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28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... 

υναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...  

Ἦχος α' 

ὁ α’ χορὸς 

Ἀμήν.  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.  

ὁ β’ χορὸς 

τίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...   

ὁ α’ χορὸς 

τίχ, β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς,  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...  

ὁ β’ χορὸς 

τίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...   
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 ὁ α’ χορός 

Ἦχος α'. Σῆς ἐρήμου πολίτης 

Σς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνοῦμεν τάς χάριτας, ἣν ὡς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλοῖς 

ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλς. Σὲ γὰρ 

σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν, κεκτήμεθα βοῶντές σοι· Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, 

δόξα τῆ θείᾳ Σκέπῃ σου, δόξα τῆ πρὸς ἡμς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε. 

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρὶ... Ἕτερον. Ἦχος πλ. δ', Θεοτόκε Ἀειπάρθενε. 

Θεοτόκε Ἀειπάρθενε, τὴν ἁγίαν σοῦ Σκέπην, δι' ἧς περισκέπεις, τοὺς εἰς σὲ ἐλπίζοντας, 

κραταιὰν τ Ἔθνει σου καταφυγὴν ἐδωρήσω‧ ὅτι ὡς πάλαι καὶ νῦν θαυμαστῶς ἡμς ἔσωσας, 

ὡς νοητὴ νεφέλη, τὸν σὸν λαὸν περιβαλοῦσα. Διὸ δυσωποῦμεν σε, εἰρήνην τῆ πολιτείᾳ σου 

δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

ὁ α’ χορός 

Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. α' Σὸν συνάναρχον Λόγον  

Σὴν ἁγίαν σου Σκέπην, ἁγνὴ Πανύμνητε, ἣν ἐν Βλαχέρναις κατεῖδον τοὺς πιστοὺς 

σκέπουσαν, ὁ Ἀνδρέας ὁ σοφὸς καὶ Ἐπιφάνιος, ἀνευφημοῦμεν εὐλαβῶς, προσκυνοῦντες ἐν 

χαρᾶ, ὡς σκέπουσαν καὶ φρουροῦσαν καὶ ἀπήμονας συντηροῦσαν, τοὺς προσκαλοῦντας τὴν 

ἀρωγὴν αὐτς. 

υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

  Ὅτι σὸν τὸ κράτος...  

ΚΑΘΙΜΑΣΑ  
Μετὰ τὴν α´ τιχολογίαν.  

ὁ α’ χορός 

Ἦχος α'. Σὸν τάφον σου ωτήρ. 

Σὴν Σκέπην σου Ἁγνή, τὴν ἁγίαν ὑμνοῦμεν, τὴν σκέπουσαν ἡμς, ἐν παντὶ καὶ φρουροῦσαν, 

οὓς κλρόν σου ἀνέδειξας, καὶ μερίδα ἀπόλεκτον, ἀγαθότητι, καὶ μητρικῆ σuμπαθείᾳ. Ἀλλὰ 

Δέσποινα, καὶ ἐν μελλούσῃ ἀνάγκῃ, ἡμς διαφύλαττε.  

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρί...Καὶ νῦν... 

Σὴν Σκέπην σου Ἁγνή... 

Μετὰ τὴν β´ τιχολογίαν.  

ὁ α’ χορός 

Ἦχος δ'. Σαχὺ προκατάλαβε. 

Ἐξέστη ὡς ἔβλεψεν, ἐν Βλαχερνῶν τ να, Ἀνδρέας ὁ Ὅσιος, σὲ ἐφαπλοῦσαν ἡμῖν, τὴν θείαν 

Ἐσθτά σου, οὖσαν ἐκεῖσε Κόρη, ἱερῶς τηρουμένην, πσι δὲ φανεροῦσαν, τς σς σκέπης τὴν 

χάριν, δι' ἧς σκέπεις καὶ σῴζεις ἡμς πάσης θλίψεως.  

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρί...Καὶ νῦν...  

Ἐξέστη ὡς ἔβλεψεν...  

Μετὰ τὸν Πολυέλεον 

ὁ α’ χορός  

Ἦχος πλ. δ'. Σὴν οφίαν καὶ Λόγον.  

Σὴν ἁγίαν σου Σκέπην καὶ θαυμαστήν, ἣν ἐτύπου νεφέλη ἡ νομική, ἁπλοῦσα ἐκάστοτε, 

περιβάλλεις τὸ Ἔθνος σου, προσατενίζον Κόρη, τῆ σῆ ἀγαθότητι, καὶ τὴν βοήθειάν σου ἀεὶ 

ἐκδεχόμενον, ἣν δίδου Θεοτόκε, καὶ ἐχθρῶν τὴν μανίαν, ἀπότρεπε πάντοτε, ἀφ' ἡμῶν τῶν 
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ὑμνούντων σου, τῶν θαυμάτων τὸ μέγεθος, πρεσβεύουσα τ σ Υἱ καὶ Θε, τῶν 

πταισμάτων δοῦναι ἡμῖν ἄφεσιν, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν πάμφωτον Σκέπην σου.  

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...  

Σὴν ἁγίαν σου Σκέπην καὶ θαυμαστήν, ἣν ἐτύπου νεφέλη ἡ νομική, ἁπλοῦσα ἐκάστοτε, 

περιβάλλεις τὸ Ἔθνος σου, προσατενίζον Κόρη, τῆ σῆ ἀγαθότητι, καὶ τὴν βοήθειάν σου ἀεὶ 

ἐκδεχόμενον, ἣν δίδου Θεοτόκε, καὶ ἐχθρῶν τὴν μανίαν, ἀπότρεπε πάντοτε, ἀφ' ἡμῶν τῶν 

ὑμνούντων σου, τῶν θαυμάτων τὸ μέγεθος, πρεσβεύουσα τ σ Υἱ καὶ Θε, τῶν 

πταισμάτων δοῦναι ἡμῖν ἄφεσιν, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν πάμφωτον κέπην σου.  

Σὸ α' Ἀντίφωνον τοῦ δ' Ἤχου.      

ὁ α’ χορός 

 ·       Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη, ἀλλ' αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ 

μου. 

ὁ β’ χορός 

 ·       Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη, ἀλλ' αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ 

μου.  

ὁ α’ χορός 

         Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε 

ἀπεξηραμμένοι. 

ὁ β’ χορός 

         Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε 

ἀπεξηραμμένοι.  

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί... 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται λαμπρύνεται, τῆ τριαδικῆ 

Μονάδι ἱεροκρυφίως. 

ὁ β’ χορός 

Καὶ νῦν... 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα, ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς 

ζωογονίαν. 

Προκείμενον  Ἦχος δ' 

ὁ α’ χορὸς  

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾶ καὶ γενεᾶ.  

ὁ β’ χορὸς 

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾶ καὶ γενεᾶ.  

ὁ α’ χορὸς 

τίχ. κεπασθήσομαι ἐν τῆ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου.  

