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ΜΗΝ ΜΑΪΟ Θ΄ 

ΜΝΖΜΖ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΔΝΓΟΞΟΤ 

ΜΔΓΑΛΟΜΑΡΣΤΡΟ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ. 

 

ΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΤΤΘΘΙΙΑΑ  

(Σὰ ἐιιείπνληα ηῆο ηνῦ Μελαίνπ ἀθνινπζίαο πὸ 

θ.θ. Ἰσὴι Φξαγθάθνπ, Μεηξνπνιίηνπ δέζζεο). 

 

ΕΙ ΣΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ 

 

Ἱζηῶμεν ζηίσοςρ δ΄ καὶ τάλλομεν ηὰ ἑξῆρ 

πποζόμοια. 

Ἦρνο δ΄. Ἔδωθαο ζεκείωζηλ. 

ιώηηῃ ςεπδνῤῥήκνλη, ὁ 

δπζζεβέζηαηνο ηύξαλλνο, βνπιήζε 

παλεύθεκε, ηὴλ ζὴλ ἀκεηάηξεπηνλ, 

θαηαιῦζαη γλώκελ, ἀιι’ αἵκαηη κάθαξ, ἐλ 

ηῶ ζηαδίῳ ζαπκαζηο, ηῆο ἀζεΐαο 

γισζζλ ηὸ θξύαγκα, κεη’ ἤρνπ 

ἐμεθαύιηζαο, θαὶ ὡο παλάγηνλ ζθάγηνλ, 

πξνζελέρζεο ηῶ Κηίζηῃ ζνπ, Υξηζηνθόξε 

ἀνίδηκε. 

 

ίθεη ηειεηνύκελνο, Μεγαινκάξηπο 

καθάξηε, πξὸο ηὰ ἄλσ ζθελώκαηα, 

ἀλῆιζεο γεζόκελνο, πὸ ηλ Ἀγγέισλ, θαὶ 

ζηέθνο ηῆο λίθεο, ἀλαδεζάκελνο ζνθέ, 

πνιπηαξάρνπ ἐρζξνῦ ηὰο θάιαγγαο, δεηλο 

θαηεηξαπκάηηζαο, δη’ ὃ ιηηαῖο ζνπ δεόκεζα, 

Υξηζηνθόξε ἀπόζηεζνλ, ἀθ’ κλ ηὸλ 

δπζώλπκνλ. 

 

κηινλ δεκίσλ ζνπ, ηὸλ ἐθηαθέληα ηῶ 

θαύζσλη, ἀζεΐαο παλόιβηε, ηνῖο 

ῥείζξνηο θαηήξδεπζαο, ηλ ζεπηλ 

δνγκάησλ, Υξηζηνῦ ηνῦ σηῆξνο, θαὶ 

ζεβαζκάησλ ηλ ςεπδλ, ηὴλ καηαηόηεηα 

ἀπεμήξαλαο, ἰζρύτ ηῇ ηνῦ Πλεύκαηνο, 

παλζζελνπξγῶ ηνῦ Κπξίνπ ζνπ, ὡο ἀζηὴξ 

ζενπύξζεπηνο, δηαιάκπσλ ηνῖο πέξαζη. 

 

ᾶζαλ πνιπκήραλνλ, ηλ ἀζεβνύλησλ 

ἀπόλνηαλ, ηλ κειλ ηὴλ ἐθπύξσζηλ, 

ραιθνῦλ ἱκαηίδηνλ, αἰθηζκνὺο ἀθάηνπο, 

πνξλλ ηὰο ἐθέζεηο, ἐξεζρειίαο ηλ 

γιππηλ, ηὰο ἐπηζέζεηο ηνῦ πνιεκήηνξνο, 

βειίαξ ηνῦ ἀιάζηνξνο, θαὶ ηὴλ ηῆο θάξαο 

ἀπόηκεζηλ, ζηαζεξῶ ηῶ θξνλήκαηη, 

θαζππέζηεο παλάξηζηε. 

 

Γόμα. Ἦρνο α΄. 

νῖο θεγγνβόινηο ζνπ ιάκςεζη, ηὸ 

ζθόηνο ηῆο πνιπζεΐαο ἐθδηώθσλ, ηὴλ 

παξάθξνλα ηλ δησθηλ ιύηηαλ 

θαηέιπζαο, θαὶ ιακπξπλζεὶο ηῇ ηλ ἄζισλ 

ιακπξόηεηη, ἐρώξεζαο πξὸο ηὴλ ηῆο θάξαο 

ἐθηνκήλ, θιεξνύκελνο ηὰ νξάληα, ὅζελ 

ηαλῦλ κεηὰ ηλ Μαξηύξσλ ζπλαγάιισλ, 

κὴ παύζῃ πξεζβεύσλ, Υξηζηνθόξε ἔλδνμε, 

πὲξ πάλησλ κλ. 

 

Καὶ λῦλ. Σῆο ἑνξηῆο. 

Ἀπόζηηρα.  

Ἦρνο β΄. Οἶθνο ηνῦ Ἐθξαζᾶ. 

θζεο Μάξηπο Υξηζηνῦ, ὡο βόηξπο 

ἀπνζηάδσλ, ηὸλ νἶλνλ ἰακάησλ, 

ὀμείᾳ ζνπ πξεζβείᾳ, βξνηνῖο ηνῖο δενκέλνηο 

ζνπ. 

 

Σηηρ.: Γίθαηνο ὡο θνίλημ ἀλζήζεη, θαὶ ὡζεὶ 

θέξδνο  ἐλ ηῷ Ληβάλῳ πιεζπλζήζεηαη. 

άξαλ ζνπ ηὴλ ζεπηήλ, γελλαίσο 

πνθιίλαο, ὦ Υξηζηνθόξε Μάξηπο, 
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ηὴλ ηκῆζηλ θαζππέζηεο, ὡο Μάξηπο 

ἀμηάγαζηνο. 

 

Σηηρ.: Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο 

Αὐηνῦ. 

ξόζνλ ηνῦ Οξαλνῦ, ἐλ κέζῳ ηλ 

βαζάλσλ, ἐδέρζεο Υξηζηνθόξε, 

Υξηζηνῦ ἐπηθαλέληνο, αγᾶζαί ζε 

παλεύθεκε. 

 

Γόμα. Τξηαδηθόλ. 

ξσηη πηεξσζείο, Σξηάδνο ηῆο Ἁγίαο, 

ἀζύξκαηα ὡο πάηδσλ, κπζεύκαηα 

εἰδώισλ, ἐζθέδαζελ ὁ πάληηκνο. 

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

λήζζεηη θαὶ κλ, ηλ 

ἀλπκλνύλησλ Κόξε, ηὴλ θιῆζίλ νπ 

ηὴλ ζείαλ, πξεζβείαηο νπ Παξζέλε, πξὸο 

ηὸλ Τἱόλ νπ Πάλαγλε 

 

Νῦν ἀπολύειρ. Τπιζάγιον. 

Ἀπνιπηίθηα .  

Ἦρνο γ΄. Θείαο πίζηεωο. Ἰωήι. 

είζξνηο αἵκαηνο, πεθνηληγκέλνο, πξὸο 

ηὰ δώκαηα, ηλ Ἀζινθόξσλ, ἀπὸ γῆο 

κεηεηέζεο καθάξηε, ὡο γὰξ ἀκλὸο 

Υξηζηνθόξε ἀκώκεηνο, πὲξ Υξηζηνῦ ηὴλ 

ζὴλ θάξαλ πέθιηλαο, Μάξηπο ἔλδνμε, ἀεὶ 

ηὸλ Θεὸλ ἱθέηεπε, δσξήζαζζαη κῖλ ηὸ 

κέγα ἔιενο. 

 

Γόμα. Ἕηεξνλ. Ἦρνο δ'. Ταρὺ πξνθαηάιαβε. 

ηνιαῖο ηαῖο ἐμ αἵκαηνο, ὡξατδόκελνο, 

Κπξίῳ παξίζηαζαη, ηῶ Βαζηιεῖ 

νξαλλ, Υξηζηνθόξε ἀνίδηκε· ὅζελ ζὺλ 

Ἀζσκάησλ, θαὶ Μαξηύξσλ ρνξείαηο, ᾄδεηο 

ηῇ ηξηζαγίῳ, θαὶ θξηθηῇ κειῳδίᾳ· δηὸ ηαῖο 

ἱθεζίαηο ηαῖο ζαῖο, ζῶδε ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

 

Καὶ λῦλ... Σῆο ἑνξηῆο. 

Ἀπόιπζηο.  
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ΕΙ ΣΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ 

 

Μεηὰ ηὸν Πποοιμιακόν, ηὸ Μακάπιορ ἀνήπ.  

Εἰρ δὲ ηὸ Κύπιε ἐκέκπξα, ἱζηῶμεν ζηίσοςρ ζη΄, 

καὶ τάλλομεν ηὰ ἑξῆρ Πποζόμοια. 

  

Ἦρνο α'. Τῶλ νὐξαλίωλ ηαγκάηωλ. 

νῦ Υξηζηνθόξνπ ηνὺο ἄζινπο, δεῦηε 

ηηκήζσκελ, δη' ὧλ κῖλ πεγάδεη  

ἀέλανο ράξηο, Υξηζηνῦ ηνῦ δσνδόηνπ· θαὶ 

γὰξ θξαηαηο, ηνὺο ἐρζξνὺο 

ηξνπσζάκελνο, θαηὰ παζλ θαὶ δαηκόλσλ 

θαὶ ὀδπλλ, ηὴλ ἐμνπζίαλ ἐθνκίζαην. 

 

 ηλ ιεηςάλσλ ζνπ θόληο, ζαπκάησλ 

βιύδεη πεγάο, ηλ θεξαπλλ ηὴλ 

ιύζηλ, θαὶ ινηκλ θαὶ θηλδύλσλ, ηὴλ 

ιύηξσζηλ παξέρεη· δηὸ ζε θαὶ λῦλ, 

Υξηζηνθόξε πνιύαζιε, ὁ ζὸο ιαὸο ἱθεηεύεη, 

ὅπσο ἀεί, δηαζώδεηαη ηῆο βιάβεο αηλ. 

 

νῦ ηὸ κλεκόζπλνλ Μάξηπο, εσδηάδεη 

ηξαλο, ἐαξηλὰ ὡο ῥόδα, ηὰ πνιύαζια 

πάζε, ηλ ζλ ἀγσληζκάησλ, δη' ὧλ 

ἀζζελεῖο, ἐκπαζεῖο ηε θαὶ ἄξξσζηνη, ηὴλ 

εξσζηίαλ πινπηνῦληεο, ηαῖο ζαῖο εραῖο, 

ἀλπκλνῦζη ηὸλ δνηῆξα Υξηζηόλ. 

Ἕηεξα.  

Ἦρνο δ΄. Ὡο γελλαῖνλ ἐλ Μάξηπζη 

ξηζηνθόξνλ πνιύαζινλ, ἀλπκλῆζαη 

ζπλέδξακνλ, ἐθ πεξάησλ ζήκεξνλ 

ζενζύιιεθηνο, θηινκαξηύξσλ παξάηαμηο, 

ᾠδὰο ἀλαπέκπνπζα, ηῶ σηῆξη ηλ ςπρλ, 

ηῶ ζθνδξο θξαηαηώζαληη, ὡο 

Φηιάλζξσπνο, ἐλ παιαίζηξᾳ ηὸλ Μάξηπξα 

ηὸλ κέγαλ, θαὶ αηῶ ἐπηθαλέληη, ὡο 

πακθαέζηαηνο ἥιηνο. 

 

νηληρζεὶο ἐλ ηνῖο αἵκαζη, ὠο ἀκλὸο 

ἐζειόζπηνο, ηὴλ ὁδὸλ δηώδεπζαο ηνῦ 

Κπξίνπ ζνπ, θαὶ ηνῦ Γεθίνπ καύξσζαο, ηὸ 

ἄζενλ πξόζηαγκα, Υξηζηνθόξε Ἀζιεηά, 

ζαξζαιέῳ θξνλήκαηη, θαὶ βνπιήκαηη, ὡο 

ζηξνπζίνλ ῥπζζεὶο ἐθ ηλ παγίδσλ, ηλ 

πνιιλ ηνῦ πνιεκίνπ, ἀλδξνπξεπο 

παλανίδηκε. 

 

ηησλίζθνλ ηὸλ ράιθεηνλ, ππξσζέληα 

ἐδξόζηδε, Παξαθιήηνπ Πλεύκαηνο  

ἐπίπλνηα, ηὰο κεραλὰο γὰξ ηνῦ δξάθνληνο, 

ῥαδίσο δάθηζαο, Υξηζηνθόξε Ἀζιεηά, 

ζηαζεξᾷ δηαλνίᾳ ζνπ, ἀμηάγαζηε, θαὶ 

ζηνιὴλ ηῆο ςπρῆο ζνπ πνξθπξώζαο, ηαῖο 

ῥναῖο ηλ ζλ αἱκάησλ, νξαλνράιθεπηνλ 

γέγνλαο. 

 

Γόμα. Ἦρνο δ'. Ἰωάλλνπ Μνλαρνῦ. 

νγρύιῃ αἵκαηνο ηνῦ καξηπξίνπ ζνπ, 

θνζκεζεῖζα  θθιεζία ηνῦ Θενῦ, 

ιηαθὰο ἀθηῖλαο ἐθπέκπεη, Υξηζηνθόξε 

πνιύαζιε· ηῶ γὰξ ηαπξῶ, θαζνπιίζαο 

ζεαπηόλ, θαὶ ηὸ ζαλεῖλ πὲξ Υξηζηνῦ 

πξνζύκσο ἑιόκελνο, γελλαίσο πξὸο 

παξάηαμηλ ηνῦ ἀιινηξίνπ ἀληηθαηέζηεο, θαὶ 

θαηαηζρύλαο πάζαο ηὰο ἐπηλνίαο ηλ 

παξαλόκσλ, ληθεηήο ζηξαηηώηεο ὤθζεο ηνῦ 

Υξηζηνῦ. Γηὸ δπζσπνῦκέλ ζε, ὡο 

παξξεζίαλ ἔρσλ, Μαξηύξσλ 

ἐγθαιιώπηζκα, πξέζβεπε, ηνῦ ζσζῆλαη ηὰο 

ςπρὰο κλ. 

