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7 Σεπηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ὁζίαο ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ ηῆο Ὑκλνγξάθνπ,            
κνλ Ἰζηδώξαο 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) ςαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τὴλ ἐθιεθηὴλ ηῆο Ἐθθιεζίαο ηξπγόλα, ηῶλ ὑκλῳδῶλ ηὸ 

ζενηύπσηνλ θάιινο, Καζζηαλὴλ ὑκλήζσκελ, πξεπνύζῃ ηηκῇ· αὕηε 

γὰξ ἐμύκλεζε, ηὴλ νὐξάληνλ δόμαλ, κέιςαζα ηὰ ἄῤῥεηα, ηνῦ Θενῦ 

κεγαιεῖα· ηῇ ζπγγξαθῇ ᾠδῶλ ηε ἱεξῶλ· ζεῖα ἐδείρζε, θηλύξα ηνῦ 

Πλεύκαηνο. 

Γόμα. 

Τνῦ Κσλζηαληίλνπ ἡ πεξίδνμνο πόιηο, ἀγαιιηάζζσ θαὶ 

ζθηξηάησ ηηκῶζα, Καζζηαλὴλ πνηήηξηαλ ἐλζέσλ ᾠδῶλ· θίιηξνπ γὰξ 

πξὸο Κύξηνλ, ηῇ ζηνξγῇ θηλνπκέλε, ἵδξπζε ἡ πάλζεκλνο, ηὴλ Μνλὴλ 

ηνῦ Ἑβδόκνπ· κνλαδνπζῶλ παξζέλσλ ηε ρνξόλ, ὡο ἡγνπκέλε, 

ζνθῶο θαζσδήγεζελ. 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο... 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Καζζιανὴν ηὴν ὑμνογπάθον 

ᾄδω. Ἰζιδώπαρ. 

 

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

Καξδίαο ἐλ ζάιπηγγη νἱ πηζηνί, αἰλέζσκελ δεῦηε ηὴλ Ὁζίαλ 

Καζζηαλήλ, ηὴλ κέιςαζα ὕκλνηο ἁξκνδίνηο, ηὰ ηνῦ Θενῦ κεγαιεῖα 

ηὰ ἄῤῥεηα. 

 

Ἀγγέισλ ηὰο ηάμεηο Καζζηαλή, ἐδήισζαο πόζῳ, εὐζεβείαο θαὶ 

ἀξεηῆο, ζπκθώλσο Θεὸλ ὑκλνινγνῦζα· θαὶ ηὴλ Αὐηνῦ Βαζηιείαλ 

δνμάδνπζα. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_16.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_16.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_16.html
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Σθηξηάησ ρνξεύνπζα κεηξηθῶο, ηῇ κλήκῃ Καζζίαο, 

ὑκλνγξάθνπ ηῆο ζαπκαζηῆο, ἡ ἔλδνμνο πόιηο Κσλζηαληίλνπ· ἡ 

Ἐθθιεζία ηε πᾶζα εὐθξάλζεηη. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Σαξθὸο πξνζειάβεην ἀπὸ Σνῦ, ηὸ εἶλαη Παξζέλε, ὁ ηῶλ ὅισλ 

Γεκηνπξγόο· ἡ Σὴ δὲ πΠλάκσκε ἁγλεία, παλαζθαιήο ηε θαὶ 

ἄθζνξνο ἔκεηλελ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἰεζνῦλ ηὸλ Νπκθίνλ Καζζηαλὴ ζηέξμαζα, θόζκνπ ὑπεξεῖδεο 

ηὴλ ηύξβελ, θαὶ ἠθνινύζεζαο, ηὴλ ηεζιηκκέλελ ὁδόλ, ἐπηδνζεῖζα 

πξνζύκσο, εἰο θαιῆο ἀζθήζεσο, ηὰ ἀγσλίζκαηα. 

 

Ἀξεζηόλ ζνπ ηὸ θάιινο Καζζηαλὴ εὕξαην, ἄλαμ ὁ Θεόθηινο 

πάιαη, ζέισλ εἰο γάκνλ ζε, ὡο ἐθιεθηὴλ ἀγαγεῖλ, ἀιι’ ὁ Φξηζηόο 

ζνπ ἠξάζζε, ζπλεηῆο ζνθίαο ζνπ, ηὴλ ὡξαηόηεηα. 

