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4 Σεπηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ὁζίνπ ΑΝΘΙΜΟΥ ηνῦ ἐθ Κεθαιιελίαο,            
Μνλαρήο Ἰζηδώξαο Ἁγηεξνζετηίζζεο 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηὸ Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ. 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ἀλαθαζάξαο ηῆο ςπρῆο ζνπ ηὰο θόξαο, ηνῦ ζείνπ Πλεύκαηνο 

θσηὶ ἀπξνζίηῳ, ηῶλ κνλαδόλησλ ἤλπζαο ηὴλ ηξῖβνλ θαιῶο, λήζνπο 

πιεῖζηαο ἔδξακεο, ἀπηνήηῳ ζνπ δήιῳ, πνδνύινηο Ἕιιεζηλ, ηνῦ 

Κπξίνπ ηὸλ ιόγνλ, ιακπξῶο θεξύμαη Ἄλζηκε ζνθέ, ὁ ηνῦ Κπξίνπ, 

ζεξάπσλ ἀόκκαηνο. 

Γόμα. Τὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν´ (50) Χαικόο... 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ  ἀθξνζηηρίο: Κήρσκα ἀόμμαηον Ἀνθιμον 

ᾄδω. Ἰζιδώρας. 

ᾨδὴ α´. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Κεξύθσλ ηὸ θιένο πάληεο πηζηνί, Ὁζίσλ θξεπῖδα, 

κνλαδόλησλ θεγεηήλ, ηπθιὸλ πεξέηελ ηνῦ Κπξίνπ, ηὸλ ζενθόξνλ 

ηηκήζσκελ Ἄλζηκνλ. 

 

Ἡιίνπ ἀδύηνπ ηὴλ ρξπζαπγῆ, ἀθηῖλα ηὸλ θόζκνλ 

θαηαπγάζαζαλ λνεηῶο, ηῷ θέγγεη θεξύγκαηνο ηνῦ ζείνπ, ηὸλ 

ἰζαπόζηνινλ κέιςσκελ Ἄλζηκνλ. 

 

Ῥεκάησλ ἐλζέσλ ζνῦ ηαῖο πινθαῖο, θαὶ ἔξγνηο ἀξίζηνηο, 

ηαπεηλώζεη ηε ἀςεπδεῖ, ἐδώγξεζαο πάληαο εἰο ηὸλ θόβνλ, ηὸλ ηνῦ 

Κπξίνπ ζεόπλεπζηε Ἄλζηκε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_45.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_45.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/05/blog-post_45.html
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Θενηνθίνλ. 

ςίζηνπ θαζέδξα πεξηθαλήο, παιάηηνλ δόμεο, θαὶ πνξθύξα 

βαζηιηθή, πάξρεηο Θεόλπκθε Παξζέλε, ὡο ηὸλ Θεὸλ ἐλ γαζηξί Σνπ 

ρσξήζαζα. 

 

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Κεθαιιήλσλ  λῆζνο, ἐλ ζνί ζθηξηᾷ Ἄλζηκε, θαὶ ηνῦ 

Λεμνπξίνπ  πόιηο, ζπλεπαγάιιεηαη, ὅηη ἐθ γῆο ἱεξᾶο, ηνύησλ ὡο 

ἄλζνο πξνῆιζεο, θαὶ ηὴλ θηίζηλ ἅπαζαλ, θαηεπσδίαζαο. 

 

Ἀγξππλίαηο λεζηείαηο θαὶ πξνζεπραῖο Ἄλζηκε, θξόλεκα 

ζαξθόο ζνπ γεῶδεο, ζὺ ἀπελέθξσζαο, δηὸ δσῆο ἀιεζνῦο, ἐλ 

νξαλνῖο ἀπνιαύεηο, ηνῖο Ἀγγέισλ ηάγκαζηλ, ζπλαπιηδόκελνο. 

