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Η ΕΚ ΤΑΦΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ἡ τοῦ Κυρίου Ἀνάστασις 
ΣΩΜΑΤΟΣ ἀ φθαρ τισθέντος 

καὶ ψυχῆς ἕ νωσις ἦν» 
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Η  ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο  ΘΕΟΣ                    ΠΑΤΗΡ

TO ΠΝΕΥ
ΑΓΙΟΝ -ΜΑ

MIKRON proseychetarion EXOF.qxp_13 x 9  7/18/18  6:59 AM  Page 6



ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τὸ Ἅγιον Μανδήλιον
(Ἔργον τοῦ Ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου
τῶν Γ.Ο.Χ. Ματθαίου Ά  Καρπαθάκη)
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Τὸ Ὅραμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου:
«Καὶ τὴν πόλιν τὴν Ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καινὴν
εἶδον ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΥΣΑΝ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ
τοῦ ΘΕΟΥ» (Ἀποκ. ΚΑ´ 2), ἔργον 18ου αἰῶνος,

Μονὴ Πρέβελης Ρεθύμνου Κρήτης.

ΤΙΤΛΟΣ: Ἱερὸν Προσευχητάριον τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης
Χρυσόστομος (Μητρόπουλος)

ΕΚΔΟΣΙΣ Α´: Ἀθῆναι, 23 Ἀπριλίου 1999
ΕΚΔΟΣΙΣ Β´: Θεσσαλονίκη, 6 Ἰανουαρίου 2014
ΕΚΔΟΣΙΣ Γ´: Θεσσαλονίκη, 15 Αὐγούστου 2018
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ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

περιέχον τὰς καθ᾽ ἡμέραν
προσευχὰς καὶ ἀκολουθίας

Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης
Χρυσόστομος (Μητρόπουλος)

Ἔκδοσις Γ´ ❖ Θεσσαλονίκη 2018
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Ὁ Ἀείμνηστος καὶ Ἀοίδιμος Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος, τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙ -
ΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ, κυρὸς Ματθαῖος ὁ Α  ́(Καρπαθά-
κης, 1/3/1861 - 14/5/1950), ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας τὸ 1949.
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ΕΚ  ΤΗΣ  ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Η  ΦΩΝΗ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ
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6 ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ὁ ὬΝ, Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω... Ὁ ὬΝ καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος,
ὁ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ» (14ου αἰ., Βυζαντινὸν Μουσεῖον Θεσ/νίκης).
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο ΣΠ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ἡ Χάρις τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μᾶς ἠξί -

ωσεν νὰ προβῶμεν εἰς τὴν παροῦσαν τρί -
την ἔκδοσιν «Ἱεροῦ Προσευχηταρίου»
διὰ τὰς καθ᾽ ἡμέραν πνευματικὰς ἀνάγ-
κας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἡ ὑφ᾽ ἡμῶν πρώτη ἔκδοσις ἐγένετο
εἰς Ἀθήνας τὴν 23ην Ἀπριλίου 1999.

Ἡ δευτέρα ἔκδοσις ἐγένετο εἰς Θεσ-
σαλονίκην τὴν 6ην Ἰανουαρίου 2014.

Ἡ τρίτη νῦν ἔκδοσις γίνεται εἰς Θεσ-
σαλονίκην τὴν 15ην Αὐγούστου 2018.

Τὸ ἀνὰ χεῖρας Ἐγκόλπιον Προσευχητά -
ριον, ὑπὸ τὸ παρὸν μικρὸν σχῆμα καὶ τὰς
ἐν αὐτῷ ἐπιλεγμένας Ἱερὰς Ἀκολουθίας,
σκοπεύει εἰς τὴν εὔκολον χρῆσιν καὶ μετα -
φοράν του, ὥστε νὰ καλύπτωνται εὐκαίρως
αἱ ἄμεσοι ἀνάγκαι προσευχῆς τοῦ Ὀρθο-
δόξου Χριστιανοῦ, ὅπου καὶ ὅταν αὐτὸς
τυγχάνῃ νὰ ταξειδεύῃ ἢ νὰ ἐργάζεται.

ΙΕΡΟΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ 7
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Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ἔχει τὴν
ἔμφυτον ἀνάγκην νὰ ἐπικοινωνῇ μὲ τὸν
Ζωοδότην Τρισυπόστατον Θεόν, τὴν Ὑ -
περαγίαν Θεοτόκον, τὸν Τίμιον Πρόδρο-
μον, τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους καὶ ὅλους τοὺς
Ἁγίους τῆς Θριαμβευούσης Ἐκκλησίας,
διὰ νὰ ζητῇ καὶ λαμβάνῃ τὴν Ἁγιαστικὴν
Θείαν Χάριν, καὶ νὰ διάγῃ ὑπὸ τὴν Σκέπην
τοῦ Θεοῦ βίον εἰρηνικὸν καὶ θεάρεστον,
ἐκφράζων εἰς κάθε πτυχὴν τῆς ζωῆς του τὸ
Πανάγιον Θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ οὕτω νὰ
ἐπιτυγχάνῃ τοῦ σκοποῦ τῆς ὑπάρξεώς του
εἰς τὸν κόσμον αὐτόν, ἤτοι, τὴν Σωτηρίαν
τῆς ἀθανάτου ψυχῆς του διὰ τῆς κατὰ Χά -
ριν Θεώσεως, ὥστε μὲ Χριστιανὰ τέλη
νὰ μεταβαίνῃ ἀπὸ τὴν Στρατευομένην
Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Θριαμβεύουσαν,
ὅπου ἡ Αἰώνιος Ζωὴ καὶ ἀκήρατος μακα -
ριότης. Ἐν τῇ προσευχῇ ζεῖ τὸ Σῶμα τῆς
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ἡ ὁποία εἶναι ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ἤτοι, ἡ μετὰ τοῦ Τριαδικοῦ

8 Π Ρ ΟΛΟ Γ Ο Σ
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ΘΕΟΥ Κοινωνία, Σχέσις καὶ Ἕνωσις
τῶν λογικῶν κτισμάτων, Ἀγγέλων καὶ
ἀνθρώπων.

Εἰς τὸ παρὸν Προσευχητάριον συμ-
περιελήφθη ἐκ τοῦ Μεγάλου Ὡρολογίου
τῆς Ἐκκλησίας: Τὸ Μεσονυκτικόν, ἄνευ
τοῦ «Ἀμώμου», ὁ Ὄρθρος μέχρι καὶ τὸν
Ἑξάψαλμον, ἡ Ἐνάτη Ὥρα, ὁ Ἑσπερι-
νός, μὲ Στιχηρὰ Τροπάρια ἐκ τῆς ἑορτῆς
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (ὡς ἐγένετο κατὰ τὴν
ἀγαστὴν προτίμησιν τοῦ Ἀειμνήστου καὶ
Ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀ -
θηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ματθαίου Α´
Καρπαθάκη εἰς ὅλας τὰς παλαιὰς ἐκδόσεις
τῶν Προσευχηταρίων του), τὸ Μικρὸν
Ἀπόδειπνον μετὰ τῶν Χαιρετισμῶν τῆς
Θεοτόκου, ἡ Μικρὰ Παράκλησις εἰς τὴν
Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἡ Πασχάλιος Ἀκο -
λουθία τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος, τὰ
καθορισμένα Ἱερὰ Τροπάρια δι᾽ ἑκάστην
Ἡμέραν τῆς Ἑβδομάδος, καθὼς καὶ τὰ

Π Ρ ΟΛΟ Γ Ο Σ 9
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Ἀναστάσιμα Ἀπολυτίκια τῶν Κυριακῶν
εἰς τοὺς Ὀκτὼ Ἤχους, Ὕμνοι Κατανυ-
κτικοί, καὶ αἱ Εὐχαὶ τῆς Τραπέζης.

Ἐπὶ πλέον, πρὸ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ
Μεσονυκτικοῦ, παρατίθενται προκαταρ-
κτικαὶ Νουθεσίαι καὶ Εὐχαὶ Ἁγίων διὰ νὰ
προετοιμάζεται ὁ πιστὸς εἰς πνευματικὴν
ἐγρήγορσιν. Εἰς τὸ τέλος τοῦ Προσευ-
χηταρίου προστίθεται μία περιεκτικὴ
Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἐφόδιον
κατὰ τῶν πέντε κυριωτέρων συγχρόνων
Αἱρέσεων, τὰ δύο Σιγίλλια, ἤτοι αἱ Ἱστο-
ρικαὶ Ἀποφάνσεις τῶν Πανορθοδόξων
Συνόδων ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ
τὰ ἔτη 1583 καὶ 1593, Πίναξ Νηστειῶν
καὶ Καταλύσεων, ἓν στοιχειῶδες Ἑορ-
τολόγιον μὲ τὰς Ἀκινήτους & Κινητὰς
Ἑορτὰς τοῦ ἔτους, καθὼς καὶ εἷς Πίναξ
Πασχαλίων κατὰ τὸ Πα λαιὸν Ἡμερολό-
γιον διὰ τὰ ἑπόμενα εἴκοσι (20) ἔτη.

10 Π Ρ ΟΛΟ Γ Ο Σ
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Εὐχόμεθα τὸ παρὸν Προσευχητάριον
νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἀπρόσκοπτον ἐκτέλε -
σιν τῶν καθημερινῶν καθηκόντων τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ νὰ ἀποτελέ -
σῃ χρήσιμον Πνευματικὸν ἐφόδιον διὰ
μίαν κατὰ Θεὸν ζωήν, ὥστε καὶ διὰ λόγων
καὶ διὰ ἔργων καὶ διὰ διανοημάτων νὰ
δοξάζεται τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς
Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ᾧ πρέπει πᾶσα
δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 15ῃ Αὐγούστου 2018

Ὁ Ἐκδότης
Ὁ Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ.

† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
(Μητρόπουλος)

Π Ρ ΟΛΟ Γ Ο Σ 11
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12 Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ

Φορητὴ εἰκών, ἔργον 17ου αἰ., Μονὴ Ἁγίας
Τριάδος Ἀρετίου, Νεάπολις Λασιθίου Κρήτης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΠΕΡΙ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ

εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς» (Α' Θεσ. Ε' 17-18).
«Ἄσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ
τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω» (Ψαλμ. ΡΓ´ 33).

«Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σε
(Κύριε)» (Ψαλμ. ΡΙΗ´ 164).

Ὁ ἄνθρωπος ὅπως γνωρίζομεν εἶναι
σύνθετος ἀπὸ δύο μέρη, ὑλικὸν σῶμα καὶ
ἄϋλον, νοεράν, λογικὴν ψυχήν. Διὰ τὴν
συντήρησιν τῶν δύο αὐτῶν μερῶν χρει-
άζονται τὰ ἀντίστοιχα συστατικά, ὑλικὰ
καὶ ἄϋλα, διὰ μὲν τὸ σῶμα αἱ ὑλικαὶ τρο-
φαί, διὰ δὲ τὴν ψυχήν, ἡ ἄϋλος τροφή,
ἤτοι, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ Προσευχή, ἡ

ΙΕΡΟΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ 13
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Πίστις, ἡ Ἐλπίς, καὶ ἡ Ἀγάπη πρὸς τὴν
Πηγὴν τῆς ζωῆς, τὸν Τρισυπόστατον
Θεόν, τὸν Δημιουργὸν παντὸς τοῦ ὁρα-
τοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου κόσμου.

Ἡ παραμέλησις τῆς τροφῆς τοῦ σώμα -
τος ἐπιφέρει ἀσθενείας καὶ θάνατον. Ἡ
παραμέλησις τῆς τροφῆς τῆς ψυχῆς ἐπι-
φέρει ἀντιστοίχως ψυχικὰς ἀσθενείας
καὶ ψυχικὸν θάνατον. Θάνατος διὰ τὴν
ἀθάνατον ψυχὴν βεβαίως δὲν εἶναι ἡ διά -
λυσίς της ἢ ἡ ἐξαφάνισίς της, ὡς νὰ ἀπε-
τελεῖτο ἀπὸ μέρη, ὅπως τὸ σῶμα. Ὄχι,
διότι ἡ ψυχὴ εἶναι ἁπλοῦν πνεῦμα, «κατ᾽
εἰκόνα» τοῦ ὑπεραπλουστάτου Ἀκτίστου
Θεοῦ. Θάνατος τῆς ψυχῆς εἶναι ὁ χωρι-
σμός της ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἡ νέκρωσις
πολλῶν ἐκ τῶν φυσικῶν της δυνάμεων.
Γέγραπται γάρ: «Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς
τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις,
.....καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παρα -

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
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πτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ·
χάριτί ἐστε σεσωσμένοι» (Ἐφεσ. Β´ 1, 5), καὶ
πάλιν, «ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ... ἄφες
τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νε -
κρούς» (Ματθ. Η´ 22). Ἡ νενεκρωμένη ψυχή,
χωρισμένη ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ στερουμένη
τῶν πλείστων φυσικῶν της δυνάμεων,
ἐπιδρᾶ ἐπιβλαβῶς καὶ ἐπὶ τοῦ σώματος,
μὲ συνέπειαν νὰ προκύπτουν ἀσθένειαι
καὶ νευρώσεις. Μαρτυρεῖ τοῦτο καὶ ἡ
Θεία Γραφή: «Οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρ -
κί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς Σου,
οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ
προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου» (Ψαλμ. ΛΖ´

4). Ἀπ᾽ ἐναντίας, ἡ ψυχὴ ἡ ἡνωμένη μετὰ
τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς Προσευχῆς, εἶναι ζῶσα
καὶ ὑγιής, καὶ ἡ ὑγεία της ἐπιδρᾶ καὶ με-
ταφέρεται καὶ εἰς τὸ σῶμα, ὡς ὑγεία καὶ
ὡς βαθεία εἰρήνη τοῦ Θεοῦ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 15
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Ἡ ψυχή, ὡς ἀσυγκρίτως ἀνωτέρα καὶ
πολυτιμωτέρα τοῦ ὑλικοῦ σώματος, χρή -
ζει σπουδαιοτέρας προσοχῆς, κατὰ τὴν
νουθεσίαν τοῦ Κυρίου: «Διὰ τοῦτο λέγω
ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φά -
γητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν
τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν
τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;»
(Ματθ. ΣΤ´ 25) Περὶ τῆς ψυχῆς λέγει ὁ Κύρι -
ος: «Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν
κόσμον ὅλον κερδίσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐ -
τοῦ ζημιωθῇ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀν -
τάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Ματθ. ΙΣΤ´ 26)

Ὅσον ἀναγκαῖαι διὰ τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ
σώματος εἶναι αἱ ὑλικαὶ τροφαὶ καὶ ἡ ἀ -
ναπνοή, τόσον καὶ πολὺ περισσότερον
ἀναγκαῖαι διὰ τὴν ἐπιβίωσιν τῆς ψυχῆς
εἶναι ἡ Προσευχὴ καὶ ἡ Θεία Χάρις. «Εἴ -
περ ἄρτος Ἀγγέλων λόγος, ᾧ ψυχαὶ τρέ-
φονται καὶ ποτίζονται Θεὸν πεινῶσαι,

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
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καὶ ζητοῦσαι τροφὴν οὐ ῥέουσαν οὐδ᾿
ἀπιοῦσαν, ἀλλ᾿ ἀεὶ μένουσαν» (Ἅγιος Γρη-

γόριος ὁ Θεολόγος, P.G. 36, 545Β).
Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἔμφυτον φυσικὴν

ἀνάγκην νὰ ἐπικοινωνῇ μὲ τὸν Θεόν. Ἡ
δὲ ἐπικοινωνία καὶ ὁμιλία μὲ τὸν Θεόν,
ἡ ὁποία εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω εἰς τὴν ζωὴν τοῦ
ἀνθρώπου, εἶναι Κοινωνία Προσώπων,
καὶ αὐτὸ λέγεται ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΟΥ.

Ἡ Προσευχὴ εἶναι ἡ ἄμεσος ἐπικοινω -
νία τῆς ψυχῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἐξ οὗ χορη -
γεῖται ἡ Θεοποιὸς Ἄκτιστος Θεϊκὴ Χάρις.
Διὰ τοῦτο, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο -
μος, μᾶς ὑπενθυμίζει: «Μνημονευτέον
γὰρ Θεοῦ μᾶλλον ἢ ἀναπνευστέον, ὡς
ὁ Θεολόγος ἔφη Γρηγόριος» (P.G. 55, 703).

Ὅσοι ἔλαβον πεῖραν τῆς Προσευχῆς,
τῆς Θεουργοῦ αὐτῆς συνομιλίας μετὰ τοῦ
Θεοῦ, δὲν παύουν παντοιοτρόπως νὰ μᾶς
παραινοῦν πρὸς αὐτήν. Μετὰ μεγίστης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 17

MIKRON 1-30.qxp_13 x 9  9/10/18  1:25 PM  Page 17



προθυμίας τρέχει πρὸς τὴν Προσευχὴν ὁ
Προφήτης Ἡσαΐας: «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει
τὸ πνεῦμά μου πρὸς Σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς
τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἡσ.

ΚΣΤ´ 9). Ὁμοίως καὶ πρὸ αὐτοῦ ὁ Προφη-
τάναξ Δαυΐδ: «Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν
Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνο -
μα τὸ Ἅγιον Αὐτοῦ» (Ψαλμ. ΡΒ´ 1). Καὶ πάλιν:
«Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς Δεσποτείας Αὐτοῦ·
εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον» (Ψαλμ.

ΡΒ´ 22). Καὶ πάλιν: «Κατευθυνθήτω ἡ
προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν Σου»
(Ψαλμ. ΡΜ´ 2).

Ἄνευ τῆς Προσευχῆς δὲν ὑπάρχει τρό -
πος νὰ στοιχῶμεν μὲ τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ
καὶ νὰ συνοδοιπορῶμεν μὲ τοὺς Ἁγίους ἐν
Πίστει καὶ Ἐλπίδι καὶ Ἀγάπῃ. Μέσῳ τῆς
Προσευχῆς αἰτεῖται καὶ διὰ τῆς Προσευ -
χῆς ταῦτα λαμβάνει ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ:
«Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά Σου,
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ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός μου» (Ψαλμ. ΡΜΒ´ 10). «Ὅτι
παρὰ Σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί Σου
ὀψόμεθα φῶς» (Ψαλμ. ΛΕ´ 10).

Ἡ προσευχὴ εἶναι ἡ ψυχὴ τῆς ψυχῆς
τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ζωὴ τῆς ζωῆς τοῦ ἀν -
θρώπου, τὸ νόημα τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρ -
ξεως, ἀλλὰ καὶ κάθε λογικῆς φύσεως, εἴτε
ζώσης ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε κεκοιμημένης εἰς
τοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, εἴτε Ἀγγελικῆς
ἐν τῷ οὐρανῷ. Ὑπὸ μίαν ἔννοιαν, προσεύ -
χεται πᾶσα ἡ κτίσις, ἀκόμη καὶ ἡ ἄλογος
καὶ ἄψυχος, κατὰ τὴν Ψαλμικὴν παραίνε -
σιν: «Αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη, αἰ -
νεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς....
Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες
καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι· πῦρ, χάλαζα, χιών,
κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποι -
οῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ· τὰ ὄρη καὶ πάν -
τες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι
κέδροι· τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη,
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ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά» (Ψαλμ. ΡΜΗ´

3-10). Πόσον ἀλογώτερος τῶν ἀλόγων καὶ
ἀναισθητότερος τῶν ἀψύχων πρέπει νὰ
εἶναι κανεὶς διὰ νὰ μὴν προσεύχεται πρὸς
τὸν Δοτῆρα τῆς ζωῆς, πρὸς τὴν Πηγὴν τῆς
συνέσεως, πρὸς τὴν Ἄβυσσον τῆς φιλαν -
θρωπίας, πρὸς τὸν Ἥλιον τῆς Δικαιοσύ-
νης, πρὸς τὸν Θεόν, τὸν γενόμενον καὶ
ἄνθρωπον ἵνα τὸν ἄνθρωπον ἀναπλάσῃ
κατὰ Χάριν ὡς θεόν; Μόνον οἱ Δαίμονες
δὲν προσεύχονται.

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ
ΘΕΟΥ, Ἄγγελοι, Δίκαιοι, Πατριάρχαι,
Προφῆται, Ἀπόστολοι, Ἱεράρχαι, Μάρ-
τυρες, Ὅσιοι, καὶ λοιποί, συνέζησαν με-
τὰ τῆς Προσευχῆς, ὡς Θείας καὶ Ἱερᾶς
Μυσταγωγίας, διὰ τῆς ὁποίας κατορ-
θοῦται ἡ κατὰ Χάριν Θέωσις ἐν τούτῳ
τῷ κόσμῳ καὶ ἡ πρὸς τὴν Θριαμβεύου-
σαν Ἐκκλησίαν μετάβασις.
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Ἡ προσευχή, ὅταν γίνεται μὲ ἁπλότητα,
ἁγ νότητα, πίστιν καὶ καθαρὰν καρδίαν ὡς
ἔμφυ τος φυσικὴ ἀνάγκη καὶ συμβαδίζει
μὲ βίον σύμφωνον πρὸς τὸ Θέλημα τοῦ
Θε οῦ, μᾶς ἑνώνει μαζί Του, μᾶς καθιστᾶ
διὰ τῶν Ἁγίων καὶ Ἱερῶν Μυστηρίων μέ -
λη τοῦ Σώματος τοῦ ΘΕΟΥ, τὸ ὁποῖον
εἶ ναι καὶ τὸ νόημα τῆς ὑπάρξεώς μας.

Ἡ προσευχὴ εἶναι Θεοδίδακτος. Ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδί -
δαξε τοὺς Μαθητὰς καὶ πάντας τοὺς Πι-
στοὺς τὴν Προσευχὴν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ
μάλιστα ὡς προσευχὴ τέκνων πρὸς Πατέρα:
«Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ
ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...» (Ματθ. ΣΤ´ 9-13).

Ἡ προσευχὴ εἶναι τεῖχος καὶ ὀχύρωμα
ἔναντι τῶν πειρασμῶν, καὶ τοῦτο κατὰ τὸ
ἀκαθαίρετον πρόσταγμα τὸ Δεσποτικόν:
«Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ
εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν» (Ματθ. ΚΣΤ´ 41).
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Ἡ προσευχὴ εἶναι πάντοτε εὔκαιρος:
«Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω·
εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω» (Ἰακ. Ε´ 13).

Διὰ τῆς προσευχῆς ἀποκτᾶται ἐλευθε -
ρία ἐκ δεσμῶν καὶ φυλακῆς: «Ὁ μὲν οὖν
Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσ ευχὴ
δὲ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησί -
ας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ» (Πράξ. ΙΒ´ 5).

Διὰ τῆς προσευχῆς ὁ ἄνθρωπος τυγ-
χάνει τῆς σωτηρίας του: «Καὶ ἔσται, πᾶς
ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα ΚΥΡΙΟΥ
σωθήσεται» (Ἰωὴλ Γ´ 5).

Διὰ τῆς προσευχῆς τελεῖται πᾶν Ἱερόν,
Ἁγιαστικὸν Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ Προσευχὴ καὶ ἡ Λατρεία, ὡς μία
πηγαία εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Πα -
τέρα ἡμῶν εἶναι ὅ,τι εὐγενέστερον, ὅ,τι
ὡραιότερον, ὅ,τι ἁγιώτερον στολίζει, ὁ -
μορφαίνει, ἡρεμεῖ, ἁγιάζει καὶ χαριτώνει
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τὸν ἄνθρωπον, καὶ φανερώνει τὴν ὑψη-
λοτέραν εὐγένειαν τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία ἀ -
φεύκτως ἐκφράζεται εἰρηνικῶς καὶ εἰς τὸ
πρόσωπόν του.

Ἡ προσευχὴ εἶναι συνομιλία καὶ ἐπι -
κοινωνία μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑψηλοτέ ρα
καὶ ἁγιωτέρα ἐργασία εἰς τὴν παροῦσαν
ζω ήν. «Δὲν εἶναι ἄλλη ἀρετὴ οὔτε ὑψηλο -
 τέρα οὔτε ἀναγκαιοτέρα ἀπὸ τὴν Ἱερὰν
Προσ ευχήν...... Ἡ Ἱερὰ ὅμως Προσευχή,
αὐτὴ μόνη ἑνώνει· αὐτὴ μόνη συνάπτει
τὸν ἄνθρωπον μὲ τὸν Θεόν, καὶ ἀντιστρό -
φως τὸν Θεὸν μὲ τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἀ -
ποτελεῖ τὰ δύο εἰς πνεῦμα ἕν. Μὲ τὸ νὰ
εἶναι μία ἄμεσος ἕνωσις καὶ ἕνας σφικτὸς
σύνδε σμος τοῦ Κτίστου μὲ τὰ λογικὰ κτί -
σμα τα· ἔτσι ὑψηγορεῖ ὁ... Θεσσαλονίκης...
Γρηγόριος.... ἡ δὲ τῆς εὐχῆς δύναμις, αὐ -
τὴν ἱερουργεῖ καὶ τελεσιουργεῖ τὴν τοῦ
ἀνθρώπου πρὸς τὸ θεῖον ἀνάτασίν τε καὶ
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ἕνωσιν, σύνδεσμος οὖσα τῶν λογικῶν
πρὸς τὸν Κτίσαντα κτισμάτων» (Ἅγιος Νι-

κόδημος Ἁγιορείτης, Περὶ Προσευχῆς, Φιλοκαλία, σελ.

962, καὶ Ἀόρατος Πόλεμος, Μέρος Δεύτερον, Κεφ. Δ´).
Μία συνοπτικὴ προσευχὴ ἡ ὁποία ἀξί -

ως θεωρεῖται περίληψις τοῦ Εὐαγγελίου
καὶ δύναται ἀδιαλείπτως ἐκ ψυχῆς καὶ
καρδίας νὰ ἀναπέμπεται εἶναι ἡ ὑπὸ τῶν
Νηπτικῶν Ἁγίων Πατέρων Νοερὰ Προσ -
ευχή: «Κύριε Ἰη σοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θε -
οῦ, ἐλέ ησόν με τὸν ἁμαρτωλόν».

Τὸ δὲ νὰ αἰτῶμεν παρὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι
εὐπρόσδεκτον εἰς τὸν Θεόν: «Καὶ πάντα
ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πι -
στεύοντες, λήψεσθε» (Ματθ. ΚΑ´ 22).

Τοῦτο καὶ ἡμεῖς προθύμως, ἐν παντὶ
καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ, ἐκ καρδίας νοερῶς
ποιοῦμεν, ἐλπίζοντες ἀναμφιβόλως εἰς
τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς αἰτήσεώς μας.
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Ἔχοντας ὑπ᾽ ὄψιν μας ὅλα τὰ ἀνωτέρω,
παρακαλοῦμε τὸν Θεόν, διὰ πρεσβειῶν
πάντων τῶν Ἁγίων, ὅπως ἐμφυτεύσῃ καὶ
ἐντὸς ἡμῶν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐπιθυμίαν
τῆς προσευχῆς, καὶ τηρῇ πάντας ἡμᾶς ἡνω   -
μένους τῇ Ἀκτίστῳ Αὐτοῦ Θείᾳ Χάριτι,
καὶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν καὶ εἰς τὴν
μέλλουσαν. Ἀμήν. Γένοιτο.
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ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ  ΚΑΙ  ΕΥΧΑΙ  ΑΓΙΩΝ
ΠΡΟ ΤΟΥ  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ
Εἰ βούλῃ, ἀνάγνωθι τὰς παραινέσεις: 
Ὁ ἐν Ἁγίοις Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Θε-

οδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης καθὼς καὶ ὁ ἐν
Θεσσαλονίκῃ Ὅσιος Δαυΐδ προέτρεπον
τοὺς ὑποτακτικούς των καὶ τοὺς λοιποὺς
Χριστιανοὺς εἰς τὴν μετάνοιαν καὶ εἰς
τὴν ἐπιμέλειαν τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς,
ὑπενθυμίζοντες εἰς αὐτοὺς τὴν φοβερὰν
ἡμέραν τῆς Κρίσεως λέγοντες:

«Παρακαλῶ σας, ἀδελφοί, διὰ τῆς ἀ -
γάπης τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆ ρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου ἐσταυ ρώθη
διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, ἂς φροντίσωμεν
διὰ τὴν ψυχήν μας, ἂς μετανοήσωμεν
διὰ τὰς ἁμαρτίας μας τώρα ὅπου ἔχομεν
καιρὸν εὐπρόσδεκτον, διὰ νὰ μὴ κλαίω -
μεν τότε εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς ἀνω -

26 ΙΕΡΟΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ
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φέλευτα· τώρα βοηθεῖ ὁ Θεὸς ἐκείνων
ὅπου ἐπιστρέφουσιν ἀπὸ τὴν κακὴν στρά -
ταν, καὶ τότε ἐξετάζει φοβερὰ τὰς πρά-
ξεις καὶ λόγους καὶ ἐνθυμήσεις ὡς Κριτὴς
ἀλάθητος, καὶ ἀπολαμβάνει πᾶς ἕνας κα -
τὰ τὰς πράξεις του, ἄλλος ζωὴν  αἰώνιον
καὶ ἄλλος ἀτελεύτητον κόλασιν. Ἐπιμε-
λεῖσθε δὲ ψυχῆς πράγματος ἀθανάτου.»

Ὁ δὲ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
ἐνουθέτει ὡς ἀκολούθως:

«Τί ζητεῖ ὁ Θεὸς παρὰ σοῦ, ἀδελφέ,
πλὴν τῆς σωτηρίας σου; Ἐὰν δὲ σὺ ἀμε -
λῇς καὶ οὐ βούλῃ σωθῆναι, καὶ τὰς εὐ -
θείας ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ βαδίσαι, καὶ τὰς
ἐντολὰς Αὐτοῦ μὴ θέλῃς ἐπιτελεῖν, σεαυ -
τὸν ἀποκτείνεις, καὶ σεαυτὸν ἐκβάλεις
τοῦ Θείου Νυμφῶνος.»

Εἰ βούλῃ, λέγε καὶ τὰς κατωτέρω δύο
Εὐ χὰς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου καὶ Χρυσοῤῥήμονος εἰς τὴν Παναγίαν

ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ  ΚΑΙ  ΕΥΧΑΙ  ΑΓΙΩΝ 27

MIKRON 1-30.qxp_13 x 9  9/10/18  1:25 PM  Page 27



καὶ Ζωοποιὸν Τριάδα, ἃς καθ᾽ ἑκάστην με -
τὰ τὸ ἐξεγερθῆναι τοῦ ὕπνου ηὔχετο, ὡς καὶ
ἡμεῖς πρὸ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτι-
κοῦ δυ νάμεθα λέγειν.

Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι· Δόξα
Σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀεὶ παρορῶν
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. Δόξα Σοι, Κύριε ὁ
Θεὸς ἡμῶν, ὁ καταξιώσας με καὶ τὴν σή -
μερον θεάσασθαι. Δόξα Σοι, Παναγία Τριὰς
ὁ Θεὸς ἡμῶν. Προσκυνῶ τὴν ἀγαθότητά
Σου τὴν ἀνεκδιήγητον. Ὑμνῶ τὴν μακρο -
θυμίαν Σου τὴν ἀνεξιχνίαστον. Εὐχαριστῶ
καὶ δοξολογῶ τὸ ἄμετρόν Σου ἔλεος, ὅτι
μυρίων κολάσεων καὶ τιμωριῶν ὄντα ἄξιον,
ἐλεεῖς καὶ εὐεργετεῖς με μυρίαις εὐεργε-
σίαις. Δόξα Σοι, Κύριε ὁ Θεός μου, πάν-
των ἕνεκεν.

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, διάνοι -
ξον τὰ ὦτα καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρ-
δίας μου, τοῦ ἀκούειν με τὰ λόγιά Σου καὶ
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συνιέναι καὶ ποιεῖν τὸ θέλημά Σου, ὅτι
«πάροικος ἐγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ. Μὴ ἀποκρύ -
ψῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ τὰς ἐντολάς Σου», ἀλλ᾽
«ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ
κατανοήσω τὰ θαυμάσια ἐκ τοῦ Νόμου
Σου» (Ψαλμ. ΡΙΗ´ 19, 18). Ἐπὶ Σοὶ γὰρ ἐλ πίζω,
ὁ Θεός μου, ἵνα Σύ μου φωτίσῃς τὴν καρ-
δίαν· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν. (P.G. 63, 923 - 924)
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Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ, φορητὴ εἰκὼν
14ου αἰῶνος, Μουσεῖον Μπενάκη, Ἀθῆναι.
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30 ΤΟ ΤΡΙΜΟΡΦΟΝ

«Τὸ Τρίμορφον», ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα, μετὰ τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Τιμίου

Προδρόμου, Ρωσικὴ εἰκών, ἔργον 20οῦ αἰῶνος.
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘ᾽ ΗΜΕΡΑΝ
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ

Ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐγερθεὶς καὶ ἀναστὰς τῆς
κλί νης, στῆθι μετ᾽ εὐλαβείας καὶ φόβου Θε -
 οῦ ὡς ὁ Τελώνης καὶ εἰπέ: (1)

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ -
ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία
Τριάς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε,(2) Παράκλητε, τὸ Πνεῦ -
 μα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ
πάν τα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγα θῶν
καὶ ζωῆς χο ρηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν

ΙΕΡΟΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ 31

(1) Εἰς ὅλας τὰς Ἀκολουθίας, εἴ μεν παρίσταται Ἱε -
ρεύς, λέγει, Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν... 
(2) Κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τοῦ Πάσχα μέχρι τῆς Πεν -
 τηκοστῆς, τὸ Βασιλεῦ Οὐράνιε..., δὲν λέγεται.
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ἡμῖν, καὶ κα θάρι σον ἡμᾶς ἀπὸ πά σης κη -
λῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (1)

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος
Ἀθά νατος ἐλέησον ἡμᾶς. (τρίς)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε,
ἱλά σθη τι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα,
συγχώ ρη σον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπί -
σκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν,
ἕνεκεν τοῦ ὀνόμα τός Σου.

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύ -
ριε, ἐλέησον.

32 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ

(1) Κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Πάσχα, μέχρι καὶ τῆς Ἀπο δό -
σεως τῆς ἑορτῆς, ἀντὶ τοῦ ἀρχικοῦ Ἅγιος ὁ Θεός..., γ´
(3), λέγεται τὸ Χριστὸς ἀνέστη... γ´ (3), καὶ συνεχίζο μεν
μὲ τὸ Δόξα... Καὶ νῦν... Παναγία Τριάς... καὶ τὰ λοιπά..
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγια -
σθήτω τὸ Ὄνομά Σου, ἐλθέτω ἡ Βασιλεία
Σου, γενη θή τω τὸ θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρα -
νῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν
ἐπιού σιον δὸς ἡμῖν σήμερον∙ καὶ ἄφες
ἡμῖν τὰ ὀφειλή ματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦ -
 σαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ-
ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Tὰ ἐφεξῆς Τριαδικά, Ἦχος α´.
Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου, προσπίπτο-

μέν Σοι, Ἀγα θέ, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὸν ὕ -
μνον βο ῶμέν Σοι, Δυνατέ· Ἅγιος, Ἅγιος,

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ 33
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Ἅγιος, εἶ ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέ-
ησον ἡμᾶς.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι. 

Ἦχος β´.
Τῆς κλίνης καὶ τοῦ ὕπνου ἐξεγείρας

με, Κύ ριε, τὸν νοῦν μου φώτισον, καὶ τὴν
καρ δίαν καὶ τὰ χείλη μου ἄνοιξον, εἰς τὸ
ὑμνεῖν Σε, Ἁγία Τριάς· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅ -
γιος, εἶ ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέη-
σον ἡμᾶς. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἦχος γ´.
Ἀθρόον ὁ Κριτὴς ἐπελεύσεται, καὶ ἑ -

κάστου αἱ πράξεις γυμνωθήσονται· ἀλλὰ
φόβῳ κράξωμεν ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός·
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός· διὰ τῆς
Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.

34 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ
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Κύριε, ἐλέησον ιβ´ (12).
Εὐχὴ εὐχαριστήριος μεθ᾽ ἱκεσίας.

Ἐκ τοῦ ὕπνου ἐξανιστάμενος εὐχαρι -
στῶ Σοι, Ἁγία Τριάς, ὅτι διὰ τὴν πολλήν
Σου ἀγαθό τητα καὶ μακροθυμίαν οὐκ ὠρ -
 γίσθης ἐμοὶ τῷ ῥαθύ μῳ καὶ ἁ μαρ τωλῷ,
οὐδὲ συν απώλεσάς με ταῖς ἀνομίαις μου,
ἀλλ᾽ ἐφιλαν θρωπεύσω συνήθως καὶ πρὸς
ἀπόγνωσιν κείμενον ἤγειράς με εἰς τὸ ὀρ -
 θρίσαι καὶ δο ξολογῆσαι τὸ κράτος Σου.
Καὶ νῦν φώτισόν μου τὰ ὄμματα τῆς δια -
νοίας, ἄνοιξόν μου τὸ στόμα, τοῦ μελετᾶν
τὰ λό γιά Σου καὶ συνιέναι τὰς ἐντολάς Σου,
καὶ ποιεῖν τὸ θέλημά Σου, καὶ ψάλλειν Σοι
ἐν ἐξο  μολογή σει καρ δίας, καὶ ἀν υμνεῖν τὸ
Πανάγιον Ὄνο μά Σου, τοῦ Πατρός, καὶ
τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰ ῶ νας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ 35
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Εὐχὴ ἑτέρα.
Δόξα Σοι, Βασιλεῦ, Θεὲ Παντοκράτορ·

ὅτι, τῇ Θείᾳ Σου καὶ φιλανθρώπῳ προ -
νοίᾳ, ἠ ξί ωσάς με τὸν ἁμαρ τωλὸν καὶ ἀνά -
ξιον δοῦλόν Σου ἐξ ὕπνου ἀνα στῆναι καὶ
τυχεῖν τῆς εἰσόδου τοῦ Ἁγίου Σου οἴκου.
Δέξαι, Κύριε, καὶ τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς
μου, ὡς τῶν Ἁ γίων καὶ Νοερῶν Σου Δυ -
νά μεων· καὶ εὐδόκη σον, ἐν καρ δίᾳ κα θα -
ρᾷ καὶ πνεύματι ταπεινώσεως, προσενε-
χθῆ  ναί Σοι τὴν ἐκ τῶν ῥυπαρῶν χει λέ ων
μου αἴ νε   σιν· ὅπως κἀγὼ κοινωνὸς γένω-
μαι τῶν φρονίμων παρθένων, ἐν φαιδρᾷ
λαμπηδόνι τῆς ψυχῆς μου, καὶ δοξάζω
Σὲ τὸν ἐν Πατρὶ καὶ Πνεύματι δο ξαζό -
μενον Θεὸν Λόγον. Ἀμήν.

Μετανοίας γ´ (3).
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-

σωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

36 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ

MIKRON 31-58.qxp_13 x 9  9/10/18  1:27 PM  Page 36



Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-
σωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-
σωμεν Αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ
Θεῷ ἡμῶν.

Ψαλμὸς Ν΄ (50).
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔ -

λεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρ -
μῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας
μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν
με.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω,
καὶ ἡ ἁ μαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ
παντός.

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐν -
ώπι όν Σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς
ἐν τοῖς λόγοις Σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρί -
νεσθαί Σε.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ 37
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Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ
ἐν ἁ μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδη -
λα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλω -
σάς μοι.

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθή-
σομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκαν -
θήσομαι.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφρο-
σύνην, ἀγαλ λιάσονται ὀστέα τεταπεινω-
μένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν
ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου
ἐξά  λειψον.

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ
Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς
ἐγκάτοις μου.

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου
Σου καὶ τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀν -
τανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ.

38 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ
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Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτη -
ρίου Σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρι -
ξόν με.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ
ἀσε βεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσι.

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς
τῆς σω τη ρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσ -
σά μου τὴν δικαιοσύνην Σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ
στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου.

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν·
ὁλο καυ τώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμέ-
νον, καρ δίαν συντετριμμένην καὶ τετα-
πεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξου δενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου
τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱε -
ρουσα λήμ.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ 39
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Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
ἀνα φορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν
Σου μόσχους.
Εἶτα ὁ «ΑΜΩΜΟΣ», ἤτοι τὸ ΙΖ´ Κάθισμα τοῦ

Ψαλτηρίου, Ψαλμὸς ΡΙΗ´ (118), καὶ μετ᾽ αὐτόν,
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-

ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰ ώνων. Ἀμήν.

ΤΟ  ΣΥΜΒΟΛΟΝ  ΤΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ
Πιστεύω εἰς Ἕνα Θεόν, Πατέρα Παν -

 το κρά τορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς,
ὁρα τῶν τε πάν  των καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ
τοῦ Πα  τρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν
αἰώ νων. Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν
ἐκ Θεοῦ ἀλη  θινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιη -

40 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ

MIKRON 31-58.qxp_13 x 9  9/10/18  1:27 PM  Page 40



θέντα, ὁμοού σιον τῷ Πα τρί, δι᾽ οὗ τὰ
πάντα ἐγένετο.

Τὸν δι᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ
τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ
τῶν οὐ ρα νῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύ -
ματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου
καὶ ἐνανθρωπή σαντα.

Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Πον-
τίου Πι λάτου, καὶ παθόντα, καὶ ταφέντα.

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ
τὰς Γραφάς. 

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ
καθε ζόμενον ἐκ Δεξιῶν τοῦ Πατρός.

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης, κρῖ -
 ναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὗ τῆς Βασιλεί -
ας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ  Ἅγιον, τὸ Κύριον,
τὸ Ζω ο ποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκ πορευ -
 όμε νον, τὸ σὺν Πα τρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσ -

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ 41
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κυ νούμε νον καὶ συν δοξαζόμε νον, τὸ
λαλῆσαν διὰ τῶν Προ φητῶν.

Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀπο -
 στολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογῶ ἓν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁ -
μαρ τιῶν.

Προσδοκῶ Ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (βλέπε σελ. 32-33).

Ἅγιος ὁ Θεός... γ´ (3). Δόξα... Καὶ νῦν...
Πανα γία Τριάς... Κύριε, ἐλέησον γ´ (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Πάτερ ἡμῶν... Δἰ  εὐχῶν...

Εἴ μεν ἐστὶ Δεσποτικὴ ἢ Θεομητορικὴ
ἑ ορ τή, λέ γομεν τὸ Ἀπολυτίκιον αὐτῆς, Δό -
ξα... τὸ αὐτό, Καὶ νῦν... τὸ Κοντάκιον αὐ τῆς.
Εἰ δ᾽ ἄλλως, τὰ ἀκόλουθα τρο πάρια:

Ἦχος πλ. δ´.
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ

τῆς νυ κτός· καὶ μακάριος ὁ δοῦλος ὃν εὑ -
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ρήσει γρη γοροῦντα· ἀνάξιος δὲ πάλιν ὃν
εὑρήσει ῥαθυ μοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή
μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μὴ τῷ
θανάτῳ παραδοθῇς καὶ τῆς Βασιλείας ἔ -
ξω κλεισθῇς· ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα·
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός· διὰ τῆς
Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι. 

Τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὴν φοβερὰν ἐννο -
 οῦ σα, ψυ χή μου, γρηγόρησον ἀνάπτουσα
λαμπάδα σου ἐν ἐλέῳ φαιδρύνουσα· οὐ
γὰρ οἶδας πότε πρὸς σὲ ἐπελεύσεται ἡ
φωνὴ ἡ λέγουσα· Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος. Βλέπε
οὖν, ψυχή μου, μὴ νυστά ξῃς καὶ μείνῃς
ἔξωθεν κρού ουσα ὡς αἱ πέντε Παρ θένοι·
ἀλλ᾽ ἀγρύπνως καρτέρησον, ἵνα ὑπαν τή -
σῃς Χριστῷ τῷ Θεῷ ἐν ἐλέῳ πίονι, καὶ
δῴη σοι τὸν νυμφῶνα τὸν θεῖον τῆς δό -
ξης Αὐτοῦ.
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Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰ ώ νων. Ἀμήν.

Θεοτοκίον.
Σὲ τὸ ἀπόρθητον τεῖχος, τὸ τῆς σωτη-

ρίας ὀχύρω μα, Θεοτόκε Παρθένε, ἱκετεύ -
ομεν. Τὰς τῶν ἐναντίων βουλὰς διασκέ-
δασον· τοῦ λαοῦ σου τὴν λύπην εἰς χαρὰν
μετάβαλε· τὸν κόσμον σου ἀνακάλεσον·
τοὺς εὐσεβεῖς κραταί ωσον· ὑπὲρ εἰρήνης
τοῦ κόσμου πρέ  σβευε, ὅτι σὺ εἶ, Θεοτόκε,
ἡ ἐλπὶς ἡμῶν.