 

Ννπλερῶο ἐθαξηέξεηο ἐλ ηῷ λαῷ ςάιινπζα, ὕκλνπο ηῷ Θεῷ 

ἐμαηζίνπο θαὶ κεγαιύλνπζα, Καζζηαλὴ ὑκλῳδέ, ηὰο δσξεὰο ηὰο 

ἀῤῥήηνπο, ηῆο Αὐηνῦ ρξεζηόηεηνο, θαὶ ἀγαζόηεηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡιηόκνξθε Κόξε ηῶλ νὐξαλῶλ Ἄλαζζα, θηίζεσο ἁπάζεο 

Κπξία, θαὶ ὑπεξέρνπζα, Θενθπῆηνξ Ἁγλή, ηὴλ ζθνηεηλήλ κνπ 

θαξδίαλ, ἱιαξῶο θαηαύγαζνλ, θαὶ θαηαθαίδξπλνλ. 

 

Παξάζηεζνλ, ἡκῶλ ηὰ ρείιε ὡο κέιε δνμνινγίαο, ὑκλνγξάθε 

Καζζηαλὴ Θεῷ ηῷ Παληάλαθηη, θαὶ δίδαμνλ ζηέξγεηλ ἡκᾶο ηὰ ζεῖα. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Τὸ θάιινο ηὸ ζὸλ πνζήζαο ὁ Θεόθηινο, Καζζία ζεκλή, 

εἰθόησο ζνὶ ἐθζέγμαην, ἐθ γπλῆο ηὰ ρείξνλα· ζὺ δ’ ἐθ ηαύηεο 

θξείηηνλα εἴξεθαο, ηὴλ Θενηόθνλ ἔρνπζα εἰο λνῦλ, ὡο θόζκνλ ἐθ 

πιάλεο δηαζώδνπζαλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νεθαιέᾳ θαξδίᾳ ζνπ, θαὶ θεθαζαξκέλῃ ςπρῇ ζνπ ἔγλσθαο, ηὰ 

νὐξάληα κπζηήξηα, ὦ Καζζηαλὴ ἀμηνζαύκαζηε. 

 

Τειεηόηεηη βίνπ ζνπ, θαὶ ἀθεξαηόηεηη πνιηηείαο ζνπ, ηῷ Κπξίῳ 

εὐεξέζηεζαο, ὦ Καζζηαλὴ ζενκαθάξηζηε. 

 

Ἡ ηῶλ πόιεσλ ἄλαζζα, ἡ Κσλζηαληηλνύπνιηο ἀλαηίζεζη, ηὰ 

κεηξῷά ζνη ἐγθώκηα, ὦ Καζζηαλὴ Ὁζία πάληηκε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεπηάζαληα Κύξηνλ, δη’ ἡκᾶο Παξζέλε ζαξθὶ ἐθύεζαο, θαὶ 

ἀγθάιαηο Σνπ ἐβάζηαζαο, ηὸλ ηὴλ θηίζηλ ἅπαζαλ ζπλέρνληα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὕκλνηο ζνπ ηεξπλνῖο, Ἐθθιεζίαλ θαηεθόζκεζαο, ὑπεξζέσο ὦ 

ζνθὴ Καζζηαλή, ηῶλ ὑκλνγξάθσλ θνξσλὶο ἡ ἀμηέξαζηνο. 

 

Μλήζζεηη ἡκῶλ, ηῶλ ἐθ πόζνπ εὐθεκνύλησλ ζε, ὑκλνγξάθε 

ζαπκαζηὴ Καζζηαλή, ηαῖο εὐπξνζδέθηνηο ἱθεζίαηο ζνπ πξὸο Κύξηνλ. 

 

Νάξδνο ἡ ζεπηή, ἀπνζηάδνπζη ηὰ ρείιε ζνπ, ηὴλ ἐμαίξεηνλ 

ὠδὴλ Καζζηαλήλ, θαὶ ηὰο θαξδίαο θαηεπθξαίλνπζη ηῶλ δνύισλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὅινο ηῷ Παηξί, θαὶ ἐθ Σνῦ ὅινο παλάκσκε, ὁ Θεάλζξσπνο 

ἐγέλεην Φξηζηόο, ηὰ δηεζηῶηα, ηνῦ ζπλάςαη εἰο ἑλόηεηα. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Γξαθίδνο ζνπ, ἡ ζθξαγὶο ὡο θάιακνο, γξακκαηέσο 