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 

Σάξις Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου 

ὁ α΄ χορὸς  

Ἦχος β' 

Πσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

ὁ β’ χορὸς 

Πσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

ὁ α΄ χορὸς 

Αἰνεσάτω πνοὴ πσα τὸν Κύριον. 
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Κατὰ Λουκᾶν 
Ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἀναςτᾶςα  Μαριὰμ, ἐπορεύθη εἰσ τὴν ὀρεινὴν μετὰ ςπουδῆσ, εἰσ πόλιν Ἰούδα · 
καὶ εἰςῆλθεν εἰσ τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠςπάςατο τήν Ἐλιςάβετ. Καὶ ἐγένετο, ὡσ ἤκουςεν ἡ Ἐλιςάβετ τὸν 
ἀςπαςμὸν τῆσ Μαρίασ, ἐςκίρτηςε τὸ βρέφοσ ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆσ · καὶ ἐπλήςθη Πνεύματοσ  Ἁγίου ἡ 
Ἐλιςάβετ, καὶ ἀνεφώνηςε φωνῇ μεγάλῃ, καὶ εἶπεν · Εὐλογημένη ςὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένοσ ὁ καρπὸσ 
τῆσ κοιλίασ ςου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρὸσ με; ἰδοὺ γάρ, ὡσ ἐγένετο ἡ 
φωνὴ τοῦ ἀςπαςμοῦ ςου εἰσ τὰ ὦτά μου, ἐςκίρτηςεν ἐν ἀγαλλιάςει τὸ βρέφοσ ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. Καὶ 
μακαρία ἡ πιςτεύςαςα, ὅτι  ἔςται τελείωςισ τοῖσ λελαλημένοισ αὐτῇ παρὰ Κυρίου. Καὶ εἶπε Μαριάμ · 
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίαςε τὸ πνεῦμα μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι μου. Ὃτι 
ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωςιν τῆσ δούλησ αὐτοῦ · ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦςί με πᾶςαι αἱ γενεαί. 
Ὃτι ἐποίηςέ μοι μεγαλεῖα ὁ  Δυνατόσ, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ ςὺν αὐτῇ ὡςεὶ μῆνασ 
τρεῖσ, καὶ ὑπέςτρεψεν εἰσ τὸν οἶκον αὐτῆσ. 

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. 

Ὁ Ν' ψαλμὸς (χύμα)  

ὁ α΄ χορὸς 

Δόξα Πατρί... Ἦχος β’ 

Σαῖς τς Θεοτόκου πρεσβείαις Ἐλεμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

ὁ β΄ χορὸς 

Καὶ νῦν... 

Σαῖς τς Παναχράντου πρεσβείαις Ἐλεμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

ὁ α’ χορὸς  

Πεντηκοστάριον. Ἦχος πλ. β'   

τίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

ήμερον ἡ πανύμνητος Παρθένος, τὴν φωταυγ αὐτς Σκέπην ἐφαπλώσασα, τοῖς πιστοῖς 

ἀριδήλως ἐδήλωσε, τὴν πλουσίαν αὐτς εὔνοιαν, ἐν εὐκαιρίαις καὶ θλίψεσι‧ ὅθεν τὴν χάριν 

αὐτς αἰνοῦντες, οἱ παρ' αὐτς σκεπόμενοι, ἐν εὐφροσύνῃ βοήσωμεν‧ Χαῖρε Κεχαριτωμένῃ 

Θεοτόκε, ἡ σῴζουσα τὸ Γένος ἡμῶν, καὶ ἀσφαλῶς περιεποῦσα, καὶ ὁδηγοῦσα πρὸς ὁδὸν 

σωτήριον. 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου...Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... 

ΚΑΝΟΝΕ 
Εἶτα ψάλλονται οἱ παρόντες δύο Κανόνες τῆς Θεοτόκου. 

Κανὼν πρῶτος, οὗ ἡ Ἀκροστιχὶς 

ὺ εἶ, Παρθένε, Ἑλλάδος σκέπη. Γερασίμου. 

ᾠδὴ α'. Ἦχος δ'. Ὁ Εἱρμός. 

ὁ α’ χορός 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξομαι τῆ βασιλίδι Μητρί, 

καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύματα. 

ὁ β’ χορός 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου... 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

οφίαν παράσχου μοι, ὡς τοῦ Θεοῦ μήτηρ Ἄχραντε, καὶ λόγον μοι δώρησαι, ἵνα ὑμνήσω 

φαιδρῶς, τὰ θαυμάσια τς σς ἁγίας Σκέπης, δι' ἧς σκέπεις πάντοτε, τοὺς σὲ γεραίροντας. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 



 

 

5 

Ὑψόθεν ἐφήπλωσας, τὴν ἀστραπόμορφον Σκέπην σου, νεφέλην ὡς πάμφωτον καὶ 

κατεκάλυψας, οὐ τῶν πόλεων, τὴν βασιλίδα μόνον, ἀλλ' ἅπαν τὸ Ἔθνος σου τὸ 

χριστεπώνυμoν. 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ἑώρακε πάλαι σε, ἐν ἀποῤῥήτῳ θεάματι, Ἀνδρέας ὁ Ὅσιος ἐν Βλαχερνῶν τ να, 

περισκέπουσαν, Ἁγνὴ τῆ ἀναπτύξει, τς θείας Ἐσθτός σου, κόσμου τὰ πέρατα. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ἰσχὺν ἀπροσμάχητον, τὸ τοῦ σοῦ Ἔθνους στρατόπεδον, λαβὸν ἐκ τς Σκέπης σου, 

κατετροπώσατο, ἐχθρῶν φάλαγγας, καὶ ἦρε λαμπρὰν νίκην‧ διὸ μέλπει Δέσποινα, τὰ 

μεγαλεῖα σου. 

Κανὼν δεύτερος, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς‧ 

κέπην ὑμνέω τῆς Θεοτόκου. Γερασίμου. 

ᾠδὴ α'. Ἦχος πλ. δ'.  

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ἁρματηλάτην Υαραώ. 

κέπη τοῦ κόσμου καὶ θερμὴ ἀντίληψις, Παρθενομτορ Ἁγνή, ἡ τὸν Θεὸν Λόγον, ἀποῤῥήτως 

τέξασα, τῆ σῆ πλουσίᾳ χάριτι, τράνωσόν μου τὴν γλῶσσαν, ᾀσματικῶς μεγαλύνοντος, τὴν 

πανυπερθαύμαστoν Σκέπην σου. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Κεκοσμημένη κροσσωτοῖς τοῦ Πνεύματος, ὡς βασιλὶς τοῦ παντός, καὶ ὑπὲρ ἡλίου, τάς αὐγὰς 

ἀστράπτουσα, ὡράθης καὶ ἐφήπλωσας, νοερῶς τὴν σὴν Σκέπην, καὶ τὸν λαόν σου 

ἐσκέπασας, τὸν εἰς σὲ Παρθένε ἐλπίζοντα. 

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί...  

Ἐτύπου πάλαι τὴν ἁγίαν Σκέπην σου, νεφέλη ἡ νομική, ἡ τοῦ μαρτυρίου, τὴν σκηνὴν 

καλύπτουσα‧ καλύπτεις γὰρ ἑκάστοτε, καὶ δροσίζεις καὶ θάλπεις, τὴν Ἐκκλησίαν Πανάμωμε, 

τῆ ἐπισκιάσει τς Σκέπης σου.  

ὁ β’ χορός 

Καὶ νῦν... 

Πλήρης φωτὸς πλήρης ἐλέους Δέσποινα, ἐν Βλαχερνὼν τ να, μυστικῶς ἐπέστης, καὶ 

λαμπρῶς ὑπέδειξας, τς πρὸς ἡμς εὐνοίας σου, τὴν ἐξαίρετον χάριν, τῆ ἀναπτύξει τς 

Σκέπης σου‧ ὅθεν κατὰ χρέος ὑμνοῦμεν σε. 

Κανὼν πρῶτος 

ᾠδὴ γ'. Ὁ Εἱρμός.  

ὁ α’ χορός  

Σοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον σuγκρoτήσαντας 

πνευματικόν, στερέωσον, καὶ ἐν τῆ θείᾳ σκέπῃ σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ὁ β’ χορός  

Σοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε...   

