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o 25 Μαξηίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο 

ηελ Υπεξαγίαλ Θενηόθνλ ηελ 

Δπαγγειίζηξηα Σθίαζνπ 

Πνίεκα Γξos Φαξαιάκπνπο Μ. Μπνύζηα 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Ἀκήλ. 

Ο ΡΜΒ’ (142) Φαικόο 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. 

 

                      Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Δὐαγγειίζηξηα, ζεκλή Θενηόθε, δεῖμνλ ἡκῖλ ηήλ ἀηξαπόλ ζσηεξίαο, 

έ πόζῳ κεγαιύλνπζηλ ὡο πεξηζηεξάλ, ἄκσκνλ, παξάδεηζνλ, 

ἀθαηάθιεηνλ βάηνλ, πύιελ ζείαλ, θάκηλνλ, πόθνλ, ηόκνλ, ιαβίδα, 

ζηάκλνλ θαί ῥάβδνλ, Μῆηεξ, Ἀαξώλ, ηήλ παξαδόμσο, Υξηζηόλ 

ἐθβιαζηήζαζαλ. 

Γόμα. Καί λῦλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο·  

θηάζνπ θιένο Δὐαγγειίζηξηα ζθέπε κε. Υ. 

               ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

θηάζνπ δηάθνζκε ηηκαιθέο, θαί θύιαμ θαί ζθέπε, θαί ἀληίιεςηο 

θξαηαηά, ἐπάθνπζνλ νῦ ηῶλ δενκέλσλ, Δὐαγγειίζηξηα, Νύκθε 

ἀλύκθεπηε. 
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Κιεΐδνπζα βίνλ ἡκῶλ ζαθῶο, ηῇ ῇ εὐινγίᾳ, πξνζηαζίᾳ θαί 

πξνζεπρῇ, κή πάπζῃ ηνύο ζπεύδνληαο κνξθήλ νπ, Δὐαγγειίζηξηα 

Μῆηεξ ἀζπάζαζζαη. 

Ἱθάλσζνλ πάληαο ἡκᾶο θαιῶο, ηό πέιαγνο πιεῦζαη, θαζ’ ἡκέξαλ 

ηῶλ κεξηκλῶλ, ηῇ ῇ ἀξξσγῇ, Θενγελλήηνξ, Δὐαγγειίζηξα, θόζκνπ 

θξαηαίσκα. 

Ἀλάςπμνλ πάληαο ηνύο ἐλ αὐρκῷ, παζῶλ θαηνκέλνπο, νὐξαλίῳ 

ἁγηαζκῷ, ῷ ζείῳ, θηάζνπ αὔξα, Μῆηεξ, Δὐαγγειίζηξηα, πάληαο 

δξνζίδνπζα. 

Θπκίακα εὔνζκνλ, Μαξηάκ, ἁγλείαο, ὡο δῶξνλ, ἱθεζίαο ἡκῶλ 

ζεξκάο, πξνζάγαγε πξόο ηόλ Εσνδόηελ, Δὐαγγειίζηξηα, Σόθνλ ηόλ 

ζεῖόλ νπ. 

                           ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Οὐξαλόζελ νῖο δνύινηο, Μῆηεξ Θενῦ, ὄκβξηδε, ὑεηόλ ἀπείξνπ 

ἐιένπο, Σόθνπ ηνῦ ζείνπ νπ, ηνῖο πξνζθπλνῦζη πηζηῶο, ἐλ ηῇ 

θηάζῳ Δἰθόλα, νῦ ηήλ ραξηηόβηπηνλ, Δὐαγγειίζηξηα. 

Ὑκλεπόινηο νπ πέκςνλ, Μῆηεξ Θενῦ, ἄθζνλνλ, ράξηλ νπ ηνῖο έ 

ἀλπκλνῦζηλ, Δὐαγγειίζηξηα, θαί πξνζθπλνῦζη ηήλ ήλ, ἐλ ηῇ 

θηάζῳ κνξθήλ νπ, ἀελάσο ράξηηαο, πᾶζη ηήλ βιύδνπζαλ. 

