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5 ΜΑΪΟΥ 2018 
+ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

 
ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετά τό· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός...» ψάλλεται τό· «Χριστός ἀνέστη...», τρίς, ἅπαξ ἀπό τοῦ ῾Ιεροῦ 

Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τῶν Χορῶν.  

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,...   

υναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...   

Ἦχος δ'  

ὁ α’ χορὸς 

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

ὁ β’ χορὸς 

τίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 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 τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς,  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...  

ὁ β’ χορὸς 

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

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...   

ὁ α’ χορὸς 

Ἀπολυτίκια τῆς ἁγίας. Ἦχος δ'. Σαχὺ προκατάλαβε. 
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Εἰρήνης τὸν ἄρχοντα, ἰχνηλατοῦσα σεμνή, εἰρήνης ἐπώνυμος, δι' ἐπιπνοίας Θεοῦ, ἐδείχθης 

πανεύφημε, σὺ γὰρ τοῦ πολέμου, τᾶς ἐνέδρας φυγοῦσα, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, ὡς παρθένος 

φρονίμη, διὸ Μεγαλομάρτυς Εἰρήνη, εἰρήνην ἠμὶν αἴτησαι. 

ὁ β’ χορὸς 

Δόξα Πατρί...Ἦχος α’Σοῦ λίθου σφραγισθέντος 

Ὁ Χριστὸς ἡ εἰρήνη σὲ Εἰρήνην ἐκάλεσε. Σὺ γὰρ τὴν εἰρήνην βραβεύεις τοῖς τελοῦσι τὴν 

μνήμην σου, καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, προστρέχουσι τῷ Θείῳ σου Ναῷ, καὶ 

πρεσβεύεις ὑπὲρ πάντων τῆ Τρισηλίῳ παρισταμένῃ θεότητι. Ἅπαντες οὖν χαρμονικῶς, τὴν 

μνήμην αὐτς τελέσωμεν, τὸν ἀντιδοξάσαντα αὐτὴν Χριστὸν μεγαλύνοντες. 

ὁ α’ χορὸς 

Καὶ νῦν... Ἀπολυτίκιον  Ἦχος πλ. δ'  

Μεσούσης τς ἑορτς, διψῶσάν μου τὴν ψυχήν, εὐσεβείας πότισον νάματα ὅτι πᾶσι Σωτὴρ 

ἐβόησας, ὁ διψῶν, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ἡ πηγὴ τς ζως, Χριστὲ ὁ Θεὸς, δόξα σοι.  

υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

  Ὅτι σὸν τὸ κράτος...   

Μετὰ τὴν α' τιχολογίαν 

Καθίσματα  

Ἦχος πλ.δ'   

ὁ α’ χορός   

Σὴν σοφίαν καὶ λόγον 

Σὴν οὐράνιον νύμφην τοῦ ποιητοῦ, καὶ ἀκήρατον κόρην τοῦ λυτρωτοῦ, Εἰρήνην τιμήσωμεν, 

τὴν ἀμνάδα τὴν πάντιμον, τὴν καὶ μετὰ πότμον ἐν νεφέλαις ἀρθεῖσαν, Μαγεδὼν ἐκ πόλεως, 

καὶ εἰς Ἔφεσον φθάσασαν, ἔνθα τοῖς σημείοις καὶ τοῖς τέρασι πάντας ἐνθέως ἐξέπληξας, καὶ 

τὴν πίστιν ἐκήρυξας, ἀθληφόρε ἀήττητε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἀφεσιν 

δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

ὁ β’ χορός 

Ἦχος β'   

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς Ἦχος δ' Σαχὺ προκατάλαβε 

Ὁ πάντων ἐπιστάμενος, τῶν καρδιῶν λογισμοὺς ἐν μέσῳ ἀνέκραζε τοῦ ἱεροῦ ἑστηκώς, τοῖς 

ψεύσταις λέγων ἀλήθειαν, Τὶ ζητεῖτε πιάσαι, ἐμὲ τὸν ζωοδότην, ἑορτς μεσαζούσης, ἐκβοῶν 

παῤῥησίᾳ, Μὴ τὴν κατ' ὄψιν κρίσιν κρίνετε παράνομοι.  

 

Μετὰ τὴν β' τιχολογίαν 

ὁ α’ χορός 

Ἦχος α' 

 Σοῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Καλλιμάρτυς Εἰρήνη, καὶ Χριστοῦ Νύμφη ἄφθορε, σὺ αὐτῷ παρεστῶσα ὡς ὡραία καὶ 

πάγκαλος, ὡς λίθους φαιδροὺς καὶ διαυγεῖς, τὰ στίγματα φέρουσα σαρκός, καὶ αἱμάτων τὴν 

πορφύραν, ὑπέρ ἡμῶν ἀπαύστως πρέσβευε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ 

στεφανώσαντι, δόξα τῷ σὲ ἀναδείξαντι λαμπρῶς, Παρθένων ὄντως καλλονὴν καὶ Μαρτύρων 

καύχημα. 

ὁ β’ χορός  

Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς  

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...Ἦχος πλ. α' Σὸν συνάναρχον Λόγον 
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Ὁ Δεσπότης τῶν ὅλων ἐν τῷ ναῷ ἑστηκώς, ἑορτς μεσαζούσης, Πεντηκοστς τς σεπτς, 

τοῖς Ἑβραίοις προσλαλῶν, διελέγχει τρανῶς, ἐν παῤῥησίᾳ πολλῆ, ὡς Βασιλεύς ὢν καὶ Θεός, 

τὴν τύραννον αὐτῶν τόλμαν, ἡμῖν δὲ πᾶσι δωρεῖται, δι' εὐσπλαγχνίαν τὸ μέγα ἔλεος 

  

Μετὰ τὸν Πολυέλεον κάθισμα. 

ὁ α’ χορός 

Ἦχος δ'. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Κατεπλάγησαν ἁγνή, μάρτυς Εἰρήνη οἱ χοροί, τῶν ἀγγέλων καὶ βροτῶν, φύσις ἐξέστη ἐπὶ 

σοί, πῶς τὸν ἀρχέκακον δράκοντα κατεπάτησας, ὡραίοις σου ποσὶ καὶ κατηδάφισας, καὶ 

πλήθη ἀσεβῶν ἐχειραγώγησας, καὶ διαδήματι κάλλους παρὰ Χριστοῦ τοῦ Νυμφίου σου 

ἐστέφθης· διὸ αἰτοῦμεν, μὴ ἐπιλάθου καὶ ἡμῶν τῶν τιμώντων σοι. 

ὁ β’ χορός  

Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς  

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν… Ἦχος πλ. δ' Σὴν οφίαν καὶ Λόγον 

Ἑστηκὼς ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ἱεροῦ, μεσαζούσης ἐνθέως τς ἑορτς, ὁ διψῶν, ἀνέκραζες, ἐρχέσθω 

πρὸς με καὶ πινέτω, ὁ γὰρ πίνων ἐκ τούτου, τοῦ θείου νάματος, ποταμούς ἐκ κοιλίας, 

ἐκρεύσει δογμάτων μου, ὅστις δὲ πιστεύει, εἰς ἐμὲ τὸν σταλέντα, ἐκ θείου Γεννήτορος, μετ' 

ἐμοῦ δοξασθήσεται. Διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι ΄ Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ὅτι πλουσίως ἐξέχεας τὰ 

νάματα, τς σς φιλανθρωπίας τοῖς δούλοις 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, πᾶσα 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. 

ὁ α’ χορός 

Προκείμενον  Ἦχος δ' 

Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καί εἰσήκουσε τς δεήσεώς μου. 

