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17 Παξαθιεηηθόο Καλώλ, Νενκάξηπξνο Αγίνπ 

Θενδώξνπ ηνπ Βπδαληίνπ, πνιηνύρνπ Μπηηιήλεο  
 

 

  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

Ψαικόο 142 Κύξηε εηζάθνπζνλ…. 

 

Δίηα ην, Θεόο Κύξηνο˙ θαη ην ηξνπάξηνλ. 

 

Ήρνο Γ’. Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ… 

Σσ αζινθόξσ ηνπ Χξηζηνύ ησ γελλαίσ, λπλ πξνζδξακόληεο νη 

πηζηνί, νκνθώλσο, ελ κεηαλνία, θξάμσκελ απηώ αιεζεί: Άγηε 

Θεόδσξε, Νενκάξηπο Κπξίνπ, ζπεύζνλ εμεινύ εκάο, από πάζεο 

αλάγθεο, θαη επεξείαο, κάθαξ, ηνπ ερζξνύ, ηαηο πξνο Θεόλ ηθεζίαηο 

ζνπ, έλδνμε. 

 

Γόμα. Απνιπηίθηνλ. Ήρνο δ΄. Ταρύ πξνθαηάιαβε. 

Σν πάληηκνλ ιείςαλνλ ηνπ Θενδώξνπ, πηζηνί, ελδόμσο ηηκήζσκελ 

σο ζεζαπξόλ ηηκαιθή, θαη πάληεο βνήζσκελ: ώζνλ εθ ησλ 

θηλδύλσλ, ηνπο πηζηώο ζε ηηκώληαο, σο πνηέ ζπ εξξύζσ, εθ 

παλώινπο ηελ πόιηλ, θαη πάληαο πεξηθξνύξεζνλ ηαηο ηθεζίαηο ζνπ. 

 

Καη λπλ… Θενηόθηνλ. 

Οπ ζησπήζσκελ πνηέ, Θενηόθε…. 

 

Ο Ν’ Ψαικόο. Διεεζόλ κε ν Θεόο 

 

 

Ωδή Α’. Ήρνο Γ’. Αξκαηειάηελ Φαξαώ εβύζηζε. 

Πξνο ηελ ζελ όλησο θξαηαηάλ αληίιεςηλ, νη ελ θηλδύλνηο πνιινίο, 

ζπζρεζέληεο, Μάξηπο, πεθεπγόηεο θξάδνκελ: πεύζνλ Χξηζηνύ 

Θεόδσξε, ξύζαη ζιίςεσο πάζεο, ηνπο ζε αεί καθαξίδνληαο, θαη ηα 

ζα δνμάδνληαο ηξόπαηα. 
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Πάζαηο ηδέαηο ιππεξώλ θπθινύκελνη, θαη αληηπλνίαηο αεί, ησλ 

ζθαλδάισλ βίνπ, ππέξ λνπλ βαιιόκελνη, πξνο ηελ ζελ, Θεόδσξε, 

ηαρηλήλ πξνζηαζίαλ πξνζπεθεπγόηεο, δεόκεζα, ηνύησλ ιπηξσζήλαη, 

παλεύθεκε. 

 

Σνπο θαζ΄εκώλ εγεηξνκέλνπο θιύδσλαο εμ ανξάησλ ερζξώλ, θαη 

ησλ νξσκέλσλ, θαη δεηλήλ θαηάιπζηλ, επαπεηινύληαο, Άγηε, ηε ξνπή 

πξεζβεηώλ ζνπ, εηο λελεκίαλ κεηάηξεςνλ, θαη θαηδξάλ γαιήλελ, 

Θεόδσξε. 

 

Θενηόθηνλ. 

Γελ εύθνξνλ Θενηόθε Γέζπνηλα, ζε δπζσπώ εθηελώο, ηελ 

αθαλζνθόξνλ πνίεζνλ, γεσξγία ελζέσ, ησλ πξεζβεηώλ ζνπ 

Παλάρξαληε, όπσο θαηά ρξένο δνμάδσ ζε. 