Καηαθύγηνλ ὤθζε, ἡ ή Μνλή, Ἄρξαληε, πάλησλ ηῶλ δεηλῶο 

πνληνπκέλσλ, Δὐαγγειίζηξηα, ἥλ Νήθσλ ὁ ζαπκαζηόο, ηῶλ 

Κνιιπβάδσλ ζίσλ, ἐλ θηάζῳ ἤγεηξελ, Θενγελλήηξηα. 

Λάκςνλ θέγγνο Τἱνῦ νπ, ηνῖο ἐλ ζθηᾷ δνύινηο νπ, Γέζπνηλα, 

θεηκέλνηο ηαρέσο, Δὐαγγειίζηξηα, ἵλα Αὐηνῦ ἐλ θσηί, πεξηπαηῶκελ 

θαί ἔξγα, ηνῦ θσηόο, Παλύκλεηε, ἐπεξγαδόκεζα. 

Ἐπίζηαμνλ, Δὐαγγειίζηξηα Μῆηεξ, ἡκῖλ ῥαλίδαο ηνῦ ἐιένπο ηνῦ νῦ 

Τἱνῦ, ἀεί ηνῖο ὑκλνῦζη ε, θηάζνπ ὡο ζθέπελ θαί παξαζηάηηλ. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ, Παλπκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο ηνῦ ηό ἄιγνο. 
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                               Αῖηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα.  

                            Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Φξνπξέ ηῆο Μνλῆο, θηάζνπ θεξσλύκνπ νπ, ἥλ Νήθσλ ζεπηόο, ῇ 

ράξηηη ἐδόκεζε, θαί πηζηῶλ πξνζθύγηνλ, ἐπηβξάβεπζνλ 

Δὐαγγειίζηξηα, ἡκῖλ ραξάλ θαί ζζέλνο θαί ἰζρύλ, ηνῖο πόζῳ ςπρῆο 

ε κεγαιύλνπζη. 

                         ᾨδή δ΄. Δἰζαθόθνα Κύξηε. 

Ἐθ ηνῦ ὕςνπο ηῆο δόμεο νπ, πάληνηε ἁγίαδε ηνύο ηηκῶληαο ε, 

ζαπκαζηή Δὐαγγειίζηξηα, ηῆο θηάζνπ θύιαμ ἀπξνζκάρεηε. 

Οὐ παπόκεζα, Γέζπνηλα, ἀλπκλεῖλ ηό πιῆζνο ηῶλ ζαπκαζίσλ νπ, 

θαί κνξθήλ, Δὐαγγειίζηξηα, πξνζθπλεῖλ πηζηῶο ηήλ ζαπκαηόβξπηνλ. 

ηῦιε, Μῆηεξ, ἁγλόηεηνο, ζσθξνλεῖλ, ἁγλεύεηλ θαί ἐγθξαηεύεζζαη, 

θαηαμίσζνλ ηνύο πξόζθπγαο, ράξηηνο ηῆο ῆο, Δὐαγγειίζηξηα. 

Ἐπεξείαο ηνῦ ὄθεσο, ῥῦζαη ηνύο πξνζηξέρνληαο ηῇ Δἰθόλη νπ, ηῇ 

ζεπηῇ, Δὐαγγειίζηξηα, θηαζίσλ ζηήξηγκα ἀζάιεπηνλ. 

                            ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὕςσζνλ ηόλ λνῦλ, πξόο ἐπάιμεηο ἀγαζόηεηνο, ηῶλ ῶλ δνύισλ θαί 

θαηάπαπζνλ ἡκῶλ, ηά ὁξκήκαηα ζαξθόο, Δὐαγγειίζηξηα. 

Αὔμεζνλ ἡκῶλ,  ζεῖνλ δῆινλ θαί ρακαίδεια, πάζε λέθξσζνλ 

ζεξκῶλ νπ νἰθεηῶλ, θηαζίσλ ἀξσγέ, Δὐαγγειίζηξηα. 

Γλῶλαη νῦ Τἱνῦ, ηά ἐληάικαηα ἀμίσζνλ, ηά ζσηήξηα, Μεηέξα ὡο 

Θενῦ, ηνύο ηηκῶληάο ε ἀεί, Δὐαγγειίζηξηα. 

Γῆζελ πξόο λνκάο, ἀθζαξηόηεηνο ὁδήγεζνλ, ὡο ἰζύληεηξα ηνῦ 

θόζκνπ ἀπιαλήο, ὑκλεηάο νπ ηνύο ζεξκνύο, Δὐαγγειίζηξηα. 

