αδάκαληνο, ηήλ ςπρήλ ζηεξξνηέξαλ, ηά δέιε γάξ ηψλ
αζέσλ θνχθα.
Θενηνθίνλ
Γηακέλεηο εθ ηφθνπ απεηξφγακνο, σο πξφ ηνχ ηφθνπ θαί αλέπαθνο, ηφ γάξ ελ
ζνί κπζηήξηνλ Θεφλπκθε, ππέξ έλλνηαλ πάζαλ, θαί πάληα ιφγνλ γλσξίδεηαη.
Σήο Αγίαο
Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο
Ρνκθαίαη, αη ηνχ ερζξνχ εηο ηέινο εμέιηπνλ, λχλ γάξ λεάληδεο ηνχηνλ, θαί
παξζέλνη θφξαη θαηαπαηνχζη, ηή δπλάκεη, ηή ηνχ ηαπξνχ πξνδήισο
ξσλλχκελαη.

Σήλ πηψζηλ, ηήο πξνκήηνξνο Δχαο αλψξζσζαλ, αη ζπγαηέξεο αη ηαχηεο, ηνίο
ηήο λίθεο άζινηο ζηεθαλσζείζαη, θαί πνηθίια, πεξηθνλψο εγείξαζαη ηξφπαηα.
Τπέζηεο, ηήλ ηνχ ππξφο δξηκχηεηα πάλζνθε, ηνχ ζνχ λπκθίνπ ηψ πφζσ,
Θενδφηε κάξηπο ππξπνινπκέλε, θαί ηήλ θιφγα, ηήο απάηεο αλδξείσο
θαηέζβεζαο.
Θενηνθίνλ
ηφκαηη, ζενιφγσ θαί γιψζζε ζεφθξνλη, ηάο ηψλ ηπξάλλσλ ζσπείαο,
απεθξνχζσ Μάξηπο ηφλ εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληα, ζενινγνχζα ηήο
Θενκήηνξνο.
Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία Βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ησ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
πλαμάξηνλ
Σή ΚΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο Καιιηλίθνπ
ηίρνη
Βιεζείο ν Καιιίληθνο ελ ηή θακίλσ,
Σφ ληθνθαιέο εχξε θαί ζείνλ ζηέθνο.
Δηθάδη ακθελάηε θιφμ Καιιίληθνλ θαηέδαςε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο ιγίαο κάξηπξνο Θενδφηεο, θαί ηψλ ηέθλσλ
απηήο.
ηίρνη
Θεψ δνηήλ ηίζεζη ηήλ Θενδφηελ.
Σφ πχξ θακίλνπ ζχλ ηξηζί ηέθλνηο θίινηο.
Οη άγηνη κάξηπξεο παηήξ θαί κήηεξ κεηά δχν ηέθλσλ απηψλ, ππξί
ηειεηνχληαη.
Σή απηή εκέξα Μλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ Μάκαληνο θαί Βαζηιίζθνπ,
ελ ηνίο Γαξείνπ, θαί ηψλ Αγίσλ Βεληακίλ θαί Βεξίνπ, πιεζίνλ ηψλ Παιαηίσλ
ηνχ Δβδφκνπ, Καί κλήκε ηνχ καθαξίνπ Ησάλλνπ ηνχ ηξαηηψηνπ, θαί
Κσλζηαληίλνπ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, θαί ηνχ επζεβνχο
Βαζηιέσο Θενδνζίνπ ηνχ Νένπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σνχ Αγίνπ
Χδή δ'
Πχξ θιέγνλ Άγγεινο
Ζδνλήο κνη πξφμελα, ηά ηψλ θνιάζεσλ ππάξρνπζη θφβεηξα, νπ γάξ πχξ νπ,
κάζηηγεο, ηνχ αιεζνχο εξαζηνχ κνπ, ν Μάξηπο εβφα, ρσξίζεη κε.

Νεπξνχκελνο Έλδνμε, ηή ζπκκαρία Υξηζηνχ, εηο γήλ ηφλ αληίπαινλ,
εθπαιαίζαο έξξηςαο, θαί θεξσλχκσο εδείρζεο, θαηά ηψλ ηπξάλλσλ
θαιιίληθνο.
Γηάβνινλ ήζρπλαο, Αγγέινπο εχθξαλαο, ηνίο άζινηο ζνπ, Έλδνμε, θαί Υξηζηψ
εθξαχγαδεο, Δπινγεηφο εί ν κφλνο, ππάξρσλ Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Έιπζαο ηψ ηφθσ ζνπ, Παξζέλε άρξαληε, Δχαο ηεο πξνκήηνξνο, ηήλ αξάλ,
ππάξρεηο γάξ, Μήηεξ ηνχ πάλησλ Γεζπφηνπ, ηνίο πάζη ραξάλ πξνμελήζαζα.
Σήο Αγίαο
Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη
Ηκεηξνκέλε ηήο Βαζηιείαο Μάξηπο ηψλ νπξαλψλ, ηξίβνλ, ηήλ ζηελήλ
δηψδεπζαο αθιηλψο, δη' αζιήζεσο θξαπγάδνπζα, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.
Θεξησδίαο ηήο σκνηάηεο απεδείμαην, έξγνλ, Θενδφηε κάξηπο ν δπζζεβήο,
θαηαηέκλσλ ζε ηαίο κάζηημηλ, Δπινγεκέλνο εί αλαβνψζα, Θεέ κνπ θαί Κχξηε.
Τπνκνλήο ζνπ, θαί θαξηεξίαο ηε επίρεηξα, δφμαλ, θαί ηξπθήλ αλψιεζξνλ ν
Υξηζηφο, Θενδφηε εδσξήζαην, Δπινγεκέλνο εί αλαβνψζε, Θεέ κνπ θαί Κχξηε.
Θενηνθίνλ
Νελεθξσκέλελ, ηήλ αλζξσπίλελ θπζηλ ήγεηξαο, κφλε, ζχ δσήλ αζάλαηνλ ηφλ
Υξηζηφλ, Θενλχκθεπηε γελλήζαζα, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημίλ, ππάξρεηο
παλάκσκε Γέζπνηλα.
Σνχ Αγίνπ
Χδή ε'
Σά ζχκπαληα Γέζπνηα
Υαίξνηο εληξχθεκα, ηψλ αζιεηψλ ηήο αιεζείαο, Υαίξνηο ηφ θαιιψπηζκα ηήο
πίζηεσο θαί θιένο, Υαίξνηο ν ιακπξφηαηνο ηψλ καξηχξσλ θσζθφξνο, ν ηήλ
πιάλελ ζθεδάζαο ηή αζιήζεη ζνπ, θαί ηφ θψο αλαιάκςαο ηψ θφζκσ,
Καιιίληθε πάλζνθε.
Ο ηχξαλλνο εζρχλζε, ηή ηψλ αγψλσλ ζνπ ελζηάζεη, εηηήζεζαλ δήκηνη ηνίο
κψισςί ζνπ Μάθαξ, ηνίο ήινηο ηήο πηέξλεο ζνπ θαηεηξψζε ε πιάλε,
θαηεθιέρζε δέ πάληα θαί εθάληζηαη, ηψλ εηδψισλ ηεκέλε, ππξί ελαζινχληφο
ζνπ.
Τπέξ ηψλ ηηκψλησλ ζε, ηή πξφο Θεφλ ζνπ παξξεζία, Καιιίληθε ρξψκελνο,
ηθέηεπε απαχζησο, ηήο πνίκλεο ζνπ πξφζηεζη, εμαηξνχκελνο ηαχηελ, ηψλ
πνηθίισλ παγίδσλ ηνχ αιάζηνξνο, θαί ζηεξίδσλ ηή πίζηεη, ελ ζνί γάξ απρεί