ὁ α’ χορός  

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 
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Πηγὴ εὐφροσύνης οὐρανίου, ἡ Σκέπη σου ἡ φωτοειδής, ὑπάρχει Παναμώμητε, τοῖς θλίψεσι 

παλαίουσι, χάριν ἀεὶ καὶ ἔλεος, καὶ σωτηρίαν βραβεύουσα. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ἀρχθεν ἡμς δι' εὐσπλαγχνίαν, ὡς Ἔθνος Παρθένε ἐκλεκτόν, ἔθου ὑπὸ τὴν Σκέπην σου, 

καὶ ξένα καὶ παράδοξα, πάλαι καὶ νῦν ἐνήργησας, ἡμς κινδύνων ἐξαίρουσα. 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ῥημάτων Ἀνδρέου τοῦ Ὁσίου, ἀκούσας Παρθένε εὐλαβῶς, ὁ θεῖος Ἐπιφάνιος, εἶδέ σε 

περισκέπουσαν, λαὸν τὸν χριστεπώνυμον, ὡς βασιλίδα οὐράνιον. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Θαυμάτων τς Σκέπης σου τς θείας, ὁρῶντες Παρθένε τὴν πληθύν, ἃ ἐνεργεῖς ἑκάστοτε, 

ἡμῶν εἰς περιποίησιν, χαριστηρίους αἴνους σοι, Ἑλλήνων παῖδες προσάγομεν. 

Κανὼν δεύτερος. 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ὁ στερεώσας κατ' ἀρχάς 

Ἡ Σκέπη σου ἡ παμφαής, φωτὸς αὐλοῦ βολίδας, ἀπαυγάζουσα ἀεὶ Θεοτόκε, διαλύει τῶν 

ἐχθρῶν, τὰ ζοφερὰ βουλεύματα, τῶν δὲ πιστῶν εὐφραίνει, τάς διανοίας τῆ δόξῃ σου. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Νόμον ἐπλήρωσας Ἁγνή, τεκοῦσα ἀνερμηνεύτως, τὸν λαλήσαντα Προφήταις ἐν τύποις, καὶ 

φωτὸς τοῦ νομικοῦ, πλήρωμα κόσμῳ δείξαντα, τὴν φωταυγ σου Σκέπην‧ διὸ ὑμνοῦμεν τὴν 

δόξαν σου. 

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί... 

Ὑπὸ τὴν Σκέπην σου Ἁγνή, προστρέχομεν μετὰ πόθου, ὡς νοσσία καθ' ἑκάστην ἡμέραν‧ 

ὅθεν σκέπασον ἡμς, ἐκ τῶν βελῶν τοῦ ὄφεως, εἰρήνην δωρουμένη, ἡμῖν καὶ βίου ἀσφάλειαν. 

ὁ β’ χορός 

Καὶ νῦν... 

Μυρίων πρόξενος καλῶν, τεκοῦσα τὸν Θεὸν Λόγον, ἀνεδείχθης τῶν ἀνθρώπων τ γένει, καὶ 

μυρίων ἀναγκῶν, καὶ πειρασμῶν καὶ θλίψεων, λυτροῦσαι τῆ σῆ Σκέπῃ, τοὺς σὲ Παρθένε 

γεραίροντας.  

 υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

 Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,...   

Κάθισμα  

ὁ α’ χορός  

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως  

κέπη πέφηνας, καὶ σωτηρία, καὶ ἀντίληψις, καὶ προστασία, τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων 

Πανύμνητε‧ ὅθεν τὴν Σκέπην τὴν σὴν μεγαλύνομεν, καὶ τὴν θερμὴν προστασίαν 

κηρύττομεν, Κόρη Πάναγνε, ἡ σκέπουσα τάς ψυχὰς ἡμῶν, ἐκ πάσης ἐπιθέσεως τοῦ 

δράκοντος.   

Κανὼν πρῶτος 

ᾠδὴ δ'. Εἱρμός.  
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Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ, ἐπὶ θρόνου Θεότητος, ἐν νεφέλῃ κούφῃ, ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος, τῆ 

ἀκηράτῳ παλάμῃ καὶ διέσωσε, τοὺς κραυγάζοντας· δόξα Χριστὲ τῆ δυνάμει σου. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ἐφαπλοῦσα ἀοράτως, τὴν ὑπέρφωτον Σκέπην σου, σκέπεις Θεοτόκε, καὶ περιλαμβάνεις 

ἑκάστοτε, καὶ περιθάλπεις καὶ σῴζεις πάσης θλίψεως, τοὺς κραυγάζοντας· Δόξα Παρθένε τῆ 

δόξῃ σου. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Νοῦν καὶ ἔννοιαν ἐκπλήττει, τς πολλς σοῦ χρηστότητος, ἡ ἔκφανσις Κόρη, καὶ τῶν δωρεῶν 

ἡ διάδοσις, ἣν πρὸς τὸ Γένος ἡμῶν δεικνύεις πάντοτε‧ ὅθεν Δέσποινα, ὑμνολογοῦμεν τὴν 

χάριν σου.  

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς.  

Ἐπιστσα ἀοράτως, μυστικῶς ἀπεκάλυψας, ἐν τῆ Βυζαντίδι, πάλαι ἐναργῶς Θεονύμφευτε, 

τὴν παναγίαν σοῦ Σκέπην τοῖς οἰκέταις σου, δι' ἧς πάντοτε, σκέπεις ἡμς ὡς φιλάγαθος. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ἐν κινδύνοις προστασίαν, ἐν δουλείᾳ ἀνάψυξιν, ἔχοντές σε Κόρη, καὶ καθοδηγὸν καὶ 

ἀντίληψιν, πάσαις τοῦ βίου ἡμῶν ταῖς περιστάσεσι, καταφεύγομεν, ὑπὸ τὴν πάμφωτον 

Σκέπην σου. 

Κανὼν δεύτερος. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

ύ μου ἰσχύς 

Νύκτα παθῶν, ἐπισκιάσει τς Σκέπης σου, Θεοτόκε, ἐκ τῶν καρδιῶν ἡμῶν, διασκεδάζεις ὡς 

ἀγαθή, καὶ χαρς ἡμέραν, καὶ εὐφροσύνης φαιδρότητα, ἐκλάμπεις καὶ φαιδρύνεις, τοὺς 

πιστῶς σοι βοῶντας· Χαῖρε σκέπη τοῦ κόσμου ὁλόφωτε.  

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ἐκ σοῦ Θεός, κόσμῳ ὡράθη ὡς ἄνθρωπος, ἐξ ἀχράντων, γεννηθεὶς αἱμάτων σου, καὶ κόσμου 

σκέπην σε κραταιάν, ἔδειξε Παρθένε, καὶ βοηθὸν ἐν ταῖς θλιψεσιν‧ ἀεὶ γὰρ περισκέπεις, καὶ 

κινδύνων ἐξαίρεις, τοὺς προστρέχοντας πόθῳ τῆ Σκέπῃ σου. 

Δόξα Πατρί...  

Ὡς τοῦ παντός, τὸν Βασιλέα κυήσασα, ἐπεφάνης, ὡς τῶν ὅλων ἄνασσα, ὑπὸ Ἁγίων θεοειδῶν, 

δορυφορουμένη, καὶ νοερῶς ἀπεκάλυψας, ἡμῖν τάς ἀποδείξεις, τς ἁγίας σου Σκέπης, 

θειοτέρᾳ ἐκφάνσει Πανάχραντε. 

Καὶ νῦν... 

Σὴν θαυμαστήν, καὶ ἀστραπόμορφον Σκέπην σου, δι' ἧς σκέπεις, καὶ σῴζεις Πανύμνητε, τῶν 

εὐσεβούντων πσαν ψυχήν, ἀνυμνολογοῦμεν, οἱ διὰ ταύτης σῳζόμενοι, δεινῶν πειρατηρίων, 

καὶ πιστῶς σοι βοῶμεν χαῖρε Κόρη ἀνθρώπων βοήθεια. 