 

Καὶ λῦλ... Σῆο νξηῆο. 
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Εἴζοδορ. Φῶρ ἱλαπόν, ηὸ Πποκείμενον ηῆρ 

ἡμέπαρ καὶ ηὰ Ἀναγνώζμαηα. 

 

Πξνθεηείαο Ἡζαΐνπ ηὸ Ἀλάγλωζκα. (κγ´ 9-

14). 

άδε ιέγεη Κύξηνο. Πάληα ηὰ ἔζλε 

ζπλήρζεζαλ ἅκα, θαὶ ζπλαρζήζνληαη 

ἄξρνληεο ἐμ αηλ. Σίο ἀλαγγειεῖ ηαῦηα ἐλ 

αηνῖο; ἠ ηὰ ἐμ ἀξρῆο, ηίο ἀθνπζηὰ πνηήζεη 

κῖλ; Ἀγαγέησζαλ ηνὺο κάξηπξαο αηλ 

θαὶ δηθαησζήησζαλ, θαὶ εἰπάησζαλ ἀιεζῆ. 

Γίλεζζέ κνη κάξηπξεο, θαὶ ἐγὼ κάξηπο 

Κύξηνο ὁ Θεόο, θαὶ ὁ παῖο, ὃλ ἐμειεμάκελ· 

ἵλα γληε, θαὶ πηζηεύζεηε, θαὶ ζπλῆηε, ὅηη 

ἐγώ εἰκη. Ἔκπξνζζέλ κνπ νθ ἐγέλεην 

ἄιινο Θεόο, θαὶ κεη᾿ ἐκὲ νθ ἔζηαη. γώ 

εἰκη ὁ Θεόο, θαὶ νθ ἔζηη πάξεμ ἐκνῦ ὁ 

ζῴδσλ. γὼ ἀλήγγεηια θαὶ ἔζσζα, 

ὠλείδηζα, θαὶ νθ ἦλ ἐλ κῖλ ἀιιόηξηνο. 

κεῖο ἐκνὶ κάξηπξεο, θαὶ ἐγὼ Κύξηνο ὁ 

Θεόο· ὅηη ἀπ᾿ ἀξρῆο ἐγώ εἰκη, θαὶ νθ ἔζηηλ 

ὁ ἐθ ηλ ρεηξλ κνπ ἐμαηξνύκελνο. 

Πνηήζσ, θαὶ ηίο ἀπνζηξέςεη αηό; Οὕησ 

ιέγεη Κύξηνο ὁ Θεόο, ὁ ιπηξνύκελνο κᾶο, 

ὁ Ἅγηνο Ἰζξαήι. 

 

Σνθίαο Σνινκῶληνο ηὸ Ἀλάγλωζκα. (γ´ 1-

9). 

ηθαίσλ ςπραὶ ἐλ ρεηξὶ Θενῦ, θαὶ ν κὴ 

ἅςεηαη αηλ βάζαλνο. Ἔδνμαλ ἐλ 

ὀθζαικνῖο ἀθξόλσλ ηεζλάλαη, θαὶ ἐινγίζζε 

θάθσζηο  ἔμνδνο αηλ, θαὶ  ἀθ’ κλ 

πνξεία ζύληξηκκα· νἱ δέ εἰζηλ ἐλ εἰξήλῃ. 

Καὶ γὰξ ἐλ ὄςεη ἀλζξώπσλ ἐὰλ 

θνιαζζζηλ,  ἐιπὶο αηλ ἀζαλαζίαο 

πιήξεο. Καὶ ὀιίγα παηδεπζέληεο, κεγάια 

εεξγεηεζήζνληαη· ὅηη ὁ Θεὸο ἐπείξαζελ 

αηνύο, θαὶ εὗξελ αηνὺο ἀμίνπο ἑαπηνῦ. 

Ὡο ρξπζὸλ ἐλ ρσλεπηεξίῳ ἐδνθίκαζελ 

αηνύο, θαὶ ὡο ὁινθάξπσκα ζπζίαο 

πξνζεδέμαην αηνύο. Καὶ ἐλ θαηξῶ 

ἐπηζθνπῆο αηλ ἀλαιάκςνπζη, θαὶ ὡο 

ζπηλζῆξεο ἐλ θαιάκῃ δηαδξακνῦληαη. 

Κξηλνῦζηλ ἔζλε, θαὶ θξαηήζνπζη ιαλ, θαὶ 

βαζηιεύζεη αηλ Κύξηνο εἰο ηνὺο αἰλαο. 

Οἱ πεπνηζόηεο ἐπ᾿ αηόλ, ζπλήζνπζηλ 

ἀιήζεηαλ, θαὶ νἱ πηζηνὶ ἐλ ἀγάπῃ 

πξνζκελνῦζηλ αηῶ· ὅηη ράξηο θαὶ ἔιενο ἐλ 

ηνῖο ὁζίνηο αηνῦ, θαὶ ἐπηζθνπὴ ἐλ ηνῖο 

ἐθιεθηνῖο αηνῦ. 

 

Σνθίαο Σνινκῶληνο ηὸ Ἀλάγλωζκα. (ε´ 15-

23, ζη´ 1-3). 

ίθαηνη εἰο ηὸλ αἰλα δζη, θαὶ ἐλ 

Κπξίῳ ὁ κηζζὸο αηλ, θαὶ  θξνληὶο 

αηλ παξὰ ςίζηῳ. Γηὰ ηνῦην ιήςνληαη 

ηὸ βαζίιεηνλ ηῆο επξεπείαο, θαὶ ηὸ 

δηάδεκα ηνῦ θάιινπο ἐθ ρεηξὸο Κπξίνπ· ὅηη 

ηῇ δεμηᾷ αηνῦ ζθεπάζεη αηνύο, θαὶ ηῶ 

βξαρίνλη πεξαζπηεῖ αηλ. Λήςεηαη 

παλνπιίαλ ηὸλ δῆινλ αηνῦ θαὶ 

ὁπινπνηήζεη ηὴλ θηίζηλ εἰο ἄκπλαλ ἐρζξλ. 

λδύζεηαη ζώξαθα δηθαηνζύλελ θαὶ 

πεξηζήζεηαη θόξπζα θξίζηλ ἀλππόθξηηνλ. 

Λήςεηαη ἀζπίδα ἀθαηακάρεηνλ, ὁζηόηεηα· 

ὀμπλεῖ δὲ ἀπόηνκνλ ὀξγὴλ εἰο ῥνκθαίαλ. 

πλεθπνιεκήζεη αηῶ ὁ θόζκνο ἐπὶ ηνὺο 

παξάθξνλαο· πνξεύζνληαη εὔζηνρνη 

βνιίδεο ἀζηξαπλ, θαὶ ὡο ἀπὸ εθύθινπ 

ηόμνπ, ηλ λεθλ, ἐπὶ ζθνπὸλ ἁινῦληαη, 

θαὶ ἐθ πεηξνβόινπ ζπκνῦ πιήξεηο 

ῥηθήζνληαη ράιαδαη. Ἀγαλαθηήζεη θαη᾿ 

αηλ ὕδσξ ζαιάζζεο· πνηακνὶ δὲ 

ζπγθιύζνπζηλ ἀπνηόκσο. Ἀληηζηήζεηαη 

αηνῖο πλεῦκα δπλάκεσο, θαὶ ὡο ιαῖιας 

ἐθιηθκήζεη αηνύο, θαὶ ἐξεκώζεη πᾶζαλ 
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ηὴλ γῆλ ἀλνκία, θαὶ  θαθνπξαγία 

πεξηηξέςεη ζξόλνπο δπλαζηλ. Ἀθνύζαηε 

νὖλ, Βαζηιεῖο, θαὶ ζύλεηε· κάζεηε Γηθαζηαὶ 

πεξάησλ γῆο· ἐλσηίζαζζε νἱ θξαηνῦληεο 

πιήζνπο, θαὶ γεγαπξσκέλνη ἐπὶ ὄρινηο 

ἐζλλ· ὅηη ἐδόζε παξὰ Κπξίνπ  θξάηεζηο 

κῖλ, θαὶ  δπλαζηεία παξὰ ςίζηνπ. 

Δἰο ηὴλ Ληηήλ .  

Ἰδιόμελον ηῆρ ηςσούζηρ ἑοπηῆρ ἕν καὶ ηῶν Ἁγίυν 

ηά κάηυθι.  

Ἦρνο α´. 

θξαίλνπ ἐλ Κπξίῳ  ηλ Μαξηύξσλ 

παξάηαμηο, θαηέρνπζα ἐλ θόιπνηο, ὡο 

ιακπξὰλ πξνζζήθελ, Υξηζηνθόξνλ ηὸλ 

παλεύθεκνλ, ἀῤῥελνθξόλσο γὰξ 

ππθηεύζαο, θαὶ ηὸλ ἀγλα ηὸλ θαιὸλ 

ηειέζαο, ηὸλ ζηέθαλνλ ηνῦ καξηπξίνπ 

εἴιεθελ, ὅζελ θαὶ κεῖο, ἐλ ηῶ ζεπηῶ αηνῦ 

ηεκέλεη, ζήκεξνλ ζπλδξακόληεο 

ἀλαθξάδνκελ· πξέζβεπε Υξηζηῶ ηῶ Θεῶ, 

ἐιεεζῆλαη ηὰο ςπρὰο κλ. 

 

Ἦρνο β΄. 

λησο Υξηζηνθόξε πνιύαζιε, ηὴλ 

ζιάζηλ ηλ κειλ, ἐζεινπζίᾳ γλώκῃ 

θαζππέκεηλαο. νῦ γὰξ ὡο ζεόδεθηνλ 

ζθάγηνλ, ηῶ Κπξίῳ δνπιεύνληνο θαὶ ηῶ 

πλεύκαηη δένληνο, ὁ παξάλνκνο ηύξαλλνο, 

ἀζιίσο ἐμεηξαρειίζζε. Γηὸ ἱθεηεύνκελ, κὴ 

δηαιίπεο πξεζβεύσλ, πὲξ ηλ ςπρλ 

κλ. 

Ἦρνο γ΄. 

 ἐλ ἀπαηήζαο ἐλ ηῇ δὲκ ηὴλ 

πξνκήηνξα, πνξληθὴλ μπλσξίδα, θαηὰ 

ζνῦ δνιίσο ἐθίλεζελ, ἀιι’ ἱεξσηάηνηο ζνπ 

ιόγνηο, ηαύηαο πξὸο ηὸλ Υξηζηὸλ 

δσγξήζαο, ηὸλ παιακλαῖνλ ζπλέηξηςαο. 

Σῆο γὰξ καηαίαο δνλῆο θαὶ ςπρνθζόξνπ 

ιύκεο, ηὴλ ἀγσγὴλ θαηαιηπνῦζαη, ὡο 

ἀκλάδεο πξνζήρζεζαλ ηῶ Βαζηιεῖ ηνῦ 

παληόο, ὅζελ Υξηζηνθόξε παλέλδνμε, ζὺλ 

Ἀθπιίλῃ ηῇ ζεόθξνλη θαὶ Καιιηλίθῃ, 

πξεζβεύζαηε πὲξ ηλ ςπρλ κλ. 

 

Ἦρνο δ΄. 

αβαὶ ηῆο ἀιινθόηνπ ἐπηλνίαο ηλ 

εἰδσινκαλέλησλ. Σὸλ Μάξηπξα 

ἰδόληεο ἐγθαξηεξήζαληα, ηνῖο αἰθηζκνῖο 

ἕσο ηέινπο, ἔπλενλ κέλεα, θαη’ αηνῦ νἱ 

πακπόλεξνη. Σὰ ἐπίπνλα ζθάκκαηα, ηὰ 

πνιύπινθα ζήξαηξα, θαὶ ηὰ δεηλὰ 

παιαίζκαηα ηῇ ηνῦ Υξηζηνῦ δπλάκεη, 

Υξηζηνθόξε ἐζθέδαζαο, ὅζελ θαὶ κεῖο, 

ηὴλ κλήκελ ζνπ ηεινῦληεο, ηλ 

ἀγσληζκάησλ κλεκνλεύνκελ ιέγνληεο· 

πξέζβεπε Υξηζηῶ ηῶ Θεῶ, πὲξ ηλ ςπρλ 

κλ. 

Γόμα. Ἦρνο πι. δ΄. 

έλνλ θαὶ παξάδνμνλ ὄλησο, ηὸ ἐλ ζνὶ 

ηειεζζὲλ κπζηήξηνλ· ὁ ηξνθεὺο ηῆο 

θηίζεσο, ὤθζε ἐλ ηῇ θακίλῳ ηῆο θινγόο, 

ἀλαςπρώλ ζε· ὁ ἐπηβιέπσλ ἐπὶ ηὴλ γῆλ, θαὶ 

πνηλ αηὴλ ηξέκεηλ, θαζνξᾶηαη πὸ ζνῦ 

παλζεβάζκηε· Ὃλ πάιαη ἰδὼλ Ἡζαΐαο, 

ἔθξημε θαὶ ἐθνβήζε, ὡζαλεὶ θίινο θίιῳ 

δηαιέγεηαη παλόιβηε· ὁ πεγὰο θαὶ ἀβύζζνπο 

ἐμνπζηάδσλ, ηῇ λνηίδη ηῆο ράξηηνο 

ἀπεκάξαλε, ηνῦ ππξὸο ηὸ ἀλεπίζρεηνλ 

ῥεῦκα· Ὃλ ἱθέηεπε Υξηζηνθόξε πνιύαζιε, 

δσξήζαζζαη κῖλ ηὸ κέγα ἔιενο. 

 

Καὶ λῦλ... Σῆο ἑνξηῆο. 

 

Δ 

Ὄ 

 

Β 

Ξ 
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Δἰο ηὸλ ηίρνλ.  

Ἦρνο α΄. Παλεύθεκνη Μάξηπξεο. 