 

Ἀπιαλὴο κνλαδόλησλ, ρεηξαγσγὸο γέγνλαο, Ἄλζηκε, κνλὰο 

ἀλεγείξαο, Θενῦ εἰο αἴλεζηλ, θαὶ ηὰο ζεπηὰο ἐληνιάο, ἐλ ἐπηγλώζεη 

ηεξήζαο, ὡο Μσζῆο ηὸ πξόζσπνλ, Φξηζηνῦ ηεζέαζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οξαλῶλ πιαηπηέξα, ηῶλ Φεξνπβεὶκ Πάλαγλε, θαὶ ηῶλ 

Σεξαθεὶκ πέξηεξα, πάξρεηο Γέζπνηλα, ὅηη ἐλ κήηξᾳ ηῇ Σῇ, ὁ 

Πνηεηὴο ηῶλ ἁπάλησλ, Ὃλ κλνύζηλ Ἄγγεινη, ζάξθα πξνζείιεθελ. 

 

Καηαύγαζνλ, κῶλ ηὰο θόξαο πξεζβείαηο ζνπ ἀθνηκήηνηο, ὁ 

ηπθιώηηνπζηλ ὀθζαικνῖο ηνῦ ζώκαηνο Ἄλζηκε, ηὸ ἄδπηνλ θέγγνο 

ἰδὼλ ηνῦ Κηίζηνπ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β´. Πξεζβεία ζεξκή. 

Γεζπόηνπ Φξηζηνῦ, ηὸ θάιινο ἐθηέκελνο, ὀπίζσ Αηνῦ, ὡο 

ἔιαθνο δηέδξακεο, θαὶ πεγὴλ ηνῦ ὕδαηνο, ἀιινκέλνπ ἔπηεο Ἄλζηκε, 

εἰο αἰσλίνπ λάκαηα δσῆο, ἀῤῥήησο δξνζίδσλ ηνὺο ηηκῶληάο ζε. 
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ᾨδὴ δ´. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Μεηὰ πόζνπ πξνζέδξακεο, ηῷ Ἁγησλύκῳ Ὅξεη ηνῦ Ἄζσλνο, 

ἔλζα Ἄλζηκε ἐλδέδπζαη, ηῶλ Ἀγγέισλ Σρῆκα ἀγαιιόκελνο. 

 

Μεηαλνίαο ηὸ θήξπγκα, πνδνύινηο Ἕιιεζη ζεῖε Ἄλζηκε, 

Ἀπνζηόισλ ὡο ὁκόηξνπνο, ἀθακάηῳ δήιῳ ζνπ δηέζπεηξαο. 

 

Ἀδηζηάθηῳ θαξδίᾳ ζνπ, ηὸλ Θεὸλ ηῶλ ὅισλ Ἄλζηκε ἔζηεξμαο, 

θαὶ εἰο Τόπνπο νὓο ἐβάδηζε, πξνζθπλῆζαη ηνύηνπο Πάηεξ ἔδξακεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὴλ Παξζέλνλ κλήζσκελ, ηὴλ κεηὰ ηὸλ Τόθνλ κείλαζαλ 

ἄθζνξνλ, θαὶ ζπκθώλσο ηαύηῃ εἴπσκελ, ηὸ Ἀγγέινπ ραῖξε 

εθξαηλόκελνη. 

 

ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὅξκνλ γαιελόλ, θαὶ ἀθύκαληνλ ζὲ ἔγλσθαλ, ηνῦ Αἰγαίνπ 

λῆζνη Ἄλζηκε ζνθέ, ὅηη εἰξήλεο, πνιηηείαλ ηαύηαηο ἔδεημαο. 

 

Νύθησξ ηὴλ Ἁγλήλ, θαὶ Παξζέλνλ Κόξελ ἔβιεςαο, ἐλ 

ὀλείξαηη πξνηξέπνπζαλ θαιῶο, θαζππνκέλεηλ ηῶλ ὀκκάησλ ζεῖε 

Ἄλζηκε ηὴλ ζηέξεζηλ. 