ὀμπγξάθνπ ἐδείρζε, Καζζηαλή, ἱεξὰ ὑκλνγξάθε, κεηὰ πνιιῆο 

ἱθαλόηεηνο γξάςαζα, ᾠδὰο Θεῷ ρξεσζηηθῶο, ηῷ ηνηνύηῳ ηαιάληῳ 

ζε ζηέςαληη. 
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Ῥαλάησζαλ, αἱ λεθέιαη ἄλσζελ, γιπθαζκὸλ ηῆο κπζηηθῆο 

εὐθξνζύλεο, θαὶ νἱ βνπλνί, ζηαιαμάησζαλ δξόζνλ, ηῆο εὐινγίαο θαὶ 

ζείαο ἡδύηεηνο· νἱ ὕκλνη γὰξ Καζζηαλῆο, ηῆο ραξᾶο ἡκῖλ ράξηλ 

παξέρνπζηλ. 

 

Ἀλέζεσο, θαὶ ηξπθῆο ηὰ ζέιγεηξα, θαὶ ηὴλ δόμαλ ηὴλ ςεπδῆ 

ἀπεξλήζεο, Καζζηαλή, ἑθνπζίᾳ ζνπ γλώκῃ, θαὶ ηῆο ἀζθήζεσο 

θόπνπο ἀλέιαβεο, δη’ ἔξγσλ δείμαζα θαιῶλ, ηὸλ ἁγλόλ ζνπ πξὸο 

Κύξηνλ ἔξσηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαηδξύλνληαη, Παλαγία Γέζπνηλα, ἐπὶ Σνὶ ηῶλ νὐξαλῶλ αἱ 

δπλά-κεηο, αἱ ζηξαηηαί, ηῶλ Ἁγίσλ ζθηξηῶζη, θαὶ ηῶλ πηζηῶλ αἱ 

ρνξεῖαη ἀγάιινληαη, θαὶ ςάιινπζη ἀπὸ θνηλνῦ, Σνὶ ηὸ ραῖξε Ἁγλὴ 

ραξηηώλπκε. 

 

Παξάζηεζνλ, ἡκῶλ ηὰ ρείιε ὡο κέιε δνμνινγίαο, ὑκλνγξάθε 

Καζζηαλὴ Θεῷ ηῷ Παληάλαθηη, θαὶ δίδαμνλ ζηέξγεηλ ἡκᾶο ηὰ ζεῖα. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Σπκθσλίᾳ ηῶλ ζενηεξπῶλ πνηεκάησλ ζνπ, ὑκλνγξάθε ὦ 

Καζζηαλὴ ζενδίδαθηε, θαηεπζύλεηο πλεπκαηηθῶο ηὴλ αἴζζεζηλ 

ἡκῶλ· δηὸ εὔζπλνλ ἐλ ἀγαζνῖο, ηὰ δηαβήκαηα ἡκῶλ, εἰο ὁδὸλ ηὴλ 

ζσηήξηνλ· δίδαμνλ ηνῦ πξνζάγεηλ, Κπξίῳ ἐλ ηαπεηλώζεη, 

εὐραξηζηήξηνλ ᾠδήλ, ηῆο ἐλζένπ ἀγαπήζεσο. 

 

Οἱ Ἀλαβαζκνί· ηό α΄ Ἀληίθσλνλ ηνῦ δ΄ἤρνπ. 

Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ ὡρ θοῖνιξ ἀνθήζει καὶ ὡζεὶ κέδπορ ἡ ἐν 

ηῷ Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι.Ση. Πεθςηεςμένορ ἐν ηῷ οἴκῳ Κςπίος, ἐν 

ηαῖρ αὐλαῖρ ηοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήζει. 

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε 

ὑπὸ ηνῦ Παηξόο κνπ· θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ 

Παηήξ· νὐδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ 
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βνύιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαύζσ ὑκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 

ὑκᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ 

εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ· ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ 

ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ.  

 

Γόμα. Ταῖο ηῆο Σῆο Ὁζίαο... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

 

 

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

με, ὁ Θεόρ... 