θαί θξαηχλεηαη.
Θενηνθίνλ
Δλ Πλεχκαηη Πξνθήηαη, ζέ ηήλ Παξζέλνλ πξνηππνχζη, ζθελήλ ηε θαί
ηξάπεδαλ, θαί ζηάκλνλ θαί ιπρλίαλ, θαί φξνο παλάγηνλ, θαί λεθέιελ θαί
πιάθα, θηβσηφλ ηε θαί ξάβδνλ, πχιελ έλζενλ, δη' ήο πάζηλ αλζξψπνηο,
ελνίρζε ν πάιαη Παξάδεηζνο.
Σήο Αγίαο
Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι
Οπδέλ Αζιεθφξε ηψλ δεηλψλ, νχ πχξ νπ κάζηηγεο, νπδέ ζηξεβιψζεηο κειψλ,
αιι' νπδέ ζάλαηνο ίζρπζε, δηαξξήμαη ηήλ ζπλάθεηαλ, πξφο ηφλ Γεζπφηελ θαί
ζηνξγήλ, δη' ήο εθξαχγαδεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Νπκθψλα ηεξπλφλ θαί θαζαξφλ, ν ζφο λπκθίνο Υξηζηφο, ζνί λχλ δεδψξεηαη,
δηπιαίο εθιάκπνπζαλ ράξηζη, θαζνξψλ ζε παλζεβάζκηε, φλπεξ πνζήζαζα
ζεξκψο, ραίξνπζα έςαιιεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Σψ πφζσ θαηάιιεινλ ηζρχλ, ν εξαζηήο ζνπ Υξηζηφο, ζαθψο ελέπλεπζε, δη'
ήο ηήλ άζηεθηνλ ήιεγμαο, αζεφηεηα Παλφιβηε, θαί ηνχο πνηθίινπο πεηξαζκνχο,
έθεξεο ςάιινπζα, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Ρήκαζηλ επφκελνη ηνίο ζνίο, ζέ καθαξίδνκελ ζενκαθάξηζηε, καθαξηφηεηνο
έλζενλ, επξεθφηεο ζε ππφζεζηλ, ηήλ ηφλ καθάξηνλ εκίλ, Λφγνλ γελλήζαζαλ, ψ
βνψκελ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηνλ Κχξηνλ».
Σνχ Αγίνπ
Χδή ζ'
Σφλ άζπνξνλ ηφθνλ ζνπ
Τθάλζε ζνη άλσζελ, ν ρηηψλ ηήο πίζηεσο, δη' νχ απεγχκλσζαο ηφλ ερζξφλ ελ
ζηαδίσ, Μάξηπο έλδνμε.
Μεκελψο ν ηχξαλλνο, ππεθιχεηλ ψεην, ζσπείαηο ηφλ Μάξηπξα, αιι' απηφο ηή
πίζηεη εζηεξέσην.
Δπζέο νινθαχησκα, θαί δεθηφλ ζπκίακα, Καιιίληθε έλδνμε, ηψ ππξί ηψλ
αγψλσλ πξνζελέρζεο Θεψ.
Νένλ ζε Παξάδεηζνλ, νη πηζηνί γλσξίζαληεο, ηνίο πφλνηο ηψλ άζισλ ζνπ, σο
εθ ζείσλ λακάησλ πνηηδφκεζα.

Χξαίνη νη πφδεο ζνπ, αζιεηά Καιιίληθε, ηνίο ήινηο πεηξψκελνη, θαί πξφο
θήξπγκα ζείνλ πνξεπφκελνη.
Θενηνθίνλ
θέπελ ζε θεθηήκεζα, θαί ιηκέλα Πάλαγλε θαί φπινλ θαί άγθπξαλ, θαί
βεβαίαλ ειπίδα ελ θηλδχλνηο αεί.
Σήο Αγίαο
Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο
Ίιεσλ γελέζζαη ζεφθξνλ, ηφλ ζφλ αζάλαηνλ Νπκθίνλ, ππέξ ηψλ πκλνχλησλ
ζε πφζσ, δπζψπεη Μάξηπο αμηνζαχκαζηε, δηά παληφο εθιάκπνπζα, ηαίο
ιακπεδφζη ηαίο ηήο ράξηηνο.
Βήκαηη παξέζηεθαο φλησο, ζχλ παξξεζία ηνχ Γεζπφηνπ, νηα επζεβήο ηε θαί
Μάξηπο, δη' ακθνηέξσλ επαξεζηήζαζα, ηψ ηήλ ηζρχλ ζνη πλεχζαληη, θαί
πινπηνδφησο ζηεθαλψζαληη.
ιε εί θαιή Θενδφηε, πεπνζεκέλε ηψ Γεζπφηε, φιε θσηνθφξνο ππάξρεηο,
θαί κψκνο φισο Μάξηπο νπθ έζηηλ ελ ζνί, ζχ γάξ δηπιαίο ηαίο ράξηζη,
δηαθεξφλησο θεραξίησζαη.
Θενηνθίνλ
Νχκθε θαί γελλήηξηα ψθζεο, ηνχ απάλησλ Βαζηιέσο, ζπ γάξ ησλ απ' αηψλνο
εθάλεο, αγησηέξα πάζεο ηήο θηίζεσο, θαί δηά ζνχ ζσδφκελνη, ζέ Θενηφθε
κεγαιχλνκελ.
Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Δπεζθέςαην εκάο
Καί ζαλνχζα δσεξφλ, αηκάησλ κχξνλ έβιπζαο, σο ελ Θεψ δψληη δψζα, θαί
δηαζήθεο ηήο απηνχ, θιεξνλφκνο εμίσζαη, Θενδφηε θξνπξνχζα, ηνχο πφζσ
πκλνχληάο ζε.
Θενηνθίνλ
Ζ πιαηπηέξα νπξαλψλ, πξφο νπξαλφλ απάξαζα, κή θαηαιίπεο Αγαζή, εκάο
ηνχο θάησ γεγελείο, πξφο ηφλ εχζπιαγρλνλ Κχξηνλ, ρείξαο εηο κεζηηείαλ, ηνχ
Κφζκνπ εθάπισζνλ.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Λ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ Δβδνκήθνληα, ίια, ηινπαλνχ,