 

 

Ωδή Γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Πξνο Θενύ ζπ εδόζεο, δώξνλ πηζηνίο έλδνμε, ζε πξνζθαινπκέλνηο 

εθ πόζνπ, Μάξηπο Θεόδσξε, εθ ησλ θηλδύλσλ αεί, πάληαο 

ιπηξνύκελνο κάθαξ, ηαηο πξνο ηνλ θηιάλζξσπνλ, ζείαηο πξεζβείαηο 

ζνπ. 

 

Σηο ηζρύζεηελ όλησο, ζνπ εμεηπείλ Άγηε, ηαο ηεξαηνπξγίαο ελ θόζκσ, 

Μάξηπο, θαη ηελ βνήζεηαλ πξνζπεθεπγόηεο πηζηώο, κεηά δαθξύσλ 

αηηνύκελ, λεύζνλ ειεπζέξσζνλ εκάο Θεόδσξε. 

 

πλερόκελνη ζιίςεη, λπλ πξνο ηελ ζελ Άγηε, θξαηαηάλ αληίιεςηλ 

Μάξηπο, θαη ηελ βνήζεηαλ πξνζπεθεπγόηεο πηζηώο, κεηά δαθξύσλ 

αηηνύκελ, λεύζνλ ειεπζέξσζνλ εκάο Θεόδσξε. 

 

Θενηόθηνλ. 

Δπί ζνη ηαο ειπίδαο, κόλε Αγλή Γέζπνηλα, ηαο ηεο ζσηεξίαο κνπ 

πάζαο, λπλ αλαηίζεκη ˙ ελ ζνη ζαξξώλ εθ πνιιώλ, λπλ αλαγθώλ 

εθιπηξνύκαη, όζελ θαη κειινύζεο κε ξύζαη θνιάζεσο. 

 

Γηάζσζνλ από θηλδύλσλ εκάο ηνπο πίζηεη ζνη πξνζηόληαο, όηη 

πάληεο ηθεηηθώο πξνο ζε θαηαθεύγνκελ, σο κέγηζηνλ Θεόδσξνλ 

εκώλ πξέζβπλ. 
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Δπίβιεςνλ ελ επκελεία, Παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ θαη ίαζε ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

 

Αίηεζηο θαη ην Κάζηζκα. Ήρνο β΄. Τα άλσ δεηώλ. 

Μαξηύξσλ Χξηζηνύ, ηνηο δήκνηο αξηζκνύκελνο ζηεθάλσ ιακπξώ, 

αζιήζεσο θνζκνύκελνο, Νενκάξηπο έλδνμε, αζιεηά Θεόδσξε 

κέγηζηε, κε παύζε πξεζβεύσλ Θεώ ιπηξώζαζζαη εκάο, εθ παληνίσλ 

δεηλώλ. 

 

Ωδή Γ’. Σπ κνπ ηζρύο, Κύξηε. 

Καη πνπ ινηπόλ, έηεξνλ, εύξσ ππέξκαρνλ; Δη κε όλησο ζε 

αμηάγαζηνλ ηνλ ηνπ Χξηζηνύ λένλ αζιεηήλ; Όζελ ζνπ ηε ζθέπε, ηε 

θξαηαηά,κ λπλ Θεόδσξε, πξνζέδξακνλ ν ηάιαο, ελ θαηαλύμεη, 

θξαπγάδσλ ζνη ˙ εθ παληνίσλ κε ξύζαη θαθώζεσλ. 

 

Ιθεηηθώο Μάξηπο, Άγηε Θεόδσξε, Βπδαληίνπ ζείνλ κάθαξ 

βιάζηεκα, θαη Μπηηιήλεο θιένο, ήδε ζνη πξνζπίπησ, ελ ηαπεηλώζεη 

αηηνύκελνο, ηελ ζελ παλαιθεζηάηελ, αξξσγήλ ελ θηλδύλνηο, 

ζπλερόκελνο λπλ παλανίδηκε. 