ὁ β’ χορός 

Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καί εἰσήκουσε τς δεήσεώς μου. 

ὁ α’ χορός  
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τίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ διαβήματά μου. 

Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καί εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου.  

Σάξις Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου 

ὁ α΄ χορὸς  

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  

ὁ β’ χορὸς 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

ὁ α΄ χορὸς 

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον.  
 

ὁ Ἱερεὺς: Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

ὁ Ἱερεὺς:  

Εἶπεν ὁ Κύριοσ τοῖσ ἑαυτοῦ Μαθηταῖσ· Εἴ τισ θϋλει ὀπύςω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνηςϊςθω 

ἑαυτόν, καὶ ἀρϊτω τὸν  Σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεύτω μοι.Ὃσ γὰρ ἂν θὲλῃ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ςῶςαι ἀπολϋςει αὐτόν. Ὃσ δ' ἂν ἀπολϋςῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, 
εὑρόςει αὐτόν. Τύ γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωποσ, ἐὰν τὸν κόςμον ὅλον κερδύςῃ, τὴν δὲ 
ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τύ δώςει ἄνθρωποσ ἀντϊλλαγμα τῆσ ψυχῆσ αὐτοῦ; Μϋλλει γὰρ 
ὁ Υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεςθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸσ αὐτοῦ μετὰ τῶν Ἀγγϋλων αὐτοῦ 
καὶ τότε ἀποδώςει ἑκϊςτῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. Ἀμὴν λϋγω ὑμῖν. Εἰςύ τινεσ τῶν ὧδε 
ἑςτηκότων, οἵτινεσ οὐ μὴ γεύςωνται θανϊτου ἕωσ ἂν ἴδωςι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

ἐρχόμενον ἐν τῇ βαςιλεύᾳ αὐτοῦ. 
Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.  

Ὁ Προεστὼς ἥ ὁ Ἀναγνώστης: 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον 

ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν 

ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου 

ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν, ἰδοὺ 

γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, 

ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 

Εἶτα ὁ Ν' ψαλμὸς χύμα  

ὁ α΄ χορὸς 

Δόξα Πατρὶ... Ἦχος β’ 

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

ὁ β΄ χορὸς 

Καὶ νῦν... 

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

ὁ α’ χορὸς  

Ἦχος ὁ αὐτός  

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

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἀναθεῖσα ἑαυτὴν παντοδυνὰμῳ νεύματι, κρατυνομένη τῷ ἔρωτι τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν γεώδη 

καταλείψασα στοργὴν, ἐνεδύσω τὴν λαμπάδα τς αἰωνίου ζως, ὄλβιος, ὑπάρξασα θάλαμος, 

εἰς ὃν ἀγέλαι προσαναπαύονται, εἴσοδον εὑράμεναι τς αἰωνίου ζως, μεθ' ὧν ἱκέτευε 

Χριστῷ, Εἰρήνη τρισόλβιε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Σῶσον ὁ   Θεὸς τὸν  λαόν  σου... Κύριε, ἐλέησον(ιβ’). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς...  
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ΚΑΝΟΝΕ    
Ὁ Κανὼν τοῦ ἤχου δ' 

Οὗ ἡ ἀκροστιχὶς 

Μέσην ἑορτῶν τῶν μεγίστων αἰνέσω 

Ποίημα Θεοφάνους 

ᾠδὴ α' 
 ὁ α’ χορὸς  

 Ὁ εἱρμὸς  

Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος, ἀβρόχοις ἴχνεσιν, ὁ παλαιὸς πεζεύσας Ἰσραήλ, 

σταυροτύποις Μωσέως χερσί, τοῦ Ἀμαλὴκ τὴν δύναμιν, ἐν τῆ ἐρήμῳ ἐτροπώσατο.  

 ὁ β’ χορὸς 

Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον... 

ὁ α’ χορὸς  

Μεγάλαι τς ὑπὲρ νοῦν σου Δέσποτα, θείας σαρκώσεως, εὐεργεσίαι λάμπουσιν ἡμῖν, δωρεαί 

τε καὶ χάριτες, καὶ θεϊκαὶ λαμπρότητες, ἀγαθοδότως ἀναβρύουσαι.  

ὁ β’ χορὸς 

Ἐπέστης μαρμαρυγὰς θεότητος, ἐξαποστέλλων Χριστέ, τς ἑορτς ἐν μέσῳ προφανῶς, ἑορτὴ 

γὰρ χαρμόσυνος, τῶν σῳζομένων πέφυκας, καὶ σωτηρίας ἡμῖν πρόξενος.   

ὁ α’ χορὸς  

οφία, δικαιοσύνη, Κύριε, καὶ ἀπολύτρωσις, παρὰ Θεοῦ σὺ γέγονας ἡμῖν, ἀπὸ γς πρὸς 

οὐράνιον, διαβιβάζων ὕψωμα, καὶ Πνεῦμα θεῖον χαριζόμενος.   

ὁ β’ χορὸς  

Θεοτοκίον  

Ἡ σάρξ σου διαφθορὰν ἐν μνήματι, οὐκ εἶδε Δέσποτα, ἀλλ' ὡς συνέστη ἄνευθεν σπορᾶς, τὴν 

φθορὰν οὐκ ἐδέξατο, ἀκολουθία φύσεως ὑπερουσίως μὴ δουλεύσασα.  

Ὁ Κανὼν τοῦ  Ἤχου πλ. δ' 

Ποίημα Ἀνδρέου Κρήτης 

ὁ α’ χορὸς  

ᾠδὴ α'  Θάλασσαν ἔπηξας 

Ἔθνη κροτήσατε, Ἑβραῖοι θρηνήσατε, ὁ ζωοδότης γὰρ Χριστός, τὰ δεσμὰ διέῤῥηξε τοῦ ᾍδου 

καὶ νεκροὺς ἀνέστησε, καὶ νόσους ἐθεράπευσε τῷ λόγῳ, οὗτος ἐστίν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ δοὺς 

ζωὴν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.  

ὁ β’ χορὸς 

Θαῦμα παρέδειξας, τὸ ὕδωρ εἰς οἶνον μετελθών, ὁ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμούς, μετατρέψας 

Δέσποτα εἰς αἷμα, καὶ νεκροὺς ἀνέστησας, σημεῖον τοῦτο δεύτερον τελέσας. Δόξα Σωτὴρ τῆ 

ἀφάτῳ σου βουλῆ, δόξα τῆ κενώσει σου, δι' ἧς ἐκαίνισας ἡμᾶς.   

ὁ α’ χορὸς  

Ῥεῖθρον ἀέναον, ὑπάρχων Κύριε, ζως ἀληθινς, σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, θέλων ἐκοπίασας 

Σωτήρ μου, καὶ ἑκὼν ἐδίψησας, τοῖς νόμοις τς φύσεως ὑπείκων, καὶ εἰς Σιχὰρ ἀφικόμενος 

σαρκί, τὸ ὕδωρ ἐζήτησας, τῆ Σαμαρείτιδι πιεῖν.  

ὁ β’ χορὸς 

Ἄρτους εὐλογήσας, ἰχθύας ἐπλήθυνας, ὁ ἀκατάληπτος Θεός, καὶ λαοὺς ἐχόρτασας ἀφθόνως, 

καὶ πηγὴν ἀέναον σοφίας, τοῖς διψῶσιν ἐπηγγείλω. Σὺ εἶ, Σωτήρ, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ δοὺς ζωὴν 

τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῷ ὀνόματι τῷ σῷ.  