Κξήζθεληνο, Δπαηλεηνχ θαί Αλδξνλίθνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Αζηξαπαίο θσηηδφκελνη, ηαίο ηνχ Πλεπκαηνο πάλζνθνη, ηά ηήο γήο
πιεξψκαηα πεξηήιζεηε, θαί ηνχο πηζηνχο εθσηίζαηε, ηφλ δφθνλ κεηψζαληεο,
αγλσζίαο ηνχ βπζνχ, σο ηνχ Λφγνπ Απφζηνινη, φζελ ζήκεξνλ, γεγεζφηεο
ηεινχκελ ηήλ αγίαλ, θαί θσζθάξνλ πκψλ κλήκελ, αγηαζκφλ θνκηδφκελνη.
Χο λεθέιαη καθάξηνη, επί πάληα ηά πέξαηα, πεηφλ εξξάλαηε ηφλ νπξάληνλ, θαί
ηαο ςπράο θαηεξδεχζαηε, πηζηψλ ζεία ράξηηη, άπνπλίμαληεο δεηλά, αζεταο
δηδάληα, θαί ηειέζαληεο, ηάο ςπράο θαξπνθφξνπο ηψλ αλζξψπσλ, δηά ηνχην
ελ αηλέζεη, πκάο ηηκψκελ Απφζηνινη.
πλειζφληεο ηηκήζσκελ, θαί πηζηψο καθαξίζσκελ, ίιαλ ηφλ παλάξηζηνλ, θαί
Αλδξφληθνλ, Δπαηλεηφλ ηε θαί Κξήζθεληα, θαί πφζσ ηηκήζσκελ, ζχλ απηνίο
ηινπαλφλ, ηνχο ηήο πίζηεσο θήξπθαο, ηνχο πξνρένληαο, πνηακνχο ηακάησλ,
θαί παληνίσλ, παζεκάησλ επεξείαο, Πλεχκαηη ζείσ εμαίξνληαο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Καηαθξίζεσο ιχηξσζαη, Παλαγία Θεφλπκθε, θαί δεηλψλ πηαηζκάησλ, ηήλ
ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, θαί ηνχ ζαλάηνπ απάιιαμνλ, επραίο ζνπ θαί δψξεζαη,
δηθαηψζεσο ηπρείλ, ελ εκέξα εηάζεσο, ήο επέηπρνλ, ηψλ Αγίσλ νη δήκνη,
κεηαλνία, θαζαξζέληα κε πξν ηέινπο,θαί ηψλ δαθξχσλ ηαίο ρχζεζηλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ ακλάο ε θπήζαζα, ηφ αξλίνλ ηφ άθαθνλ, ηφ ηήλ ακαξηίαλ ειζφλ ηάζαζζαη,
παληφο ηνχ θφζκνπ Παλάρξαληε, Οηθείσ ελ αίκαηη, ηφ ζθαγέλ ππέξ εκψλ, θαί
δσψζαλ ηά ζχκπαληα, ζχ κε έλδπζνλ, γπκλσζέληα απάζεο αθζαξζίαο, εμ
εξίνπ ηνχ ζνχ ηφθνπ, πεξηβνιήλ ζείαο ράξηηνο.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ'
Απφζηνινη άγηνη, πξεζβεχζαηε ηψ ειεήκνλη Θεψ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ,
παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ
Απνζηφισλ ν Παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Παλεπθιεείο καζεηάο πκλψ ηνχ Λφγνπ. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο β'

Σψ ηήλ άβαηνλ
Παξηζηάκελνη, ζξφλσ ηψ ζείσ πάληνηε, θέγγεη ηε ιακπξπλφκελνη, αδχησ
Άγηνη, θσηηζκφλ πλεπκαηηθφλ, άπαζηλ αηηήζαζζε, εθ ηνχ ηψλ θψησλ Παηξφο,
θαηαπεκθζήλαη εκίλ, πηζηψο πκάο γεξαίξνπζηλ.
Αλαιάκςαληα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, Έλδνμνη ζεαζάκελνη, Κφξεο ζεφπαηδνο,
εθνιιήζεηε απηψ, ζείαλ Καηά κέζεμηλ, θψο ρξεκαηίδνληεο, θαί απειάζαηε,
απάηεο δφθνλ άπαληα.
Νφκνλ έλζενλ, επί ηήο γιψηηεο θέξνληεο, πάζαλ ηήλ γήλ δηήιζεηε, ηήλ
αλνκίαλ απηήο, ππεμαίξνληεο ζνθνί, Κξήζθε, Αλδξφληθε, ίια θαί ηινπαλε,
θαί θαηαζπείξαληεο, ηήλ γλψζηλ ηήλ ζσηήξηνλ.
Δπαηλέζσκελ, Δπαηλεηφλ ηφλ έλδνμνλ, Καξζαγελέσλ θαχρεκα, ζείνλ
γελφκελνλ, θαί ηνχ Λφγνπ Μαζεηήλ, θαί ηψλ ηακάησλ, πεγήλ θαί κέγαλ
θήξπθα, ηψλ ππέξ έλλνηαλ, θαί πίζηεσο εδξαίσκα.
Θενηνθίνλ
Τπεξχκλεηνλ, Θεφλ αξξήησο ηέηνθαο, ζάξθα εθ ζνχ θνξέζαληα, δη'
αγαζφηεηα, ππεξχκλεηε Αγλή, φζελ ελ θσλαίο, επραξηζηεξίνηο πκλνινγνχκέλ
ζε, θαί καθαξίδνκελ, σο πάιαη πξνεθήηεπζαο.
Χδή γ'
Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο
Κεξχμαληεο ηήλ ζάξθσζηλ ηνχ Γεζπφηνπ, θαί ιχζαληεο ηφλ ζχλδεζκνλ ηήο
θαθίαο, ηνχο πάιαη δεδεκέλνπο ηή απηζηία, νθνί ειχζαηε, κεγαινθήξπθεο,
θαί Θεψ πξνζήμαηε δηά πίζηεσο.
Λακπηήξεο ηήο αδχηνπ θσηνρπζίαο, γελφκελνη ηφ ζθφηνο ηήο αζεβείαο
ειάζαηε δεηθλχνληεο ηνίο αλζξψπνηο, ηήο επηγλψζεσο ηφ θψο Παλεχθεκνη,
δηά ηνχην πάληνηε καθαξίδεζζε.
Δηο πάζαλ εμειήιπζε θαζψο ςάιιεη, Γαπτδ ηψλ Απνζηφισλ ν ζείνο θζφγγνο,
δηδάζθσλ ηά Παζήκαηα ηνχ σηήξνο, θαί ηήλ Αλάζηαζηλ, δη' ήο αλέζηεκελ, εθ
κλεκάησλ άπαληεο ηήο καηαηφηεηνο.
Θενηνθίνλ
Δπξψλ ζε ηψλ Αγγέισλ θαζαξσηέξαλ, ππέδπ ηήλ γαζηέξα ζνπ ηήλ αγίαλ, ν
θψο νηθψλ απξφζηηνλ Θενηφθε, θαί ψθζε άλζξσπνο, εθ ζνχ ζαξθνχκελνο,
ελ δπζί ηαίο θχζεζη γλσξηδφκελνο.
Ο Δηξκφο
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, Οπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν
Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ

Χο αζηέξεο κέγηζηνη ηήλ νηθνπκέλελ, επζεβείαο ιάκςεζη, θσηαγσγνχληεο
επζεβψο, εηο ηφλ αηψλα δνμάδεζζε, ζαπκαηνθφξνη Κπξίνπ Απφζηνινη.
Θενηνθίνλ
Σάο αρξάληνπο ρείξάο ζνπ Παξζελνκήηνξ, εθαπινχζα ζθέπαζνλ, ηνχο
πεπνηζφηαο επί ζνί, θαί ηψ Τηψ ζνπ θξαπγάδνληαο, Πάζη πεξάζρνπ Υξηζηέ ηά
ειέε ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δπί μχινπ βιέπνπζα, αλαξηεζέληα, ηφλ Τηφλ ζνπ Πάλαγλε, ζπιάγρλα
κεηξψα γνεξψο, ζπαξαηηνκέλε εθξαχγαδεο, Οίκνη! πψο έδπο, ηφ θψο κνπ ηφ
άρξνλνλ;
Χδή δ'
Τκλψ ζε αθνή γάξ Κχξηε,
Ηζρχτ, ηνχ ηά πάληα Κηίζαληνο, δηειζφληεο ηήλ νηθνπκέλελ, θαζά πεξ
ππφπηεξνη, εζψζαηε ηνχο ελ πειάγεη, δεηλψο ζενθφξνη θηλδπλεχνληαο, θαί
γαιελφλ πξφο φξκνλ σδεγήζαηε.
ηεξίδσλ, παξεηκέλαο έλδνμε, δηαλνίαο ηψ ιφγσ ίια, ζχλ Παχισ ηψ θήξπθη,
πεπφξεπζαη εηο πάληα θφζκνλ, πνιινίο πεηξαζκνίο πεξηαληινχκελνο, θαί ηφλ
σηήξα άπαζη θεξχηησλ ηξαλψο.
Μεγίζηνηο αγαζνίο θνζκνχκελνο, ζπκπεπφξεπζαη εμ Δψαο, κέρξηο απηήο
Γχζεσο, ψζπεξ αθηίο, ηψ Παχισ ίια ζνθέ, θσηαπγήο ειίσ πέινληη, θαί ηψλ
εζλψλ θαξδίαο εθσηίζαηε.
Αηλείζζσ, Κξήζθεο θαί Αλδξφληθνο, θαί ζχλ ίια κεγαιπλέζζσ, ηινπαλφο
ζήκεξνλ, Δπαηλεηφο ηε επαηλείζζσ Υξηζηνχ, ηήο ακπέινπ ρξεκαηίδνληεο
βφηξπεο, γιεχθνο ζηάδνληεο ζσηήξηνλ.
Θενηνθίνλ
Θαπκάησλ, ππεξέρνλ πέθπθε, ηφ ελ ζνί γελφκελνλ ζαχκα, λνκίκσλ γάξ
άλεπζελ, ηήο θχζεσο ηφλ λνκνδφηελ Υξηζηφλ, απνηίθηεηο, ηήλ παξάβαζηλ ηψλ
πξνπαηφξσλ, ιχνληα Παλάκσκε.
Χδή ε'
Ο θσηηζκφο
Ήξζε ηψλ ζψλ, Μαζεηψλ ππεξάλσ ηψλ νπξαλίσλ, ε κεγαινπξέπεηα
θεξπηηφλησλ, ηνίο επί γήο ζνπ, ηήλ ζεπηήλ παξνπζίαλ, θαί ηά πάζε θαί ηήλ
αλάζηαζηλ, Λφγε ηνχ Θενχ, Ηεζνχ ππεξάγαζε.
Σφ δηαπγέο, θαί ππέξιακπξνλ ζθεχνο ηνχ Παξαθιήηνπ, ηψλ πεπιαλεκέλσλ
ηήλ νδεγίαλ, Θεζζαινλίθεο ηφ πεξίδνμνλ εχρνο, Απνζηφισλ ηφ
εγθαιιψπηζκα, ηφλ ηινπαλφλ ηφλ ζνθφλ επθεκήζσκελ.
Αλδξεησζείο, θεξσλχκσο ηνχ Λφγνπ ηή ζπκκαρία, πάλζνθε Αλδξφληθε
δηαζεεηο, επηζηεξίδσλ παξεζείζαο θαξδίαο, επεξείαηο ηνχ πνιεκήηνξνο, θαί

θσηαγσγψλ εηο Θενχ θαηαλφεζηλ.
Θενηνθίνλ
έ ν Γαπτδ, πξνδηέγξαςελ φξνο ηεηπξσκέλνλ, φξνο ηνχ Θενχ εκψλ, φξνο
πίνλ, ελ ζνί γάξ Κφξε, εγλσξίζζεζαλ ηνχηνπ, αη πνξείαη ζάξθα
πησρεχζαληνο, θαί πξφο ηφ αξραίνλ εκάο επαλάμαληνο.
Χδή ο'
Πξφο Κχξηνλ εθ θήηνπο
Τςνχκελνη πξφο Κχξηνλ, θαζαξαίο ζπλλεχζεζη, ηνχο θαηαλεχζαληαο,
απσιείαο πξφο ηά βάξαζξα, εηιθχζαηε ζνθνί, χςνο πξφο νπξάληνλ, πςειήο
ζεσξίαο θαί πξάμεσο.
Μνλάδα κέλ νπζία, ραξαθηήξζη Σξηαδα δέ, ζενκαθάξηζηνη, ελ ηνίο πέξαζη
θεξχμαληεο, πνιχζενλ αριχλ, παληειψο ειχζαηε, θαί θσζηήξεο ςπρψλ
αλεδείρζεηε.
Νεπξψζαο ζνπ Υξηζηφο ηφλ ινγηζκφλ, Κξήζθε πάλζνθε, ηήο ελ Γαιιία ζε,
Καξρεδφλνο Αξρηπνίκελα, σο ηνχηνπ καζεηήλ, επζεβψο απέδεημε,
πιαλσκέλνηο ηήλ ηξίβνλ δεηθλχνληα.
Θενηνθίνλ
Χξαίαλ ζε θάιιεη, ν Πνηεηήο επξάκελνο, ελ ζνί εζθήλσζε, θαί σξαίνο ππέξ
άπαληαο, πηνχο ηψλ γεγελψλ, ψθζε ζσκαηνχκελνο, Παλαγία Παξζέλε
παλχκλεηε.
Ο Δηξκφο
«Πξφο Κχξηνλ εθ θήηνπο, ν Ησλάο εβφεζε, χ κε αλάγαγε, εθ ππζκέλνο Άδνπ
δένκαη, ίλα σο Λπηξσηή, ελ θσλή αηλέζεσο, αιεζείαο ηε πλεχκαηη ζχζσ ζνη».
πλαμάξηνλ
Σή Λ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ
Δβδνκήθνληα, ίια, ηινπαλνχ, Κξήζθεληνο, Δπαηλεηνχ θαί Αλδξνλίθνπ.
ηίρνη
Δπαηλεηφο Κξήζθεο ηε θαί ηινπαλφο,
ίιαο θαί Αλδξφληθνο, αηλείζζσλ άκα.
Πέλη' έβαλ εθ βηφηνπ κχζηαη Θενχ ελ ηξηαθνζηή.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Ηνπιίηηεο ηήο εθ
Καηζαξείαο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Ρήηνξεο αλεδείρζεζαλ
Σά ζθεχε ηά ρσξήζαληα πάζαλ, ηνχ Παξαθιήηνπ ηήλ ράξηλ, θαί ηνχο δνρεία
ηήο πιάλεο γεγελεκέλνπο, απνηειέζαληα δεθηνχο Θεψ, ίιαλ θαί ηινπαλφλ,
πκλήζσκελ ελζέσο.