ξὸο πάιελ ρσξήζαο ἀλδξηθο, ἐλ 

ἀξραίνηο ἔηεζη, καθαξηώηαηε 

ἔζβεζαο, ὡζεὶ ἀξάρληα, εἰδσινκαλέλησλ, 

θελνθώλσλ ῥήκαηα, ηαῖο αῖο ἀκεηαηξέπηνηο 

ἐλζηάζεζη, θαὶ ἐλ ηνῖο αἵκαζη, ηνῖο ηηκίνηο 

ζνπ παλάξηζηε, Υξηζηνθόξε, Μαξηύξσλ 

ἀγιάτζκα. 

 

Σηηρ.: Γίθαηνο ὡο θνίλημ ἀλζήζεη, θαὶ ὡζεὶ 

θέξδνο  ἐλ ηῷ Ληβάλῳ πιεζπλζήζεηαη. 

εκεῖα θαὶ ηέξαηα ζεκλέ, πὸ ζνῦ 

γεγόλαζη, ηῇ παληνπξγίᾳ ηνῦ 

Πλεύκαηνο,  ῥάβδνο ἤλζεζελ, ὥζπεξ ηνῦ 

Πξνθήηνπ, Ἀαξὼλ ηνῦ κάθαξνο,  βξζηο 

ἐπιεζύλζε ηῇ ράξηηη, Ἄγγεινο ὤθζε ζνη, 

θαὶ ιινίσζαο πξὸο θξείηηνλα, ηλ 

δεκίσλ, δπζώλπκνλ ὅκηινλ. 

 

Σηηρ.: Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο 

Αὐηνῦ. 

αβύιαο ὁ ζύηεο ηνῦ Υξηζηνῦ, 

ἐπηζθόπσλ θιέτζκα, εἰο Ἀληηόρεηαλ 

πξόπαιαη, Ἁγίῳ Πλεύκαηη, Μάξηπξα 

Κπξίνπ, ηὸλ θιεζέληα Ῥέπξεβνλ, θαιο 

πξὸο ηὸ ζσηήξηνλ θώηηζκα, ἐπνδεγέηεζε, 

Υξηζηνθόξνλ ὁ ἀνίδηκνο, πξνζθσλήζαο, 

αηὸλ ἐλ ηνῖο ὕδαζη. 

 

Γόμα. Ἦρνο δ'. Ἀλαηνιίνπ. 

εῦηε ηλ πηζηλ ηὸ ζύζηεκα, 

πλεπκαηηθὴλ ρνξείαλ ἐπηθξνηήζσκελ, 

θαὶ ηὸλ ἀζινθόξνλ Υξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, ἐλ 

ὕκλνηο ηηκήζσκελ, Υξηζηνθόξνλ ηὸλ 

ἔλδνμνλ. ήκεξνλ γὰξ ὡο ἑσζθόξνο 

ἀλέηεηιε, θαὶ θαηαθσηίδεη ηὰο δηαλνίαο ηλ 

πηζηλ, ηλ ἐλ πίζηεη θαὶ πόζῳ, 

ἐπηηεινύλησλ ηὴλ κλήκελ αηνῦ ηὴλ 

ζεβάζκηνλ. 

 

Καὶ λῦλ... Σῆο νξηῆο. 

 

Νῦν ἀπολύειρ. Τπιζάγιον. 

 

Ἀπνιπηίθηα .  

 Ἦρνο γ΄. Θείαο πίζηεωο. Ἰωήι. 

είζξνηο αἵκαηνο, πεθνηληγκέλνο, πξὸο 

ηὰ δώκαηα, ηλ Ἀζινθόξσλ, ἀπὸ γῆο 

κεηεηέζεο καθάξηε, ὡο γὰξ ἀκλὸο 

Υξηζηνθόξε ἀκώκεηνο, πὲξ Υξηζηνῦ ηὴλ 

ζὴλ θάξαλ πέθιηλαο, Μάξηπο ἔλδνμε, ἀεὶ 

ηὸλ Θεὸλ ἱθέηεπε, δσξήζαζζαη κῖλ ηὸ 

κέγα ἔιενο. 

Γόμα. Ἕηεξνλ. Ἦρνο δ'.Ταρὺ πξνθαηάιαβε. 

ηνιαῖο ηαῖο ἐμ αἵκαηνο, ὡξατδόκελνο, 

Κπξίῳ παξίζηαζαη, ηῶ Βαζηιεῖ 

νξαλλ, Υξηζηνθόξε ἀνίδηκε· ὅζελ ζὺλ 

Ἀζσκάησλ, θαὶ Μαξηύξσλ ρνξείαηο, ᾄδεηο 

ηῇ ηξηζαγίῳ, θαὶ θξηθηῇ κειῳδίᾳ· δηὸ ηαῖο 

ἱθεζίαηο ηαῖο ζαῖο, ζῶδε ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

 

Καὶ λῦλ... Σῆο νξηῆο. 

 

Ἀπόιπζηο.  
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ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 

Μεηὰ ηὴν α΄ ζηισολογίαν, καθίζμαηα.  

Ἦρνο α΄. Τὸλ ηάθνλ Σνπ Σωηήξ. 

πξίαο ἀπεηιάο, θαηεθξόλεζαο 

Μάξηπο, ηῶ μίθεη ηνῦ ηαπξνῦ, 

ὁπιηζζεὶο Υξηζηνθόξε, θινγὸο γὰξ 

ἀπεκάξαλαο, ἀζηλο ηὴλ ἐθπύξσζηλ, 

λνηηδόκελνο, ηῇ ζείᾳ δξόζῳ Κπξίνπ, Ὃλ 

ἱθέηεπε, ηαῖο ζαῖο ἁγίαηο πξεζβείαηο, πὲξ 

ηλ ηηκώλησλ ζε. 

Γόμα. Ὅκνηνλ. 

 ζαύκαηνο θξηθηνῦ, Υξηζηνθόξνο ὁ 

ζεῖνο, ρηηώληνλ ραιθνῦλ, ππξσζὲλ 

π’ ἀλόκσλ, ἐλδύεηαη ζηεῤῥόηαηα, 

δηακέλσλ ἀιώβεηνο, δη’ ὃ ἅπαληεο, 

δνμνινγνῦζη ηὸλ Κηίζηελ, ὁξληεο ηὸλ 

Μάξηπξα. 

Καὶ λῦλ. Σῆο ἑνξηῆο. 

 

Μεηὰ ηὴν β΄ ζηισολογίαν, καθίζμαηα.  

Ἦρνο δ΄. Ἐπεθάλε ζήκεξνλ. 

ο ἀξλία ἀθάθα, μίθεη ζθαγέληα, κεηὰ 

ζνῦ ἐλήζιεζαλ, ἐθ ηλ ζπλόλησλ ζνη 

πνιινί, ὅζελ ηαλῦ ζπγρνξεύνπζη, ηνῖο 

πξσηνηόθνηο, Υξηζηνῦ νἱ παλάξηζηνη. 

Γόμα. Ὅκνηνλ. 

ζειγλ ιινίσζαο, γπλαίσλ ἦζνο, 

Υξηζηνθόξε ἔλδνμε, ἱεξνιόγῳ δηδαρῇ, 

ηῆο ηξηζειίνπ ζεόηεηνο, ἀπνμεξάλαο, 

εἰδώισλ κπζεύκαηα. 

Καὶ λῦλ. Σῆο ἑνξηῆο. 

 

 

Μεηὰ ηὸν Πολςέλεον, καθίζμαηα.  

Ἦρνο δ΄. Ταρὺ πξνθαηάιαβε. 

ὸ θάιινο ηὸ ἄῤῥεηνλ ηῆο θσηαπγνῦο 

ζνπ κνξθῆο, σηὴξ πεξηήζηξαςε, ηνῦ 

Υξηζηνθόξνπ ςπρήλ, πὲξ ηὸλ ὁξώκελνλ, 

ὅζελ θαὶ ηλ ηπξάλλσλ, θπγαδεύεη ηὸ 

ζξάζνο, θιέγεη δὲ ηλ δαηκόλσλ, 

θξπγαλώδε ἀπάηελ, δηόπεξ Υξηζηέ, ἀεὶ 

εινγνῦκέλ ζε. 

Γόμα .. Καὶ λῦλ.. Σῆο ἑνξηῆο. 

 

Οἱ Ἀναβαθμοί·  ηὸ α΄ ἀνηίθυνον ηοῦ δ΄ ἤσος και 

ηό Πποκείμενον. 

ίθαηνο ὡο θνίλημ ἀλζήζεη, θαὶ ὡζεὶ 

θέξδνο  ἐλ ηῶ Ληβάλῳ 

πιεζπλζήζεηαη. 

Σηηρ.: Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο 

Αὐηνῦ. 

 

Εὐαγγέλιον, ηὸ ἐν ηῷ Ὄπθπῳ ηοῦ Ἁγίος 

Γευπγίος. Ὁ Ν΄ ταλμόρ. 

Γόμα. Ἦρνο β΄. 

αῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ πξεζβείαηο 

ιεῆκνλ... 

Καὶ λῦλ. 

αῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο 

ιεῆκνλ... 

Ἰδηόκεινλ. Ἦρνο πι. β΄.  

Σηηρ.: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο... 

ήκεξνλ ὁ Μάξηπο μίθεη ηειεηνῦηαη, θαὶ 

θαηαηζρύλεο ὁ βξόρνο ζπζθίγγεη ηὸλ 

βειίαξ. ήκεξνλ ὀξύμαο ηάθνλ, ὁ ηλ 

δεκίσλ ἀπάλζξσπνο ηύξαλλνο, ἐλ αηῶ 

θαηαβαίλεη. ήκεξνλ ὁ νξαλὸο ηὸλ 

Μ 

Ὦ 

Ὡ 

Ἀ 

Σ 

Γ 

Σ 

Σ 
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Μάξηπξα παλδεκεὶ πνδέρεηαη, θαὶ  γῆ 

πηαίλεηαη, ηνῖο ῥείζξνηο ηλ αἱκάησλ. Γηὸ 

πάληεο Υξηζηνθόξε, ηὸ ραῖξε 

πξνζθσλνῦκελ ιέγνληεο· ραίξνηο Μάξηπο 

ἀήηηεηε 

Οἱ  θαλόλεο .  

Τῆρ ἑοπηῆρ καὶ ηοῦ Ἁγίος. Ὁ α΄ ηοῦ Ἁγίος, ἐκ ηοῦ 

Μηναίος. 

ᾨδὴ α΄.  

Ἦρνο δ΄. Ἄζνκαί ζνη Κύξηε. 

εῦηε πάληεο ζήκεξνλ ρξηζηνθόξνη, ηνῦ 

Υξηζηνθόξνπ ηὴλ κλήκελ, ηνῦ ηῆο 

ἀιεζείαο, Μάξηπξνο ζεόθξνλεο, εζεβο 

ἀλπκλήζσκελ. 

 

λδξείσο γσλίζσ θαηὰ ηῆο πιάλεο, 

θαὶ ηὰο Σπξάλλσλ ἀπεηιάο, Μάξηπο 

ἀζινθόξε, ἰζρὺτ ῥσλλύκελνο, ηνῦ ηαπξνῦ 

θαηεπάηεζαο. 

Θενηνθίνλ. 

άβδνλ πξννξλ ζε ηὴλ Θενηόθνλ, 

ἄλζνο δὲ πάιηλ ηὸ ἐθ ζνῦ, 

ζαξθνύκελνλ Λόγνλ, πξνήγγεηιελ ὁ 

ἔλδνμνο, Ἡζαΐαο Παλάρξαληε. 

Ἕηεξνο θαλῶλ. Ἰωήι. Ἡ ἀθξνζηηρίο. 

Τνῦ Χξηζηνθόξνπ ἄγνκελ κλήκελ ὕκλνηο. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὡο ἐλ πείξῳ πεδεύζαο. 

νὺο πνηακνὺο ηλ αἰκάησλ ζνπ 

Ἀζιεηά, ἀλπκλείζζσ ζήκεξνλ, πᾶζα 

γισζζλ γεγελλ, ἐλ ᾠδαῖο θαὶ ὕκλνηο 

ςαικηθο, Υξηζηνθόξε ηνῦ Υξηζηνῦ, ηὸ 

ζεῖνλ ζθάγηνλ. 

 

 ζετθὴλ παληεπρίαλ ἀλαιαβώλ, θαὶ 

ηῆο πιάλεο θξύαγκα, ἀλαζπάζαο 

ἀλδξηθο, κεηεηέζεο Μάξηπο πξὸο κνλάο, 

Βαζηιείαο ηῆο θαηλῆο, ζενθνξνύκελε. 

 

πνκνλῆο ηὸ θεηκήιηνλ ἀιεζο, 

Υξηζηνθόξε ἔλδνμε, ἀλεδείρζεο ἐλ 

δεηλνῖο, θαὶ θσηὶ ηῶ ζείῳ ιακπξπλζείο, ηλ 

εἰδώισλ ζθνηαζκόλ, κάθαξ ἐδίσμαο. 

Θενηνθίνλ. 

αῖξε Μαξία Κπξία πάλησλ κλ, 

ραῖξε Κόξε ἄζπηιε, ραῖξε Μῆηεξ ηῆο 

δσῆο, ραῖξε ἄζηξνλ ἄδπηνλ βξνηλ, ραῖξε 

ὄξνο ηνῦ Θενῦ ηὸ ἀιαηόκεηνλ. 

ᾨδὴ γ΄. 

 Ἦρνο δ΄.  Τόμνλ δπλαηῶλ 

πιῳ ηνῦ ηαπξνῦ θξαμάκελνο, 

Μάξηπο Ἀζινθόξε, ηὰο ἀιγεδόλαο 

πέκεηλαο, ἀελάσο ηῶ πνζνπκέλῳ, 

ἐληξπθλ θαὶ ἀγαιιόκελνο. 

 

άξμ κὲλ αἰθηζκνῖο ἐηέκλεην,  

ζενθηιὴο δέ ζνπ ςπρή, δη' ἀγάπεο 

ἐηξέθεην, κειεηζα ηῆο βαζηιείαο, 

Υξηζηνθόξε ηὴλ ἀπόιαπζηλ. 

 Θενηνθίνλ. 

ῆζηο ἀιεζο πεπιήξσηαη,  ηνῦ 

Ἡζαΐνπ·  Παξζέλνο γὰξ ηέηνθε, 

ζαξθσζέληα ηὸλ δσνδόηελ, θαὶ σηῆξα 

ηλ ςπρλ κλ. 