Κανὼν πρῶτος 

ᾠδὴ ε'. Ὁ Εἱρμός. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῆ θείᾳ δόξῃ σου‧ σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν 

ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πσι τοῖς ὑμνοῦσι σε,  σωτηρίαν βραβεύοντα. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Λαὸς ὁ σὸς Δέσποινα, τς παναγίας Σκέπης σου, μνείαν τὴν ἁγίαν ἑορτάζει‧ σὺ γὰρ ἐπέστης 

ἐν Βλαχερνῶν τ να, καὶ πάντας ἐκεῖθεν νοερῶς, Ἄχραντε ἐσκέπασας, τοὺς πιστῶς σε 

δοξάζοντας.  

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 
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Λεόντων τὰ στόματα, τῶν νοητῶν Πανάχραντε, τῶν ὠρυομένων καθ' ἑκάστην, καταπιεῖν 

σοῦ τὴν κληρουχίαν Ἁγνή, σύντριψον τῆ σῆ ἐπισκοπῆ, καὶ αὐτῶν κατάβαλε, τὴν ὀφρὺν καὶ τὸ 

φρύαγμα. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ἀνάμνησιν ἄγοντες, τς φωτοφόρου Σκέπης σου, ᾄδoμεν τὰ σῶστρά σοι Παρθένε, ὅτι 

ἐῤῥύσω ἡμς δουλείας πικρς, καὶ τὸν ἐπελθόντα καθ' ἡμῶν, ἐχθρὸν τὸν ὑπέροφρυν, 

κραταιῶς ἐταπείνωσας. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Δοχεῖον πολύτιμον, τοῦ πλούτου τς Θεότητος, κεχαριτωμένη Θεοτόκε, σκεῦος με δεῖξον τς 

θείας χάριτος, τὸν ὑπὸ τὴν Σκέπην σου ἀεί, πίστει καταφεύγοντα, καὶ ὑμνοῦντα τὴν δόξαν 

σου. 

Κανὼν δεύτερος. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ἵνα τί με ἀπώσω; 

Ἡ ἁγία σου Σκέπη, ὡς νεφέλη πάμφωτος ἐπὶ τῶν δούλων σου, ἁπλουμένη Κόρη, ὡς φησὶν 

Ἡσαΐας ἐκ καύματος, πονηροῦ λυτροῦται, τς τοῦ Βελίαρ ἐπηρείας, καὶ δροσίζει ἡμς τῆ σῆ 

χάριτι. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

ὲ ἰδὼν ξένῃ ὄψει, δορυφορουμένην καθάπερ βασίλισσαν, ὑφ' ἁγίων Κόρη, ὁ Ἀνδρέας ἐξέστη 

ὁ Ὅσιος, ὅτε τὴν σεπτήν σου, Ἐσθτα ἥπλωσας ἀΰλως, καὶ λαὸν τὸν πιστὸν σου ἐσκέπασας. 

Δόξα Πατρί...  

Θαῦμα ἔδειξας μέγα, ἐναργῶς Πανάμωμε εἰς περιποίησιν, τοῦ πιστοῦ λαοῦ σου· ἀοράτως 

γὰρ τοῦτον ἐσκέπασας, ὑπὸ τοῦ σεπτοῦ σου, χερσί σου θείαις Μαφορίου· ὅθεν πάντες 

αἰνοῦμεν σε χαίροντες. 

Καὶ νῦν... 

Ἐν ἐρήμῳ μὲν πάλαι, τὸν Ἰσραηλίτην λαὸν Κόρη ἔσκεπε, φωταυγὴς νεφέλη‧ νῦν ἡμς δὲ ἡ 

πάμφωτος Σκέπη σου, σκέπει καὶ διέπει, καὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν προσταγμάτων, τοῦ Υἱοῦ σου 

ἰθύνει ἑκάστοτε. 

Κανὼν πρῶτος 

ᾠδὴ στ'. Ὁ Εἱρμός.  

Σὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τς Θεομήτορος, δεῦτε τάς 

χεῖρας κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτς τεχθέντα, Θεὸν δοξάζοντες.  

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Ὁ στῦλος πρὶν ὁ πυρίμορφος, λαὸν Ἰσραηλίτην ὡδήγησε, νῦν δὲ ἡ Σκέπη σου, ἡ 

ἀστραπόμορφος Ἄχραντε, ἡμς πρὸς σωτηρίαν ἰθύνει πάντοτε. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

κέπην τὴν σὴν τὴν ὁλόφωτον, ἁπλοῦσα περισκέπεις ἑκάστοτε, Παρθένε Ἄχραντε, ἡμς ὡς 

ἄρτι ἐγνώκαμεν‧ τί οὖν ἀνταποδώσωμεν τῆ σῆ χάριτι; 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

χοίνισμα Κόρη ἀπόλεκτον, οἰκεῖον καὶ λαὸν περιούσιον, ἡμς ἀνέδειξας, πάλαι καὶ νῦν 

ἐναργέστατα· διὸ Ἑλλάς σε πσα, ὑμνεῖ χορεύουσα. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Κηρύττει Κόρη τὴν χάριν σου, λαός σου ὁ πιστὸς καὶ φιλόθεος, καὶ χαριστήριον, Ὠδὴν 

πρoσᾴδει τῆ Σκέπῃ σου, λυτρούμενος κινδύνων καὶ περιστάσεων.  

Κανὼν δεύτερος.  

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 
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Ἱλάσθητί μοι ωτήρ 

Ὁλόφωτος ἀληθῶς, ἐπέστης Παντοβασίλισσα, καὶ ἥπλωσας θαυμαστῶς, τὴν ἄχραντον 

Σκέπην σου, σκέπουσα τοὺς δούλους σου‧ ὅθεν ἀνυμνοῦμεν, τὴν πολλὴν σου ἀγαθότητα. 

τίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμς. 

Σὴν νομικὴν κιβωτόν, τὰ Χερουβὶμ πρὶν ἐσκίαζον‧ τὴν Ἐκκλησίαν δὲ νῦν, τοῦ Χριστοῦ ἡ 

Σκέπη σου, σκέπει Παντευλόγητε, καὶ ἐπισκιάζει, καὶ παρέχει χάριν ἄφθονον. 

Δόξα Πατρί... 

Ὁ παλαιὸς Ἰσραήλ, ὑπὸ νεφέλης ἰθύνετο, ἐπαγγελίας πρὸς γν‧ ὁ νέος δὲ Πάναγνε, ὑπὸ τς 

ἁγίας σου, Σκέπης ὁδηγεῖται, πρὸς ζωὴν τὴν ἀτελεύτητον. 

Καὶ νῦν... 

Κύκλῳ ἡμῶν ὥσπερ πῦρ, καταναλίσκον τοὺς ἄφρονας, τὴν Σκέπην σου τὴν λαμπράν, 

παρεμβάλλεις Ἄχραντε, ἡμς διασῴζουσα, τς τούτων μανίας· διὰ τοῦτο σε δοξάζομεν. 

υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ'.  

Σῇ ὑπερμάχῳ. 

Ὥσπερ νεφέλη ἀγλαῶς ἐπισκιάζουσα, τς Ἐκκλησίας τὰ πληρώματα Πανάχραντε, ἐν τῆ 

πόλει πάλαι ὤφθης τῆ Βασιλίδι. Ἀλλ' ὡς σκέπη τοῦ λαοῦ σου καὶ ὑπέρμαχος, περισκέπασον 

ἡμς ἐκ πάσης θλίψεως, τοὺς κραυγάζοντας· Φαῖρε κέπη ὁλόφωτε. 