Οπθ έζηηλ ηθαλφο ηηο επαηλείλ, Δπαηλεηφλ ηφλ ζαπκαζηφλ, ζπλεκνξθψζε γάξ
Υξηζηψ' ηά δη' απηφλ ππνζηάο παζήκαηα, βαζηιείαο ηε ζπκκεηέζρε ηήο απηνχ,
θαιψο εγσληζκέλνο.
Τκλείζζσ Κξήζθεο άζκαζη ζείνηο, ν θεθξπκκέλαο ηάο νδνχο, ηάο ηνχ Υξηζηνχ
ππνδείμαο, θαί θαηαθξίλαο ελ ηή ζαξθί απηνχ, ηήλ θαηάθξηηνλ ακαξηίαλ, θαί
πνιινχο αθαηαθξίηνπο δείμαο.
Θενηνθίνλ
Λχζφλ κνπ ηάο ζεηξάο ηψλ πηαηζκάησλ, ηή κεζηηεία ζνπ Αγλή, θαί ηή αγάπε
ηειείσο ηνχ αγαζνχ Τηνχ ζνπ πξφζδεζνλ, καθξπλφκελνλ θαζ' εθάζηελ εμ
απηνχ, εδνλψλ αηφπσλ.
Χδή ε'
Σψ δφγκαηη ηψ ηπξαλληθψ
Οπθ έδσθαλ χπλνλ νθζαικνίο, νη άγξππλνη ηνχ Λφγνπ ππεξέηαη, έσο νχ
χπλνπ βαξένο πηζηνχο, πιάλεο ειπηξψζαλην, θαί θσηφο θαί εκέξαο, πηνχο
ελαπέδεημαλ.
Γελφκελνη άξκα ηνχ Θενχ, εθηήζαζζε απηφλ εληνρνχληα, πξφο επνπξάληνλ
λχζζαλ εκάο, Απφζηνινη έλδνμνη, θαί ηά άξκαηα πάληα ηήο πιάλεο
ζπληξίβνληα.
Ο πάλζνθνο ίιαο σο Υξηζηνχ, δηάθνλνο αμίσο επαηλείζζσ, θαί ζχλ απηψ
δνμαδέζζσ πηζηψο, Κξήζθεο θαί Αλδξφληθνο, νη θσζηήξεο, νη πάληα ηά έζλε
θσηίζαληεο.
Σξηαδηθφλ
Τκλήζσκελ ηήλ δσαξρηθήλ, Σξηάδα ραξαθηήξζη ηξηζζνπκέλελ, γλσξηδνκέλελ
δέ θχζεη κηά, θαί ςάιινληεο είπσκελ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ο Δηξκφο
«Σψ δφγκαηη ηψ ηπξαλληθψ, νη φζηνη ηξείο Παίδεο κή πεηζζέληεο, ελ ηή θακίλσ
βιεζέληεο, Θεφλ σκνιφγνπλ ςάιινληεο, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ
Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Ζ ηφλ πξφ Ζιίνπ
Ηαηξνί ςπρψλ ηε, θαί ζσκάησλ γεγφλαηε ζσηήξηνη, πλεπκαηηθνίο θαξκάθνηο
εθθαζαίξνληεο, ηνχο λνζνχληαο θαί πγηείο, δεηθλχληεο ακθνηέξσζελ,
ζενθεγγείο Απφζηνινη, φζελ αμίσο καθαξίδεζζε.
θζεηε ηή δέζεη, ηνχ Πλεχκαηνο αλάπηνληεο σο άλζξαθεο, θαί ηφλ θξπκφλ ηήο
πιάλεο δηειχζαηε, θαί θαξδίαο ηάο πεγλπκέλαο πίζηεη θαηεζάιςαηε, θαί πξφο
ηφ έαξ Πάλζνθνη, ηήο ζσηεξίαο σδεγήζαηε.
ηεζψκεζα ρνξείαλ, ελ νίθσ ηνχ Θενχ εκψλ δνμάδνληεο, ηινπαλφλ θαί ίιαλ

θαί Αλδξφληθνλ, θαί ηφλ κέγαλ Δπαηλεηφλ, θαί Κξήζθεληα ηφλ πάλζνθνλ, σο
αιεζείαο θήξπθαο, θαί πξεζβεπηάο εκψλ ππάξρνληαο.
Ζ αγησηάηε θαί πιήξεο, ραξηζκάησλ ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί ηεξά θαί φλησο
αμηέπαηλνο, πκψλ κλήκε ζενπξγηθαίο, αθηίζη θαηαπγάδνπζα, ηψλ επζεβψλ ηφ
πιήξσκα, πκλείλ πκάο ζνθνί πξνηξέπεηαη.
Θενηνθίνλ
Φείζαί κνπ ν κέιισλ ελ δφμε, πάιηλ έξρεζζαη ζεφηεηνο, θξίλαη ηήλ
νηθνπκέλελ παληνδχλακε, ηθεζίαηο ηήο απεηξάλδξσο, Γέζπνηα ηεθνχζεο ζε,
θαί κή εηο πχξ εθπέκςεο κε, θαηεγλσζκέλνλ ακαξηήκαζηλ.
Ο Δηξκφο
«Ζ ηφλ πξφ Ζιίνπ θσζηήξα, ηφλ Θεφλ εμαλαηείιαληα, ζσκαηηθψο εκίλ
επηδεκήζαληα, εθ ιαγφλσλ παξζεληθψλ, αθξάζησο ζσκαηψζαζα,
επινγεκέλε πάλαγλε, ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Καί ε ινηπή, Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΛΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί δηθαίνπ Δπδνθίκνπ, θαί Πξνεφξηηα ηήο
πξνειεχζεσο ηνχ Σηκίνπ ηαπξνχ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
πξνζφκνηα ηνχ ηαπξνχ γ'.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
χκπαζα θχζηο αλζξψπσλ λχλ πξνεφξηαδε, ραξκνληθψο θαί ζθίξηα, ηνχ
ηαπξνχ γάξ ηφ μπινλ, κέιιεη πξνηεζήλαη πάζη πηζηνίο, ηαηξείνλ αδάπαλνλ,
θαί λνζεκάησλ ιπηήξηνλ θαί παζψλ, θαί παληνίσλ πεξηζηάζεσλ.
Γεχηε θαηίδσκελ μέλνλ πηζηνί ηεξάζηηνλ, πψο ηνχ ηαπξνχ ηφ μχινλ,
θαηαπαχεη θινγψζεηο, θνηκίδεη αιγεηδφλαο, πάζνπο παληφο, απαιιάηηεη ηνχο
θάκλνληαο, Πξνενξηάζσκελ ηνίλπλ, θαί ηή απηνχ, πξνειεχζεη λχλ
ζθηξηήζσκελ.
Εψληεο φκνχ θαί ζαλφληεο πξνεπηξεπίζζεηε, ηήο γάξ δσήο ηφ μχινλ, ηφ ηφλ
Άδελ λεθξψζαλ, ν θχιαμ ηψλ αλζξψπσλ, ε ηψλ λεθξψλ εμαλάζηαζηο
έξρεηαη, πάζη ηήλ άθζνλνλ ράξηλ λχλ παξαζρείλ, ηνίο αηηνχζη κεηά πίζηεσο.
Καί ηνχ Αγίνπ γ' κνηα
Μαθαξηψηαηνλ ηέινο εχξεο Δπδφθηκε, επδνθηκήζαο ζείαηο, αξεηαίο
θεξσλχκσο, θαί θφζκνπ ηαίο απάηαηο κή ζπγρσζζείο, αιιά ιάκςαο
θαηδξφηεξνλ, ηψλ ηνχ ειίνπ αθηίλσλ θαί ηψλ πηζηψλ, θαηαπγάζαο ηά