                           ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἐπάθνπζνλ, λῦλ ηῶλ δενκέλσλ νπ, θαί παξάζρνπ ηά αἰηήκαηα, 

Μῆηεξ, Δὐαγγειίζηξηα, ζθέπε ηνῦ θόζκνπ, θαί θηαζίσλ θξνπξέ θαί 

ὑπέξκαρε, ηῶλ πξνζθπλνύλησλ ἐλ ραξᾷ, ήλ κνξθήλ ἐλ θηάζνπ 

ηνῖο ἄιζεζη. 
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Ληκέλα κε, βίνπ πξόο ἀρείκαζηνλ, θαί πξόο εὔδηνλ θαηεύζπλνλ 

ὅξκνλ, ηόλ θαηαθεύγνληα εἰο ηήλ Μνλήλ νπ, ἥλ ἐλ θηάζῳ ὁ 

Νήθσλ ἐδόκεζελ, ὁ Κνιιπβᾶο, Μῆηεξ Θενῦ, λήζνπ Υίνπ ηό ἄλζνο 

ηό εὔνζκνλ. 

Ἰάκαηα, θξνπλεδόλ ἑθάζηνηε, βξύεη ράξηο νπ ζεπηή ἐλ θηάζῳ, 

Δὐαγγειίζηξηα, ηνῖο πξνζηνῦζηλ, αὐηῇ πηζηῶο, ὡο πνιύῤῥπηνο 

ρείκαξνο, πεγάδσλ ἐθ πεγῆο δσῆο, ἀθελώηνπ, Τἱνῦ ηνῦ παλζέπηνπ 

νπ. 

σθξόλσο κε, εὐιαβῶο, Μεηξόζεε, θαί δηθαίσο ηήλ ὁδόλ δηαλύεηλ, 

παξόληνο βίνπ ἀμίσζνλ πάληαο, Δὐαγγειίζηξηα, ηνύο πξνζηόληαο 

νη, θαί κέιπεηλ Νήθσλνο ζεπηνῦ, πόλνπο, ηνῦ ηήλ ήλ Μάλδξαλ 

δνκήζαληνο. 

Ἐπίζηαμνλ, Δὐαγγειίζηξηα Μῆηεξ, ἡκῖλ ῥαλίδαο ηνῦ ἐιένπο ηνῦ νῦ 

Τἱνῦ, ἀεί ηνῖο ὑκλνῦζη ε, θηάζνπ ὡο ζθέπελ θαί πξνζηαζίαλ. 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παῤῥεζίαλ. 

                        Αῖηεζηο θαί ηὸ Κνληάθηνλ. 

                    Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ Σνπ. 
Σνύο θαηαθεύγνληαο ζθέπῃ ηῇ ζείᾳ νπ, Δὐαγγειίζηξηα, ῥύνπ 

ζηελώζεσλ, θαί θαζαγίαδε ἔξγα, Μεηξόζεε, θηάζνπ θύιαμ θαί 

γέξαο θαί θαύρεκα, ζίνπ Νήθσλνο ηό ἀγαιιίακα. 

Πξνθείκελνλ 

Μλεζζήζνκαη ηνῦ ὀλόκαηόο νπ, ἐλ πάζῃ γελεᾷ θαὶ γελεᾷ. 

η. Σὸ πξόζσπόλ νπ ιηηαλεύζνπζηλ νἱ πινύζηνη ηνῦ ιανῦ. 

           Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (α´ 39-49, 56). 