 

Ἄιινλ Ἠιηνῦ, ζεῖε Ἄλζηκε ζὲ ἔγλσκελ, ηῇ αρκώζῃ γῇ 

δηδόληα εηόλ, θαηξῷ ηνῦ ζέξνπο, επξνζδέθηνηο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νένλ ἀπὸ Σνῦ, ὡο παηδίνλ ὁ παληέιεηνο, θαὶ πξνάλαξρνο 

ζεζάξθσηαη Θεόο, Παξζελνκῆηνξ θαὶ θαηλίδεη ηὸ ἀλζξώπηλνλ. 

 

ᾨδὴ ζη´. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Θαπκάησλ ζύ, αηνπξγὸο γεγέλεζαη, παξαδόμσο ζεῖε Ἄλζηκε 

πάιαη, ὅηη θξηθηόλ ἐλαπέθηεηλαο ὄθηλ, ηὸλ ἀπεηινῦληα δεηλῶο 

Ἀζηππάιαηαλ, ηὴλ λῆζνλ ἥηηο ζὲ ηηκᾷ, πξνζθπλνῦζα ιεηςάλσλ ηὴλ 

ζήθελ ζνπ. 
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Ἱδξῶζί ζνπ, ηνῖο ηηκίνηο Ἄλζηκε, ἀλεζηήισζαο Μνλὴλ ηῶλ 

Λεπέδσλ, Παξαζθεπῆο Ἀζιεθόξνπ ηὴλ βάξεη, θαηαθακθζεῖζαλ 

ζεηζκνῦ θαὶ εἰζήγαγεο, ρνξὸλ παξζέλσλ ἐλ αηῇ, γεγνλὼο ὁδεγὸο 

ηνύησλ ἄξηζηνο. 

 

Μπζηήξηνλ, ζαπκαζηὸλ ηεηέιεζηαη, ζεῖε Ἄλζηκε ερῇ ζνπ 

παλλύρῳ, ἄλεπ ρεηξόο  κνξθὴ ηῆο Παλάγλνπ, Πνξηατηίζζεο ηῷ 

μύιῳ ηεηύπσηαη, ἐλ Ἀζσλη ἥλ ζῇ ρεηξί, ἐλαπέζνπ Μνλῇ 

Ἀζηππάιαηαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οἰλόθσηνλ, ηνῦ Γεζπόηνπ ζθήλσκα, ἀλεδείρζεο Θενηόθε 

Παξζέλε θαὶ γὰξ ἐλ Σνί, ηνῦ Παηξὸο εδνθίᾳ, ἀλεξκελεύησο ὁ 

ἄδπηνο Ἥιηνο, ζεζάξθσηαη θαὶ ηνὺο βξνηνύο, ἐθ θεπζκώλσλ ηνῦ 

ᾍδνπ ἀλήγαγε. 

 

Καηαύγαζνλ, κῶλ ηὰο θόξαο πξεζβείαηο ζνπ ἀθνηκήηνηο, ὁ 

ηπθιώηηνπζηλ ὀθζαικνῖο ηνῦ ζώκαηνο Ἄλζηκε, ηὸ ἄδπηνλ θέγγνο 

ἰδὼλ ηνῦ Κηίζηνπ. 

 

Ἄρξαληε,  δηὸ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ᾿ ἐζράησλ 

ηῶλ κεξῶλ ηεθνύζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Οξαλίσλ κπζηαγσγηῶλ ηὸλ ἐθθάληνξα, ζενζδόησλ 

ἐπαγγειηῶλ ηὸλ δηδάζθαινλ, κνλαδόλησλ πνγξακκὸλ θαὶ ζηῦινλ 

ἀθξαηθλῆ, Φξηζηνῦ ζάιπηγγα βξνληνεηδῆ, ηὴλ δηερήζαζαλ ηξαλῶο 

Βαζηιείαλ αἰώληνλ, Ἀλζηκνλ ζεεγόξνλ ἀόκκαηνλ εθεκνῦκελ, ηὸλ 

δηαβιέπνληα ἀεί, ηνῦ Κπξίνπ ηὴλ ιακπξόηεηα.  