Κύριε, ἐλέησον μ´ (40 ).
Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν

οὐ ρα νῷ καὶ ἐπὶ γῆς προσκυνούμενος καὶ
δοξαζό με νος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ μακρό -
θυμος, ὁ πολυ έλεος, ὁ πολυεύσπλα γ χνος,
ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καὶ τοὺς ἁμαρ τω -
λοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς σωτη -
ρίαν διὰ τῆς ἐπ αγ γελίας τῶν μελλόν των
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ἀγαθῶν· Αὐτός, Κύριε, πρόσ δεξαι καὶ ἡ -
μῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐν τεύξεις, καὶ
ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς
Σου. Τὰς ψυ χὰς ἡμῶν ἁγίασον· τὰ σώματα
ἅγνισον· τοὺς λογι σμοὺς διόρθωσον· τὰς
ἐννοίας κά θαρον· καὶ ῥῦ σαι ἡμᾶς ἀπὸ πά -
σης θλίψεως, κακῶν καὶ ὀδύνης. Τείχισον
ἡμᾶς Ἁγίοις Σου Ἀγγέλοις, ἵνα, τῇ παρεμ -
βολῇ αὐτῶν φρου ρούμενοι καὶ ὁ δηγού -
μενοι, καταν τήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς
πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐπί γνω σιν τῆς ἀπροσί -
του Σου δόξης· ὅτι εὐ λο γη τὸς εἶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον γ´ (3).
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-

ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐν -
δο ξο τέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν
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ἀδια φθόρως Θεὸν Λό γον τεκοῦσαν, τὴν
ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ-
ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Μαρδαρίου.
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ,

Κύ ριε Υἱὲ Μονογενὲς Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ
Ἅγιον Πνεῦ μα, μία Θεότης, μία Δύναμις,
ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν· καὶ οἷς ἐπί-
στασαι κρίμασι σῶσόν με τὸν ἀνάξιον
δοῦλόν Σου· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰ -
ῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Εὐχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, λεγομένη ἀπὸ 22
Σεπτεμβρίου μέχρι τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων.

Κύριε Παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν Δυ -
νά με ων καὶ πάσης σαρκός, ὁ ἐν ὑψηλοῖς
κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν, καρδί -
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ας τε καὶ νεφροὺς ὁ ἐτάζων, καὶ τὰ κρυ -
πτὰ τῶν ἀνθρώπων σα φῶς ἐπιστάμενος,
τὸ ἄν αρ χον καὶ ἀΐδιον φῶς, παρ᾽ ᾧ οὐκ
ἔστι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκί ασμα·
Αὐτός, ἀθάνατε Βα σιλεῦ, πρόσ δεξαι τὰς
ἱκεσίας ἡμῶν, ἃς κατὰ τὸν παρόντα και ρὸν
τῆς νυκτός, τῷ πλήθει τῶν σῶν οἰκτιρ μῶν
θαῤῥοῦν   τες, ἐκ ῥυπαρῶν πρὸς Σὲ χειλέων
ποιούμεθα· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ πλημ μελήμα -
τα ἡμῶν, τὰ ἐν ἔργῳ καὶ λό γῳ καὶ διανοίᾳ,
ἐκ γνώσεως ἢ ἀ γνωσίας πλημ μεληθέντα
ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ παν τὸς μο -
λυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ναοὺς ἡμᾶς
ποιῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύμα τος. Καὶ δώρησαι
ἡμῖν ἐν ἀγρύ πνῳ καρδίᾳ καὶ νηφούσῃ δια -
νοίᾳ πᾶσαν τοῦ παρόντος βίου τὴν νύκτα
ἡμᾶς διελθεῖν, ἀπεκ δε χο μένους τὴν παρου-
σίαν τῆς λαμπρᾶς καὶ ἐπιφανοῦς ἡμέ ρας
τοῦ Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου
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καὶ Θεοῦ καὶ Σω τῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, ἐν ᾗ μετὰ δόξης ἐπὶ γῆς Κρι τὴς τῶν
ἁπάντων ἐλεύ  σεται, ἑκά στῳ ἀποδοῦ ναι
κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· ἵνα μὴ ἀναπεπτωκό -
τες καὶ ὑπνοῦν  τες, ἀλλ᾽ ἐ γρηγορότες καὶ
διεγηγερμένοι ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἐντολῶν
Αὐτοῦ εὑρε θῶμεν, καὶ ἕτοιμοι εἰς τὴν χα -
ρὰν καὶ εἰς τὸν θεῖον νυμφῶνα τῆς δό ξης
Αὐτοῦ συν εισέλθωμεν, ἔνθα ὁ τῶν ἑορ τα -
ζόν των ἦ χος ὁ ἀκατάπαυστος καὶ ἡ ἀνέκ -
φρα  στος ἡδονὴ τῶν καθορώντων τοῦ Σοῦ
προσώπου τὸ κάλλος τὸ ἄῤῥητον. Σὺ γὰρ
εἶ τὸ ἀλη  θινὸν Φῶς, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιά -
ζον τὰ σύμπαν τα, καὶ Σὲ ὑμνεῖ πᾶσα ἡ
κτίσις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.

Εὐχὴ ἑτέρα τοῦ αὐτοῦ.
Σὲ εὐλογοῦμεν, Ὕψιστε Θεὲ καὶ Κύ -

ριε τοῦ ἐλέους, τὸν ποιοῦντα ἀεὶ μεθ’ ἡ -
μῶν μεγάλα τε καὶ ἀνεξιχνί αστα, ἔνδοξά
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τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, τὸν
παρα σχόντα ἡμῖν τὸν ὕπνον εἰς ἀνάπαυσιν
τῆς ἀσθενείας ἡμῶν καὶ ἄνεσιν τῶν κόπων
τῆς πολυμό χθου σαρκός. Εὐχαριστοῦμέν
Σοι, ὅτι οὐ συναπώ λε σας ἡμᾶς ταῖς ἀνο-
μίαις ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐφιλανθρωπεύσω συνή -
θως, καὶ πρὸς ἀπόγνωσιν κειμένους ἡμᾶς
ἤγει ρας, εἰς τὸ δοξολογῆσαι τὸ κράτος
Σου. Διὸ δυσω ποῦμεν τὴν ἀνείκαστόν
Σου ἀγα θότη τα, φώτισον ἡμῶν τοὺς τῆς
διανοίας ὀφθαλμούς, καὶ τὸν νοῦν ἡμῶν
ἐκ τοῦ βαρέος ὕπνου τῆς ῥαθυμίας ἀνά-
στησον. Ἄνοι ξον ἡμῶν τὸ στόμα καὶ πλή -
ρωσον αὐτὸ τῆς Σῆς αἰνέσεως, ὅπως ἂν
δυνηθῶμεν ἀπερισπά στως ᾄδειν τε καὶ
ψάλ λειν καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι, τῷ ἐν
πᾶσι καὶ ὑπὸ πάντων δοξαζομένῳ Θεῷ,
τῷ Ἀνάρχῳ Πα τρί, σὺν τῷ Μονογενεῖ
Σου Υἱῷ, καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ
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ζωο ποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μετανοίας γ´ (3).
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-

σωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-

σωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-

σωμεν Αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ
Θεῷ ἡμῶν.

Ψαλμὸς ΡΚ´ (120 ).
ᾞρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη

ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου.
Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποι -

ή σαν τος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου, μη -

δὲ νυ στάξῃ ὁ φυλάσσων σε.
Ἰδού, οὐ νυστάξει, οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυ -

λάσ  σων τὸν Ἰσραήλ.
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Κύριος φυλάξοι σε, Κύριος σκέποι σοι
ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου.

Ἡμέρας ὁ Ἥλιος οὐ συγκαύσει σε, οὐ -
δὲ ἡ Σελήνη τὴν νύκτα.

Κύριος φυλάξοι σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ·
φυ λάξοι τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος.

Κύριος φυλάξοι τὴν εἴσοδόν σου καὶ
τὴν ἔ ξοδόν σου, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ
αἰῶνος.

Ψαλμὸς ΡΛΓ´ (133 ).
Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες

οἱ δοῦλοι Κυρίου. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ
Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν.

Ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν
εἰς τὰ ἅγια, καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον.

Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών, ὁ ποι-
ήσας τὸν Οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.
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ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (βλέπε σελ. 32-33).
Ἅγιος ὁ Θεός... γ´ (3). Δόξα... Καὶ νῦν...

Πανα γία Τριάς... Κύριε, ἐλέησον γ´ (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Πάτερ ἡμῶν... Δἰ  εὐχῶν...

Καὶ τὰ τροπάρια ταῦτα: Ἦχος πλ. δ´.
Μνήσθητι, Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν δού -

λων Σου, καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον συγχώ -
ρη σον· οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος εἰμὴ Σύ,
ὁ δυνάμενος καὶ τοῖς μετα στᾶσι δοῦναι
τὴν ἀνά παυσιν.

Ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα
οἰ κο νομῶν, καὶ τὸ συμφέρον πᾶσιν ἀπο-
νέμων, μό νε Δημιουργέ, ἀνάπαυσον, Κύ -
ριε, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων Σου· ἐν Σοὶ
γὰρ τὴν ἐλπί δα ἀνέθεντο, τῷ ποιητῇ καὶ
πλάστῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι.

Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ,
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τὰς ψυ χὰς τῶν δούλων Σου, ἔνθα οὐκ ἔστι
πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ
ἀτελεύτητος.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰ ώ νων. Ἀμήν.

Θεοτοκίον.
Μακαρίζομέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θε-

οτόκε Παρθένε· ἐν σοὶ γὰρ ὁ ἀχώρητος
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν χωρηθῆναι ηὐδό-
κησε. Μακάριοι ἐσμὲν καὶ ἡμεῖς προστα -
σίαν σε ἔχοντες· ἡμέρας γὰρ καὶ νυκτὸς
πρεσβεύεις ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ τὰ σκῆπτρα
τῆς βασιλείας ταῖς σαῖς ἱκεσίαις κρα τύνον -
ται· διὸ ἀνυμνοῦντες βο ῶ μέν σοι· Χαῖρε
κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Κύριε, ἐλέησον ιβ´ (12 ). 
Καὶ εὐθέως τὴν εὐχὴν ταύτην:

Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι ἀνα -
στά  σε ως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων πα -
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τέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ πάντων τῶν
ἐν εὐσε βείᾳ καὶ πίστει τελειωθέντων, καὶ
συγχώ ρησον αὐτοῖς πᾶν πλημμέλημα, ἑ -
κούσιόν τε καὶ ἀκού σιον, ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ
ἢ κατὰ διάνοιαν πλημμε ληθὲν ὑπ᾽ αὐτῶν.
Καὶ κατασκήνωσον αὐτοὺς ἐν τόποις φω -
τεινοῖς, ἐν τόποις χλοεροῖς, ἐν τόποις ἀνα -
ψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα πᾶσα ὀδύ νη, λύπη,
καὶ στεναγμός, ὅπου ἡ ἐπισκοπὴ τοῦ προσ -
ώπου Σου εὐφραίνει πάντας τοὺς ἀπ᾽ αἰῶ -
νος Ἁγίους Σου. Χάρισαι αὐτοῖς καὶ ἡ μῖν
τὴν Βα σιλείαν Σου καὶ τὴν μέθεξιν τῶν
ἀφρά στων καὶ αἰωνίων Σου ἀγαθῶν, καὶ
τῆς Σῆς ἀπεράν  του καὶ μακαρίας ζωῆς
τὴν ἀπόλαυσιν. Σὺ γὰρ εἶ ἡ ζωή, ἡ ἀνά-
στασις, καὶ ἡ ἀνάπαυσις τῶν κεκοι μημέ -
νων δούλων Σου, Χρι στὲ ὁ Θεὸς ἡ μῶν,
καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ
Ἀνάρ χῳ Σου Πατρί, καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ
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Ἀγαθῷ καὶ Ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν
καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,
Ἀμήν.

Ὑπερένδοξε, Ἀειπάρθενε, εὐλογημένη
Θε ο   τόκε, προσάγαγε τὴν ἡμετέραν προσ -
ευ χὴν τῷ Υἱῷ Σου καὶ Θεῷ ἡμῶν, καὶ αἴ -
τησαι, ἵνα σώσῃ διὰ σοῦ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου.
Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου

ὁ Υἱ ός, σκέ πη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατί-
θημι, Μῆ τερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ
τὴν σκέ πην σου.
Συμφώνως πρὸς ἀρχαίαν παράδοσιν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους προστίθενται καὶ τὰ ἀκόλουθα τροπάρια:

Ἦχος πλ. β´.
Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς·

πά σης γὰρ ἀ πολογίας ἀποροῦντες, ταύτην
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Σοι τὴν ἱκεσίαν, ὡς Δεσπότῃ, οἱ ἁ μαρτω -
λοὶ προσφέρομεν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι.

Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπὶ Σοὶ γὰρ πε -
ποίθα μεν, μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν σφόδρα, μηδὲ
μνη σθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐπίβλε -
ψον καὶ νῦν, ὡς εὔσπλαγχνος, καὶ λύ τρω -
σαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐ χθρῶν ἡμῶν· Σὺ γὰρ εἶ
Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς λαός Σου, πάντες
ἔργα χειρῶν Σου, καὶ τὸ Ὄνομά Σου ἐπι-
κεκλήμεθα.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰ ώ νων. Ἀμήν.

Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον
ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες
εἰς σέ, μὴ ἀ στοχήσωμεν, ῥυσθείημεν διὰ
σοῦ τῶν πε ριστά σεων· σὺ γὰρ εἶ ἡ σω-
τηρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν.
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Κύριε, ἐλέησον μ´ (40). Δόξα... Καὶ νῦν...
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐν -

δο ξο τέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν
ἀδια φθόρως Θεὸν Λό γον τεκοῦσαν, τὴν
ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Δόξα... Καὶ νῦν... Κύριε, ἐλέησον γ´
(3), ἐν ὀνόματι Κυρίου, (Πάτερ Ἅγιε),
εὐλόγησον. Καὶ Ἀπόλυσις ὑπὸ τοῦ Ἱερέως.
Ἀπόντος δὲ τοῦ Ἱερέως, λέγομεν:

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐ -
λέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΤΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ
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Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ  ΟΡΘΡΟΥ
Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,

Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐ -
λέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.(1)

Μετανοίας γ´ (3).
Δεῦτε(2) προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ -

σωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-

σωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-

σωμεν Αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ
Θεῷ ἡμῶν.

(1) Τῇ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ, μετὰ τὸ Δι᾽ εὐχῶν... λέ-
γομεν τὸ Τρισάγιον, σελ. (32-33), Ἅγιος ὁ Θεός... γ´ (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Παναγία Τριάς... Κύριε, ἐλέησον γ´
(3). Δόξα... Καὶ νῦν... Πάτερ ἡμῶν... Δι᾽ εὐχῶν...Κύριε,
ἐλέησον ιβ´ ( 12), Δεῦτε προσκυνήσωμεν... γ´ (3).
(2) Κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Πάσχα, μέχρι καὶ τῆς Ἀ -
ποδόσεως τῆς ἑορτῆς, ἀντὶ τοῦ Δεῦτε προσκυνήσω -
μεν..., ψάλλεται τὸ Χριστὸς ἀνέστη... γ´ (3).
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Ψαλμὸς ΙΘ´ (19).
Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλί-

ψεως, ὑπερ ασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ
Θεοῦ Ἰακώβ.

Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου
καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου.

Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ
ὁλο καύ τωμά σου πιανάτω. 

Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου
καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι. 

Ἀγαλλιασόμεθα ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου
καὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγα -
λυνθησό μεθα. 

Πληρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήματά
σου. Νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσε Κύριος τὸν
χριστὸν αὐ τοῦ. 

Ἐπακούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου
αὐ τοῦ· ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς δε-
ξιᾶς αὐ τοῦ. 
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Οὗτοι ἐν ἅρμασι, καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις,
ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν
ἐπικαλεσόμεθα.

Αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσαν,
ἡμεῖς δὲ ἀνέ στημεν καὶ ἀνωρθώθημεν. 

Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάκου -
σον ἡμῶν, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά
Σε.

Ψαλμὸς Κ´ (20).
Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει Σου εὐφρανθή-

σεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ Σου
ἀγαλ λιά σε ται σφόδρα.

Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδω -
κας αὐτῷ, καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων
αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν. 

Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις
χρη στότητος· ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν
αὐτοῦ στέ φανον ἐκ λίθου τιμίου. 

Ζωὴν ᾐτήσατό Σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ
μακρό τητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 
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Μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ
Σου· δό ξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπιθή-
σεις ἐπ᾿ αὐ τόν.

Ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα
αἰ ῶ νος· εὐ φρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ
τοῦ προσ ώπου Σου.

Ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον· καὶ
ἐν τῷ ἐλέει τοῦ Ὑψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ.

Εὑρεθείη ἡ χείρ Σου πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς
Σου· ἡ δεξιά Σου εὕροι πάντας τοὺς μι -
σοῦν τάς Σε.

Ὅτι θήσεις αὐτοὺς ὡς κλίβανον πυρὸς
εἰς και ρὸν τοῦ προσώπου Σου· Κύριος
ἐν ὀργῇ αὐ τοῦ συν ταράξει αὐτούς, καὶ
καταφάγεται αὐ τοὺς πῦρ.

Τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀπολεῖς
καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων.

῞Οτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά, διελογίσαντο
βου λὰς αἷς οὐ μὴ δύνωνται στῆναι. 
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Ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· ἐν τοῖς περι -
λοί ποις Σου ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπον αὐ -
τῶν. 

Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει Σου·
ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας
Σου.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰ ώνων. Ἀμήν.

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (βλέπε σελ. 32-33).
Ἅγιος ὁ Θεός... γ´ (3). Δόξα... Καὶ νῦν...

Πανα γία Τριάς... Κύριε, ἐλέησον γ´ (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Πάτερ ἡμῶν... Δἰ  εὐχῶν...

Καὶ τὰ ἐφεξῆς τροπάρια:
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου, καὶ εὐ -

λόγησον τὴν κληρονομίαν Σου, νίκας τοῖς
βασιλεῦ σι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος,
καὶ τὸ Σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ Σου
πολίτευμα.
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι.

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως,
τῇ ἐπω   νύ μῳ Σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰ -
κτιρ μούς Σου δώρη σαι, Χριστὲ ὁ Θεός·
εὔ φρα νον ἐν τῇ δυνάμει Σου τοὺς πιστοὺς
βασι λεῖς ἡμῶν, νί κας χορηγῶν αὐτοῖς κα τὰ
τῶν πολεμίων. Τὴν συμ μαχίαν ἔχοιεν τὴν
σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰ ώνων. Ἀμήν.

Θεοτοκίον.
Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε,

μὴ παρί δῃς, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, παν -
 ύμνη τε Θεοτόκε· στήριξον Ὀρθοδόξων
πολι τείαν, σῷζε οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν,
καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην·
διότι ἔ τεκες τὸν Θεόν, μόνη εὐλογημένη.

Κύριε, ἐλέησον γ´ (3). 
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    Εἰ μὲν πάρεστιν ἱερεύς, λέγομεν τὸ Ἐν
ὀνό ματι Κυρίου, Πάτερ Ἅγιε, εὐλόγησον.
Εἰ δ᾽ οὐ, εὐθέως τό:
    Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέη -
 σον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ο ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ (1)

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰ -
ρή νη, ἐν ἀν θρώποις εὐδοκία. (τρίς)

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ
στό μα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου.
(δίς)

Ψαλμὸς Γ´ (3).
Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές

με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾽ ἐμέ.
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Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι
σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ.

Σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα
μου, καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.

Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ
ἐπή  κουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ.

Ἐγὼ δὲ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξη-
γέρθην, ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.

Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ,
τῶν κύ κλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.

Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με ὁ Θεός μου,
ὅτι Σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνον-
τάς μοι ματαίως· ὀδόντας ἁμαρτωλῶν
συνέτριψας.

Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν
λαόν Σου ἡ εὐλογία Σου.

Καὶ πάλιν.
Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρ-

θην, ὅτι Κύ ριος ἀντιλήψεταί μου.
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Ψαλμὸς ΛΖ´ (37).
Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ Σου ἐλέγξῃς με,

μηδὲ τῇ ὀρ γῇ Σου παιδεύσῃς με.
Ὅτι τὰ βέλη Σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ

ἐπε στήρι ξας ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν χεῖρά Σου.
Οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ

προσ  ώπου τῆς ὀργῆς Σου· οὐκ ἔστιν εἰ -
ρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου
τῶν ἁμαρτιῶν μου.

Ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῇραν τὴν κε -
φα λήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύν-
θησαν ἐπ᾽ ἐμέ.

Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλω-
πές μου, ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης
μου.

Ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως
τέ λους, ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων
ἐπο ρευ όμην.

Ὅτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγ μά -
 των, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου.
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Ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα,
ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου.

Κύριε, ἐναντίον Σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία
μου, καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ
ἀπεκρύβη.

Ἡ καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέ
με ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλ -
μῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ᾽ ἐμοῦ.

Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐν -
αν τίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ
ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρό θεν ἔστησαν.

Καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυ -
χήν μου· καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι
ἐλάλησαν ματαιότητας, καὶ δολιότητας
ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν.

Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον, καὶ
ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ.

Καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀ -
κούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ
ἐλεγμούς.
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Ὅτι ἐπὶ Σοί, Κύριε, ἤλπισα· Σὺ εἰσα -
κού σῃ, Κύ ριε, ὁ Θεός μου.

Ὅτι εἶπον· μήποτε ἐπιχαρῶσι μοι οἱ
ἐ χθροί μου· καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας
μου, ἐπ᾽ ἐμὲ ἐμεγαλοῤ ῥημόνησαν.

Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, καὶ ἡ ἀλ -
 γη δών μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντός.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ,
καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου.

Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι, καὶ κεκραταί-
ωνται ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μι -
σοῦν τές με ἀδίκως.

Οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγα -
θῶν ἐνδιέ βαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον ἀ -
γα θωσύνην.

Μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε· ὁ Θεός
μου, μὴ ἀπο  στῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ.

Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε
τῆς σωτη ρίας μου.
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Καὶ πάλιν.
Μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε· ὁ Θεός

μου, μὴ ἀπ ο στῇς ἀπ᾽ ἐμοῦ.
Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε

τῆς σωτη ρίας μου.
Ψαλμὸς ΞΒ´ (62).

Ὁ Θεός, ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω·
ἐδί ψη σέ Σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς Σοι
ἡ σάρξ μου, ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ
ἀν ύδρῳ.

Οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην Σοι, τοῦ ἰδεῖν
τὴν δύναμίν Σου καὶ τὴν δόξαν Σου.

Ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός Σου ὑπὲρ ζωάς·
τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί Σε.

Οὕτως εὐλογήσω Σε ἐν τῇ ζωῇ μου, καὶ
ἐν τῷ ὀνόματί Σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου.

Ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλη-
σθείη ἡ ψυχή μου, καὶ χείλη ἀγαλλιά-
σεως αἰνέσει τὸ στόμα μου.
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Εἰ ἐμνημόνευόν Σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς
μου, ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς Σέ.

Ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου, καὶ ἐν τῇ
σκέπῃ τῶν πτερύγων Σου ἀγαλλιάσομαι.

Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω Σου· ἐ -
μοῦ δὲ ἀν τελάβετο ἡ δεξιά Σου.

Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυ -
χήν μου· εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα
τῆς γῆς· παρα δοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομ-
φαίας, μερίδες ἀλω πέκων ἔσονται.

Ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ
Θεῷ· ἐπαι νεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐ -
τῷ· ὅτι ἐν ε φράγη στό μα λαλούντων ἄδικα.

Καὶ πάλιν.
Ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς Σέ, ὅτι

ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ
τῶν πτερύ γων Σου ἀγαλλιάσομαι.

Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω Σου· ἐ -
μοῦ δὲ ἀντε λάβετο ἡ δεξιά Σου.
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ -
ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώ νων. Ἀμήν. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλού -
ϊα, Ἀλ ληλούϊα, Δόξα Σοι ὁ Θε ός γ´ (3).
Κύριε, ἐλέησον γ´ (3). Δόξα Πατρὶ καὶ
Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ψαλμὸς ΠΖ´ (87).
Κύριε, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέ -

ρας ἐκέκρα ξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον Σου.
Εἰσελθέτω ἐνώπιόν Σου ἡ προσευχή

μου, κλῖνον τὸ οὖς Σου εἰς τὴν δέησίν μου.
Ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου, καὶ

ἡ ζωή μου τῷ ᾍδῃ ἤγγισε.
Προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόν -

των εἰς λάκ κον· ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος
ἀβοή θη τος, ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος.

Ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τά -
φῳ, ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι, καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς
χειρός Σου ἀπώσθη σαν.
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Ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν
σκοτει νοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου.

Ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός Σου, καὶ
πάν  τας τοὺς μετεωρισμούς Σου ἐπήγαγες
ἐπ᾽ ἐμέ.

Ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ᾽ ἐ -
μοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς· παρε -
δόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευ όμην.

Οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτω -
χεί ας· ἐκέκραξα πρὸς Σέ, Κύριε, ὅλην τὴν
ἡμέραν· διεπέτασα πρὸς Σὲ τὰς χεῖράς μου.

Μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια; ἢ
ἰα τροὶ ἀναστήσουσι, καὶ ἐξομολογήσον -
ταί Σοι;

Μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός
Σου, καὶ τὴν ἀλήθειάν Σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ;

Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυ -
μάσιά Σου, καὶ ἡ δικαιοσύνη Σου ἐν γῇ
ἐπιλελη σμένῃ;
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Κᾀγὼ πρὸς Σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, καὶ
τὸ πρωῒ ἡ προσευχή μου προφθάσει Σε.

Ἵνα τί, Κύριε, ἀπωθῇ τὴν ψυχήν μου,
ἀπο στρέφεις τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ᾽ ἐμοῦ;

Πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεό -
τητός μου· ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ
ἐξη πορήθην.

Ἐπ᾽ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί Σου, οἱ φο-
βερισμοί Σου ἐξετάραξάν με.

Ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ, ὅλην τὴν
ἡμέ ραν περιέσχον με ἅμα.

Ἐμάκρυνας ἀπ  ̓ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον,
καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.

Καὶ πάλιν.
Κύριε, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέ -

ρας ἐκέκρα ξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον Σου.
Εἰσελθέτω ἐνώπιόν Σου ἡ προσευχή

μου, κλῖνον τὸ οὖς Σου εἰς τὴν δέησίν μου.
Ψαλμὸς ΡΒ´ (102).

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ
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πάν   τα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ Ἅγιον
Αὐτοῦ.

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ
μὴ ἐ πι λαν θάνου πάσας τὰς ἀνταποδό-
σεις Αὐ τοῦ.

Τὸν εὐϊλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας
σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου.

Τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν
σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰ -
κτιρμοῖς.

Τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυ -
μίαν σου· ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ
νεότης σου.

Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος, καὶ κρῖ -
μα πᾶ σι τοῖς ἀδικουμένοις.

Ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς Αὐτοῦ τῷ Μωϋσῇ,
τοῖς υἱ οῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήματα Αὐτοῦ.

Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μα -
κρό θυμος καὶ πολυέλεος· οὐκ εἰς τέλος
ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ.
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Οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν
ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀντα -
πέδωκεν ἡμῖν.

Ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ
τῆς γῆς, ἐ κραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος
Αὐ τοῦ ἐπὶ τοὺς φοβου μένους Αὐτόν. 

Καθ᾽ ὅσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυ -
 σμῶν, ἐ μά κρυνεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὰς ἀνομί ας
ἡμῶν.

Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτεί-
ρησε Κύ ριος τοὺς φοβουμένους Αὐτόν·
ὅτι Αὐτὸς ἔ γνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνή-
σθη ὅτι χοῦς ἐσμέν.

Ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐ -
τοῦ, ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξαν-
θήσει.

Ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ
ὑπάρ ξει, καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τό -
πον αὐτοῦ.

Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶ -
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νος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβου-
μένους Αὐτόν.

Καὶ ἡ δικαιοσύνη Αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν,
τοῖς φυ λάσσουσι τὴν διαθήκην Αὐτοῦ καὶ
μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν Αὐτοῦ τοῦ ποι -
ῆ σαι αὐτάς.

Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν
θρόνον Αὐ τοῦ, καὶ ἡ Βασιλεία Αὐτοῦ
πάντων δεσπόζει.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον πάντες οἱ Ἄγγε -
λοι Αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν
λόγον Αὐ  τοῦ, τοῦ ἀ κοῦ σαι τῆς φωνῆς
τῶν λόγων Αὐτοῦ.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον πᾶσαι αἱ Δυνά-
μεις Αὐτοῦ, λειτουργοὶ Αὐτοῦ, οἱ ποιοῦν -
τες τὸ θέ λημα Αὐτοῦ.

Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔργα Αὐ -
τοῦ· ἐν παντὶ τόπῳ τῆς Δεσποτείας Αὐ -
τοῦ, εὐ λόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

Καὶ πάλιν.
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Ἐν παντὶ τόπῳ τῆς Δεσποτείας Αὐτοῦ,
εὐ λόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

Ψαλμὸς ΡΜΒ´ (142).
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου,

ἐνώ τισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ
Σου, εἰσά κουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ
Σου.

Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ
δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώ-
πιόν Σου πᾶς ζῶν.

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν
μου, ἐταπεί νωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.

Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς
αἰῶ  νος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ πνεῦ μά
μου, ἐν ἐμοὶ ἐταρά χθη ἡ καρδία μου.

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτη -
σα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιήμασι
τῶν χειρῶν Σου ἐμελέτων. 

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου· ἡ
ψυ χή μου ὡς γῆ ἄνυδρός Σοι.
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Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε
τὸ πνεῦμά μου.

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ’
ἐ μοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνου -
σιν εἰς λάκ κον.

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔ -
λεός Σου, ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα.

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν, ἐν ᾗ πορεύ -
 σο μαι, ὅτι πρὸς Σὲ ᾖρα τὴν ψυχήν μου.

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε,
πρὸς Σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποι -
εῖν τὸ θέλη μά Σου, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Τὸ Πνεῦμά Σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με
ἐν γῇ εὐ θείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου,
Κύριε, ζήσεις με.

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου ἐξάξεις ἐκ θλί-
ψεως τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐν τῷ ἐλέει Σου
ἐξολο θρεύ σεις τοὺς ἐχθρούς μου.

Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας
τὴν ψυ χήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός Σου εἰμί.
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Καὶ πάλιν.
Εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐν τῇ δικαιο -

σύνῃ Σου, καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ
τοῦ δού λου Σου. (δίς)

Τὸ Πνεῦμά Σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει
με ἐν γῇ εὐ θείᾳ.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ -
μα τι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἀλ ληλούϊα, Ἀλ λη  λού -
ϊα, Ἀλ ληλούϊα, Δόξα Σοι ὁ Θε ός γ´ (3),
ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, Δόξα Σοι.
     Εἶτα ψάλλομεν τὸ «Θεὸς Κύριος...», κατὰ
τὸν ἦχον τοῦ Ἀπολυτικίου τὸ ὁποῖον ἀκολου θεῖ
κατὰ τὴν προβλεπομένην Τυπικὴν Διάταξιν.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλο -
 γημέ νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
     Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐ -
πικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. (Ψαλμ.
ΡΔ´ 1)

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
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    Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με,
καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
(Ψαλμ. ΡΙΖ´ 10)

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
    Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ
ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (Ψαλμ.
ΡΙΖ´ 23)

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
     Kαὶ ψάλλομεν τὰ ἀνάλογα Ἀπολυτίκια τῆς
ἡ μέρας ἢ ἐκ τῶν παρατιθεμένων εἰς τὰς σε λί -
δας 211-222. Δόξα..., τὸ αὐτὸ ἢ ἕτερον προβλε -
πό με  νον. Καὶ νῦν..., τὸ ἀντίστοιχον Θεοτοκίον.

Κύριε, ἐλέησον γ´ (3), ἐν ὀνόματι Κυρίου,
(Πάτερ Ἅγιε), εὐλόγησον. Καὶ Ἀπόλυσις ὑπὸ
τοῦ Ἱερέ ως. Ἀπόντος δὲ τοῦ Ἱερέως, λέγομεν:

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐ -
λέ ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΕΞΑΨΑΛΜΟΥ
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Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤῌ
Ἀντὶ τοῦ Θεὸς Κύριος..., ψάλλομεν τὸ Ἀλλη -
λούϊα... γ´ (3), μετὰ τῶν ἐφεξῆς Στίχων:

Ἦχος πλ. δ´.
    Στίχ. α´. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά
μου πρὸς Σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προ -
στάγ ματά σου ἐπὶ τῆς γῆς. (Ἡσ. ΚΣΤ´ 9)

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. 
    Στίχ. β´. Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοι -
κοῦν   τες ἐπὶ τῆς γῆς. (Ἡσ. ΚΣΤ´ 9)

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. 
    Στίχ. γ´. Ζῆλος λήψεται λαὸν ἀπαίδευ -
τον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται.
(Ἡσ. ΚΣΤ´ 11)

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. 
    Στίχ. δ´. Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε,
πρόσ θες αὐτοῖς κακά, τοῖς ἐνδόξοις τῆς
γῆς. (Ἡσ. ΚΣΤ´ 15)

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.
     Εἶτα ψάλλονται, ὡς ἐν τῇ προηγουμένῃ πε ρι -
 πτώσει ἐσημειώθη, τὰ Ἀπολυτίκια τῆς ἡμέ ρας,
τὸ Θεοτοκίον, καὶ τέλος λέγεται τὸ «Δἰ  εὐχῶν...»
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MIKRON 59-84.qxp_13 x 9  9/10/18  1:27 PM  Page 83



84 Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ K.H.I. ΧΡΙΣΤΟΥ

Φορητὴ εἰκὼν ἐκ Σφάκας Λασιθίου, ἔργον τοῦ 1500,
Βυζαντινὸν καὶ Χριστιανικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν.
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ΙΕΡΟΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ 85

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ´ ΩΡΑΣ

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ -
ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.(1)

Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία
Τριάς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε,(2) Παράκλητε, τὸ Πνεῦ -
 μα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ
πάν τα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγα θῶν
καὶ ζωῆς χο ρηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν
ἡμῖν, καὶ κα θάρι σον ἡμᾶς ἀπὸ πά σης κη -
λῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡ -
μῶν.

(1) Εἰς ὅλας τὰς Ἀκολουθίας, εἴ μεν παρίσταται Ἱε -
ρεύς, λέγει,  Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν... 
(2) Κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τοῦ Πάσχα, μέχρι τῆς
Πεν τηκοστῆς, τὸ Βασιλεῦ Οὐράνιε..., δὲν λέγεται.
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ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (1)

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος
Ἀθά νατος ἐλέησον ἡμᾶς. (τρίς)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε,
ἱλά σθη τι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα,
συγχώ ρη σον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπί -
σκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν,
ἕνεκεν τοῦ ὀνόμα τός Σου.

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύ -
ριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.
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Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγια -
σθήτω τὸ Ὄνομά Σου, ἐλθέτω ἡ Βασιλεία
Σου, γενη θή τω τὸ θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρα -
νῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν
ἐπιού σιον δὸς ἡμῖν σήμερον∙ καὶ ἄφες
ἡμῖν τὰ ὀφειλή ματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦ -
 σαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ-
ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον ιβ´ (12). Δόξα... Καὶ νῦν...
Μετανοίας γ´ (3).

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-
σωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-
σωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-
σωμεν Αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ
Θεῷ ἡμῶν.
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Ψαλμὸς ΠΓ´ (83).
Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά Σου, Κύ -

ριε τῶν δυνάμεων· ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει
ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου.

Ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλ -
λιά σαν το ἐπὶ Θεὸν ζῶντα.

Καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν
καὶ τρυ  γὼν νοσσιὰν ἑαυτῇ, οὗ θήσει τὰ
νοσ σία ἑαυτῆς.

Τὰ θυσιαστήριά Σου, Κύριε τῶν δυνά -
μεων, ὁ Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου. 

Μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ
Σου, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέ-
σουσί Σε.

Μακάριος ἀνὴρ ᾧ ἐστιν ἡ ἀντίληψις
αὐτοῦ παρὰ σοί· ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ
αὐτοῦ διέθετο εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθ -
μῶνος εἰς τὸν τόπον ὃν ἔθετο.

Καὶ γὰρ εὐλογίας δώσει ὁ νομοθετῶν·
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πορεύσον ται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν,
ὀφθήσεται ὁ Θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιών.

Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, εἰσάκου -
σον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι, ὁ Θεὸς
Ἰακώβ.

Ὑπερασπιστὰ ἡμῶν, ἴδε, ὁ Θεός, καὶ
ἐπί βλεψον εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ
Σου.

Ὅτι κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐ -
λαῖς Σου ὑπὲρ χιλιάδας.

Ἐξελεξάμην παραῤῥιπτεῖσθαι ἐν τῷ
οἴκῳ τοῦ Θε οῦ μου μᾶλλον ἢ οἰκεῖν με
ἐν σκηνώ μα σιν ἁμαρτω λῶν.

Ὅτι ἔλεος καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾷ Κύριος,
ὁ Θεὸς χάριν καὶ δόξαν δώσει· Κύριος οὐ
στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοῖς πορευομένοις ἐν
ἀκακίᾳ.

Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, μακάριος
ἄν θρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ Σέ.
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Ψαλμὸς ΠΔ´ (84).
Εὐδόκησας, Κύριε, τὴν γῆν Σου, ἀπέ -

στρε ψας τὴν αἰχμαλωσίαν Ἰακώβ.
Ἀφῆκας τὰς ἀνομίας τῷ λαῷ Σου, ἐκά -

λυψας πά σας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
Κατέπαυσας πᾶσαν τὴν ὀργήν Σου,

ἀπέστρε ψας ἀπὸ ὀργῆς θυμοῦ Σου.
Ἐπίστρεψον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς τῶν σωτη-

ρίων ἡ μῶν, καὶ ἀπόστρεψον τὸν θυμόν
Σου ἀφ᾽ ἡμῶν.

Μὴ εἰς τοὺς αἰῶνας ὀργισθῇς ἡμῖν; ἢ
διατενεῖς τὴν ὀργήν Σου ἀπὸ γενεᾶς εἰς
γενεάν;

Ὁ Θεός, σὺ ἐπιστρέψας ζωώσεις ἡμᾶς,
καὶ ὁ λα ός Σου εὐφρανθήσεται ἐπὶ Σοί.

Δεῖξον ἡμῖν, Κύριε, τὸ ἔλεός Σου, καὶ
τὸ σω τήριόν Σου δῴης ἡμῖν.

Ἀκούσομαι τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ Κύριος
ὁ Θε ός· ὅτι λαλήσει εἰρήνην ἐπὶ τὸν λαὸν
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αὐ τοῦ, καὶ ἐπὶ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ
τοὺς ἐπιστρέφοντας καρ δίαν ἐπ᾽ αὐτόν.

Πλὴν ἐγγὺς τῶν φοβουμένων αὐτὸν τὸ
σωτήριον αὐτοῦ, τοῦ κατασκηνῶσαι δό -
ξαν ἐν τῇ γῇ ἡμῶν.

Ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν, δι-
καιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν.

Ἀλήθεια ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλε, καὶ δι-
καιοσύνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψε.

Καὶ γὰρ ὁ Κύριος δώσει χρηστότητα,
καὶ ἡ γῆ ἡμῶν δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς.

Δικαιοσύνη ἐνώπιον αὐτοῦ προπορεύ -
σεται, καὶ θήσει εἰς ὁδὸν τὰ διαβήματα
αὐτοῦ.

Ψαλμὸς ΠΕ´ (85).
Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς Σου, καὶ ἐπάκου -

σόν μου, ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ.
Φύλαξον τὴν ψυχήν μου, ὅτι ὅσιός εἰ -

μι· σῶσον τὸν δοῦλόν Σου, ὁ Θεός μου,
τὸν ἐλ πίζοντα ἐπὶ Σέ.
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Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι πρὸς Σὲ κε -
κρά ξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν.

Εὔφρανον τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου Σου,
ὅτι πρὸς Σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου.

Ὅτι Σύ, Κύριε, χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς καὶ
πολυέ λεος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις Σε.

Ἐνώτισαι, Κύριε, τὴν προσευχήν μου,
καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου.

Ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου ἐκέκραξα πρὸς
Σέ, ὅτι ἐπήκουσάς μου.

Οὐκ ἔστιν ὅμοιός Σοι ἐν θεοῖς, Κύριε,
καὶ οὐκ ἔστι κατὰ τὰ ἔργα Σου. 

Πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐποίησας, ἥξουσι
καὶ προσ  κυνήσουσιν ἐνώπιόν Σου, Κύριε,
καὶ δο ξάσουσι τὸ ὄνομά Σου.

Ὅτι μέγας εἶ Σὺ καὶ ποιῶν θαυμάσια,
Σὺ εἶ Θεὸς μόνος.

Ὁδήγησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ Σου,
καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ Σου· εὐ -
φρανθήτω ἡ καρδία μου τοῦ φοβεῖσθαι
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τὸ ὄνομά Σου.
Ἐξομολογήσομαί Σοι, Κύριε ὁ Θεός

μου, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ δοξάσω τὸ
ὄνομά Σου εἰς τὸν αἰῶνα.

Ὅτι τὸ ἔλεός Σου μέγα ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐῤ -
ῥύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ ᾅδου κατωτάτου.

Ὁ Θεός, παράνομοι ἐπανέστησαν ἐπ᾽
ἐμέ, καὶ συναγωγὴ κραταιῶν ἐζήτησαν
τὴν ψυχήν μου, καὶ οὐ προέ θεντό Σε ἐνώ -
πιον αὐτῶν.

Καὶ Σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, οἰκτίρμων
καὶ ἐλε ήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος
καὶ ἀλη θινός.

Ἐπίβλεψον ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με· δὸς
τὸ κράτος Σου τῷ παιδί Σου καὶ σῶσον
τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης Σου.

Ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν,
καὶ ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές με καὶ αἰσχυν -
θήτωσαν, ὅτι Σύ, Κύριε, ἐβοήθησάς μοι
καὶ παρεκάλεσάς με. 
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Καὶ πάλιν.
Ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν,

καὶ ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές με καὶ αἰσχυν -
θήτωσαν, ὅτι Σύ, Κύριε, ἐβοήθησάς μοι
καὶ παρεκάλεσάς με.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ -
ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώ νων. Ἀμήν. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλού -
ϊα, Ἀλ ληλούϊα, Δόξα Σοι ὁ Θε ός γ´ (3).
Κύριε, ἐλέησον γ´ (3). Δόξα Πατρὶ καὶ
Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
    Τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς ἡ μέρας ἢ ἐκ τῶν
παρατιθεμένων εἰς τὰς σε λίδας 211-222.
    Τῇ δὲ Μεγάλῃ Τεσσαρα κοστῇ, ἀντ’ αὐ -
τοῦ λέγομεν τὰ ἑξῆς μετὰ τῶν στίχων:

Ὁ ἐν τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ δι᾽ ἡμᾶς σαρκὶ τοῦ
θα νάτου γευσάμενος, νέκρωσον τῆς σαρ -
κὸς ἡμῶν τὸ φρόνη  μα, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ
σῶσον ἡμᾶς.
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Στίχος α´: Ἐγγισάτω ἡ δέησίς μου ἐν -
ώ πιόν Σου, Κύ ριε· κατὰ τὸ λόγιόν Σου
συνέ τι σόν με. (Ψαλμ. ΡΙΗ´ 169)

Ὁ ἐν τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ...
Στίχος β´: Εἰσέλθοι τὸ ἀξίωμά μου ἐ -

νώπιόν Σου, Κύριε· κατὰ τὸ λόγιόν Σου
ῥῦσαί με. (Ψαλμ. ΡΙΗ´ 170)

Ὁ ἐν τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ...
Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας

τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.
Θεοτοκίον.

Ὁ δι᾽ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου καὶ
σταύ ρωσιν ὑπομείνας, Ἀγαθέ, ὁ θανάτῳ
τὸν θάνατον σκυλεύσας καὶ ἔγερσιν δείξας
ὡς Θεός, μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρὶ
Σου· δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν Σου, ἐλεῆ -
μον· δέξαι τὴν τε κοῦσάν Σε Θεοτόκον,
πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ σῶσον,
Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀ πεγνωσμένον.
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Μὴ δὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος, διὰ
τὸ Ὄ νο μά Σου τὸ Ἅγιον, καὶ μὴ διασκεδά -
σῃς τὴν δια θήκην Σου, καὶ μὴ ἀποστήσῃς
τὸ ἔ λεός Σου ἀφ᾽ ἡμῶν, δι᾽ Ἀβραὰμ τὸν
ἠγα πημένον ὑπὸ Σοῦ, καὶ διὰ Ἰσαὰκ τὸν
δοῦλόν Σου, καὶ Ἰσραὴλ τὸν Ἅγιόν Σου.
(Δαν. Γ´, Προσευχὴ Ἀζαρίου, 10-11)

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (βλέπε σελ. 86-87).
Ἅγιος ὁ Θεός... γ´ (3). Δόξα... Καὶ νῦν...

Πανα γία Τριάς... Κύριε, ἐλέησον γ´ (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Πάτερ ἡμῶν... Δἰ  εὐχῶν...