Ἐλ ηαῖο ἡκέξαηο ἐθείλαηο, ἀλαζηᾶζα Μαξηάκ, ἐπνξεύζε εἰο ηὴλ 

ξεηλὴλ κεηὰ ζπνπδῆο, εἰο πόιηλ Ἰνύδα· θαὶ εἰζῆιζελ εἰο ηὸλ νἶθνλ 

Εαραξίνπ, θαὶ ἠζπάζαην ηὴλ Ἐιηζάβεη. Καὶ ἐγέλεην, ὡο ἤθνπζελ ἡ 

Ἐιηζάβεη ηὸλ ἀζπαζκὸλ ηῆο Μαξίαο, ἐζθίξηεζε ηὸ βξέθνο ἐλ ηῇ 

θνηιίᾳ αὐηῆο· θαὶ ἐπιήζζε Πλεύκαηνο Ἁγίνπ ἡ Ἐιηζάβεη, θαὶ 

ἀλεθώλεζε θσλῇ κεγάιῃ, θαὶ εἶπελ· εὐινγεκέλε ζὺ ἐλ γπλαημὶ θαὶ 

εὐινγεκέλνο ὁ θαξπὸο ηῆο θνηιίαο ζνπ. Καὶ πόζελ κνη ηνῦην, ἵλα 

ἔιζῃ ἡ κήηεξ ηνῦ Κπξίνπ κνπ πξόο κε; Ἰδνὺ γάξ, ὡο ἐγέλεην ἡ 

θσλὴ ηνῦ ἀζπαζκνῦ ζνπ εἰο ηὰ ὦηά κνπ, ἐζθίξηεζε ηὸ βξέθνο ἐλ 
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ἀγαιιηάζεη ἐλ ηῇ θνηιίᾳ κνπ. Καὶ καθαξία ἡ πηζηεύζαζα, ὅηη ἔζηαη 

ηειείσζηο ηνῖο ιειαιεκέλνηο αὐηῇ παξὰ Κπξίνπ. Καὶ εἶπε Μαξηάκ· 

κεγαιύλεη ἡ ςπρή κνπ ηὸλ Κύξηνλ, θαὶ ἠγαιιίαζε ηὸ πλεῦκά κνπ ἐπὶ 

ηῷ Θεῷ ηῷ ζσηῆξί κνπ, ὅηη ἐπέβιεςελ ἐπὶ ηὴλ ηαπείλσζηλ ηῆο 

δνύιεο αὐηνῦ· ἰδνὺ γὰξ ἀπὸ ηνῦ λῦλ καθαξηνῦζί κε πᾶζαη αἱ γελεαί. 

Ὅηη ἐπνίεζέ κνη κεγαιεῖα ὁ Γπλαηόο, θαὶ ἅγηνλ ηὸ ὄλνκα αὐηνῦ. 

Ἔκεηλε δὲ Μαξηὰκ ζὺλ αὐηῇ ὡζεὶ κῆλαο ηξεῖο, θαὶ ὑπέζηξεςελ εἰο 

ηὸλ νἶθνλ αὐηῆο. 

                                              Γόμα.  
Δὐαγγειηζηξίαο πξεζβείαηο, Διεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηἀ πιήζε ηῶλ εκῶλ 

ἐγθιεκάησλ. 

                                         Καὶ λῦλ.  
Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Διεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηἀ πιήζε ηῶλ 

εκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Ση. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  

Παξζελίαο ζθήλσκα, Δὐαγγειίζηξηα Κόξε, Γαβξηήι ἀθνύζαζα, ηῆο 

θσλῆο ηήλ θάξαλ νπ, ιόγνηο ἔθιηλαο, ηνῖο αὐηνῦ, Πάλζεκλε, θαί ἐλ 

ηῇ γαζηξί νπ, ηόλ Θεάλζξσπνλ ζπλέιαβεο, βξνηῶλ ζεώζαληα, 

γέλνο, ὑπεξύκλεηε Γέζπνηλα, θηάζνπ κέγα ζέκλσκα, θαί ηῶλ 

εὐζεβῶλ ἀγαιιίακα, ηῇ ἐλαζξσπήζεη, Αὐηνῦ ηνῦ πᾶζη λέκνληνο 

ἡκῖλ, έ ἀθιηλῶο καθαξίδνπζη, ἄκθσλ ηήλ ὑγίεηαλ. 

                            ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Σῆο θηάζνπ πξνζηάηηο, θαί θξνπξόο θαί ἀθέζηνξ, Δὐαγγειίζηξηα, ὁ 

γιπθαζκόο ηῶλ Ἀγγέισλ, θαί πάλησλ ηῶλ κεξόπσλ, ἡ ἑηνίκε 

ἀληίιεςηο, ῥύνπ ἡκᾶο ζπκθνξῶλ, θαί ἀληάησλ λόζσλ. 