Ἕηεξνο θαλῶλ. Ἰωήι.  

Ἦρνο πι. β΄. Οὐθ ἔζηηλ Ἅγηνο. 

πζζῆλαη κάθαξ ηλ θαθλ, ἐπεπόζεηο 

εἰδώισλ, θαὶ δεηλῆο ηπξαλλίδνο, 

δηαῤῥῆμαη ηνῦ αηᾶλ, δηό ζνη ὤθζε σηήξ, 

θαηεθείαο πάζεο ζε ιπηξνύκελνο. 

 

Γ 

Ἀ 

Ῥ 

Σ 
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Ῥ 
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ιὺλ ἀηόπσλ δνλλ, ηλ θπζάλησλ 

γνλέσλ, θαὶ ηλ ζλ πξνπαηόξσλ, 

ἐθηηλάμαο πξὸο ηὸ θο, ηὸ ἄθηηζηνλ 

γεγεζώο, Υξηζηνθόξε ἔλδνμε πξνζέδξακεο. 

 

ηαπξνῦ δπλάκεη ζαπκαζηο, ηνῦ 

βειίαξ ηνὺο πιόθνπο, θαηαιύζαο 

πακκάθαξ, ἐδεηγκάηηζαο αηόλ, ζὺλ ηνῖο 

ἀγγέινηο αηνῦ θαὶ ςπρήλ ζνπ Μάξηπο 

ιεπζέξσζαο. 

Θενηνθίνλ. 

ῶ θξάηεη Μῆηεξ ηλ παζλ, ῥηπηζζεὶο 

ἐλ ηῶ ιάθθῳ ινγηζκλ ηλ 

θαθνύξγσλ, θαηαβέβεθα ἁγλή, θαὶ ἐλ 

ὀδύλῃ βνλ, λνεηλ δξαθόλησλ κε 

ἐμάξπαζνλ. 

Καζίζκαηα .   

Ἦρνο πι. δ'. Τὴλ Σνθίαλ θαὶ Λόγνλ. 

ζεβείαο ηὴλ γλζηλ θαηαιαβώλ, 

ἀγλσζίαο ηὸλ δόθνλ ἀπνβαιώλ, 

Μάξηπο θαηεπάηεζαο, ηὸλ ἀξρέθαθνλ ὄθηλ, 

ηῶ γὰξ ζείῳ πόζῳ, ηὸλ λνῦλ 

ππξπνινύκελνο, ηλ εἰδώισλ ἔζβεζαο, ηὸ 

ἄζενλ θξύαγκα· ὅζελ ἐπαμίσο, ἀκνηβὴλ ηλ 

ἀγώλσλ, ἐδέμσ ηὸλ ζηέθαλνλ, θαὶ παξέρεηο 

ἰάκαηα, Υξηζηνθόξε πνιύαζιε. Πξέζβεπε 

Υξηζηῶ ηῶ Θεῶ, ηλ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ 

δσξήζαζζαη, ηνῖο ἑνξηάδνπζη πόζῳ, ηὴλ 

ἁγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γόμα... Καὶ λῦλ.. Σῆο νξηῆο. 

ᾨδὴ δ΄.  

Ἦρνο δ΄.  Τῆο ζῆο ἐπὶ γῆο παξνπζίαο. 

λ νξαλλ ηὴλ θιεξνπρίαλ Μάξηπο 

εἴιεθαο, ἐπὶ γῆο πὲξ Υξηζηνῦ 

ἀγσληζάκελνο, θαὶ ηλ εἰδώισλ ἔζβεζαο, 

πιάλελ ἀλδξηθο δεηζηδαίκνλα. 

 

λ γπλαηθλ ζνη ηὴλ πεῖξαλ Μάξηπο 

πξνζέθεξελ, ὡο Ἀδὰκ ηῶ πξνπάηνξη, ὁ 

ὄθηο πνηέ, ἀιι' ηηεζεὶο ᾐζρύλεην, βξόρνπο 

θαζεαπηνῦ ηεθηαηλόκελνο. 

Θενηνθίνλ. 

αηδίνλ κῖλ ἐδόζε ἐθ ηῆο Πξνθήηηδνο, 

ηὸ ηερζὲλ πξὸ ὠδίλσλ ηῆο 

Θενκήηνξνο, νὗ  ἀξρὴ ἐπώκηνο, ζεῖνο 

Ἡζαΐαο ἐθήξπμελ. 

Ἕηεξνο θαλῶλ. Ἰωήι.  

Ἦρνο πι. β΄. Χξηζηόο κνπ δύλακηο. 

λ πάληα ἔηξεκνλ, βξνηλ 

ζπζηήκαηα, πξὸ ηλ ἄζισλ 

ζακβνῦηαη ηλ ζλ ζνθέ, ζνῦ θσλνῦληνο 

Ἅγηε· ηῶ ζηαπξσζέληη δη’ κᾶο, πξέπεη 

πᾶζα  πξνζθύλεζηο. 

 

σηὶ ηῆο ράξηηνο, σηὴξ θαηεύγαζαο, 

ηὴλ ςπρὴλ Υξηζηνθόξνπ ζενπξεπο, 

πᾶζαλ ηὴλ ζθνηόκαηλαλ, ηλ θζηζηκβξόησλ 

δηδαρλ, ἐθθαπιίζαο ὡο Φηιάλζξσπνο. 

 

 γῆλ θαὶ ζάιαζζαλ, δξαθί νπ Κύξηε, 

πεξηέπσλ ἀθόπσο ὡο πιαζηνπξγόο, 

ηὰ κεραλνπξγήκαηα, ηνῦ ἀξρεθάθνπ 

πηεξληζηνῦ, ἀπὸ ηνῦ Μάξηπξνο ἀπέζηεζαο. 

Θενηνθίνλ. 

επζηὴλ θαὶ βξόηεηνλ, ηὴλ θύζηλ 

εἴιεθε, ὁ Τἱόο νπ Παξζέλε 

μελνπξεπο, θαὶ ζεώζαο πξόζιεκκα, δη’ 

εζπιαγρλίαλ ὡο Θεόο, ηαύηελ ἄῤῥεπζηνλ 

ἀλέπιαζε. 

 

Ἱ 
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ᾨδὴ ε΄. 

Ἦρνο δ΄.  Τὸλ θωηηζκόλ Σνπ Κύξηε. 

ῶ θσηηζκῶ ηῆο πίζηεσο, ζαθο 

ἐδώγξεζαο ιανύο, θαὶ ηὴλ καλίαλ 

ἀζέσλ ηπξάλλσλ, ἔιπζαο, ἐλδεδπκέλνο, ηὴλ 

ἐμ ὕςνπο ἐλέξγεηαλ. 

 

ξαλλ ὡο πξνέθξηλαο, ἀπόιαπζηλ 

ζαθο, ηῆο ἐπηγείνπ, ζνθὲ 

Υξηζηνθόξε, ἔθεξεο ζηεῤῥο βαζάλσλ 

πόλνπο, ηῶ ηαπξῶ δπλακνύκελνο. 

Θενηνθίνλ. 

πὶ λεθέιεο Κύξηε, θαζήκελνλ ἁγλῆο, 

ηῆο παλπκλήηνπ Μεηξόο, Ἡζαΐαο 

βιέπεη ζε ηξαλο, ηλ Αἰγππηίσλ 

θαζαηξνῦληα ηὰ μόαλα. 

 

Ἕηεξνο θαλῶλ. Ἰωήι.  

Ἦρνο πι. β΄. Τῷ ζείῳ θέγγεη Σνπ Ἀγαζέ. 

ζλεῖνλ ηὸ δόγκα θαὶ κσξόλ, ηλ 

παξαλνκνύλησλ δπλαζηλ, ηνῖο 

πηζηνῖο κάθαξ ἐδήισζαο, ἐιεπζέξᾳ 

Μάξηπο θσλῇ, ὡο ζεῖνλ πηελόλ, ὁδὸλ ηῆο 

ζσηεξίαο αηνῖο δεηθλύκελνο. 

 

πὸ ῥεκάησλ ηλ ζλ πνηέ, ηλ 

πνξλεπνκέλσλ μπλσξίο, πξὸο 

ζσηεξίαο ηὸλ δίαπινλ, ἐθ ηνῦ ιάθθνπ ἤρζε 

ζεξλ, ηλ ὄλησο δεηλλ, παζλ ηλ 

ςπρνιέζξσλ, ηνῦ θνζκνθξάηνξνο. 

 

ιήθηνπ πάληηκε ραξκνλῆο, ηῆο ηλ 

ἐθεκέξσλ πξνειώλ, πξὸο θιεξνπρίαλ 

ηὴλ ἄλσζελ, Υξηζηνθόξε κάξηπο ζνθέ, ὡο 

πύθηεο Υξηζηνῦ, ζηνιὴ πεθνηληγκέλε, ζὺ 

πξνζερώξεζαο.     

Θενηνθίνλ. 

ελνῦ ηνῖο κέξνςη βνεζόο, ὡο ἐλ ηῶ 

πειάγεη ὁ θαλόο, θαὶ ηῆο ςπρῆο ηὸ 

θιπδώληνλ, ηαῖο ιηηαῖο νπ Κόξε Ἁγλή, 

ἀπέιαζνλ λῦλ, δηό ε ὁκνθξόλσο, 

θαζηθεηεύνκελ. 

ᾨδὴ ζη΄.  

Ἦρνο δ΄.  Ἐβόεζε πξνηππῶλ. 

 πξὸο αἷκα, ν πξὸο ζάξθα ηὴλ 

πάιελ ἀξάκελνο ὁ γελλαῖνο, ἀιι' 

ἀξρὰο ἐηξνπνῦην θαὶ δαίκνλαο, ἀνξάηῳ 

ζζέλεη, ηνῦ Τἱνῦ ηνῦ Θενῦ θξαηπλόκελνο. 

 

γαπήζαο, επξεπο ὀξεθηλ ηὴλ 

ἀθξόηεηα, Ἀζινθόξε, νθ ᾐζζάλνπ 

ηλ πόλσλ μεόκελνο, ηὴλ δηαλνίαλ ζνπ, 

ἐπεξείδσλ ἀεὶ ηῶ Γεζπόηῃ ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

ὴλ Παξζέλνλ, ἐλ γαζηξὶ ζπιιαβνῦζαλ 

ζεώκελνο, θαὶ ηεθνῦζαλ, Ἡζαΐαο ὡο 

ἔθε ὁ ἔλδνμνο, ζαξθσζέληα Λόγνλ, θαὶ 

Τἱὸλ ηνῦ Θενῦ λῦλ ἀγάιιεηαη. 

 

Ἕηεξνο θαλῶλ. Ἰωήι.  

Ἦρνο πι. β΄. Τνῦ βίνπ ηὴλ ζάιαζζαλ. 

ο ζηῦινο ἀθιόλεηνο, ηὰο ππξώζεηο 

πνζηάο, ηνὺο αἰθηζκνὺο ηνῦ 

ζώκαηνο, θαὶ ραιθνῦλ ἱκαηίδηνλ, ἀθξαηο 

ἐβόαο· ἀλάγαγε ἐθ θζνξᾶο ηὴλ δσήλ κνπ 

Πνιπέιεε. 

 

αηλέζζσ ηὰ θύκαηα, ἀζεΐαο ηὰ 

ππθλά, πνιπζεΐαο πέπησθε, ηλ 

ζεβαζκάησλ, ἅπαληα ηὰ γιππηά, ῥνῇ ηλ 

αἱκάησλ ζνπ, Υξηζηνθόξε Μαξηύξσλ 

ἰζνζηάζηνο. 

Σ 

Ο 
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λζέσο ηὴλ ἄηνικνλ, ζπκκνξίαλ 

ὁπιηηλ, θσηαγσγήζαο ἔλδνμε, ηνῦ 

ηπξάλλνπ θαηέιπζε κεραλάο, θαὶ πάληα ηὰ 

ζθάκκαηα, Υξηζηνθόξε Ἀγγέισλ 

ὁκνδίαηηε. 

Θενηνθίνλ. 

εθέιε ὁιόθσηε, θαὶ αγὴ ὠο κπζηηθή, 

δηθαηνζύλεο Ἥιηνλ, ηῆο Βαζηιείαο 

Μῆηεξ ηλ Οξαλλ, ἀζπόξσο ἐθύεζαο, 

ηλ βξνηλ θαηλνπξγήζαζα ηὸ θύξακα. 

Κνληάθηνλ.  

Ἦρνο β΄. Τὰ ἄλω δεηῶλ. 

νκαῖο ζπαζηζζείο, θαὶ ἄζινηο 

ἐγθνζκνύκελνο, ηπξάλλνπ ἰζρύλ, ἐθ 

ῥίδεο ἀλέζπαζαο, Υξηζηνθόξε ράξηηη, ὅζελ 

πάληα ηὰ ιίζηλα, ηῶ ζῶ αἵκαηη ἔπιεμαο, ὡο 

Μάξηπο ἀήηηεηνο παλόιβηε. 

Οἶθνο.  

ηδνηνκήζαο ηῆο πιάλεο ηὸ δαηκνλδεο 

γαπξίακα, θαὶ ὁινθαξδίσο πνζήζαο, 

ηῆο θάξαο ηὴλ ἔθηκεζηλ, ἔθιηλαο ηὸλ 

αρέλα, Ἀζιεηὰ ηνῦ Υξηζηνῦ παλεύθεκε. 

ὺ γὰξ ὁινθάξπσκα γέγνλαο, πξνζθνκίδσλ 

ηὸ ἴδηνλ αἷκα ηῶ ζῶ Γεζπόηῃ θαηδξο, δηὸ 

ἐκβαηεύεηο εἰο νξαλνὺο κεηὰ ηλ 

Μαξηύξσλ ζπλαγαιιόκελνο θαὶ θνηλσλλ 

ηῆο ιακπξόηεηνο ηνῦ Κπξίνπ, ὅζελ κὴ 

παύζε πξεζβεύσλ πὲξ ηλ ηηκώλησλ ζε 

Υξηζηνθόξε, ὡο Μάξηπο ἀήηηεηνο 

παλόιβηε. 