ὁ α’ χορὸς  
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Σρία συνάναρχα δοξάζω καὶ σύνθρονα, Πατέρα ἄναρχον Θεόν, καὶ Υἱὸν συνάναρχον, καὶ 

Πνεῦμα συναΐδιον Υἱῷ, τὴν μίαν τρισυπόστατον οὐσίαν, μίαν ἀρχὴν ὑπεράρχιον ὑμνῶν, 

ἀνάρχου θεότητος καὶ οὐσιότητος τιμῶ.  

ὁ β’ χορὸς  

Μόνη ἐχώρησας τὸν κτίστην τὸν ἴδιον, Θεογενντορ ἐν γαστρί, καὶ σαρκὶ ἐκύησας ἀφράστως, 

καὶ Παρθένος ἔμεινας, μηδὲν τς παρθενίας λυμανθείσης, τοῦτον ἁγνή, ὡς Υἱόν σου καὶ 

Θεόν, ἀπαύστως ἱκέτευε ὑπὲρ τς ποίμνης σου ἀεί.  

Ὁ Κανὼν τῆς Ἁγίας, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς. 

αῖς με προσευχαῖς μάρτυς Εἰρήνη σκέπε. 

ᾠδὴ α'  Ἦχος δ' 

Ἄσομαί σοι Κύριε 

ὁ α’ χορὸς   

τίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

τέφανος ὑπάρχων τς Ἀθληφόρου, ταύτης Χριστὲ ταῖς πρεσβείαις, εἰρήνην τῷ κόσμῳ, καὶ 

δόξαν τὴν ἀμάραντον, τοῖς ὑμνοῦσί σε δώρησαι.  

ὁ β’ χορός   

τίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Αἴγλῃ διαλάμπουσα παρθενίας, καὶ κοσμουμένη τῷ κάλλει, τς σς μαρτυρίας, Εἰρήνη 

μεγαλώνυμε, σῷ νυμφίῳ παρίστασαι.  

ὁ α’ χορὸς   

Δόξα Πατρί...  

Ἵλεων γενέσθαι ταῖς Ἐκκλησίαις, τὸν σὸν δυσώπει νυμφίον, Εἰρήνη θεόφρον, καὶ 

πταισμάτων τὴν ἄφεσιν, παρέχειν τοῖς ὑμνοῦσί σε.  

ὁ β’ χορός  

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον 

άρκα γεγονότα τὸν Θεὸν Λόγον, καὶ πεφηνότα καθ' ἡμᾶς, ἁγία Παρθένε, ἀφράστως 

ἀπεκύησας, ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοιαν.  

ᾠδὴ γ'  
 ὁ α’ χορὸς  

Ὁ εἱρμὸς  

Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί, ἡ Ἐκκλησία σου Χριστὲ κράζουσα΄Σύ μου ἰσχὺς Κύριε, καὶ καταφυγὴ καὶ 

στερέωμα.  

ὁ β’ χορὸς 

Ναμάτων ζωοποιῶν, τῆ Ἐκκλησίᾳ τὰς πηγὰς ἤνοιξας, Εἲ τις διψᾷ, πρόθυμος, ἴτω καὶ πινέτω, 

βοῶν Ἀγαθέ.   

ὁ α’ χορὸς  

Ἐκ γς μὲν πρὸς οὐρανόν, ἀνυψωθναι προφανῶς ἔλεγες, ἐξ οὐρανοῦ Πνεῦμα δέ, πέμπειν 

ἐπηγγείλω τὸ ἅγιον.  

ὁ β’ χορὸς 

Ὁ φύσει ζωοποιός, καὶ ἐκ Παρθένου γεννηθεὶς Κύριος, πᾶσι πιστοῖς δεδώρηται, τὴν 

ἀθανασίαν ὡς εὔσπλαγχνος.  

Ἄλλος 
ὁ α’ χορὸς  

Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου. 

Μὴ τὴν κατ' ὄψιν κρίσιν κρίνετε Ἰουδαῖοι, διδάσκων ἔλεγεν ὁ Δεσπότης, ὡς ἐπέστη τῷ ἱερῷ, 

καθὼς γέγραπται, μεσούσης τς νομικς ἑορτς.  
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ὁ β’ χορὸς 

Μὴ τὴν κατ' ὄψιν κρίσιν κρίνετε Ἰουδαῖοι, Χριστὸς γὰρ ἦλθεν, ὃν πὲρ ἐκάλουν οἱ Προφται, ἐκ 

Σιὼν ἐλευσόμενον, καὶ κόσμον ἀνακαλούμενον.  

ὁ α’ χορὸς  

Εἰ καὶ τοῖς λόγοις οὐ πιστεύετε Ἰουδαῖοι, τοῖς ἔργοις πείσθητε τοῦ Δεσπότου, τὶ πλανᾶσθε 

ἀθετοῦντες τὸν ἅγιον, ὃν ἔγραψεν ἐν τῷ νόμῳ Μωσς;  

ὁ β’ χορὸς 

Εἰ τὸν Μεσσίαν πάντως δεῖ ἐλθεῖν Ἰουδαῖοι, Χριστὸς δὲ ἦλθε ὁ νῦν Μεσσίας, τὶ πλανᾶσθε 

ἀθετοῦντες τὸν Δίκαιον, ὃν ἔγραψεν ἐν τῷ νόμῳ Μωσς.  

ὁ α’ χορὸς  

ὲ προσκυνοῦμεν Πάτερ ἄναρχε τῆ οὐσίᾳ, ὑμνοῦμεν ἄναρχον τὸν Υἱόν σου, καὶ τὸ Πνεῦμα 

εὐσεβῶς τὸ πανάγιον, ὡς ἕνα τὰ Τρία φύσει Θεόν.  

ὁ β’ χορὸς  

Εἷς τς Τριάδος ὢν, γενόμενος σάρξ ὠράθης, οὐ τρέψας Κύριε τὴν οὐσίαν, οὐδὲ φλέξας τς 

τεκούσης τὴν ἄφθορον γαστέρα, Θεὸς ὢν ὅλος καὶ πῦρ.  

ᾠδὴ γ' 

Σόξον δυνατῶν ἠσθένησε 

ὁ α’ χορὸς   

τίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μύρου κενωθέντος αἴσθησιν, τοῦ τὴν οἰκουμένην εὐωδιάσαντος χάριτι, δεξαμένη 

ἀνεπτερώθης, πρὸς τὸν τούτου πόθον Ἔνδοξε.  

ὁ β’ χορός  

τίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.  

Ἔσχες τὸν Θεὸν συλλήπτορα, ἐν τοῖς σοῖς ἀγῶσι, καὶ συνασπίζοντα Πάνσοφε, διὰ τοῦτο 

στεφανωθεῖσα, τοὺς τυράννους κατεπάλαισας.  

 ὁ α’ χορὸς   

Δόξα Πατρί...  

Πύργος ἀρετῶν ἀκλόνητος, καὶ θεοσεβείας κατοικητήριον γέγονας, καὶ ἀνδρείας καὶ 

σωφροσύνης, ἐνδιαίτημα Πανεύφημε.   

ὁ β’ χορός  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Ῥέων μέχρι σοῦ, ὁ θάνατος, ἔστη προσβαλὼν τῷ ἐκ σοῦ τεχθέντι Πανάμωμε, διὰ τοῦτο 

ἀθανασίας, ἀπαρχήν σε ὀνομάζομεν.  

 υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

 Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,...  

Κοντάκιον  Ἦχος δ'  

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ ταυρῷ 

Σς ἑορτς τς νομικς μεσαζούσης, ὁ τῶν ἁπάντων Ποιητὴς καὶ Δεσπότης, πρὸς τοὺς 

παρόντας ἔλεγες, Χριστὲ ὁ Θεός, Δεῦτε καὶ ἀρύσασθε, ὕδωρ ἀθανασίας, ὅθεν σοι 

προσπίπτομεν, καὶ πιστῶς ἐκβοῶμεν΄ Τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι ἡμῖν, σὺ γὰρ ὑπάρχεις 

πηγὴ τῆς ζωῆς ἡμῶν. 