Ῥαληηζκῷ ζπκπαζείαο, θαί ἀγάπεο νπ, Μῆηεξ, Δὐαγγειίζηξηα, 

ἁγίαδε νύο δνύινπο, ηνύο πίζηεη ἐλ θηάζῳ, πξνζθπλνῦληαο όλ 

ἔθηππνλ, θαί ἀλπκλνῦληαο ζεξκῶο, ηήλ ήλ ἐπηζηαζίαλ. 

Ἱιαζκόλ ἡκῖλ αἴηεη, θηαζίσλ πξνζηάηηο, ηνῖο κεγαιύλνπζη, πιεζύλ 

ῶλ ζαπκαζίσλ, εἰο πάληαο ηνύο αἰῶλαο, Μῆηεξ Δὐαγγειίζηξηα, ηῶλ 

ζιηβνκέλσλ ραξά, θαί ζηεξηγκόο θακλόλησλ. 
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Ἀδηάζεηζηε ζηῦιε, ζπκπαζείαο πξόο πέιαο, Δὐαγγειίζηξηα, ηνῦ 

Νήθσλνο πξεζβείσλ θαί πάλησλ Κνιιπβάδσλ, ἱθεζίαηο εἰξήλεπε, 

ηόλ βίνλ ηῶλ εὐιαβῶο, έ ἀλπκλνινγνύλησλ. 

                                 ᾨδή ε΄. Τόλ Βαζηιέα. 

ῇ παῤῥεζίᾳ, ηῇ κεηξηθῇ, Θενηόθε, θαηαθεύγνληεο θξάδνκελ πόζῳ, 

θηαζίσλ πάλησλ, θξνπξόο θαί θύιαμ πέιεηο. 

Καιῶο ηήλ ηξίβνλ, Δὐαγγειίζηξηα Μῆηεξ, θαηαμίσζνλ βίνπ ἀλύεηλ, 

ηνύο ἀζπαδνκέλνπο, ηήλ πάλζεκλνλ κνξθήλ νπ. 

Δὐινγεκέλε, Δὐαγγειίζηξηα, πιῆζνλ, ἀξεηῶλ εὐσδίαο νύο 

δνύινπο, ηνύο ἐλ ηῇ θηάζῳ, πηζηῶο ε πξνζθπλνῦληαο. 

Πνξείαλ δεῖμνλ, Δὐαγγειίζηξηα, πᾶζη, ηνῖο ηνῦ βίνπ θεθνπηαθόζη, 

ηήλ νὐξαλνδξόκνλ, ἁγλή Θενγελλήηνξ. 

                               ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἐλ ηνῖο δξπκνῖο θηάζνπ, ηνῖο ἀζπαδνκέλνηο, Δὐαγγειίζηξηα, ράξηλ 

ηήλ ζείαλ νπ, ηῆο εὐσδίαο νπ πιῆζνλ ῆο ἀληηιήςεσο. 

Μή παύζῃ νὐξαλόζελ, ῥύνπζα θηλδύλσλ, Δὐαγγειίζηξηα, ηνύο 

θαηαθεύγνληαο, θαί ζπκθνξῶλ θαησδύλσλ ηῇ ἀληηιήςεη νπ. 

Ἐπόκβξηδε Τἱνῦ νπ. ὑεηόλ ἐιένπο, ὡο ὀκβξνηόθνο λεθέιε, ηνῖο 

δνύινηο νπ, Δὐαγγειίζηξηα, ὕκλνηο ε κεγαιύλνπζη. 

Υαξά ηῶλ θηαζίσλ, θαί θξνπξέ θαί ζθέπε, Δὐαγγειίζηξηα, ιύπεο 

ἀθάληζνλ, ἀριύλ ἐθ πάλησλ ζπεπδόλησλ ηῇ ἀληηιήςεη νπ. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Υαῖξε, ζείνπ Νήθσλνο ραξκνλή· ραῖξε θηαζίσλ, ἀληηιῆπηνξ θαί 

ἀξσγέ· ραῖξε ρξηζησλύκσλ ἑηνίκε πξνζηαζία, Κπξία Θενηόθε, 

Δὐαγγειίζηξηα. 