πλαμάξηνλ .  

Σῇ Θ' ηνῦ αηνῦ κελόο, Μλήκε ηνῦ Ἁγίνπ 

Μάξηπξνο Υξηζηνθόξνπ. 

Τὸλ Χξηζηνθόξνλ νἶδά ζε Χξηζηνθόξνο, 

 Χξηζηῷ ηπζέληα ηῷ Θεῷ δηὰ μίθνπο. 

Φαζγάλῳ ἀκθ’ ἐλάηῃ Χξηζηνθόξνο ἀπῆξε 

βίνπ. 

Οὗηνο ὁ ἐλ Μάξηπζη ζαπκαζηόο, ιέγεηαη ὅηη ἧλ 

ἀπὸ ρώξαο εἰδσινιαηξλ, ηλ θαηεζζηόλησλ ηνὺο 

ἀλζξώπνπο θαὶ ὅηη πξόηεξνλ ἀλζξώπνπο ἤζζηελ, 

ὕζηεξνλ δὲ κεηὰ ηὸ πηζηεῦζαη Υξηζηῶ 

κεηεκνξθώζε. Σὸ ἀξρηθὸλ αηνῦ ὄλνκα ἦλ 

Ῥέπξεβνο, ὅπεξ ζεκαίλεη ἀδόθηκνο θαὶ 

ἀπνδεδνθηκαζκέλνο. Καηαζρεζεὶο αἰρκάισηνο ἐλ 

πνιέκῳ πὸ θόκεηόο ηηλνο θαὶ ἀλζξσπίλσο κὴ 

δπλάκελνο θζέγμαζζαη, πξνζεύμαην ηῶ Θεῶ θαὶ 

ἐπέκθζε αηῶ Ἄγγεινο παξαζθεπάζαο αηὸλ εἰο 

ηὸ ιαιεῖλ. Ὕζηεξνλ δέξεηαη πὸ Βαθρείνπ ηηλόο, 

ὅζηηο θαὶ ἀλήγγεηιε ηῶ βαζηιεῖ πεξὶ αηνῦ  θαὶ δηὰ 

ηὸ ἄγξηνλ θαὶ βινζπξὸλ ηῆο ὄςεσο αηνῦ. 

 νὖλ Γέθηνο ἀπέζηεηιε δηαθνζίνπο ζηξαηηώηαο 

ἵλα θαηάζρσζη θαὶ ἀγάγσζηλ αηὸλ δεδεκέλνλ ἐλ 

ηνῖο βαζηιείνηο. Οὗηνη ἰδόληεο ηὸλ καθάξηνλ 

Υξηζηνθόξνλ πνηνῦληα ζεκεῖά ηηλα ἐπίζηεπζαλ ηῶ 

Κπξίῳ, βαπηηζζέληεο ὁκνῦ κεηὰ ηνῦ Μάξηπξνο εἰο 

ηὴλ Ἀληηόρεηαλ πὸ ηνῦ Ἁγίνπ Ἱεξνκάξηπξνο 

Βαβύια. Ὅηε παξέζηε ηῶ θξηηεξίῳ ηνῦ ηπξάλλνπ, 

ἐπέκθζε πὸ ηνῦ Γεθίνπ δνιίσο μπλσξὶο ἀζέκλσλ 

γπλαίσλ, ἤγνπλ  Καιιηλίθε θαὶ  Ἀθπιίλα, ἵλα 

αηὸλ δσγξήζσζηλ εἰο πνξλείαλ. Εσγξεζεῖζαη 

ὅκσο αὗηαη π’ αηνῦ εἰο ηὴλ ηνῦ Υξηζηνῦ πίζηηλ, 

ἐθνηκήζεζαλ θεθαινηνκνύκελαη θαὶ εἰιήθαζη ηὸλ 

ιακπξὸλ ηνῦ καξηπξίνπ ζηέθαλνλ. 

Δἶηα, ὁ δπζώλπκνο βαζηιεὺο Γέθηνο πνιιὰο 

βαζάλνπο ἐπήλεγθε θαηὰ ηνῦ Μάξηπξνο. λδύαο 

αηὸλ ραιθνῦλ ἱκαηίδηνλ, ἐπηῤῥίςαο αηὸλ εἰο 

θξέαξ ζπληεηξηκκέλνλ, μηθνηνκήζαο θαὶ 

θαθνπνηήζαο ἀπέηεκε ηὴλ ηηκία αηνῦ θάξαλ ηῇ Θ΄ 

ηνῦ Μαΐνπ κελόο. 

Σῇ αηῇ κέξᾳ, αἱ Ἅγηαη Μάξηπξεο 

Καιιηλίθε θαὶ Ἀθπιῖλα, αἱ δηὰ ηνῦ Ἁγίνπ 

Υξηζηνθόξνπ πηζηεύζαζαη ηῶ Υξηζηῶ, 

ζνύβιαηο ἀπὸ πνδλ ἕσο ὤκσλ δηαπαξεῖζαη 

ηειεηνῦληαη. 

Ἔρεη ηξάπεδαλ Σαηαλᾶο πάιηλ λέαλ, 

Γύλαηα ζνπβιίδνπζηλ νἱ πιάλνη δύω. 
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Σῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ἁγίνπ ἐλδόμνπ 

Πξνθήηνπ Ἡζαΐνπ. 

Ὃο ἄζπνξνλ πξνεῖδελ πἱνκεηξίαλ, 

Πξηζζεὶο ἄλαξρνλ εἶδελ πἱνπαηξίαλ. 

Οὗηνο ὁ ἐλ Πξνθήηαηο κέγηζηνο θαὶ 

κεγαινθσλόηαηνο ἦλ ἀπὸ Ἱεξνπζαιήκ. Θλήζθεη 

δὲ πξηζζεὶο πὸ Μαλαζζῇ ηνῦ βαζηιέσο, πἱνῦ 

δεθίνπ θαὶ ἐηέζε πνθάησ δξπὸο Ἀξσήι ἤ 

Ῥνγήι, ἐρνκέλνπ ηῆο δηαβάζεσο ηλ δάησλ, ὧλ 

ἀπώιεζελ δεθίαο ὁ βαζηιεύο θαηαρώζαο αηά. 

θαὶ ὁ Θεόο, ηὸ ζεκεῖνλ ηνῦ ηισὰκ ἐπνίεζε δη’ 

αηὸλ ηὸλ Πξνθήηελ. Γηόηη πξὸ ηνῦ ἀπνζαλεῖλ 

ὀιηγσξήζαο, εὔμαην θαὶ ἐπήθνπζελ αηνῦ ὁ Θεόο, 

δηὰ ηὸ ηὸλ Πξνθήηελ πηεῖλ ὕδσξ. Καὶ εζέσο 

ἀπέζηεηιελ αηῶ ἐμ αηνῦ δλ ὕδσξ. Γηὰ ηνῦην 

ἐθιήζε ηισάκ, ὃ ἑξκελεύεηαη Ἀπεζηαικέλνο. Καὶ 

ἐπὶ ηνῦ δεθίνπ, πξὸ ηνῦ πνηῆζαη ηνὺο ιάθθνπο 

θαὶ ηὰο θνιπκβήζξαο, επὶ ηῇ ερῇ Ἡζαΐνπ κηθξὸλ 

ὕδσξ ἐμειήιπζελ, ὅηη ἦλ  πόιηο ἐλ ζπγθιεηζκῶ 

ἀιινθύισλ, ἵλα κὴ δηαθζαξῇ  πόιηο, κὴ ἔρνπζα 

ὕδσξ, ξώησλ γὰξ νἱ πνιέκηνη: Πόζελ αηνῖο ηὸ 

πόηηκνλ ὕδσξ; Καὶ ἐραξάθσζαλ ηὴλ πόιηλ, θαὶ 

παξεθαζέδνλην ηῶ ηισάκ. Ὅηαλ νὖλ ἤξρνλην ζὺλ 

ηῶ Ἡζαΐᾳ νἱ Ἰνπδαῖνη, ἄθλσ ἀλήξρεην ηὸ ὕδσξ. 

Γηὸ θαὶ ἕσο ηῆο ζήκεξνλ αἰθληδίσλ ἐμέξρεηαη, θαὶ 

θαηὰ ηὴλ ὥξαλ ἧλ  ὁ Πξνθήηεο ἐπεδήκεη ζὺλ ηνῖο 

Ἰνπδαίνηο ἵλα δεηρζῇ ηὸ κπζηήξηνλ. Καὶ ἐπεηδὴ δηὰ 

ηνῦ Ἡζαΐνπ ηνῦην γέγνλε, κλήκεο αηνῦ ράξηλ θαὶ 

ὁ ιαὸο πιεζίνλ ηνῦ ηισάκ, ἐπηκειο ἔζαςαλ 

αηόλ, θαὶ ἐλδόμσο, ὅπσο δηὰ ηλ ερλ αηνῦ, 

θαὶ κεηὰ ζάλαηνλ αηνῦ, ἔρσζηλ ὡζαύησο ηὴλ 

ἀπόιαπζηλ ηνῦ ὕδαηνο. 

Σῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηλ Ἁγίσλ 

Μαξηύξσλ πηκάρνπ θαὶ Γνξδηαλνῦ. 

Ἀλεῖιελ Ἐπίκαρνλ ἀζιεηήλ μίθνο, 

Θείνλ καρεηήλ, εὺζζελῆ θαηὰ πιάλεο. 

Oὐ δὲ πξνζεῖρε Γνξδηαλόο, ηῷ μίθεη, 

Ψπρὴλ ἑαπηνῦ ζαξζνπνηὼλ ηῷ ζηέθεη. 

Οὗηνη θαηάγνληαλ ἐμ Ῥώκεο θαὶ ἤζιεζαλ ἐπὶ 

αηνθξάηνξνο Γεθίνπ (249-251 κ.Υ.). 

πλειήθζεζαλ θαὶ ὁ ἄξρσλ ηνὺο ἐπίεδε λ' 

ἀξλεζνῦλ ηὸλ Υξηζηό, θαὶ λὰ ζπζηάζνπλ ζηὰ 

εἴδσια. πεηδὴ ὅκσο ἔκεηλαλ ἀθιόλεηνη ζηὴλ 

πίζηε ηνπο, βαζαλίζηεθαλ ζθιεξά, θαὶ θαηόπηλ 

ἀπνθεθαιίζηεθαλ. 

Σῇ αηῇ κέξᾳ, κλήκε ηνῦ Ἁγίνπ ἐλδόμνπ 

ζηνκάξηπξνο Νηθνιάνπ ηνῦ Νένπ ηνῦ ἐλ 

Βνπλέλνηο ηῆο Θεηηαιίαο ἀζιήζαληνο. 

Ὡο ὁ Χξηζηὸο ηξωζείο, Νηθόιαε ιόγρῃ, 

Αὐηῷ ἔδξακεο ὑπαληῆζαη εἰο πόινλ. 

Οὗηνο, θαηήγεην ἐμ ῴαο, ἐθ γνλέσλ εγελλ θαὶ 

εζεβεζηάησλ. Γηὰ ηὴλ ςπρηθὴλ θαὶ ζσκαηηθήλ 

ηνπ ῥώκελ, ὁ βαζηιεὺο Λέσλ η΄, ὁ νθόο, 

δηόξηζελ αηὸλ δνύθα θαὶ ἀξρεγὸλ ηῆο ἐλ Λαξίζῃ 

ἑδξεπνύζεο ιεγελνο. 

Ἡ πνιηηεία ηνῦ Νηθνιάνπ ἐλ Λαξίζῃ πῆξμε ιίαλ 

θξόληκνο θαὶ ζενθηιήο. λεςύρνπ δηαξθο θαὶ 

ζπλεηήξεη ἀθιηλεῖο ηῇ πίζηεη νρὶ κόλνλ ηνὺο π’ 

αηὸλ ὁπιίηαο, ἀιιὰ θαὶ ηὸλ θηιόρξηζηνλ ιαὸλ ηῆο 

πόιεσο. ξλ ηὸ ὀιηγάξηζκνλ ηῆο θξνπξᾶο θαηά 

ηηλα ἐπηδξνκὴλ ηλ Ἀξάβσλ εἰο Θεηηαιίαλ 

παξόηξπλε ηνὺο θαηνίθνπο ηῆο πόιεσο, ὅπσο 

ἀπνκαθξπλζζη ηαύηεο θαὶ ζσζζηλ ἐθ ηῆο 

ἐπηθεηκέλεο ιαίιαπνο θαηαθεύγνληεο εἰο ηὰ πέξημ 

ηῆο πόιεσο ὄξε.  ἴδηνο κεηὰ ηλ π’ αηνῦ 

ἀλδξλ θαηέθπγελ εἰο ηὰ ὄξε ηνῦ Σπξλάβνπ, ἔλζα 

πιῆζνο ἀζθεηλ ζθεῖην εἰο ηὴλ ἀξεηήλ. Σνῖο 

ἀζθεηαῖο ηνύηνηο ζπλεξηζκήζε θαὶ ὁ Νηθόιανο 

κεηὰ ηῆο π’ αηὸλ θξνπξᾶο. 

ληαῦζα ἔλ ηηλη λπθηί, ηνῦ Νηθνιάνπ θαὶ ηλ 

ινηπλ ζπλεγκέλσλ ἐπὶ ηὸ αηὸ θαὶ 

ζπκπξνζεπρνκέλσλ, Ἄγγεινο Κπξίνπ ἐλεθαλίζζε 

αηνῖο θαὶ πξναλήγγεηιε ηὴλ ἐπηθεηκέλσλ αηλ 

ἐλάζιεζηλ. Ὄλησο, κεη’ ν πνιύ, ηὰ πνιπάξηζκα 

ζηίθε ηλ Ἀξάβσλ ἐπέπεζνλ ὡο ὄξλεα ἐπὶ ηλ 

γελλαίσο ἀλζηζηακέλσ ἀζιεηλ, νὕο θαὶ θξηθηο 

ἐζαλάησζαλ. Οὕησο ἔιαβνλ νἱ ζηεῤῥόςπρνη ηὸλ 

ζηέθαλνλ ηνῦ καξηπξίνπ, ὡο θαὶ ὁ Ἄγγεινο 

Κπξίνπ εἶρε πξνείπεη. Σὰ ὀλόκαηα αηλ 

γεγξακκέλα ἐλ βίβιῳ δσῆο εἰζὶ ηὰ ἀθόινπζα: 

Αἰκηιηαλόο, Ἀθίλδπλνο, Ἁξκόδηνο, Γξεγόξηνο, 

Γεκήηξηνο, Δώδηνο, Θεόδσξνο, Ἰσάλλεο, 
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Μηραήι, Παγθξάηηνο, Υξηζηνθόξνο, θαὶ 

Παληνιέσλ. Ἄμηόλ ἐζηη κλείαο, ὅηη κεη’ αηλ 

ζπλεκαξηύξεζε θαὶ πιῆζνο ἀκάρσλ θαηαθπγόλησλ 

εἰο ηὰ ὄξε ηαῦηα πξὸο ἀζθάιεηαλ. 