Ὁ Οἶκος  

Σὴν χερσωθεῖσάν μου ψυχήν, πταισμάτων ἀνομίαις, ῥοαῖς τῶν σῶν αἱμάτων κατάρδευσον, 

καὶ δεῖξον καρποφόρων ἀρεταῖς, σὺ γὰρ ἔφης πᾶσι, τοῦ προσέρχεσθαι πρός σὲ Λόγε Θεοῦ 

πανάγιε, καὶ ὕδωρ ἀφθαρσίας ἀρύεσθαι, ζῶν τε καὶ καθαῖρον ἁμαρτίας, τῶν ὑμνούντων τὴν 

ἔνδοξον καὶ θείαν σου Ἔγερσιν παρέχων ἀγαθέ, τὴν ἀπὸ τοῦ ὕψους ἐνεχθεῖσαν ἀληθῶς τοῖς 
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Μαθηταῖς σου΄ Πνεύματος ἰσχύν, τοῖς σὲ Θεὸν γινώσκουσι, σὺ γὰρ ὑπάρχεις πηγὴ τῆς 

ζωῆς ἡμῶν 

ὁ β’ χορός  

Κάθισμα  Ἦχος δ’  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ ταυρῷ. 

Οἱ ἀγῶνές σου Σεμνὴ καὶ τὰ ἆθλα, οἱ ἱδρῶτές σου ἁγνὴ καὶ τὰ θαύματα, ἐχθροῦ κατέβαλον 

Εἰρήνη ὀφρύν. Κυρίου γὰρ Νυμφίον σου ἐκ καρδίας ποθοῦσα, οὐ μάστιγας, οὐ θάνατον, δι' 

αὐτὸν ἐπτοήθης, ἀλλ’ ἀνετίθης ὅλη πρὸς Θεοῦ, τς εὐσεβείας φοροῦσα τὸν στέφανον.  

ὁ α’ χορὸς   

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... Σῆς Ἑορτῆς  Ἦχος πλ. δ' Σὴν οφίαν καὶ Λόγον 

Σς σοφίας τὸ ὕδωρ καὶ τς ζως ἀναβρύζων τῷ κόσμῳ, πάντας Σωτήρ, καλεῖς τοῦ 

ἀρύσασθαι, σωτηρίας τὰ νάματα, τὸν γὰρ θεῖον νόμον σου, δεχόμενος ἄνθρωπος, ἐν αὐτῷ 

σβεννύει, τς πλάνης τοὺς ἄνθρακας, ὅθεν εἰς αἰῶνας, οὐ διψήσει, οὐ λήψει, τοῦ κόρου σου 

Δέσποτα βασιλεῦ ἐπουράνιε, Διὰ τοῦτο δοξάζομεν, τὸ κράτος σου, Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν 

πταισμάτων ἄφεσιν αἰτούμενοι, καταπέμψαι πλουσίως τοῖς δούλοις σου. 

ᾠδὴ δ'  
Ὁ Εἱρμὸς  

Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα ἡ Ἐκκλησία, ἐπὶ Σταυροῦ τὸν ἥλιον τς δικαιοσύνης, ἔστη ἐν τῆ τάξει 

αὐτς, εἰκότως κραυγάζουσα, Δόξα τῆ δυνάμει σου Κύριε.  

 

Ῥήξας θανάτου τὰς πύλας τῆ σῆ δυνάμει, ὁδοῦ ζως ἐγνώρισας τς ἀθανασίας, πύλας δὲ 

διήνοιξας, τοῖς πίστει κραυγάζουσι, Δόξα τῆ δυνάμει σου, Κύριε.  
  

Σὴν μεσότητα τῶν ὅλων, καὶ τέλος ἔχων, καὶ τς ἀρχς ὡς ἄναρχος περιδεδραγμένος, ἔστης 

ἐν τῷ μέσῳ, βοῶν, τῶν θείων θεόφρονες, δεῦτε δωρεῶν ἀπολαύσατε.   

 

Ὡς Θεὸς καὶ πάντων ἔχων τὴν ἐξουσίαν, ὡς δυνατὸς τὸ κράτος καθελὼν τοῦ θανάτου 

πέμπειν ἐπηγγείλω Χριστέ, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ ἐκ Πατρὸς προερχόμενον.  

 

Νέμεις πλουσίως τὴν χάριν, τοῖς σὲ ὑμνοῦσι, καὶ τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα προαιώνιον Λόγον, 

Μτερ ἀπειρόγαμε, πταισμάτων τὴν ἄφεσιν, τούτοις αἰτουμένη πανάχραντε.  
  

Ἄλλος 
Ὁ Προφήτης Ἀββακοὺμ 

Εἰ Μεσσίαν δεῖ ἐλθεῖν, ὁ δὲ Μεσσίας Χριστὸς ἐστι, παράνομοι; τὶ ἀπιστεῖτε αὐτῷ; ἰδοὺ 

παραγέγονε, καὶ μαρτυρεῖ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, τὸ ὕδωρ οἶνον ἐποίησε, Παράλυτον λόγῳ 

συνέσφιγξεν.   

Μὴ συνιέντες τὰς Γραφάς, πλανᾶσθε πάντες ὑμεῖς Ἑβραῖοι ἄνομοι, ὄντως γὰρ ἦλθε Χριστός, 

καὶ πάντας ἐφώτισε, καὶ ἐν ὑμῖν ἔδειξε πολλὰ σημεῖα καὶ τεράστια, καὶ μάτην ἀρνεῖσθε τὴν 

ὄντως ζωήν.    

Ἓν ἔργον ἔδειξα ἡμῖν, καὶ πάντες ἤδη θαυμάζετε, ἀνέκραζε τοῖς Ἰουδαίοις Χριστός, ὑμεῖς 

περιτέμνετε, καὶ ἐν Σαββάτῳ ἄνθρωπον, φησίν, ἐμοὶ δὲ τὶ ἐγκαλεῖτε λοιπόν, ἐγείραντι λόγῳ 

Παράλυτον.   

Ἔργα ἐποίησα πολλά, καὶ διὰ ποῖον ἔργον λιθάζετέ με; Τοῖς Ἰουδαίοις Χριστός, ἐλέγχων 

ἀνέκραζεν, ὅτι ἄνθρωπον ὑγι ὅλον λόγῳ ἐποίησα; μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν ἄνθρωποι.   
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Ἐν Ἀποστόλοις ἐνεργῶν, καὶ ἐν Προφήταις αὐτὸς ἐπαναπαυόμενος, μετὰ τοῦ Πνεύματος, τὸ 

ἄχραντον γέννημα, τς πατρικς φύσεως Χριστέ, τὰ ἔθνη πρὸς σὴν ἐπίγνωσιν, ἀνγες τῶν 

σημείων σου.  

Σριὰς ἀμέριστε μονάς, ἄναρχε Πάτερ, Υἱέ, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ἡ ἐν μονάδι Τριάς, ὁμότιμε, 

σύνθρονε ζωοποιέ, ἄκτιστε Θεέ, σῷζε τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε, καὶ ῥῦσαι κινδύνων καὶ θλίψεων.  

Ἡ ἐν γαστρί σου τὸν Θεόν, ἀπεριγράπτως χωρήσασα Θεόνυμφε, Παρθενομτορ ἁγνὴ μὴ 

παύσῃ πρεσβεύουσα ὑπὲρ ἡμῶν, ὅπως διὰ σοῦ ῥυσθῶμεν τῶν περιστάσεων, πρός σὲ γὰρ ἀεὶ 

καταφεύγομεν.   