ζπζηήκαηα.
Ζ ειεήκσλ θαξδία θαί επζπκπάζεηνο, ν ηήο αγάπεο ιχρλνο, νξθαλψλ ν
πξνζηάηεο, γπκλψλ θαί πελνκέλσλ ν ζθεπαζηήο, ζσθξνζχλεο ηφ άγαικα,
ηψλ εληνιψλ ηνχ Κπξίνπ ν πιεξσηήο, επθεκείζζσ λχλ Δπδφθηκνο.
Σή θαζαξά ζνπ θαξδία Θεφλ εδήηεζαο, θαί ηά ηνχ θφζκνπ πάληα, εβδειχμσ
εδέα, Δπδφθηκε ζεφθξνλ, φζελ πηζηψο, θαί ηψλ θφπσλ αληάκεηςηλ, παξά
Θενχ εθνκίζσ παλαιεζψο, σο ελ ηέιεη πεθαλέξσηαη.
Γφμα... Σνχ Αγίνπ Ήρνο β'
Παληφο Γηθαίνπ κλήκε κεη' εγθσκίσλ γίλεηαη, κεζ' ψλ θαί ε ζή, ζεξάπνλ
Υξηζηνχ Δπδφθηκε, φπινλ γάξ έζρεο ηαπξφλ, θαί θξάηνο αήηηεηνλ, Σξηάδνο
νκννπζίνπ πίζηηλ, δηά ηνχην κεη' Αγγέισλ, ζπλαλαπαχε αείκλεζηε.
Καί λχλ... Σνχ ηαπξνχ
Ο απηφο
χ κνπ ζθέπε θξαηαηά ππάξρεηο, ν ηξηκεξήο ηαπξφο ηνχ Υξηζηνχ, αγίαζφλ
κε ηή δπλάκεη ζνπ, ίλα πίζηεη θαί πφζσ πξνζθπλψ θαί δνμάδσ ζε.
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Σνχ ηαπξνχ
Ήρνο πι. β'
ηαπξέ ηνχ Υξηζηνχ, Υξηζηηαλψλ ε ειπίο, πεπιαλεκέλσλ νδεγέ,
ρεηκαδνκέλσλ ιηκήλ, ελ πνιέκνηο λίθνο, νηθνπκέλεο αζθάιεηα, λνζνχλησλ
ηαηξέ, λεθξψλ ε αλάζηαζηο, ειέεζνλ εκάο.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Δθ γήο ν θαιέζαο ζε, πξφο αησλίνπο κνλάο, ηεξεί θαί κεηά ζάλαηνλ
αδηαιψβεηνλ, ηφ ζψκά ζνπ, Άγηε, ζχ γάξ ελ ζσθξνζχλε, θαί ζεκλή πνιηηεία,
κάθαξ επνιηηεχζσ, κή κνιχλαο ηήλ ζάξθα, δηφ ελ παξξεζία Υξηζηψ,
πξέζβεπε ζσζήλαη εκάο.
Γφμα... Καί λχλ...
ψζνλ Κχξηε ηφλ ιαφλ ζνπ, θαί επιφγεζνλ ηήλ θιεξνλνκίαλ ζνπ, λίθαο ηνίο
βαζηιεχζη ζνπ θαηά βαξβάξσλ δσξνχκελνο, θαί ηφ ζφλ θπιάηησλ, δηά ηνχ
ηαπξνχ ζνπ πνιίηεπκα.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ ν
παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Τκλψ κάθαξ ζνχ ηνχο παλεπζεβείο ηξφπνπο. Ο Ησζήθ.

Χδή α' Ήρνο β'
Δλ βπζψ θαηέζηξσζε
Όςεινλ ηφλ βίνλ εζρεθψο, θαί ηαίο αλαβάζεζη, ηαίο ζετθαίο νινιακπήο
γελφκελνο, θσηηζκφλ κνη αίηεζαη, επθεκνχληί ζνπ, ηά ζεπηά ππνηεξήκαηα,
νίο επδνθηκήζαο, έηπρεο ψλ ήιπηζαο Δπδφθηκε.
Μπξηπλφνπο ζηέξγσλ δηδαράο, θαί ηαίο αλαπηχμεζη, ηψλ ηεξψλ, Γξαθψλ
ελαζρνινχκελνο, εδνλψλ εμέθιηλαο, Πακκαθάξηζηε, ην δπζψδεο θαί άηηκνλ,
θαί επσδηάζζεο, ζείαηο αξεηαίο θαιισπηδφκελνο.
Νπζηαγκφλ βιεθάξσλ εθ ςπρήο, Μάθαξ απεδίσμαο, επαγξλπλψλ θαί Θεψ
ζπγγηλφκελνο, ηαίο παλλχρνηο ζηαζεζη, κή θακπηφκελνο ηαίο αλάγθαηο ηήο
θχζεσο, φζελ πξφο εκέξαλ, φλησο ηήλ αλέζπεξνλ θαηήληεζαο.
Θενηνθίνλ
Χο παζηάδα έκςπρνλ Θενχ, θαί ζπκηαηήξηνλ, ηνχ λνεηνχ θαί θσηνθφξνπ
άλζξαθνο, ηήλ αεηκαθάξηζηνλ, αλπκλήζσκελ, Θενηφθνλ θξαπγάδνληεο, Υαίξε
ε αηηία, ηήο ζσηεξηψδνπο αλαπιάζεσο.
Χδή γ'
Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο
Ρεκάησλ δσεξχησλ πεγαίο πξνζέρσλ, εμέπηεο ηφ λάκα ηήο ζσηεξίαο,
εκέζαο ηήλ θαηάπηθξνλ ακαξηίαλ, θαί ςάιισλ έιεγεο, Θεψ Δπδφθηκε, Χο νπθ
έζηηλ, Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.
πκπάζεηαλ εθηήζσ ρξηζηνκηκήησο, δηελείκαο ηνλ πινχηνλ ηνίο δενκέλνηο,
νπξάληνλ ηφλ φιβνλ ζνη πξνμελνχληα, νχπεξ θαί έηπρεο, βνψλ Δπδφθηκε, Χο
νπθ έζηηλ Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.
Οηθεησζείο ηψ Κηίζηε αγάπε ζεία, εδέμσ ηήλ νπξάληνλ θιεξνπρίαλ, ηνχ μχινπ
ηήο δσήο δέ Μάθαξ κεηέρεηο, ζέζεη ζενχκελνο, θαί κέιπσλ έλδνμε, Χο νπθ
έζηηλ Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.
Θενηνθίνλ
Τπάξρνπζα Αγγέισλ ηηκησηέξα, ηφλ Κηίζηελ ηψλ Αγγέισλ ηή ζή λεδχτ,
εβάζηαζαο θαί ηέηνθαο Θενκήηνξ, βξνηψλ εηο ιχηξσζηλ, ηψλ κεισδνχλησλ
ζνη, σο νπθ έζηηλ άρξαληνο πιήλ ζνπ Γέζπνηλα.
Ο Δηξκφο
«Δλ πέηξα κε ηεο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, Οπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν
Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε».
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Δπδνθηκήζαο αγαζαίο εξγαζίαηο, εδνθηκάζζεο σο ρξπζφο ελ Κακίλσ, ηνίο
πεηξαζκνίο Δπδφθηκε ανίδηκε, φζελ κεηά ζάλαηνλ, αλαβιχδεηο πινπζίσο,