Εἴ μεν ἐστὶ Κυριακή, λέγομεν τὴν Ὑπα-
κοὴν τοῦ ἤχου · ἄλλως τὸ Κοντάκιον τῆς
ἑορτῆς ἢ τοῦ Ἁγίου ἢ τῆς ἡμέ ρας ἐκ τῶν
παρατιθεμένων εἰς τὰς σε λίδας 211-217.

Βλέπων ὁ λῃστὴς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζω -
ῆς ἐπὶ Σταυ ροῦ κρεμάμενον, ἔλεγεν· Εἰ
μὴ Θεὸς ὑπῆρχε σαρκω θεὶς ὁ σὺν ἡμῖν
σταυρωθείς, οὐκ ἂν ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας
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ἐναπέκρυψεν, οὐδὲ ἡ γῆ σειομένη ἐκυμαί -
νετο. Ἀλλ’ ὁ πάντων ἀνεχόμενος, μνήσθη -
τί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν, ζυγὸς δικαιοσύ -

νης εὑρέθη ὁ Σταυρός Σου· τοῦ μὲν κατα -
γο μένου εἰς ᾅδην, τῷ βάρει τῆς βλασφη-
μίας, τοῦ δὲ κουφιζομένου πταισμάτων,
πρὸς γνῶσιν θεολογίας, Χριστὲ ὁ Θεὸς
ἡμῶν, δόξα Σοι.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰ ώ νων. Ἀμήν.

Τὸν Ἀμνὸν καὶ Ποιμένα καὶ Σωτῆρα
τοῦ κόσμου ἐν τῷ Σταυρῷ θεωροῦσα, ἡ
τεκοῦσα ἔ λεγε δακρύου σα· Ὁ μὲν κόσμος
ἀγάλ λεται δεχόμενος τὴν λύτρω σιν, τὰ δὲ
σπλάγχνα μου φλέγονται ὁρώσης Σου τὴν
σταύ ρωσιν, ἣν ὑ πὲρ πάντων ὑπομένεις, ὁ
Υἱὸς καὶ Θεός μου.
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Κύριε, ἐλέησον μ´ (40 ).
Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν

οὐ ρα νῷ καὶ ἐπὶ γῆς προσκυνούμενος καὶ
δοξαζό με νος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ μακρό -
θυμος, ὁ πολυ έλεος, ὁ πολυεύσπλα γ χνος,
ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καὶ τοὺς ἁμαρ τω -
λοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς σωτη -
ρίαν διὰ τῆς ἐπ αγ γελίας τῶν μελλόν των
ἀγαθῶν· Αὐτός, Κύριε, πρόσ δεξαι καὶ ἡ -
μῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐν τεύξεις, καὶ
ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς
Σου. Τὰς ψυ χὰς ἡμῶν ἁγίασον· τὰ σώματα
ἅγνισον· τοὺς λογι σμοὺς διόρθωσον· τὰς
ἐννοίας κά θαρον· καὶ ῥῦ σαι ἡμᾶς ἀπὸ πά -
σης θλίψεως, κακῶν καὶ ὀδύνης. Τείχισον
ἡμᾶς ἁγίοις Σου Ἀγγέλοις, ἵνα, τῇ παρεμ -
βολῇ αὐτῶν φρου ρούμενοι καὶ ὁ δηγού -
μενοι, καταν τήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς
πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐπί γνω σιν τῆς ἀπροσί -
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του Σου δόξης· ὅτι εὐ λο γη τὸς εἶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον γ´ (3).
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-

ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐν -
δο ξο τέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν
ἀδια φθόρως Θεὸν Λό γον τεκοῦσαν, τὴν
ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ-
ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Εὐχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς

ἡ μῶν, ὁ μακροθυμήσας ἐπὶ τοῖς ἡμῶν
πλημ με λή μασι, καὶ ἄχρι τῆς παρούσης
ὥρας ἀγαγὼν ἡ μᾶς, ἐν ᾗ ἐπὶ τοῦ ζωοποιοῦ
ξύλου κρεμάμενος, τῷ εὐ γνώ μονι λῃστῇ
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τὴν εἰς τὸν Παράδεισον ὁδοποίησας εἴσο -
δον, καὶ θανάτῳ τὸν θάνατον ὤλεσας, ἱλά -
σθητι ἡ μῖν τοῖς ἁ μαρτωλοῖς καὶ ἀν αξίοις
δούλοις Σου. Ἡμάρ τομεν γὰρ καὶ ἠ νο μή -
σαμεν, καὶ οὐκ ἐσμὲν ἄξιοι ἄραι τὰ ὄμ -
ματα ἡμῶν, καὶ βλέψαι εἰς τὸ ὕψος τοῦ
οὐρανοῦ, διότι κατελίπομεν τὴν ὁδὸν τῆς
δικαιοσύνης Σου καὶ ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς
θελήμασι τῶν καρδιῶν ἡμῶν. Ἀλλ᾽ ἱκε -
τεύ  ομεν τὴν σὴν ἀνεί καστον ἀγαθότητα.
Φεῖσαι ἡμῶν, Κύ ριε, κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ
ἐλέους Σου, καὶ σῶσον ἡμᾶς διὰ τὸ ὄνομά
Σου τὸ Ἅγιον, ὅτι ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι
αἱ ἡμέραι ἡμῶν. Ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς τοῦ ἀν -
τικειμένου χειρός, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ἁ μαρ -
 τήματα, καὶ νέκρωσον τὸ σαρκικὸν ἡμῶν
φρό νημα· ἵνα τὸν παλαιὸν ἀποθέμενοι ἄν -
 θρω πον, τὸν νέον ἐνδυσώμεθα, καὶ Σοὶ
ζήσωμεν τῷ ἡ με τέρῳ Δεσπότῃ καὶ κηδε-
μόνι· καὶ οὕτω τοῖς Σοῖς ἀκολου θοῦντες
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προστάγμασιν, εἰς τὴν αἰώ νιον ἀνάπαυσιν
καταντήσωμεν, ἔνθα πάν των ἐστὶ τῶν εὐ -
 φραινομένων ἡ κατοικία. Σὺ γὰρ εἶ ἡ ὄν τως
ἀληθινὴ εὐφροσύνη καὶ ἀ γαλλίασις τῶν
ἀγαπώντων Σε, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡ μῶν, καὶ
Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρ -
χῳ Σου Πατρί, καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγα θῷ
καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δόξα... Καὶ νῦν... Κύριε, ἐλέησον γ´
(3), ἐν ὀνόματι Κυρίου, (Πάτερ Ἅγιε),
εὐλόγησον. Καὶ Ἀπόλυσις ὑπὸ τοῦ Ἱερέ ως.
Ἀπόντος δὲ τοῦ Ἱερέως, λέγομεν:

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐ -
λέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΤΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
ΤΗΣ Θ´ ΩΡΑΣ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ´ ΩΡΑΣ 101

MIKRON 85-102.qxp_13 x 9  9/10/18  1:30 PM  Page 101



102 Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Ο
Ι  

ΑΓ
ΙΟ

Ι  
Π

ΑΝ
ΤΕ

Σ 
 Μ

ΕΤ
Α 

 Τ
Η

Σ 
 Α

ΓΙ
ΑΣ

  Τ
ΡΙ

ΑΔ
Ο

Σ
(Σ

ΥΜ
ΒΟ

ΛΙ
ΚΗ

  Ε
ΙΚ

Ω
Ν 

 Τ
Η

Σ 
 Θ

ΡΙ
ΑΜ

ΒΕ
ΥΟ

ΥΣ
Η

Σ 
 Ε

ΚΚ
ΛΗ

ΣΙ
ΑΣ

  Τ
ΟΥ

  Θ
ΕΟ

Υ)

MIKRON 85-102.qxp_13 x 9  9/10/18  1:30 PM  Page 102



ΙΕΡΟΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ 103

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ -
ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Μετανοίας γ´ (3).
Δεῦτε(2) προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ -

σωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-

σωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-

σωμεν Αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ
Θεῷ ἡμῶν.

Προοιμιακὸς Ψαλμὸς ΡΓ´ (103).
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Κύ -

ριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα.
(1) Κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Πάσχα, μέχρι καὶ τῆς Ἀπο -
δόσεως τῆς ἑορτῆς, ἀντὶ τοῦ Δεῦτε προσκυνήσω-
μεν..., γ´ (3), ψάλλεται τὸ Χριστὸς ἀνέστη... γ´ (3).
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Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν
ἐνε δύ σω ἀνα βαλλόμενος φῶς ὡς ἱμά-
τιον.

Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν·
ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ.

Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ
περι πατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.

Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύ-
ματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς
φλόγα.

Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν
αὐ  τῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος.

Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον
αὐ τοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα.

Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς Σου φεύξονται, ἀπὸ
φω νῆς βροντῆς Σου δειλιάσουσιν.

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι
πε δία εἰς τὸν τόπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά.
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Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ
ἐπι στρέ ψουσι καλῦψαι τὴν γῆν.

Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀ -
νὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα.

Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ,
προσ  δέξον ται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν.

Ἐπ᾽ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κα -
τα σκη νώσει, ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώ-
σουσι φωνήν.

Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ,
ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων Σου χορτασθήσε -
ται ἡ γῆ.

Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι
καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων.

Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς, καὶ
οἶνος εὐ φραίνει καρδίαν ἀνθρώπου.

Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ, καὶ
ἄρ τος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.

Χορτασθήσονται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου,
αἱ κέ δροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας.
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Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι· τοῦ
ἐρω διοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν.

Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα
καταφυγὴ τοῖς λαγῳοῖς.

Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς· ὁ ἥλιος
ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ.

Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ· ἐν αὐτῇ
δι ε λεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ.

Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι καὶ
ζη τῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.

Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ
εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.

Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον
αὐ τοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως
ἑσπέρας.

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε·
πάν τα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας· ἐπληρώθη ἡ
γῆ τῆς κτίσεώς Σου.

Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύ-
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χωρος· ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθ-
μός, ζῷα μι κρὰ μετὰ μεγάλων.

Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων
οὗ τος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ.

Πάντα πρὸς Σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι
τὴν τρο φὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον· δόντος
Σου αὐ τοῖς, συλλέξου σιν.

Ἀνοίξαντός Σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα
πλησθή σονται χρηστότητος· ἀποστρέψαν -
 τος δέ Σου τὸ πρόσ ωπον, ταραχθήσονται.

Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκ -
λεί ψου σι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέ -
ψουσιν.

Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά Σου, καὶ κτι -
σθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον
τῆς γῆς.

Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας·
εὐ φρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις
αὐτοῦ.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 107

MIKRON 103-124.qxp_13 x 9  9/10/18  1:32 PM  Page 107



Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν
αὐ τὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων
καὶ κα πνί ζον ται.

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ
τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω.

Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου· ἐγὼ
δὲ εὐ φρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ.

Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς
καὶ ἄνο μοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς.
Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

Καὶ πάλιν.
Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ· ἔθου

σκό τος, καὶ ἐγένετο νύξ.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε,

πάν τα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ μα -

τι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ νας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἀλ ληλούϊα, Ἀλ λη -
 λού ϊα, Ἀλ ληλούϊα, Δόξα Σοι ὁ Θε ός γ´
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(3), ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, Δόξα Σοι.(1)

Ψαλμὸς ΡΜ´ (140).
Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς Σέ, εἰσάκουσόν

μου, εἰσάκουσόν μου, Κύριε· Κύριε, ἐκέ -
κρα ξα πρὸς Σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες
τῇ φωνῇ τῆς δεή σεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέ -
ναι με πρὸς Σέ· εἰσάκουσόν μου, Κύριε.

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυ -
μί αμα ἐνώπιόν Σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν
μου, θυσία ἑσπερινή· εἰσάκουσόν μου,
Κύριε.

Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου,
καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.

Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λό-
γους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προ-
φάσεις ἐν ἁμαρτίαις.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 109
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Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνο -
μί αν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκ -
λεκτῶν αὐτῶν.

Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγ -
ξει με· ἔ λαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω
τὴν κε φαλήν μου.

Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς
εὐ δοκί αις αὐ τῶν· κατεπόθησαν ἐχόμενα
πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν.

Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύν -
θησαν· ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς
γῆς, διε σκορπί σθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ
τὸν ᾅδην.

Ὅτι πρὸς Σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλ-
μοί μου· ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς
τὴν ψυ χήν μου.

Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος ἧς συνεστή -
σαν τό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργα -
ζομέ νων τὴν ἀνομίαν.
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Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ
ἁμαρ τωλοί, κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν
παρέλθω.

Ψαλμὸς ΡΜΑ´ (141).
Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα,

φω νῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην.
Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου·

τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.
Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά

μου, καὶ Σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου.
Ἐν ὁδῷ ταύτῃ ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν

πα γίδα μοι.
Κατενόουν εἰς τὰ δεξιά, καὶ ἐπέβλεπον,

καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με.
Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν

ὁ ἐκ ζητῶν τὴν ψυχήν μου.
Ἐκέκραξα πρὸς Σέ, Κύριε· εἶπα· Σὺ εἶ

ἡ ἐλ πίς μου, μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων.
Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐτα -

πεινώθην σφόδρα.
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Ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με,
ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ. 

Εἰς στίχους ί (10).
Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου,

τοῦ ἐξομο λογήσασθαι τῷ ὀνόματί Σου.  
Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀντα -

πο δῷς μοι.
Εἰς στίχους η´ (8).

Ψαλμὸς ΡΚΘ´ (129).
Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά Σοι, Κύριε· Κύ -

ριε, εἰ σάκου σον τῆς φωνῆς μου.
Γενηθήτω τὰ ὦτά Σου προσέχοντα εἰς

τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.
Εἰς στίχους στ´ (6).

Στιχηρὰ Τροπάρια τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορ -
τῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, δευ τεροῦντες αὐτά.

Στίχος: Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύ -
ριε Κύριε, τίς ὑπο  στήσεται; ὅτι παρὰ Σοὶ
ὁ ἱλασμός ἐστιν. (Ψαλμ. ΡΚΘ´ 3-4)
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Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι.
Βουλὴν προαιώνιον ἀποκαλύπτων σοι,

Κό ρη, Γαβριὴλ ἐφέστηκε, σὲ κατασπα ζό -
με νος καὶ φθεγγό μενος· Χαῖρε γῆ ἄ σπο ρε,
χαῖρε βάτε ἄ φλεκτε, χαῖρε βάθος δυσθεώ -
ρη τον, χαῖρε ἡ γέ φυρα, πρὸς τοὺς οὐ ρα -
νοὺς ἡ μετάγουσα, καὶ κλῖμαξ ἡ μετάρσιος,
ἣν ὁ Ἰα κὼβ ἐθεάσατο· χαῖρε θεία στάμνε
τοῦ Μάννα, χαῖ ρε λύσις τῆς ἀρᾶς, χαῖρε
Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις, μετὰ σοῦ ὁ Κύ ριος.

Στίχος: Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου ὑπέ -
μεινά Σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς
τὸν λόγον Σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν
Κύριον. (Ψαλμὸς ΡΚΘ´ 5-6)

Βουλὴν προαιώνιον....
Στίχος: Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυ -

κτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰ -
σραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. (Ψαλμὸς ΡΚΘ´ 6)

Φαίνῃ μοι ὡς ἄνθρωπος, φησὶν ἡ ἄ -
φθορος Κόρη, πρὸς τὸν Ἀρχιστράτηγον,
καὶ πῶς φθέγ γῃ ῥήματα ὑπὲρ ἄνθρωπον·
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μετ᾽ ἐμοῦ, ἔφης γάρ, τὸν Θεὸν ἔσε  σθαι,
καὶ σκη νώσει ἐν τῇ μήτρᾳ μου, καὶ πῶς
γενή σομαι, λέγε μοι, χωρίον εὐ ρύχωρον,
καὶ τόπος ἁγι άσματος, τοῦ τοῖς Χε ρου -
βεὶμ ἐπιβαίνοντος; Μή με δελεά σῃς ἀπά -
τῃ· οὐ γὰρ ἔγνων ἡδονήν· γάμου ὑπάρ χω
ἀμύητος, πῶς οὖν παῖδα τέξομαι;

Στίχος: Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ
πολ λὴ παρ᾽ Αὐτῷ λύτρωσις· καὶ Αὐ τὸς λυ -
τρώ σεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνο -
μιῶν αὐτοῦ. (Ψαλ μὸς ΡΚΘ´ 7-8)

Φαίνῃ μοι ὡς ἄνθρωπος....
Στίχος: Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ

ἔθνη, ἐ παινέσατε Αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.
(Ψαλμὸς ΡΙΣΤ´ 1)

Θεὸς ὅπου βούλεται, νικᾶται φύσεως
τάξις, φησὶν ὁ Ἀσώματος, καὶ τὰ ὑπὲρ
ἄν θρω πον δια πράττεται. Τοῖς ἐμοῖς πί-
στευε ἀληθέσι ῥήμασι, Παναγία ὑπερ -
άμωμε. Ἡ δὲ ἐβόησε· Γένοιτό μοι νῦν ὡς
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τὸ ῥῆμά σου· καὶ τέξομαι τὸν ἄσαρκον,
σάρκα ἐξ ἐμοῦ δανεισάμενον, ὅπως ἀνα-
γάγῃ τὸν ἄνθρωπον, ὡς μόνος δυνα τός, εἰς
τὸ ἀρ χαῖον ἀξί ωμα διὰ τῆς συγκράσεως. 

Στίχος: Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος Αὐ -
τοῦ ἐφ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου
μένει εἰς τὸν αἰ ῶνα. (Ψαλμὸς ΡΙΣΤ´ 2)

Θεὸς ὅπου βούλεται....
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-

ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰ ώνων. Ἀμήν.

Ἦχος β´. Θεοφάνους.
Τὸ ἀπ᾽ αἰῶνος μυστήριον ἀποκαλύπτε -

ται σήμερον, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς
ἀν θρώπου γίνεται, ἵνα τοῦ χείρονος μετα -
λαβὼν μεταδῷ μοι τοῦ βελτίονος.Ἐ ψεύ -
σθη πάλαι Ἀδάμ, καὶ Θεὸς ἐπιθυμήσας
οὐ γέγονεν· ἄν θρωπος γίνε ται Θεός, ἵνα
θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπ εργάσηται. Εὐ φραινέ -
σθω ἡ κτίσις, χορευ έτω ἡ φύσις, ὅτι Ἀρ -
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χάγγελος Παρθένῳ μετὰ δέους πα ρίστα-
ται, καὶ τὸ Χαῖρε κομίζει, τῆς λύπης ἀν -
τίθετον. Ὁ διὰ σπλάγχνα ἐλέους ἐναν-
θρωπήσας, Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

Ἐπιλύχνιος Εὐχαριστία.
Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου

Πα τρός, Οὐ ρανίου, Ἁγίου, Μάκαρος,
Ἰησοῦ Χρι στέ, ἐλ  θόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου
δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑ σπε ρινόν, ὑμνοῦμεν
Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν.
Ἄξιόν Σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖ σθαι φω-
ναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς·
Διὸ ὁ κόσμος Σὲ δοξάζει.

Τὰ καθ᾽ ἡμέραν Προκείμενα.
Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Ἦχος πλ. δ´.
Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάν τες

οἱ δοῦλοι Κυρίου. (δίς)  (Ψαλμ. ΡΛΓ´ 1)
Στίχος: Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν

αὐ λαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. (Ψαλμ. ΡΛΓ´ 1)
Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον...
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Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, Ἦχος δ´.
Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κε κρα -

 γέναι με πρὸς αὐτόν. (δίς)  (Ψαλμ. Δ´ 4)
Στίχος: Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσή κουσάς

μου, ὁ Θε ὸς τῆς δικαιοσύνης μου. (Ψαλμ.
Δ´ 2)

Κύριος εἰσακούσεταί μου...
Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας, Ἦχος α´.

Τὸ ἔλεός Σου, Κύριε, καταδιώξει με
πά σας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου. (δίς)
(Ψαλμ. ΚΒ´ 6)

Στίχος: Κύριος ποιμαίνει με, καὶ οὐ δέν
με ὑστε ρήσει. (Ψαλμ. ΚΒ´ 1)

Τὸ ἔλεός Σου, Κύριε, καταδιώξει με...
Τῇ Τετάρτη ἑσπέρας, Ἦχος πλ. α´.

Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι Σου σῶσόν με,
καὶ ἐν τῇ δυνάμει Σου κρινεῖς με. (δίς)
(Ψαλμ. ΝΓ´ 3)

Στίχος: Ὁ Θεός, εἰσάκουσον τῆς προσ -
ευχῆς μου. (Ψαλμ. ΝΓ´ 4)
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Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι Σου σῶσόν με...
Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας, Ἦχος πλ. β´.

Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποι -
ή σαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. (δίς)
(Ψαλμ. ΡΚ´ 2)

Στίχος: Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ
ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. (Ψαλμ. ΡΚ´ 1)

Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου...
Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Ἦχος βαρύς.
Ὁ Θεός, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ ἔλεός Σου

προφθάσει με. (δίς)  (Ψαλμ. ΝΗ´ 10-11)
Στίχος: Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου,

ὁ Θεός. (Ψαλμ. ΝΗ´ 1)
Ὁ Θεός, ἀντιλήπτωρ μου εἶ...
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Ἦχος πλ. β´.
Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐν -

ε δύ σατο. (Ψαλμ. ϞΒ´ 1)
Στίχος: Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν, καὶ

περι εζώσατο. (Ψαλμ. ϞΒ´ 1)
Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...
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Στίχος: Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμέ νην,
ἥτις οὐ σαλευθήσεται. (Ψαλμ. ϞΒ´ 1)

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...
Μετὰ τὸ προκείμενον, ἡ παροῦσα εὐχή.
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύ -

τῃ ἀναμαρ τήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐ -
λο γητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων
ἡμῶν, καὶ αἰ νετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ
ὄνομά Σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοι -
 το, Κύριε, τὸ ἔ λεός Σου ἐφ᾽ ἡμᾶς, καθάπερ
ἠλπίσαμεν ἐπὶ Σέ. Εὐλογη τὸς εἶ, Κύριε,
δίδαξόν με τὰ δικαιώματά Σου. Εὐ λογη -
τὸς εἶ, Δέσποτα, συνέ τισόν με τὰ δικαι -
ώματά Σου. Εὐλογη τὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν
με τοῖς δικαιώμασί Σου. Κύριε, τὸ ἔλεός
Σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν
Σου μὴ πα ρί  δῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, Σοὶ
πρέπει ὕμνος, Σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύ μα τι, νῦν
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καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Ἀπόστιχα Προσόμοια ἐκ τῶν Τροπαρίων
τῶν Αἴνων τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Ἦχος α´. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.
Τῶν οὐρανίων ἁψίδων ὁ Γαβριὴλ κατ α -

πτάς, εἰς Ναζαρὲτ ἐπέστη πρὸς Παρθένον
Μαρίαν, βοῶν αὐτῇ τό, Χαῖρε· συλλήψῃ
Υἱὸν τοῦ Ἀδὰμ ἀρχαιό τερον, τὸν ποιητὴν
τῶν ἁπάντων καὶ λυτρωτὴν τῶν βοώντων
σοι τό, Χαῖρε Ἁγνή.

Στίχος: Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ
κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ
σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπι-
θυμήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου. (Ψαλ -
μὸς ΜΔ´ 11-12)

Ὁ Γαβριὴλ τῇ Παρθένῳ τὸ Εὐαγγέλιον
ἐξ οὐρανοῦ κομίσας ἀνεβόα τό, Χαῖρε·
συλ λήψῃ ἐν γαστρί σου τὸν σοὶ χωρητὸν
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καὶ τοῖς πᾶσιν ἀχώρητον· καὶ κυοφόρος
ὀφθήσῃ τοῦ ἐκ Πατρὸς πρὸ Ἑωσφόρου
ἀνατείλαντος.

Στίχος: Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύου σιν
οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ. (Ψαλμὸς ΜΔ´ 13)

Ὁ συναΐδιος Λόγος τοῦ προανάρχου
Πατρός, μὴ χωρισθεὶς τῶν ἄνω, νῦν ἐπέ-
στη τοῖς κάτω, δι᾽ ἄκραν εὐσπλαγχνίαν
οἶκτον λα βὼν τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς ὀλισθή μα -
τος, καὶ τοῦ Ἀδὰμ τὴν πτωχείαν ἀναλα-
βών, ἐμορ φώθη τὸ ἀλλότριον.

Στίχος: Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτω σάν
Σοι καὶ ψαλλάτωσάν Σοι. (Ψαλμὸς ΞΕ´ 4)

Ὁ ἐκ Πατρὸς ἀϊδίως καὶ ἐκ Μητρὸς
χρο νι κῶς, φανερωθεὶς τῷ κόσμῳ, Ὑπερ -
ούσιος Λό γος, μορφὴν δούλου λαμβάνει
καὶ γίνεται σάρξ, μὴ ἐκστὰς τῆς Θεότη-
τος· καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀναπλάττει ἐν τῇ γα -
στρὶ τῆς ἀσπόρως συλλαβού σης Αὐτόν.
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰ ώνων. Ἀμήν.

Ἦχος β´. Κοσμᾶ Μοναχοῦ.
Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριὴλ τῇ Κεχαρι-

τωμένῃ σήμερον· Χαῖρε, ἀνύμφευτε Κόρη
καὶ ἀπειρό γαμε· μὴ καταπλαγῇς τῇ ξένῃ
μου μορφῇ, μηδὲ δειλιάσῃς, Ἀρχάγγελός
εἰμι· ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν ποτέ, νῦν εὐ -
αγγελί ζομαί σοι τὴν χαράν, καὶ μενεῖς
ἄφθορος, καὶ τέξῃ τὸν Κύριον Ἄ χραντε.

Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν Σου, Δέ σπο -
τα, κα τὰ τὸ ῥῆμά Σου, ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶ -
δον οἱ ὀφθαλ μοί μου τὸ σωτήριόν Σου, ὃ
ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν
λαῶν, φῶς εἰς ἀποκά λυψιν ἐθνῶν, καὶ
δόξαν λαοῦ Σου Ἰσραήλ. (Λουκ. Β´ 29-32)

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (βλέπε σελ. 86-87).
Ἅγιος ὁ Θεός... γ´ (3). Δόξα... Καὶ νῦν...
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Πανα γία Τριάς... Κύριε, ἐλέησον γ´ (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Πάτερ ἡμῶν... Δἰ  εὐχῶν...
     Kαὶ ψάλλομεν τὰ ἀνάλογα Ἀπολυτίκια τῆς
ἡ μέρας ἢ ἐκ τῶν παρατιθεμένων εἰς τὰς
σε λίδας 211-222 Δόξα..., τὸ αὐτὸ ἢ ἕτερον
προβλεπό με  νον. Καὶ νῦν..., τὸ ἀν τίστοιχον
Θεοτοκίον.

Δόξα... Καὶ νῦν... Κύριε, ἐλέησον γ´ (3),
ἐν ὀνόματι Κυρίου, (Πάτερ Ἅγιε), εὐλό-
γησον. Καὶ Ἀπόλυσις ὑπὸ τοῦ Ἱερέως. Ἀπόν -
τος δὲ τοῦ Ἱερέως, λέγομεν:

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐ -
λέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΤΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
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124 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ

Τὸ Ὅραμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου (Ἀποκ.
Δ´ 1 - Ε´ 14). Ἀπεικονίζεται ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ ἡ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ, ὁ ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ καθήμενος ἐπὶ
ΘΡΟΝΟΥ, τὸ Ἐσφαγμένον Ἀρνίον, ὁ Χριστός, καὶ
αἱ Ἑπτὰ Λυχνίαι, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Τοιχογραφία
τραπέζης Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.
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ΙΕΡΟΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ 125

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ -
ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.(1)

Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία
Τριάς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε,(2) Παράκλητε, τὸ Πνεῦ -
 μα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ
πάν τα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγα θῶν
καὶ ζωῆς χο ρηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν
ἡμῖν, καὶ κα θάρι σον ἡμᾶς ἀπὸ πά σης κη -
λῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡ -
μῶν. 

(1) Εἰς ὅλας τὰς Ἀκολουθίας, εἴ μεν παρίσταται Ἱε -
ρεύς, λέγει,  Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν... 
(2) Κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τοῦ Πάσχα, μέχρι τῆς
Πεν τηκοστῆς, τὸ Βασιλεῦ Οὐράνιε... δὲν λέγεται.
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ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (1)

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος
Ἀθά νατος ἐλέησον ἡμᾶς. (τρίς)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε,
ἱλά σθη τι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα,
συγχώ ρη σον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπί -
σκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν,
ἕνεκεν τοῦ ὀνόμα τός Σου.

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύ -
ριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.
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(1) Κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Πάσχα, μέχρι καὶ τῆς Ἀπο -
δόσεως τῆς ἑορτῆς, ἀντὶ τοῦ ἀρχικοῦ Ἅγιος ὁ Θεός...,
γ  ́(3), λέγεται τὸ Χριστὸς ἀνέστη... γ  ́(3) καὶ συνεχίζομεν
μὲ τὸ Δόξα... Καὶ νῦν... Παναγία Τριάς... καὶ τὰ λοιπά..
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Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγια -
σθήτω τὸ Ὄνομά Σου, ἐλθέτω ἡ Βασιλεία
Σου, γενη θή τω τὸ θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρα -
νῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν
ἐπιού σιον δὸς ἡμῖν σήμερον∙ καὶ ἄφες
ἡμῖν τὰ ὀφειλή ματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦ -
 σαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ-
ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον ιβ´ (12). Δόξα... Καὶ νῦν...
Μετανοίας γ´ (3).

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-
σωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-
σωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέ-
σωμεν Αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ
Θεῷ ἡμῶν.
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Ψαλμὸς Ν΄ (50).
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔ -

λεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρ -
μῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας
μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν
με.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω,
καὶ ἡ ἁ μαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ
παντός.

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐν -
ώπι όν Σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς
ἐν τοῖς λόγοις Σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρί -
νεσθαί Σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ
ἐν ἁ μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδη -
λα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλω -
σάς μοι.
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Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθή-
σομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκαν -
θήσομαι.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφρο-
σύνην, ἀγαλ λιάσονται ὀστέα τεταπεινω-
μένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν
ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου
ἐξά  λειψον.

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ
Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς
ἐγκάτοις μου.

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου
Σου καὶ τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀν -
τανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ.

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτη -
ρίου Σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρι -
ξόν με.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ
ἀσε βεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσι.
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Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς
τῆς σω τη ρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσ -
σά μου τὴν δικαιοσύνην Σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ
στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου.

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν·
ὁλο καυ τώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμέ-
νον, καρ δίαν συντετριμμένην καὶ τετα-
πεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξου δενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου
τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱε -
ρουσα λήμ.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
ἀνα φορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν
Σου μόσχους.

Ψαλμὸς ΞΘ´ (69).
Ὁ Θεός, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες·

Κύ ριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσον.
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Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ
ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου.

Ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ κα -
ται σχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά.

Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυ-
νόμενοι οἱ λέγοντές μοι, εὖγε, εὖγε.

Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν
ἐπὶ Σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές Σε, ὁ Θεός.

Καὶ λεγέτωσαν διὰ παντός· Μεγαλυν-
θήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτή-
ριόν Σου.

Ἐγὼ δὲ πτωχὸς εἰμὶ καὶ πένης· ὁ Θεός,
βοή θησόν μοι.

Βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ, Κύ -
ριε, μὴ χρο νίσῃς.

Ψαλμὸς ΡΜΒ´ (142).
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου,

ἐνώ τισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ
Σου, εἰσά κουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ
Σου.
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Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ
δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώ-
πιόν Σου πᾶς ζῶν.

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν
μου, ἐταπεί νωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.

Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς
αἰῶ νος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ πνεῦμά
μου, ἐν ἐμοὶ ἐταρά χθη ἡ καρδία μου.

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτη -
σα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιήμασι
τῶν χειρῶν Σου ἐμελέτων. 

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου· ἡ
ψυ χή μου ὡς γῆ ἄνυδρός Σοι.

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε
τὸ πνεῦμά μου.

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ’
ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνου -
σιν εἰς λάκ κον.

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔ -
λεός Σου, ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα.

132 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

MIKRON 125-174.qxp_13 x 9  9/10/18  1:36 PM  Page 132



Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν, ἐν ᾗ πορεύ -
 σομαι, ὅτι πρὸς Σὲ ᾖρα τὴν ψυχήν μου.

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε,
πρὸς Σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποι -
εῖν τὸ θέλη μά Σου, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Τὸ Πνεῦμά Σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με
ἐν γῇ εὐ θείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου,
Κύριε, ζήσεις με.

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου ἐξάξεις ἐκ θλί-
ψεως τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐν τῷ ἐλέει Σου
ἐξολο θρεύ σεις τοὺς ἐχθρούς μου.

Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας
τὴν ψυ χήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰμί.

ΔΟΞΟλΟΓΙΑ
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς

εἰρή νη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
Ὑμνοῦμέν Σε, εὐλογοῦμέν Σε, προσκυ -

 νοῦ μέν Σε, δοξολογοῦμέν Σε, εὐχαριστοῦ -
 μέν Σοι διὰ τὴν μεγά λην Σου δόξαν.
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Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ
Παν τοκρά τορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰη -
σοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ
Υἱὸς τοῦ Πα τρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν
τοῦ κό σμου, ἐλέησον ἡμᾶς ὁ αἴρων τὰς
ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμε -
νος ἐν Δε ξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Ὅτι Σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, Σὺ εἶ μόνος
Κύ ριος, Ἰη σοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ
Πα τρός. Ἀμήν.

Καθ’ ἑκάστην ἑσπέραν εὐλογήσω Σε,
καὶ αἰ νέσω τὸ ὄνομά Σου εἰς τὸν αἰῶνα,
καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γε -
νεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν
με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν Σοι.

Κύριε, πρὸς Σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με
τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά Σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θε -
ός μου.
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Ὅτι παρὰ Σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ Φωτί
Σου ὀψόμεθα φῶς.

Παράτεινον τὸ ἔλεος Σου τοῖς γινώ-
σκουσί Σε.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ
ἀνα μαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέ -
 ρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον
τὸ ὄνομά Σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός Σου ἐφ᾽ ἡμᾶς,
κα θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δι -
καιώ ματά Σου.

Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με
τὰ δι καιώματά Σου.

Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς
δι καιώ μασί Σου.

Κύριε, τὸ ἔλεός Σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ
ἔργα τῶν χειρῶν Σου μὴ παρίδῃς.
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Σοὶ πρέπει αἶνος, Σοὶ πρέπει ὕμνος,
Σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ
καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύμα τι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ
εἰς τοὺς αἰ ῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΤΟ ΣΥΜΒΟλΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Πιστεύω εἰς Ἕνα Θεόν, Πατέρα Παν -

 το κρά τορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς,
ὁρα τῶν τε πάν  των καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ
τοῦ Πα  τρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν
αἰώ νων. Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν
ἐκ Θεοῦ ἀλη  θινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιη -
θέντα, ὁμοού σιον τῷ Πα τρί, δι᾽ οὗ τὰ
πάντα ἐγένετο.

Τὸν δι᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ
τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ
τῶν οὐ ρα νῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύ -
ματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου
καὶ ἐνανθρωπή σαντα.
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Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Πον -
τίου Πι λάτου, καὶ παθόντα, καὶ ταφέντα.

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ
τὰς Γραφάς. 

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ
καθε ζόμενον ἐκ Δεξιῶν τοῦ Πατρός.

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης, κρῖ -
 ναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὗ τῆς Βασιλεί -
ας οὐκ ἔσται τέλος. 

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ  Ἅγιον, τὸ Κύριον,
τὸ Ζω ο ποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκ πορευ -
 όμε νον, τὸ σὺν Πα τρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσ -
κυ νούμε νον καὶ συν δοξαζόμε νον, τὸ λα-
λῆσαν διὰ τῶν Προ φητῶν.

Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀπο -
 στολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογῶ ἓν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁ -
μαρ τιῶν.

Προσδοκῶ Ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
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ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´.
    Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν
γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ
ἐπέστη ὁ ἀ σώ ματος λέγων τῇ Ἀπειρογά -
μῳ· ὁ κλίνας τῇ κατα βάσει τοὺς οὐρανοὺς
χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί· Ὃν
καὶ βλέπων ἐν μή τρᾳ σου λα βόντα δού-
λου μορφήν, ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι· 

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Κοντάκιον αὐτόμελον (δίχορον). Ἦχος πλ. δ .́
    Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρω θεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ᾽
ὡς ἔ χουσα τὸ κράτος ἀ προσμάχητον, ἐκ
παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα
κράζω σοι· 

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
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ΟΙ ΚΔ́ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

    Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐ -
πέμ φθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε (ἐκ
τρίτου, καὶ μεθ᾽ ἑκάστην ἐκ φώνησιν τοῦ
στίχου λέγομεν: Ὑπεραγία Θεο τόκε σῶσον
ἡμᾶς)· καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φω νῇ σωμα -
τούμενόν Σε θεω ρῶν, Κύριε, ἐξίστατο καὶ
ἵστατο κραυγάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα∙
    Χαῖρε, δι᾽ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει· χαῖρε,
δι᾽ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει.
    Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλη-
σις· χαῖρε τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύ-
τρωσις.
    Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπί-
νοις λο  γισμοῖς· χαῖρε, βάθος δυσθεώρη-
τον καὶ Ἀγ γέλων ὀφθαλμοῖς.
    Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέ-
δρα· χαῖ ρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζον -
τα πάν τα.
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    Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν Ἥλιον·
χαῖρε, γα στὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
    Χαῖρε, δι᾽ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις· χαῖ -
ρε, δι᾽ ἧς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
    Βλέπουσα ἡ Ἁγία ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ,
φησὶ τῷ Γα βριὴλ θαρσαλέως· τὸ παράδο -
ξόν σου τῆς φωνῆς, δυσπαράδεκτόν μου
τῇ ψυ χῇ φαίνεται· ἀσπόρου γὰρ συλλή-
ψεως τὴν κύησιν πῶς λέγεις; κράζων·

Ἀλληλούϊα.
    Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ Παρθένος
ζητοῦσα, ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦν τα·
ἐκ λαγόνων ἁγνῶν Υἱὸν πῶς ἐστι τε χθῆ -
ναι δυ νατόν; Λέξον μοι. Πρὸς ἣν ἐκεῖ νος
ἔφησεν ἐν φόβῳ, πλὴν κραυγάζων οὕτω·
    Χαῖρε, βουλῆς ἀποῤῥήτου μύστις· χαῖ -
 ρε, σιγῆς δεομένων πίστις.
    Χαῖρε, τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τὸ προ -
οίμιον· χαῖρε, τῶν δογμάτων αὐτοῦ τὸ κε -
φά λαιον.
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    Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι’ ἧς κατέβη
ὁ Θεός· χαῖρε γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ
γῆς πρὸς οὐρανόν.
    Χαῖρε, τὸ τῶν Ἀγγέλων πολυθρύλητον
θαῦ   μα· χαῖρε, τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρή -
νητον τραῦμα.
    Χαῖρε, τὸ Φῶς ἀῤῥήτως γεννήσασα·
χαῖρε, τὸ πῶς μηδένα διδάξασα.
    Χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν·
χαῖρε, πι στῶν καταυγάζουσα φρένας.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
    Δύναμις τοῦ Ὑψίστου ἐπεσκίασε τότε
πρὸς σύλληψιν τῇ Ἀπειρογάμω, καὶ τὴν
εὔκαρ πον ταύτης νηδὺν ὡς ἀγρὸν ὑπέδει -
ξεν ἡδὺν ἅπασι τοῖς θέλουσι θερίζειν σω -
τηρίαν, ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως·

Ἀλληλούϊα.
    Ἔχουσα Θεοδόχον ἡ Παρθένος τὴν
μή τραν ἀνέ δραμε πρὸς τὴν Ἐλισάβετ· τὸ
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δὲ βρέφος ἐ κείνης, εὐθὺς ἐπιγνὸν τὸν
ταύ της ἀσπασμόν, ἔχαιρε· καὶ ἅλμασιν
ὡς ᾄσμασιν ἐβόα πρὸς τὴν Θεοτόκον∙
    Χαῖρε, βλαστοῦ ἀμαράντου κλῆμα·
χαῖρε, καρποῦ ἀκηράτου κτῆμα.
    Χαῖρε, γεωργὸν γεωργοῦσα φιλάνθρω -
πον· χαῖρε, φυτουργὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν
φύουσα.
    Χαῖρε, ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφορίαν
οἰ  κτιρ μῶν· χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα
εὐθη νίαν ἱλασμῶν.
    Χαῖρε, ὅτι λειμῶνα τῆς τρυφῆς ἀναθάλ -
λεις· χαῖρε, ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμά -
ζεις.
    Χαῖρε, δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα· χαῖ -
ρε, παντὸς τοῦ κόσμου ἐξίλασμα.
    Χαῖρε, Θεοῦ πρὸς θνητοὺς εὐδοκία·
χαῖρε, θνη τῶν πρὸς Θεὸν παῤῥησία.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
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    Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων λογισμῶν ἀμφι -
βό λων, ὁ σώ φρων Ἰωσὴφ ἐταράχθη, πρὸς
τὴν ἄγαμόν σε θεω ρῶν καὶ κλεψίγαμον
ὑπονοῶν, Ἄμεμπτε· μαθὼν δέ σου τὴν
σύλληψιν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ἔφη· 

Ἀλληλούϊα.
    Ἤκουσαν οἱ ποιμένες τῶν Ἀγγέλων
ὑ μνούν των τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ πα ρου -
σίαν· καὶ δρα μόντες ὡς πρὸς ποιμένα, θε -
ωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον ἐν τῇ
γαστρὶ Μαρίας βοσκηθέντα, ἣν ὑμνοῦν -
τες εἶπον·
    Χαῖρε, ἀμνοῦ καὶ ποιμένος Μῆτερ·
χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων.
    Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον·
χαῖρε, Πα ραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.
    Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ
γῇ· χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐ -
ρανοῖς.
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    Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον
στόμα· χαῖρε, τῶν ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκη-
τον θάρσος.
    Χαῖρε, στεῤῥὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα·
χαῖρε, λαμ πρὸν τῆς χάριτος γνώρισμα.
    Χαῖρε, δι᾽ ἧς ἐγυμνώθη ὁ ᾍδης· χαῖρε,
δι᾽ ἧς ἐνε  δύθημεν δόξαν.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
    Θεοδρόμον ἀστέρα θεωρήσαντες μά -
γοι, τῇ τούτου ἠκολούθησαν αἴγλη· καὶ
ὡς λύχνον κρατοῦντες αὐ τόν, δι᾽ αὐτοῦ
ἠρεύνων κραταιὸν ἄνακτα· καὶ φθάσαντες
τὸν ἄφθαστον, ἐχάρησαν Αὐτῷ βοῶν τες· 

Ἀλληλούϊα.
    Ἴδον παῖδες Χαλδαίων, ἐν χερσί τῆς
Παρ  θένου, τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς ἀν -
θρώπους, καὶ Δεσπότην νοοῦντες αὐτόν,
εἰ καὶ δούλου ἔλαβε μορφήν, ἔσπευσαν
τοῖς δώροις θεραπεῦσαι καὶ βοῆσαι τῇ
Εὐλογη μένη·
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    Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μῆτερ· χαῖρε,
αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας.
    Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσα -
σα· χαῖρε, τῆς Τριάδος τοὺς μύστας φωτί -
ζουσα.
    Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβα-
λοῦσα τῆς ἀρ χῆς· χαῖρε, Κύριον φιλάν-
θρωπον ἐ πιδεί ξασα Χριστόν.
    Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη
θρη σκεί ας· χαῖρε, ἡ τοῦ βορβόρου ῥυο-
μένη τῶν ἔργων.
    Χαῖρε, πυρὸς προσκύνησιν παύσασα·
χαῖρε, φλο γὸς παθῶν ἀπαλλάττουσα.
    Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης·
χαῖρε, πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
    Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οἱ Μά γοι
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα, ἐκτε λέ -
σαντές Σου τὸν χρη σμὸν καὶ κηρύξαντές
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Σε τὸν Χριστὸν ἅπασιν, ἀφέντες τὸν Ἡ -
ρῴ δην ὡς ληρώδη, μὴ εἰδότα ψάλλειν·

Ἀλληλούϊα.
    Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ φωτισμὸν ἀλη -
θείας, ἐδίω ξας τοῦ ψεύδους τὸ σκότος, τὰ
γὰρ εἴδωλα ταύτης, Σωτήρ, μὴ ἐνέγκαν -
τά Σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκεν· οἱ τούτων
δὲ ῥυσθέντες ἐβόων πρὸς τὴν Θεοτόκον·
    Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων· χαῖ -
ρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.
    Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσα -
σα· χαῖρε, τῶν εἰδώλων τὸν δόλον ἐλέγ-
ξασα.
    Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ
τὸν νοητόν· χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς
διψῶν τας τὴν ζωήν.
    Χαῖρε, πύρινε στῦλε ὁδηγῶν τοὺς ἐν
σκότει· χαῖ ρε, σκέπη τοῦ κόσμου, πλατυ -
τέρα νεφέλης.
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    Χαῖρε, τροφή τοῦ μάννα διάδοχε· χαῖ -
ρε, τρυφῆς ἁγίας διάκονε.
    Χαῖρε, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας· χαῖρε, ἐξ
ἧς ῥέει μέλι καὶ γάλα.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
    Μέλλοντος Συμεῶνος τοῦ παρόντος
αἰ ῶνος μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπε -
δόθης ὡς βρέ φος αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐγνώσθης
τούτῳ καὶ Θεὸς τέλει ος, διόπερ ἐξεπλάγη
Σου τὴν ἄῤῥητον σοφίαν, κράζων· 