 
 

ᾠδὴ δ' 

τίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.  

Σῆς σῆς ἐπὶ τῆς γῆς παρουσίας 

Ὁ τὴν εἰρήνην σοι βραβεύων εἰρηνώνυμε, δι' αὐτὸν μαχομένην σε θεώμενος, ἀνδροπρεποῦς 

φρονήματος, Μάρτυς καὶ δυνάμεως ἔπλησε.  

τίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.  

υντονωτάταις προθυμίαις ὑπερβέβηκας, τὸ τοῦ θήλεος χαῦνον παμμακάριστε, καὶ 

σταθερῶς διήλεγξας, Μάρτυς τοὺς τῆ πλάνῃ δουλεύοντας.  

Δόξα Πατρί...   

Ἐνθεωτάτην καρτερίαν ἐπιδέδειξαι, καὶ τυράννων τὸ θράσος καταβέβληκας, τῷ  σῷ νυμφίῳ 

κράζουσα· Δόξα τῆ δυνάμει σου Κύριε. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Χαρμονικὴν σοι γεγηθότες φωνὴν πάναγνε, διὰ σοῦ οἱ σωθέντες ἀνακράζομεν· Χαῖρε 

Παρθένε πάνσεμνε χαῖρε Θεοτόκε πανύμνητε.  

ᾠδὴ ε'   
Ὁ εἱρμὸς  

ὺ Κύριέ μου φῶς, εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθας, φῶς ἅγιον ἐπιστρέφων, ἐκ ζοφώδους ἀγνοίας, 

τοὺς πίστει ἀνυμνοῦντάς σε.  

Σῶν θείων ἑορτῶν, τὴν μεσότητα φθάσαντες, τὸ τέλειον τς ἐνθέου, ἀρετς ἐξασκσαι, 

σπουδάσωμεν θεόφρονες.   

Ὡς ὄντως ἱερὰ ἡ παροῦσα πανήγυρις, μεσότητα τῶν μεγίστων, ἑορτῶν γὰρ ὁρίζει, καὶ λάμπει 

ἀμφοτέρωθεν.   

Νοῦς ἀρχαγγελικὸς οὐκ ἰσχύει νοσαί σου, τὸν ἄφραστον ἐκ Παρθένου, καὶ πανάχραντον 

τόκον, Σωτήρ μου πολυέλεε.   

Ἄλλος 
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν 

Θαύμασι κατεκόσμησας, τούς Ἀποστόλους σου, τέρασιν ἐμεγάλυνας τοὺς Μαθητὰς ἐν παντὶ 

τῷ κόσμῳ, δοξάσας Σωτὴρ ἡμῶν, καὶ δοὺς αὐτοῖς τὴν βασιλείαν σου.  

Ἅπαντα κατεφώτισαν, τς γς τὰ πέρατα θαύματι καὶ διδάγμασιν οἱ Μαθηταί, καὶ ποικίλοις 

τρόποις, τὸν λόγον κηρύξαντες, Χριστὲ Σωτὴρ τς βασιλείας σου.  

Αἴνεσιν ἀναπέμπομεν τῆ βασιλείᾳ σου, ὕμνον σοι δὲ προσάγομεν, τῷ δι' ἡμᾶς ἐπὶ γς 

ὀφθέντι, καὶ κόσμον φωτίσαντι καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνακαλέσαντι.  

Δόξα σοι Πάτερ ἅγιε, Θεὲ ἀγέννητε, δόξα σοι Λόγε ἄχρονε μονογενές, δόξα σοι τὸ Πνεῦμα, 

τὸ θεῖον καὶ σύνθρονον, καὶ Ὁμοούσιον Πατρὶ καὶ Υἱῷ.  

Γέγονεν ἡ κοιλία σου ἁγία τράπεζα, ἔχουσα τὸν οὐράνιον ἄρτον, ἐξ οὗ πᾶς ὁ τρώγων, οὐ 

θνήσκει, ὡς ἔφησεν,  ὁ τοῦ παντὸς Θεογενντορ τροφεύς. 
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ᾠδὴ ε' 

τίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.  

Τὸν φωτισμόν σου Κύριε 

Ἀνδρειοτέρῳ Ἔνδοξε, φρονήματι Χριστόν, Θεὸν τῶν ὅλων, τρανῶς ὡμολόγεις, λόγῳ δὲ 

στερρῷ τοὺς ἀντιπάλους, ἀθληφόρε κατῄσχυνας.  

τίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.  

Ἰχνηλατεῖν ἐπόθησας τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῆ μιμήσει θερμῶς ἠκολούθεις, 

ἀγωνιστικῶς ὑπεραθλοῦσα, τοῦ Δεσπότου πανόλβιε. 

Δόξα Πατρί...  

τίφη Μαρτύρων Ἔνδοξε, προσήνεγκας Χριστῷ, τῆ σῆ σοφίᾳ καὶ θεολογίᾳ, τούτους ἀληθῶς 

μυσταγωγοῦσα, καὶ τῷ  λόγῳ τς χάριτος.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Μεμυημένοι μυστήριον συλλήψεως τς σς, καὶ τοῦ ἀφράστου καὶ θείου σου τόκου, σὲ 

πανευσεβῶς ὑμνολογοῦμεν Θεοτόκε πανύμνητε.   

ᾠδὴ ς'   
Ὁ Εἱρμὸς  

Θύσω σοι, μετὰ φωνς αἰνέσεως Κύριε, ἡ Ἐκκλησία βοᾶ σοι, ἐκ δαιμόνων λύθρου 

κεκαθαρμένη, τῷ δι' οἶκτον, ἐκ τς πλευρᾶς σου ῥεύσαντι αἵματι.  

Μεσίτης, Πεντηκοστς, ἐφέστηκε σήμερον, ἔνθεν τοῦ θείου μὲν Πάσχα, θειοτάτῳ φέγγει 

καταυγασθεῖσα, ἐκεῖθεν δέ, τοῦ Παρακλήτου λάμπουσα χάριτι.  

Ἐλάλεις, ἐν τῷ ναῶ Χριστὲ παριστάμενος, τῶν Ἰουδαίων τοῖς δήμοις, τὴν οἰκείαν δόξαν 

ἀποκαλύπτων, καὶ προφαίνων, τὴν συμφυΐαν πρὸς τὸν γεννήτορα.  

Γενοῦ μου, προστασία καὶ τεῖχος ἀκράδαντον, τῶν κοσμικῶν με σκανδάλων, λυτρουμένη 

μόνη Θεογενντορ, καὶ ταῖς θείαις, φωτοχυσίαις καταλαμπρύνουσα.  

Ἄλλος 
Ὡς ὕδατα θαλάσσης 

Ὁ πάντα περιέπων τὰ πέρατα ἀνλθες Ἰησοῦ, καὶ ἐδίδασκες, ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς ὄχλους, τὸν 

λόγον τς ἀληθείας, τς ἑορτς μεσούσης, ὡς Ἰωάννης βοᾷ.  

Ἀνέπτυξας τὰ χείλη σου Δέσποτα, ἐκήρυξας τῷ κόσμῳ, τὸν ἄχρονον Πατέρα καὶ τὸ πανάγιον 

Πνεῦμα, τὸ συγγενὲς ἀμφοτέρων, φυλάττων, καὶ μετὰ σάρκωσιν.  