Ὁ Οἶκος 

Ἄνωθεν ἐφαπλοῦσα, τὴν ἁγίαν σοῦ Σκέπην, Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, σκέπεις καὶ σῴζεις 

τὸν σὸν λαόν, καθ' ὥραν σε Ἁγνὴ ἐπιβοώμενον‧ νῦν δὲ σου τὰ θαυμάσια, εὐγνωμόνως ὑμνεῖ 

κραυγάζων‧ 

Χαῖρε τοῦ κόσμου ἡ Σωτηρία 

Χαῖρε Ἑλλάδος ἡ προστασία. 

Χαῖρε τῶν Ἀγγέλων παράδοξον θέαμα  

Χαῖρε τῶν ἀνθρώπων ἀκλόνητον ἔρεισμα. 

Χαῖρε Μήτηρ Ἀειπάρθενος τοῦ Παντάνακτος Χριστοῦ  

Χαῖρε σκέπη καὶ ἀντίληψις τοῦ λαοῦ σου τοῦ πιστοῦ.  

Χαῖρε ὅτι ἐφάνης σκέπουσα τὸ σὸν Ἔθνος 

Χαῖρε ὅτι παρέχεις νίκας τ στρατοπέδῳ. 

Χαῖρε πηγὴ πλουσίας χρηστότητος 

Χαῖρε λαμπὰς Θεοῦ ἀγαθότητος.  

Χαῖρε δι' ἧς τοὺς ἐχθροὺς ἐκνικῶμεν  

Χαῖρε πρὸς ἣν καθ' ἑκάστην βοῶμεν‧  

Φαῖρε κέπη ὁλόφωτε. 

 

υναξάριον 

Σῇ ΚΗ' τοῦ αὐτοῦ μηνὸς, τὴν ἀνάμνησιν ἑορτάζομεν τς Σκέπης τς Ὑπεραγίας Δεσποίνης 

ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, τς πάντοτε καὶ κατ' ἐξαίρετον τρόπον σκεπούσης 

τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Ἔθνος, ὡς πάλαι ἔσκεπε τὴν Βασιλίδα τῶν πόλεων. 

 

τίχ.     Σκέπη σου, Ἁγνή, σκέπεις καὶ περιθάλπεις  

Τοὺς πίστει ἀφορῶντας πρὸς σέ, Παρθένε. 

Μητρὸς Θεοῖο Σκέπη Ἑλλάδα θειόφρονα καλύπτει. 
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Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ Μνήμη τῶν   Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου καὶ Νεονίλλης, καὶ τῶν   τέκνων 

αὐτῶν, Νιτ, Σαρβίλου, Ἱέρακος, Θεοδούλου, Φωκ, Βήλη καὶ Εὐνίκης. 

Στίχοι 

         Σὺν ἑπτὰ τέκνοις ἡ δυὰς τῶν συζύγων  

         Τιμὴν τομὴν ἡγεῖτο τὴν ἐκ τοῦ ξίφους. 

         Δειρὴν ὀγδοάτῃ γε Τερέντιος εἰκάδι κάρθη. 

  

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ ΣαββαἸτου, τοῦ καὶ 

Ἐπισκόπου γενομένου. 

Στίχοι 

         Ἐπώνυμος Στέφανος οὐ φορεῖ στέφους, 

         Ὃ πρακτικὴ χεὶρ ἀρετς πλέκειν. 

  

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν   Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου, Ἀφρικανοῦ, Μαξίμου, 

ΠαμπηἸου, καὶ ἑτέρων τριάκοντα ἕξ. 

Στίχοι 

         Τέμνουσι Τερέντιον, ὃς βλύσας γάλα,  

         Ἐδειξε καινὸν καὶ τετμημένος τέρας. 

  

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Φιρμιλιανοῦ Ἐπισκόπου Καισαρείας, καὶ 

Μελχίωνος σοφιστοῦ, πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας, οἵτινες καθεῖλον Παῦλον τόν Σαμοσατέα. 

Στίχοι 

         Εἰρηνικῶς θνῄσκουσιν εἰρήνης τέκνα,  

         Φιρμιλιανὸς καὶ σὺν αὐτ Μελχίων. 

  

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, Μνήμη τς Ἁγίας Φεβρωνίας, θυγατρὸς Ἡρακλείου Βασιλέως καὶ τοῦ 

Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυριακοῦ, τοῦ φανερώσαντος τὸν τίμιον Σταυρὸν ἐπὶ τς Βασιλείας 

Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καὶ Ἑλένης, τς αὐτοῦ μητρός. 

Στίχοι 

         Μίξας ἐλαίῳ, Κυριακὲ παμμάκαρ,  

         Σὸν αἷμα σεπτόν, μῖγμα καινὸν εἰργάσω. 

  

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, ἡ μήτηρ τοῦ Ἁγίου Κυριακοῦ Ἄννα, λαμπάσι φλεχθεῖσα καὶ ξεσθεῖσα, 

ἐτελειώθη. 

Στίχοι 

         Φλεχθεῖσα σάρκα Μάρτυς Ἄννα λαμπάσιν, 

         Ἀειφανὴς ὑπρξε λαμπὰς Κυρίου. 

  

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν, Ἀθανασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἐν τ 

Ἄθω ἀσκήσαντος. 

  

Σαῖς τς ἀχράντου Μητρός σου πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμς ἐξ 

ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν καὶ σῶσον τάς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν. 

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ  
ὁ α’ χορός 
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Ἦχος δ’. ᾠδὴ α’   

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξομαι, τῆ Βασιλίδι Μητρί, 

καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύματα. 

ὁ β’ χορός 

ᾠδὴ γ’ 

Σοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθορος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας 

πνευματικὸν στερέωσον, καὶ ἐν τῆ θείᾳ δόξῃ σου... 

ὁ α’ χορός 

...στεφάνων δόξης ἀξίωσον.  

ὁ β’ χορός 

ᾠδὴ δ’ 

Σὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τς ἐκ τς Παρθένου σαρκώσεως, σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ 

Προφήτης, Ἀββακούμ, κατανοῶν ἐκραύγαζε. Δόξα τῆ δυνάμει σου Κύριε. 

ὁ α’ χορός 

ᾠδὴ ε’  

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῆ θείᾳ δόξῃ σου, σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν 

ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βραβεύοντα.  

ὁ β’ χορός 

ᾠδὴ Ϛ’ 

Σὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τς Θεομήτορος, δεῦτε τὰς 

χεῖρας κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτς τεχθέντα Θεὸν δοξάζοντες.  

ὁ α’ χορός 

ᾠδὴ ζ’ 

Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῆ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα, ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως 

πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον, Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς 

εἶ.  

ὁ β’ χορός 

ᾠδὴ η’  

τίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, και προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῆ καμίνῳ, ὁ τόκος τς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ 

ἐνεργούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, ἀγείρει ψάλλουσαν. Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ 

ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.   

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς...  

ᾠδὴ θ'. ἦχος δ’ 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ἄγγελοι τὴν Σκέπην τς Θεοτόκου, ἐν ὕμνοις μεγαλύνουσιν, ὅτι πιστῶν τάς χορείας, 

ἁπανταχοῦ περισκέπει.  

Ὁ Εἱρμός 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τ πνεύματι λαμπαδουχούμενος‧ πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων νόων 

φύσις γεραίρουσα, τὴν ἱερὰν πανήγυριν τς Θεομήτορος, καὶ βοάτω‧ Χαίροις παμμακάριστε, 

Θεοτόκε Ἁγνὴ Ἀειπάρθενε.  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ἄγγελοι τὴν Σκέπην τς Θεοτόκου, ἐν ὕμνοις μεγαλύνουσιν, ὅτι πιστῶν τάς χορείας, 

ἁπανταχοῦ περισκέπει. 