Πάληαο πξνζθπλνῦληαο παλεπιαβῶο, ήλ ζεπηήλ Δἰθόλα, ἐλ 

θηάζνπ ηεξπλνῖο δξπκνῖο, ῥύνπ θαησδύλσλ ζηελώζεσλ, Παξζέλε, 

θαί ζπκθνξῶλ παληνίσλ, Δὐαγγειίζηξηα. 
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Υαῖξε ηῆο θηάζνπ ὁ ζεζαπξόο· ραῖξε Κνιιπβάδσλ, ἐμαηξέησο ὁ 

γιπθαζκόο· ραῖξε ηῶλ πξνζθύγσλ ηῆο ράξηηόο νπ ζθέπε, θαί 

ηαρηλή πξνζηάηηο, Δὐαγγειίζηξηα. 

Καί ηῶλ θάησζη Ἁγίσλ, ὧλ ιείςαλα ἐλαπόθεηληαη εἰο ηήλ Ἱεξάλ 

Μνλήλ. 

 

Πύξγνο εὐζεβείαο λενπαγήο, θαί θαλόο ζνθίαο, ηῆο ἐλζένπ 

λενιακπήο, ὤθζεο Νήθσλ κάθαξ, ἡζπραζηῶλ ιακπξόηεο, θαί 

ἀγσγῆο ἀξίζηεο, ζηῦιε λεόθσηε. 

 

Υαίξνηο ηῶλ καθάξσλ ἀλδξῶλ ζθξαγίο· ραίξνηο ηῶλ δνγκάησλ, ηῶλ 

παηξώσλ ἡ θνξπθή· ραίξνηο ηῆο Κνξίλζνπ ζεπηέ ἱεξνθάλησξ, 

Μαθάξηε, Παηέξσλ λέσλ ἀπάπγαζκα. 

Σήλ Υηνπνιίηηδα ἐλ ᾠδαῖο, κέιςσκελ Μαηξῶλαλ, κειηῤῥύηνηο θαη 

ἱεξνῖο, ὡο Υξηζηνῦ ἀκλάδσλ, θαιιώπηζκα θαί ζθεῦνο, παληνδαπῶλ 

ζαπκάησλ, ὄλησο ρξπζόηεπθηνλ. 

 

Ῥόδνλ ηῆο Θεηζόαο ἡδπηεξπέο, ἤλζεζαο ἀξηίσο, ἐλ Σξηπόιεη θαί 

ηαῖο ὀδκαῖο, ζνῦ ηνῦ καξηπξίνπ, θαηεύθξαλαο ρνξείαο, Υξηζηόλ ηῶλ 

δνμαδόλησλ, Μάξηπο Γεκήηξηε. 

 

Σήλ πξνζθαξηεξνῦζαλ ἐλ ηῶ λαῷ, ηῆο Ἀεηπαξζέλνπ, ἐλ ηῇ Πάξῳ 

παλεπιαβῶο, Θενθηίζηελ πάλπ, ἐθ Λέζβνπ ὁξκσκέλελ, ὡο 

ἐγθξαηείαο ζηῦινλ, ἀλεπθεκήζσκελ. 

 

Υείκαῤῥνο ρξπζόῥεηζξνο θαί θνηιάο, ρξπζνθόξνο πέιεηο, Ἰσάλλε 

ζηόκα ρξπζνῦλ, ζεζαπξνύο δνγκάησλ, θαί ιόγσλ ζεζαπξίζαο, ἡκῖλ 

ηνῖο ζέ ηηκῶζη, ζηῦινλ ὡο πίζηεσο. 

 

Υαίξνηο ὁ ηῆο Ὕδξαο ιακπξόο βιαζηόο· ραίξνηο ὁ ηῆο Ῥόδνπ, 

πνιπηίκεηνο ζεζαπξόο· ραίξνηο ὁ θαηδξύλαο, ηνῖο ὄκβξνηο ζῶλ 

αἱκάησλ, ηήλ πίζηηλ, Κσλζηαληῖλε, ηνῦ Παληνθξάηνξνο. 
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ηξαηειάηα κέγηζηε ηνῦ Υξηζηνῦ, ὁ ηάο παξαηάμεηο, ηξνπσζάκελνο 

ηνῦ ἐρζξνῦ, ηηκαιθέο δνρεῖνλ, θσηόο ἐπνπξαλίνπ, Θεόδσξε, 

ἐθθαίλεηο, ράξηλ ζεόζδνηνλ. 