Σὸ ἔργον τοῦ Πατρὸς ἐτελείωσας, τοῖς ἔργοις ἐπιστώσω τοὺς λόγους σου ἰάσεις τελῶν Σωτὴρ 

καὶ σημεῖα, Παράλυτον ἀνορθῶν, λεπροὺς καθαίρων, καὶ τοὺς νεκρούς ἀνιστῶν.   

Ὁ ἄναρχος Υἱός, ἀρχὴ γέγονε, λαβὼν τὸ καθ' ἡμᾶς, ἐνηνθρώπησε, καὶ μέσον τς ἑορτς 

ἐδίδασκε λέγων΄ Προσδράμετε τῆ πηγῆ τῆ ἀενάῳ, ζωὴν ἀρύσασθαι.  

Σὴν μίαν ἐν Τριάδι θεότητα, οὐσίαν τρισυπόστατον ἄκτιστον, ἀμέριστον πάντες 

δοξολογοῦμεν, Πατέρα, καὶ τὸν Υἱόν, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, ὡς τρία οὖσαν καὶ ἕν.  

Παρθένον μετὰ τόκον ὑμνοῦμέν σε, Παρθένον καὶ Μητέρα δοξάζομεν, σέ μόνην ἁγνὴ 

Θεόνυμφε Κόρη, ἐκ σοῦ γὰρ ὄντως Θεὸς ἐσαρκώθη, ζωοποιήσας ἡμᾶς.  

ᾠδή ς' 

τίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.  

Ἀνώρθωσας, τς προμήτορος Εὔας τὴν ἔκπτωσιν Ἀθληφόρε, τοῦ ἐχθροῦ καθελοῦσα τὴν 

δύναμιν, καὶ καταβαλοῦσα, τὴν ἐκείνου ὀφρὺν θείᾳ χάριτι.  

τίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.  

Ῥωμαλέον, κεκτημένη Εἰρήνη τὸ φρόνημα, τοῖς τυράννοις, ἀντετάξω ψυχς γενναιότητι, καὶ 

στεφάνῳ νίκης, πρὸς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἐστεφάνωσαι.  

Δόξα Πατρί...   
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Σῷ αἵματι, τς ἀθλήσεως Μάρτυς φαιδρότερον, ἀπειργάσω, τὸ τς φύσεως κάλλος τὸ 

ἄχραντον, γενικοὺς ἀγῶνας, ὑποστᾶσα στερρῶς καλλιπάρθενε.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Ὑπέφηνε, τὸ μυστήριον σοῦ τς κυήσεως, ὁ θεόπτης, καιομένην τὴν βάτον θεώμενος, καὶ μὴ 

φλεγομένην, Θεοτόκε ἁγνὴ ἀειπάρθενε.  

υναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  

Κοντάκιον.   Ἦχος γ'. Ἡ Παρθένος  σήμερον. 

Παρθενίας κάλλεσι, πεποικιλμένη παρθένε, καἸ Μαρτύρων στέμμασι στεφανωθεῖσα Εἰρήνη, 

αἵματι τοῦ μαρτυρίου ἐρραντισμένη, θαύμασι καταστεφθεῖσα τῶν ἰαμάτων, εὐσεβῶς Μάρτυς 

ἐδέξω, βραβεῖον νίκης τῆς σῆς ἀθλήσεως. 

Οἶκος. 

Σοῦ Νυμφίου Χριστοῦ ἔρωτι, Παναοίδιμε ἀπὸ βρέφους σεμνὴ πυρποληθεῖσα ἔδραμες δορκὰς 

ὡς διψῶσα πηγαῖς ἀειρρύτοις, καὶ τῆ ἀθλήσει δὲ σαυτὴν συντηρήσασα, ἐν  τῷ ἀφθάρτῳ, 

ὄντως τοῦ Κτίστου σου θαλάμῳ ἔνδοξε, ὡς νύμφη εὐκλεής, ἐστολισμενη, πεποικιλμένη, 

εἰσλθες ὡς ἐκλεκτή, στεφανηφόρος, ὁραθεῖσα, ἐξ ἀφθάρτου νυμφίου δεξαμένη, ὡς χρυσίον, 

βραβεῖον νίκης τῆς σῆς ἀθλήσεως.  

 υ ν α ξ ά ρ ι ο ν 

Σῇ Ε' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης. 

Στίχοι 

 ·       Ξίφει θανοῦσα καὶ βιώσασα ξένως,  

 ·       Εἰρηνικῶς τέθνηκας αὖθις, Εἰρήνη.  

 ·       Εἰρήνη τμηθεῖσα ἀνέγρετο καὶ θάνε πέμπτῃ.  

  

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, Μνήμη τς ἀθλήσεως τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Γαΐου καὶ 

Γαϊανοῦ.  

  

Σελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ καὶ σεβασμίῳ ναῷ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ 

θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Δαρείου.  

  

Σῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, Ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς 

Κύρου.  

  

Σαῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.  

ΚΑΣΑΒΑΙΑΙ  

ὁ α’ χορὸς 

Καταβασία  

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, 

καὶ ἐκ γς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας.  

ὁ β’ χορὸς 

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ' ἀφθαρσίας 

πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ,... 

ὁ α’ χορὸς 

...ἐν ᾧ στερεούμεθα.  

ὁ β’ χορὸς 
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Ἐπὶ τς θείας φυλακς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ' ἡμῶν καὶ δεικνύτω, φαεσφόρον 

Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα, σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς 

παντοδύναμος.  

ὁ α’ χορὸς 

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μύρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῷ Δεσπότῃ, καὶ 

Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.  

ὁ β’ χορὸς 

Κατλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τς γς, καὶ συνέτριψας μοχλοὺς αἰωνίους, κατόχους 

πεπεδημένων Χριστέ, καὶ τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ τάφου.   

ὁ α’ χορὸς 

Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους τὸ 

θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ 

ὑπερένδοξος. 

ὁ β’ χορὸς 

τίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ 

πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.  

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς...  

ΣΙΜΙΩΣΕΡΑ  
Ἦχος α’ 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 

σωτρί μου.  

Σὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί 

με πᾶσαι αἱ γενεαί.  

Σὴν Τιμιωτέραν...  

ὁ α’ χορός 

τίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς 

γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.  

Σὴν Τιμιωτέραν...   

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.  

Σὴν Τιμιωτέραν...  

ὁ α’ χορός 

τίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν 

καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.  

Σὴν Τιμιωτέραν...  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.  

Σὴν Τιμιωτέραν...  

Καταβασία 

ὁ α’χορὸς  
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ᾠδὴ θ' 
τίχ. Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῆ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός 

Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου. 

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε, Χόρευε νῦν, καὶ 

ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.  

υναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

ΕΞΑΠΟΣΕΙΛΑΡΙΑ  
ὁ α’ χορὸς 

Γυναῖκες ἀκουπίσθητε. ἦχος β’ 

Ῥωσθεῖσα καλλιπάρθενε, Σταυρῷ τῷ τοῦ Κυρίου σου, τυράννων ἔλυσας θράσος, ἀθλοῦσα 

Μάρτυς γενναίως, καὶ πρὸς Χριστοῦ ἀπείληφας, βραβεῖα νίκης πάνσοφε΄ Εἰρήνη 

μεγαλώνυμε, ὑπὲρ ὑμῶν δυσωποῦσα, τῶν σὲ τιμώντων ἐκ πόθου.  

ὁ β’ χορός 

ἦχος γ’ Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις 

Ὁ τὸν κρατρα ἔχων, τῶν ἀκενώτων δωρεῶν, δός μοι ἀρύσασθαι ὕδωρ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 

ὅτι συνέχομαι δίψῃ, εὔσπλαγχνε μόνε οἰκτίρμον. 