 

Θενηόθηνλ. 

Νπλ εθ΄εκάο, έπλεπζαλ ζιίςελ, Άγηε, θαηαηγίδεο, θαη 

θαηαζηξσλλύεηλ ηε, επαπεηινύζηλ άξδελ βπζώ, ηεο απειπηζίαο, 

άζπεξ ηαηο αύξαηο δεήζεσλ ησλ ζσλ πξνο ηνλ Γεζπόηελ, ζηαζεξάλ 

εηο γαιήλελ δηακείςαη αηηνύκελ Θενλύκθεπηε. 

 

Ωδή Δ’. Ηλαηί κε απώζσ 

Δλ θηλδύλνηο ζε ξύζηελ, ελ ζπκθνξαίο ηε παξήγνξνλ εύξνηκη θαη 

πνηθίιαηο λόζνηο, δνθηκώηαηνλ όλησο αθέζησξα, αζιεηά Κπξίνπ, 

Νενκαξηύξσλ σξαηόηεο, αμηάγαζηε κάθαξ Θεόδσξε. 

 

Λύπεο άκεηξνο ζάινο, θαη ακέηξσλ ζιίςεσλ άπεηξα θύκαηα, ηεο 

ςπρήο ην ζθάθνο, ηεο εκήο θαηαθιύδνπζηλ, Άγηε, θαη κεθέηη θέξσλ, 

ηελ βίαλ ηνύησλ θαηαθεύγσ, πξνο ηελ ζελ πξνζηαζίαλ Θεόδσξε. 

 

Νενκάξηπο Κπξίνπ, αμηνκαθάξηζηε ζνθέ Θεόδσξε, ν αγρόλελ όλησο 

ππνζηάο ππέξ Χξηζηνύ ηεο πίζηεσο, ηνπο εκίλ ερζίσο, δηαθεηκέλνπο 

πξνο Χξηζηόλ ζαηο ιηηαίο θαηαζίγαζνλ. 
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Θενηόθηνλ. 

Αεηπάξζελε Κόξε, ραίξε Θενηόθε Μαξία Θεόλπκθε, ραίξε Θενύ 

δώληνο, όλησο έκςπρε πόιηο παλζαύκαζηε, ραίξε θιίκαμ ζεία, 

βξνηνύο αλλάγνπζα πξνο ύςνο νπξαλνύ από γεο ηνπο πκλνύληαο ζε. 

 

Ωδή ο’. Τελ δέεζηλ εθρεώ. 

Δθύθισζαλ σζεί θύλεο άγξηνη, νη ςπρώιεζξνη ερζξνί ηελ ζελ 

πνίκλελ, θαζπιαθηνύληεο αηηζάζσο, θαη εηο ηνλ Άδελ σζνύληεο θαη 

έιθνληεο ˙ ζπεύζνλ νπλ κάθαξ αζιεηά, θαη ηεο ηνύησλ καλίαο 

εμάξπαζνλ. 

 

Οη κώισπεο ηεο εκήο πξνζώδεζαλ, παλαζιίαο ηε ςπρήο θαη 

δπζηήλνπ, παξαρσξήζεη δηόπεξ Κπξίνπ, θαηεδηθάζζελ εηο ζιίςεηο 

θαη θάθσζηλ, δπλάκεη ησλ ζσλ πξεζβεηώλ αζιεηά κε Θεόδσξε 

ίαζαη. 

Ωο άγξηνη κνληνί ηελ άκπεινλ, ελεκήζαλην ςπρήο κνπ αζιίαο, ησλ 

δπζκελώλ επειζνύζαη θαθώζεηο, θαη παληειή απεηινύζηλ εξήκσζηλ 

˙ ηαηο ζαηο πξεζβείαηο πξνο Χξηζηόλ, Αζινθόξε, δηάζσζνλ δένκαη. 