 γελλαῖνο Νηθόιανο, θαηὰ ζείαλ νἰθνλνκίαλ, 

δξακὼλ κέζῳ ηλ ηάμεσλ ηνῦ ἐρζξνῦ δηεζώζε θαὶ 

θαηέθπγε εἰο Βνύλελα, ἔλζα παξέκελελ 

ἀζθνύκελνο ηῇ κνλαδηθῇ πνιηηείᾳ θαὶ εαξεζηλ 

ηῶ Θεῶ. Αἱ ὀξδαὶ ηλ Ἀξάβσλ, κεη’ ν πνιύ, 

ἀλεῦξνλ αηόλ, θαὶ πέβαινλ εἰο πιῆζνο βαζάλσλ, 

πξνηξέπνπζαη αηὸλ εἰο ἐμόκσζηλ. Πξνζθνύζαζαη 

ὅκσο ηῇ ζηεῤῥᾶ αηνῦ ἐλζηάζεη παξέδσθαλ εἰο 

ζάλαηνλ. Πξνζέδεζαλ αηόλ, ἔλ ηηλη δξπΐ, θαὶ 

ἐιόγρεπζαλ ηῇ ἰδίᾳ αηνῦ ιόγρῃ. Οὕησο ἔιαβελ ὁ 

καθάξηνο ηὸ ζηέθνο ηῆο ἀθζαξζίαο ηῇ ἑλάηῃ ηνῦ 

κελόο Μαΐνπ. 

 Κύξηνο κλ Ἰεζνῦο Υξηζηόο, εαξεζηεζεὶο ἐθ 

ηῆο ιακπξᾶο πνιηηείαο θαὶ ηῆο γελλαίαο 

ἐλαζιήζεσο ηνῦ Νηθνιάνπ ἀλέδεημελ αηὸλ πεγὴλ 

ραξίησλ θαὶ θξήλελ παληνίσλ ἰάζεσλ. Οὕησο, ὁ 

δνὺμ ηῆο Θεζζαινλίθεο Δθεκηαλόο, πάζρσλ ἐθ 

ιέπξαο βαξπηάηεο πξνηξνπῇ ζείᾳ ἦιζελ εἰο ηὰ 

ἄιζε ηλ Βνπλέλσλ, ἔλζα θαίηνη παξειζόληνο 

ἱθαλνῦ ρξόλνπ ἀπὸ ηνῦ καξηπξίνπ ηνῦ Ἁγίνπ 

ἀλεῦξελ πνθάησ ηῆο δξπόο, ηὸ πάλζεπηνλ αηνῦ 

ιείςαλνλ ἀιώβεηνλ θαὶ εσδηάδνλ θαὶ παξεπζὺο 

ἰάζε. Οὗηνο, ἐμ ειαβείαο πξὸο ηὸλ ἄκηζζνλ 

ἰαηῆξα αηνῦ Νηθνιάνπ, ἐλεηαθίαζελ αηόλ, θαὶ 

λαὸλ πξὸο ηηκὴλ αηνῦ ἤγεηξε. 

Σῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ἁγίνπ 

Μαμίκνπ, Παηξηάξρνπ Ἱεξνζνιύκσλ 

Οὗηνο, ἔγηλε Παηξηάξρεο ηὸ 333 κ.Υ. θαη δηαδέρζε 

ζηὸλλ ζξόλν ηὸλ Μαθάξην (314-333 κ.Υ.). 

Πξνεγνπκέλσο, ἐπὶ αηνθξάηνξνο Μαμηκίλνπ 

(307-313 κ.Υ.), εἶρε θαηαδηθαζζεῖ ζηὰ κεηαιιεία, 

ὅπνπ ηνῦ ἔβγαιαλ ηὸλ δεμηό ὀθζαικό, θαὶ ηνῦ 

ἀθξσηεξίαζαλ ηὸ ἀξηζηεξὸ πόδη. Σν 335 κ.Υ. 

ζπκκεηεῖρε ζηὴλ ύλνδν ηῆο Σύξνπ, ἀιιὰ δὲλ 

πέγξαςε ηὴλ θαηαδίθε ηνῦ Μεγάινπ Ἀζαλαζίνπ, 

ηὸ δὲ 349 κ.Υ. πνδέρζεθε κὲ κεγάιε ραξὰ ηὸλ 

Μέγα Ἀζαλάζην πνὺ ἐπέζηξεςε ἀπό ηὴλ ἐμνξία. 

θνηκή ἐλ εἰξήλῃ ην 350 κ.Υ. 

Σῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ἁγίνπ 

Κσλζηαληίλνπ ηνῦ Μάξηπξνο, βαζηιέσο 

ηλ θώησλ. 

Οὗηνο ἔδεζε θαηὰ ηὸλ 6ν αἰλα κ.Υ. Ἦηαλ 

Βξεηαλόο βαζηιέαο, ὁ ὁπνῖνο κεηὰ ηὸλ ζάλαην ηῆο 

ζπδύγνπ ηνῦ παξαηηήζεθε ἀπὸ ηὸλ ζξόλν πὲξ ηνῦ 

πἱνῦ αηνῦ θαὶ ἔγηλε κνλαρὸο ζηὴλ κνλὴ ηνῦ Ἁγίνπ 

Γαβίδ, πξνζηάηνπ ηῆο Οαιίαο. πλεξγάζζεθε κὲ 

ηὸλ Ἅγην Κνινύκπα γηὰ ηὴλ δηάδνζε ηνῦ 

Δαγγειίνπ ζηνὺο Πίθηεο ηῆο θσηίαο, ἵδξπζε 

κνλή, θαὶ καξηύξεζε ἀπὸ ηνὺο εἰδσινιάηξεο ηὸ 

576 κ.Υ. 

Σῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ Ἁγίνπ 

Γεκεηξίνπ ηνῦ κεγάινπ Πξίγθεπνο ηῆο 

Μόζραο. 

 Ἅγηνο Γεκήηξηνο (Νηνλζθότ) ἐγελλήζε ηὸ 1350 

κ.Υ. ζηὴλ Μόζρα θαὶ ἦηαλ κέγαο πξίγθηπαο. ηὶο 7 

επηεκβξίνπ 1380 κ.Υ. πνιέκεζε ηνὺο Σαξηάξνπο 

θαὶ ἀπήιιαμε ηὴλ Ῥσζία ἀπὸ ηνὺο ἐρζξνύο ηεο.  

Ῥσζηθὸο ιαόο, ἀπνθαινῦζε ηὸλ γεκόλα ηνῦ 

«Νηνλζθότ» ἀπὸ ηὸλ πνηακό Γόλ, θνληὰ ζηὸλ 

ὁπνίν δηεμήρζε  ἱζηνξηθὴ κάρε θαηὰ ηλ 

βαξβάξσλ. θνηκήζε ἐλ εἰξήλῃ ην 1389 κ.Υ. 

Σῇ αηῇ κέξᾳ, Μλήκε ηνῦ ζίνπ Ἰσζὴθ 

ηῆο Ὅπηηλα. 

Ο Όζηνο Ησζήθ, ηεο Όπηηλα, θαηά θόζκνλ Ηβάλ 

Δπζύκνβηηο Ληηόθθηλ, γελλήζεθε ζηηο 2 

Ννεκβξίνπ 1837 κ.Υ. ζην ρσξηό Γθνξνληίζηζα ηεο 

πεξηνρήο ηάξνκπειζθ ηεο επαξρίαο Καξθώθ, από 

γνλείο επζεβείο θαη θηιόζενπο, ηνλ Δπζύκην 

Αηκηιηάλνβηηο θαη ηελ Μαξία Βαζίιηεβλα 

Ληηόθθηλ. Δίραλ έμη παηδηά, ηξεηο πηνύο θαη ηξεηο 

ζπγαηέξεο, ηνλ Ηβάλ, ηνλ Πέηξν, ηνλ πκεώλ, ηελ 

Αιεμάλδξα, ηελ Άλλα θαη αθόκε κία ζπγαηέξα. Ζ 

αδειθή ηνπ Αιεμάλδξα, πνπ αξγόηεξα έγηλε 

κνλαρή κε ην όλνκα Λεσλίδα, δηεγείην πσο ν 

κηθξόο Ηβάλ ήηαλ πνιύ ζηνξγηθό θαη επαίζζεην 

παηδί. Με ηελ ηξπθεξή ςπρή ηνπ ζπκκεηείρε ζηηο 

ζιίςεηο ησλ άιισλ, αλ θαη ε έκθπηε 

κεηξηνθξνζύλε θαη ζπζηνιή ηνπ ζπρλά δελ ηνπ 

επέηξεπαλ λα νκηιεί. Όηαλ ν Ηβάλ ήηαλ ηεζζάξσλ 
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εηώλ, έραζε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ιίγν αξγόηεξα ηελ 

κεηέξα ηνπ από ηελ επηδεκία ρνιέξαο πνπ 

ελέζθεςε ζην ρσξηό. 

Ζ αγάπε ηνπ γηα ην κνλαρηθό βίν νδήγεζε ηα 

βήκαηά ηνπ ζηελ Όπηηλα. Μεηά από ηξία ρξόληα, 

ζηηο 15 Απξηιίνπ 1872, ρεηξνζεηήζεθε κνλαρόο κε 

ην όλνκα Ησάλλεο θαη ζηηο 16 Ηνπιίνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο εθάξε κνλαρόο θαη έιαβε ην όλνκα Ησζήθ. 

Σν 1877 κ.Υ. ρεηξνηνλήζεθε δηάθνλνο. Απηό έγηλε 

ηειείσο απξνζδόθεηα θαη κε έλαλ ηξόπν πνπ 

έδεηρλε θαζαξά πσο ην ρέξη ηνπ Θενύ ηνλ 

θαζνδεγνύζε ζηνλ δξόκν ηνπ. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 

1884 κ.Υ. έιαβε ηε ράξε ηεο ηεξνζύλεο από ηνλ 

Δπίζθνπν ηεο Καινύγθα Βιαδίκεξν. 

Ο Όζηνο από ηελ πξώηε εκέξα ηεο ρεηξνηνλίαο ηνπ 

ιεηηνπξγνύζε κε πξνζπκία, κε επιάβεηα, ρσξίο 

βηαζύλε θαη αηζζαλόηαλ κεγάιε πλεπκαηηθή ραξά. 

Οη άιινη παηέξεο ηνλ επιαβνύληαλ θαη ηνλ 

αγαπνύζαλ ηδηαίηεξα, γηαηί ηνλ ζεσξνύζαλ 

αιεζηλό κνλαρό. Ο Γέξνληαο ηεο κνλήο 

Ακβξόζηνο δηέβιεπε ζε απηόλ ηνλ κειινληηθό 

δηάδνρό ηνπ θαη ηνπ έδηλε ηελ επινγία λα 

εμνκνινγεί κεξηθνύο από ηνπο επηζθέπηεο ηεο 

κνλήο. Σνλ πξνεηνίκαδε ζηγά - ζηγά, γηα λα ηνλ 

δηαδερζεί. Σνλ δίδαζθε ηόζν κε ηνλ ιόγν, όζν θαη 

κε ην παξάδεηγκά ηνπ. 

Όηαλ ν Γέξνληαο Ακβξόζηνο θνηκήζεθε, όινη 

ζηξάθεθαλ πξνο ηνλ Όζηνο Ησζήθ. Καη εθείλνο κε 

πξνζεπρή θαη ηαπείλσζε αλέιαβε ην έξγν ηεο 

πλεπκαηηθήο θαζνδεγήζεσο ησλ αδειθώλ. Ζ 

πξνζεπρή ηνπ είρε κεγάιε δύλακε θαη είρε αμησζεί 

από ηνλ Θεό θαη ηνπ πξννξαηηθνύ ραξίζκαηνο. 

Ο Όζηνο δελ επέηξεπε πνηέ ζηνπο κνλαρνύο λα 

αξλεζνύλ θάπνην δηαθόλεκα. Έιεγε πσο εθείλνο 

πνπ θέξεη ζε πέξαο ην δηαθόλεκα πνπ ηνπ έρνπλ 

αλαζέζεη, αμηώλεηαη λα έρεη επινγεκέλν ηέινο. 

Όηαλ νη άλζξσπνη ηνπ εμέθξαδαλ ην παξάπνλν 

πσο ε ππαθνή ήηαλ δύζθνιε θαη πξνθαινύζε 

πνιιή ιύπε, ην πξόζσπν ηνπ Οζίνπ θσηηδόηαλ κε 

ραξά, ηα κάηηα ηνπ γέκηδαλ κε ηξπθεξή παηξηθή 

αγάπε θαη έιεγε κε έλαλ ηδηαίηεξν πλεπκαηηθό 

ηόλν: «Λνηπόλ, θαη ηη κ' απηό; Λόγσ απηήο ηεο 

ππαθνήο ζα γίλεηε κάξηπξεο». ε θάπνηα κνλαρή ν 

Όζηνο είπε ηα αθόινπζα: «Αλ νη ακαξηίεο ηνπ 

αδειθνύ ζνπ ζε ελνρινύλ θαη δελ κπνξείο λα 

εύξεηο ηελ εηξήλε ηεο ςπρήο ζνπ, ζπκήζνπ ηα 

εμήο: 

1. Αλ νη ακαξηίεο ηνπ αδειθνύ ζνπ πνπ ζέιεηο λα 

δηνξζώζεηο ζε ελνρινύλ, ζε εθλεπξίδνπλ θαη 

ράλεηο ηελ εηξήλε ζνπ, ηόηε ακαξηάλεη θαη εζύ. Ζ 

ακαξηία δελ δηνξζώλεηαη κε ηελ ακαξηία, αιιά κε 

ηελ ηαπείλσζε. 