 

ηῦινο ἀπεξίηξεπηνο ἀξεηῶλ, ηαπεηλνθξνζύλεο, ἐλδηαίηεκα ἱεξόλ, 

ηῆο Μνλῆο Πξνδξόκνπ, ζεζαύξηζκα ἐδείρζεο, θσζηήξ ηῆο 

Ἐθθιεζίαο, Νήθσλ ηξηζόιβηε. 

 

Σῶλ θξηθηῶλ βαζάλσλ ζνπ ηάο πιεγάο, ιέβεηνο ηήλ πεῖξαλ, ηνῦ 

αὐρέλνο ζνπ ἐθθνπήλ, ἤλεγθαο ὡο δῶξνλ, ζῷ πνζεηλῷ Νπκθίῳ, 

Παξαζθεπή ζαπκάησλ, βξύζηο ἀείῤῥνε. 

 

 

Ὑπέξ ηνῦ Κπξίνπ ζθαγηαζζείο, θαί ἀθζίηνπ δόμεο, ἐλ ηῷ πόιῳ 

ἀμησζείο, ρνξεγεῖο ἰάζεηο, παληνίαο ηνῖο ἱθέηαηο, ηνῖο ζνῖο, 

Παληειεῆκνλ, Μάξηπο παλεύθεκε. 

 

Ἔξσηη ηῷ ζείῳ θαί ἀθιηλεῖ, πίζηεη θαί ἀλδξείᾳ, ὥζπεξ ἥιηνο ἐπί γῆο, 

ἔιακςαο θαί πόλνπο, ὑπελεγθώλ ἀζκέλσο, ἐλ ηῷ ζηαδίῳ ὤθζεο, 

Σξύθσλ, ἀήηηεηνο. 

 

ξζνδόμσλ ἤδπζκα θαί θαλώλ, κνλαδόλησλ ὤθζεο, ὁ Φαξάλ ηε θαί 

ηήλ Εεθώλ, Λαύξαλ εὐζπκήζαο, ζνῖο ζεαξέζηνηο ιόγνηο, Δὐζύκηε, 

ζνθίαο, ζηῦιε ππξίκνξθε. 

 

Πᾶζαλ ζεξαπεύνληεο ηῶλ πηζηῶλ, λόζνλ ἀλαξγύξσο, ἐδνμάζαηε ηόλ 

Υξηζηόλ· ὅζελ ἐλ ηῇ Ῥώκῃ, Γακηαλέ γελλαῖε, ζύλ ηῷ Κνζκᾷ, ηῶλ 

ιίζσλ, πεῖξαλ ἐγεύζεηε. 

 

 

Υαίξνηο Μελνδώξα παλεπζεβέο· ραίξνηο Μεηξνδώξα, θαιιηπάξζελε 

θαη ζεκλή· ραίξνηο Νπκθνδώξα, ηῆο ράξηηνο δνρεῖνλ· ηξηάο θιεηλῶλ 

Μαξηύξσλ, ἀμηνζαύκαζηε. 
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Βπδαληίνπ κέιςσκελ ηόλ βιαζηόλ, ηόλ ἐλ Μπηηιήλῃ, ἐλαζιήζαληα 

εὐζζελῶο, νὗ ηό ζεῖνλ ζθῆλνο, ηεξεῖ εἰο ηνύο αἰῶλαο, ἀιώβεηνλ ὁ 

Κηίζηεο, ζεῖνλ Θεόδσξνλ. 

 

Υαίξνηο Μπηηιήλεο ηό λεαπγέο, ἄζηξνλ, ηό θσηίζαλ, ηῆο ἀγρόλεο 

ζνπ ἀζηξαπαῖο, εὐζεβῶλ ρνξείαηο, ἐλ ηνῖο ἐζράηνηο ρξόλνηο, 

Νενκαξηύξσλ γέλνο, κάθαξ Θεόδσξε. 

 

Υαίξνηο ὁ ηνῖο βέιεζη ζεξεπηῶλ, ἐλ Ἀθξσηεξίῳ, Κξήηεο ἄληξῳ 

θαζάπεξ ζήξ, ηνμεπζείο ἀδίθσο, ηξηζκάθαξ Ἰσάλλε, Ἐξεκηηῶλ, 

ζίσλ, ἔκπλνπλ ζεζαύξηζκα. 