ζαχκαηα σο λάκαηα, θαί λνζήκαηα παχεηο, ππέξ εκψλ αεί εθδπζσπψλ, φπσο
πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ ιάβσκελ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο επί ζξφλνπ Υεξνπβίκ θαζεδφκελνο, θαί ελ ηνίο θφιπνηο ηνχ Παηξφο
απιηδφκελνο, σο επί ζξφλνπ θάζεηαη αγίνπ απηνχ, Γέζπνηλα ελ θφιπνηο ζνπ
ζαξθηθψο, ν Θεφο γάξ, φλησο εβαζίιεπζελ, επη πάληα ηά έζλε, θαί ζπλεηψο
λχλ ςάιινκελ απηψ, φλ εθδπζψπεη ζσζήλαη ηνχο δνχινπο ζνπ.
Χδή δ'
Διήιπζαο εθ Παξζέλνπ
Σά δφγκαηα ηψλ Παηέξσλ θπιάηησλ αιψβεηα, νξζφδνμνλ θξφλεκα, ζχ εθ
λεφηεηνο έζρεθαο, βίνλ αθειίδσηνλ, θαί επζπκπάζεηνλ γλψκελ Αμηάγαζηε.
Οχ ζχγρπζηο θνζκηθή νπθ αξρήο επηθξάηεηα, νπ δφμα επίθεξνο, ζνχ ηφλ πξφο
Κχξηνλ έξσηα, ήκβιπλελ Δπδφθηκε, αιι' επδνθίκεζαο φλησο ζείαηο πξάμεζηλ.
Τςνχκελνο ηαίο ελζένηο κειέηαηο εθάζηνηε, ερζξφλ εηαπείλσζαο, θαί ηακάησλ
ελέξγεηαλ, είιεθαο Δπδφθηκε, θξίζεη δηθαία ηνχ πάληα δηεπζχλνληνο.
ηαιάδνπζα γιπθαζκφλ ε ζνξφο, ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, πινπζίσλ ηάζεσλ,
πάζε θαζαίξεη Δπδφθηκε, πίζηεη ηψλ ηηκψλησλ ζε, θαί θαηαθιέγεη δαηκφλσλ
πάζαο θάιαγγαο.
Θενηνθίνλ
Παλχκλεηε ζηξαηεγίαηο ηφλ άλσ πκλνχκελνλ, Θεφλ απεθχεζαο, άλζξσπνλ
φλησο γελφκελνλ, φλ ππέξ ηψλ δνχισλ ζνπ, εθδπζσπνχζα κε παχζε
αεηπάξζελε.
Χδή ε'
Ο θσηηζκφο
Αίγιε ζεπηή, ηήο αγλείαο ζεφθξνλ ιειακπξπζκέλνο, λφκσ, ηε ηψ ηαχηεο
ζπκπεθξαγκέλνο, λχθηα ηνχβίνπ απξνζθφπησο δηέβεο, ζεσξίαηο ζείαηο
πηεξνχκελνο, Μάθαξ θαί πξφο ζείαλ, δσήλ θαηεζθήλσζαο.
Νχλ επί ζνί, ζαχκα κέγα νξάηαη, θαί ζάκβνπο πιήξεο, πψο κεηά θεδείαλ
φλησο ρξνλίαλ, δηαηεξείηαη αδηάιπηνλ Μαθαξ, ζνχ ηφ ζψκα ελ ηάθσ θείκελνλ,
θξίκαζηλ νίο νίδε, Θεφο ν δνμάδσλ ζε.
Δχγε ηήο ζήο, πξφο Θεφλ παξξεζίαο, εχγε ηνχ πφζνπ, νχπεξ εθ θαξδίαο
πξφο ηνχηνλ έζρεο, επδνθηκήζαο θεξσλχκσο, θαί ιάκςαο παξαδφμσο ζείαηο
ιακπξφηεζη, θαί θαηαθαηδξχλαο, πηζηψλ ηά ζπζηήκαηα.
Θενηνθίνλ
Τπέξ εκψλ, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα Παξζελνκήηνξ, πάληνηε δπζψπεη ηψλ
ζέ πκλνχλησλ, ηνχ ιπηξσζήλαη εθ παζψλ, θαί θηλδχλσλ, ςπρνθζφξσλ θαθψλ
θαί ζιίςεσλ, θαί αησληδνχζεο, θινγφο θαί θνιάζεσο.

Χδή ο'
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
ηαιαγκνχο γιπθπηάηνπο εζηάιαμαλ, Μάθαξ νη ηδξψηέο ζνπ, θαί αγαιιίαζηλ,
θαί ηακάησλ έιιακςηλ, εηο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ αίλεζηλ.
Δλ αχιαίο ηνχ Θενχ αλεβιάζηεζαο, άκπεινο πνιχθνξνο, επθιεκαηήζαζα,
θαί αξεηψλ ηνχο βφηξπαο, γεσξγψ ηψλ ςπρψλ εζεζαχξηζαο.
Βαζηιείαλ Θενχ επεπφζεζαο, θαί θαηά παζψλ βαζηιεχζαο Ανίδηκε, θαη'
επδνθίαλ θξείηηνλα, ηήο ραξάο ηψλ Γηθαίσλ επέηπρεο.
Θενηνθίνλ
Δθιεθηή ηψ Θεψ ερξεκάηηζαο, σο σξαηνηάηε ρσξίνλ επξχρσξνλ, ηνχηνπ
Παξζέλε γέγνλαο, θαί παζηάο θαί ιπρλία θαί ηξάπεδα.
Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
πλαμάξηνλ
Σή ΛΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί Γηθαίνπ Δπδνθίκνπ.
ηίρνη
Σφλ ζείνλ Δπδφθηκνλ, ψ βίνο γέισο,
Σφ ζείνλ επδφθεζελ εθζηήλαη βίνπ.
Γέρλπηαη Δπδφθηκνλ πξψηε ηάθνο ελ ηξηαθνζηή.
Ο άγηνο Ησζήθ ν απφ Αξηκαζαίαο, ν θεδεπηήο ηνχ Γεζπφηνπ Υξηζηνχ,
ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
Οη άγηνη δψδεθα κάξηπξεο νη Ρσκαίνη μίθεη ηειεηνχληαη.
Σή απηή εκέξα, ε αλάκλεζηο ηψλ Δγθαηλίσλ ηνχ ζεβαζκίνπ νίθνπ ηήο
ππεξαγίαο Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ ηνχ ελ Βιαρέξλαηο, έλζα απφθεηηαη ε
Αγία νξφο.
Καί πξνεφξηηα ηνχ ηηκίνπ θαί δσνπνηνχ ηαπξνχ, ήηνη ε εμέιεπζηο απηνχ
εθ ηνχ βαζηιηθνχ Παιαηίνπ εηο ηήλ πφιηλ.
ηίρνη
Οίθνπ πξνειζψλ, ηαπξνο ηψλ Βαζηιέσλ,
Οίθνηο ενξηάο πξνμελεί ηνίο ελ πφιεη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Αληίζενλ πξφζηαγκα
Ηζρπτ ξσλλχκελνο, ηνχ Εσνδφηνπ, ζαξθφο θαηεθξάηεζαο, νξέμεσλ Παλφιβηε,
θαί λνχλ αλεπηέξσζαο πξφο ηά νπξάληα, κέιπσλ ζπληνλψηαηα, ν ψλ

επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο.
απηφλ εμεπγέληζαο, εεγελεζηάηνπο, ηνχο Σξφπνπο θηεζάκελνο, λνφο
αθεξαηφηεηη, κειέηε ζρνιάδσλ δέ, ηψλ ζενπλεχζησλ Γξαθψλ, φιελ ζνπ ηήλ
έθεζηλ Θεψ, ηψ παληεπφπηε Μάθαξ αλέηεηλαο.
Σά άλσ βαζίιεηα, ηήλ άλσ πφιηλ, Θενχ ηφλ Παξάδεηζνλ, Γηθαίσλ ηήλ
απφιαπζηλ, ηξπθήλ ηήλ αλφζεπηνλ, φιβνλ ηφλ άζπινλ, θέγγνο ηφ αλέζπεξνλ
επξείλ, θαηεμηψζεο Μάθαξ Δπδφθηκε.
Ρεφλησλ ηφ άζηαηνλ θαηαλνήζαο, ςπρήο ηά θηλήκαηα, Θεφλ πξνο κφλνλ
ίζπλαο, εμ νχ ειιακπφκελνο ζείαηο ιακπξφηεζη, βίνπ ηά πξνζθφκκαηα νθέ,
αλεκπνδίζησο φλησο παξέδξακεο.
Θενηνθίνλ
Ολ έηεθεο Γέζπνηλα αεί δπζψπεη, δνπιείαο ξπζζήλαί κε, παζψλ, θαί
θαηαθξίζεσο, θαί ηήο ζπλερνχζεο κε δεηλήο πσξψζεσο, θαί ηήο ηψλ
ζιηβφλησλ κε αεί, επηθξαηείαο ζενραξίησηε.
Χδή ε'
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Πχξ ελλνψλ ηφ θνβεξφλ, πξφ ηνχ ζξφλνπ ηνχ Θενχ κέιινλ εθρείζζαη,
θαηαλχμεη θαξδίαο, ζεξκνχο εθρέεηο θξνπλνχο, δαθξχσλ ελαπνηεθξνχληάο
ζνη, ηψλ παζψλ θακίλνπο, Δπδφθηκε ζεφθξνλ.
ινλ κεηέζεθαο ζαπηνχ, πξφο ηφλ Κχξηνλ νθέ ςπρήο ηφλ πφζνλ, θαί απηψ
εθνιιήζεο αλαβνψλ ςαικηθψο, Υξηζηέ κνπ, ηιχνο κε ιχηξσζαη, ηψλ
ζαλαηεθφξσλ παζψλ εηο ηνχο αηψλαο.
Τπνκνλή θαξηεξηθφο, θαί θαξδία ηαπεηλφο, ζχ θαζσξάζεο, ζπκπαζήο
δενκέλνηο, ήζνο πξνζθέξσλ ρξεζηφλ, θαί ηξφπνπο ελαξέηνπο Πάληηκε, νίο
επδνθηκήζαο, ζαπκάησλ βξχεηο ράξηλ.
χλεζηλ έρσλ ζετθήλ, πιεξσηήο Γεζπνηηθψλ ψθζεο ινγίσλ, δεμηάο ζηέξγσλ
ηξίβνπο, ηάο επσλχκνπο ζαθψο, εθθιίλαο σο έλλνπο θαί θξφληκνο,
ππεξεπινγψλ ηφλ Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ο ηνχ Αδάκ Γεκηνπξγφο, εμ αηκάησλ ζνπ αγλψλ δεκηνπξγείηαη, θαί
γαιαθηνηξνθείηαη ν δηαηξέθσλ πλνήλ, Παξζέλε Θενηφθε άπαζαλ, φζελ σο
Θενχ ζε δνμάδνκελ Μεηέξα.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ
θιφγα εηο δξφζνλ κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'

Αλάξρνπ Γελλήηνξνο
Ηδείλ εθηέκελνο, ηήλ δφμαλ ηνχ Θενχ εκψλ, αξεηψλ επκνξθία ζαπηφλ
εθάιιπλαο, θαί ιακπαδεθφξνο εηζήιζεο εηο θσηεηλνχο, λπκθψλαο Αγγέισλ,
ζπλψλ ηψ Γεζπφηε ζνπ, απνιαπσλ ηήο ζεψζεσο.
Χο φξζξνο σο ήιηνο, αλέηεηιελ ε κλήκε ζνπ, ηάο ελ δφθσ θαξδίαο
θαηαθσηίδνπζα, ζχ γάξ θαί θσηφο θαί εκέξαο, σο αιεζψο πηφο εγλσξίζζεο,
ζεφθξνλ Δπδφθηκε, δηά ηνχηφ ζε γεξαίξνκελ.
νθία θνζκνχκελνο, θαί γλψζεη ιακπξπλφκελνο, ηαπεηλψζεη Καξδίαο
σξατδφκελνο, χςεη πνιηηείαο εκπξέπσλ, πξφο λνεηάο, επέβεο επαχιεηο, κεζ'
ψλ εκψλ κλήζζεηη, ηψλ ηηκψλησλ ζε Δπδφθηκε.
Ζκέξαλ ενξηηνλ, θαί σθειείαο πξφμελνλ, ηήλ ζεπηήλ ζνπ ηεινχκελ εθ γήο
κεηάζηαζηλ, ζχ γάξ ηνχ Κπξίνπ ζεξάπσλ, θαί ηψλ απηνχ, εληνιψλ εξγάηεο,
ψθζεο αλεπαίζρπληνο, αμηάγαζηε Δπδφθηκε.
Θενηνθίνλ
Φσηφο ελδηαίηεκα, ηνχ πάληαο θαηαπγάζαληνο, θαί ζθελή θαζσξάζεο
ζενραξίησηε, γέθπξα θαί θιίκαμ πξφο χςνο ηνχο γεγελείο, αλάγνπζα Κφξε,
δηφ ζε γεξαίξνκελ, θαί Πηζηψο ζε καθαξίδνκελ.
Ο Δηξκφο
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Αγίνπ
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο
Καί δψλ Δπδφθηκνο ψθζεο, θαηά παζψλ παληνδαπψλ, θαί λχλ εηζέηη
ππάξρεηο, πεγή ζαπκάησλ ηειαπγήο, εμ ήο θαζαίξνληαη πάζε, ςπρψλ νκνχ
θαί ζσκάησλ.
Σνχ ηαπξνχ
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε
ηαπξφο πξνενξηάδεηαη, θαί θφζκνο αγηάδεηαη, ηάμεηο Αγγέισλ πκλνχζη, ηφλ
δη' εκάο ζηαπξσζέληα, θαί ζπκπαλεγπξίδνπζηλ, εκίλ θαί ζπλαγάιινληαη,
δαπτηηθψο θξαπγάδνληεο, Δηξγάζαην ζσηεξίαλ, ελ κέζσ γήο ν Γεζπφηεο.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.