2. Ο δήινο πνπ ζέιεη λα θαηαζηξέςεη όια ηα θαθά 

είλαη από κόλνο ηνπ έλα κεγάιν θαθό. 

3. Μέζα ζην κάηη ζνπ ππάξρεη έλα κεγάιν δνθάξη 

θαη εζύ πξνζέρεηο ην θάξθνο ζην κάηη ηνπ 

αδειθνύ ζνπ. 

4. Τπάξρνπλ αηέιεηεο πνπ είλαη αλαπόθεπθηεο θαη 

άιιεο πνπ κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθέο. Σν θαιό 

δνθηκάδεηαη από ην θαθό. 

5. Σν παξάδεηγκα ηεο καθξνζπκίαο ηνπ Θενύ 

πξέπεη λα ραιηλαγσγήζεη ηελ αλππνκνλεζία καο, 

πνπ καο ζηεξεί ηελ εηξήλε. 

6. Σν παξάδεηγκα ηνπ Ίδηνπ ηνπ Κπξίνπ καο Ηεζνύ 

Υξηζηνύ καο θαλεξώλεη κε πόζε ηαπείλσζε θαη 

θαξηεξία πξέπεη λα ππνκέλνπκε ηελ αλζξώπηλε 

ακαξηία. Αλ δελ έρνπκε θάπνηα ζέζε επζύλεο 

έλαληη ησλ άιισλ, πξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε ηελ 

ακαξηία ηνπο κε εκπάζεηα. 

7. Κάζε άλζξσπνο θαηαδηθάδεη εθείλεο ηηο 

ακαξηίεο ησλ άιισλ, γηα ηηο νπνίεο θαηεγνξείηαη ν 

ίδηνο. 

8. Γηα ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ δελ ππάξρεη ηίπνηε 

άιιν πνπ λα καο εξεκεί πεξηζζόηεξν όζν ε ζησπή, 

ε πξνζεπρή θαη ε αγάπε». 

Θηαζώηεο θαη εξγάηεο ηεο αδηάιεηπηεο πξνζεπρήο, 

ν Όζηνο πξνζπαζνύζε λα ελζαξξύλεη θαη ηνπο 

άιινπο λα αζθνύλ ην ζείν απηό έξγν. Γίδαζθε ηελ 

πξνζεπρή πνιύ θαιά θαη πίζηεπε πσο ήηαλ ε 

ζπνπδαηόηεξε απαζρόιεζε γηα όινπο. Δκπόδηδε δε 

επηηαθηηθά θαη απζηεξά ηνπο άπεηξνπο θαη ηνπο 

δόθηκνπο από ηελ άζθεζε ηεο λνεξάο πξνζεπρήο. 

Σνπο δίδαζθε λα πνξεύνληαη πξννδεπηηθά, 

αξρίδνληαο από ηελ πξνθνξηθή άζθεζε ηεο 

πξνζεπρήο ηνπ Ηεζνύ, θάλνληαο κεξηθά 

θνκπνζρνίληα. «Απηό πξνζηαηεύεη ηνλ άλζξσπν 

από ηελ ππεξεθάλεηα», έιεγε ν Όζηνο. Κάζε 

εκέξα έμσ από ην θειιί ηνπ Οζίνπ καδεύνληαλ νη 
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θησρνί θαη ν κνλαρόο πνπ ήηαλ ζε ππεξεζία έδηδε 

ειεεκνζύλε ζε όινπο. 

Ο Όζηνο Ησζήθ ιεηηνπξγνύζε γηα ηειεπηαία θνξά 

ηελ ενξηή ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ην 1905 

κ.Υ.. Από ηελ επόκελε εκέξα αζζέλεζε θαη όινη 

πεξίκελαλ ην αλαπόθεπθην. Ο Θεόο όκσο 

παξέηεηλε ηελ δσή ηνπ Οζίνπ, πνπ ήηαλ πνιύηηκε 

γηα όινπο, κέρξη ην 1911 κ.Υ. Λίγν πξηλ ηελ 

θνίκεζή ηνπ θνηλώλεζε ησλ Αρξάλησλ 

Μπζηεξίσλ θαη παξεθάιεζε ηνπο αδειθνύο λα 

πξνζεπρεζνύλ ζηνλ Θεό λα ειεπζεξώζεη ηελ ςπρή 

από ην ζώκα ηνπ. Εήηεζε λα βάινπλ θνληά ηνπ 

κία εηθόλα. Οη κνλαρνί έθεξαλ ηελ εηθόλα ηεο 

Παλαγίαο, κε ηελ νπνία ηνλ επιόγεζε ν κνλαρόο 

Ηζαάθηνο, ηελ ηνπνζέηεζαλ απέλαληί ηνπ ζην 

ηξαπεδάθη θνληά ζην καμηιάξη ηνπ θαη άλαςαλ 

κπξνζηά ηεο έλα θαληήιη. Ο Όζηνο θξαηνύζε ζηα 

ρέξηα ηνπ έλα κηθξό άζπξν μύιηλν ζηαπξό θαη ζην 

ζηήζνο ηνπ είραλ αθνπκπήζεη ην ηεξό ιείςαλν ηεο 

Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο Βαξβάξαο. Έηζη 

θνηκήζεθε κε εηξήλε 

Σαῖο αηλ ἁγίαηο πξεζβείαηο, ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ κᾶο. Ἀκήλ. 

ᾨδὴ δ΄. 

Ἦρνο δ΄.  Ἀβξακηαῖνί πνηε. 

ῆο καξηπξίαο ὁδόλ, ηῇ θαξηεξίᾳ 

ηξέρσλ, ὁ Υξηζηνθόξνο ηὰ νξάληα, 

πνιεύεη ζθελώκαηα· ὁ ηλ Παηέξσλ βνλ, 

Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

   

ῆο ἀζεβείαο θιόγα, ηῆο εζεβείαο 

δξόζῳ, ὁ Υξηζηνθόξνο θαηεκάξαλε, 

θαὶ ὕκλνηο ἐθξαύγαδελ· ὁ ηλ Παηέξσλ 

κλ, Θεὸο εινγεηόο εἶ. 

Θενηνθίνλ. 

ῆο παξζελίαο ὁξλ, ηὸλ πὲξ θύζηλ 

ηόθνλ, θαὶ ηῆο ἁγλείαο ηὴλ 

ιακπξόηεηα, Ἡζαΐα βόεζνλ· ὁ ηλ 

Παηέξσλ κλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

Ἕηεξνο θαλῶλ. Ἰωήι.  

Ἦρνο πι. β΄.  Γξνζνβόινλ κὲλ ηὴλ θάκηλνλ 

εἰξγάζαην. 

νιπζκνῖο ηῆο ἀζειγείαο ἀκαπ-

ξώζαζα, θάιινο ζενπξγεζείζεο 

ζηνιῆο,  δπὰο ἀζέκλσλ γπλαίσλ, Μάξηπο 

πὸ ζνῦ, ἐπείζζε βνῆζαη ζαπκαζηο· 

Δινγεηὸο εἶ ὁ Θεόο, ὁ ηλ Παηέξσλ 

κλ. 

 

ῦλ βειίαξ θαζεξέζε ηὸ γαπξίακα, 

ὄκβξνηο ηλ ζλ αἱκάησλ πληγείο, ὡο 

ὁπιίηεο γὰξ Υξηζηνθόξε, ἔζιαζαο αηνῦ, 

ηὴλ θάξαλ βνλ ζεκλνπξεπο· Δινγεηὸο 

εἶ ὁ Θεόο, ὁ ηλ Παηέξσλ κλ. 

 

 ἑδξαία θαηαβάιιεη ζνπ πεπνίζεζηο, 

ηὸ ζζέλνο ηλ ἀζέσλ βξνηλ, ηνὺο 

ζπλόληαο δὲ πξὸο ηὰ θξείηησ, ὤθζεο 

πνδεγλ θξαπγάδσλ ζεόθξνλ· Δινγεηὸο 

εἶ ὁ Θεόο, ὁ ηλ Παηέξσλ κλ. 

Θενηνθίνλ. 

αθαξία  θνηιία  βαζηάζαζα, ηὸλ 

Λόγνλ ηνῦ ἀλάξρνπ Παηξόο, 

κεισδήζαζα ἐθ ηνῦ πιήζνπο πάιαη ηλ 

πηζηλ, γπλή ηηο ἐδίδαμε βνᾶλ· Δινγεηὸο 

εἶ ὁ Θεόο, ὁ ηλ Παηέξσλ κλ. 

ᾨδὴ ε΄. 

 Ἦρνο δ΄.  Οἱ ἐλ Βαβπιῶλη παῖδεο. 

ὸ ηῆο εἰδσινκαλίαο, ζξαζέσο 

πξνζξεγλύκελνλ θῦκα, Μαξηύξσλ 

πξνζεζξαύζζε ζηεῤῥαῖο, ἀληηηύπνηο 

ἐλζηάζεζη, ηλ πὲξ Υξηζηνῦ ἑινκέλσλ, 

θηλδύλνπο θαὶ κειπόλησλ αηῶ· Δινγεῖηε 

ηὰ ἔξγα Κπξίνπ ηὸλ Κύξηνλ. 
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αζηιηθὴλ ἁινπξγίδα, βαθεῖζαλ ἐμ 

αἱκάησλ ζνπ Μάξηπο, ὡξαίσο 

ἐλδπζάκελνο λῦλ, Υξηζηνθόξε ἀήηηεηε, 

Ἀγγέισλ ρνξνῖο ζπγρνξεύεηο, θαὶ 

ζπκκέιπεηο ηῶ Κηίζηῃ ζνπ· Δινγεῖηε ηὰ 

ἔξγα Κπξίνπ ηὸλ Κύξηνλ. 

Θενηνθίνλ. 

 παξζελνκήησξ Κόξε, ὡο βξέθνο 

ἀγθαιίδεηαη Λόγνλ, ηὸλ πᾶζη δηδόληα 

ηὴλ δσήλ, θαὶ ηὰ πάληα πνηήζαληα, ὡο ἔθε 

ηὸ πξὶλ Ἡζαΐαο, ὃο θαὶ ραίξσλ ἐθξαύγαδελ· 

Δινγεῖηε ηὰ ἔξγα Κπξίνπ ηὸλ Κύξηνλ. 

Ἕηεξνο θαλῶλ. Ἰωήι.  

Ἦρνο πι. β΄.  Ἐθ θινγὸο ηνῖο Ὁζίνηο. 

 ζνξὸο ηλ ηηκίσλ κάθαξ ιεηςάλσλ 

ζνπ, πὸ Πέηξνπ ηνῦ ζύηνπ 

θαζσξαΐδεηαη, κύξνηο ηνῖο ηεξπλνῖο, δη’ ὃ 

πάληεο ἐθξαύγαδνλ· Ἀλπκλνινγνῦκελ 

Υξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰλαο. 

 

νεξλ αἱ δπλάκεηο πεξεζαύκαζαλ, 

ηλ ζλ ἄζισλ ἰδνῦζαη ηὸ 

θαξηεξόςπρνλ, Μάξηπο ηνῦ Υξηζηνῦ, θαὶ 

ἐλ ζάκβεη ἀλέκειπνλ· Ἀλπκλνινγνῦκελ 

Υξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰλαο. 

 

πὸ κάιεο ιακπάζη πνηὲ ἐθιέγεζν, 

ἀιι’  δξόζνο  ἄλσζελ ηνῖο ζνῖο 

θαύκαζη, ζεῖνλ γιπθαζκόλ, Υξηζηνθόξε 

ἐπέζηαμε· ὅζελ κλνινγεῖο Υξηζηὸλ εἰο 

ηνὺο αἰλαο. 

Θενηνθίνλ. 

αξηὰκ νῦ ηὸ ἄζπηινλ πεξ-

θείκελνλ, λνλ πάλησλ πάξρεη 

Θενραξίησηε,  ὅζελ ηλ  βξνηλ,    ρνξεία 

θξαπγάδεη νη· Ἀλπκλνινγνῦκελ Τἱόλ νπ 

Θενηόθε. 

ᾨδὴ ζ΄.  

Ἦρνο δ΄.  Δὔα κὲλ ηῷ ηῆο παξαθνῆο. 

ηέθαλνλ ὡο ληθεηὴο ιακπξὸλ 

δεμάκελνο, Υξηζηνθόξε παλανίδηκε, 

ζπκβαζηιεύεηο ηῶ Γεζπόηῃ, ηῶ ζὲ ἐλ ηαῖο 

βαζάλνηο θξαηύλαληη, θαὶ ρεῖξα δσεθόξνλ 

ὀξέμαληη, θαηαπαιαῖζαη ηὸλ ἀξρέθαθνλ. 

 

ἵκαηη καξηπξηθῶ θαηδξο 

ινπζάκελνο, θαηεπγάζζεο πεξ-

έλδνμε, λῦλ δὲ παξζέλσλ ἐλ λπκθλη, ζὺλ 

ηῶ λπκθίῳ ραίξσλ εἰζέδξακεο, εἰξήλελ δὲ 

ηῶ θόζκῳ αἰηνύκελνο, κὴ δηαιίπῃο Μάξηπο 

ἔλδνμε. 

Θενηνθίνλ. 

λζξαθα ηὸλ λνεηὸλ ἁγλὴ Θεόλπκθε, 

Ἡζαΐαο ὃλ ηεζέαηαη, θέξεηο ἀγθάιαηο 

Θενκῆηνξ, κνξθῇ ηῇ κεηέξᾳ ἑλνύκελνλ, 

θαὶ θόζκῳ ηὴλ ζσηεξίαλ δσξνύκελνλ· ὅζελ 

ζε πάληεο κεγαιύλνκελ. 

Ἕηεξνο θαλῶλ. Ἰωήι.  