Ἅπας γηγενής,... 

ὁ α’ χορός 
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τίχ. Ἄγγελοι τὴν Σκέπην τς Θεοτόκου, ὁρῶντες κατεπλήττοντο, πῶς περισκέπει καὶ σῴζει 

τοὺς ἐπ' αὐτῆ πεποιθότας. 

Ἴαμα ἡμῖν, ἡ δρόσος Πανάχραντε ἡ ἀποστάζουσα, ἐκ τς θείας Σκέπης σου, ὡς ἐκ νεφέλης 

αὐλοῦ γίνεται, καὶ παύει ἀρρωστήματα ψυχς καὶ σώματος, τῶν βοώντων‧ Χαῖρε 

Ἀειπάρθενε, εὐφροσύνη ἡμῶν καὶ παράκλησις. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι τὴν σεπτήν Σου, Σκέπην τιμῶμεν Δέσποινα· πάντας γὰρ σκέπεις 

ἐν ταύτῃ, τοὺς σὲ πιστῶς ἀνυμνοῦντας. 

Μνείαν ἱεράν, εἰς δόξαν καὶ αἴνεσιν τῶν θαυμασίων σου, ἄγει Παναμώμητε, ἀγαλλομένη ἡ 

Ἑλλὰς σήμερον, καὶ πίστει καταφεύγουσα ὑπὸ τὴν Σκέπην σου, ἐκβοᾶ σοι‧ Σκέπε με καὶ 

φύλαττε, ἄχρι βίου τερμάτων Πανύμνητε. 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι τς Πανάγνου, τὴν Σκέπην μεγαλύνομεν‧ σκέπει γὰρ αὔτη καὶ 

σῴζει, πάντας τοὺς ταύτην τιμῶντας. 

Ὅλῃ τῆ ψυχῆ, συνήλθομεν Ἄχραντε τῆ θείᾳ Σκέπῃ σου, αἶνον χαριστήριον, εὐγνωμοσύνῃ 

θερμῆ προσάγοντες, ὅτι ἡμς ἐξέλεξας εἰς περιποίησιν, καὶ ἐν πσι, περιέπεις Δέσποινα, καὶ 

διέπεις καὶ σῴζεις ἐκ θλίψεων. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ἄχραντε Παρθένε θεοκυτορ, τὴν ποίμνην σου περίσῳζε, σκέπουσα ταύτην σῆ Σκέπῃ, 

καὶ προνοοῦσα ἐν πσιν. 

Ὕπερθεν Ἁγνή, καὶ κύκλῳ τοῦ Ἔθνους σου τὴν θείαν Σκέπην σου, οἷα περιτείχισμα, ἔχε 

Παρθένε, πλούτῳ χρηστότητος‧ ἐμοὶ δὲ τ τοὺς ὕμνους σοι ἤδη ὑφάναντι, δίδου Κόρη, 

φωτισμὸν καὶ ἔλλαμψιν, καὶ πταισμάτων τὴν ἄφεσιν δέομαι. 

Κανὼν δεύτερος. 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Μεγάλυνον ψυχή μου, τς ἁγνς Παρθένου, τὴν παναγίαν Σκέπην. 

Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ 

Μητρῴᾳ καμπτομένη Κόρη στοργῆ, πρὸς λαὸν τὸν θερμῶς σοι ἐλπίζοντα, ὡς σuμπαθής, 

ξένῳ τρόπῳ ἥπλωσας νοερῶς, τούτῳ τὴν θείαν Σκέπην σου, οἷά περ νεφέλην φωτοειδ‧ διὸ 

τς σς εὐνοίας, κηρύττοντες τὸν πλοῦτον, σὲ Θεοτόκε μεγαλύνομεν. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Μεγάλυνον ψυχή μου, τς μόνης Θεοτόκου, τὴν φωτοφόρον Σκέπην.  

Ὁ πάλαι ἐν νεφέλῃ στυλοειδεῖ, ὁδηγήσας λαὸν τὸν ἀγνώμονα, ὁ σὸς Υἱός, Ἄχραντε νεφέλην 

σε λογικήν, καὶ ἔμψυχον ἀνέδειξε, σκέπουσαν καὶ σῴζουσαν θαυμαστῶς, πρὸς γν τς 

ἀφθαρσίας, θερμῆ ἐπιστασίᾳ, λαὸν Ἁγνὴ τὸν περιούσιον. 

ὁ α’ χορός 

Δόξα Πατρί.... 

τίχ. Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν ἐν τρισὶ προσώποις, ἄναρχον Θεαρχίαν. 

Ὑψώσασα τάς χεῖράς σου πρὸς Θεόν, τὸν ἐκ σοῦ προελθόντα ἱκέτευσας, ὑπὲρ ἡμῶν, ἔνθεν 

ἐφαπλώσασα νοερῶς, τὴν φωτοφόρον Σκέπην σου, ἅπαντας ἐσκέπασας τοὺς πιστούς‧ διὸ 

τὴν τούτου μνείαν, τελοῦντες ἐτησίως, σὲ Θεοτόκε μεγαλύνομεν. 

ὁ β’ χορός 

Καὶ νῦν... 

τίχ. Μεγάλυνον ψυχή μου, τς παναχράντου Κόρης, τὰ ξένα μεγαλεῖα. 
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Ὑμνοῦντές σου τς Σκέπης τάς πολλαπλάς, δωρεὰς καὶ τὴν χάριν τὴν ἄφθονον, Μτερ 

Ἁγνή, ὧν κατατρυφῶμεν διηνεκῶς, ἀπὸ ψυχς βοῶμεν σοι‧ Ὥσπερ πάλαι ἔσκεπες σὸν λαόν, 

οὕτω καὶ νῦν χειρί σου, σκέπε ἡμς καὶ σζε, ἄχρι τερμάτων βίου Ἄχραντε.  

Καταβασία 

 ὁ α’ χορός 

ᾠδὴ θ’. 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτῳ τ πνεύματι, λαμπαδουχούμενος, πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων, 

φύσις γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια, τς Θεομήτορος, καὶ βοάτω. Χαίροις παμμακάριστε, 

Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρθενε.  

υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις...  

Ἐξαποστειλάρια 
ὁ α’ χορός 

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.  

Ἡ θεία Σκέπη σου Κόρη, ἐπισκιάζει τοὺς πιστοὺς καὶ τὸ ἡμέτερον Γένος, σκέπει, διέπει καὶ 

φρουρεῖ, ἀπὸ παντοίων κινδύνων, ἀπήμαντον Θεοτόκε. 

ὁ β’ χορός 

Ἕτερον. Ὅμοιον. 

Σῆ κραταιᾶ σοῦ Σκέπῃ, καὶ ἀκοιμήτῳ πρεσβείᾳ, τὸ τῶν Ἑλλήνων Γένος, φυλάττε Κόρη 

ἀβλαβὲς· Σὲ γὰρ κεκτήμεθα πάντες, καταφυγὴν ἐν ἀνάγκαις. 

ΑΙΝΟΙ  

Ἦχος α' 

ὁ α’ χορός 

Πσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν·  αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τ Θε.  

ὁ β’ χορός 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει 

ὕμνος τ Θε.  