 

Ὅλπεξ ἀπεξλήζσ ἐλ κέζῃ ὤλ, Ἰεζνῦλ, ἐθζύκσο, ὡκνιόγεζαο, 

Ἀζιεηά, ηῆο Ἐθέζνπ γόλε, ἐλ ρξόλνηο ηνῖο ἐζράηνηο, θαί εὐζαξζῶο 

αὐρέλνο, ηκῆζηλ ὑπήλεγθαο. 

 

Σόλ ηειεησζέληα ἐλ ηῷ ππξί, κύξλεο Ἱεξάξρελ, Ἰσάλλνπ ηόλ 

καζεηήλ, ηνῦ Ἡγαπεκέλνπ, ηηκήζσκελ πξνθξόλσο, ςαικνῖο θαί 

ὑκλσδίαηο, ζεῖνλ Πνιύθαξπνλ. 

 

Νήζνπ ηῶλ Ἁγίσλ ζεπηόλ βιαζηόλ, Κύπξνπ ἐλαιίαο, θαί ηῆο 

πίζηεσο ζεζαπξόλ, ηόλ αἰσξεζέληα, ἀγρόλῃ ἐλ Ἐθέζῳ, Πνιύδσξνλ, 

ηόλ λένλ, Μάξηπξα κέιςσκελ. 

 

ηῦιε νὐξαλόκεθεο ἀξεηῆο, εὐςπρίαο βάζξνλ, θαί θξνλήζεσο 

ἀθξεκώλ, Ἱεξνκαξηύξσλ, Υαξάιακπεο, θαηδξόηεο, θαί ζαπκαζίσλ 

ὄιβε, ραῖξε ἀηίκεηε. 

 

Σόλ  Μεγαινκάξηπξα ηνῦ Υξηζηνῦ, κειεδόλ ηκεζέληα, ηό ζαξθίνλ 

θαί θεθαιήλ, κέιςσκελ ἐθζύκσο, Ἰάθσβνλ ηόλ πάλπ, Πεξζίδνο 

ζεῖνλ γόλνλ, ηόλ θαξηεξόςπρνλ. 
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Λππεξῶλ ἀθάληζνλ ηήλ ἀριύλ, θέγγεη πξεζβεηῶλ νπ, θαί ιηηῶλ 

νπ ηαῖο ἀζηξαπαῖο, πξόο ηόλ Φσηνδόηελ, Τἱόλ κνλνγελῆ νπ, 

ἀζηξαπεβόιε Μῆηεξ, Δὐαγγειίζηξηα. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Τό  Τξηζάγηνλ… 

        Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α΄. Τόλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Ὑπεξύκλεηε Κόξε, Δὑαγγειίζηξηα, εἰο ηό ζεπηόλ νπ ζεκλεῖνλ, ηό 

δνκεζέλ εὐιαβῶο, ἐλ θηάζνπ ὑπό Νήθσλνο ηνῖο ἄιζεζη, 

ζπεύδνληεο ράξηηνο ηῆο ῆο, ἐκπηκπιάκεζα, εκλή, δπλάκεσο 

θαί  ἰζρύνο, εὐαξεζηῆζαη Τἱῷ νπ, ἔξγνηο θαί ιόγνηο, ηῷ 

Παληάλαθηη. 

 

                         Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πιῆζνλ ἀελάνπ ραξκνλῆο, ηάο ςπράο ηῶλ νί πξνζηξερόλησλ, ηῶλ 

ιππεξῶλ ηήλ ἀριύλ, ηάρνο δηαιύνπζα, Δὐαγγειίζηξηα, θαί νύο 

δνύινπο εὐζύκεζνλ, ηνύο ἐλ ἀζπκίᾳ, ζηέλνληαο, Μεηξόζεε, ραξά 

παλάῤῥεηε, πάλησλ θηαζίσλ, Παξζέλε, Κεραξηησκέλε Μαξία, 

ιύπελ ηῶλ βξνηῶλ ἡ ἀθαλίζαζα. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη….. 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ…. 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Ἀκήλ. 
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