Ἦρνο πι. β΄. Θεὸλ ἀλζξώπνηο ἰδεῖλ 

ἀδύλαηνλ. 

νὸο ηξηζκάθαξ, ηὸλ δόθνλ ιέιπζν θαὶ 

ηὴλ ππθλὴλ ὁκίριελ ὀθιεκάησλ 

ἀπέιαζνλ, ἀθ’ κλ ηλ ζήκεξνλ βνώλησλ 

πηζηο, ζὸλ ὕκλνλ Υξηζηνθόξε, ὅζελ εἰθόλη 

ζνπ, πίζηεη παξεζηηεο ηὸλ αρέλα 

πνθιίλνκελ. 

 

θζεὶο ηῶ θάιιεη Υξηζηὲ πξνζώπνπ 

νπ, ὃ ν ηνικᾷ ὁ δῆκνο ηλ 

Ἀγγέισλ ζεάζαζζαη, Υξηζηνθόξνπ ςπρὴλ 
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πεξηήζηξαςαο, πᾶζαλ κεραλνπξγίαλ, ηνῦ 

πνιεκήηνξνο, ζὺλ ηαῖο θαθνπξγίαηο 

δπλαζηλ θαηαηξνπνύκελνο. 

 

ᾶηαη πάλαο ζεκλὲ  θιῆζίο ζνπ, ηλ 

ἁκαμλ πάξρεη  ιπρλία ἀείθσηνο, ηῆο 

παλώινπο ἐζηὶλ  ἀθάλεηα, ιύκεο ηε 

ἀληάηνπ ηὸ θαζαξηήξηνλ, θαὶ ηλ 

δαηκνλώλησλ ἐιαηὴξ ζενκαθάξηζηε. 

Θενηνθίνλ. 

αξθόο νπ Μῆηεξ Παξζέλε θύξακα, ὁ 

ηῶ Παηξὶ ὁκόηηκνο Τἱὸο θαὶ ηῶ 

Πλεύκαηη, δαλεηζζεὶο ηῇ ράξηηη, ιακπξύλεηο 

Ἁγλή, θύζηλ ηὴλ κεηέξαλ, ηὴλ 

ἁκαξηήκαζηλ, ὅισο ζθνηηζζεῖζα, ζπλεξγείᾳ 

ηνῦ πηεξλίζαληνο. 

 

μαπνζηεηιάξηα.   

Ἦρνο γ΄. Ὁ νὐξαλὸο ηνῖο ἄζηξνηο. 

εθνηληγκέλελ ριαῖλαλ, ηνῖο ηλ 

αἰκάησλ ζνπ θξνπλνῖο, πεξηβιεζεὶο 

Υξηζηνθόξε, ληθεηηθο εἰο ηὰο κνλάο, ηλ 

Οξαλλ κεηεηέζεο, ὡο ζηεθαλίηεο 

Κπξίνπ. 

εππξζεπκέλνο Μάξηπο, ηῶ ζείῳ ἔξσηη 

Υξηζηνῦ, αηνζειο πξνζθνκίδεηο, 

ηῶ ζῶ Γεζπόηῃ ζεαπηόλ, ὡο ὁινθάξπσκα 

ζεῖνλ, ὦ Ἀζιεηὰ Υξηζηνθόξε. 

Καὶ ηὸ, ηῆο νξηῆο. 

Αἶλνη.  

 Ἦρνο α΄. Τῶλ νὐξαλίωλ ηαγκάηωλ. 

 ηνῦ Υξηζηνῦ θθιεζία ιακπξο 

ἀγάιιεηαη, ἐπὶ ηῇ ζείᾳ κλήκῃ, ηνῦ 

θιεηλνῦ Υξηζηνθόξνπ, ηῆο πιάλεο γὰξ ηὸ 

δέλδξνλ ῥηδνηνκλ, ηλ ἀζέσλ ζεβάζκαηα, 

θαὶ ηνῦ ηπξάλλνπ ηὸ ζξάζνο ηὸ καληθόλ, 

ζενθξόλσο πεζθέιηζε. 

νῖο θεγγνβόινηο ζνπ ιόγνηο λνὸο ηὸ 

ἄζηαηνλ, ηλ πνξληθλ γπλαίσλ, θαὶ 

δεκίσλ ἰζύλαο, πξὸο ηξίβνλ ζσηεξίαο ηὴλ 

ἀζθαιῆ, θαὶ πνιιλ ὁκνθξόλσλ ζνη, 

ἐπηζηεξίμαο ηὴλ πίζηηλ εἰο ηὸλ Υξηζηόλ, 

πξὸο ηὰ ζθάκκαηα ἐρώξεζαο. 

νιαζηεξίσλ ἀθάησλ ηὰ 

θηλδπλεύκαηα, ηῇ ζενςίᾳ Μάξηπο, 

ηνῦ πξνζώπνπ Κπξίνπ, πακκάθαξ 

ἐλεδόκελνο ζαπκαζηο, ὠο ηὸ ἄζεηζηνλ 

ηείρηζκα, ἐλ ηῶ ζηαδίῳ ζπλέηξηςαο 

θξαηαηο, Υξηζηνθόξε παλζεβάζκηε. 

ινθαξδίσο ηὸ αἷκα ηὸ ζὸλ παλόιβηε, 

πὲξ Υξηζηνῦ ἐθρύζαο, ηλ δαηκόλσλ 

ηὰ ζηίθε, ἐπόληηζαο ὡο πάιαη ηὸλ Φαξαώ, 

ηῇ δπλάκεη ὁ Κύξηνο, θαὶ ζπκπνιίηεο 

Μαξηύξσλ ἐλ νξαλῶ, ἀλεδείρζεο 

παλανίδηκε. 

Γόμα. Ἦρνο πι. α΄. 

αιπίζσκελ ἐλ ζάιπηγγη ἀζκάησλ, 

βνήζσκελ ηῶ πλεύκαηη, ςαικηθο δὲ 

παλεγπξίζσκελ, ηῇ ραξκνζύλῳ κλήκῃ ηνῦ 

Ἀζινθόξνπ Υξηζηνῦ. Βαζηιεῖο θαὶ 

ἄξρνληεο ζπλειζέησζαλ, θαὶ ηὸλ 

ζηεθαλίηελ ηηκάζζσζαλ ἐλ ὕκλνηο, ὡο ηὸ 

ζθόηνο ιύζαληα, ηλ ζεβαζκάησλ ςεπδλ 

ζελ, ηῇ ἰζρύτ ηνῦ Παξαθιήηνπ. 

Φηιεόξησλ ηὰ ζπζηήκαηα, ηὸλ ηῆο 

θθιεζίαο ηξνπαηνθόξνλ ὁπιίηελ, 

ζπλδξακόληεο εθεκήζσκελ· εζζελείαο 

ηὸλ ζεζαπξόλ, ηλ ἀζζελλ ζεξαπείαλ, ηῆο 

πνιπζεΐαο ηὴλ ιύζηλ, ηὸλ ηξόκνλ ηλ 

γιππηλ ζελ, ηὴλ δύθζνγγνλ ηῆο 
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εζεβείαο ιύξαλ, ηὸλ θαζαηξέηελ δεηλνῦ 

βειίαξ, ηὸλ πνηακὸλ ηλ πνιιλ ραξίησλ, 

ἁπάλησλ ηλ γεγελλ ἰαηξὸλ ἄξηζηνλ, 

Μάξηπξα ηνῦ Κπξίνπ, ἐγθσκηάδνληεο 

νὕησο εἴπσκελ· Υξηζηνθόξε ζεόιεπηε, 

ἐκθξνύξεζνλ κᾶο ηῇ ζῇ ἐπηζηαζίᾳ θαὶ 

πξέζβεπε ηῶ ζῶ Γεζπόηῃ, πὲξ ηλ 

ηηκώλησλ ζε. 

 

Καὶ λῦλ. Σῆο νξηῆο. 

 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλςζιρ. 
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ΕΙ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 

 

Σὰ ησπικά, οἱ Μακαριζμοί, καὶ ἐκ ηοῦ Κανόνος 

ηοῦ Ἁγίοσ ἡ γ΄ καὶ ζη΄ ᾠδή. 

 

Ἀπόζηνινο .  

Πξνθείκελνλ. Ἦρνο βαξύο 

Δθξαλζήζεηαη δίθαηνο ἐλ ηῶ Κπξίῳ. 

Σηίρ. Δἰζάθνπζνλ, ὁ Θεόο, ηῆο θωλῆο κνπ. 

Πξάμεσλ ηλ Ἀπνζηόισλ ηὸ Ἀλάγλσζκα  

(12:1-11). 

 

αη᾿ ἐθεῖλνλ ηὸλ θαηξὸλ ἐπέβαιελ 

῾Ζξῴδεο ὁ βαζηιεὺο ηὰο ρεῖξαο 

θαθζαί ηηλαο ηλ ἀπὸ ηῆο ἐθθιεζίαο. 

Ἀλεῖιε δὲ ᾿Ηάθσβνλ ηὸλ ἀδειθὸλ ᾿Ησάλλνπ 

καραίξᾳ. Καὶ ἰδὼλ ὅηη ἀξεζηόλ ἐζηη ηνῖο 

᾿Ηνπδαίνηο, πξνζέζεην ζπιιαβεῖλ θαὶ 

Πέηξνλ· ἦζαλ δὲ αἱ κέξαη ηλ ἀδύκσλ· ὃλ 

θαὶ πηάζαο ἔζεην εἰο θπιαθήλ, παξαδνὺο 

ηέζζαξζη ηεηξαδίνηο ζηξαηησηλ 

θπιάζζεηλ αηόλ, βνπιόκελνο κεηὰ ηὸ 

Πάζρα ἀλαγαγεῖλ αηὸλ ηῶ ιαῶ.  κὲλ νὖλ 

Πέηξνο ἐηεξεῖην ἐλ ηῇ θπιαθῇ· πξνζεπρὴ 

δὲ ἦλ ἐθηελὴο γηλνκέλε πὸ ηῆο ἐθθιεζίαο 

πξὸο ηὸλ Θεὸλ πὲξ αηνῦ. ῞Οηε δὲ ἔκειιελ 

αηὸλ πξνάγεηλ ὁ ῾Ζξῴδεο, ηῇ λπθηὶ ἐθείλῃ 

ἦλ ὁ Πέηξνο θνηκώκελνο κεηαμὺ δύν 

ζηξαηησηλ δεδεκέλνο ἁιύζεζη δπζί, 

θύιαθέο ηε πξὸ ηῆο ζύξαο ἐηήξνπλ ηὴλ 

θπιαθήλ. Καὶ ἰδνὺ ἄγγεινο Κπξίνπ ἐπέζηε 

θαὶ θο ἔιακςελ ἐλ ηῶ νἰθήκαηη· παηάμαο 

δὲ ηὴλ πιεπξὰλ ηνῦ Πέηξνπ ἤγεηξελ αηὸλ 

ιέγσλ· Ἀλάζηα ἐλ ηάρεη. Καὶ ἐμέπεζνλ 

αηνῦ αἱ ἁιύζεηο ἐθ ηλ ρεηξλ. Δἶπέ ηε ὁ 

ἄγγεινο πξὸο αηόλ· Πεξίδσζαη θαὶ 

πόδεζαη ηὰ ζαλδάιηά ζνπ. πνίεζε δὲ 

νὕησ. Καὶ ιέγεη αηῶ· Πεξηβαινῦ ηὸ 

ἱκάηηόλ ζνπ θαὶ ἀθνινύζεη κνη. Καὶ 

ἐμειζὼλ θνινύζεη αηῶ, θαὶ νθ ᾔδεη ὅηη 

ἀιεζέο ἐζηη ηὸ γηλόκελνλ δηὰ ηνῦ ἀγγέινπ, 

ἐδόθεη δὲ ὅξακα βιέπεηλ. Γηειζόληεο δὲ 

πξώηελ θπιαθὴλ θαὶ δεπηέξαλ ἦιζνλ ἐπὶ 

ηὴλ πύιελ ηὴλ ζηδεξᾶλ ηὴλ θέξνπζαλ εἰο 

ηὴλ πόιηλ, ἥηηο αηνκάηε λνίρζε αηνῖο, 

θαὶ ἐμειζόληεο πξνῆιζνλ ῥύκελ κίαλ, θαὶ 

εζέσο ἀπέζηε ὁ ἄγγεινο ἀπ᾿ αηνῦ. Καὶ ὁ 

Πέηξνο γελόκελνο ἐλ ἑαπηῶ εἶπε· Νῦλ νἶδα 

ἀιεζο ὅηη ἐμαπέζηεηιε Κύξηνο ηὸλ 

ἄγγεινλ αηνῦ θαὶ ἐμείιεηό κε ἐθ ρεηξὸο 

῾Ζξῴδνπ θαὶ πάζεο ηῆο πξνζδνθίαο ηνῦ 

ιανῦ ηλ ᾿Ηνπδαίσλ. 

 

Ἀιιεινύτα. Ἦρνο β΄. 

Γίθαηνο ὡο θνίλημ ἀλζήζεη, θαὶ ὡζεὶ  

θέδξνο  ἐλ ηῶ Ληβάλῳ πιεζπλζήζεηαη 

Σηίρ. Πεθπηεπκέλνο ἐλ ηῷ νἴθῳ Κπξίνπ, ἐλ 

ηαῖο αὐιαῖο ηνῦ Θενῦ κῶλ ἐμαλζήζεη. 

 

Εὐαγγέλιον ηοῦ Ἁγίοσ Γεωργίοσ. 

 

Κνηλσληθόλ .  

ἰο κλεκόζπλνλ αἰώληνλ ἔζηαη δίθαηνο. 

Ἀιιεινύτα. 

 

Μεγαιπλάξηνλ.  

αίξνηο Ἀζινθόξσλ  θαιινλή, 

ραίξνηο ηξνπαηνῦρε θαὶ ἐλ Μάξηπζη 

ζαπκαζηέ, ραίξνηο Υξηζηνθόξε, Υξηζηνῦ ὁ 

ζηεθαλίηεο, θαὶ πάλησλ ηλ Ἀγγέισλ ὁ 

ὁκνδίαηηνο. 

 

 

Κ 

Δ 

Υ 