ὁ α’ χορός  

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλθος τς 

μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

Ἦχος α'. Σῶν οὐρανίων ταγμάτων  

Σὴν Ἀειπάρθενον Κόρην καὶ Θεοτόκον Ἁγνήν, τὴν τῶν πολεμουμένων, συμμαχίαν καὶ 

σκέπην, ἡμῶν δὲ ἑξαιρέτως καταφυγήν, καὶ ἑτοίμην βοήθειαν, ἀνευφημήσωμεν σύμπασα ἡ 

Ἑλλάς, μεγαλύνοντες τὴν Σκέπην αὐτς. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Σὴν παναγίαν σου Σκέπην καὶ ἀστραπόμορφον, ἣν ὡς φωτὸς νεφέλην, ἐφαπλοῖς καθ' 

ἑκάστην, καὶ σκέπεις καὶ καλύπτεις πάντας ἡμς, ἀριδήλως ὡς ἔγνωμεν, ἐν εὐκαιρίαις 

Παρθένε καὶ συμφοραῖς, μακαρίζομεν γηθόμενοι. 

ὁ α’ χορός  

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ἡ Βασιλεύουσα πόλις, Παρθένε πρότερον, ἐρρύετο κινδύνων, καὶ δεινῶν πολεμίων, τῆ Σκέπῃ 

σου τῆ θείᾳ καὶ θαυμαστῆ, ἡ Ἑλλὰς δὲ νῦν ἅπασα, τῆ ταύτης χάριτι ῥύεται χαλεπῶν, 

σuμφoρῶν καὶ περιστάσεων. 

 ὁ β’ χορός 
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τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πσα 

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ὡς θαυμαστὴ σου Παρθένε περὶ τὸ Γένος σου, πάλαι καὶ νῦν τυγχάνει, τς εὐνοίας ἡ χάρις· 

διὸ ὑπὸ τὴν Σκέπην σου τὴν σεπτήν, καθ' ἑκάστην προστρέχοντες, λύσιν εὑρίσκομεν πάσης 

ἐπιβουλς, καὶ καλῶν παντοίων μέθεξιν.  

ὁ α’ χορός  

Ἦχος πλ.α' 

Δόξα Πατρί καὶ Υἱ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.  

ὁ β’ χορός 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

ὁ α’ χορός   

Αἱ δωρεαὶ τς Σκέπης σου, ὡς ἀκτῖνες πανταχοῦ ἁπλούμεναι, πολλαχῶς εὐεργετοῦσιν ἡμς 

Θεοτόκε‧ νόσων γὰρ τὴν ἀχλὺν διώκουσι, πολεμίων τάς φάλαγγας ἐκτρέπουσιν, ἀδοκήτων 

συμφορῶν διαλύουσιν τὸν ζόφον, καὶ εἰρήνην σταθηρὰν ἡμῖν παρέχουσιν, Ἀλλ' ὦ 

κεχαριτωμένη Παρθένε, τοὺς χαριστηρίους ἡμῶν ὕμνους δέξαι, καὶ ἴσθι ἡμῖν σύμμαχος καὶ 

προστάτις...   

ὁ β’ χορός 

...μέχρι τερμάτων αἰῶνος δεόμεθα. 

Δοξολογία Μεγάλη  
εἰς ἦχον πλ.α’ ( Ἀργή ἢ σύντομος ) 

ὁ α’ χορός 

 ·        Δόξα σοι τ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θε, καὶ ἐπὶ γς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις 

εὐδοκία.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν 

σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ 

Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα,  

ὁ β’ χορός 

 ·        Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 

κόσμου, ἐλέησον ἡμς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾶ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμς.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. 

Ἀμήν.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς 

τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῆ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθναι ἡμς.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ 

ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.  

ὁ β’ χορός 



 

 

15 

 ·        Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾶ καὶ γενεᾶ. Ἐγὼ εἶπα΄ Κύριε, ἐλέησόν με, 

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.  

ὁ β’ χορός 

 ·        Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζως, ἐν τ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.  

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμς. 

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμς.  

ὁ α’ χορός 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμς.  

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

ὁ α’ χορός 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμς. 

ὁ α’ χορός 

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ 

Ἅγιος ὁ Θεός,  

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἰσχυρός,  

ὁ α’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμς. 

καὶ εὐθύς 

 ὁ β’ χορός  

τὸ ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς 

Ἦχος α'. Σῆς ἐρήμου πολίτης 

Σς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνοῦμεν τάς χάριτας, ἣν ὡς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλοῖς 

ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλς. Σὲ γὰρ 

σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν, κεκτήμεθα βοῶντές σοι· Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, 

δόξα τῆ θείᾳ Σκέπῃ σου, δόξα τῆ πρὸς ἡμς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε. 

ΕΙ ΣΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 
ΑΝΣΙΥΩΝΑ  

Ἀντίφωνον Α' 

Ἦχος β´.  
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τίχ. α'. Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου, ἐν ἱματισμ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, 

πεποικιλμένη. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου, Σῶτερ σῶσον ἡμς. 

τίχ. β'. Πσα ἡ δόξα τς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου ... 

τίχ. γ'. Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ σου. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου ... 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου ... 

Ἀντίφωνον Β' 

τίχ. α'. Σς αἰνέσεώς σου, Κύριε, πλήρης πσα ἡ γ. 

ῶσον ἡμς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

τίχ. β'. Ἡμέρα Κυρίου ἐπὶ πάντα ὑβριστὴν καὶ ὑπερήφανον καὶ ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν καὶ 

μετέωρον. 

ῶσον ἡμς Υἱὲ Θεοῦ ... 

τίχ. γ'. Κύριος Σαβαὼθ σuνταράσσει τοὺς ἐνδόξους μετὰ ἰσχύος, καὶ οἱ ὑψηλοὶ τῆ ὕβρει 

συντριβήσονται. 

ῶσον ἡμς Υἱὲ Θεοῦ ...  

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν... 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ καταδεξάμενος, διὰ τὴν 

ἡμετέραν σωτηρίαν, σαρκωθναι ἐκ τς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως 

ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας΄ Εἷς ὢν τς ἁγίας 

Τριάδος, συνδοξαζόμενος τ Πατρὶ καὶ τ ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς.   

 

Ἀντίφωνον Γ' 

τίχ. α'. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾶ καὶ γενεᾶ. 

Ἦχος α'. Σῆς ἐρήμου πολίτης 

Σς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνοῦμεν τάς χάριτας, ἣν ὡς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλοῖς 

ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλς. Σὲ γὰρ 

σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν, κεκτήμεθα βοῶντές σοι· Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, 

δόξα τῆ θείᾳ Σκέπῃ σου, δόξα τῆ πρὸς ἡμς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε. 

τίχ. β'. Διὰ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογήσονται σοι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Σς Σκέπης σου, Παρθένε ... 

τίχ. γ'. μύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου.  

Σς Σκέπης σου, Παρθένε... 

 

Μικρὰ Εἴσοδος.  

Εἰσοδικὸν 

Ἦχος β' 

 ( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστ, σῶσον ἡμς Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις 

θαυμαστός,..... 

...ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.  

 ( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

τὸ ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς 

Ἦχος α'. Σῆς ἐρήμου πολίτης 
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Σς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνοῦμεν τάς χάριτας, ἣν ὡς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλοῖς 

ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλς. Σὲ γὰρ 

σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν, κεκτήμεθα βοῶντές σοι· Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, 

δόξα τῆ θείᾳ Σκέπῃ σου, δόξα τῆ πρὸς ἡμς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε. 

Ἕτερον. Ἦχος πλ. δ', Θεοτόκε Ἀειπάρθενε. 