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ.Σηίρνο. Τὶ ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κσρίῳ περί πάνηων ὧν 

ἀνηαπέδωκεν ἡμῖν;  

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηῶλ αηνῦ θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο ηῆο 
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Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἳ 

ἦιζνλ ἀθνῦζαη αηνῦ θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λόζσλ αηῶλ· θαὶ νἱ 

ὀρινύκελνη ἀπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο 

ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἅπηεζζαη αηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ αηνῦ ἐμήξρεην θαὶ 

ἰᾶην πάληαο. Καὶ αηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αηνῦ εἰο ηνὺο 

καζεηὰο αηνῦ, ἔιεγελ· καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη κεηέξα ἐζηὶλ  

Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ πεηλῶληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· 

καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ 

κηζήζσζηλ κᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ κᾶο, θαὶ 

ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα κῶλ ὡο πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ 

Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φαίξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ κέξᾳ θαὶ ζθηξηήζαηε· 

ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο κῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νξαλῷ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ…   

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…   

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός... 

Ὄκκα ηῆο θαξδίαο ζνπ, ἀλαθαζαξὰο ἐκθξόλσο, ζαξθηθῶλ 

πέκεηλαο, ηῶλ ὀκκάησλ ζηέξεζηλ, ραίξσλ Ἄλζηκε, θαὶ Φξηζηῷ 

ἔδξακεο, ηνῦ θσηὸο Γνηῆξη, ηνῦ δνπιεύεηλ επεηζέζηαηα· Μνλὰο 

ἐγείξαο δέ, δόμαλ ηνῦ Θενῦ θαηειάκπξπλαο, ηῷ βίῳ ζνπ γελόκελνο, 

ζηῦινο ὁδεγῶλ πξὸο ἀπάζεηαλ, ὥζπεξ ἐλ ἐξήκῳ, ηὸ πάιαη ὁ ζεόπηεο 

Μσπζῆο, κεζ᾿ νὗ ἀπαύζησο δπζώπεζνλ, εξεῖλ κᾶο ἔιενο. 

 

ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Νῆζνο Κξήηε θαπρᾶηαη, θαὶ ζθηξηᾶ ἀλπκλνῦζά ζε κάθαξ 

Ἄλζηκε, ἐλ ηαύηῃ γὰξ δηδάμαο, εἰξήλελ ηὴλ βαζεῖαλ, θινγνθόξῳ 

ζνπ ζηόκαηη, πιήζεη ζαπκάησλ πνιιῶλ, ἐζθξάγηζαο ηὸλ ιόγνλ. 

 

Ἀθαηαίζρπληνλ ὅπινλ, ηὸλ Σηαπξὸλ ηνῦ Κπξίνπ θαηέρσλ 

Ἄλζηκε, ῥαβδίνλ δὲ ηὴλ πίζηηλ, θνκβνζρνίληνλ ἅκα, βαθηεξίαλ ὡο 

ἄζεηζηνλ· ὅζελ δηέβεο θαιῶο, θεξύγκαηνο ηὴλ ηξῖβνλ. 
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Γπλαηὸλ ἐλ ἰζρύτ, ηὸλ Θεὸλ ἀγαπήζαο ἀδόισο Ἄλζηκε, 

ραξίζκαζηλ κεγάινηο, ζὲ ἔζηεςε πινπζίσο, ηνῦ πξνιέγεηλ ηὰ 

κέιινληα, θαὶ ὀθζαικνῖο ζνπ θιεηζηνῖο, ὁξᾶλ ηὰ ηειεζζέληα. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο ππξίκνξθνλ ζξόλνλ, ὁ Πξνθήηεο Σὲ ἔθε, Παξζέλε 

Ἄρξαληε· Παηξὸο γὰξ εδνθίᾳ, Υἱὸο ἐλ Σνί ἐπέζηε, ἐπειεύζεη ηνῦ 

Πλεύκαηνο, θαὶ εἰο ηὸλ ζξόλνλ κᾶο, ἀλήγαγε ηῆο δόμεο. 