ΑΙΝΟΙ 
Ἦχος β’ 

ὁ α’ χορός 

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

ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.  

ὁ β’ χορός 

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

ὕμνος τῷ Θεῷ.  

 

ὁ α’ χορός 

τίχ. Σοῦ ποισαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον. Δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ 

Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ  

Νάουσα ἡ πηγή, τς σς σοφίας πόμα πνευματικόν πηγάζει, οὗ πίνοντες δογμάτων ἐνθέων 

ἐμπιπλώμεθα.  

ὁ β’ χορός 

τίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τς δυνάμεως 

αὐτοῦ 

Σέτρωται τὸ δεινόν, Ἑβραίων ὄντως γένος, ἀκουόντων σου Λόγε, διδάσκοντος τοῖς ὄχλοις, 

σωτήρια διδάγματα.  

ὁ α’ χορός  

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

μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

Ἧκες ὁ πλαστουργός, ἐν τῆ Σιὼν καὶ ἔστης, ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῖς λαοῖς ἐδίδως, τὴν 

χάριν τὴν σωτήριον. 

ΠΡΟΟΜΟΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ 

ὁ β’ χορός 

Ἦχος α' 

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

Σῶν φιλεόρτων τὰ πλήθη, δεῦτε  συνδράμωμεν, τῆ  μνήμῃ τς ἐνδόξου καὶ σεπτς 

ἀθληφορου. Εἰρήνη νῦν ἡ Μάρτυς, πάντας ἡμᾶς συνεκάλεσε σήμερον, εἰς εὐτυχίαν 

ἀθάνατον τάς αὐτς ἀριστείας παραθέμενοι.  

ὁ α’ χορός  

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

Σὴν Ἱεράν σου εἰκόνα κατασπαζόμεθα, νῦν αἰσθητῶς ἁγία, νοερῶς δὲ τὰ θεῖα λείψανά σου 

πάντες ἀπὸ ψυχς, προσκυνοῦμεν καλλίνικε, ἐκδυσωποῦντες σε βλάβης παντοδαπς, καὶ 

κινδύνων ἡμᾶς ῥύεσθαι. 

ὁ β’ χορός 

τίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα 

πνοὴ αἰνεσάτωτὸν Κύριον.  

Εἰρήνης νῦν τς Παρθένου, δεῦτε συνέλθωμεν, ἐν τῷ Ναῷ τῷ Θείῳ καὶ αὐτς τὴν εἰκόνα, τὴν 

πάνσεπτον σὺν φόβῳ, καὶ χαρμονὴν προσκυνήσωμεν ἅπαντες, καθικετεύοντες, ταύτην 

πάσης ὀργς, καὶ ἀνάγκης ἡμᾶς ῥύεσθαι. 

ὁ α’ χορός   

Δόξα Πατρί...ἦχος πλ.β’  

Ῥηγνυμένης σαρκός, οὐδόλως ἐφρόντισας, παρθενομάρτυς Εἰρήνη πανένδοξε, ἀλλὰ 

τραυμάτων, μάστιξί τε καὶ ἄλλοις προθύμως ἐκδέδωκας διὰ τὴν ἄνω λαμπρότητα. Ὅθεν 

Χριστὸς ὁ Νυμφίος σου καὶ στεφανοθέτης στεφάνῳ διπλῷ σε, κατέστεψε τς παρθενίας τε 

καὶ ἀθλήσεως· αὐτὸν οὖν ἱκέτευε ῥυσθναι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης προσβολς ἐναντίας καὶ 

σωθναι τάς ψυχὰς ἡμῶν. 

ὁ β’ χορός  

Καὶ νῦν... Ἦχος δ'   

Φωτισθέντες ἀδελφοί, τῆ Ἀναστάσει τοῦ Σωτρος Χριστοῦ, καὶ φθάσαντες τὸ μέσον τς 

ἑορτς τς δεσποτικς, γνησίως φυλάξωμεν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἄξιοι γενώμεθα καὶ 

τὴν Ἀνάληψιν ἑορτάσαι, καὶ τς παρουσίας τυχεῖν τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 
  

Δοξολογία Μεγάλη  

εἰς ἦχον πλ.β’ ( Ἀργή ἥ σύντομος ) 

ὁ α’ χορός 

 ·        Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, 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 ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.  

ὁ β’ χορός 
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 ·        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 ἡμᾶς.  

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 

 ·        Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, 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 γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 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 τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.  

ὁ α’ χορός 

 ·        Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.  

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

ὁ β’ χορός 

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

ὁ α’ χορός 

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

ὁ β’ χορός 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

ὁ α’ χορός 

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

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

ὁ α’ χορός 

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ 

Ἅγιος ὁ Θεός,  

ὁ β’ χορός 

Ἅγιος Ἰσχυρός,  

ὁ α’ χορός 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

καὶ εὐθύς 
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 ὁ β’ χορός 

Ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας. Ἦχος δ'. Σαχὺ προκατάλαβε. 

Εἰρήνης τὸν ἄρχοντα, ἰχνηλατοῦσα σεμνή, εἰρήνης ἐπώνυμος, δι' ἐπιπνοίας Θεοῦ, ἐδείχθης 

πανεύφημε, σὺ γὰρ τοῦ πολέμου, τᾶς ἐνέδρας φυγοῦσα, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, ὡς παρθένος 

φρονίμη, διὸ Μεγαλομάρτυς Εἰρήνη, εἰρήνην ἠμὶν αἴτησαι. 

Εἰς τὴν Λειτουργίαν 
Μετά τό· «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...» ψάλλεται τό· «Χριστός ἀνέστη...», τρίς, ἅπαξ ἀπό τοῦ 

῾Ιεροῦ Βήματος καί ἀνά μίαν ὑπό τῶν Χορῶν. 

Ἀντίφωνον α' 
 Ἦχος β' 

τίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γ. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.  

 τίχ. Ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, δότε δόξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου...  

τίχ. Εἴπατε τῷ Θεῷ, Ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου. Ἐν τῷ πλήθει τς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε 

οἱ ἐχθροί σου. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου...  

τίχ. Πᾶσα ἡ γ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν δὴ τῷ ὀνόματι σου 

Ὕψιστε. 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου...  

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Σαῖς πρεσβείαις τς Θεοτόκου... 

Ἀντίφωνον β' 
Ἦχος ὁ αὐτὸς 

τίχ. Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, 

καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς. 

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα.  

τίχ. Σοῦ γνῶναι ἐν τῆ γῆ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σωτήριόν σου. 

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...  

τίχ.Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες. 

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...  

τίχ. Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τς γς. 

ῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...   

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 

Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος του 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 ὤν τς Ἁγίας 

Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον γ' 
Ἦχος πλ. α' 

τίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ 

προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν 

χαρισάμενος. 

τίχ. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός. 



 

17 

Χριστὸς ἀνέστη...  

τίχ. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι 

εὐφρανθήτωσαν. 

Χριστὸς ἀνέστη...  

τίχ. Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῆ. 

Χριστὸς ἀνέστη...  

ΜΙΚΡΑ ΕΙΟΔΟ  

Εἰσοδικὸν  
( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ, σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 

ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν,... 

...ψάλλοντάς σοι΄ Ἀλληλούϊα. 

Εἶτα΄  

 (ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος πλ. δ'  

Μεσούσης τς ἑορτς, διψῶσάν μου τὴν ψυχήν, εὐσεβείας πότισον νάματα ὅτι πᾶσι Σωτὴρ 

ἐβόησας, ὁ διψῶν, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ἡ πηγὴ τς ζως, Χριστὲ ὁ Θεὸς, δόξα σοι 

Ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας. Ἦχος δ'. Σαχὺ προκατάλαβε. 