Ὕκλνηο ζεζπεζίνηο ζνπ, Καζζηαλὴ κλνγξάθε, ηὸλ Θεὸλ 

ἐμύκλεζαο, ηὸλ πνιιά ζνη ηάιαληα δσξεζάκελνλ, ὡο πηζηὴ δνύιε 

νὖλ, ἀγαζῶο εἰξγάζζεο, θαὶ πιεηόλσο ὑπεξεύμεζαο, Αὐηῷ 

δνπιεύζαζα, ἐλ εἰιηθξηλεῖ δηαζέζεη ζνπ, πξνθόςαζα ἐλ ράξηζη, θαὶ 

ἐλ ἐμαηξέηῳ ρξεζηόηεηη· ὅζελ θαὶ παξέρεηο, ηὸλ θάιιηζηνλ ἡκῖλ 

ὑπνγξακκόλ, ηῆο ζεαξέζηνπ ἀζθήζεσο, Ὁζία παλόιβηε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὁ νὐξάληνο ἔξσο, ηὴλ θαξδίαλ ζνπ Μῆηεξ θαὶ ηὴλ δηάλνηαλ, 

θαηέθιεμελ ἐλζέσο, θαὶ ὅιε ἐπεδόζεο, ηῇ ζπνπδῇ ηῆο ἀζθήζεσο, 

Καζζηαλὴ ὑκλῳδέ, Ὁζίσλ ἡ ζεκλόηεο. 

 

Νπζηαγκὸλ ζνῖο βιεθάξνηο, ὀθζαικῶλ ζνπ ὡζαύησο ὕπλνλ 

νὐρ ἔδσθαο, Θενῦ δὲ ηὰο πξνζηάμεηο, λπθηόο ηε θαὶ ἡκέξαο, 

κειεηῶζα ἀνίδηκε, Καζζηαλὴ ἡ ιακπάο, ηῶλ ζείσλ ὑκλνγξάθσλ. 

 

Ἀγγειόθξνλη γλώκῃ, ηὴλ Ἑβδόκνπ ἐλ ιόθῳ Μνλὴλ ἀλήγεηξαο, 

Καζζία ζενθόξε, ἐλ ᾗ ὡο ἡγνπκέλε, ἐλ πεηζῷ ηῆο ζνθίαο ζνπ, 

κνλαδνπζῶλ ηὸλ ρνξόλ, πξνζήγαγεο Κπξίῳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γαληὴι ὁ Πξνθήηεο, Σὲ πξνεῖδε Παξζέλε ὡο ὄξνο ἅγηνλ, ἐμ νὗ 

δσῆο ὁ ιίζνο, Φξηζηὸο ἐλαπεηκήζε, θαὶ ἀιάμεπηνο ἔκεηλελ, ἡ 

παξζελία ἡ Σή, θζνξὰλ κὴ ὑπνζηᾶζα. 
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ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ὡο γιπθπηάηε, Καζζηαλὴ ηῶλ ζῶλ ὕκλσλ, ἡ ζεόῤῥπηνο ράξηο 

ὑπάξρεη, ηέξπνπζα ἐλζέσο, πηζηῶλ ηὰο δηαλνίαο. 

 

Ἱζηίῳ ζείαο, Καζζηαλὴ εὐπνηΐαο, εἰο γαιήληνλ ἦιζεο ιηκέλα, 

ἔλζα ἀπνιαύεηο, ραξᾶο εἰξελνδώξνπ. 

 

Σὲ ἐμαηξέησο, Καζζηαλὴ ὁ Νπκθίνο, θαὶ Γεζπόηεο Φξηζηὸο 

Ὅλ ἠγάπαο, ἔζηεςε ηῷ θάιιεη, ηῆο ζείαο εὐπξεπείαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰδνύ Σε πᾶζαη, αἱ γελεαὶ ηῶλ ἀλζξώπσλ, καθαξίδνπζη Κόξε 

Παξζέλε, ὅηη κεγαιεῖα, Θεὸο ἐπνίεζέ Σνη. 

 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γαλείζαζα πξνζύκσο, πέλεζη ζὸλ πινῦηνλ, Καζζηαλὴ 

ὑκλνγξάθε ηῆο ἄλσ δσῆο, ἐμ ἀθελώηνπ θξαηῆξνο εὗξεο ηὸ ἔιενο. 

 

Ὡο ἔαξ εὐθξνζύλεο, Πλεύκαηνο ηὴλ ράξηλ, θαὶ ηὴλ νὐξάληνλ 

δξόζνλ νἱ ὕκλνη νἱ ζνί, Καζζηαλὴ ὑκλνγξάθε, ἐλαπνπλένπζηλ. 