 

ᾨδὴ ε´. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἱιαξσηάηῃ, θαὶ θαζαξᾶ ζνπ θαξδίᾳ, ηὸλ Θεὸλ ζεῖε Ἄλζηκε 

ᾄδσλ, γέγνλαο Ἀγγέισλ, ζπλόκηινο ἐλ βίῳ. 

 

Σαγήλῃ ιόγσλ, ηῶλ ζῶλ ἰρζύαο δσγξήζαο, ινγηθνὺο ἐθ 

θηλδύλνπ ἐῤῥύζσ, θιύδσλνο θαὶ δάιεο, ὢ Ἄλζηκε ηνῦ βίνπ. 

 

Ἱδξύζαο κάθαξ, πιείζηαο Μνλὰο εἰο Κπξίνπ, ηνῦ Θενῦ ζνπ ὢ 

Ἄλζηκε δόμαλ, λῦλ ἀληεδνμάζζεο ἀμίσο εἰο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γέζπνηλα Κόξε,  ἐλ γαζηξί Σνπ ἀθξάζησο, εἰξελάξρελ Θεὸλ 

ζπιιαβνῦζα, ράξηζαη εἰξήλελ ηὴλ ἄλσζελ ιηηαῖο Σνπ. 

 

ᾨδὴ ζ´. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὡο ιύρλνλ θαεζθόξνλ, ιάκπνληα ἀῤῥήησο, ηνῦ ἀπξνζίηνπ 

ἀθηῖζη θαὶ ζείνπ θσηόο, νἱ ἐλ ηῷ ζθόηεη δνπιείαο, Ἄλζηκε ἔγλσθαλ. 

 

Ῥεκάησλ ζνπ ηῇ δξόζῳ, ἔπαπζαο δνπιείαο, ηῆο πηθξνηάηεο ηὸ 

θαῦκα κελύζαο ιαῷ, πίζηεσο ἔαξ εῶδεο, πάληεξπλε Ἄλζηκε. 

 

Ἀλύζηαθηνλ ηὸ ὄκκα, ἔρσλ ηῆο ςπρῆο ζνπ, ζὺλ ηαῖο θξνλίκνηο 

Παξζέλνηο εἰζῆιζεο Φξηζηνῦ, εἰο ηὸλ λπκθῶλα ηῆο δόμεο, Ἄλζηκε 

πάληηκε. 
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Θενηνθίνλ. 

Σηνιὴλ ἐθ Σῶλ αἱκάησλ, Πάλαγλε Παξζέλε, ὁ Βαζηιεὺο ηῶλ 

ἁπάλησλ, θνξέζαο Φξηζηόο, βαζηιηθὴλ ἁινπξγίδα, Ἀδὰκ ἐλέδπζελ. 

 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ κῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο Λεμνπξίνπ ζεῖνο βιαζηόο, ραίξνηο Κεθαιιήλσλ ὁ 

ἐμαίξεηνο ζεζαπξόο, ραίξνηο ηνῦ Αἰγαίνπ ὁ κέγαο ζενθήξπμ, 

Παηέξσλ  ἀθξόηεο, πάκθσηε Ἄλζηκε. 

 

Ἄζσλη ηῷ Ὄξεη ὥζπεξ δνξθάο, ἔδξακεο θαὶ ζρῆκα ἐλεδύζεο 

Ἀγγειηθόλ, δίςαλ δὲ ςπρῆο ζνπ ὢ Ἄλζηκε θνξέζαο, πνιινῖο 

εεγγειίζσ ιόγνλ δσὴ ἄδπηνλ. 

 

Ἵζηαζν ἐλώπηνλ ηνῦ Θενῦ, εραῖο ὁινλύθηνηο θαὶ δεήζεζη ηὴλ 

Αηνῦ, θάκπησλ εζπιαγρλίαλ, θαὶ ᾄδσλ ζὺλ Ἀγγέινηο, ὢ Ἄλζηκε 

ηὴλ ζείαλ κεγαιεηόηεηα. 