Εἰρήνης τὸν ἄρχοντα, ἰχνηλατοῦσα σεμνή, εἰρήνης ἐπώνυμος, δι' ἐπιπνοίας Θεοῦ, ἐδείχθης 

πανεύφημε, σὺ γὰρ τοῦ πολέμου, τᾶς ἐνέδρας φυγοῦσα, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, ὡς παρθένος 

φρονίμη, διὸ Μεγαλομάρτυς Εἰρήνη, εἰρήνην ἠμὶν αἴτησαι. 

 

 

 

  Ἦχος α' Σοῦ λίθου σφραγισθέντος 

Ὁ Χριστὸς ἡ εἰρήνη σε Εἰρήνην ἐκάλεσε, σὺ γὰρ τὴν εἰρήνην βραβεύεις τοῖς τελοῦσι τὴν 

μνήμην σου, καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, προστρέχουσι τῷ θείῳ σου ναῷ, καὶ 

πρεσβεύεις ὑπὲρ πάντων, τῆ τρισηλίῳ παρισταμένη θεότητι΄ Ἅπαντες οὖν χαρμονικῶς, τὴν 

μνήμην αὐτς τελέσωμεν, τὸν ἀντιδοξάσαντα αὐτήν, Χριστόν μεγαλύνοντες.  

Σοῦ Ναοῦ 

( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον  ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)  

Κοντάκιον  Ἦχος δ' - Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ ταυρῷ 

Σς ἑορτς τς νομικς μεσαζούσης, ὁ τῶν ἁπάντων Ποιητὴς καὶ Δεσπότης, πρὸς τοὺς 

παρόντας ἔλεγες, Χριστὲ ὁ Θεός. Δεῦτε καὶ ἀρύσασθε, ὕδωρ ἀθανασίας, ὅθεν σοι 

προσπίπτομεν, καὶ πιστῶς ἐκβοῶμεν΄ Τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι ἡμῖν, σὺ γὰρ ὑπάρχεις 

πηγὴ τῆς ζωῆς ἡμῶν. 

Σρισάγιον. 

᾽Απόστολος 
Προκείμενον. Ἦχος δ'. 

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ. 

τίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν. 

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα 3:23-29; 4:1-5  

Ἀδελυξί, οπὸ σξῦ ἐλθεῖμ σὴμ οίςσιμ ὑοὸ μόμξμ ἐυπξτπξύμεθα 

ςτγκλεκλειςμέμξι εἰρ σὴμ μέλλξτςαμ οίςσιμ ἀοξκαλτυθῆμαι. Ὥςσε ὁ μόμξρ 

οαιδαγωγὸρ ἡμῶμ γέγξμεμ εἰρ Χπιςσόμ, ἵμα ἐκ οίςσεωρ δικαιωθῶμεμ· 



 

18 

ἐλθξύςηρ δὲ σῆρ οίςσεωρ ξὐκ ἔσι ὑοὸ οαιδαγωγόμ ἐςμεμ. Πάμσερ γὰπ τἱξὶ 

Θεξῦ ἐςσε διὰ σῆρ οίςσεωρ ἐμ Χπιςσῷ ᾽Ιηςξῦ. Ὅςξι γὰπ εἰρ Χπιςσὸμ 

ἐβαοσίςθησε, Χπιςσὸμ ἐμεδύςαςθε· ξὐκ ἔμι ᾽Ιξτδαῖξρ ξὐδὲ Ἕλλημ, ξὐκ ἔμι 

δξῦλξρ ξὐδὲ ἐλεύθεπξρ, ξὐκ ἔμι ἄπςεμ καὶ θῆλτ· οάμσερ γὰπ ὑμεῖρ εἷρ ἐςσε ἐμ 

Χπιςσῷ ᾽Ιηςξῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖρ Χπιςσξῦ, ἄπα σξῦ ᾽Αβπαὰμ ςοέπμα ἐςσέ, καὶ κασ᾽ 

ἐοαγγελίαμ κληπξμόμξι. Λέγω δέ, ἐυ᾽ ὅςξμ φπόμξμ ὁ κληπξμόμξρ μήοιόρ 

ἐςσιμ, ξὐδὲμ διαυέπει δξύλξτ, κύπιξρ οάμσωμ ὤμ, ἀλλὰ ὑοὸ ἐοισπόοξτρ 

ἐςσὶ καὶ ξἰκξμόμξτρ ἄφπι σῆρ οπξθεςμίαρ σξῦ οασπόρ. Οὕσω καὶ ἡμεῖρ, ὅσε 

ἦμεμ μήοιξι, ὑοὸ σὰ ςσξιφεῖα σξῦ κόςμξτ ἦμεμ δεδξτλωμέμξι· ὅσε δὲ ἦλθεμ 

σὸ ολήπωμα σξῦ φπόμξτ, ἐναοέςσειλεμ ὁ Θεὸρ σὸμ τἱὸμ αὐσξῦ, γεμόμεμξμ 

ἐκ γτμαικόρ, γεμόμεμξμ ὑοὸ μόμξμ, ἵμα σξὺρ ὑοὸ μόμξμ ἐναγξπάςῃ, ἵμα σὴμ 

τἱξθεςίαμ ἀοξλάβωμεμ.  

Ἀλληλούϊα (γ’) 

Εὐαγγέλιον 
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον 

Τῷ καιρῷ ἐκεύνῳ, ἦλθεν ὁ Ἰηςοῦσ εἰσ τὰ μϋρη Τύρου καὶ Σιδῶνοσ. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ 
Χαναναύα, ἀπὸ τῶν ὁρύων ἐκεύνων ἐξελθοῦςα, ἐκραύγαςεν αὐτῷ, λϋγουςα· Ἐλϋηςόν 
με, Κύριε, υἱὲ Δαβΐδ, ἡ θυγϊτηρ μου κακῶσ δαιμονύζεται. Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρύθη αὐτῇ 
λόγον. Καὶ προςελθόντεσ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, ἠρώτων αὐτόν, λϋγοντεσ· Ἀπόλυςον 
αὐτόν, ὅτι κρϊζει ὄπιςθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν· Οὐκ ἀπεςτϊλην εἰμὴ εἰσ τὰ 
πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰςραόλ. Ἡ δὲ ἐλθοῦςα προςεκύνει αὐτῷ λϋγουςα· 
Κύριε, βοόθει μοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν· Οὐκ ἔςτι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τϋκνων 
καὶ βαλεῖν τοῖσ κυναρύοισ. Ἡ δὲ εἶπε· Ναύ, Κύριε·  καὶ γὰρ τὰ κυνϊρια ἐςθύει ἀπὸ τῶν 
ψιχύων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆσ τραπϋζησ τῶν κυρύων αὐτῶν. Τότε ἀποκριθεὶσ ὁ 
Ἰηςοῦσ, εἶπεν αὐτῇ· Ὦ γύναι,  μεγϊλη ςου ἡ πύςτισ γεννηθότω ςοι ὡσ θϋλεισ. Καὶ ἰϊθη ἡ 
θυγϊτηρ αὐτῆσ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου 

Εἰς τό, Ἐξαιρέτως  

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον 

καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 

Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

ὁ β’ χορός 

Κοινωνικὸν  
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα. 

 

Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς...»  

ὁ α’ χορός   

Ἦχος πλ. α'  

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν 

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

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

τήν ἡμέραν μελετᾶν τήν δικαιοσύνην Σου. ἈλληλουἸα, ἈλληλουἸα, ἈλληλουἸα. 

 

ἦχος β’ 

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

Ἀπόλυσις  «...ὁ ἀναστάς...» 

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