Ἀλληλούϊα.
    Νέαν ἔδειξε κτίσιν ἐμφανίσας ὁ Κτί-
στης ἡμῖν τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ γενομένοις· ἐξ
ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός, καὶ φυλάξας
ταύτην, ὥσ περ ἦν, ἄφθορον, ἵνα τὸ θαῦμα
βλέποντες, ὑμνή σωμεν αὐτὴν βο ῶντες·
    Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας· χαῖ -
ρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας.
    Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπου -
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σα· χαῖ ρε, τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαί-
νουσα.
    Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ
τρέ φον  ται πιστοί· χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλ -
λον, ὑφ᾽ οὗ σκέπον ται πολλοί.
    Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμέ -
νοις· χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμα -
λώτοις.
    Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις·
χαῖρε, πολλῶν πταιόντων συγχώρησις.
    Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παῤῥησίας·
χαῖ ρε, στορ γὴ πάντα πόθον νικῶσα.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
    Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ
κόσμου, τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες·
διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψη λὸς Θεὸς ἐπὶ γῆς ἐφά   -
νη ταπεινὸς ἄν θρωπος, βουλό μενος ἑλκύ -
σαι πρὸς τὸ ὕψος τοὺς Αὐτῷ βοῶντας· 

Ἀλληλούϊα.
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    Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω, καὶ τῶν ἄνω
οὐ δόλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος·
συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ μετάβασις
δὲ τοπική, γέγονε, καὶ τόκος ἐκ Παρθέ-
νου θεο λήπτου ἀκουούσης ταῦτα·
    Χαῖρε, Θεοῦ ἀχωρήτου χώρα· χαῖρε,
σεπτοῦ Μυ στηρίου θύρα.
    Χαῖρε, τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκου-
σμα· χαῖρε, τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύ -
χημα.
    Χαῖρε, ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπὶ τῶν
Χερουβείμ· χαῖρε, οἴκημα πανάριστον τοῦ
ἐπὶ τῶν Σεραφείμ.
    Χαῖρε, ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ ἀγαγοῦσα·
χαῖ ρε, ἡ παρθενίαν καὶ λοχείαν ζευγνῦσα.
    Χαῖρε, δι᾽ ἧς ἐλύθη παράβασις· χαῖρε,
δι᾽ ἧς ἠνοί χθη Παράδεισος.
    Χαῖρε, ἡ κλείς τῆς Χριστοῦ Βασιλείας·
χαῖ  ρε, ἐλπὶς ἀγαθῶν αἰωνίων.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
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    Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων κατεπλάγη τὸ
μέ γα τῆς Σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον, τὸν
ἀπρό σιτον γὰρ ὡς Θεὸν ἐθεώρει πᾶσι
προ σιτὸν ἄν θρωπον, ἡ μῖν μὲν συνδιά γον -
τα, ἀ κούοντα δὲ παρὰ πάντων οὕτως·

Ἀλληλούϊα.
    Ρήτορας πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀ -
φώ νους ὁρῶ μεν ἐπὶ σοί, Θεοτόκε· ἀπο -
ροῦ σι γὰρ λέγειν τὸ πῶς καὶ Παρθένος
μένεις καὶ τεκεῖν ἴσχυσας· ἡμεῖς δὲ τὸ
Μυ στήριον θαυμάζοντες, πιστῶς βοῶμεν·
    Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον· χαῖρε,
προ νοί ας αὐ τοῦ ταμεῖον.
    Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύ -
ουσα· χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγ-
χουσα.
    Χαῖρε, ὅτι ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συ -
ζη τη ταί· χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν
μύθων ποιηταί.
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    Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς δια -
 σπῶ  σα· χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας
πληροῦσα.
    Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα· χαῖ -
ρε, πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα.
    Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι·
χαῖ ρε, λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
    Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων
κοσμήτωρ, πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος
ἦλθε· καὶ ποιμὴν ὑπάρχων, ὡς Θεός, δι᾽
ἡμᾶς ἐφάνη καθ᾽ ἡμᾶς ἄνθρωπος· ὁμοίῳ
γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας, ὡς Θεός, ἀκούει·

Ἀλληλούϊα.
    Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρ -
θέ νε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόν-
των· ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κατε-
σκεύασέ σε Ποι ητής, Ἄχραντε, οἰκήσας
ἐν τῇ μήτρα σου, καὶ πάντας σοι προσ -
φωνεῖν διδάξας·
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    Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας· χαῖρε,
ἡ πύ λη τῆς σωτηρίας.
    Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως·
χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος.
    Χαῖρε, σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλ -
λη φθέν  τας αἰσχρῶς· χαῖρε, σὺ γὰρ ἐνου -
θέτη σας τοὺς συληθέν τας τὸν νοῦν.
    Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν κα -
ταρ γοῦ σα· χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁ -
γνείας τεκοῦσα.
    Χαῖρε, παστὰς ἀσπόρου νυμφεύσεως·
χαῖ ρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα.
    Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων·
χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
    Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται, συνεκτείνεσθαι
σπεύ  δων τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰ κτιρ -
μῶν Σου· ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ᾠδὰς
ἂν προσ φέ ρωμέν Σοι, Βασιλεῦ Ἅγιε, οὐ -
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δέν τελοῦμεν ἄ ξιον ὧν δέδωκας ἡμῖν,
τοῖς Σοὶ βοῶσιν· 

Ἀλληλούϊα.
    Φωτοδόχον λαμπάδα τοῖς ἐν σκότει
φα νεῖ σαν ὁρῶμεν τὴν ἁγίαν Παρθένον·
τὸ γὰρ ἄϋ λον ἅπτουσα φῶς, ὁδηγεῖ πρὸς
γνῶσιν θεϊ κὴν ἅπαντας, αὐγῇ τὸν νοῦν
φωτίζουσα, κραυ γῇ δὲ τιμωμένη ταῦτα·
    Χαῖρε, ἀκτὶς νοητοῦ Ἡλίου· χαῖρε, βο -
λὶς τοῦ ἀδύτου φέγγους.
    Χαῖρε, ἀστραπὴ τὰς ψυχὰς καταλάμ -
που σα· χαῖρε, ὡς βροντὴ τοὺς ἐχθροὺς
καταπλήττουσα.
    Χαῖρε, ὅτι τὸν πολύφωτον ἀνατέλλεις
φω τισμόν· χαῖρε, ὅτι τὸν πολύῤῥητον,
ἀναβλύ ζεις ποταμόν.
    Χαῖρε, τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα
τὸν τύ πον· χαῖρε, τῆς ἁμαρτίας ἀναιροῦ -
σα τὸν ῥύ πον.
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    Χαῖρε, λουτὴρ ἐκπλύνων συνείδησιν·
χαῖ ρε, κρα τὴρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν.
    Χαῖρε, ὀσμὴ τῆς Χριστοῦ εὐωδίας·
χαῖρε, ζωὴ μυστικῆς εὐωχίας.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
    Χάριν δοῦναι θελήσας ὀφλημάτων ἀρ -
χαίων, ὁ πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων ἐ -
πεδήμησε δι᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τοὺς ἀ ποδή μους
τῆς αὐτοῦ χάριτος· καὶ σχίσας τὸ χειρό-
γραφον, ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως· 

Ἀλληλούϊα.
    Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, ἀνυμνοῦ μέν
σε πάν τες, ὡς ἔμψυχον ναόν, Θεοτόκε·
ἐν τῇ σῇ γὰρ οἰκήσας γαστρί, ὁ συνέχων
πάντα τῇ χειρὶ Κύριος ἡγίασεν, ἐδόξα-
σεν, ἐδίδαξε βοᾶν σοι πάντας∙
    Χαῖρε, σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου·
χαῖρε, Ἁγία Ἁγίων μείζων.
    Χαῖρε, κιβωτὲ χρυσωθεῖσα τῶ Πνεύ-
ματι· χαῖρε, θησαυρὲ τῆς ζωῆς ἀδαπάνητε.
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    Χαῖρε, τίμιον διάδημα, βασιλέων εὐσε -
βῶν· χαῖρε, καύχημα σεβάσμιον, Ἱερέων
εὐλα βῶν.
    Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος
πύργος· χαῖρε, τῆς βασιλείας τὸ ἀπόρθη-
τον τεῖχος.
    Χαῖρε, δι᾽ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖ -
ρε, δι᾽ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι.
    Χαῖρε, χρωτὸς τοῦ ἐμοῦ θεραπεία· χαῖ -
ρε, ψυχῆς τῆς ἐμῆς σωτηρία.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
    Ὦ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν
πάν των ἁγίων Ἁγιώτατον Λόγον (ἐκ τρί-
του, καὶ μεθ᾽ ἑκάστην ἐκφώνησιν τοῦ στίχου
λέγομεν: Ὑπεραγία Θεο τόκε σῶσον ἡμᾶς),
δεξαμένη τὴν νῦν προσ φοράν, ἀπὸ πάσης
ῥῦσαι συμ φο ρᾶς ἅπαντας, καὶ τῆς μελλού -
σης λύτρωσαι κολάσεως τοὺς συμ βοῶντας·

Ἀλληλούϊα.
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    Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπ -
έμ φθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε· καὶ
σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φω νῇ σωμα τούμενόν
Σε θεω ρῶν, Κύριε, ἐξίστατο καὶ ἵστατο
κραυγάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα∙
    Χαῖρε, δι᾽ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει· χαῖρε,
δι᾽ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει.
    Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλη-
σις· χαῖρε τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύ-
τρωσις.
    Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις
λο  γισμοῖς· χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ
Ἀγ γέλων ὀφθαλμοῖς.
    Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα·
χαῖ ρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζον τα πάν τα.
    Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν Ἥλιον·
χαῖρε, γα στὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
    Χαῖρε, δι᾽ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις· χαῖ -
ρε, δι᾽ ἧς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
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Κοντάκιον αὐτόμελον (δίχορον). Ἦχος πλ. δ .́
    Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρω θεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ᾽
ὡς ἔ χουσα τὸ κράτος ἀ προσμάχητον, ἐκ
παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα
κράζω σοι· 

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Eἰ βούλῃ, λέγε καὶ τὰ κάτωθι τροπάρια:

Θεοτοκίον αὐτόμελον (δίχορον). Ἦχος γ´.
Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου,

καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου,
ὁ Γα βριὴλ καταπλαγεὶς ἐβόα σοι, Θεο-
τόκε· Ποῖον σοι ἐγκώμιον προσαγάγω
ἐπάξιον· τί δὲ ὀνομάσω σε, ἀπορῶ καὶ
ἐξίσταμαι· διὸ ὡς προ σε τάγην βοῶ σοι·
Χαῖρε, ἡ Κεχαριτωμένη.

Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. α´.
Τὸν Συνάναρχον λόγον...
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Χαῖρε, πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος· χαῖ -
ρε, τεῖχος καὶ σκέπη τῶν προστρεχόντων
εἰς σέ· χαῖρε, ἀχείμαστε λιμὴν καὶ ἀπει-
ρόγαμε· ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ τὸν ποιητήν
σου καὶ Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ ἐλλεί πῃς
ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούν των καὶ προσκυνούν -
των τὸν τόκον σου.

Τροπάρια ὅμοια. Ἦχος πλ. α´.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τὰ κατορθώ-

ματα οὐρανῶν αἱ δυνάμεις ὑπερεθαύμα-
σαν· ὅτι ἐν σώματι θνητῷ τὸν ἀσώματον
ἐχθρόν, τῇ δυνά μει τοῦ Σταυροῦ, ἀγωνι-
σάμενοι καλῶς ἐνίκη σαν ἀοράτως· καὶ
νῦν πρεσβεύ ουσι τῷ Κυρίῳ ἐλεηθῆναι
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Τὴν ταχεῖαν σου σκέπην καὶ τὴν βοή-
θειαν καὶ τὸ ἔλεος δεῖξον ἐπὶ τὸν δοῦλόν
σου· καὶ τὰ κύματα, ἁγνή, καταπράϋνον
τῶν ματαί ων λογισμῶν, καὶ τὴν πεσοῦσαν
μου ψυχὴν ἀνάστησον, Θεο τόκε· οἶδα
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γὰρ οἶδα, Παρθένε, ὅτι ἰσχύεις ὅσα καὶ
βούλοιο. 

Χαῖρε, ἅγιον ὄρος καὶ θεοβάδιστον·
χαῖ ρε, ἔμψυ χε βάτε καὶ ἀκατάφλεκτε· χαῖ -
ρε, ἡ μόνη πρὸς Θεὸν κόσμου γέφυρα, ἡ
μετάγουσα θνητοὺς πρὸς τὴν αἰ ώνιον ζω -
ήν· χαῖρε, ἀκήρατε κόρη, ἡ ἀπειράνδρως
τεκοῦσα τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Εἰ δὲ μή, λέγε τὸ Ἄξιον ἐστιν... καὶ τὰ ἐφ  ̓ἑξῆς.

Ἦχος πλ. α´.
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σέ,

τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ
πανα μώ μη τον καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡ -
μῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ,
τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνο μεν. 

Ἐλπίς μου γλυκυτάτη καὶ ἀναψυχή μου,
καὶ τῆς ψυχῆς μου χαρά, Παναγία μου,
χα ρᾶς ἐκεί νης δεῖξόν με μέτοχον, Πάνα-
γνε. Ἀμήν.
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Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. α'.
Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε,

καὶ δο ξάζο μέν σε οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος,
τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ τεῖχος τὸ ἄῤ -
ῥη κτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ κα-
ταφυγὴν τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (βλέπε σελ. 126-127).
Ἅγιος ὁ Θεός... γ´ (3). Δόξα... Καὶ νῦν...

Πανα γία Τριάς... Κύριε, ἐλέησον γ´ (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Πάτερ ἡμῶν... Δἰ  εὐχῶν...

Εἴ μεν ἐστὶ Κυριακή, λέγομεν τὴν Ὑπα-
κοὴν τοῦ ἤχου · ἄλλως τὸ Κοντάκιον τῆς
ἑορτῆς ἢ τοῦ Ἁγίου ἢ τῆς ἡμέ ρας ἐκ τῶν
παρατιθεμένων εἰς τὰς σε λίδας 211-217.

Κύριε, ἐλέησον μ´ (40 ).
Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν

οὐ ρα νῷ καὶ ἐπὶ γῆς προσκυνούμενος καὶ
δοξαζό με νος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ μακρό -
θυμος, ὁ πολυ έλεος, ὁ πολυεύσπλα γ χνος,
ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καὶ τοὺς ἁμαρ τω -
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λοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς σωτη -
ρίαν διὰ τῆς ἐπ αγ γελίας τῶν μελλόν των
ἀγαθῶν· Αὐτός, Κύριε, πρόσ δεξαι καὶ ἡ -
μῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐν τεύξεις, καὶ
ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς
Σου. Τὰς ψυ χὰς ἡμῶν ἁγίασον· τὰ σώματα
ἅγνισον· τοὺς λογι σμοὺς διόρθωσον· τὰς
ἐννοίας κά θαρον· καὶ ῥῦ σαι ἡμᾶς ἀπὸ πά -
σης θλίψεως, κακῶν καὶ ὀδύνης. Τείχισον
ἡμᾶς ἁγίοις Σου Ἀγγέλοις, ἵνα, τῇ παρεμ -
βολῇ αὐτῶν φρου ρούμενοι καὶ ὁ δηγού -
μενοι, καταν τήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς
πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐπί γνω σιν τῆς ἀπροσί -
του Σου δόξης· ὅτι εὐ λο γη τὸς εἶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον γ´ (3).
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-

ματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ -
νας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν.
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Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐν -
δο ξο τέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν
ἀδια φθόρως Θεὸν Λό γον τεκοῦσαν, τὴν
ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ-
ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Εὐχὴ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, Παύ -
λου Μοναχοῦ τῆς ἐν Κωνσταντινου πόλει
Μονῆς τῆς Εὐεργέτιδος.
Καὶ σῶσον καὶ βοήθησον καὶ διαφύλαξον

ἡμᾶς, Παναγία Παρθένε.
Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε,

ἁγνὴ Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα· ἡ
Θεὸν Λόγον τοῖς ἀν θρώποις τῇ παραδόξῳ
σου κυήσει ἑνώ σασα καὶ τὴν ἀπωσθεῖσαν
φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν τοῖς οὐρανίοις συν -
 άψασα· ἡ τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπὶς
καὶ τῶν πολεμουμένων βοήθεια· ἡ ἑτοίμη
ἀντί ληψις τῶν εἰς σὲ προσ τρεχόν των, καὶ
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πάν των τῶν Χριστια νῶν τὸ κα τα φύ γιον.
Μὴ βδελύξῃ με τὸν ἁμαρ τω λόν, τὸν ἐνα -
γῆ, τὸν αἰσχροῖς λογισμοῖς καὶ λό γοις καὶ
πράξεσιν ὅλον ἐμαυτὸν ἀχρειώ σαν τα, καὶ
τῇ τῶν ἡδονῶν τοῦ βίου ῥαθυμίᾳ, γνώ μῃ
δοῦλον γενόμενον· ἀλλ᾽ ὡς τοῦ φιλαν θρώ -
που Θεοῦ Μήτηρ, φιλαν θρώπως σπλαγ χνί -
σθητι ἐπ᾽ ἐμοὶ τῷ ἁμαρ  τωλῷ καὶ ἀσώτῳ,
καὶ δέξαι μου τὴν ἐκ ῥυπαρῶν χειλέων
προσφερομένην σοι δέ η σιν· καὶ τὸν σὸν
Υἱόν, καὶ ἡμῶν Δε σπό την καὶ Κύριον, τῇ
μητρικῇ σου παῤ ῥησίᾳ χρωμένη δυσώ-
πησον, ἵνα ἀνοίξῃ κἀμοὶ τὰ φιλάνθρωπα
σπλάγχνα τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος· καί,
παριδών μου τὰ ἀνα ρίθ μητα πταίσματα,
ἐπιστρέψῃ με πρὸς με τάνοιαν καὶ τῶν
αὐτοῦ ἐν το λῶν ἐργά την δόκιμον ἀναδείξῃ
με. Καὶ πάρεσό μοι ἀεὶ ὡς ἐλεήμων καὶ
συμπαθὴς καὶ φιλάγα θος· ἐν μὲν τῷ παρ -
όντι βίῳ θερμὴ προστάτις καὶ βοη θός, τὰς
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τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀπο τει χίζου σα καὶ
πρὸς σωτηρίαν καθοδηγοῦσά με· καὶ ἐν
τῷ καιρῷ τῆς ἐξό δου μου τὴν ἀθλίαν μου
ψυχὴν περιέ πουσα καὶ τὰς σκοτεινὰς ὄ -
ψεις τῶν πονη ρῶν δαι μό νων πόῤῥω αὐ -
τῆς ἀπελαύνου σα· ἐν δὲ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ
τῆς κρίσεως, τῆς αἰω νί ου με ῥυομένη κο -
λάσεως, καὶ τῆς ἀποῤ  ῥή του δό ξης τοῦ σοῦ
Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡ μῶν κληρονόμον με ἀπο -
δεικνύουσα. Ἧς καὶ τύχοιμι, Δέσποινα
μου, ὑπεραγία Θεοτόκε, διὰ τῆς σῆς με-
σιτείας καὶ ἀντιλήψεως, χάριτι καὶ φιλαν -
θρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, τοῦ
Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σω τῆρος ἡμῶν Ἰη -
σοῦ Χριστοῦ. ᾯ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ
καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ Ἀνάρχῳ Αὐτοῦ
Πατρὶ καὶ τῷ Παν αγίῳ καὶ Ἀ γαθῷ καὶ
Ζωο ποιῷ Αὐτοῦ Πνεύ ματι, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰῶ  νας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι -
στόν Ἀντιόχου Μοναχοῦ τῆς λαύ ρας τοῦ
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Ἁ γίου Σάββα καὶ συγγραφέως τοῦ Πανδέ -
κτου. (Παραλείπεται ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις.)

Καὶ δὸς ἡμῖν, Δέσποτα, πρὸς ὕπνον ἀ -
πι  οῦ σιν ἀνά παυσιν σώματος καὶ ψυχῆς·
καὶ διαφύ λαξον ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ ζοφεροῦ
ὕ πνου τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀπὸ πάσης σκο-
τεινῆς καὶ νυκτερινῆς ἡδυπαθείας. Παῦ σον
τὰς ὁρ μὰς τῶν παθῶν, σβέσον τὰ πεπυ-
ρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ, τὰ καθ᾽ ἡμῶν
δολίως κινούμενα· τὰς τῆς σαρκὸς ἡμῶν
ἐπαναστάσεις κατάστειλον καὶ πᾶν γεῶ -
 δες καὶ ὑλικὸν ἡμῶν φρόνημα κοί μι σον.
Καὶ δώρησαι ἡμῖν, ὁ Θεός, γρήγο ρον νοῦν,
σώφρο να λογισμόν, καρδίαν νήφου σαν,
ὕπνον ἐλαφρὸν καὶ πά σης σατα νικῆς φαν -
τασίας ἀπηλλαγμένον. Διανάστησον δὲ
ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευ χῆς, ἐστη -
ριγμένους ἐν ταῖς ἐντολαῖς Σου, καὶ τὴν
μνήμην τῶν Σῶν κριμά των ἐν ἑαυτοῖς ἀ -
παρά θραυστον ἔχοντας. Παννύχιον ἡμῖν
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τὴν Σὴν δοξολογίαν χάρισαι, εἰς τὸ ὑμνεῖν,
καὶ εὐλογεῖν, καὶ δοξάζειν, τὸ πάντιμον,
καὶ μεγαλοπρε πὲς ὄνομά Σου, τοῦ Πατρός,
καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ μα τος,
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ -
νων. Ἀμήν. 

Ὑπερένδοξε, Ἀειπάρθενε, εὐλογημένη
Θε οτόκε, προσάγαγε τὴν ἡμετέραν προσ -
ευ χὴν τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ ἡμῶν, καὶ αἴ -
τησε ἵνα σώσῃ διὰ σοῦ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωαννικίου.
Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου

ὁ Υἱ ός, σκέ πη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθη -
μι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν
σκέπην Σου.

Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. δ´.
(Παρακλητική, Β´ Στιχολογία Κυριακῆς)
Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα
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ἡ κτί  σις, Ἀγγέλων τὸ σύστημα καὶ ἀν -
θρώ πων τὸ γένος, ἡγια σμένε ναὲ καὶ πα-
ράδεισε λογικέ, παρθενικὸν καύχη μα, ἐξ
ἧς Θεὸς ἐσαρκώθη, καὶ παιδίον γέγονεν
ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν. Τὴν
γὰρ σὴν μήτραν θρόνον ἐποί ησε, καὶ τὴν
σὴν γαστέ ρα πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειρ -
γάσατο. ᾽Επὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτω μένη,
πᾶσα ἡ κτίσις, δόξα σοι.

Εὐχὴ εἰς τὸν φύλακα Ἄγγελον τῆς ψυχῆς. 
Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστώς τῆς ἀθλίας

μου ψυ χῆς καὶ ταλαιπώρου μου ζωῆς, μὴ
ἐγ καταλεί πῃς με τὸν ἁμαρτωλὸν, μηδὲ
ἀ ποστῇς ἀπ᾽ ἐμοῦ διὰ τὴν ἀκρασίαν μου·
μὴ δώῃς χώ ραν τῷ πο νηρῷ δαίμονι κα -
τακυρι εῦσαί μου τῇ καταδυνα στείᾳ τοῦ
θνητοῦ τούτου σώματος· κράτησον τῆς
ἀθλίας καὶ παρειμένης χειρός μου, καὶ ὁ -
δήγησόν με εἰς ὁδὸν σωτηρίας. Ναί, Ἅγιε
Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, ὁ φύλαξ καὶ σκε παστὴς
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τῆς ἀθλίας μου ψυ χῆς καὶ τοῦ σώματος,
πάντα μοι συγχώρη σον, ὅσα σοι ἔθλιψα
πά σας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ εἴ τι
ἥμαρτον τὴν σήμερον ἡμέραν· σκέπασόν
μοι ἐν τῇ παρούσῃ νυκτί καὶ διαφύλαξόν
με ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου,
ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρ τήματι παροργίσω τὸν
Θεὸν· καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν
Κύριον, τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ
αὐτοῦ καὶ ἄξιον ἀναδεῖξαι με δοῦλον τῆς
αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.

Eἰ βούλῃ, λέγε καὶ τὰς κάτωθι δύο εὐχάς:
Εὐχὴ εἰς τὴν Κυρίαν Θεοτόκον 

ἐπὶ τῇ ἐνοχλήσει πονηρῶν λογισμῶν.
Παναγία Δέσποινά μου Θεοτόκε, ἀπο -

δί ω ξον ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀνα -
 ξίου, τὴν ἀκηδείαν, τὴν λήθην, τὴν ἄγνοιαν,
τὴν ἀ μέλειαν καὶ πάντας τοὺς πονηροὺς
λογι σμούς καὶ αἰσχροὺς καὶ βλασφή μους
ἀποσόβησον ἐκ τῆς ἀθλίας καὶ ταλαιπώ -
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ρου μου καρδίας καὶ ἐκ τῆς μεμολυσμένης
μου ψυχῆς καὶ τοῦ ἐσκοτισμένου μου νο -
ός, καὶ κατάσβεσόν μου τὴν φλό γα τῶν
παθῶν καὶ ἐλέησόν με ἀπὸ τῶν ἐπερ χομέ -
νων μοι πονη ρῶν ἐνθυμήσεων καὶ προ-
λήψεων, καὶ πασῶν τῶν κα κῶν μου ἐλευ-
θέρωσον πράξεων, τῶν ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ
ὅτι ὑπερευλογημένη ὑ π άρ χεις, καὶ τὸ ὄνο -
 μά σου τὸ Ἅγιον δεδο ξα σμένον εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν
ἐπὶ μετανοίᾳ διὰ τὰ τῆς ἡμέρας ἁμαρτήματα.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ
τὴν Ἁγίαν Σου Μητέρα τιμιωτέραν ἀνα -
δεί ξας πα σῶν τῶν ἐπ ου  ρα νίων δυνάμεων·
Αὐτός, Παν άγαθε, διὰ τῶν πρε σβειῶν
αὐτῆς καὶ πάν των Σου τῶν Ἁγίων, παρα -
κλή θητι, καὶ συγ χώ ρησόν μοι τῷ ἀναξίῳ
δού λῳ Σου, εἴ τι ἥμαρτον σήμερον ὡς
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ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ ὡς ἀπάνθρωπος, τὰ
ἑ κού σιά μου πταίσματα καὶ τὰ ἀκούσια,
τὰ ἐν γνώ σει καὶ ἐν ἀγνοίᾳ, τὰ ἐκ συναρ-
παγῆς καὶ ἀπροσεξίας, καὶ πολ λῆς μου
ῥαθυμίας, καὶ ἀμελείας γεγενημένα· εἴτε τὸ
Ὄνομά Σου τὸ Ἅ γιον ὥμοσα, εἴτε ἐπιώρ -
κησα, ἢ ἐβλα σφή μησα κατὰ διάνοιαν, ἢ
ἔν τινι Σὲ παρώργησα, ἢ ἔ κλε ψα, ἢ ἐψευ -
σάμην, ἢ φίλος παρέβαλε πρὸς ἐμὲ καὶ
παρεῖδον αὐτόν, ἢ ἀδελφὸν ἔθλιψα καὶ
παρεπί κρα να, ἢ ἱσταμένου μου ἐν προσ -
ευχῇ καὶ ψαλμωδίᾳ, ὁ νοῦς μου ὁ πονη ρὸς
εἰς τὰ πονηρὰ καὶ βιωτικὰ περιεπόλευσεν,
ἢ παρὰ τὸ πρέπον ἐτρύφησα, ἢ εὐτρά πελα
ἐλάλησα, ἢ ἀφρόνως ἐγέλασα, ἢ ἐκενο-
δόξησα, ἢ ὑπερη φα νευσά μην, ἢ κάλ λος
μάταιον ἐθεασάμην καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐθέλ -
χθην τὸν νοῦν, ἢ τὰ μὴ δέοντα ἐφλυ άρη -
σα, ἢ τὸ ἐλάττωμα τοῦ ἀδελφοῦ μου πε-
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ριερ γα σάμην καὶ κατέκρινα αὐτόν, καὶ
τὰ ἐμ αυτοῦ ἀναρίθ μητα ἐλαττώματα παρ -
εβλεψάμην, εἴτε τῆς προσευχῆς μου ἠ μέ -
λη σα, εἴτε τὴν ἐν τολὴν τοῦ Πνευματι  κοῦ
μου Πατρὸς ἠθέτησα, καὶ αὐτὴν οὐκ ἐφύ -
λαξα, εἴτε τι ἄλ λο πονηρὸν ἐπενόησα.
Ταῦτα πάν τα καὶ ἄλλα, ἅ περ ἔπραξα καὶ
οὐ μέμνημαι, συγχώρησόν μοι ὁ Θεὸς
τῷ ἀχρείῳ δούλῳ Σου καὶ ἐλέησόν με ὡς
ἀ γαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, ἵνα ἐν εἰρήνῃ
κοιμη θῶ καὶ ὑπνώσω [ἢ ἀγρυπνήσω] ὁ
ἄσωτος ἐγώ, δοξάζων Σε, σὺν τῷ Πατρί,
καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ Ζωοποιῷ
Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς
αἰῶ νας τῶν αἰώ νων. Ἀμήν. 

Eἰ δὲ μή, εὐθὺς λέγε:
Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, Κεχαριτω-

μένη Μα ρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλο-
γημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ
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καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτε-
κες τῶν ψυ χῶν ἡμῶν. (τρίς)

Eἴτα τὸ ἀπολυτίκιον τῆς τρεχούσης
ἑορτῆς καὶ τοῦ Ναοῦ, καὶ εὐθὺς λέγε:
Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν καταφεύ-

γομεν Θεο τόκε· τὰς ἡμῶν ἱκεσίας μὴ πα-
ρίδῃς ἐν πε ριστάσει, ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων
λύτρωσαι ἡμᾶς, μό νη Ἁγνή, μόνη εὐλο-
γημένη.

Δόξα... Καὶ νῦν... Κύριε, ἐλέησον γ´
(3), ἐν ὀνόματι Κυρίου, (Πάτερ Ἅγιε),
εὐλόγησον. Καὶ Ἀπόλυσις ὑπὸ τοῦ Ἱερέως.
Ἀπόντος δὲ τοῦ Ἱερέως, λέγομεν:

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐ -
λέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
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174 Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἡ ἐκ ΤΑΦΟΥ ἔνδοξος ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ
καὶ ΘΕΟΥ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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ΙΕΡΟΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ 175

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου,

ἀντὶ τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τῶν Ὡρῶν, καὶ τοῦ
Ἀποδείπνου, μετὰ τὸ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς...
λέγονται χῦμα τὰ κάτωθι:

Ἦχος πλ. α'.
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θά -

νατον πα τή σας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος. γ' (3)

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυ -
νήσωμεν Ἅγιον Κύριον, Ἰησοῦν, τὸν μόνον
ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν Σου, Χριστέ,
προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν Σου Ἀνάστα -
σιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· Σὺ γὰρ εἶ
Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς Σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά Σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ
πιστοί, προσκυνή σωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ
Ἁγίαν Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ
Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παν -
τὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν
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Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας
δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. γ' (3)

Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μα-
ριάμ, καὶ εὑ ροῦ σαι τὸν λίθον ἀποκυλισθέν -
τα τοῦ μνήματος, ἤ κου ον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου·
Τὸν ἐν φωτὶ ἀϊδίῳ ὑπάρχον τα, μετὰ νε κρῶν
τί ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; Βλέπετε τὰ ἐντά-
φια σπάρ γανα· δράμετε, καὶ τῷ κόσμῳ κη -
ρύ ξατε, ὡς ἡγέρ θη ὁ Κύριος θανατώσας
τὸν θάνατον· ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ
σῴζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες, ἀθάνατε, ἀλλὰ
τοῦ ᾅδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης
ὡς νικητής, Χρι στὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυρο -
φόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς
Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρού μενος, ὁ τοῖς
πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Ἐν τάφῳ σωματικῶς, ἐν ᾅδῃ δὲ μετὰ
ψυχῆς ὡς Θεός, ἐν Παραδείσῳ δὲ μετὰ Λῃ -
στοῦ, καὶ ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες, Χριστέ, μετὰ
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Πατρὸς καὶ Πνεύματος, πάν τα πληρῶν ὁ
ἀπερίγραπτος.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ὡς ζωηφόρος, ὡς Παραδείσου ὡραιό -

τερος ὄν τως καὶ παστάδος πάσης βασιλι -
κῆς ἀναδέδεικται λαμπρότερος, Χριστέ, ὁ
τάφος Σου, ἡ πηγὴ τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Θεοτοκίον.
Τὸ τοῦ Ὑψίστου ἡγιασμένον θεῖον σκήνω -

μα, Χαῖρε· διὰ σοῦ γὰρ δέδοται ἡ χαρά, Θε -
οτόκε, τοῖς κραυγάζου σιν· Εὐλογημένη σὺ
ἐν γυναιξὶν ὑπάρχεις, πανάμωμε Δέσποινα.

Τὸ Κύριε, ἐλέησον μ' (40), Δόξα... Καὶ
νῦν... Τὴν τιμιωτέραν... Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων
Πατέρων ἡμῶν... 

Τρισσεύεται δὲ ἡ τοιαύτη Ἀκολουθία ἐν
τῷ Μεσονυκτικῷ, ἐν ταῖς Ὥραις, καὶ ἐν τοῖς
Ἀποδείπνοις.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 177

MIKRON 175-210.qxp_13 x 9  9/10/18  1:36 PM  Page 177



178 ΠΑΝΑΓΙΑ  Η  ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ

Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ «Γοργοϋπήκοος»,
φορητὴ εἰκών, ἔργον Συνοδείας Εἰσοδίων

Θεοτόκου, Σκήτη Ἁγ. Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος, 1985.
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Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ποίημα Θεοστηρίκτου Μοναχοῦ, 
κατ᾽ ἄλλους δὲ Θεοφάνους.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ -
ησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ψαλμὸς ΡΜΒ´ (142).
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου,

ἐνώ τισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ
Σου, εἰσά κουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ
Σου.

Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ
δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώ-
πιόν Σου πᾶς ζῶν.

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν
μου, ἐταπεί νωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.
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Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς
αἰῶ νος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ πνεῦμά
μου, ἐν ἐμοὶ ἐταρά χθη ἡ καρδία μου.

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτη -
σα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιήμασι
τῶν χειρῶν Σου ἐμελέτων.

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου· ἡ
ψυ χή μου ὡς γῆ ἄνυδρός Σοι.

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε
τὸ πνεῦμά μου.

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ’
ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνου -
σιν εἰς λάκ κον.

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔ -
λεός Σου, ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα.

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν, ἐν ᾗ πορεύ -
 σομαι, ὅτι πρὸς Σὲ ᾖρα τὴν ψυχήν μου.

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε,
πρὸς Σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποι -
εῖν τὸ θέλη μά Σου, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός μου.
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Τὸ Πνεῦμά Σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με
ἐν γῇ εὐ θείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου,
Κύριε, ζήσεις με.

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου ἐξάξεις ἐκ θλί-
ψεως τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐν τῷ ἐλέει Σου
ἐξολο θρεύ σεις τοὺς ἐχθρούς μου.

Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας
τὴν ψυ χήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰμί.

Εἶτα ψάλλομεν τετράκις τό:
Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλο -

 γημέ νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Καὶ εὐθὺς τὰ παρόντα τροπάρια:

Ἦχος δ´. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμω -

 μεν, ἁμαρτωλοὶ καὶ ταπεινοί, καὶ προσπέ -
σωμεν ἐν μετανοίᾳ, κράζοντες ἐκ βάθους
ψυχῆς· Δέσποι να, βοήθησον, ἐφ᾽ ἡμῖν
σπλαγχνισθεῖ  σα· σπεῦ σον, ἀπολλύμεθα
ὑπὸ πλήθους πταισμάτων· μὴ ἀποστρέ -
ψῃς σοὺς δούλους κενούς· σὲ γὰρ καὶ μό -
νην ἐλπίδα κεκτήμεθα.
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Τὸ αὐτὸ ἢ τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ.   
Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώ νων. Ἀμήν.
Θεοτοκίον.

Οὐ σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε, τὰς
δυνα στείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰμὴ
γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡ μᾶς
ἐῤῥύσα το ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ
διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀπο -
στῶμεν, Δέσποι να, ἐκ σοῦ· σοὺς γὰρ δού -
λους σῴζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν.

Ψαλμὸς Ν΄ (50 ), (λέγεται χῦμα).
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔ -

λεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρ -
μῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας
μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν
με.
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Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω,
καὶ ἡ ἁ μαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ
παντός.

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐν -
ώπι όν Σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς
ἐν τοῖς λόγοις Σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρί -
νεσθαί Σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ
ἐν ἁ μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδη -
λα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλω -
σάς μοι.

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθή-
σομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκαν -
θήσομαι.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφρο-
σύνην, ἀγαλ λιάσονται ὀστέα τεταπεινω-
μένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν
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ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου
ἐξά  λειψον.

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ
Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς
ἐγκάτοις μου.

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου
Σου καὶ τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀν -
τανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ.

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτη -
ρίου Σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρι -
ξόν με.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ
ἀσε βεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσι.

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς
τῆς σω τη ρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσ -
σά μου τὴν δικαιοσύνην Σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ
στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου.

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν·
ὁλο καυ τώματα οὐκ εὐδοκήσεις.
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Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμέ-
νον, καρ δίαν συντετριμμένην καὶ τετα-
πεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξου δενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου
τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱε -
ρουσα λήμ.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
ἀνα φορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν
Σου μόσχους.

Καὶ ἀρχόμεθα τοῦ ἑπομένου Κανόνος
εἰς ἦχον πλ. δ´.

ᾨδὴ α´. Ὁ Εἱρμός.
Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηρὰν καὶ

τὴν Αἰ γυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ
Ἰσραηλίτης ἀνεβόα· τῷ Λυ τρωτῇ καὶ
Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν.

Τροπάρια.
Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
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Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρὸς
σὲ κατα φεύγω σωτηρίαν ἐπιζητῶν· Ὦ
Μῆ  τερ τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσ -
χερῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Παθῶν με ταράττουσι προσβολαὶ πολ -

λῆς ἀθυμίας ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν.
Εἰ ρή νευ σον, Κόρη, τῇ γαλήνῃ τῇ τοῦ Υἱοῦ
καὶ Θεοῦ σου, Πανάμωμε.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεὸν δυσω -

πῶ, Παρθέ νε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν·
σοὶ γὰρ νῦν προσφεύ γων ἀνατείνω καὶ
τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἐ -

πι σκο  πῆς θείας καὶ προνοίας τῆς παρὰ
σοῦ ἀ ξίωσον, μόνη Θεομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ
ἀγαθοῦ τε λο χεύτρια.
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ᾨδὴ γ´. Ὁ Εἱρμός.
Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε,

καὶ τῆς Ἐκ κλησίας δομῆτορ, Σύ με στε -
 ρέ ωσον ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ Σῇ, τῶν ἐφετῶν
ἡ ἀ κρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα,
μόνε Φι λάν θρωπε.

Τροπάρια.
Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Προστασίαν καὶ σκέπην ζωῆς ἐμῆς τί -
θη μι σέ, Θεογεννῆτορ Παρθένε· σύ με
κυβέρ νησον πρὸς τὸν λιμένα σου, τῶν ἀ -
γαθῶν ἡ αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα,
μόνη Πανύμνητε.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἰκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάρα -

χον καὶ τῆς ἀθυμίας τὴν ζάλην διασκεδά -
σαι μου· σὺ γάρ, Θεό νυμφε, τὸν ἀρχηγὸν
τῆς γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύ ησας, μόνη
Πανάχραντε.
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Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Εὐεργέτην τεκοῦσα τὸν τῶν καλῶν αἴ -

 τιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον πᾶ σιν
ἀνά βλυσον· πάντα γὰρ δύνασαι, ὡς δυνα -
τὸν ἐν ἰσχύϊ τὸν Χριστὸν κυήσασα, Θεο -
μακάριστε.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Χαλεπαῖς ἀῤῥωστίαις καὶ νοσεροῖς

πά θε σιν ἐξε ταζομένῳ, Παρθένε, σύ μοι
βοήθη  σον· τῶν ἰαμάτων γὰρ ἀνελλιπῆ σε
γινώσκω θησαυρόν, Πανάμωμε, τὸν ἀδα -
πάνητον.

Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους
σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς
σὲ καταφεύ γομεν, ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος
καὶ προ στασίαν.

Ἐπίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε
Θεο τό κε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώ-
ματος κάκω σιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς
μου τὸ ἄλγος.
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Αἴτησις Ἱερέως καὶ μνημόνευσις ὀνομάτων,
ἡμεῖς δέ, Κύριε, ἐλέησον ιβ´ (12).

Κάθισμα. Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Πρεσβεία θερμὴ καὶ τεῖχος ἀπροσμά -

χη τον, ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου καταφύ -
γιον, ἐκτενῶς βοῶμέν σοι· Θεοτόκε Δέ-
σποινα, πρόφθασον καὶ ἐκ κινδύνων λύ -
τρωσαι ἡ μᾶς, ἡ μόνη ταχέως προστατεύ -
ουσα.

ᾨδὴ δ´. Ὁ Εἱρμός.
Εἰσακήκοα, Κύριε, τῆς οἰκονομίας

Σου τὸ μυστή ριον· κατενόησα τὰ ἔργα
Σου καὶ ἐδόξασά Σου τὴν Θεότητα.

Τροπάρια.
Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τῶν παθῶν μου τὸν τάραχον, ἡ τὸν κυ -
βερ  νήτην τεκοῦσα Κύριον, καὶ τὸν κλύ-
δωνα κατεύ νασον τῶν ἐμῶν πταισμάτων,
Θεονύμφευτε.
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Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Εὐσπλαγχνίας τὴν ἄβυσσον ἐπικαλου -

μένῳ τῆς σῆς παράσχου μοι, ἡ τὸν εὔ -
σπλαγχνον κυή σασα καὶ Σωτῆρα πάντων
τῶν ὑμνούντων σε.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἀπολαύοντες, Πάναγνε, τῶν σῶν δω -

ρη μά των, εὐ χαριστήριον ἀναμέλπομεν
ἐφύμνιον, οἱ γινώσκοντές σε Θεομήτορα.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Οἱ ἐλπίδα καὶ στήριγμα καὶ τῆς σωτη -

ρίας τεῖχος ἀκράδαντον κεκτημένοι σε,
Παν ύμνητε, δυσχερείας πάσης ἐκλυτρού -
μεθα.

ᾨδὴ ε´. Ὁ Εἱρμός.
Φώτισον ἡμᾶς τοῖς προστάγμασί

Σου, Κύ ριε, καὶ τῷ βραχίονί Σου τῷ ὑ -
ψηλῷ τὴν Σὴν εἰρήνην παράσχου ἡ μῖν,
Φιλάνθρωπε.
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Τροπάρια.
Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἔμπλησον, Ἁγνή, εὐφροσύνης τὴν
καρδίαν μου, τὴν σὴν ἀκήρατον διδοῦσα
χα ράν, τῆς εὐ φροσύνης ἡ γεννήσασα τὸν
αἴ τιον.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ κινδύνων, Θεοτόκε

Ἁγνή, ἡ αἰωνίαν τεκοῦσα λύτρωσιν καὶ
τὴν εἰρήνην τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Λῦσον τὴν ἀχλὺν τῶν πταισμάτων μου,

Θεόνυμ φε, τῷ φωτισμῷ τῆς σῆς λαμ πρό -
τητος, ἡ Φῶς τεκοῦ σα τὸ Θεῖον καὶ Προ -
αιώνιον.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἴασαι Ἁγνὴ τῶν παθῶν μου τὴν ἀσθέ -

νει αν, ἐπισκοπῆς σου ἀξιώσασα, καὶ τὴν
ὑγείαν τῇ πρεσβείᾳ σου παράσχου μοι.
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ᾨδὴ ς´. Ὁ Εἱρμός.
Τὴν δέησιν ἐκχεῶ πρὸς Κύριον καὶ

αὐ τῷ ἀπαγγελῶ μου τὰς θλίψεις, ὅτι
κακῶν ἡ ψυχή μου ἐπλήσθη καὶ ἡ ζωή
μου τῷ ᾍδῃ προσήγ γισε· καὶ δέομαι,
ὡς Ἰωνᾶς, ἐκ φθο ρᾶς ὁ Θεός με ἀνά-
γαγε.