 

Ῥάβδνλ ζνπ ἐθξάηεηο ὡο ὁδεγόλ, θνκβνζρνίληόλ ζνπ ὡζεὶ 

ζύκκαρνλ θξαηαηόλ, θαὶ Σηαπξόλ ζνπ θέξσλ, ηπθιῶλ ὡο βαθηεξίαλ, 

δηὸ ηὸ θῶο ηὸ κέγα, ἔθαλαο Ἄλζηκε. 

 

Ὄθηλ ηὸλ ηὴλ Δὖαλ ἐθ ηῆο δέκ, πάιαη ἐθβαιόληα ζεῖε 

Ἄλζηκε ζαῖο εραῖο, ἐλ Ἀζηππαιαίᾳ ἀπέθηεηλαο ηῇ λήζῳ· πνιινὺο 

πξνηξέςαο νὕησ, Θενῦ εἰο αἴλεζηλ. 

 

Ἱζηίῳ ηνῦ δήινπ ηνῦ ζετθνῦ, ἔπιεπζαο ηὰο λήζνπο ηνῦ 

Αἰγαίνπ ἵλα Φξηζηόλ, Ἄλζηκε θεξύμῃο, ἀρείκαζηνλ ιηκέλα θαὶ 

ἄγθπξαλ ἐιπίδνο ηνῖο ζαιαηηεύνπζηλ. 
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Σθεῦνο ραξηζκάησλ ηνῦ Παληνπξγνῦ, Πλεύκαηνο πάξρσλ 

ἀπνπλέεηο πᾶζη πηζηνῖο, Ἄλζηκε ηὴλ ράξηλ, ἀῤῥήησλ κεγαιείσλ, θαὶ 

λέκεηο ηὴλ εἰξήλελ ηνῖο ζὲ γεξαίξνπζηλ. 

 

Πήξσζηλ πειίλσλ ζνῦ ὀθζαικῶλ, ἀπξνζθόπησο θέξεηλ ζὲ 

πξνέηξεςελ  Ἁγλή, Θενηόθνο Κόξε ὀλείξαηη θαλεῖζα, ζαῤῥύλαζα 

ζε ζείσο, κέγηζηε Ἄλζηκε. 

 

Ἄζηξνλ ἀλαηέηαιθαο θαεηλόλ, Ἄλζηκε ἐλ ζθόηεη ηῆο δνπιείαο 

ηῆο δνθεξᾶο, θαὶ ηὴλ γῆλ αγάζαο ηῆο πίζηεσο ἀθηῖζηλ, Φξηζηὸλ 

δηαλαγγέιεηο ἄδπηνλ Ἥιηνλ. 

 

Τῆο Πνξηατηίζζεο ζεία εἰθώλ, ἐλ Ἁγίῳ Ὅξεη ηῇ παλλύρῳ ζνπ 

πξνζεπρή, ἀρεηξνπνηήησο ηῷ μύιῳ ἐηππώζε, ἥλ ἐλ Ἀζηππαιαίᾳ 

Ἄλζηκε ἔθεξεο. 

 

Ἔξεηζκα θαὶ βάζξνλ ζὲ ὀρπξόλ, ἔρεη ηῶλ Λεπέδσλ 

Ἀζιεθόξνπ Παξαζθεπῆο,  Μνλὴ  ζεία, ἥλ θόπνηο ἐδνκήζσ, 

ζεηζκῷ θαηαζηξαθεῖζαλ θξάηηζηε Ἄλζηκε. 

 

Ῥαίλνπζηλ ὡο ἄλζε ζείαο ᾠδάο, ηῇ ζεπηῇ ζνπ κλήκῃ 

Κεθαιιήλσλ αἱ παηξηαί, ηῆο Ἀζηππαιαίαο, θαὶ Κξήηεο ἐθινγάδεο, 

ὁκήγπξίο ηε πᾶζα Αἰγαίνπ Ἄλζηκε. 