 

Θενηόθηνλ. 

ηελώζεσο πάζεο ξύζαη Γέζπνηλα, θαη θηλδύλσλ κε, Παξζέλε, 

λαπηίαο ˙ ώζπεξ γαξ θύκαηα πάληνζελ, ζιίςεηο, ην ηεο ςπρήο κνπ 

ζθάθνο θπθιώζαζζαη, έκεηνλ λπλ, θζνξνπνηόλ, πξνμελνύζηλ σλ 

ιύηξσζαη Πάλαγλε. 

 

Γηάζσζνλ από θηλδύλσλ εκάο Θεόδσξε Μάξηπο, ηνπο ελ πίζηεη λπλ 

αθιηλεί πξνο ζε θαηαθεύγνληαο, πξεζβείαηο ζνπ πξνο Χξηζηόλ 

εππξνζδέθηνηο. 

 

Δπίβιεςνλ ελ επκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε, επη ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

 

Αίηεζηο θαη Κνληάθηνλ. Ήρνο Β’. 

Αζινθόξε Χξηζηνύ ηνπ Θενύ γελλαηόηαηε, νξζνδόμσλ απάλησλ 

πξνζηάηα νμύηαηε, κε παξίδεο ζσλ ηθεηώλ δεήζεσλ θσλάο ˙ 

αιι΄επάθνπζνλ θαη λπλ εκώλ Μάξηπο Θενδώξνπ ζνθέ, ησλ 

Λεζβίσλ ην θαύρεκα ˙ ιύηξσζαη εθ θηλδύλσλ θαη ζιίςεσλ εθ 

παληνίσλ, ηνπο ζε γεξαίξνληαο αεί, θαη ηηκώληαο ζνπ ηελ άζιεζηλ. 
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θαη ην Πξνθείκελνλ. 

Θαπκάζηνο ν Θεόο ελ ηνηο Αγίνηο απηνύ. 

ηίρνο. Σνηο Αγίνηο ηνηο ελ ηε γε απηνύ εζαπκάζησζελ ν Κύξηνο. 

 

Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Λνπθάλ (θα’ . 12-19). 

Δίπελ ν Κύξηνο ηνηο εαπηνύ καζεηαίο ˙ πξνζέρεηε από ησλ 

αλζξώπσλ ˙ επηβαινύζη γαξ εθ΄πκάο ηαο ρείξαο απηώλ θαη δηώμνπζη, 

παξαδηδόληεο εηο ζπλαγσγάο θαη θπιαθάο, αγνκέλνπο επη βαζηιείο 

θαη εγεκόλαο έλεθελ ηνπ νλόκαηόο κνπ ˙ απνβήζεηαη δε πκίλ εηο 

καξηύξηνλ. Θέζζε νπλ εηο ηαο θαξδίαο πκώλ κε πξνκειεηάλ 

απνινγεζήλαη ˙ εγώ γαξ δώζσ πκίλ ζηόκα θαη ζνθίαλ, ε νπ 

δπλήζνληαη αληεηπείλ νπδέ αληηζηήλαη πάληεο νη αληηθείκελνη πκίλ. 

Παξαδνζήζεζζε δε θαη ππν γνλέσλ θαη αδειθώλ θαη ζπγγελώλ θαη 

θίισλ, θαη ζαλαηώζνπζηλ εμ πκώλ, θαη έζεζζε κηζνύκελνη ππό 

πάλησλ δηα ην όλνκά κνπ, θαη ζξημ εθ ηεο θεθαιήο πκώλ νπ κε 

απόιεηαη ˙ ελ ηε ππνκνλή πκώλ θηήζαζζε ηαο ςπράο πκώλ. 

 

Γόμα Παηξί… 

Σαηο ηνπ Αζινθόξνπ… 

Καη λύλ. 