 

Ῥαδίσο ηῶλ ηηκίσλ, θόπσλ θαὶ ἀγώλσλ, ηὴλ ηεζιηκκέλελ 

δηέβεο ζηελήλ ηε ὁδόλ, Καζζηαλὴ εἰο ηὴλ ἄλσ, θζάζαζα ἄλεζηλ. 

 

Ἀζκέλσο λῦλ πξνζδέρνπ, ὕκλνπο ηνὺο πησρνύο κνπ, 

Καζζηαλὴ κλνγξάθε νὗο θέξσ πξὸο ζέ, ἐλ ηαπεηλώζεη θαξδίαο, 

ρήξαο ηὸ δίιεπηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σνὶ πξέπεη θαη’ ἀμίαλ, δόμα θαὶ ηηκή ηε, θαὶ ἐμαηξέησο Σνη 

ὕκλνο ἁξκόδεη ἁγλή, ὅηη ραξᾶο Θενηόθε, γέγνλαο πξόμελνο. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 
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Φαίξνηο ζεεγόξε Καζζηαλή, θιένο ηῶλ Ὁζίσλ, ηειεηόηεο 

κνλαδνπζῶλ· ραίξνηο ἡ ηηκία, εἰθώλ ηῆο ζσθξνζύλεο, ηῶλ ζείσλ 

ὑκλνγξάθσλ, ἡ θαιιηέπεηα. 

 

Ἄζαηε ζθηξηήζαηε ἐλ ραξᾷ, πιήζε θηιεόξησλ, κεγαιύλνληεο 

ηὸλ Θεόλ, ηὸλ ὑπεξβαιιόλησο, Καζζηαλὴλ ηὴλ ζείαλ, ηηκήζαληα ηῶλ 

ὕκλσλ, ζείνηο ραξίζκαζηλ. 

 

Ἴδε ηῇ πησρείᾳ κνπ ηῇ νἰθηξᾷ, βιέςνλ ηῇ ἐζράηῃ, ηαπεηλώζεη 

κνπ εὐκελῶο, δίδνπ κνη εὐραῖο ζνπ, Καζζηαλὴ ηὸλ πόζνλ, ηνῦ 

ζηέξγεηλ ηνῦ Κπξίνπ, ηὰ δηθαηώκαηα. 

 

Ῥάλαηε λεθέιαη ηὸλ γιπθαζκόλ, ὄξε εὐθξνζύλεο, ἐπηζηάμαηε 

ραξκνλήλ, λῦλ ἡ ὑκλνγξάθνο, Καζζηαλὴ ὑκλεῖηαη, ραξὰλ ἡ 

πξνμελνῦζα, ὕκλσλ ζπγγξάκκαζηλ. 

 

Ὅιῃ ζνπ θαξδίᾳ ὅιῃ ςπρῇ, ὅιῃ ζνπ ἰζρύτ, θαὶ ἐμ ὅιεο ζνπ 

ηῆο ζηνξγῆο, Κύξηνλ ηῶλ ὅισλ, ἠγάπεζαο ἐκθξόλσο, Καζζηαλὴ θαὶ 

Τνύηῳ, πίζηεη ἐδνύιεπζαο. 

 

Ἴζζη ζνῖο ἱθέηαηο Καζζηαλή, κεηὰ ζπκπαζείαο, θαὶ παξάζηεζη 

εὐκελῶο, ηνῖο ἐπηδεηνῦζη, ηὰο ζὰο πξὸο ηὸλ Γεζπόηελ, εὐρὰο 

παλεππξνζδέθηνπο, ἐλ πεξηζηάζεζηλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

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

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

 

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

ὀξγηζζῆο ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ 

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

 

 



[64] 

 

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ 

ἡκῖλ, εὐινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Φαίξνηο, ἀξεηῶλ ὑπνγξακκόο· ραίξνηο εὐζεβείαο ηὸ κέηξνλ, 

ηῆο ζσθξνζύλεο εἰθώλ, ζθεῦνο ηὸ πνιύηηκνλ, ηῆο εὐπξεπείαο ηε, ηῆο 

ἀγάπεο πξὸο Κύξηνλ, ζθξαγὶο ἡ γλεζία, ζηάζκε ἐγθξαηείαο ηε, ἐλ 

ὁζηόηεηη· ραίξνηο, ηῆο ρξεζηῆο πνιηηείαο, ὦ Καζζηαλὴ ὑκλνγξάθε, 

παξαθαηαζήθε θαὶ βεβαίσζηο. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

  

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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