 

Θαύκαηα ὢ Ἄλζηκε θνβεξά, ἐηέιεηο ηὸ βιέπεηλ παξερόκελνο 

ηῇ ηπθιή, ηῆο ἀηέθλνπ κήηξαλ Δρῇ ζνπ ειόγεζαο, πεγάζαο ηε 

παληνίσλ παζῶλ ἰάκαηα. 

 

Ἔπαπζαο πειάγνπο ηὴλ ηαξαρήλ, επαῤῥεζηάζηνηο, κάθαξ 

Ἄλζηκε πξνζεπραῖο, πξὸο ηὸλ ἐλ δπλάκεη ἰζρύνληα ηὰ πάληα· θαὶ 

θύκαζη ζαιάζζεο πεξηπαηήζαληα. 

 

Ὄκβξνπο ηῇ αρκώζῃ πάιαη μεξᾷ, ἔπεκςαο πινπζίσο ὥζπεξ 

πάιαη ὁ Ἠιίνπ, ὁ θιεηλὸο Θεζβίηεο, θαὶ δξόζνλ νξαλίαλ, ςπραῖο 

ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ βξαβεύεηο Ἄλζηκε. 
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Φιόγεο ὡζεὶ πύξηλαη ἐλ θαηξῷ, ηνῦ θεξύγκαηόο ζνπ 

ἐμεξρόκελνη ζαπκαζηῶο, ἐθ ηνῦ ζηόκαηόο ζνπ, ὢ Ἄλζηκε ηῷ πιήζεη, 

πηζηῶλ δηεβεβαίνπλ ζὴλ ἁγηόηεηα. 

 

Ὥζπεξ δξόζνλ ζείαλ ἐμ Ἀεξκώλ, ἔζηαμαλ νἱ ιόγνη ζσηεξίσλ 

ζνπ δηδαρῶλ, ηαῖο ηῶλ πνδνύισλ, ςπραῖο παξακπζίαλ, δηδνῦζαη 

νξαλίαλ ζεόθξνλ Ἄλζηκε. 

 

Τειεπηήλ ζνπ πόῤῥσζελ πξντδώλ, ἐθ Πεινπνλλήζνπ εἰο 

Μνλήλ ζνπ ηὴλ ἱεξάλ, ηῶλ Λεπέδσλ θζάζαο, ςπρήλ ζνπ ἐλαπέζνπ, 

ρεξζὶ Θενῦ Ὃλ πόζῳ γάπαο Ἄλζηκε. 

 

Ἔρνκέλ ζε πξέζβπλ πξὸο ηὸλ Θεόλ, εζεβῶλ ηὰ πιήζε, 

Μνλαδόλησλ ηε νἱ ρνξνί, Ἱεξαπνζηόισλ, ὢ Ἄλζηκε νἱ δῆκνη, ηπθινὶ 

δὲ ζὲ πινπηνῦζη, πξνζηάηελ κέγηζηνλ.  

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ  δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη κᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ κᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ κᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ κᾶο.  

Γόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ κᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

κῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ κῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη κᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ κῶλ. Σὺ γὰξ 

εἶ Θεόο κῶλ θαὶ κεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ. 

Τῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ κῖλ, εινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ  ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 
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40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Φαίξεη Κεθαιιήλσλ  πιεζύο, ραίξνπζηλ Αἰγαίνπ αἱ λῆζνη, 

θαὶ Κξήηε ἅκα ζθηξηᾷ, Ἄζσ Ὅξνο Ἅγηνλ, θαηδξῶο ἀγάιιεηαη, 

γεζνζύλσο ζεκλύλεηαη, Μνλὴ ηῶλ Λεπέδσλ, θαὶ  Ἀζηππάιαηα 

θαπρᾶηαη ἄκεηξα, ζήθελ ζῶλ Λεηςάλσλ πινπηνῦζα, ζὺλ 

Πνξηατηίζζεο εἰθόλη, ἥλ ἐθηήζσ Ἄλζηκε ἀόκκαηε. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη κᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

  

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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