Σαηο ηεο Θενηόθνπ… 

Σηίρνο. Διεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο. Καη ην παξόλ Πξνζόκνηνλ. 

Ήρνο Πι. Β’.Όιελ απνζέκελνη. 

Ρύζαη πάληαο Άγηε, ηνπο λπλ ελ πίζηεη θαη πόζσ, επηθαινπκέλνπο ζε, 

εθ παληνίσλ ζιίςεσλ θαη θαθώζεσλ, ησλ ερζξώλ θάιαγγαο ηαο εμ 

ελαληίαο, ηζηακέλαο εκίλ έλδνμε, θαη απεηινύζαο ηε, ξίςαη απσιείαο 

εηο βάξαζξα, ησ μίθεη ησλ ζσλ ζύγθνςνλ, πξεζβεηώλ ζηεξξόθξνλ 

Θεόδσξε, ίλα ζεζσζκέλνη πκλώκελ επραξίζησο ελ σδαίο, ηελ πξνο 

εκάο ζνπ αληίιεςηλ Μάξηπο θαξηεξόςπρε. 

Έηεξνλ. 

Παλαγία Γέζπνηλα, ε πξνζηαζία ηνπ θόζκνπ, Άγγεινη, Αξράγγεινη, 

Απόζηνινη δώδεθα Θενζύιιεθηνη, ηνπ Χξηζηνύ Πξόδξνκε, Ισάλλε 

κάθαξ, Αζινθόξνη ηεζζαξάθνληα, ηέθαλε πξώηαζιε, Βίθησξ θαη 

Μελά θαη Βηθέληηε. Θεόδσξε Γεκήηξηε θαη ηξνπαηνθόξε Γεώξγηε 

ζπλ Αζαλαζίσ. Βαζίιεηε Γξεγόξηε Χξπζόζηνκε ζνθέ ζπλ Νηθνιάσ 

πξεζβεύζαηε ππέξ ησλ ςπρώλ εκώλ. 
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Ωδή Ε’. Οη εθ ηεο Ηνπδαίαο. 

Κιύδσλ θαθώλ θαηέιαβέ κε, θαη αλύπνηζηνο ρεηκώλ παληόο 

θηλδύλνπ. Νενκάξηπο Χξηζηνύ, Θεόδσξε γελλαίε, εηο όξκνλ κε 

γαιήληνλ θαζνδήγεζνλ ιηηαίο ζνπ. 

 

Με κε παξίδεο ηνλ ζνλ δνύινλ, ζνη πξνζπίπηνληα ςπρήο ελ 

ηαπεηλώζεη, θαη αηηνύληα ηελ ζελ πακάθαξ πξνζηαζίαλ, 

Νενκαξηύξσλ θαύρεκα, σ Θεόδσξε γελλαίε. 

 

Όιελ απηνύ ν βξνηνθόλνο, εμεθέλσζελ σο όλησο, ηελ θαξέηξαλ, 

θαη΄εκνύ ν δεηλόο, θαη όινλ ηξαπκαηίαλ θαηέζηεζελ ˙ αιι΄ίαζαη, 

πξνο Χξηζηόλ κε ζαηο πξεζβείαηο. 

 

Θενηόθηνλ. 

Δηδόλ ζε πόξξσζελ Πξνθήηα ελ ησ Πλεύκαηη ζε θσο ησ Παλαγίσ, 

ηελ ελ ζπιάρλνηο ην ππξ ην Θείνλ δεμακέλελ, ην θαηαθιέγνλ 

πηαίζκαηα ησλ αλζξώπσλ Θενηόθε. 

 

Ωδή Ζ’. Τνλ ελ Όξεη αγίσ. 