Θεοτόκε Ἀειπάρθενε, τὴν ἁγίαν σοῦ Σκέπην, δι' ἧς περισκέπεις, τοὺς εἰς σὲ ἐλπίζοντας, 

κραταιὰν τ Ἔθνει σου καταφυγὴν ἐδωρήσω‧ ὅτι ὡς πάλαι καὶ νῦν θαυμαστῶς ἡμς ἔσωσας, 

ὡς νοητὴ νεφέλη, τὸν σὸν λαὸν περιβαλοῦσα. Διὸ δυσωποῦμεν σε, εἰρήνην τῆ πολιτείᾳ σου 

δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἦχος πλ. α' Σὸν συνάναρχον Λόγον  

Σὴν ἁγίαν σου Σκέπην, ἁγνὴ Πανύμνητε, ἣν ἐν Βλαχέρναις κατεῖδον τοὺς πιστοὺς 

σκέπουσαν, ὁ Ἀνδρέας ὁ σοφὸς καὶ Ἐπιφάνιος, ἀνευφημοῦμεν εὐλαβῶς, προσκυνοῦντες ἐν 

χαρᾶ, ὡς σκέπουσαν καὶ φρουροῦσαν καὶ ἀπήμονας συντηροῦσαν, τοὺς προσκαλοῦντας τὴν 

ἀρωγὴν αὐτς. 

Σοῦ Ναοῦ  

( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ'.  

Σῇ ὑπερμάχῳ.  

Ὥσπερ νεφέλη ἀγλαῶς ἐπισκιάζουσα, τς Ἐκκλησίας τὰ πληρώματα Πανάχραντε, ἐν τῆ 

πόλει πάλαι ὤφθης τῆ Βασιλίδι. Ἀλλ' ὡς σκέπη τοῦ λαοῦ σου καὶ ὑπέρμαχος, περισκέπασον 

ἡμς ἐκ πάσης θλίψεως, τοὺς κραυγάζοντας· Φαῖρε κέπη ὁλόφωτε. 

Σρισάγιον. 

᾽Απόστολος τῆς Θεοτόκου (῾Εβρ.Θ’ 1-7) 

Προκείμενον ἦχος γ’.    

Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τ Θε τ σωτρί μου. 

τίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τς δούλης αὐτοῦ. 

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα 

δελυξί, εἶφεμ ἡ οπώση ςκημὴ δικαιώμασα λασπείαρ σό σε ἅγιξμ κξςμικόμ. 

Σκημὴ γὰπ κασεςκετάςθη ἡ οπώση ἐμ ᾗ ἥ σε λτφμία καὶ ἡ σπάοεζα καὶ ἡ 

οπόθεςιρ σῶμ ἄπσωμ, ἥσιρ λέγεσαι Ἅγια. Μεσὰ δὲ σὸ δεύσεπξμ 

κασαοέσαςμα ςκημὴ ἡ λεγξμέμη Ἅγια ῾Αγίωμ, φπτςξῦμ ἔφξτςα 

θτμιασήπιξμ καὶ σὴμ κιβωσὸμ σῆρ διαθήκηρ οεπικεκαλτμμέμημ οάμσξθεμ 

φπτςίῳ, ἐμ ᾗ ςσάμμξρ φπτςῆ ἔφξτςα σὸ μάμμα καὶ ἡ ῥάβδξρ ᾽Ααπὼμ ἡ 

βλαςσήςαςα καὶ αἱ ολάκερ σῆρ διαθήκηρ, ὑοεπάμω δὲ αὐσῆρ Χεπξτβεὶμ 

δόνηρ κασαςκιάζξμσα σὸ ἱλαςσήπιξμ· οεπὶ ὧμ ξὐκ ἔςσιμ μῦμ λέγειμ κασὰ 

μέπξρ. Τξύσωμ δὲ ξὕσωρ κασεςκεταςμέμωμ, εἰρ μὲμ σὴμ οπώσημ ςκημὴμ 

διὰ οαμσὸρ εἰςίαςιμ ξἱ ἱεπεῖρ σὰρ λασπείαρ ἐοισελξῦμσερ, εἰρ δὲ σὴμ δετσέπαμ 

ἅοαν σξῦ ἐμιατσξῦ μόμξρ ὁ ἀπφιεπεύρ, ξὐ φωπὶρ αἵμασξρ, ὃ οπξςυέπει ὑοὲπ 

ἑατσξῦ καὶ τῶμ τοῦ λαοῦ ἀγμοημάτωμ. 

Ἀλληλούϊα (γ’)  

Σὸ Εὐαγγέλιον 
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Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.  

 (Λουκ. ι´ 38-42, ια´ 27-28). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, εἰζῆιζελ ὁ Ἰεζνῦο εἰο θώκελ ηηλὰ΄ γπλὴ δέ ηηο, ὀλόκαηη Μάξζα, 
ὑπεδέμαην αὐηὸλ εἰο ηὸλ νἶθνλ αὐηῆο. Καὶ ηῇδε ἦλ ἀδειθή, θαινπκέλε Μαξία, ἣ θαὶ 
παξαθαζήζαζα παξά ηνὺο πόδαο ηνῦ Ἰεζνῦ, ἤθνπε ηῶλ ιόγωλ αὐηνῦ· ἡ δὲ Μάξζα 
πεξηεζπᾶην πεξὶ πνιιὴλ δηαθνλίαλ ἐπηζηᾶζα δὲ εἶπε· Κύξηε, νὐ κέιεη ζνη, ὅηη ἡ 
ἀδειθή κνπ κόλελ κε θαηέιηπε δηαθνλεῖλ; εἰπὲ νὖλ αὐηῇ ἵλα κνη ζπλαληηιάβεηαη. 
Ἀπνθξηζεὶο δὲ ὁ Ἰεζνῦο εἶπελ αὐηῇ· Μάξζα, Μάξζα, κεξηκλᾷο θαὶ ηπξβάδῃ πεξὶ 
πνιιὰ ἑλὸο δὲ ἐζηη ρξεία· Μαξία δὲ ηὴλ ἀγαζὴλ κεξίδα ἐμειέμαην, ἥηηο νὐθ 
ἀθαηξεζήζεηαη ἀπ' αὐηῆο. Ἐγέλεην δὲ ἐλ ηῷ ιέγεηλ αὐηὸλ ηαῦηα, ἐπάξαζά ηηο γπλὴ 
θωλὴλ ἐθ ηνῦ ὄρινπ, εἶπελ αὐηῷ· Μαθαξία ἡ θνηιία ἡ βαζηάζαζά ζε θαὶ καζηνί, νὓο 
ἐζήιαζαο. Αὐηὸο δὲ εἶπε· Μελνῦλ γε, καθάξηνη νἱ ἀθνύνληεο ηὸλ ιόγνλ ηνπ Θενῦ καὶ 
υυλάσσοντες αὐτόν.  

Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.     

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου 

Εἰς τό, Ἐξαιρέτως  
ἦχος δ’ 

τίχ. Ἄγγελοι τὴν Σκέπην τς Θεοτόκου, ἐν ὕμνοις μεγαλύνουσιν, ὅτι πιστῶν τάς χορείας, 

ἁπανταχοῦ περισκέπει. 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τ πνεύματι λαμπαδουχούμενος‧ πανηγυριζέτω δέ, ἀΰλων νόων 

φύσις γεραίρουσα, τὴν ἱερὰν πανήγυριν τς Θεομήτορος, καὶ βοάτω‧ Χαίροις παμμακάριστε, 

Θεοτόκε Ἁγνὴ Ἀειπάρθενε.   

Κοινωνικὸν 
Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι. Ἀλληλούϊα. 

ἦχος β’ 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθ, 

ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ ἡμς ἔσωσεν.  
 

Πληρωθήτω τό στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τήν δόξαν Σου, ὅτι 

Ἠξίωσας ἡμς μετασχεῑν τῶν ᾁγίων μυστηρίων Σου. στήριξον ἡμς ἐν τῶ σῶ ᾁγιασμῶ ὅλην 

τήν ἡμέραν μελετν τήν δικαιοσύνην Σου. ἈλληλουἸα, ἈλληλουἸα, ἈλληλουἸα 

 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (τρίς). 

᾽Απόλυσις ( ...Φριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν...) 

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com 

 

 