Πεξηζηάζεσλ ρείκαξξνη παληνίσλ, εμεηάξαμαλ ηνλ νίθνλ ηεο ςπρήο 

κνπ ˙ δην πξνο ζε θαηέθπγνλ θξαπγάδσλ ζνη ˙ ζηήξημόλ κε Μάξηπο, 

ζαηο πξνο ηνλ Γεζπόηελ πξεζβείαηο εππξνζδέθηνηο. 

 

πλερόκελνο ζιίςεζηλ ακέηξνηο, απειπίζζελ ηνπ δελ ν ζνο νηθηξόο 

ηθέηεο ˙ αιιά ζαξξώλ ηε ζε Χξηζηέ ρξεζηόηεηη, ζώζνλ κε βνώ ζνη, 

ηαηο ηνπ λενάζινπ πξεζβείαηο Θενδώξνπ. 

 

πλεζεία εηηώκελνο θαθίζηε, δηαπξάηησ έξγα επαμία γεέλλεο, 

εληεύζελ νπλ πνηθίιαηο πεξηπέπησθα ζιίςεζηλ ν ηάιαο ˙ σλ κε 

Νενκάξηπο Θεόδσξε λπλ ξύζαη. 

 

Θενηόθηνλ. 

Μπζηηθόλ ζε πινπηώ ζαθώο ιηκέλα, δηαπιέσλ Αγλή ηελ ζάιαζζαλ 

ηνπ βίνπ, ζπ γαξ αεί πξνθζάλεηο δηαζώδνπζα πάζεο κε βιάβεο θαη 

επεξείαο πλεπκάησλ ελαληίσλ. 
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Ωδή Θ’. Δμέζηε επη ηνύησ ν νπξαλόο. 

Μπξίαηο λπλ θπθινύκελνο ζπκθνξαίο θαη αλάγθαηο δεηλαίο 

πηεδόκελνο θαη πεηξαζκνίο πάληνζελ δνλνύκελνο θνβεξνίο, πξνο ηελ 

ζελ Μάξηπο έλδνμε ήδε θαηαθεύγσ επηζθνπήλ, αηηνύκελνο ηελ 

ιύζηλ ηνύησλ, Αζινθόξε, Νενκαξηύξσλ αθξνζίληνλ. 

 

Επγόλ πηθξάο δνπιείαο ηνλ ραιεπόλ, νλ νη δνύινη ζνπ κάθαξ 

πεξίθεηληαη, ζαηο πξνζεπραίο ζύληξηςνλ, Θεόδσξε Αζιεηά, ν ηελ 

ερζξώλ δπζζέβεηαλ πάζαλ ζηειηηεύζαο πξηλ αλδξηθώο, θαη αίηεζαη 

ηειείαλ εκίλ ειεπζεξίαλ δνύλαη ζεόθξνλ ηνλ Φηιάλζξσπνλ. 

 

Ωο έρσλ παξξεζίαλ πξνο ηνλ Χξηζηόλ, δη΄νλ Μάξηπο γελλαίσο 

ελήζιεζαο, ππέξ εκώλ ηνύηνλ εθδπζώπεζνλ ησλ πηζηώλ, ηα ζα 

ηηκώλησλ ηξόπαηα θαη αζπαδνκέλσλ παλεπιαβώο ζήθελ ησλ 

ιεηςάλσλ, Θεόδσξε ηξηζκάθαξ, ην ησλ Λεζβίσλ εγθαιιώπηζκα. 

 

Θενηόθηνλ. 

Οπθ έζηηλ όζηηο πέθεπγε πξνο ηελ ζελ θξαηαηάλ πξνζηαζίαλ 

Παλάρξαληε Μήηεξ Θενύ θαη ηεο ζεο νπθ έηπρε ηαρηλήο Γέζπνηλα 

αληηιήςεσο ˙ όζελ ζνη βνώκελ ραξκνληθώο ην ραίξε ηνπ Αγγέινπ, 

ραίξε παληόο ηνπ γέλνπο βξνηώλ, Παξζέλε, ε αλάθιεζηο. 

 

Τν «Άμηόλ εζηί» θαη ηα παξόληα Μεγαιπλάξηα ηνπ Αγίνπ. 

Ρύζαη πάζεο λόζνπ θζνξνπνηνύ θαη παληόο θηλδύλνπ ηνπο ηθέηαο 

ζνπ αζιεηά, Θεόδσξε κάθαξ, ζαηο πξνο Χξηζηόλ πξεζβείαηο, 

Νενκαξηύξσλ θιένο θαη εγθαιιώπηζκα. 

 

Φύιαηηε ηνπο δνύινπο ζνπ αζιεηά εθ παληνίαο βιάβεο θαη εθ 

πάζεο ηε απεηιήο ερζξώλ ανξάησλ θαη νξσκέλσλ άκα, Θεόδσξε, 

ηεο Λέζβνπ θιεηλόλ σξάτζκα. 

 

Μάξηπο αμηάγαζηε ηνπ Χξηζηνύ, δέμαη παξαθιήζεηο αλαμίσλ ζσλ 

νηθεηώλ θαη ηαύηαο, ζεόθξνλ, πξνζάγαγε ησ κόλσ Θεώ ηε θαη 

Γεζπόηε εκώλ, Θεόδσξε. 

 

Λύηξσζαη θηλδύλσλ παληνδαπώλ, ζεηζκνύ βαξπηάηνπ θαη 

βαξβάξσλ επηδξνκήο, ινηκνύ ιηκνύ ηε ηελ ζε ηηκώζαλ πνίκλελ, 

Θεόδσξε ηξηζκάθαξ, Χξηζηνύ Νεόαζιε. 
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Γεύηε επθεκήζσκελ νη πηζηνί, ελ σδαίο θαη ύκλνηο, καξγαξίηελ ηνπ 

Ιεζνύ, ησλ Νενκαξηύξσλ Χξηζηνύ ην ιακπξόλ άζηξνλ. Θεόδσξνλ 

ηνλ λένλ πηζηώλ ην θαύρεκα. 

 

Γεύηε θηινκάξηπξεο ελ ραξά, ύκλνηο εγθσκίσλ ζηεθαλώζσκελ ηνλ 

θιεηλόλ θαη Θείνλ πνιηνύρνλ ηελ λήζνπ Μπηηιήλεο θαη θξάμσκελ 

ελζέσο, ραίξνηο παλζαύκαζηε Θεόδσξε. 

 

Σνπο κεη΄επιαβείαο ηα ηεξά ιείςαλά ζνπ Μάξηπο πξνζθπλνύληαο 

ζαηο πξνο Θεόλ ηεξαίο πξεζβείαηο θξνπξώλ κε δηαιείπεο, 

Νενκαξηύξσλ θιένο Θείε Θεόδσξε. 

 

Πάζαη ησλ αγγέισλ αη ζηξαηηαί 

 

Τξηζάγηνλ…Απνιπηίθηνλ (ν Μάξηπο ζνπ Κύξηε…) 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β΄. Όηε εθ ηνπ μύινπ ζε λεθξόλ. 

Πάληαο πξνζηαηεύεηο Αζιεηά ησλ θαηαθεπγόλησλ ελ πίζηεη ηε 

αληηιήςεη ηε ζε Άγηε Θεόδσξε, ησλ επζεβώλ αξξσγέ ˙ πξνο Θενύ 

γαξ δεδώξεζαη εκίλ ηνπο ελ βίσ αεί θηλδπλεύνπζηλ, σο αζθαιήο 

βνεζόο ˙ πάληαο εθιπηξνύκελνο ηάρεη ηνπο πξνζθαινπκέλνπο ζε 

Μάξηπο πάζεο πεξηζηάζεσο πνιύαζιε. 

 

 Γέζπνηλα πξόζδεμαη…  

 

Τελ Πάζαλ ειπίδα κνπ…. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