Τροπάρια.
Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς ὡς ἔσωσεν,
ἑαυ τὸν ἐκ δε δωκὼς τῷ θανάτῳ, τὴν τῇ
φθορᾷ καὶ θανά τῳ μου φύ σιν κατασχε-
θεῖσαν, Παρθένε, δυ σώ πησον τὸν Κύριόν
σου καὶ Υἱόν, τῆς ἐ χθρῶν κακουργίας με
ῥύσασθαι.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Προστάτιν σε τῆς ζωῆς ἐπίσταμαι καὶ

φρου ρὰν ἀσφαλεστάτην, Παρθένε, τῶν
πει ρασμῶν διαλύουσαν ὄχλον καὶ ἐπη-
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ρείας δαιμόνων ἐ λαύνουσαν· καὶ δέομαι
διαπαν τός, ἐκ φθορᾶς τῶν παθῶν μου ῥυ -
σθῆναί με.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτήμεθα καὶ

ψυ  χῶν σε παντελῆ σωτηρίαν καὶ πλατυ -
σμὸν ἐν ταῖς θλίψεσι, Κόρη, καὶ τῷ φωτί
σου ἀεὶ ἀγαλλό μεθα· Ὦ Δέσποι να, καὶ
νῦν ἡμᾶς τῶν παθῶν καὶ κινδύνων διά-
σωσον.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἐν κλίνῃ νῦν ἀσθενῶν κατάκειμαι καὶ

οὐκ ἔστιν ἴασις τῇ σαρκί μου, ἀλλ᾽ ἡ Θεὸν
καὶ Σω τῆρα τοῦ κόσμου καὶ τὸν λυτῆρα
τῶν νόσων κυήσασα, σοῦ δέ ομαι τῆς ἀγα -
 θῆς, ἐκ φθορᾶς νοσημάτων ἀνάστησον.

Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους
σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς
σὲ καταφεύ γομεν, ὡς ἄῤῥηκτον τεῖχος
καὶ προ στασίαν.
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Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερ -
 μη νεύ τως ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τε-
κοῦσα, δυσώ πησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν
παῤῥησίαν.
Αἴτησις Ἱερέως καὶ μνημόνευσις ὀνομάτων,

ἡμεῖς δέ, Κύριε, ἐλέησον ιβ´ (12).
Κοντάκιον. Ἦχος β´.

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταί -
σχυν τε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμε-
τάθετε, μὴ παρί δῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων
φωνάς, ἀλλὰ πρό φθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς
τὴν βοήθειαν ἡμῶν τῶν πιστῶς κραυγα-
ζόντων σοι· τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ
σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν ἡ προστα τεύ ουσα
ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
Α´ Ἀντίφωνον Ἀναβαθμῶν τοῦ Δ´ Ἤχου.

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πά -
θη, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ καὶ σῶσον, Σω -
τήρ μου. (δίς)
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Οἱ μισοῦντες Σιὼν αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ
Κυ ρίου· ὡς χόρτος γὰρ πυρὶ ἔσεσθε ἀπε-
ξηραμμένοι. (δίς)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ

καθάρ σει ὑψοῦται, λαμπρύνεται, τῇ Τρια -
δικῇ Μονάδι ἱερο  κρυφίως.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰ ώ νων. Ἀμήν.

Ἁγίῳ Πνεύματι ἀναβλύζει τὰ τῆς χάρι-
τος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα ἅπασαν τὴν κτίσιν
πρὸς ζωογονίαν.

Καὶ εὐθὺς τὸ Προκείμενον:  
Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου ἐν

πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. (δίς)
Στίχος: Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ

κλῖ νον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ
σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπι -
θυμήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου. (Ψαλμ .
ΜΔ´ 11-12)
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Τοῦ ὀνόματός Σου μνη σθήσομαι ἐν
πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
(Ὁ Ἱερεύς: «Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι...») (1)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν Ἁγίου Εὐαγγελίου,

τὸ ἀνάγνωσμα. 
(Λουκ. Α´ 39-49, 56)

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἀναστᾶσα
Μαριὰμ ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ
σπου δῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν
εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο
τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν
ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας,
ἐσκίρτησε τὸ βρέ φος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐ -
τῆς · καὶ ἐπλήσθη Πνεύμα τος Ἁγίου ἡ
Ἐλισάβετ, καὶ ἀνεφώ νησε φωνῇ μεγά λῃ
καὶ εἶπεν· Εὐλογημέ νη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ
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εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
Καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ Μήτηρ
τοῦ Κυρίου μου πρός με; Ἰδοὺ γὰρ ὡς
ἐγένετο ἡ φω νὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς
τὰ ὦτά μου, ἐ σκίρτησε τὸ βρέφος ἐν ἀ -
γαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. Καὶ μακαρία
ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς
λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου. Καὶ εἶ -
πε Μαριάμ· Με γαλύ νει ἡ ψυχή μου τὸν
Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου
ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέ βλε -
ψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐ -
τοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα καριοῦσί
με πᾶσαι αἱ γενεαί· ὅτι ἐποίησέ μοι μεγα -
λεῖα ὁ Δυνατός, καὶ Ἅγιον τὸ Ὄνομα Αὐ -
τοῦ. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ
μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρε ψεν εἰς τὸν οἶ -
κον αὐτῆς.

Δόξα Σοι Κύριε, Δόξα Σοι.
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Ἦχος β´.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.  
Πάτερ, Λόγε, Πνεῦμα, Τριὰς ἡ ἐν Μο -

νά δι, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγ -
κλη μάτων.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώ νων. Ἀμήν.

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆ -
μον, ἐξ άλει ψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλη -
μάτων.

Στίχος: Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κα -
 τὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος
τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά
μου.

Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι.
Μὴ καταπιστεύσῃς με ἀνθρωπίνη προ -

σ τασία, Παναγία Δέσποινα, ἀλλὰ δέξαι
δέ ησιν τοῦ ἱκέτου σου· θλίψις γὰρ ἔχει
με· φέ ρειν οὐ δύνα μαι τῶν δαι μόνων τὰ
τοξεύ ματα· σκέπην οὐ κέκτημαι, οὐδὲ ποῦ
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προσ φύγω ὁ ἄθλιος, πάν τοθεν πολε μού -
μενος, καὶ παραμυ θίαν οὐκ ἔχω πλήν σου·
Δέσποι να τοῦ κόσμου, ἐλπὶς καὶ προστα -
σία τῶν πιστῶν, μή μου πα ρίδῃς τὴν δέ-
ησιν, τὸ συμφέρον ποίησον.

Θεοτοκία ὅμοια.
Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, κατῃσχυ -

μέ νος ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται, ἁγνὴ Παρ-
θένε Θεοτόκε, ἀλλ᾽ αἰ τεῖται τὴν χάριν
καὶ λαμβάνει τὸ δώρη μα, πρὸς τὸ συμ-
φέρον τῆς αἰτήσεως.

Μεταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἀπαλλαγὴ
τῶν ἀσθε νούντων ὑπάρχουσα, Θεοτόκε
Παρθέ νε, σῷζε πόλιν, ποίμνην καὶ λαόν,
τῶν πολεμουμένων ἡ εἰρήνη, τῶν χειμα-
ζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προστασία
τῶν πι στῶν.

Ὁ Ἱερεὺς εὐλογῶν μὲ Σταυρόν: «Σῶ σον
ὁ Θεὸς τὸν λαόν Σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν Σου...», καὶ ἡμεῖς, Κύ ριε, ἐλέ-
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ησον ιβ´ (12). Μετὰ δὲ τό: «Ἐλέει καὶ οἰ -
κτιρμοῖς...» ἀποπληροῦμεν τὰς λοιπὰς ᾡδὰς
τοῦ Κανόνος.

ᾨδὴ ζ´. Ὁ Εἱρμός.
Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας καταντήσαντες

Παῖ  δες ἐν Βαβυλῶνι ποτέ, τῇ πίστει
τῆς Τριάδος τὴν φλόγα τῆς καμίνου
κατεπάτησαν ψάλλοντες· Ὁ τῶν Πα -
τέ ρων ἡμῶν Θεός, εὐλογητὸς εἶ.

Τροπάρια.
Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, ὡς ἠθέλησας Σῶ -
τερ οἰκονο μήσασθαι, ἐν μήτρᾳ τῆς Παρ-
θένου κα τῴκησας τῷ κόσμῳ, ἣν προστά-
τιν ἀνέδειξας· ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός,
εὐ λογητὸς εἶ.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Θελητὴν τοῦ ἐλέους ὃν ἐγέννησας, Μῆ -

 τερ Ἁγνή, δυσώπησον, ῥυσθῆναι τῶν πται -
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σμάτων, ψυχῆς τε μολυσμάτων, τοὺς ἐν
πίστει κραυγά ζοντας· ὁ τῶν Πατέρων ἡ -
μῶν Θεός, εὐλογη τὸς εἶ.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Θησαυρὸν σωτηρίας καὶ πηγὴν ἀφθαρ -

σί ας τὴν σὲ κυήσασαν, καὶ πύργον ἀσφα -
λείας καὶ θύραν με τανοίας τοῖς κραυγά-
ζουσιν ἔδειξας· ὁ τῶν Πατέ ρων ἡμῶν
Θεός, εὐ λογη τὸς εἶ.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Σωμάτων μαλακίας καὶ ψυχῶν ἀῤῥω -

στί ας, Θεο γεννήτρια, τῶν πόθῳ προσι-
όντων τῇ σκέπῃ σου τῇ θείᾳ θεραπεύειν
ἀξίωσον, ἡ τὸν Σω τῆρα Χριστόν, ἡμῖν
ἀποτεκοῦσα.

ᾨδὴ η´. Ὁ Εἱρμός.
Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν, ὃν ὑμνοῦ -

σι στρατιαὶ τῶν Ἀγγέλων, ὑμνεῖτε, καὶ
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
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Τροπάρια.
Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τοὺς βοηθείας τῆς παρὰ σοῦ δεομέ-
νους μὴ παρίδῃς, Παρθένε, ὑμνοῦντας καὶ
ὑπερ υψοῦν τάς σε, Κόρη, εἰς αἰῶνας.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Τῶν ἰαμάτων τὸ δαψιλὲς ἐπιχέεις τοῖς

πι στῶς ὑμνοῦσί σε, Παρθένε, καὶ ὑπερυ-
ψοῦσι τὸν ἄφραστόν σου τόκον. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦ -
 μα, τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν.

Τὰς ἀσθενείας μου τῆς ψυχῆς ἰατρεύ -
εις καὶ σαρ κὸς τὰς ὀδύνας, Παρθένε, ἵνα
σε δοξάζω τὴν Κεχα ριτωμένην.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώ νων. Ἀμήν.

Τῶν πειρασμῶν, σύ, τὰς προσβολὰς
ἐκδιώ κεις, καὶ παθῶν τὰς ἐφόδους, Παρ-
θένε· ὅθεν σε ὑμνοῦμεν εἰς πάντας τοὺς
αἰῶνας.
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Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυ νοῦ μεν
τὸν Κύριον.

Καὶ πάλιν, ὁ Εἱρμός.
Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν, ὃν ὑμνοῦ -

σι στρατιαὶ τῶν Ἀγγέλων, ὑμνεῖτε, καὶ
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ᾨδὴ θ´. Ὁ Εἱρμός.
Κυρίως Θεοτόκον σὲ ὁμολογοῦμεν

οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι, Παρθένε Ἁγνή,
σὺν Ἀσωμά τοις χορείαις σὲ μεγαλύνον -
 τες.

Τροπάρια.
Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ῥοήν μου τῶν δακρύων μὴ ἀποποι-
ήσῃς, ἡ τὸν παντὸς ἐκ προσώπου πᾶν
δάκρυον ἀφῃ ρηκότα, Παρθένε, Χριστὸν
κυήσασα.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν πλήρωσον,

Παρθένε, ἡ τῆς χαρᾶς δεξαμένη τὸ πλή-
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ρωμα, τῆς ἁμαρτίας τὴν λύπην ἐξαφανί-
σασα.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Λιμὴν καὶ προστασία τῶν σοὶ προσ -

φευ γόντων γενοῦ, Παρθένε, καὶ τεῖχος
ἀκράδαντον, καταφυγή τε καὶ σκέπη, καὶ
ἀγαλλί αμα.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Φωτός σου ταῖς ἀκτῖσι λάμπρυνον,

Παρ θένε, τὸ ζοφερὸν τῆς ἀγνοίας διώ-
κουσα, τοὺς εὐσεβῶς Θεοτόκον σὲ κα-
ταγγέλλοντας.

Ὑπεραγία Θεο τόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Κακώσεως ἐν τόπῳ τῷ τῆς ἀσθενείας

τα πεινωθέν τα, Παρθένε, θεράπευσον, ἐξ
ἀῤῥω στίας εἰς ῥῶ σιν μετασκευάζουσα.

Εἶτα τὰ Μεγαλυνάρια.
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν

σέ, τὴν Θεοτό κον, τὴν ἀειμακάριστον
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καὶ παναμώμητον καὶ Μητέ ρα τοῦ Θε -
οῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερου-
βεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν
Σεραφείμ, τὴν ἀδια  φθόρως Θεὸν Λό -
γον τεκοῦ σαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ
μεγαλύνομεν.

Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, καὶ κα -
θα ρω  τέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν, τὴν λυ -
τρω σα μένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας, τὴν
Δέσποιναν τοῦ κόσμου ὕμνοις τι μήσωμεν.

Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν ἀσθε-
νεῖ τὸ σῶ μα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή·
πρὸς σὲ κατα φεύγω, τὴν Κεχαριτωμένην·
ἐλπὶς ἀπηλ πισμένων, σύ μοι βοήθησον.

Δέσποινα καὶ Μῆτερ τοῦ Λυτρωτοῦ,
δέξαι παρα  κλήσεις ἀναξίων σῶν ἱκετῶν,
ἵνα μεσιτεύσῃς πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέν -
τα. Ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου, γενοῦ μεσί -
τρια.
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Ψάλλομεν προθύμως σοι τὴν ᾠδήν, νῦν
τῇ παν υμνήτῳ Θεοτόκῳ χαρμονικῶς· με -
τὰ τοῦ Προδρόμου καὶ πάντων τῶν Ἁ γίων
δυσώπει, Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.

Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μὴ
προσ  κυνούντων τὴν εἰκόνα σου τὴν Σε-
πτήν, τὴν ἱστορηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Ἀποστό -
λου Λουκᾶ ἱ ερωτάτου, τὴν Ὁδηγήτριαν.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρό -
δρο με Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς,
οἱ Ἅγιοι Πάν τες μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποι -
ήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ (βλέπε σελ. 126-127).
Ἅγιος ὁ Θεός... γ´ (3). Δόξα... Καὶ νῦν...

Πανα γία Τριάς... Κύριε, ἐλέησον γ´ (3).
Δόξα... Καὶ νῦν... Πάτερ ἡμῶν... Δἰ  εὐχῶν...

Ἦχος πλ. β´.
Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς·

πά σης γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες, ταύ-
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την Σοι τὴν ἱκεσίαν, ὡς Δεσπότῃ, οἱ ἁ -
μαρτωλοὶ προσφέρομεν· ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπὶ Σοὶ γὰρ πε -

ποί θα μεν· μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν σφόδρα, μηδὲ
μνη σθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐπίβλε -
ψον καὶ νῦν, ὡς εὔσπλαγχνος, καὶ λύτρω -
σαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐ χθρῶν ἡμῶν· Σὺ γὰρ εἶ
Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς λαός Σου, πάντες
ἔργα χειρῶν Σου, καὶ τὸ ὄνομά Σου ἐπι-
κεκλήμεθα.

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώ νων. Ἀμήν.

Θεοτοκίον. 
Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον

ἡμῖν, εὐλο γημένη Θεοτόκε· ἐλπίζοντες
εἰς σέ, μὴ ἀ στοχήσωμεν· ῥυσθείημεν διὰ
σοῦ τῶν περιστά σεων· σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτη -
 ρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν.
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Ὁ Ἱερεὺς ποιεῖ τὴν ἐκτενῆ: «Ἐλέησον
ἡμᾶς ὁ Θεὸς... Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους
ζωῆς...» καὶ μνημονεύει τῶν ὀνο μάτων περὶ
ὧν ἡ Παράκλησις τελεῖται. «Ἔτι δεόμεθα
ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆ ναι... κ.λπ.» Ἡμεῖς:
Κύριε, ἐλέησον μ' (40), Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ
καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀ εὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Κύριε, ἐλέ -
ησον γ' (3), ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον,
Πάτερ. Ὁ Ἱερεὺς ποιεῖ τὴν Ἀπό λυσιν: Δόξα
Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι... Μὴ ὄντος δὲ
Ἱερέως, ἡμεῖς, Κύριε, ἐλέησον μ' (40), καὶ
ψάλλομεν τὰ κάτωθι τροπάρια.

Ἦχος β´. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν.
Πάντων προστατεύεις, Ἀγαθή, τῶν κα -

τα φευγόν των ἐν πίστει τῇ κραταιᾷ σου
χειρί· ἄλ  λην γὰρ οὐκ ἔχομεν ἁμαρτωλοὶ
πρὸς Θεόν, ἐν κινδύνοις καὶ θλί ψεσιν, ἀεὶ
μεσι τείαν, οἱ κατα καμπτόμενοι ὑπὸ πται -
 σμάτων πολλῶν, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ
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Ὑψίστου· ὅθεν σοι προσπίπτο μεν· Ῥῦσαι
πάσης περιστάσεως τοὺς δούλους σου.

Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά, καὶ ἀδι -
κου μένων προστάτις, καὶ πενομένων τρο -
φή, ξένων τε παράκλησις, καὶ βακτηρία
τυφλῶν, ἀσθενούν των ἐπίσκεψις, κατα-
πονουμένων σκέπη καὶ ἀντίληψις, καὶ
ὀρφανῶν βοηθός, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ
Ὑψίστου, σὺ ὑπάρχεις, Ἄχραντε, σπεῦ -
σον, δυσωποῦμεν, ῥύ σασθαι τοὺς δού-
λους σου.

Ἦχος πλ. δ´.
Δέσποινα, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν

δού λων σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ
πά σης ἀνάγ  κης καὶ θλίψεως.

Ἦχος β´.
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατί-

θημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξον ἡμᾶς
ὑπὸ τὴν Σκέ πην σου.
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Ἦχος α´.
Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν Ἁ -

γίων καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν Σὴν εἰρήνην
δὸς ἡμῖν καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος
οἰκτίρμων.

Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύ ριε Ἰη σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέ-
ησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ
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Ὁ Εὐαγγελισμὸς 
τῆς Θεοτόκου

Ὁ Θεὸς Πατὴρ
εὐδοκεῖ∙

Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα
ἐπέρχεται∙

Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ

σαρκοῦται.
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ΙΕΡΟΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ 211

ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
(ψαλλόμενα καθ᾽ ἡμέραν εἰ οὐκ ἔστιν ἑορτή)

Τῇ ΔΕΥΤΕΡᾼ, τῶν Ἀρχαγγέλων
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ'.

Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτη -
γοι, δυσωποῦ μεν ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι,
ἵνα ταῖς ὑμῶν δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς,
σκέπῃ τῶν πτε ρύγων, τῆς ἀΰλου ὑμῶν
δόξης, φρουροῦντες ἡμᾶς προσπίπτον-
τας, ἐκτενῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κιν-
δύνων λυτρώσα σθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι
τῶν ἄνω Δυνάμεων.

Θεοτοκίον, Ἦχος δ'.
Τῇ ἀνατραφείσῃ ἐν τῷ ναῷ εἰς τὰ

Ἅγια τῶν Ἁγίων, τῇ περιβεβλημένῃ τὴν
πίστιν καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν ἄμεμπτον
παρθενίαν, ὁ Ἀρχιστράτηγος Γαβριὴλ,
προσέφερεν οὐρανόθεν τὸν ἀσπασμὸν
καὶ τὸ χαῖρε· Χαῖρε εὐλογημένη· Χαῖρε
δεδοξασμένη ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.
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Κοντάκιον, Ἦχος β'.
Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ, λειτουργοὶ θείας

δό ξης, τῶν ἀνθρώπων ὁδηγοί, καὶ ἀρχηγοὶ
Ἀσωμάτων, τὸ συμ φέρον ἡμῖν αἰτήσασθε,
καὶ τὸ μέγα ἔλεος, ὡς τῶν Ἀσωμάτων Ἀρ -
χιστράτηγοι.

Τῇ ΤΡΙΤῌ, τοῦ Τιμίου Προδρόμου
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος β'.

Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων, σοὶ δὲ
ἀρκέ σει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου, Πρό-
δρομε· ἀνεδείχ θης γὰρ ὄντως καὶ Προφη -
τῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις
βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον.
Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλή σας, χαίρων
εὐηγγε λίσω καὶ τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεὸν φανε-
ρωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρ -
τίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ
μέγα ἔλεος.

Θεοτοκίον, Ἦχος β'.
Θείας γεγόναμεν κοινωνοὶ φύσεως,

212 ΙΕΡΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

MIKRON 211-234.qxp_13 x 9  9/10/18  1:37 PM  Page 212



διὰ σοῦ, Θεο τόκε Ἀειπάρθενε· Θεὸν γὰρ
ἡμῖν σεσαρκωμένον τέτο κας· διὸ κατὰ
χρέος σὲ πάντες εὐσε βῶς μεγαλύνομεν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. β'.
Τὴν σωματικὴν σου παρουσίαν δεδοι -

κὼς ὁ Ἰορδάνης, τρόμῳ ὑπεστρέφετο, τὴν
πνευματικὴν δὲ λειτουργίαν ἐκπληρῶν ὁ Ἰ -
ωάννης, φόβῳ ὑπεστέλλετο· τῶν Ἀγγέλων
αἱ τάξεις ἐξεπλήττοντο, ὁρῶσαί σε ἐν ῥεί -
θροις σαρκὶ βαπτιζόμενον, καὶ πάντες οἱ
ἐν τῷ σκό τει κατηυγάζοντο, ἀνυμνοῦντές
σε τὸν φανέντα, καὶ φωτίσαντα τὰ πάντα. 

Τῇ ΤΕΤΑΡΤῌ καὶ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ, 
τοῦ Σταυροῦ

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α'.
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου καὶ εὐ -

λόγησον τὴν κληρονομίαν Σου, νίκας τοῖς
βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος
καὶ τὸ Σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ
Σου πολίτευμα. 
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Σταυροθεοτοκίον, Ἦχος α'.
Οἱ τὴν σὴν προστασίαν κεκτημένοι Ἄ -

χραν τε, καὶ ταῖς σαῖς ἱκεσίαις τῶν δεινῶν
ἐκ λυτρούμενοι, τῷ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου
ἐν παντὶ φρου ρούμενοι, κατὰ χρέος σὲ
πάντες εὐσεβῶς μεγαλύνομεν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ'.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ

ἐ πωνύμῳ Σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρ -
μούς Σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεὸς εὔφρα -
νον ἐν τῇ δυνάμει Σου, τοὺς πιστοὺς βα-
σιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κα τὰ
τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν
Σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.
Τῇ ΠΕΜΠΤῌ, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ'.
Ἀπόστολοι ἅγιοι, πρεσβεύσετε τῷ ἐλε -

ήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παρά -
σχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
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Τῇ Πέμπτῃ ἕτερον, τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ'.

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότη-
τος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε
τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια·
διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψη -
λά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρ -
χα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Θεοτοκίον, Ἦχος δ'.
Τὸν Λόγον τοῦ Πατρός, Χριστὸν τὸν

Θεὸν ἡμῶν, ἐκ σοῦ σαρκωθέντα ἔγνωμεν,
Θεοτόκε Παρθένε, μό νη ἁγνή, μόνη εὐλο -
γημένη· διὸ ἀπαύστως σὲ ἀνυμνοῦντες
μεγαλύνομεν.
Κοντάκιον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, Ἦχος β´.

Τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ θεοφθόγγους κή-
ρυκας, τὴν κορυφὴν τῶν Μαθητῶν Σου,
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Κύριε, προσελάβου εἰς ἀπόλαυσιν τῶν
ἀγαθῶν Σου καὶ ἀνάπαυσιν· τοὺς πόνους
γὰρ ἐκείνων καὶ τὸν θάνατον ἐδέξω ὑπὲρ
πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν, ὁ μόνος γινώσκων
τὰ ἐγκάρδια.

Ἕτερον τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἦχος γ'.
Ἐν τοῖς Μύροις, Ἅγιε, ἱερουργὸς ἀνε-

δείχθης· τοῦ Χριστοῦ γάρ, Ὅσιε, τὸ Εὐαγ -
γέλιον πληρώσας, ἔθη κας τὴν ψυχήν σου
ὑπὲρ λαοῦ σου· ἔσωσας τοὺς ἀ θώους ἐκ
τοῦ θανάτου· διὰ τοῦτο ἡγιάσθης, ὡς μέ -
 γας μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.
Τῷ ΣΑΒΒΑΤῼ, πάντων τῶν ἑορταζομένων

Ἁγίων καὶ τῶν Κεκοιμημένων
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος β'.

Ἀπόστολοι, Μάρτυρες καὶ Προφῆται,
Ἱεράρ χαι, Ὅσιοι καὶ Δίκαιοι, οἱ καλῶς τὸν
ἀγῶνα τελέσαντες καὶ τὴν πίστιν τηρήσαν -
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τες, παῤῥη σίαν ἔχοντες πρὸς τὸν Σωτῆρα,
ὑπὲρ ἡμῶν Αὐ τὸν ὡς Ἀγαθὸν ἱκετεύσα -
τε· σωθῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἕτερον τῶν κεκοιμημένων, Ἦχος πλ. δ'.

Μνήσθητι, Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν δού -
λων Σου, καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον, συγχώ -
ρησον· οὐ δεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, εἰμὴ Σὺ
ὁ δυνάμε νος, καὶ τοῖς μετα στᾶσι δοῦναι
τὴν ἀνάπαυ σιν.

Θεοτοκίον, Ἦχος β'.
Μῆτερ Ἁγία ἡ τοῦ ἀφράστου φωτός,

ἀγ γελικοῖς σὲ ὕμνοις τιμῶντες, εὐσεβῶς
μεγαλύνομεν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ'. 
Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ,

τὰς ψυ χὰς τῶν δούλων Σου, ἔνθα οὐκ ἔστι
πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ
ἀτελεύτητος.
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ  
ΕΙΣ  ΑΓΙΟΥΣ  ΜΑΡΤΥΡΑΣ

(Δύνανται νὰ λεχθῶσιν οἱανδήποτε ἡμέραν ὅτε
δὲν εἶναι γνωστὸν τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου,
διότι καθ᾽ ὅλας τὰς ἡ μέρας τοῦ ἔτους ἑορτάζον -
ται Ἅγιοι Μάρτυρες.)

Εἰς Μάρτυρας, Ἦχος δ'.
Οἱ Μάρτυρές Σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει

αὐ τῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρ -
σίας ἐκ Σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ
τὴν ἰσχύν Σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον,
ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θρά -
ση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός,
σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Εἰς Μάρτυρα γυναῖκα, Ἦχος δ'.
Ἡ ἀμνάς Σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ

φωνῇ· Σὲ νυμφίε μου ποθῶ, καὶ Σὲ ζητοῦ -
σα ἀθλῶ, καὶ συσ ταυ ροῦμαι καὶ συνθά-
πτομαι τῷ βαπτισμῷ Σου· καὶ πάσχω διὰ
Σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν Σοί, καὶ θνῄ σκω
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ὑπὲρ Σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν Σοί· ἀλλ’ ὡς
θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πό -
θου τυθεῖσάν Σοι· Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς
ἐλεήμων, σῷσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ
ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α'. 
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰ -

ουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων
τὸ ἄχραντόν Σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος
Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν·
διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρα νῶν ἐβό -
ων Σοι, Ζωοδότα· Δόξα τῇ Ἀναστάσει Σου,
Χριστέ, δόξα τῇ Βασιλείᾳ Σου, δόξα τῇ
Οἰκονομίᾳ Σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος β'.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ

ἡ ἀ θάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ
ἀστραπῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς
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τεθνεῶτας ἐκ τῶν κατα χθονίων ἀνέστη-
σας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων
ἐκραύ γαζον· Ζωοδότα Χριστέ, ὁ Θεὸς
ἡμῶν, δόξα Σοι.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ'.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω

τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος ἐν βραχί -
ονι αὐ τοῦ ὁ Κύριος· ἐπάτησε τῷ θανάτῳ
τὸν θάνατον· πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐ -
γέ νετο· ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς,
καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ'.  
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα

ἐκ τοῦ Ἀγ γέ λου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου
Μα θήτριαι, καὶ τὴν προ γονικὴν ἀπόφα-
σιν ἀ ποῤῥί ψασαι, τοῖς Ἀποστό λοις καυ-
χώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος·
ἠγέρθη Χρι στὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ
κόσμῳ τὸ μέ γα ἔλεος.
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Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α'. 
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύ -

 ματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτη   -
ρί αν ἡμῶν, ἀνυμνή σωμεν πιστοὶ καὶ προσ-
κυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκὶ ἀνελθεῖν
ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖ ναι, καὶ
ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶ τας ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀνα   -
στάσει αὐτοῦ.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. β´. 
Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά Σου,

καὶ οἱ φυ λάσσοντες ἀπενεκρώθησαν· καὶ
ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄ -
 χραντόν Σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍ -
δην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ· ὑπήντησας
τῇ Παρ θένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν· ὁ
ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα Σοι.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος βαρύς. 
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ Σου τὸν θάνα-

τον· ἠνέῳ ξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον·
τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες,
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καὶ τοῖς Σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέ-
ταξας· ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέ -
χων τῷ κό σμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ'.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος·

τα φὴν καταδέξω τριήμερον· ἵνα ἡμᾶς ἐ -
λευθε ρώσῃς τῶν παθῶν, ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνά -
στασις ἡμῶν, Κύριε, δόξα Σοι.
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Ἐπάνω εἰς τὸ Ἱερὸν Δισκάριον τῆς Θείας Λει-
τουργίας εἶναι ἡ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀπο-
στολικὴ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ,
τὸ Ἑνιαῖον Σῶμα Στρατευομένης καὶ Θριαμβευ -
ούσης, μετὰ τοῦ Τιμίου Ἁγίου καὶ ΟΜΟΘΕΟΥ καὶ

Λατρευτοῦ Σώματος
τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ ΘΕ -
ΟΥ καὶ ΣΩΤΗΡΟΣ ἡ -
μῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ὁλόκληρος ἡ ΘΕΟΫ-
ΠΟΣΤΑΤΟΣ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑ (Συμεὼν Θεσσα-
λονίκης, Ἅπαντα, σελ.
118-121).
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Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 223

Ἡ εἰς ᾍδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ρωσικὴ εἰκὼν
ἐπὶ φύλλου μεταλλικοῦ κράματος, ἀρχαὶ 20οῦ αἰ.
«Τοῖς ἐν Ἅδη καταβὰς Χριστὸς εὐηγγελίσατο»

(Στιχηρὸν Ἑσπερινοῦ γ´ ἤχου).
Ὡστόσον, ἡ εἰς ᾍδου Κάθοδος ΔΕΝ εἶναι ἡ

Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ: «Ἀνάστασις καὶ εἰς
Ἅδην κατάβασις μεγάλην ἔχουσι τὴν διαφοράν»

(Ἱερὸν Πηδάλιον τῆς Ἐκκλησίας, σελ. 320).
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ΥΜΝΟΙ  ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ
(Ψαλλόμενοι κατὰ τὰς ἀγρυπνίας)

Βασίλισσα τοῦ κόσμου
Ἰδιόμελος, εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Βασίλισσα τοῦ κόσμου, Δέσποινα τ’ οὐ -
ρανοῦ, Μυριοχαριτωμένη, Παρθένε εὐ -
λογημένη, Μητέρα τοῦ Θεοῦ.
Μὴ μᾶς ἐγκαταλείψῃς, Μῆτερ Παρθέν’
Ἁγνή, ἐγκαταλελειμένα ὡς καὶ ἀπορ -
ριμένα, Μάνα μας ποθητή.
Ὦ βρύσις εὐσπλαγχνίας, ὦ χάριτος Πη -
γή, ἐσὺ εἶσαι ἡ χαρά μας καὶ ἡ παρηγο-
ριά μας ἐλπὶς παντοτεινή.
Προστάτις Ὀρθοδόξων, τῶν ὀρφανῶν,
πτωχῶν, πάντων τῶν θλιβομένων καὶ κα -
ταπληγωμένων πιστῶν Χριστιανῶν.
Μὴ μᾶς ἀλησμονήσης στὰ πέρατα τῆς
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γῆς, ἰδὲ τοὺς ἀναστεναγμούς μας, τοὺς
πόνους κι ὀδυρμούς μας γιὰ νὰ μᾶς λυ -
πηθῇς. 
Ὡς σπλαχνικὴ ποὺ εἶσαι, Μῆτερ μας
Παναγία, τραυμάτων σωματός μας, μο -
λυσμῶν τοῦ νοός μας, εἶσαι παρηγορία.
Ὦ Μάνα, γλυκειὰ Μάνα, Μάνα εὐ σπλαγ -
χνική, ἡμῶν τῶν πικραμένων, τῶν μετα -
νοημένων, σπλαγχνίσου τὴν ψυχήν.
Πολύτιμον ψυχήν μας, ἀθάνατον ψυ χήν,
Μῆτερ μου, μᾶς λυτρώσῃς, ταρτάρ’ ἐλευ -
θερώσῃς, κολάσεως δεινῆς.
Τὰ εὔσπλαγχνά σου μάτια στρέψον δὲ
πρὸς ἡμᾶς, ἰδέ, βοήθησέ μας, τρέξε καὶ
σκέπασέ μας, τὰ ξένα κι’ ὀρφανά.
Πτωχὰ κι’ ἀπορριμένα, ξένα καὶ ὀρ φα -
νά, πρόφθασον νὰ μᾶς σώσῃς, παθῶν ἐ -
λευθερώσῃς, γλυκειά μας Παναγιά.
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Καὶ ὅταν ἡ ψυχή μας ἀπ᾽ τὸ κορμί μας
βγῇ δεῖξον μας τὸν Υἱόν σου, τὸν λυτρω -
τὴν τοῦ κόσμου, τὴν Δόξαν τὴν ἀληθινήν.
Κι’ ἐν ὥρᾳ τοῦ θανάτου, φρικτῇ καὶ φο -
βερᾷ, Μῆτερ μου, λύτρωσέ μας, καὶ ἐ -
λευθέρωσέ μας, στιγμῇ τ᾽ ὀδυνηρᾷ.
Καὶ κρᾶξον τότε ὅλους μαζὶ στὸν οὐ ρα -
νόν, γιὰ νὰ δοξολογοῦμε καὶ γιὰ νὰ προσ -
κυνοῦμε, μαζί σου τὸν Θεόν.
Μετὰ ψυχῆς ζεούσης, χαρᾶς μας τῆς καρ -
διᾶς, γονυκλινῶς νὰ ὑμνοῦμε καὶ νὰ Σὲ
προσκυνοῦμε, Ἁγία μου Τριάς.
Δεόμεθά σου Μῆτερ, Κόρη, Παρθέν᾽ Ἁ -
γνή, πόθον μας ἐκληρώσῃς, Παράδεισον
μᾶς δώσῃς, Κυρία μου Σεμνή.
Γένοιτο, Παναγία μου, πόθοι μας πλη -
ρωθῶσιν, αἱ ταπειναὶ δεήσεις μας, ὅ πως
εἰσακουσθῶσιν.
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Ἀξίωσόν μας, Δέσποτα
Ἦχος β'. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθομεν.

Ἀξίωσόν μας, Δέσποτα, τυχεῖν Σῆς Βα-
σιλείας, ἵνα καὶ συμμεθέξωμεν δικαίων
τῆς χορείας.
Δι᾽ ἱκεσιῶν τῆς Σῆς Μητρός, Ἀχράντου
Παναγίας, προστάτιδός μας σώματος, ψυ -
χῆς μας σωτηρίας.
Καὶ ποθητὸν παράδεισον, Χριστέ μου, νὰ
μᾶς δώσῃς, ἐγκάρδιον δὲ πόθον μας τα-
χέως ἐκπληρώσῃς.
Γένοιτο, Παναγία μου, πόθοι μας πλη ρω -
θῶσιν, αἱ ταπειναὶ δεήσεις μας ὅπως εἰσα-
κουσθῶσιν.

Οὐράνιε Πατέρα μου
Ἦχος β'. Τιβεριάδος θάλασσα.

Οὐράνιε Πατέρα μου, γλυκύτατε Χριστέ
μου, τὸ Ἅγιόν Σου ὄνομα δὲν λησμονῶ
ποτέ μου.
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Σὺ ποὺ κατέβης εἰς τὴν γῇν ὡσὰν μικρὸν
παιδίον, Σὺ βάλε στὴν καρδία μου τὸν φό -
βον σου τὸν θεῖον.
Ὅταν ἡ ὥρα ἐπιστῇ, ἡ ὥρα τοῦ θανάτου,
πάρε μας κεῖ στοὺς οὐρανούς, πάρε μας
᾽κεῖ κοντά σου.
Ἐκεῖ ψηλὰ στοὺς οὐρανούς, στὰς χώρας
τῶν Ἀγγέλων, νὰ ψάλλωμεν τὸν ὕμνον
σου μετὰ τῶν Ἀρχαγγέλων.
Κυρία μου καὶ Δέσποινα, παρηγορήτριά
μου, ὁπόταν σὲ παρακαλῶ, φθάνεις Βα-
σίλισσά μου.
Εὐχαριστῶ σοι, Δέσποινα, ποὺ σ᾿ ἔχω βο -
ηθεία στὴν θάλασσαν ὑπέρμαχον, στὴν γῆ
παρηγορία.
Ὦ! χάρισαί μας, Δέσποινα, εἰρήνη καὶ
ἀγάπη ὅπου παρευρισκόμεθα στὴν Ἐκ -
κλησία ταύτη.
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ΕΥΧΑΙ  ΤΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Εὐχὴ πρὸ τοῦ Μεσημβρινοῦ γεύματος.

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγια σθή -
τω τὸ ὄνο μά Σου, ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου,
γενηθή τω τὸ θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρα νῷ καὶ
ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιού σιον
δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφει λή -
 ματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέ -
ταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσ ενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πει-
ρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι,
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον γ' (3).
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ -

ριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον
καὶ σῷσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Μετὰ τὸ Γεῦμα.
Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,

ὅτι ἐνέπλησας ἡμᾶς τῶν ἐπιγείων Σου ἀγα θῶν.
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Μὴ στερήσῃς ἡμᾶς καὶ τῆς ἐπουρανίου Σου
Βασιλείας, ἀλλ’ ὡς ἐν μέσῳ τῶν Μαθη τῶν
Σου παρεγένου, Σωτήρ, τὴν εἰρήνην διδοὺς
αὐτοῖς, ἐλθὲ καὶ μεθ’ ἡμῶν καὶ σῷσον ἡμᾶς.

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν.... Κύριε, ἐλέησον γ'
(3).

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ -
ριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον
καὶ σῷσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Εὐχὴ πρὸ τοῦ Δείπνου.
Φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται

καὶ αἰ νέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν·
ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶ -
νος. Ἀμήν.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι,
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰ -
ώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον  γ' (3).
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ -

ριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον
καὶ σῷσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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Εὐχὴ μετὰ τὸν Δεῖπνον.(1)

Εὔφρανας ἡμᾶς, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί
Σου, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν Σου ἠγαλ -
λιασάμεθα. Ἐση μειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ
προσώπου Σου, Κύριε. Ἔδωκας εὐφροσύνην
εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν· ἀπὸ καρποῦ σίτου,
οἴ νου καὶ ἐλαίου, αὐτῶν ἐνεπλήσθημεν. Ἐν
εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθησόμεθα καὶ ὑ -
πνώσωμεν· ὅτι Σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ’
ἐλπίδι κατῴκησας ἡμᾶς. Ἀμήν.

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν.... Κύριε, ἐλέησον γ'
(3).

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ -
ριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον
καὶ σῷσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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«Τὸν Βασιλέα ΚΥΡΙΟΝ ΣΑΒΑΩΘ εἶδον τοῖς
ὀφθαλμοῖς μου καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ
καὶ ἐπῃρμένου» (Ἡσ. ΣΤ´ 1-7). Μικρογρα φία
12ου αἰῶνος, Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Παρισίων.
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234 Ἡ Ἄμπελος - Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ

«Ἐγώ εἰμι ἡ Ἄμπελος ἡ Ἀληθινή, καὶ ὁ Πατήρ
μου ὁ Γεωργός ἐστι..... Ἐγώ εἰμι ἡ Ἄμπελος,

ὑμεῖς τὰ κλήματα». (Ἰωάν. ΙΕ´ 1, 5)
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ΙΕΡΟΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ 235

ΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
Εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Ὁμοουσίου,

Ζωαρχικῆς, Ζωοποιοῦ καὶ Ἀδιαιρέτου
Τριάδος, τῆς Μιᾶς Θεότητος, τοῦ Ἑνὸς
Τρισυποστάτου Θεοῦ ἡμῶν, Πατρὸς
καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Πιστεύω, προσκυνῶ καὶ λατρεύω
Ἕνα Θεὸν Τρισυπόστατον, Πατέρα Υἱ -
ὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα Ὁμοού-
σιον, Ἀδιαίρετον, Ἀχώριστον καὶ Ἀναλ-
λοίωτον.  

Συνομολογῶ μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων
καὶ Θεοφόρων Πατέρων ὅτι ἀποδέχομαι,
τηρῶ, κρατῶ, φρονῶ, καὶ πιστεύω βε-
βαίως καὶ ἀναμφιβόλως ἅπαντα τὰ Ὑ -
περφυῆ καὶ Θεόπνευστα Ὀρθόδοξα
ΔΟΓΜΑΤΑ, τὰς Ἱερὰς ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ,
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καὶ τὰ Ἱερὰ ΜΥΣΤΗΡΙΑ τῆς Μιᾶς, Ἁγί -
ας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς, καὶ Ὀρ -
θοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὅσα
περιέχονται εἰς τὸ Ἱερὸν Σύμβολον τῆς
Πίστεως, καὶ ὅσα ἐκυρώθησαν ὑπὸ τῶν
Ἁγίων Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων,
καθὼς καὶ ὑπὸ τῆς Ὀγδόης καὶ τῆς Ἐνά -
της, καὶ ὑφ᾽ ὅλων τῶν Τοπικῶν καὶ Παν -
ορθοδόξων  Συνόδων, ὡς «ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι» (Πράξ. ΙΕ´ 28) καὶ ὡς ἐδίδαξαν οἱ
Θεόπνευστοι Ἀπόστολοι καὶ Ἅγιοι Πατέ -
ρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ, οὓς «τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπι-
σκόπους, ποι μαίνειν τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ ΘΕΟΥ» (Πράξ. Κ´ 28).

Δέχομαι ὁμοῦ ὅλας τὰς Ἀποστολικὰς
καὶ Πατερικὰς Ἱερὰς Παραδόσεις τῆς
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ἐγγρά-
φους τε καὶ ἀγράφους, χωρὶς καμμίαν
προσθήκην ἢ ἀφαίρεσιν, ὡς ἐντέλλεται ὁ
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Ἀπόστολος Παῦλος, «ἀδελφοί, στήκετε, καὶ
κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδά χθητε
εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν»
(Β´ Θεσ. Β´ 15), καὶ πᾶν ὅ,τι Καταδικάζει,
Ἀναθεματίζει καὶ Ἀπορρίπτει ἡ Ἐκκλη -
σία τοῦ ΘΕΟΥ, καὶ ἐγὼ ὡσαύτως. 

«Ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν....
οὓς μὲν τῷ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙ παραπέμπου -
σι, καὶ ἡμεῖς Ἀναθεματίζομεν· οὓς δὲ τῇ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙ, καὶ ἡμεῖς Καθαιροῦ μεν·
οὓς δὲ τῷ ΑΦΟΡΙΣΜῼ, καὶ ἡμεῖς Ἀφορί -
ζομεν· οὓς δὲ ΕΠΙΤΙΜΙῼ παρα διδόασι,
καὶ ἡμεῖς ὡσαύτως ὑποβάλλο μεν» (Κανὼν

Α΄ τῆς Ἁγίας Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου)·
Σὺν τούτοις ἀποδέχομαι καὶ τὰς Ἀπο -

φάνσεις τῶν Τριῶν ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ τῶν συγκροτηθεισῶν ἐν Κων -
σταντινουπόλει ἐπὶ Πατριάρχου Ἱερεμίου
Β´ τοῦ Τρανοῦ, κατὰ τὰ ἔτη 1583, 1587
καὶ 1593, αἵτινες ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ καὶ
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ΑΝΕΘΕΜΑΤΙΣΑΝ τὸ Νέον Παπικὸν
Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον καὶ ΑΠΗ-
ΓΟΡΕΥΣΑΝ τὴν χρῆσιν αὐτοῦ, καθὼς
κατεδίκασαν καὶ πάντα Νεωτερισμὸν εἰς
τὰ τῆς Πίστεως, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Δι -
αβόλου, ἐντέλλουσαι ὅτι: 

«Ὅποιος δὲν ἀκολουθᾶ τὰ ἔθιμα τῆς
Ἐκκλησίας, καθὼς αἱ Ἑπτὰ Ἅγιαι Οἰκου -
μενικαὶ Σύνοδοι ἐθέσπισαν καὶ τὸ Ἅγιον
Πάσχα καὶ τὸ Μηνολόγιον καλῶς ἐνομο -
θέτησαν νὰ ἀκολουθῶμεν, καὶ θέλει νὰ
ἀκολουθᾶ τὸ νεοεφεύρετον Πασχάλιον,
καὶ Νέον Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρο -
νόμων τοῦ Πάπα, καὶ ἐναντιώνεται εἰς
αὐτὰ ὅλα, καὶ θέλει νὰ ἀνατρέψῃ καὶ νὰ
χαλάσῃ τὰ πατροπαράδοτα Δόγματα καὶ
Ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἂς ἔχῃ τὸ ΑΝΑ -
ΘΕΜΑ, καὶ ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη -
σίας καὶ τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἂς
εἶναι. 
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»Ἐσεῖς δὲ οἱ εὐσεβεῖς καὶ Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί, μένετε ἐν οἷς ἐμάθετε καὶ
ἐγεννήθητε καὶ ἀνετράφητε, καὶ ὅταν τὸ
καλέσῃ ὁ καιρὸς καὶ ἡ χρεία, καὶ αὐτὸ
τὸ αἷμά σας νὰ χύνετε διὰ νὰ φυλάξετε
τὴν πατροπαράδοτον Πίστιν καὶ Ὁμο -
λογίαν σας, καὶ φυλάγεσθε ἀπὸ τῶν τοι -
ούτων, καὶ προσέχετε· ἵνα καὶ ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς σᾶς βοηθᾶ ἅμα
καὶ ἡ εὐχὴ τῆς ἡμῶν μετριότητος εἴη
μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν» (Σιγίλλιον Παν -

ορθοδόξου Συνόδου 1583).
Ὡς ἐκ τούτου: 
Τοὺς ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΝΕ-

ΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΣ, ἤτοι: 
Τοὺς Καινοτόμους Νεωτεριστὰς καὶ

πρωτεργάτας τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰ -
κουμενισμοῦ, τοὺς ἐμπίπτοντας εἰς τὸν
Ἀναθεματισμὸν καὶ τὴν Αἰώνιον Κατα -

ΠΕΡΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ 239

MIKRON 235-329.qxp_13 x 9  9/10/18  1:37 PM  Page 239



δίκην τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπο -
φανθείσης διὰ τῶν Ἁγίων ΠΑΝΟΡΘΟ-
 ΔΟΞΩΝ Συνόδων τῶν ἐτῶν 1583, 1587,
1593, 1756, 1848 καὶ ἄλλων∙ 

Τοὺς Νεοημερολογίτας, τοὺς Ἀντι -
εκκλησιαστικῶς, Ληστρικῶς, Πραξικο -
πηματικῶς, Βιαίως, διὰ Πολιτικοστρα-
τιωτικῆς δυναστείας καὶ Ἑβραιομασο -
νικῆς ἐπιβουλῆς, παρὰ τὰς κατ᾽ ἐπανά -
ληψιν προηγηθείσας Καταδίκας, ἐπιβα-
λόντας τὸ Νέον Παπικὸν Γρηγοριανὸν
Ἡμερολόγιον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλε -
ως τὸ 1924, καθὼς καὶ ὅσους ὕστερον
ἀπεδέχθησαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτό∙

Τοὺς Νεοημερολογίτας, τοὺς Ἀπο-
σχισθέντας ἀπὸ τὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι
Λατρευτικὴν Ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ, τὴν συντελου-
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μένην ἐπὶ αἰῶνας Ὁμοιομόρφως, Ὁμοιο -
χρόνως καὶ Ὁμοιοτρόπως, ἵνα ἑνωθοῦν
καὶ συνεορτάζουν μετὰ τῶν Αἱρετικῶν
Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν∙ 

Τοὺς Νεοημερολογίτας, τοὺς οὕτω
Διασπάσαντας τὴν Ἁγίαν Ἑνότητα τῶν
κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἥ -
τις Ἑνότης ἐστὶ ΔΟΓΜΑ ΔΟΓΜΑΤΩΝ∙ 

Τοὺς Ἀκολουθοῦντας μὲν τὸ «Πα-
λαιόν» Ἡμερολόγιον, ἐπικοινωνοῦντας
δὲ ἐκκλησιαστικῶς καὶ πνευματικῶς
μετὰ τῶν Νεοημερολογιτῶν, ὅπως αἱ
Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὰ Πατριαρ-
χεῖα Ἱεροσολύμων, Ρωσίας, Γεωργίας,
Σερβίας, καὶ ἄλλαι Τοπικαὶ Ἐκκλησίαι,
ὅπως προσφάτως τῆς Πολωνίας∙

Τοὺς δεχομένους, α) τὴν Διαβόητον
Αἱρετικὴν καὶ Οἰκουμενιστικὴν Ἐγκύ -
κλιον τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι -
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νου πόλεως, τοῦ ἔτους 1920, ἥτις καὶ
ἐκ μόνου τοῦ τίτλου της, «ΠΡΟΣ ΤΑΣ
ΑΠΑΝ ΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥ», καταδεικνύεται Αἱρετική, διότι
χαρακτηρίζει ὅλας τὰς Αἱρέσεις ὡς Ἐκ -
κλησίας Χριστοῦ, «συγγε νεῖς καὶ οἰκεί -
ας ἐν Χριστῷ καὶ συγκληρο νόμους καὶ
συσσώμους τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ»,
καὶ ἐπίσης προτείνει τὴν ἀλ λαγὴν τοῦ
Ἡμερολογίου, καθὼς καὶ β) τὸ Μασο-
νικὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνέδριον
τοῦ 1923, ἐπὶ τοῦ Μασόνου Πατριάρχου
Μελετίου Μεταξάκη, διὰ τοῦ ὁποίου ἀπε -
φασίσθη Παρανόμως καὶ Ἀν τικανονικῶς
ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου, ἀλλαγὴ ἡ
ὁποία δὲν ἦτο ἔργον τῆς Ἐκκλη σίας τοῦ
Χριστοῦ, ἀλλὰ τῆς Ἑβραιομασονίας∙ 

Τὰς λεγομένας «Ὀρθοδόξους» Ἐκ -
κλησίας καὶ Πατριαρχεῖα Παλαιοῦ καὶ
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Νέου Ἡμερολογίου, αἱ ὁποῖαι τὸ 1948
ἵδρυσαν μετὰ τῶν Προτεσταντῶν εἰς τὸ
Ἄμστερνταμ τῆς Ὁλλανδίας τὸ Ἀ νώτατον
Ὄργανον τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ Ἀθέου Οἰ -
κουμενισμοῦ, τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον
Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), δηλα δή, Παγκόσμιον
Συμβούλιον Αἱρέσεων, ἢ τοὺς συμμετέ -
χοντας ὡς Μέλη εἰς αὐ τὸ καὶ συμπρο-
σευχομένους καὶ συλλει τουργουμένους
μετὰ πάντων τῶν Αἱρετικῶν, ἀναγνω-
ρίζοντας οὕτω ὕπαρξιν καὶ ἐνέρ γειαν
Σωστικῆς Θείας Χάριτος εἰς τὰς ἀπὸ
αἰῶνας Καταδικα σθείσας καὶ Ἀνα -
θεματισθείσας Αἱρετι κὰς Ἐκκλησίας∙ 

Τούτους πάντας ὡς Σχισματοαιρετι -
κοὺς Ἀναθεματίζω. ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑ-
ΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ. 

Ὅθεν ἀποκηρύττω καὶ ἀποπτύω τὴν
ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΣΙΝ τοῦ ΝΕΟΗΜΕΡΟ -
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ΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ, τὴν γεννηθεῖσαν καὶ δη -
μιουργηθεῖσαν ἐκ τῆς Συγκρητιστικῆς,
Ἀντιχρίστου Παναιρέσεως τοῦ Ἀθέου
Οἰκουμενισμοῦ τὸ 1920-1924, καὶ ΔΙΑΚΟ -
ΠΤΩ πᾶ σαν Ἐκκλησιαστικὴν καὶ Πνευ -
ματικὴν ἐπικοινωνίαν μετὰ τῶν Νεο-
ημερολογι τῶν καὶ μεθ᾽ ὅλων τῶν Οἰκου -
μενιστῶν καὶ τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς.
Προσ έρχομαι δὲ εἰς τὴν ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡ -
ΘΟΔΟ ΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ἥτις ἐστὶν ἡ
ὁμολογουμένη, εἰς τὸ Ἱερὸν Σύμβολον
τῆς Πί στεως, ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ, καὶ ἀκολουθῶ εἰς τὸ ἑξῆς διὰ
τὴν Ἐκκλησιαστικήν μου ζωὴν τὸ ὑπὸ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χρι στοῦ υἱο -
θετηθὲν Πάτριον Ἐκκλησιαστι κὸν Μηνο -
λόγιον καὶ Ἑορτολόγιον καὶ Πασχά λιον, τὸ
ἀπ  ̓ἀρχῆς συνυφασμένον μὲ τὸ Παλαιὸν Ἡ -
μερολόγιον καὶ ἐπὶ αἰ ῶνας μέχρι σήμε ρον
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ἐν χρήσει ὑφ᾽ ὅλων τῶν Ἁγίων Οἰ κουμε -
νικῶν Συνόδων, τὸ καθι ερωθὲν ὑπὸ πάν -
των τῶν Ἁγίων καὶ Θεο φόρων Πατέρων
καὶ παραδοθὲν ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ -
κλησίας τοῦ ΘΕΟΥ, ὡς Ἱερὰ Παράδοσις.

Τοὺς ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΦΛΩ -
ΡΙΝΟΣΕΡΑΦΕΙΜΙΚΟΥΣ, ἤτοι:

Τοὺς ΟΥΝΙΤΑΣ τοῦ Νεοημερολογι-
τισμοῦ, τοὺς ἀκολουθοῦντας μὲν τὸ Πα -
λαιὸν Ἡμερολόγιον, ἕλκοντας δὲ τὴν
χειροτονίαν τῶν ἐπισκόπων των ἐκ τῶν
Σχισματοαιρετικῶν Νεοημερολογιτῶν
- Οἰκουμενιστῶν, τοὺς Φλωρινοσερα-
φειμικούς, οἱ ὁποῖοι Συνοδικῶς καὶ ἐπι -
σήμως ἀναγνωρίζουν ὅτι αἱ χειροτονίαι
των προέρχονται καὶ ἀπὸ ἐπίσκοπον ὁ
ὁποῖος ἀκολουθοῦσε τὸ Νέον Ἡμερολό -
γιον καὶ ἀπὸ ἐπίσκοπον ἔχοντα ἐκκλη-
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σιαστικὴν ἐπικοινωνίαν μὲ τοὺς Νεο-
ημερολογίτας καὶ Οἰκουμενιστάς∙ 

Τοὺς Φλωρινοσεραφειμικούς, τοὺς
ἀκολουθοῦντας τὸ Παλαιὸν Ἡμερολό-
γιον, ἀλλὰ πιστεύοντας ὅτι «ἡ Νεοημε-
ρολογιτικὴ Ἐκκλησία εἶναι ΔΥΝΑΜΕΙ
ΜΟΝΟΝ καὶ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ ΣΧΙΣΜΑ-
ΤΙΚΗ», ὅτι, ἕως ὅτου κριθῇ ὑπὸ μελλού -
σης Μεγάλης Συνόδου, εἶναι ΥΠΟΔΙΚΟΣ
καὶ ΟΧΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ (Πρώην Φλωρίνης
Χρυσόστομος, εἰς Ἐγκυκλίους του καὶ Ἐπιστολάς του καὶ
Δημοσιεύσεις του τὸ 1937, 1938, 1940, 1944, 1945, 1948,
1950, 1951, καὶ 1954)∙

Τοὺς Φλωρινοσεραφειμικούς, τοὺς
δεχομένους ὅτι: «Ἡ Νεοημερολογιτικὴ
Ἐκκλησία καθὼς καὶ αἱ κοινωνοῦσαι μετ᾽
αὐτῆς Ἐκκλησίαι αἱ ὁποῖαι ἀκολουθοῦν
τὸ Παλαιὸν Ἡμερολόγιον εἶναι Ὀρθόδο -
ξοι καὶ ἔχουν Χάριν Ἁγίου Πνεύματος εἰς
τὰ «Μυστήριά» των»∙
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Τοὺς Φλωρινοσεραφειμικούς, τοὺς
δεχομένους ὅτι ἡ κοινωνία μὲ ὅσους ἐδέ -
χθησαν τὴν Καινοτομίαν τοῦ Νέου Ἡμε -
ρολογίου δὲν τοὺς στερεῖ τὴν μυστηριακὴν
Χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διότι,
ὡς πιστεύουν, ἡ Χάρις φεύγει σταδιακῶς
ἀπὸ τοὺς Σχισματοαιρετικούς (Σύντομη
Ἱστορία περὶ τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς τῶν ἀπὸ πρώην
Φλωρίνης Χρυσοστόμου, Ἀθήνα, Μάρτιος 2015, σελ. 80,
συγγραφεῖσα ὑπὸ τῶν ἰδίων), ἢ ὅτι «ΔΕΝ συνετε -
λέσθη ἄμεσα τὸ Σχίσμα τὸ 1924 ἀλλὰ
γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ χρειάσθηκε ἀρκετὲς
δεκαετίες» (αὐτόθι)∙

Τοὺς Φλωρινοσεραφειμικούς, οἱ ὁ -
ποῖοι μόνοι των διακηρύσσουν ὅτι «δὲν
εἶναι Ἐκκλησία ἀλλὰ ΚΙΝΗΜΑ», ἢ ὅτι
ἀποτελοῦν τὸ καθαρὸν αἷμα καὶ φρουρὰ
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Νέου Ἡμερολο-
γίου (Πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ἐφημερίς, «Βρα -

δυνή», 11 Δεκεμβρίου 1950)∙
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Τοὺς Φλωρινοσεραφειμικούς, τοὺς ἕ λ -
κοντας τὰς χειροτονίας τῶν ἐπισκόπων
των ἀπὸ Μὴ Ὀρθοδόξους, ἤτοι ἐκ μελῶν
τῆς Συνόδου τῶν Ρώσων τῆς Δι ασπο -
ρᾶς, ἡ ὁποία διετήρει ἐκκλησιαστικὴν
καὶ πνευματικὴν ἐπικοινωνίαν μετὰ τῶν
Καινοτόμων Νεοημερολογι τῶν, τόσον,
α) τὸ 1960, ὅτε ἐγένετο ὑπ ερ ορίως καὶ
κρυφίως καὶ ἄνευ ἐγκρίσεως Συνόδου,
μᾶλλον δὲ καὶ ἐνάντια εἰς τὴν ἀπόφασιν
τῆς Συνόδου τῶν Ρώσων τῆς Διασπο -
ρᾶς, ἡ χειροτονία τοῦ Ἀκακίου Παπᾶ,
ὑπὸ τοῦ Σικάγου Σεραφεὶμ καὶ τοῦ
Νεοημερολογίτου Γαλλίας Θεοφίλου
Ἰωνέ σκου (ὅστις ἐμνημόνευε καὶ τὸν
Πάπαν καὶ τὸν Νεοημερολογίτην Πα-
τριάρχην Κων σταντινουπόλεως καὶ δὲν
ὑπέγραψε ποτὲ τὴν Βεβαίωσιν τῆς Χει -
ροτονίας), ὅσον καὶ β) τὸ 1962, ὅτε μὲ
παρομοίως παράνομον τρόπον ἐγένοντο
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ἐν Ἑλλάδι αἱ χειροτονίαι ἄλλων ἐπισκό -
πων ὑπὸ τοῦ Ἀκακίου καὶ τοῦ Λεοντίου
Χιλῆς, ἐγγά μου ἐπισκόπου, ὅστις κρυ-
φίως, ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως τῆς Συνόδου
του, προέβη εἰς τοῦ το, ἀλλὰ καὶ Λατι-
νόφρων ἦτο, καὶ εἰς συμπροσ ευχὰς καὶ
κοινὰ Μνημόσυνα  μετὰ  Πα πικῶν συμ -
μετεῖχε δημοσίως·

Τούτους πάντας ὁμοίως ὡς Σχισματο -
αιρετικοὺς Ἀναθεματίζω. ΑΝΑΘΕΜΑ,
ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ.

Τοὺς συγχρόνους ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕ-
ΤΙΚΟΥΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ, ἤτοι:

Τοὺς πιστεύοντας καὶ φρονοῦντας ὅ -
τι, «ἐκτὸς τῆς Σαρκώσεως οὐδεμία εἰκό -
νισις ἐπιτρέπεται», ὅτι «ΔΕΝ ΕΙΚΟΝΙ ΖΕ-
ΤΑΙ πᾶν ὅ,τι δὲν ἔχει ὑλικὸν πρωτότυπον»,
τοὺς ἰσχυριζομένους ὅτι τὰ ΟΡΑΜΑΤΑ
δὲν εἰκονίζονται, τοὺς ἀρ νουμένους τὴν
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250 ΟΡΑΜΑ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Τὸ Ὅραμα τοῦ Πρωτο-
μάρτυρος καὶ Ἀρχιδια-
κόνου Στεφάνου, ἐν ᾧ
ἀπεκαλύφθη εἰς αὐτὸν
ὁ ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ ἔχων
ἐκ ΔΕΞΙΩΝ τὸν Κύριον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν:
«Ὑπάρχων δὲ πλήρης
Πνεύματος Ἁγίου, ἀτε-
νίσας εἰς τὸν οὐρανὸν
εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰ -
ησοῦν ἑστῶτα ἐκ ΔΕΞΙ -
ΩΝ τοῦ ΘΕΟΥ, καὶ εἶ πεν∙
Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρα -
νοὺς ἀνεῳγμένους καὶ
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ που
ἐκ ΔΕΞΙΩΝ τοῦ ΘΕΟΥ
ἑστῶτα» (Πράξ. Ζ´ 55-56).
Συμβολικὴ μικρογραφία
9ου αἰῶνος, Ἐθνικὴ Βι -
βλιοθήκη Παρισίων.
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ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΝ Εἰκονογράφησιν γενι -
κῶς τῶν ΟΡΑΜΑΤΩΝ καὶ συγκεκριμέ-
νως τῶν ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ὑπὸ τοῦ
ΘΕΟΥ Ἀνθρωπομορφικῶν, Ἀνθρωποει -
δῶν, Ἀνθρωποπρεπῶν, Ἀνθρωποπαθῶν
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ, τὰς ὁποίας ἱστορεῖ ἡ Θε -
όπνευστος Ἁγία Γραφή, Παλαιὰ καὶ Και -
νὴ Διαθήκη, δηλαδή, τὰς ἐν ΟΡΑΜΑ ΣΙΝ
Συμβολικὰς ἐμφανίσεις τοῦ Θεοῦ Πα -
τρὸς ἢ τοῦ Υἱοῦ ἢ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
εἰς τὰς ὁποίας ὁ Ἄπειρος, Ἀσχημάτιστος,
Ἀπερίγραπτος, Ἀπερινόητος, Ἀσώματος,
Ἄϋλος καὶ Ἀόρατος Θεὸς Συγκαταβαίνει
μὲ ἀγάπην νὰ προβῇ διὰ νὰ γίνῃ γνωστὸς
εἰς τὸ πλάσμα του, καὶ τὰς ὁποίας ἀποδέ -
 χε ται ἐξ᾽ ἀρχῆς ὡς Ὀρθοδόξους καὶ τὰς
εἰ κονογραφεῖ ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἡ Ὀρθόδο -
ξος τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, διότι πολλά -
 κις ἐ φανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ Ὑπερούσιος
Θεός, ὡς ἔχων πρόσωπον, ὀφθαλμούς,
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ὦτα, στόμα, καρδίαν, γαστέρα, ὀπίσθια,
χεῖρας, πόδας, θρόνον, ὑποπόδιον, καὶ
λοιπά, ἢ ὡς νὰ μεταμελῆται, νὰ ἀναβαί -
νῃ, νὰ καταβαίνῃ, νὰ ὑπνοῖ, καὶ  ἄλλα μὴ
εἰς Θεὸν ἁρμόζοντα, «Ἐπεὶ δὲ πλεῖστα
περὶ Θεοῦ σωματικώτε ρον ἐν τῇ θείᾳ
Γραφῇ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ εἰρημένα εὑρί-
σκομεν, εἰδέναι χρή, ὡς ἀνθρώπους ὄντας
ἡμᾶς καὶ τὸ παχὺ τοῦτο σαρκίον πε ρικει -
μένους τὰς ΘΕΙΑΣ καὶ ὑψηλὰς καὶ ἀΰ -
λους τῆς ΘΕΟΤΗΤΟΣ ἐνεργείας νοεῖν ἢ
λέγειν ἀδύνατον, εἰ μὴ ΕΙΚΟΣΙ καὶ ΤΥ-
ΠΟΙΣ καὶ ΣΥΜΒΟΛΟΙΣ τοῖς καθ᾿ ἡμᾶς
χρησαίμεθα» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G.

94, 841A-Β), Συγκαταβαίνων ὁ Ἀκατάλη-
πτος Θεὸς πρὸς τὴν ἡμετέραν ἀσθέ νειαν,
καθὼς γέγραπται: «Πο λυ μερῶς καὶ πολυ -
τρόπως πάλαι ὁ ΘΕΟΣ ΛΑΛΗΣΑΣ τοῖς
πατράσιν ἐν τοῖς Προ φή  ταις» (Ἑβρ. Α´ 1),
καὶ πάλιν, «Καὶ ἠνοί χθη  σαν οἱ οὐ ρανοί,
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καὶ εἶδον ΟΡΑΣΕΙΣ ΘΕΟΥ.... καὶ ἐγένετο
ἐπ᾿ ἐμὲ ΧΕΙΡ ΚΥ ΡΙΟΥ.... Καὶ ἰδοὺ ΦΩΝΗ
ὑπεράνωθεν τοῦ στερεώ μα τος τοῦ ὄντος
ὑπὲρ κεφα λῆς αὐτῶν. Ὡς ὅρασις λίθου
σαπφείρου ΟΜΟΙΩΜΑ ΘΡΟΝΟΥ ἐπ᾿ αὐ -
τοῦ, καὶ ἐπὶ τοῦ ΟΜΟΙ ΩΜΑΤΟΣ τοῦ ΘΡΟ -
ΝΟΥ ὁμοί ω μα ὡς ΕΙΔΟΣ ΑΝΘΡΩ ΠΟΥ
ἄνωθεν.... Αὕ τη ἡ ὅρασις ὁμοιώμα τος
δόξης ΚΥΡΙΟΥ» (Ἰεζεκιήλ Α´ 1, 3, 25-26, 28), καὶ
πάλιν: «ἐκάλεσεν Ἰακὼβ τὸ ὄνομα τοῦ
τόπου ἐ κείνου, ΕΙΔΟΣ ΘΕΟΥ∙ ΕΙΔΟΝ γὰρ
ΘΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ,
καὶ ἐ  σώθη μου ἡ ψυχή. Ἀνέτειλε δὲ αὐτῷ
ὁ ἥ λιος, ἡνίκα παρῆλθε τὸ ΕΙΔΟΣ τοῦ
ΘΕΟΥ» (Γέν. ΛΒ´ 30-31)∙

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς μὴ δε-
χομένους τὴν ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΝ Εἰκόνισιν
τῆς Ἁγίας Τριάδος, τουτέστιν, τοῦ Θεοῦ
Πατρὸς ὡς Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν μετὰ
τοῦ Υἱοῦ ὡς Ἐνηνθρώπησε καὶ μετὰ τοῦ
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Ἁγίου Πνεύματος ὡς ἐφάνη ἐν εἴδει Περι -
στερᾶς, ἀπορρίπτοντας οὕτω, ὡς πά λαι ὁ
Αἱρετικὸς Παπικὸς Βαρλαάμ, τὰς Ἀκτί -
στους Θεϊκὰς Ἐνεργείας, διὰ τῶν ὁποί -
ων κατὰ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΙΝ ἐμφανίζε ται
ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ καὶ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙ -
ΚΩΣ ὁ Τριαδικὸς Θεός, ὅπως καθιέρωσεν
ἡ Ἐκκλησία διὰ τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμενι κῆς
Συνόδου, ἥτις καὶ ἐν τέλλεται τὴν εἰκονο -
γράφησιν τῆς Ἁγίας Τριάδος: «Πιστεύοντες
εἰς Ἕνα Θεὸν ἐν ΤΡΙΑΔΙ ἀνυμνούμενον,
τὰς τιμίας Αὐτοῦ Εἰκόνας ἀσπαζόμεθα»
(Πρακτικὰ Οἰκουμενι κῶν Συνόδων, τόμ. Γ ́ , στῆλες 383/

883, ἔκδοσις Καλύβης Τιμίου Προδρόμου, Σκήτη Ἁγίας

Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος, 1986), καὶ ὅπως οἱ ὑπὸ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος κα ταυγασθέντες Ἅγιοι
Πατέρες μᾶς δι δάσκουν: «Οἴδαμεν οὖν,
ὅτι οὔτε Θεοῦ, οὔτε ψυχῆς, οὔτε δαίμονος
δυνατὸν θε αθῆναι φύσιν, ἀλλ᾽ ἐν μετα -
σχηματισμῷ τινὶ θεωροῦνται ταῦτα, τῆς
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Θείας Προ νοίας ΤΥΠΟΥΣ καὶ ΣΧΗΜΑΤΑ
περιτιθεί σης τοῖς ἀσωμάτοις καὶ ἀτυπώ -
τοις, καὶ μὴ ἔχουσι σχηματισμὸν σωματι -
κῶς, πρὸς τὸ χειραγωγηθῆναι ἡμᾶς....
Ὁ μὲν γὰρ ΘΕΟΣ φύσει καὶ παντελῶς
Ἀσώματος· Ἄγγελος δέ, καὶ ψυχή, καὶ
δαίμων, πρὸς μὲν Θεὸν συγκρινόμενοι,
τὸν μόνον Ἀσύγ κριτον, σώματά εἰσι· πρὸς
δὲ τὰ ὑλικὰ σώματα, ΑΣΩΜΑΤΟΙ. Μὴ
θέλων οὖν ὁ Θεὸς παντελῶς ἀγνοεῖν ἡμᾶς
τὰ Ἀσώ ματα, περιέθηκεν αὐτοῖς ΤΥΠΟΥΣ,
καὶ ΣΧΗΜΑΤΑ, καὶ ΕΙΚΟΝΑΣ κατὰ τὴν
ἀνα λογίαν τῆς φύσεως ἡμῶν, ΣΧΗΜΑΤΑ
σω ματικὰ ἐν ἀΰλῳ ὁράσει νοὸς ὁρώμενα·
καὶ ταῦτα ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝ καὶ ΕΙΚΟ -
ΝΙΖΟΜΕΝ. Ἐπεί, πῶς ἐσχηματίσθη καὶ
εἰκονίσθη τὰ Χερουβίμ; Ἀλλὰ καὶ ΘΕΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΑ καὶ ΕΙΚΟΝΑΣ ἡ Γραφὴ ἔχει»
(Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 94, 1344D-1345A)·
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Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς χαρακτη-
ρίζοντας αὐτὰς μὲν τὰς εἰκόνας τῆς Ἁγίας
Τριάδος Αἱρετικὰς καὶ Εἴδωλα, τοὺς δὲ
προσ κυνοῦντας αὐτάς, Αἱρετικούς, Εἰ δω -
λολάτρας, Λατινόφρονας, Παπικούς, Παγα -
νιστάς, Πολυθεϊστάς, ἢ ἐμ πίπτοντας εἰς τὸν
Ἀρειανισμὸν καὶ εἰς τὸ Παπικὸν Φιλιόκβε,
καὶ δημαγωγοῦν τας ὅτι οἱ δεχό μενοι καὶ
προσκυνοῦντες αὐτὰς ὑπηρετοῦν καὶ προε -
τοιμάζουν τὸν ἐρχομὸν τοῦ Ἀντιχρίστου∙

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς ἀπορ-
ρίπτοντας πᾶσαν Συγκαταβατικὴν καὶ
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΝ δι᾽ Ὁραμάτων Ἀνθρω -
πομορφικὴν Θεοφάνειαν τοῦ Θεοῦ Πα -
τρὸς εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν, ἰσχυριζόμενοι
ὅτι οἱ ζωγραφίζοντες τὸν Κύριον Σαβα ώθ,
δηλαδὴ τὸν Θεὸν Πατέρα, ἀπεικονί ζουν
τὴν Θεϊκὴν Φύσιν, ἀντιτιθέμενοι πρὸς τὴν
Διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων, τοῦ Ἁ -
γίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου διερμηνεύ -
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οντος ὅτι, «παντὸς εἰκονιζομέ νου, ΟΥΧ Η
ΦΥΣΙΣ, ἀλλ᾽ ἡ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ εἰκονίζεται»
(P.G. 99, 405Α), καὶ ἀντιτείνον τες ὅτι εἰς ὅλας
τὰς Θεοφανείας τῆς Πα λαιᾶς καὶ Καινῆς
Διαθήκης ἦτο μόνον ὁ Υἱὸς καὶ ὄχι ὁ
Πατήρ, γράφοντες: «Τὰ ὁράματα τῶν
Προφητῶν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη.... ἀ -
ναφέρονται ὅλα στὸ Χριστὸ καὶ ὄχι στὸν
Πατέρα», καθιστῶντες οὕτω παντελῶς
ἀδύνατον τὴν ὕπαρξιν Εἰκόνος τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ἐνῶ οἱ Προφῆται, ὅ πως ὁ Προφή -
της Ἡσαΐας, μαρτυροῦν ὅτι εἶδον τὸν Κύριον
Σαβαώθ, τὸν Θεὸν Πα τέρα, «ΕΙΔΟΝ ΤΟΝ
ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΘΗΜΕ ΝΟΝ ΕΠΙ ΘΡΟΝΟΥ
ὑψηλοῦ καὶ ἐπῃρμένου.... Καὶ Σεραφὶμ...
ἐκέκραγεν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ
ἔλε γον∙ Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος ΚΥΡΙΟΣ ΣΑ -
ΒΑΩΘ.... Καὶ εἶπον∙ ὦ τάλας ἐγώ... τὸν
Βασιλέα ΚΥΡΙΟΝ ΣΑΒΑ ΩΘ ΕΙΔΟΝ ΤΟΙΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΜΟΥ» (Ἡσ. ΣΤ´ 1-3, 5)·
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Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς ἰσχυρι -
ζομένους ὅτι, «πᾶν ὅ,τι δὲν ἔχει ὑλικὸν
πρωτότυπον δὲν εἰκονίζεται, εἶναι εἴδω -
λον καὶ ἡ προσκύνησίς του εἶναι εἰδωλο -
λατρεία, οἱ δὲ προσκυνοῦντες αὐτὸ εἶναι
Αἱρετικοὶ καὶ Εἰδωλολάτρες», καθὼς
καὶ ὅτι «ἐκτὸς τῆς Σαρκώσεως οὐδεμία
εἰ κόνισις ἐπιτρέπεται» καὶ οὕτω μὴ ἀπο -
δεχομένους καὶ ἀπορρίπτοντας πᾶσαν
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΝ Ἀνθρωπομορφικὴν ἀ -
πεικόνισιν Ὁραμάτων περὶ προσώπων,
πραγμάτων καὶ καταστάσεων τοῦ Πνευ -
μα τικοῦ, Ἀοράτου, Ἀΰλου, Ἀσχηματίστου,
Ἀπεριγράπτου, Μεταφυσικοῦ κόσμου,
ἤτοι: Θεοῦ, Ἀγγέλων, ψυχῶν, δαιμόνων,
Παραδείσου, Κολάσεως, ᾍδου, Δευτέρας
Παρουσίας, Οὐρανίου Βασιλείας, τὰ ὁποῖα
καὶ εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν ἱστοροῦνται
ἀνθρωπομορφικῶς, καὶ εἰς τὸ Ἱε ρὸν Σύμ -
βολον τῆς Πίστεως ἀναφέρονται, καὶ εἰς
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τὰ κείμενα τῶν Ἁγί ων Πατέρων ὑπάρχουν,
καὶ εἰς τὰς Εὐχὰς τῆς Θείας Λειτουργίας,
ὅλων τῶν Ἱερῶν Μυστηρί ων, τῶν Ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν, καὶ εἰς τὴν Ὑμνολογίαν λέ -
γονται καὶ περιγρά φονται ἀνθρωπομορ -
φικῶς (ὁπότε καὶ εἰκονίζονται, διότι
ὅσα δύνανται νὰ πε ριγραφοῦν ἐν λόγῳ
περὶ τοῦ ἀοράτου, ἀΰλου καὶ μεταφυσι -
κοῦ κόσμου, δύναν ται καὶ νὰ γραφοῦν
εἰς βίβλους, ἄρα δύ νανται καὶ νὰ περι-
γραφοῦν ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ διὰ σχημάτων
καὶ νὰ εἰκονογραφηθοῦν διὰ χρωμά-
των), διὸ καὶ εἰκονίζονται εἰς τοι  χογρα -
φίας καὶ ἐπὶ πάσης ἐπιφανείας παντοῦ καὶ
πάντοτε ἐπὶ αἰῶνας ὑπὸ τῆς Ὀρθοδό ξου
Ἐκκλησίας, ἐνῶ οἱ Νεοεικονο μάχοι Ἰου-
δαΐζοντες κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ τὸν 20ὸν
αἰῶνα ἀνεκάλυψαν (!!!) ὅτι αὐτὰ ἀποτε -
λοῦν εἰδωλολατρείαν καὶ ἀρνοῦνται νὰ
τὰ ἀπεικονίσουν, «ὡς μὴ ἔχοντα ὑλικὸν
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πρω  τότυπον», ὁπότε συμφώνως πρὸς
τὴν θεωρίαν των, ὅτι «τὰ Ὁράματα ἐν
γένει δὲν εἰκονίζονται», τότε οὔτε καὶ τὸ
Ὅραμα τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραὰμ ἐ -
πιτρέπεται νὰ εἰκονίζεται, καὶ ὅμως τὸ
εἰκονίζουν, οὔτε καὶ ἐκεῖνο τῆς Θείας
Μεταμορφώ   σεως, οὔτε ἡ εἰς ᾍδου Κάθ -
οδος, οὔτε πάλιν αὐτὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα
ἐν εἴδει Περιστερᾶς, οὔτε κανὲν ἄλλον
ὅραμα∙
Ὁπότε γεννᾶται τὸ εὔλογον ἐρώτημα:

Ἐὰν ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ
ἡ ἀπεικόνισις τῶν ὁραμάτων ὁδηγοῦν
εἰς τὴν Εἰδωλολατρείαν, ὅπως ἰσχυρί-
ζονται οἱ Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι καὶ
πρέπει νὰ ἀποβληθοῦν, μήπως θὰ πρέ-
πει νὰ ἀποβληθοῦν ὡς Αἱρετικὰ καὶ τὰ
βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ὀρθο -
δόξου Πα τρολογίας καὶ τῆς Ἱερᾶς Ὑ -
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μνολογίας τῆς Ἐκ κλησίας ὅπου ὁ Θεὸς
παρουσιά ζεται ἀνθρωπομορφικῶς, ἀν -
θρωποει δῶς καὶ ἀνθρωποπαθῶς; 

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς ἀντι-
μαχομένους τὴν Ἁγίαν Ζ´ Οἰκουμενικὴν
Σύνοδον, ἥτις τὸν μὴ δεχόμενον τὴν ἀπει -
κόνισιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, «ὡς μὴ
ἔχοντος ὑλικὸν πρωτότυπον», ἐπίσκοπον
Ξεναΐαν Ἀνεθεμάτισεν μετὰ τῶν Εἰκο-
νομάχων (Προλεγόμενα Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου,

Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 320)∙ 
Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς ὑποπί-

πτοντας εἰς τὴν Καταδίκην τῆς Ἁγίας
Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἥτις Ἀναθεμα -
τίζει τοὺς ἀρνουμένους τὴν εἰκονογράφη -
σιν τῶν Προφητικῶν ὁράσεων: «Τοῖς τὰς
μὲν Προφητικὰς ὁράσεις, κἂν μὴ βού -
λοιντο, παραδεχομένοις, τὰς δ᾽ ὀφθείσας
αὐτοῖς εἰκονογραφίας, ὦ θαῦμα! καὶ πρὸ
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σαρκώσεως τοῦ Λόγου μὴ καταδεχομέ -
νοις... εἰκονογραφεῖν δὲ ἐνανθρωπήσαντα
τὸν Λόγον, καὶ τὰ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτοῦ πάθη
οὐκ ἀνεχομένοις, Ἀνάθεμα» (Πρακτικὰ Οἰ -

κουμενικῶν Συνόδων, τόμ. Γ´, στήλη 407/ 907)·
Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς ἀρνου-

μένους τὴν ἀπεικόνισιν τῶν Ὁραμάτων
ἐν γένει καθὼς καὶ τῶν ἐν ὁράμασιν
Θεοφανειῶν καὶ οὕτω ἀπαρνουμένους
τὸν Μακαρισμὸν τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμε -
νικῆς Συνόδου, ἥτις μακαρίζει τοὺς εἰκο -
νίζοντας τὰς Προφητικὰς ΟΡΑΣΕΙΣ, διὰ
τῶν ὁποίων ὁ Ἀσχημάτιστος, Ἄπειρος,
Ἀόρατος, Ἀπερίγραπτος, Ἀσώματος, Ἀ -
σύλ ληπτος Θεός, λαβὼν Σχήματα πεπε -
ρασμέ να, ἐμορφοποιήθη καὶ ἐφανερώθη
εἰς τοὺς ἀνθρώπους Συγκαταβατικῶς,
ἤτοι Ἀνθρωπομορφι κῶς, καὶ συνετέλε-
σεν Θεοφανείας, κατὰ τὸ Ἁγι ογραφικόν,
«Ἐγὼ δὲ Κύριος ὁ Θεός σου... καὶ λαλήσω
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πρὸς Προφή τας, καὶ ἐγὼ ὁρά σεις ἐπλή -
θυνα καὶ ἐν χερσὶ Προ φητῶν ὡμοιώ θην»
(Ὡσ. ΙΒ´ 10-11), περὶ ὧν ἀπεφάνθη Οἰκουμενι -
κῶς ἡ Ἐκκλησία: «Τῶν τὰς Προ φητικὰς
ὁρά σεις, ὡς αὐτὸ τὸ Θεῖον αὐτὰς ἐσχημά -
τιζε καὶ διετύπου, εἰδότων, καὶ ἀπο δεχο -
μέ νων, καὶ πιστευ όντων, ἅ περ ὁ τῶν
Προ φητῶν χορὸς ἑωρακότες διηγήσαν -
το... καὶ διὰ τοῦτο εἰκονιζόν των τὰ Ἅγια,
καὶ τιμώντων, Αἰωνία ἡ μνήμη. (τρίς)»
(Πρα κτικά, τόμ. Γ´, στῆλες 405-406 / 905-906)·

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς ἀγανα-
κτοῦντας μὲ ὅσους ζωγραφίζουν τὸν Θε -
ὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τοὺς
ὁποίους καυτηριάζει ὁ Διδάσκαλος τῆς
Ἐκκλησίας Ἰωσὴφ Βρυέννιος λέγων ὅτι,
«καὶ τὸν ΠΑΤΕΡΑ καὶ τὸ ΠΝΕΥΜΑ [νομί -
μως] διαμορφοῦσι τοῖς χρώμασι» (Ἰωσὴφ

Βρυέννιος, Τὰ Εὑρεθέντα, τόμ. Α´, Λειψία 1768, σελ. 22),
καθότι ἡ Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
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ἀποφαίνεται: «Οὐ ζωγράφων ἐφεύρεσις
ἡ τῶν εἰκόνων ποίησις, ἀλλὰ τῆς Καθο -
λικῆς Ἐκκλησίας ἔγκριτος θεσμοθεσία
καὶ παράδοσις. Αὐτῶν [τῶν Πατέρων]
ἡ ἐπίνοια καὶ ἡ παράδοσις, καὶ οὐ τοῦ
ζωγράφου» (Πρακτικά, Mansi 13, 252BC)·

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς ἰσχυρι -
ζομένους ὅτι εἰς τὸ ὑπερθαύμαστον Ὅ -
ραμα τοῦ Προφήτου Δανιήλ (Δαν. Ζ´ 9, 13-14)

δὲν ἔγινε ἐμφάνισις τοῦ Θεοῦ Πατρός,
ἀλλὰ ἐμφάνισις μόνον τοῦ Χριστοῦ εἰς
δύο καταστάσεις, γράφοντες: «...αὐτὴ
ἡ ὅρασις τοῦ Προφήτη εἶναι μία ὅρασις
τῶν δύο διαφορετικῶν καταστάσεων τοῦ
ἰδίου προσώπου, τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀναβι -
βάζεται ἀπὸ τὴν μορφὴν τοῦ δούλου πρὸς
τὴν δόξαν τῆς Θεότητος», δηλαδή, πι-
στεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς πηγαίνει εἰς τὸν
Χριστόν, ἀφοῦ τὸ ἴδιον πρόσωπον ἔχει
δύο διαφορετικὰς καταστάσεις, καὶ ὁ Χρι -
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στὸς κάθεται ἐκ δεξιῶν τοῦ Χριστοῦ, κα -
ταπατῶντες οὕτω τὸ Ἱερὸν Σύμβολον τῆς
Πίστεως, τὸ δογ ματίζον, «Καὶ ἀνελθόντα
εἰς τοὺς οὐρα νούς, καὶ καθεζόμενον ἐκ
δεξιῶν τοῦ Πατρός» (Ἄρθρον ΣΤ´), ἢ πάλιν
γράφοντες, «βλέπομε δύο φορὲς τὸ Χρι -
στό... ὡς ἐκ φραστὴ δύο διαφορετικῶν
καταστάσε ων», δηλαδή, πιστεύουν ὅτι
ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μεταβαίνει εἰς τὴν
ἄλλην κατά στασίν του, τοῦ Παλαιοῦ τῶν
Ἡμερῶν, ὁ ὁποῖος, ὅπως λέγουν, εἶναι
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, καὶ τότε ὁ Υἱὸς τοῦ ἀν -
θρώπου, ὁ Χριστός, παραλαμβάνει τὴν
Αἰώνιον Βα σιλείαν ἀπὸ τὸν Χριστόν (ὦ
τῆς παρα φρο σύνης τῶν Νεοεικονομά-
χων!!!), ἢ ἀλλοῦ γράφοντες, «...καὶ ἡ
ὀπτασία τοῦ Δανιὴλ εἶναι προεικόνισμα
τῶν δύο καταστάσεων τοῦ ἰδίου Υἱοῦ τοῦ
Πατέρα... ἀνθρωπινό τητα... θεότητα»,
δηλαδή, ἰσχυριζομένους ὅτι ἐκεῖ ἐθεάθη
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ἡ ἀνθρω πίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ νὰ ἀ -
ναβαίνῃ εἰς τὴν Θεϊκὴν φύσιν Του, ὅτι
ἔχομεν ὅρασιν δύο φύσε ων, τῆς ἀνθρω -
πίνης καὶ τῆς Θεϊκῆς, ὡς νὰ ἦσαν χω-
ρισμέναι ἡ μία φύσις ἀπὸ τὴν ἄλλην,
ὅπερ Αἱρετικόν, καὶ ὡς νὰ ἦτο ὁρατὴ ἢ
προσιτὴ ἡ Θεία Φύσις εἰς τὰ κτίσματα,
ὅπερ Αἱρετικώτατον, ἐνῶ ὁ Προφήτης
Δανιὴλ περιγράφει Συμβολικῶς συγκε-
κριμένην ἐμφάνισιν ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,
τοῦ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ καὶ τοῦ Μονογε-
νοῦς Αὐτοῦ Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώ που:
«Ἐθε ώρουν ἕως ὅτου οἱ θρόνοι ἐτέθη -
σαν, καὶ Παλαιὸς Ἡμερῶν ἐκάθητο, καὶ
τὸ ἔνδυ μα Αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών, καὶ
ἡ θρὶξ τῆς κεφαλῆς Αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον
καθαρόν, ὁ θρόνος Αὐτοῦ φλὸξ πυρός....
Ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς καὶ
ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς
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Υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος ἦν καὶ ἕως
τοῦ Πα λαιοῦ τῶν Ἡμερῶν ἔφθασε καὶ
ἐνώπιον Αὐτοῦ προσ ηνέχθη. Καὶ αὐτῷ
ἐδόθη ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ Τιμὴ καὶ ἡ Βασιλεία,
καὶ πάν τες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι αὐτῷ
δουλεύ σουσιν» (Δαν. Ζ´ 9, 13-14), ὅπερ ὁ χο -
ρὸς τῶν Ἁγίων Πατέρων ἐν συμφωνίᾳ
ὁμολογεῖ καὶ διδάσκει καὶ κηρύττει, ὅτι
ὄντως ὤφθη ὁ ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ: «Τοῦτον
Δανιήλ, Υἱὸν ἀνθρώπου λέγει εἶναι, ἐρχό -
μενον πρὸς τὸν ΠΑΤΕΡΑ» (Ἀποστολικαὶ Δια -

ταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, Β.Ε.Π. 2,92· Ε.Π.Ε. 1, σελ. 268)·
«Παλαιὸν μὲν οὖν Ἡμερῶν οὐχ ἕτερον
λέγει, ἀλλ᾽ ἢ τὸν τῶν ἁπάντων ΚΥΡΙΟΝ
καὶ ΘΕΟΝ καὶ Δε  σπότην, τὸν καὶ αὐτοῦ
τοῦ Χριστοῦ ΠΑ ΤΕΡΑ» (Ἅγιος Ἱππόλυτος, Εἰς

τὸν Δανιήλ, Λόγος Δ´ ΧΙ, Β.Ε.Π.Ε.Σ. τόμ. 6, σελ. 80)·
«Καὶ ἓν Πνεῦμα Ἅγι ον.... ἐν ᾧ φανεροῦ -
ται Θεὸς ὁ ΠΑΤΗΡ, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ ἐν
πᾶσι» (Ἅγιος Γρηγόριος Νύσ σης, P.G. 46, 912D-913Α)·
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«Καὶ τοῦτον τὸν ΠΑ ΤΕΡΑ καὶ Υἱὸν καὶ
Ἅγιον Πνεῦμα τοῖς αὐτοῦ Ἁγίοις καταξιώ -
σαντα ἐν ΟΠΤΑΣΙ ΑΙΣ φανῆναι.... Πὴ μὲν
ΠΑΤΕΡΑ θεάσα σθαι καθὼς ἠδύναντο....
Καὶ ὡς ὁ Δανι ήλ, εἶδεν τὸν Παλαιὸν τῶν
Ἡμερῶν· τοῦτο ΟΠΤΑ ΣΙΑ τοῦ ΠΑΤΡΟΣ»
(Ἅγιος Ἐπιφάνιος, P.G. 42, 877B-C)· «ΠΑΤΕΡΑ καὶ
Υἱὸν οὗτος καὶ πρῶτος καὶ μόνος ὁρᾶ
ὡς ἐν ὄψει» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 8,

σελ. 642, &  P.G. 56, 233)· «Kaὶ τί ἐστιν, «Ἕως
τοῦ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΗΜΕ ΡΩΝ ἔφθασεν;»
Ἆρα τοπικῶς; Εἶτα πῶς τοῦτο οὐκ ἀμα -
θές; Τί οὖν ἐστι τό, «Ἕως τοῦ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ἔφθασεν;» Εἰς τὴν δόξαν
τοῦ ΠΑΤΡΟΣ δηλονότι ἔ φθασεν ὁ Υἱός...
Ἤκουσε γὰρ τοῦ ΠΑΤΡΟΣ λέγοντος «Κά -
θου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχ -
θρούς σου ὑπο πόδιον τῶν πο δῶν σου»
(Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξ ανδρείας, Ε.Π.Ε. 20, σελ. 472)·
συμφωνούντων ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ τῶν Ἁγίων
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Ἀθανασίου (Πρὸς Ἀντί οχον, Β.Ε.Π.Ε.Σ. 35, σελ. 121)

καὶ Γρηγορίου Παλαμᾶ (Ε.Π.Ε. 9, σελ. 391),
ὅτι εἰς τὸ ὅραμα τοῦ Προφήτου Δανιὴλ
ὤφθη ὁ ΘΕΟΣ ΠΑ ΤΗΡ ὡς ΠΑΛΑΙ ΟΣ
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ καὶ ὁ Μονογενὴς Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ ὡς Υἱὸς ἀνθρώπου·

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς μὴ δεχο -
μένους τὴν εἰκόνα τῆς ἐκ τοῦ Τάφου Σω -
ματικῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὡς
δῆθεν Λατινικῆς, Αἱρετικῆς καὶ Ἀν τι ευαγ -
γελικῆς, καὶ κατηγοροῦντας ὅσους προσ -
κυνοῦν αὐτὰς ὡς Αἱρετικοὺς καὶ Λατινό-
φρονας, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία, εὐφραι νομένη
εἰς τὴν ἐκ Τάφου ἔγερσιν τοῦ Κυ  ρίου καὶ
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἐπὶ αἰῶ νας ψάλλει: «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς
ἀπὸ τοῦ ΤΑΦΟΥ καθὼς προ εῖπεν, ἔδωκεν
ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος»∙

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς συκοφαν -
τοῦντας τὴν ἐκ Τάφου Σωματικὴν Ἔγερσιν
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καὶ Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ ὡς «ὑποθετι -
κὸν γεγονός», ἐνῶ πᾶσα ἡ Πίστις ἡμῶν ἐν
αὐτῇ τῇ Ἀναστάσει ἐστερέωται, κατὰ τὸν
Ἀπόστολον Παῦλον: «Εἰ δὲ Χρι στὸς οὐκ
ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγ μα ἡμῶν,
κενὴ δὲ καὶ ἡ Πίστις ὑμῶν» (Α´ Κορ. ΙΕ´ 14)·

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς αὐθαδι -
άζοντας ὅτι οὐδεὶς εἶδε τὸν Χριστὸν ἐγει -
ρόμενον ἐκ τοῦ Τάφου, καὶ ὡς ἐκ τούτου
προβάλλοντας ὡς εἰκόνα τῆς Ἀναστά-
σεως τοῦ Χριστοῦ τὴν εἰς ᾍδου Κάθοδον
τοῦ Χριστοῦ, καίτοι ἐν τῷ ᾍδῃ πάλιν ὁ
Χριστὸς δὲν ἦτο Σωματικῶς, ἀλλὰ μετὰ
ψυχῆς μόνον, καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο ἰδεῖν
Αὐτὸν ἐκεῖ ἐν σώματι, καθότι ἐκεῖ ὑπάρ -
χουν μόνον ἀσώματοι ψυχαὶ καὶ ἄϋλα πνεύ -
ματα, τὰ ὁποῖα παρ᾽ ὅλον ὅτι δὲν ἔχουν
ὑλικὸν πρωτότυπον, οἱ Νεοεικονομάχοι,
ἀντιφάσκοντες πρὸς τὴν θεωρίαν των,
ἀναγκάζονται νὰ τὰ εἰκονίζουν∙
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Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς ἀρνου-
μένους τὴν εἰκονογράφησιν τῆς ἐκ τοῦ
Τάφου Σωματικῆς Ἐγέρσεως τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, διότι, ὡς λέγουν, εἶναι Δογμα-
τικὸν Λάθος καὶ Αἵρεσις ἡ διατύπωσις
«Ἔνσωμος Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἐκ
τοῦ Τάφου», καὶ δεχομένους ὡς εἰκόνα
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου τὴν εἰς ᾍ δου
Κάθοδον Αὐτοῦ, καίτοι, «Ἀνάστασις καὶ
εἰς Ἅδην κατάβασις μεγάλην ἔχουσι τὴν
διαφοράν» (Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 320), Ἱουδαϊζόν -
τως κρύπτοντες ἐν τάφῳ τὸν Ἀναστάντα
Κύριον Ἰησοῦν, ὡς Μὴ Χριστιανοί, ἀλλ᾽
ὡς τελείως ὑποτελεῖς τῶν Ἑβραίων Σταυ -
ρωτῶν τοῦ Σωτῆρος, καὶ διαστρέφοντες
τὴν ὅλην Θείαν Οἰκονομίαν καὶ τὴν με-
γάλην Εὐ αγγελικὴν Ἀλήθειαν τῆς ἐκ τοῦ
Τάφου Σω ματικῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι -
στοῦ, ὡς αὕτη ἐφανερώθη τοῖς αὐτόπτοις
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μάρτυσιν: «Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἄγγελος εἶπε
ταῖς γυ ναιξί∙ μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς∙ οἶδα γὰρ
ὅτι Ἰησοῦν τὸν Ἐσταυρωμένον ζητεῖτε∙
οὐκ ἔστιν ὧδε∙ ΗΓΕΡΘΗ γὰρ καθὼς εἶ -
πε. Δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ΕΚΕΙΤΟ
ὁ ΚΥΡΙΟΣ» (Ματθ. ΚΗ´ 5-6), καθότι «οὐδέπω
γὰρ ᾔδεισαν τὴν Γραφὴν ὅτι δεῖ Αὐτὸν
ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΗΝΑΙ» (Ἰωάν. Κ´ 9),
«Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου
μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον....
καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων∙
χαίρετε. Αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν
αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν
αὐτῷ» (Ματθ. ΚΗ´ 8-9), οὕτω τοὺς Νεοεικο-
νομάχους ἑκουσίως καταπατοῦντας καὶ
τὴν Ἱστορικὴν πραγματικότητα καὶ τὴν
Λογι κήν, ὡς πλῆθος Ἁγίων Πατέρων, ὅπως
ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ Ἅγιος Χρυσόστο -
μος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς
διδάσκουν ὅτι: «Ἡ τοῦ Κυρίου Ἀνάστα -
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σις ΣΩΜΑΤΟΣ ἀφθαρτισθέντος καὶ ψυχῆς
ἕνωσις ἦν (ταῦτα γὰρ τὰ διαιρεθέντα)»
(Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 94, 1224C)·

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς κηρύσ -
σοντας τὴν βλασφημίαν ὅτι ἀνέστη ἡ
ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ ᾍδου, ὡς νὰ
εἶχεν ἀποθάνει, καίτοι παντὸς ἀνθρώπου
ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθάνατος, τοῦ δὲ Ἰησοῦ
Χριστοῦ εἶναι καὶ ΑΘΑΝΑΤΟΣ καὶ ΑΝΑ -
ΜΑΡΤΗΤΟΣ καὶ ΤΕΘΕΩΜΕΝΗ, κατὰ τό,
«Κάτεισιν εἰς ᾅδην ψυχὴ [ Χριστοῦ] τεθε -
ωμένη» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 94, 1101Α)·

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς κηρύσ -
σοντας ὅτι ὁ Χριστὸς κατῆλθε σωματι -
κῶς εἰς τὸν ᾍδην καὶ ἀνέστη ἐκ τοῦ
ᾍδου σωματικῶς, καίτοι τοῦτο εἶναι καὶ
παντάπασιν τερατῶδες καὶ ἐνάντιον εἰς
τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας, ἥτις ψάλ -
λει: «Ἐν ΤΑΦῼ σω ματικῶς, ἐν ᾍδου δὲ
μετὰ ψυχῆς ὡς Θεός, ἐν Παραδείσῳ δὲ
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μετὰ Λῃστοῦ, καὶ ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες
Χρι στέ, μετὰ Πατρὸς καὶ Πνεύματος,
πάντα πληρῶν ὁ Ἀπερί γραπτος» (Tροπάριον

Πεντη κοσταρίου Ἀναστάσιμον)·
Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς εἰκονί-

ζοντας τὴν κατὰ Σάρκα Γέννησιν τοῦ
Χρι στοῦ μετὰ Λουτροῦ καὶ Μαιῶν καὶ
τοῦ Διαβόλου ὡς βοσκοῦ, τὰ ὁποῖα δὲν
ἀναφέρουν οἱ Ἱεροὶ Εὐαγγελισταὶ ἀλλὰ
τὰ Ἀπόκρυφα καταδικασμένα ψευδοευαγ -
γέλια, καταργούντων οὕ τω τὴν ΘΕΟ-
ΤΗΤΑ τοῦ ΘΕΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
τοῦ Χριστοῦ, τὸν Ἀλόχευτον καὶ Ἀνώ -
δυνον Τόκον, καὶ τὸ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΝ
τῆς Θεοτόκου· ἀντιτι θεμένων οὕτω καὶ
εἰς τὸν 79ον Κανόνα τῆς Ἁγίας Πενθέ-
κτης Οἰκουμενικῆς Συν όδου, κελευού-
σης, «Ἀλόχευτον τὸν ἐκ τῆς Παρ θένου
Θεῖον Τόκον ὁμο λογοῦντες» (Κανὼν 79ος

Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 289)·
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Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς μὴ δε-
χομένους νὰ εἰκονίζεται εἰς τὴν Πεντη-
κοστὴν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ Μήτηρ
τοῦ Κυρίου, καίτοι ἦτο παροῦσα εἰς τὸ
Ὑπερῷον κατὰ τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ Παν -
αγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, ὡς
ἱστορεῖ ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, «σὺν
γυ ναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ Μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ»
(Πράξ. Α´ 12-14)·

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς μὴ εἰκο -
νίζοντας τοὺς Δώδεκα (12) ἐκλελεγμέ-
νους Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν
εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῆς Ἀνα-
λήψεως, ἀλλὰ προσθέ τοντας τὸν τότε
μὴ ἔτι ὄντα κἂν Χριστια νὸν Ἀπό στολον
Παῦλον, καὶ τοὺς Εὐαγγελιστὰς Μᾶρκον
καὶ Λουκᾶν, ἀφαιροῦντας τὸν Ματθίαν
καὶ ἄλλους ἐκ τῶν Δώδεκα, πα ραποιοῦν -
τες οὕτω τὴν Ἱερὰν Εὐαγγελικὴν Ἱστορί -
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αν τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν καὶ τὰς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (Πράξ. Α´ 13, 26)∙

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς χαρακτη -
ρίζοντας τὰς μὴ Βυζαντινὰς εἰκόνας Αἱ -
ρετικὰς καὶ «κακέκτυπα τοῦ Διαβόλου»∙

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς ἰσχυρι -
ζομένους ὅτι μόνον ἡ Βυζαντινὴ Ἁγιο -
γραφία εἶναι Ὀρθόδοξος, διότι «ἐν τῇ
ἀπεικονίσει τῆς Ἁγίας Του Θεανδρικῆς
μορφῆς δὲν χωρίζει τὴν Σάρκα Του τῆς
Θεότητος, ἥτις εἶναι ἐν Αὐτῷ ἡνωμένη
καὶ ὁμόθεος καὶ ὁμότιμος», τοὺς κατη-
γοροῦντας ὅσους δέχονται τὴν Κλασσι -
κὴν Ἁγιογραφίαν ὡς «κηρύττοντας τὴν
Αἵρεσιν τοῦ Νεστορίου, χωρίζοντες καὶ
διαιροῦντες τὴν Θεότητα ἀπὸ τὴν ἀν -
θρω πότητα», λέγοντες δηλαδή ὅτι «ὁ
Χριστὸς διὰ τῆς Κλασσικῆς παρίσταται
ὡς ἄνθρωπος μόνον, ἐνῶ διὰ τῆς Βυζαν-
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τινῆς ὡς Θεάνθρωπος», ὑποπιπτόντων
οὕτω τῶν Νεοεικονομάχων εἰς τὴν Αἵ ρε -
σιν ὅτι εἰκονίζεται ἡ Ἀπερίγραπτος Θεϊκὴ
Φύσις, ἡ ὁποία ὅμως ΔΕΝ εἶναι δυνατὸν
οὔτε νὰ γίνῃ ὁρατὴ οὔτε νὰ εἰκονισθῇ, καὶ
εἰς τὴν Πλάνην ὅτι, ἐὰν ἡ Βυζαντινὴ Εἰ -
κονογραφία παρουσιάζει τὸν Χριστὸν
ὡς Θε άνθρωπον, τότε αἱ Βυζαντιναὶ εἰ -
 κόνες τοῦ Χριστοῦ πρέπει νὰ λατρεύ ων -
ται καὶ νὰ προσκυνοῦνται λατρευτι κῶς,
καὶ ὄχι ἁπλῶς τιμητικῶς ὡς ἐντέλλεται
ἡ Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος∙ 

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς κηρύτ -
τοντας ὅτι διὰ τῆς Βυζαντινῆς τέχνης ἡ
εἰκὼν τῆς Θεοτόκου «ἐπιζητεῖ νὰ ἀποδεί -
ξῃ ἀμέσως τὸ Δόγμα τῆς Ἐνσαρκώσεως
καὶ οὐχὶ ἁπλῶς νὰ ἐμφανίσῃ ἡμῖν τὴν ἁπλῆν
Παρθένον τῆς Ναζαρὲτ πρὶν ἐπέλθῃ ἐπ᾽
αὐτῇ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον», ἢ ὅτι «πα-
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ρίσταται ὁ Χριστὸς διὰ τῆς Ὀρθοδόξου
[=Βυζαντινῆς] τέχνης, ὡς Θεάνθρωπος,
τῆς Θεότητος ὑποδηλουμένης ἐν τῇ ἀπ -
εικονίσει τῆς Ἁγίας Σαρκός Του», δεχόμε-
νοι οὕτω ὅτι εἰκονίζε ται ἡ ἀπρόσιτος καὶ
ἀπερίγραπτος Θεϊκὴ Φύ σις, καὶ ὁδηγούμενοι
ἀναγκαστικῶς εἰς τὴν Βυζαντινολατρείαν
καὶ Εἰκονολατρείαν, ἤτοι, Εἰδωλολα-
τρείαν, ἀντιβαί νοντες εἰς τὴν διδασκαλίαν
καὶ τὰ κελεύσματα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας,
Συνοδικῶς ἀποφαινομένης: «...τῆς κατὰ
Σάρκα Αὐτοῦ ἀνθρωπίνης ἰδέας τὴν εἰ -
κόνα τυποῦντες καὶ οὐ τῆς Ἀκαταλήπτου
Αὐτοῦ καὶ Ἀθε άτου Θεότητος» (Πρᾶξις Δ´,

Πρακτικὰ Ζ´ Οἰκουμε νικῆς Συνόδου, Τόμ. Γ´ σελ. 297),
καὶ πάλιν: «ΑΛΛΟ γὰρ ἐστὶ εἰκὼν καὶ
ΑΛΛΟ τὸ πρωτότυ πον∙ καὶ τὰ ἰδιώματα
τοῦ πρωτοτύπου οὐδαμῶς τις τῶν εὖ φρο -
νούντων ἐν τῇ εἰκόνι ἐπιζητεῖ» (αὐτόθι, σελ.
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340), ὡς καὶ ὁ Μέγας Φώτιος, ἀπαντῶν εἰς
τὸ εἰρωνικὸν ἐρώτημα τῶν Εἰκονομάχων,
«Ποίας τεχνο τροπίας αἱ εἰκόνες εἶναι
Ὀρθόδοξοι, τῶν Ρωμαίων, τῶν Ἰνδῶν,
τῶν Ἑλλή νων ἢ τῶν Αἰγυπτίων», λέγει
ὅτι ἀπὸ μόνο του αὐτὸ τὸ ἐρώτημα τοὺς
καθιστᾶ Εἰδωλολάτρας, «ὅτι λελήθασιν
ἑαυτούς, δι᾽ ὧν ταῦτα λέγουσιν, εἰς τὴν
τῶν Ἑλ λήνων τάξιν ἑαυτούς ἐντάττον -
τες» (Ἅγιος Φώτιος, P.G. 101, 948D-949A), καὶ ὅτι ἡ
διαφορε τικὴ τεχνοτροπία οὔτε καθορίζει
οὔτε ζη μιώ νει τὸν Ὀρθόδοξον σκο πὸν τῆς
τιμητικῆς προσκυνήσεως τῆς εἰκόνος:
«Ὅτιπερ οὐ πάντως λυμαίνεται τῶν εἰ -
κονισμάτων τὸ ἀνόμοιον τὴν τῆς Εἰκό -
νος φύσιν καὶ τὴν Ἀλήθειαν» (αὐτόθι, 952A)∙

Τοὺς Νεοεικονομάχους, τοὺς διδά -
σκον τας ὅτι ἡ Βυζαντινὴ Τέχνη δείχνει
τὴν Πνευματικὴν ἀλλαγὴν ἡ ὁποία συν -
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τε λεῖ ται εἰς τὸν ψυχικὸν κόσμον τῶν
Ἁγίων, πράγμα παράλογον διότι διὰ τῆς
Βυζαντι νῆς ἱστοροῦνται ὄχι μόνον Ἅγιοι,
ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀντίχριστος, καὶ Αἱρετικοὶ
καὶ Εἰδωλολάτραι πρὸ Χριστοῦ καὶ με -
τὰ Χριστόν, καὶ Ἀλλόθρη σκοι, καὶ Ἑ -
βραῖοι Σταυρω ταί, καὶ Δι ῶκται, καὶ
Δήμιοι τῶν Ἁγίων Μαρ τύ ρων, καὶ Δαί -
μονες, εἰς τοὺς ὁποίους δὲν ὑπάρχει οὐδε -
μία Πνευματικὴ ἀλ λοίωσις παρὰ μόνον
Σατανικὴ ἐνέργεια, καί, ἐπὶ πλέον, διότι
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ οὐδέποτε διὰ
Συνόδου ἢ διά τινος Ἁγίου κα θώρισε
ὡς Δόγμα συγκεκριμένον τύπον εἰκονο -
γραφήσεως ἢ εἰδικῶς τῆς Βυζαντινῆς ὡς
μόνης Ὀρθοδόξου∙ 

Πάσας τὰς ἀνωτέρω Ἀντιχρίστους,
Βλασφήμους καὶ Θεοστυγεῖς παρανοϊ-
κάς, φρενοβλαβεῖς, ἀντιφατικὰς καὶ
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αὐτοαναιρουμένας Νεοεικονομαχικὰς
Αἱρέσεις, καὶ ὅσας ἄλλας παρεμφερεῖς
προέρχονται ἐξ αὐτῶν, καθὼς καὶ τοὺς
Ἑωσφορικῶς ἐμμένοντας εἰς αὐτὰς Ἑ -
 βραιόφρονας ἐμπνευστὰς καὶ κήρυκας
αὐτῶν, τοὺς μὴ νοοῦντας μήτε ἃ λέγουσι
μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται (Α´ Τιμ.

Α´ 7), ὡς Θεομάχους καὶ Αἱρετικοὺς Ἀ -
ναθεματίζω. ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ,
ΑΝΑΘΕΜΑ.

Τοὺς συγχρόνους ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕ-
ΤΙΚΟΥΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ, ΧΡΙ-
ΣΤΟΜΑΧΟΥΣ, ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥΣ, ΘΕ-
ΟΜΑΧΟΥΣ, ἤτοι:

Τοὺς πιστεύοντας μὲν ὅτι Κεφαλὴ τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλὰ ὅτι εἶ -
ναι Αἵρεσις Οἰκουμενιστικὴ νὰ πιστεύω -
μεν ὅτι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
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Θεϊκή, δηλαδή, κατ᾽ αύτούς, ὁ Χρι στὸς
ΔΕΝ εἶναι Θεός, ὁπότε καὶ ἡ Ἐκκλη σία
τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι «Κοινωνία Θεώ -
σεως» (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ε.Π.Ε. 1, σελ. 330),
δὲν εἶ ναι ἐκείνη ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩ-
ΠΩΝ, ἤτοι, Κοινωνία ΘΕΟΥ καὶ κτιστῶν
λογι κῶν ὄντων, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων,
εἰς τὴν ὁποίαν θεώνονται κατὰ Χάριν
τὰ κτίσματα, δὲν εἶναι Θεανθρώπινος
Ὀρ γανισμός, παρὰ μόνον ἀνθρώπινος,
ἤτοι, μία ὁμὰς καὶ συγκέντρωσις ἀνθρώ-
πων χωρὶς Θεόν∙

Τοὺς Ἐκκλησιομάχους, τοὺς καταλο -
γίζοντας ὡς Οἰκουμενιστικὴν Αἵρεσιν
τὴν Ἀλήθειαν ὅτι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκ κλη -
σίας εἶναι Θεϊκή, ἀρνουμένους οὕτω
ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Ἐκκλησιαστής, ὅστις
καλεῖ καὶ ἐκκλησιάζει τοὺς ἀνθρώπους
(καὶ ὄχι οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεόν), καὶ κη -
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ρύττοντας ὅτι, ἐὰν δεχθοῦμε ὅτι ἡ Κε -
φα λὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι Θεϊκή, τότε
δεχόμεθα ὅτι Κεφαλὴ εἶναι ἡ Ἁγία Τρι -
ά δα, τὸ ὁποῖον εἶναι Οἰκουμενιστικὴ
Αἵρεσις, καὶ πρεσβεύ οντας ὅτι εἶναι
«Οἰκουμενι στικὲς Αἱρέσεις... [οἱ διδα-
σκαλίες] κατὰ τὶς ὁ ποῖες ἡ Κεφαλὴ τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι Θεϊκή», διότι, ὡς λέ-
γουν, Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ
ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ, ὅστις
κατ᾽ αὐτοὺς δὲν εἶναι Θεός∙ 

Τοὺς Ἐκκλησιομάχους, τοὺς συκο-
φαντοῦντας τοὺς Ὀρθοδόξους ὅτι: «Ἄ -
θελά τους συμβάλλουν στὴν ΣΑΤΑΝΙΚΗ
προσπάθεια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, νὰ υἱο -
θετηθῇ καὶ ἀπὸ ἡμᾶς ἡ Αἵρεση ὅτι Κε-
φαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Θεός», δη-
λαδή, κηρύττουν Ἐκκλησίαν χωρὶς Θε -
όν, καὶ ἀνήκουν εἰς ἐκκλησίαν ΑΘΕΟΝ∙
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Τοὺς Ἐκκλησιομάχους, τοὺς πιστεύ -
οντας ὅτι: «Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ὁ Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς», διότι,
ὡς ὅλως παραδόξως λέγουν, «εἶναι Οἰ -
κου μενιστικὴ Αἵρεσις ἡ πίστις ὅτι ἡ Ἁγία
Τριὰς εἶναι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας»,
καίτοι τοῦτο δὲν ἔχει λεχθῆ ὑπὸ τῶν Οἰ -
κουμενιστῶν, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἐλέγετο θὰ ἦτο
ΑΛΗΘΕΣ καὶ ὄχι Αἱρετικόν, καθότι, «Δῆ -
λον ὅτι τῆς ΑΓΙΑΣ τε καὶ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ
ΤΡΙΑ ΔΟΣ, ὡς ΕΝ νοεῖσθαι τὸ σύμ παν τῆς
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΣΩΜΑ» (Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξαν -

δρείας, P.G. 74, 557Α), ἢ διότι ὡς ἰσχυρίζονται
«τὴν Ἐκκλησίαν τὴν ἐδημιούργησεν ὁ
Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς», κατηγο -
ροῦντες τοὺς Ὀρθο δό ξους ὅτι «βγάζουν
τὸν Χρι στὸν ἀπὸ Κεφαλὴν τῆς Ἐκκλησί -
ας καὶ βάζουν τὴν Ἁγίαν Τριάδα», καὶ
ὅτι «ὁ Χριστὸς ΔΕΝ πα ραιτεῖται ἀπὸ
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Κεφαλὴ τῆς Ἐκ κλησί ας», ἐνῶ αὐτοὶ οἱ
Ἐκκλη σιο μάχοι ἰσχυρίζον ται ὅτι ὡς
«φύλακες τῆς Ὀρθο δοξίας δὲν θὰ ἐπι-
τρέψουν τὴν Ἐκ κλη σίαν τοῦ Χριστοῦ νὰ
περάσῃ εἰς τὰ χέρια τῆς Ἁ γίας Τριάδος»,
φρενοβλα βῶς οὕτω ὡς ὁ Ἑωσ φόρος ἐπ -
αιρόμενοι καὶ Αἱ ρετικῶς βλασφη μοῦντες,
τὸν Χρι στὸν ὡς ἀντίπα λον τῆς Ἁγίας Τρι -
άδος προβαλλόμενοι, ὡς νὰ μὴν εἶναι ὁ
Εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος ὁ Χριστός, ἀλλ᾽
ἓν τέταρ τον, ἐξωαγιοτρια  δικόν, ἐχθρικὸν
πρὸς τὴν Ἁ γίαν Τριάδα πρόσω πον, ἐνῶ ὁ
Ἀπόστο λος Παῦλος εἶ ναι σα φής, «Κεφαλὴ
δὲ Χριστοῦ ὁ Θεός» (A´ Κορ. ΙΑ´ 3) καὶ ὁ
Ἅγιος Χρυσόστομος διερμηνεύει: «Καὶ
πῶς φησιν ἀλλαχοῦ, «Κε φαλὴ δὲ Χριστοῦ
ὁ Θεός;» Τοῦτο καὶ ἐγώ φημι, ὅτι ὥσ -
περ ἓν σῶμα ἡμεῖς, οὕτω καὶ ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ
καὶ ὁ ΠΑΤΗΡ Ἕν. Εὑρίσκεται ἄρα καὶ
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ὁ ΠΑΤΗΡ ΚΕΦΑΛΗ ΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ»
(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, P.G. 62, 140)∙

Τοὺς Ἐκκλησιομάχους, τοὺς πιστεύ -
οντας ὅτι ἡ Κεφαλὴ καὶ τὸ Σῶμα τῆς
Ἐκ κλησίας ἔχουν κατὰ φύσιν ἕνωσιν, κη -
ρύττοντας ὅτι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις καὶ ὄχι τὸ Πρόσ -
ωπον τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ἡ Ὀρθόδοξος
Δογματικὴ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκει ὅτι
ἡ Θε αρχικὴ Κεφαλή, ὁ Χριστός, δὲν ἔχει
Κατὰ Φύσιν ἕνωσιν μὲ τὸ Σῶμα, οὔτε
Καθ᾽ Ὑπό στασιν, ἀλλὰ ἕνωσιν κατὰ
Χάριν, τὴν Θείαν καὶ Ἄκτιστον, τὴν ἐκ
τῆς ΤΑΥ ΤΟΥΡ ΓΟΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ-
ΔΟΣ πηγάζουσαν, ὅθεν ἡ Ἁγία Τριὰς
ἀ ποδει κνύεται Κεφα λὴ τῆς Ἐκκλησίας,
ἔχουσα τὴν Ἐξουσίαν καὶ Διακυβέρνη-
σιν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ὁ Ἅγιος
Ἰω άννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς διδάσκει

ΠΕΡΙ  ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ 287

MIKRON 235-329.qxp_13 x 9  9/10/18  1:37 PM  Page 287



τὴν Ἀλήθειαν ὅτι: «Ὅπου γὰρ ἂν μία τῆς
Τριά δος ὑπόστασις παρῇ, πᾶσα πάρεστιν
ἡ Τριάς· ἀδιασπάστως γὰρ ἔχει πρὸς
ἑαυ τήν, καὶ ἥνωται μετ᾽ ἀκριβείας ἁπά -
σης» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστο μος, P.G. 60, 519)∙

Τοὺς Ἐκκλησιομάχους, τοὺς πρεσβεύ -
οντας ὅτι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ἡ ἀνθρωπίνη φύσις καὶ ὄχι τὸ Θεαρχικὸν
Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ, ἤτοι, ὁ Ἐναν-
θρωπήσας Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ, ὁπότε τὸ σύνολον τῆς Ἐκκλη-
σίας, Κεφαλὴ καὶ Σῶμα, εἶναι κτι στὸν
καὶ δὲν εἶναι Θεανθρώπινος Ὀργανισμός,
ἀλλὰ μόνον ἀνθρώπινος∙

Τοὺς Ἐκκλησιομάχους, τοὺς διδά-
σκοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι κτίσμα,
τοιουτοτρόπως ὑποβιβάζοντες εἰς τάξιν
κτίσματος καὶ τὴν Ἄκτιστον Κεφαλὴν τῆς
Ἐκκλησίας, τὸν Υἱὸν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
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(Kολ. Α´ 13), τὸν Χριστόν, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἄκτι -
 στον Χάριν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία, ἐκ τῆς Κε -
φαλῆς πηγάζουσα, διοικεῖ καὶ ἁγιάζει καὶ
θεώνει καὶ ἑνώνει κατ᾽ ἐνέργειαν τὰ λο-
γικὰ κτίσματα, Ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους,
εἰς Σῶμα Ἕν, Ἅ γιον, Τίμιον, τὸ Σῶμα
τῆς ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΥ Ἐκκλησίας∙

Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς κηρύσσον -
τας ὅτι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ
Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ὁ Ἄκτιστος καὶ Ἄναρχος
Λόγος, ὡς νὰ ἦτο ΑΛΛΟΣ ὁ Χριστὸς καὶ
ΑΛΛΟΣ ὁ Θεὸς Λόγος, ὅπως δηλα δὴ
ἐκήρυττεν καὶ ὁ Αἱρετικὸς Νεστόριος∙

Τοὺς Ἐκκλησιομάχους, τοὺς διδά-
σκοντας ὅτι «ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ
δὲν ὑπῆρξε ποτὲ Κεφαλὴ καμμίας Ἐκκλη -
σίας», καίτοι ὁ Θεόπνευστος Ἀπόστολος
Παῦλος λέγει ὅτι ὁ Μονογενὴς ΥΙΟΣ τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἡ Κεφαλή, καὶ ΑΥΤΟΣ, ὁ Υἱὸς
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τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ, ἐστιν ἡ ΚΕΦΑΛΗ τοῦ
Σώματος, τῆς Ἐκκλησίας (Kολ. Α´ 13, 18)·

Τοὺς Ἐκκλησιομάχους, τοὺς ἰσχυρι -
ζομένους ὅτι εἶναι «ἐκ τοῦ Διαβόλου» ὅσοι
πιστεύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θε οῦ ὑπ -
ῆρχε πρὸ Χριστοῦ ἢ πρὸ τῆς Πεντηκο -
στῆς, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία προϋπάρχει ὄχι
μόνον τῆς Πεντηκοστῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἁ -
γίας Γραφῆς, ἀφοῦ αὐτὴ αὕτη ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ὁ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ τῆς Ἁ γίας Γραφῆς,
ἡ δὲ Θεόπνευστος Ἁγία Γραφή, ἥτις ἐνε -
νηκοντάκις καὶ πλέον ἀναφέρει τὴν ὕπαρ -
ξιν τῆς Ἐκκλη σίας τοῦ ΘΕΟΥ εἰς τὴν
Παλαιὰν Διαθή κην, ΔΕΝ εἶναι ἐκ τοῦ
Διαβόλου, ἀλλὰ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου,
καθότι «πᾶσα Γραφὴ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ»
(Β´Τιμ. Γ' 16), τοὺς Ἐκκλησιο μάχους οὕτω
ἀθετοῦντας τὸν λόγον τοῦ Κ.Η.Ι.Χ., «εἰπὲ
τῇ Ἐκκλησίᾳ∙ ἐὰν δὲ καὶ τῆς Ἐκκλησίας
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παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς
καὶ ὁ τελώνης» (Ματθ. ΙΗ' 17), κατὰ τὸν ὁ -
ποῖον ἀποδεικνύεται μὲ τὸν πλέον αὐθεντι -
κὸν τρόπον ἡ ὕπαρξις τῆς Ἐκκλησίας πρὸ
Χριστοῦ, καὶ καταπατοῦντας τὴν Ὀρθό-
δοξον Πίστιν «εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον...
τὸ λα λῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν» (Ἄρθρον

Η´ τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως), τοῦ Ἀποστόλου
Πέτρου διδάσκοντος, «Οὐ γὰρ θελήματι
ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ Προφητεία, ἀλλ᾽
ὑπὸ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ φερόμενοι ἐλά -
λησαν ΑΓΙΟΙ  ΘΕΟΥ ἄνθρωποι» (Β´ Πέτ.

Α´ 21), ἀπειθοῦντας δὲ καὶ πρὸς τὴν Ἱερὰν
Διδασκαλίαν τῶν Ἁγί ων Θεο πνεύστων
Πα τέρων, ῥητῶς ἀποφαινομένων: «Ἡ Ἁ -
γία Καθολικὴ Ἐκκλησία, καὶ Χριστιανι -
σμὸς ὄντως ὠνομασμένος ἀπ αρχῆς, καὶ
ΣΥΝ τῷ Ἀδὰμ καὶ ΠΡΟ τοῦ Ἀδάμ, καὶ
ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ σὺν Χρι -
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στῷ, θελήματι τοῦ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ
Ἁγίου Πνεύματος» (Ἅγιος Ἐπιφάνιος, P.G. 42, 784

C-D)· «Ὥστε... ποιοῦντες τὸ θέ λη μα τοῦ
ΠΑ ΤΡΟΣ ἡμῶν ΘΕΟΥ ἐσόμεθα ἐκ τῆς ΕΚ -
 ΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΠΡΩΤΗΣ τῆς ΠΝΕΥ ΜΑ -
ΤΙΚΗΣ, τῆς ΠΡΟ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗ ΝΗΣ
ΕΚΤΙΣΜΕΝΗΣ» (Ἀποστολικὸς Πατὴρ Κλήμης Πά -

πας Ρώμης, Ἐπιστολὴ Β΄ Πρὸς Κορινθίους, ΙΔ'), «διὰ τὴν
Ἐκκλησίαν ὁ Οὐρανός, οὐ διὰ τὸν Οὐρα -
 νὸν ἡ Ἐκκλησία» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσό στομος,

P.G. 52, 429), ὁπότε ἐκ τῶν ἀνωτέρω καθί-
σταται σαφὲς ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι
ἁπλῶς ἕνα Ἱστορικὸν φαινόμενον μὲ ἀρ -
χὴν καὶ τέλος εἰς τὴν Ἱστορίαν, καὶ ὅτι ἡ
Ἱστορία τοῦ κόσμου τούτου δὲν προ ϋπάρ -
χει τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία εἶναι
προϋπόθεσις τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἱστο ρίας,
διότι, ὡς Πνευματική, προϋ πάρχει τῆς
Ἱστορίας καὶ συνεχίζει καὶ μετὰ τὴν Ἱστο-

292 ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

MIKRON 235-329.qxp_13 x 9  9/10/18  1:37 PM  Page 292



ρίαν, ἐπειδὴ εἶναι ἡ Βασι λεία τοῦ ΘΕΟΥ
(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, P.G. 49, 227, P.G. 61, 13 &
313 καὶ ἀλλαχοῦ), ὁ πρὸ τῆς Ἱ στορίας καὶ ὁ
μετὰ τὴν Συντέλειαν τῶν Αἰώνων Οἶκος
τοῦ ΘΕΟΥ τοῦ Ζῶντος (Α´ Τιμ. Γ´ 15)·

Τοὺς Ἐκκλησιομάχους, τοὺς ἰσχυρι -
ζομένους, ΑΝΕΥ Ἁγιογραφικῆς τινὸς ἢ
Ἁ  γιοπατερικῆς μαρτυρίας ὅτι δὲν ὑπ -
ῆρ χε Σωτηρία πρὸ Χριστοῦ, ἀρνουμένους
οὕτω ὅλους τοὺς Ἁγίους τοὺς διαλάμψαν -
τας εἰς τὴν Πα λαιὰν Διαθήκην, Ἄβελ, Ἐ -
νώχ, Νῶε, Ἀβρα άμ, Μελχισεδέκ, Ἰώβ,
Μωϋσῆν, Ἠλίαν, Ἡσαΐαν, Ἱερεμίαν, Ἰεζε -
κιήλ, Δανιήλ καὶ λοι πούς, κατὰ τὴν φω νὴν
τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ μαρτυροῦσαν περὶ
τῆς Σωτηρίας αὐτῶν καὶ λέγουσαν ὅτι,
ἐκ ζητηθή σεται «τὸ αἷμα πάντων τῶν
Προ φητῶν τὸ ἐκχυ νό μενον ἀπὸ ΚΑΤΑΒΟ -
ΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ... ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ
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(τοῦ Δικαίου) ἕως τοῦ αἵματος Ζα χα -
ρίου» (Λουκ. ΙΑ´ 50-51 καὶ Ματθ. ΚΓ' 35), καὶ
διαγράφον τας τόσον τὴν διδασκαλίαν
τῆς Θεοπνεύ στου Παλαιᾶς Διαθήκης ὅτι,
«Δί καιος δὲ ἐὰν φθάσῃ τε λευτῆσαι, ἐν
ἀναπαύσει ἔ σται» (Σοφ. Σολ. Δ' 7), ὅτι, «Δι -
καίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ
ἅψηται αὐτῶν βά σα νος... οἱ δὲ εἰ σιν ἐν
εἰρήνῃ» (Σοφ. Σολ. Γ' 1, 3), καὶ ὅτι ὁ ΘΕΟΣ
ἤλεγξε βα σιλεῖς καὶ δυνά στας ἐντειλάμε-
νος, «μὴ ἅψησθε τῶν χρι στῶν μου καὶ
ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε»
(Α´ Παρ. ΙΣΤ' 22), ὅσον καὶ τὸν λόγον τοῦ Κυ -
ρίου λέγοντος, «οὐκ ἦλ θον καλέσαι Δι -
καίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν»
(Μάρκ. Β' 17), ἀλλὰ καὶ σαφέ στε ρον ἐν δια-
λόγῳ Αὐτοῦ διδάσκοντος: «Καὶ ἰδοὺ νο -
μι κός τις... διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν
αἰώνιον κληρονομήσω; Ὁ δὲ εἶπε πρὸς
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αὐτόν∙ ἐν τῷ Νόμῳ τί γέγρα πται; ...τοῦ -
το ποίει καὶ ζήσῃ» (Λουκ. Ι' 25-28), καὶ πά -
λιν, «ἐρευνᾶτε τὰς ΓΡΑΦΑΣ, ὅτι ὑμεῖς
δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ΖΩΗΝ  ΑΙΩ ΝΙΟΝ  Ε -
ΧΕΙΝ» (Ἰωάν. Ε' 39)·

Τοὺς Ἐκκλησιομάχους, τοὺς φρονοῦν -
τας ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ΔΕΝ ἀνήκουν
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή,
κατ᾽ αὐτούς, ὁ Χριστὸς ΔΕΝ εἶναι Θεός,
ἡ δὲ Ἐκκλησία ἱδρύθη τὴν ἡμέραν τῆς
Πεντηκοστῆς καὶ δὲν ὑπῆρχε πρίν, τοὺς
ἰσχυριζομένους ὅτι ὁ Χριστὸς ΔΕΝ εἶναι
Κεφαλὴ οὔτε Ἀρχιποίμην τῆς ἐν Οὐρα-
νοῖς Θριαμβευούσης Ἐκκλησίας τῶν Ἀγ -
γέλων καὶ τῶν Ἁγίων, διότι, κατ᾽ αὐτούς,
δὲν εἶναι Προαιώνιος, ἀντιτιθεμένους
οὕτω πρὸς τὴν διαβεβαίωσιν τοῦ Ἀποστό -
λου Παύλου ὅτι, «ἐν τῷ ὀνόματι ΙΗΣΟΥ
πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγεί -
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ων καὶ κα ταχθονίων» (Φιλ. Β'  10), καὶ ὅτι,
«Προσε ληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ ΠΟΛΕΙ
ΘΕΟΥ Ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ Ἐπουρανίῳ,
καὶ μυ ριάσιν Ἀγγέλων, πανηγύρει καὶ
ΕΚΚΛΗ ΣΙᾼ ΠΡΩΤΟΤΟΚΩΝ ἀπογεγραμ -
μένων ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ, καὶ Κριτῇ Θεῷ
πάντων, καὶ πνεύμασι ΔΙΚΑΙΩΝ τετελει -
ωμένων» (Ἑβρ. ΙΒ' 22-23), καὶ πρὸς τὴν μαρ-
τυρίαν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου: «Καὶ
τὴν πόλιν τὴν Ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καινὴν
εἶδον ΚΑ ΤΑΒΑΙΝΟΥΣΑΝ ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ
ἀπὸ τοῦ ΘΕΟΥ» (Ἀποκ. ΚΒ' 2), καθὼς διδάσκει
καὶ ἡ Ἱερὰ Κατήχησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,
ὅτι: «Κατὰ τὴν γενικωτάτην ἔννοιαν, ἡ
Ἐκ κλησία περιλαμβάνει σύμπασαν τὴν
περὶ τοὺς Ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους λογι -
κὴν κτίσιν», «καὶ αὐτὴ ἡ Μία Ἐκκλησία,
εἶ ναι ἡ Θριαμβεύουσα καὶ Στρατευομέ νη,

296 ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

MIKRON 235-329.qxp_13 x 9  9/10/18  1:37 PM  Page 296



ἡ ὁποία εἶναι ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ τοῦ ΘΕΟΥ»
(Ἱερὰ Κατήχησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 1872)·

Τοὺς Ἐκκλησιομάχους, τοὺς περιο-
ρίζοντας τὴν Ἐκκλησίαν μόνον εἰς τὴν
μετὰ Χριστὸν ὕπαρξίν της, ὅπως ἐξ ἄλ -
λου περιορίζουν καὶ τὸν ἴδιον τὸν Χρι -
στὸν μόνον εἰς τὴν μετὰ τὴν κατὰ Σάρκα
Γέννησιν ὕπαρξίν Του, τοὺς ἀρνουμέ-
νους ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, ἥτις «πανταχοῦ τῆς οἰκουμέ -
νης, πανταχοῦ τῶν αἰώνων, πανταχοῦ
τῶν χρόνων ἐκτέταται» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυ -

σόστο μος, P.G. 55, 469-470), καθότι Ἓν Σῶμα,
«οἱ παν ταχοῦ τῆς οἰκουμένης πιστοί, καὶ
ὄν τες καὶ γενόμενοι καὶ ἐσόμενοι. Πά -
λιν καὶ οἱ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσί -
ας εὐη ρεστηκότες Ἓν Σῶμα εἰσι. Πῶς;
Ὅτι κἀκεῖνοι τὸν Χριστὸν ᾔδεσαν» (Ἅγιος

Ἰωάν νης Χρυσόστομος, P.G. 62, 75), καὶ βεβαίως
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«ὅπου ἂν ᾖ Χριστὸς Ἰη σοῦς, ἐκεῖ ἡ
Καθ ολικὴ Ἐκκλησία» (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεο -

φόρος, P.G. 5, 713Β)·
Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς πιστεύοντας

ὅτι ἀλλοιώθηκε καὶ διαφοροποιήθηκε
κατὰ τὴν Σάρκωσιν ἡ Θεαρχικὴ Ὑπόστα -
σις τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ
Θεοῦ, ἐνῶ κατὰ τὴν Ἀλήθειαν, ἡ ἀνθρω-
πίνη φύσις τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ἐν χρόνῳ
ὁ Λόγος δὲν κατέστησε τὴν Θεαρ χικὴν
Ὑπόστασίν Του μὴ προαιώνιον, δὲν τὴν
ἠλλοίωσε καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον, καθό -
τι, ἡ ἀνθρωπίνη φύσις Του ἡνώθη εἰς τὴν
Προαιώνιον Αὐτοῦ Ὑπόστασιν, ὄχι ὡς
ἄλλη ὑπόστασις, ἀλλὰ ὡς φύσις ἐνυ-
πόστατος, ὅπως διδάσκει καὶ ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Ἐνυπόστατον
δέ, οὐχ ἡ ὑπόστασις, τὸ ἐν ὑποστάσει δὲ
καθορώμενον.... ὡς ἡ Σὰρξ τοῦ Κυρίου ἐν

298 ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

MIKRON 235-329.qxp_13 x 9  9/10/18  1:37 PM  Page 298



τῇ ΑΝΑΡΧῼ Αὐτοῦ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙ» (Ἅγιος

Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 94, 1441Β), δηλαδή, ἔγι-
νεν Ὑποστατικὴ Ἕνωσις τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως μὲ τὴν Θεϊκήν, εἰς τὸ Θεαρχικὸν
Πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Λόγου, «Ἀτρέπτως,
Ἀσυγχύτως, Ἀχωρίστως, Ἀδιαιρέτως»
(Ὅρος Πίστεως Ἁγίας Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου), καὶ
οὕτω διὰ τῆς Ὑποστατικῆς Ἑνώσεως ἡ
ἀνθρωπίνη φύσις κατέστη Ὁμόθεος καὶ
Λατρευτή, ὡς τοῦ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ Σάρξ,
κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Δαμασκη-
νόν: «Ἅμα γὰρ σάρξ, ἅμα ΘΕΟΥ Λόγου
σάρξ∙ ἅμα σὰρξ ἔμψυχος λογική» (Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, P.G. 94, 985C-988A & Ἅγιος
Σωφρόνιος, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, P.G. 87c, 3277C),
ὁπότε ἡμεῖς «πιστεύομεν εἰς Ἕνα Κύ-
ριον... ΑΤΡΕΠΤΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙ-
ΩΤΟΝ» (Ἅγιος Ἀθανάσιος, P.G. 26, 721C), καὶ δὲν
θὰ συμμαχήσωμεν μετὰ τοῦ Ἀρείου εἰς
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τὴν Αἵ ρεσιν ὅτι ὁ Υἱὸς «οὐκ ἔστιν ἄτρε-
πτος ὡς ὁ Πατήρ, ἀλλὰ τρεπτὸς...ὡς τὰ
κτίσματα» (Ἅγιος Ἀθανάσιος, P.G. 26, 29Β), κα-
θότι «ΑΤΡΕΠΤΟΝ τοῦτον καὶ ΑΝΑΛΛΟΙ-
ΩΤΟΝ ὡς τὸν Πατέρα, ἀπροσδεῆ, καὶ
τέλειον Υἱόν, ἐμφερῆ τῷ Πατρὶ μεμαθή-
καμεν» (Ἅγιος Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρείας, P.G. 18,

565Β), καὶ πάλιν, «ὁ δὲ Υἱὸς μόνος ἐκ τοῦ
Πατρὸς ἀϊδίως ἐγεννήθη∙ διὸ πρωτότο-
κός ἐστι πάσης κτίσεως ὁ Θεὸς ΛΟΓΟΣ,
ΑΤΡΕΠΤΟΣ ἐξ ΑΤΡΕΠΤΟΥ» (Ἅγιος Ἀθανάσιος,

P.G. 25, 205Α), ἐπειδὴ «ὁ Λόγος γὰρ ὁ τοῦ
Θεοῦ ΑΤΡΕΠΤΟΣ ἐστίν καὶ ἀεὶ ὡσαύτως
ἔχει, οὐχ ἁπλῶς ἀλλ᾽ ὡς ὁ Πατήρ. Ἐπεὶ
πῶς ὅμοιος εἰ μὴ οὕτως ἐστίν; Ἢ πῶς
πάν τα τὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ Υἱοῦ ἐστιν, εἰ
μὴ καὶ τὸ ΑΤΡΕΠΤΟΝ καὶ τὸ ΑΝΑΛΛΟΙ -
Ω ΤΟΝ τοῦ Πατρὸς ἔχει;» (Ἅγιος Ἀθανάσιος,

P.G. 26, 120Β), διὸ καὶ κατὰ τὴν Ἐνσάρ κωσιν,
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οὐκ ἐπειδὴ γέγονεν ἄνθρωπος ἐτράπη,
«Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ
αὐ τὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας (Ἑβρ, ΙΓ´ 8) μένων
ΑΤΡΕΠΤΟΣ...» (Ἅγιος Ἀθανάσιος, P.G. 26, 112C),
«ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ ὁ αὐτὸς Θεὸς ΛΟ -
ΓΟΣ ὑπῆρχεν, ΑΤΡΕΠΤΟΣ ΩΝ, ΚΑΙ ΑΝ -
ΑΛΛΟΙΩΤΟΣ» (Ἅγιος Ἐπιφάνιος, P.G. 41, 1008Β),
«Υἱοῦ δὲ ἐνσωμάτου γενομένου, ἀλλὰ
ΑΤΡΕΠΤΟΥ» (Ἅγιος Ἐπιφάνιος, P.G. 42, 308Β)∙

Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς κηρύσσον -
τας ὅτι ἀλλοιώθηκε καὶ διαφοροποιή -
θηκε κατὰ τὴν Σάρκωσιν ἡ Θεαρχικὴ
Ὑπόστασις τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λό -
γου τοῦ Θεοῦ, ὅτι κατὰ τὴν Σάρκωσιν
κάτι προσετέθη εἰς τὸ Πρόσωπον καὶ
ἔ γινε ἀλλοιώτικο, καὶ ἀπὸ μόνον Ἄκτιστον
ἔγινεν ὁμοῦ καὶ κτιστόν, ἤτοι, διαφορο-
ποιήθηκε, ἔπαθε τροπήν, καὶ ἀλλοίωσιν
τὸ Πρόσωπον τοῦ Υἱοῦ, συμ φρονοῦντας
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μετὰ τοῦ Αἱρετικοῦ Ἀρείου, καὶ τοιουτο -
 τρόπως κατάγοντας τὸν ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ
εἰς τάξιν κτίσματος, δια ταράσσοντας
τὰς Ἐνδοτριαδικὰς Σχέσεις τῆς Τελείας
καὶ Ἀπολύτου Ἑνότητος, Ὁμοουσιότη -
τος καὶ Ὁμοτιμίας, μετατρέποντας τὴν
ΤΡΙΑΔΑ εἰς ΔΥΑΔΑ, καὶ καθιστῶντας
ΤΡΕΠΤΟΝ καὶ ΑΛΛΟΙΩΤΟΝ τὸν ΤΡΙΣ -
ΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΝ, καίτοι ἁπλοῦν καὶ
ἀναλλοίωτον τὸ Θεῖον, ὡς γέγραπται:
«Διότι ἐγὼ ΚΥΡΙΟΣ ὁ ΘΕΟΣ ὑμῶν, καὶ
ΟΥΚ ΗΛΛΟΙΩΜΑΙ» (Μαλ. Γ´ 6)·

Τοὺς Τριαδομάχους, τοὺς μειώνον-
τας τὴν Ἁγίαν Τριάδα εἰς Δυάδα, διότι
ἀφοῦ, κατ᾽ αὐτούς, ὁ Υἱὸς ὑπέστη ΑΛ-
ΛΟΙΩΣΙΝ καὶ ἔγινε Μὴ Προαιώνιος, ἐξ
αἰτίας τῆς Σαρκώσεώς Του, τότε πλέον
εἶναι Δύο τὰ Προαιώνια Πρόσωπα τοῦ
Θεοῦ καὶ ὄχι Τρία, τοὺς ἐξοβελίζοντας
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τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐκ τῆς
Τριαδικῆς Ὁμοουσιότητος, ὁπότε, κατ᾽
αὐτούς, δὲν ὑπάρχει πλέον Υἱὸς οὔτε Ἁ -
γία Τριάς, παρὰ μόνον Πατὴρ καὶ Ἅγιον
Πνεῦμα, τοὺς διασπῶντας τὴν Ἀδιαί-
ρετον Ἑνότητα, καὶ ἀρνουμένους τὴν
ΤΑΥΤΟΥΡΓΙΑΝ τῆς Ἁγίας Τριάδος∙

Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς διδάσκον -
τας τὴν Ἀντίχριστον πλάνην ὅτι ὁ Χρι -
στὸς ΔΕΝ εἶναι Προαιώνιος καὶ Ἄναρχος,
παρὰ μόνον ὡς Σχέδιον εἰς τὴν Βουλὴν
τοῦ Θεοῦ, καὶ δι᾽ αὐτὸ ἔχει χρονικὴν ἀρ -
χὴν ὑπάρξεως, ὅπως ὅλα τὰ κτίσματα,
καὶ ὅτι ὡς λέγουν ὁ Χριστὸς ἀρχίζει νὰ
ὑπάρχῃ ἀπὸ τὴν κατὰ Σάρκα Γέννησίν
Του ἐν χρόνῳ, καθότι καὶ ὅλος ὁ κόσμος
γνωρίζει πὼς γεννήθηκε στὶς 25 Δεκεμ-
βρίου καὶ ὄχι προαιωνίως, ὁπότε, κατ᾽
αὐτούς, ἡ Μη τέρα τοῦ Χρι στοῦ ΔΕΝ
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εἶ ναι Θεοτόκος, ἀλλὰ κτι σμα τοτόκος καὶ
ἀνθρωποτόκος, καὶ οὕτω ἀναβιώνεται ἡ
καταδικασθεῖσα Αἵρεσις τοῦ Ἑβραιόφρο-
νος Παύλου τοῦ Σαμοσα  τέως, ὅπως τὴν
περιγράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάν  νης Χρυσόστο-
μος: «ἐκ Μαρίας λέ γουσα τὴν ἀρχὴν
Αὐτὸν ἐσχηκέναι», «ἀπὸ Μα ρίας Αὐτὸν
ἔχειν τὴν ἀρχήν» (P.G. 63, 73), καὶ ἰσχυρι-
ζομένους ὅτι εἶναι Αἱρετι κοὶ Οἰκουμενι -
σταὶ ὅσοι πιστεύουν ὅτι ὁ Χρι στὸς εἶναι
Προαιώνιος, ἀγνοοῦντες «τίς ἡ Οἰκονο -
μία τοῦ Μυστηρίου τοῦ ἀ ποκε κρυμμένου
ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ ΘΕῼ, τῷ ΤΑ ΠΑΝ -
ΤΑ ΚΤΙΣΑΝΤΙ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
(Ἐφεσ. Γ´ 9), πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπαντᾶ ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυ σόστομος: «Ἐπειδὴ
δὲ ...οἱ Παύλου τοῦ Σαμοσατέ ως, ἐκ τότε
φασίν εἶναι τὸν Χριστόν, ἐξ οὗ ἀπὸ Μα -
ρίας προῆλθεν, ἐρώμεθα κἀ κείνους, πῶς,
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εἰ ἐκ τότε ἦν ὁ Χριστός, τοὺς οὐρανοὺς
ἐδημιούργησε; Τὸν γὰρ αὐτὸν φησιν
εἶναι ἐνταῦθα, τὸν ἐκ στόμα τος νηπίων
καὶ θηλαζόντων καταρτί σαντα αἶνον,
καὶ τὸν ἐργασάμε νον τοὺς οὐρανούς. Εἰ
δὲ Δημιουργὸς τῶν οὐρα νῶν, πρότερος
ἂν εἴη τῶν οὐρα νῶν λοιπόν∙ καὶ οὐκ
ἀπὸ Μαρίας ἔσχε τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ καὶ
πρὸ τῆς Μαρίας ἦν» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστο -

μος, P.G. 55, 119), καὶ ἀλλοῦ Λακωνικῶς δια-
τυπώνει τὴν ταυτότητα τοῦ Προσώπου
τοῦ Χριστοῦ πρὸ καὶ μετὰ τὴν Ἐνανθρώ -
πησιν: «Οἶδα ΧΡΙΣΤΟΝ ἐκ Μαρίας γεν -
νηθέντα, καὶ οἶδα ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ
ΑΙΩΝΩΝ ΟΝΤΑ» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος,

P.G. 50, 818), ὅπως καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐν γένει
ψάλλει: «Εἰ καὶ ἐκ Μαρίας ὑπάρχεις βρέ -
φος, ἀλλ᾽ οἶδά σε ΘΕΟΝ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ»
(Ἰδιόμελον Ὄρθρου Ἑορτῆς Θεο φανείων), καὶ ὁ ψηλα -
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φήσας Αὐτὸν Ἀπόστο λος Θωμᾶς ἀνεκή-
ρυξεν, «ὁ ΚΥΡΙΟΣ μου καὶ ὁ ΘΕΟΣ μου»
(Ἰωάν. Κ´ 28), καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δι-
δάσκει νὰ προσμένωμεν τὴν δόξαν «τοῦ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΟΥ καὶ Σω τῆρος ἡμῶν
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» (Τίτ. Β´ 13)·

Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς κηρύττον -
τας ὅτι εἶναι Οἰκουμενιστικὴ Αἵρεσις νὰ
πιστεύωμεν ὅτι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας (=ὁ Χριστός) εἶναι Θεϊκή, ὅτι εἶναι
ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ νὰ πιστεύωμεν ὅτι
Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Θεός,
καὶ ὅτι εἶναι ἡ ρίζα τῆς Οἰκουμενιστικῆς
Αἱ ρέσεως νὰ πιστεύωμεν ὅτι ὁ Χριστὸς
ὅ στις εἶναι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
Ἄναρχος καὶ Προαιώνιος∙ ἐξ ὧν προκύ-
πτει, ἀφ᾽ ἑνός, ἡ Ἰουδαϊκὴ Χριστομαχία
ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ΔΕΝ εἶναι Θεός,
ΔΕΝ εἶναι ὁ Σωτήρ, καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, ἡ
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Αἵρεσις ὅτι εἰς τὸ Ἅγιον Ποτήριον ΔΕΝ
ὑπάρχει τὸ ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ, ΟΜΟ-
ΘΕΟΝ καὶ Λατρευτὸν Σῶμα καὶ Αἷμα
Χριστοῦ τοῦ  ΘΕΟΥ, ἀλλὰ  κοινὸς  ἄρτος
καὶ οἶνος, ἐνάντια εἰς τὴν Πίστιν τῆς Ὀρ -
θοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως διδασκόμεθα
καὶ ἀπὸ τὸν Μέγα Ἀθανάσιον (P.G. 28, 925B),
καὶ ἀπὸ τὴν εὐχὴν τῆς Θείας Μεταλήψεως
τοῦ Συμεῶνος τοῦ Μεταφραστοῦ, «ΘΕΟΥ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΘΕΟΙ ΜΕ ΚΑΙ ΤΡΕΦΕΙ»
(Συ μεὼν Μεταφραστής, P.G. 114, 225C), καὶ ὅπως ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπε -
 κάλυψεν: «Ἐγώ εἰμι ὁ ΑΡΤΟΣ ὁ ζῶν ὁ ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ καταβάς∙ ἐάν τις φάγῃ ἐκ
τούτου τοῦ ΑΡΤΟΥ, ζήσεται εἰς τὸν αἰ -
ῶνα. Καὶ ὁ ΑΡΤΟΣ δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ
ΣΑΡΞ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς
τοῦ κόσμου ζωῆς.... Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑ -
μῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν ΣΑΡΚΑ τοῦ Υἱοῦ
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τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ ΑΙΜΑ,
οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.... Ὁ τρώγων
μου τὴν ΣΑΡΚΑ καὶ πίνων μου τὸ ΑΙΜΑ ἐν
ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν. ΣΤ´ 51, 56)·

Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς ἀρνουμέ-
νους, ὅλως Ἀντιευαγγελικῶς καὶ Ἀντιχρί -
στως, τὴν Προαιωνιότητα τοῦ Θεαρχικοῦ
Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἰ -
δίου τοῦ Χριστοῦ λέγοντος, «Ἐγὼ καὶ
ὁ Πατὴρ Ἓν ἐσμεν» (Ἰωάν Ι´ 30), καὶ τοῦ
οὐ ρανοβάμονος Παύλου διδάσκοντος:
«Ἀλλ᾿ ἡμῖν Εἷς Θεὸς ὁ Πατήρ, ἐξ οὗ τὰ
πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ Εἷς ΚΥ -
ΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΔΙ᾿ ΟΥ ΤΑ ΠΑΝ -
ΤΑ καὶ ἡμεῖς δι᾿ Αὐτοῦ» (Α´ Κορ. Η´ 6)·

Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς ὅλως Ἀντι -
χρίστως κηρύττοντας ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χρι -
 στὸς ΔΕΝ εἶναι Προαιώνιος, ἀλλὰ μὴ
δυναμένους νὰ ἀπαντήσουν τὸ ἐρώτημα:
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΕΓΕΝΝΗΣΕ;

Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς ἰσχυριζο-
μένους ὅτι, «ὅσοι λέγουν ὅτι ὁ Θεάνθρω -
πος Χριστὸς εἶναι προαιώνιος, κάνουν
καὶ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν του Προαιώ -
νιον», καὶ οὕτω, κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν
λογικήν, ὅταν λέγουν ὅτι ὁ Θεάνθρωπος
Χριστὸς ΔΕΝ εἶναι προαιώνιος, κάνουν
καὶ τὴν Θεϊκήν Του φύσιν ΜΗ Προαιώ-
νιον, ἡ ὁποία ὅμως εἶναι Προαιώνιος∙

Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς κηρύττον -
τας ὅτι ὅποιος πιστεύει ὅτι ὁ Χριστὸς
εἶναι προαιώνιος εἶναι Αἱρετικὸς Οἰκου -
 μενιστής, διότι αὐτὸ εἶναι ἡ ρίζα τῆς
Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καίτοι
αὐτὴν τὴν Ἀπόλυτον Ἀλήθειαν ὁ Ἀντί -
χριστος Οἰ κουμενισμὸς οὐδέποτε ἐπίστευ -
σεν ἢ ἠνέχθη (ἄλλωστε καὶ ἐάν ποτε εἷς
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Αἱρετικὸς Οἰκουμενιστὴς δεχθῇ ἓν Ὀρ -
θόδοξον Δόγμα, τὸ Δόγμα δὲν καθίστα-
ται Αἱρετικόν), ἀλλὰ καὶ παρ᾽ ὅλον ὅτι
ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς πολλάκις ἀπο-
καλεῖ Πα τέρα Του τὸν ΘΕΟΝ ΠΑΤΕΡΑ,
μαρτυρῶν οὕτω ὅτι εἶναι Προαιώνιος,
διότι ὁ Θεὸς ὁ Ἄναρχος ἐγέννη σεν Υἱὸν
ὄχι ἐν χρόνῳ, ἀλλὰ πρὸ χρόνου, κατὰ
τὸ Ἁ γιογραφικόν, «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ
Κυρίῳ μου.... ἐκ γα στρὸς πρὸ ἑωσ φόρου
ἐγέν νησά σε» (Ψαλμ. ΡΙ´ 1, 3-4), καὶ μὲ ρητὸν
τρό πον πολλάκις βεβαιοῖ τὴν προαιωνιό -
τητά Του λέγων: «Καὶ νῦν δόξα σόν με σύ,
Πά τερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον
ΠΡΟ τοῦ τὸν κό σμον εἶναι παρὰ σοί»
(Ἰωάν. ΙΖ΄ 5)· «Ἐθεώ ρουν τὸν Σατανᾶν ὡς
ἀστρα πὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα» (Λουκ.

Ι΄ 18)· «Πρὶν Ἀ βραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί»
(Ἰωάν. Η΄ 58)· «Ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρα κε τὸν
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ΠΑ ΤΕΡΑ καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν
τὸν Πατέ ρα; Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ
ΠΑΤΡΙ καὶ ὁ ΠΑΤΗΡ ἐν ἐμοί ἐστι; Τὰ
ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ’ ἐμαυ τοῦ
οὐ λαλῶ∙ ὁ δὲ ΠΑΤΗΡ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων
αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα» (Ἰωάν. ΙΔ΄ 9-10)· «Ἐγώ
εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει ΚΥΡΙΟΣ ὁ ΘΕ -
ΟΣ, ὁ Ὤν καὶ ὁ Ἦν καὶ ὁ Ἐρχόμενος, ὁ
Παντοκράτωρ» (Ἀποκ. Α΄ 8)· καὶ αὐτοὶ ἀκό -
 μη οἱ Ἑβραῖοι κα τενόησαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς
τοὺς ἔλεγεν ὅτι εἶναι Θεὸς Προαιώνιος,
καὶ μά λιστα τὸν κατηγόρησαν καὶ τὸν ἐ -
σταύρω σαν δι᾽ αὐτό, «...ὅτι σὺ ἄνθρωπος
ὤν, ποιεῖς σε αυτὸν Θεόν» (Ἰωάν. I΄ 33)· ἡ δὲ
Ἐκκλησία μετὰ παρρησίας ψάλλει: «Ἅγιος
ὁ Θεός, ὁ τὰ Πάντα Δημιουργή σας δι᾽
Υἱοῦ, συν εργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύ ματος»
(Στιχηρὸν Ἑσπε ρινοῦ, Σάββατον μετὰ τὴν Πεντηκοστήν),
καὶ πάλιν: «Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεν νήθη, Παι -
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δίον νέον, Ο ΠΡΟ ΑΙΩΝΩΝ ΘΕΟΣ» (Κον -

τάκιον Ἑορτῆς Χριστουγέννων)·
Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς κηρύσσον -

τας ὅτι, «σφάλλουν δογματικὰ ὅσοι τοπο -
θετοῦν τὸν Χριστὸν στὴ θέση τοῦ Ἀνάρ-
χου Υἱοῦ καὶ Λόγου», Αἵρεσις τοῦ ὑπὸ
τῆς Ἁγίας Γ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου κατα -
δικασθέντος Νεστορίου κατὰ τὴν ὁποίαν
εἶναι ΑΛΛΟΣ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ΑΛ -
ΛΟΣ ὁ Χριστός, καὶ πιστεύοντας ὅτι τὸ
«ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΑΙΩΝΩΝ» τοῦ Β´ Ἄρθρου τοῦ Ἱε ροῦ Συμ -
βόλου τῆς Πίστεως, «Καὶ εἰς ἕνα Κύριον
Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν
Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς ΓΕΝΝΗ -
ΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙ ΩΝΩΝ»,
ἀναφέρεται εἰς τὸν Υἱὸν καὶ Λό γον τοῦ
Θεοῦ καὶ ΟΧΙ εἰς τὸν Χριστόν∙

Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς πιστεύον-
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τας ὅτι τὸ Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ δια-
φοροποιήθηκε κατὰ τὴν Σάρκωσιν, καὶ
εἶναι Διπλοῦν, ὄχι Ἁπλοῦν, ἐνάντια εἰς τὸν
Δογματικὸν Ὅρον τῆς Ἁγίας Γ´ Οἰκουμε -
νικῆς Συνόδου ὅστις μεταξὺ ἄλλων δια-
λαμβάνει: «Ὁμολογοῦμεν τοιγαροῦν τὸν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν
τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, Θεὸν τέλειον
καὶ ἄνθρωπον τέλειον ἐκ ψυχῆς λογικῆς
καὶ σώματος, πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ
Πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν Θεότητα,
ἐπ᾽ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν
δι᾽ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν
ἐκ Μαρίας τῆς Παρθένου κατὰ τὴν ἀν -
θρωπότητα, ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ τὸν
αὐτὸν κατὰ τὴν Θεότητα, καὶ ὁμοούσιον
ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα∙ δύο γὰρ
φύσεων ἕνωσις γέγονε∙ δι᾽ ὃ  ΕΝΑ ΧΡΙ -
ΣΤΟΝ, ΕΝΑ ΥΙΟΝ, ΕΝΑ ΚΥΡΙΟΝ ὁμολο -
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γοῦμεν. Κατὰ ταύτην τὴν τῆς ἀσυγχύτου
ἑνώσεως ἔννοιαν ὁμολογοῦμεν τὴν Ἁγί -
αν Παρθένον ΘΕΟΤΟΚΟΝ, διὰ τὸ τὸν
ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ σαρκωθῆναι καὶ ἐναν -
θρωπῆσαι καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως
ἑνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα
ναόν» (Ἰωάννης Ν. Καρμίρης, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμ -

βολικὰ Μνημεῖα, τόμ. 1, Ἀθῆναι 1952, σελ. 149), δι᾽ ὃ
καὶ ἡ Ἐκκλησία εὐφραινομένη πολλάκις
καθ᾽ ἑκάστην ὑμνεῖ τὴν Μητέρα τοῦ
Χριστοῦ ὡς ὄντως ΘΕΟΤΟΚΟΝ καὶ ὄχι
ὡς ἀνθρωποτόκον, «Τὴν Τιμιωτέραν
τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγ -
κρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως
ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ τεκοῦσαν, τὴν ὄντως
ΘΕΟΤΟΚΟΝ, σὲ μεγαλύνομεν» (Τροπάριον

τῆς Θεοτόκου, Ἦχος δ´)·
Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς ἀποδίδον -

τας τὸ ὄνομα «Χριστὸς» εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ
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Λόγου προσληφθεῖσαν ἀνθρωπίνην φύσιν,
ἐνῶ τὸ ὄνομα «Χριστός» ἢ «Ἰησοῦς» ἢ
«Ἐμμα νουήλ» (=Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός) ἢ
«Υἱὸς ἀν θρώπου» ἢ «Θεάνθρωπος» δὲν
εἶναι ὄνομα φύσεως, ὡς ὑπὸ Αἱρετικῶν
λέγεται, οὔτε τῆς ἀνθρωπίνης οὔτε τῆς
Θεϊκῆς, ἀλλὰ εἶναι ὄνομα τῆς Θεαρχι -
κῆς Ὑποστάσεως τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, καθὼς καὶ ὁ κοινὸς
νοῦς διαπιστώνει, ἀλ λὰ καὶ ὁ Ἅγιος Ἰω -
άννης ὁ Δαμασκηνὸς βεβαιώνει: «Τὸ δὲ
«Χριστὸς» ὄνομα τῆς Ὑποστάσεως λέ -
γομεν», καὶ οὔ καθὼς οἱ Αἱρετικοὶ τῆς
φύσεως (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκη νός, P.G. 94, 989A &

1469D)· καὶ ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρεί ας,
αἰῶνας ἐνωρίτερον, διασαφίζει, ὅπως δια -
σώζει εἰς κείμενόν του ὁ Λεόντιος: «Κοινῶς
παρὰ πάντων ὡμολόγηται τὸ «ἄνθρωπος»
ὄνομα τὴν φύσιν δηλοῦν, τὸ δὲ «Παῦλος»
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ἢ «Πέτρος» τὴν ὑπό στασιν· κατὰ δὲ τὸν
μακάριον Κύριλλον, τὸ «Χριστὸς» ὄνομα
οὔτε δύ ναμιν ὅρου ἔχει, οὔτε τήν τινος
οὐσίαν δηλοῖ.... τοῦ ὀνόματος τοῦ Χρι -
στοῦ... οὐ φύσιν δη λοῦν τος, ἀλλ᾽ Ὑπό -
στασιν» (Λε όντιος Βυζάν τιος, P.G. 86b, 1912A)·

Τοὺς Χριστομάχους, τοὺς ἀλλοπροσ -
άλλως ἀποδίδον τας τὸ ὄνομα «Χριστός»
ἄλλοτε εἰς τὸν κατ᾽ αὐτοὺς ἠλλοιωμέ-
νον, μεταποιημένον, μὴ προαιώνιον,
Υἱὸν καὶ Λόγον, ἄλλοτε εἰς ἓν ἐξωαγιο -
τριαδικὸν πρόσ ωπον κοινοῦ ἀν θρώπου,
ὡς ὁ Νεστόριος, καὶ ἄλλοτε εἰς μίαν
ἀπρόσωπον ἀνθρωπίνην φύσιν, καὶ ὄχι
ὡς δεῖ εἰς τὸ Θεαρ χικὸν Πρόσωπον τοῦ
Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ∙

Τοὺς Τριαδομάχους, τοὺς διαστρέ-
φοντας τὴν Ἀλήθειαν ὅτι «ΚΕΦΑΛΗ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ»
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καὶ ἀντικαθιστῶντάς την μὲ τὴν βλα-
σφημίαν ὅτι «Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς»,
ὡς ἂν ὁ Χριστὸς νὰ μὴν εἶναι ὁ Εἷς τῆς
ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ καὶ ΤΑΥ-
ΤΟΥΡΓΟΥΣΗΣ Ἁγίας Τριάδος, ἀλλ᾽ ἓν
ἐξωαγιοτριαδικὸν καὶ ἀντίπαλον ὄν∙ 

Τοὺς Θεομάχους, τοὺς ἀρνουμένους
ὅτι σώζει ἡ Ἁγία Τριάς, λέγοντας ὅτι «ἡ
Ἐκκλησία σώζει ποὺ ἔχει σάρκα καὶ αἷμα
τὰ ὁποῖα δὲν ἔχει ἡ Ἁγία Τριάς», ἐναν-
τιούμενοι οὕτω εἰς τὸν ἴδιον τὸν ΘΕΟΝ,
τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ὅστις διὰ στόματος
τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου λέγει: «Ἐγὼ ὁ Θε -
 ός, καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ ἐμοῦ ὁ σῴζων»
(Ἡσ. ΜΓ´ 11), ἀλλὰ καὶ συγχρόνως εἰσάγον -
τας τὴν Ἑωσφορικὴν Βλασφημίαν τῆς
διὰ κτίσματος σωτηρίας, καθότι οὗτοι
τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ἤτοι, Κεφαλήν (τὸν
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Χριστόν) καὶ Σῶμα (τοὺς ἀνθρώπους), τὴν
θεωροῦν ὅλην κτίσμα, καταπατοῦν τες
καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Διδασκαλίαν ὅ τι,
«Κτίσμα ὑπὸ κτίσματος οὐκ ἄν ποτε σω -
 θῇ, ὥσπερ οὐδὲ ὑπὸ κτίσματος ἐκτί σθη -
 σαν τὰ κτί σματα» (Ἅγιος Ἀθανάσιος, P.G. 26,

1081D), καὶ ἀρ νούμενοι οἱ Αἱρετικοὶ τὴν ὑπὸ
τῆς Ἁγίας Τριάδος Σωτηρίαν, «Ἁγία Τριάς,
ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ ΣΩΣΟΝ ἡ μᾶς»∙

Τοὺς Τριαδομάχους, τοὺς κηρύσ-
σοντας ὅτι: «τὴν Ἐκκλησίαν τὴν οἰκοδό -
μη σεν ὁ Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς,
καίτοι ἡ Ἁγία Τριὰς ταυτουργεῖ», ἐξοβε -
λίζοντας οὕτω θεοστυγῶς τὸν Χριστὸν
ἐκ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς ἓν ἄλλο ἐξωα-
γιοτριαδικὸν Πρόσωπον, οἱ τῆς Ἀδιαι-
ρέτου Ἁγίας Τριάδος ἀπόβλητοι∙
Πρὸς Ἀποφυγὴν Παρερμηνειῶν
καὶ ἐν γνώσει Διαστρεβλώσεων
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ὑπὸ Αἱρετικῶν, σημειωθήτω ὅτι:
Οἱ πιστεύοντες εἴτε ὅτι «Κεφαλὴ τῆς

Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ἡ
Ἁγία Τριάς» εἴτε ὅτι «Κεφαλὴ τῆς Ἐκ -
κλησίας εἶναι ἡ Ἁγία Τριάς καὶ ΟΧΙ ὁ
Χριστός», εἶναι Τριαδομάχοι καὶ Χρι-
στομάχοι, ὡς ἐξορίζοντες τὸν Χριστὸν
ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Τριάδα, καὶ εἰς τὰς δύο
περιπτώσεις, καὶ κηρύσσοντες Αὐτὸν
ἓν Ἐξωαγιοτριαδικὸν Πρόσωπον, ΜΗ
ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ, ΜΗ  ΘΕΟΝ, ΜΗ ΠΡΟ-
ΑΙΩΝΙΟΝ, ΜΗ ΤΑΥΤΟΥΡΓΟΥΝ μετὰ
τοῦ Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, καίτοι τὰ Τρία Πρόσωπα τῆς
Ἁγίας Τρι άδος εἶναι καὶ ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΠΕΡΙΧΩΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥ  ΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ,
καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐν Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ
ἀπεφάνθη: «Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ Πατρὸς
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καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύ ματος Μίαν Φύ -
σιν, ἤτοι Οὐσίαν, Μίαν τε Δύναμιν καὶ
Ἐξουσίαν, Τριάδα Ὁμοού σιον, Μίαν
Θεό τητα ἐν Τρισὶν Ὑ ποστάσε σιν, ἤγουν
Προσ ώποις, προσ κυ νουμένην, ὁ τοιοῦ -
τος ΑΝΑΘΕΜΑ ἔστω. Εἷς γὰρ Θεὸς καὶ
Πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάν τα, καὶ Εἷς Κύριος
Ἰησοῦς Χριστός, ΔΙ᾽ ΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, καὶ
Ἓν Πνεῦμα Ἅγιον ἐν ᾧ τὰ πάντα» (Ἁγία
Ε´ Οἰ κ. Σύνοδος, Α´ Ἀναθεματισμὸς τῶν «Τριῶν Κεφαλαί -
ων»), καὶ ὅπως ὁ Μέγας Φώτιος διδάσκει,
«Πᾶ σα μὲν Δημιουργία καὶ πᾶσα Πρᾶ -
ξις, ἣν ἐν εργεῖν λέγεται Μία τῶν Ὑ ποστά -
σεων τῶν Θεαρχικῶν, ΚΟΙΝΟΝ ΕΡΓΟΝ
ἐστὶ καὶ τῶν ἄλλων» (Μέγας Φώτιος, P.G. 101,

929C)∙ 
Τούτους πάντας τοὺς κηρύξαντας ὅ -

λας τὰς ἀνωτέρω ἀντιφατικάς, παρα-
νοϊκὰς καὶ φρενοβλαβεῖς Ἀντιχρίστους,
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Θεοστυγεῖς Ἀντιεκκλησιολογικὰς Θεο -
μάχους Αἱρέσεις, καὶ ὅσα ἄλλα παρεμ-
φερῆ προέρχονται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἅπαν-
τας τοὺς συμφρονοῦντας αὐτοῖς, τοὺς
μὴ νοοῦντας μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ
τίνων διαβεβαιοῦνται (Α´ Τιμ. Α´ 7), ὡς Ἑ -
βραι όφρονας καὶ Ἰουδαΐζοντας Ἀντι -
χριστίτας Ἀναθεματίζω. ΑΝΑΘΕΜΑ,
ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ.

Τοὺς Ἀντιχρίστους Παναιρετικοὺς
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ, τοὺς ἀρνουμένους
τὴν Μοναδικότητα καὶ Ὁλοκληρίαν τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ πρεσβεύον -
τας, α´) τὴν Συγκρητιστικὴν ΘΕΩΡΙΑΝ
ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (BRANCH THEORY),
κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
σήμερον δὲν ὑφίσταται ὁρα τῶς, δὲν εἶναι
Μία, ἀλλὰ ἔχει διαιρεθῆ εἰς διαφόρους
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«ὁμολογίας – ἐκκλησίας ἢ Κλάδους»,
ἕκαστος τῶν ὁποίων κατέχει μέρος μόνον
τῆς Ἀληθείας καὶ οὐδεὶς κατ έχει ὅλην τὴν
Ἀλήθειαν, παρὰ μόνον ὅταν ἐπανενωθοῦν
ὅλοι οἱ Κλάδοι (Αἱρέσεις καὶ Θρησκεῖαι),
τότε θὰ ἀπαρτισθῇ πάλιν ἡ Μία Ἐκκλη-
σία, ὁπότε, κατὰ τὴν ἰδικήν των παραδο -
χήν, σήμερον δὲν ἀνήκουν εἰς τὴν Μίαν
τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν, ἢ β´) τὴν ΘΕΩΡΙΑΝ
ὅτι ὅλαι αἱ Αἱρέσεις καὶ Θρησκεῖαι εἶναι
ἠθελημέναι παρὰ Θεοῦ Ὁδοὶ Σωτηρί -
ας, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ κάθε μία ἐξ αὐτῶν
«ἀναγνωρίζει εἰς τὴν ἄλλην τὴν Μίαν
Ἁγίαν Καθολικὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὴν πλη -
ρότητά της», δηλαδή, δὲν ὑπάρχει λόγος
νὰ λογίζωνται χωρισταί, ἀλλὰ ἑνιαῖον
σῶμα, τούτους τοὺς Οἰκουμενιστὰς τοὺς
οὕτω ἀρνουμένους τὸ Ἱερὸν καὶ Θεό-
πνευστον Σύμβολον τῆς Πίστεως, τὸ ὑπὸ

322 ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

MIKRON 235-329.qxp_13 x 9  9/10/18  1:37 PM  Page 322



τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ Θε-
σπισθὲν καὶ ὁμολογούμενον ἐπὶ δεκα επτὰ
(17) αἰῶνας, τὸ διαλαμβάνον πίστιν εἰς
ΜΙΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, «Πιστεύω... εἰς
ΜΙΑΝ, ΑΓΙΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟ -
ΣΤΟΛΙΚΗΝ  ΕΚΚΚΛΗΣΙΑΝ» (Ἱερὸν Σύμβολον

τῆς Πίστεως, ἄρθρον θ´), τούτους πάντας καθὼς
καὶ τοὺς λεγομένους «Ὀρθοδόξους», τοὺς
μετὰ τῶν Προτεσταντῶν εἰς τὸ Ἄμστερ -
νταμ τῆς Ὁλλανδίας τῷ 1948, Ἱδρυτὰς
τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλη-
σιῶν (Π.Σ.Ε.), τὸ ὁποῖον εἶναι ἓν Παγ-
κόσμιον Συμβούλιον Αἱρέσεων, ἤ τοι,
συνονθύλευμα ὅλων τῶν Αἱρέσεων, καὶ
τοὺς συμ μετέχοντας ὡς μέλη εἰς αὐτὸ
ἢ κοινωνοῦντας αὐτοῖς, Ἀναθεματίζω.
ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑ ΘΕΜΑ.
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Τοὺς δὲ ποικιλομόρφους ΑΙΡΕΤΙ-
ΚΟΥΣ, ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΑΣ,
ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΑΣ, ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΟΥΣ, Ε -
ΒΡΑΙΟΧΙΛΙΑΣΤΑΣ, τοὺς ΕΒΡΑΙΟΣΙ ΩΝΙ -
ΣΤΑΣ καὶ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΥΣ, οἵτινες
εἶναι λάτρεις τοῦ Ἑωσφόρου καὶ Σατανᾶ,
τοὺς Εἰδωλολάτρας καὶ τοὺς Ἀθέους,
πᾶσαν ΑΙΡΕΣΙΝ καὶ ἄλ λην ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ
καθὼς καὶ τὴν ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΗΝ
ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΝ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΕΟΥ ΟΙ-
ΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, Ἀνα θεματίζω. ΑΝΑ -
ΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ, Α ΝΑΘΕΜΑ.

«Ἡμεῖς οὐδὲν προστίθεμεν, οὐδὲν ἀ -
φαιροῦμεν, ἀλλὰ πάντα τὰ τῶν Πατέρων
ἡμῶν φυλάττομεν∙ ἡμεῖς τοὺς προστι -
θέντας τι ἢ ἀφαιροῦντας ΑΝΑΘΕΜΑΤΙ -
ΖΟΜΕΝ» (Ἁγία ΣΤ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).
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«Ἡμεῖς τῇ ἀρχαίᾳ Νομοθεσίᾳ τῆς
Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπακολουθοῦμεν,
ἡμεῖς τοὺς θεσμοὺς τῶν Πατέρων φυ -
λάττομεν, ἡμεῖς τοὺς προσθέτοντάς τι
ἢ ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ΑΝΑ -
ΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕΝ» (Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνο -

δος, Πρακτικά, τ. Γ´, στήλη 383/883).
«Εἴ τις πᾶσαν Παράδοσιν Ἐκκλησια -

στικὴν ἔγγραφον ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ, ΑΝΑ -
ΘΕΜΑ ἔστω» (Αὐτόθι).

«Ἅπαντα τὰ παρὰ τὴν Ἐκκλησιαστι -
κὴν Παράδοσιν, καὶ τὴν Διδασκαλίαν
καὶ ὑποτύπωσιν τῶν Ἁγίων καὶ Ἀοιδί -
μων Πατέρων καινοτομηθέντα, ἢ πρα -
χθέντα ἢ μετὰ τοῦτο πραχθησόμενα,
ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, Πρα -

κτικά, τ. Γ´, στήλη 406/906, καθὼς καὶ εἰς τὸ Συνοδικὸν

τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρ θοδοξίας, Τριώδιον).
«Τοῖς μὴ ὀρθῶς τὰς τῶν Ἁγίων Δι -

δα σκάλων τῆς τοῦ ΘΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
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θείας φωνὰς ἐκλαμβανομένοις, καὶ τὰ
σαφῶς καὶ ἀριδήλως ἐν αὐταῖς διὰ τῆς
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Χάριτος εἰρημέ -
να, παρερμη νεύειν τε καὶ περιστρέφειν
πειρωμένοις, ΑΝΑΘΕΜΑ. (γ΄)» (Συνοδικὸν

Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον).
«Κρατῶμεν τῆς ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ἣν παρ -

ελάβομεν ἄδολον παρὰ τηλικούτων ἀν -
δρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερι-
σμὸν ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου. Ὁ
δεχόμενος νεωτερισμὸν κατελέγχει ἐλλιπῆ
τὴν κεκηρυγμένην Ὀρθόδοξον Πίστιν.
Ἀλλ᾽ αὕτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγι -
σται, μὴ ἐπιδεχομένη μήτε μείωσιν, μή -
τε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν ἥντιναοῦν,
καὶ ὁ τολμῶν ἢ πρᾶξαι, ἢ συμβουλεῦσαι,
ἢ διανοηθῆναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν
Πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἤδη ἑκουσίως καθυ -
πεβλήθη εἰς τὸ ΑΙΩΝΙΟΝ ΑΝΑΘΕΜΑ, διὰ
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τὸ Βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅ γιον,
ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλῆσαν ἐν ταῖς Γρα -
φαῖς καὶ διὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συν όδων.

»Ἅπαντες οὖν οἱ νεωτερίζοντες ἢ Αἱ -
ρέσει ἢ Σχίσματι, ἑκουσίως ἐνεδύθησαν,
κατὰ τὸν Ψαλμωδόν, «κατάραν ὡς ἱμά -
τιον» (Ψαλμ. ΡΗ´ 18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε
Πατριάρχαι, κἄν τε Κληρικοί, κἄν τε
λαϊκοὶ ἔτυχον εἶναι, «κἂν Ἄγγελος ἐξ
Οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐ -
ηγγελισάμεθα ὑμῖν, ΑΝΑΘΕΜΑ ἔστω»
(Γαλ. Α´ 8), (Ἐγκύκλιος Πανορθοδόξου Συνόδου ἐν

Κωνσταντινουπόλει, Μάϊος 1848, σελ. 42-44, 49-50).
«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ»

(Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, Πρακτικά, τ. Γ´, 383/883).
«Ὁ μή λέγων τοῖς Αἱρετικοῖς Ἀνάθε μα,

ΑΝΑΘΕΜΑ ἔστω» (Σύνοψις ὅρου Ε´ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου, ἐπικυρωθέντος ὑπὸ τῆς Ζ´, βλέπε: Βλάσιος  Φειδᾶς,
Ἐκ κλησιαστικὴ Ἱστορία, τ. Α΄, Ἀθῆναι, 1992, σελ. 721).
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Ὑπόσχομαι εἰς τὴν ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ,
ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΖΩΑΡ -
ΧΙΚΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ, τὸν ΕΝΑ
ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΝ ἡμῶν, ὅτι θὰ
διακρατήσω ἕως ἐσχάτης μου ἀναπνοῆς
Ἀπα ραχάρακτον, Ἀνόθευτον καὶ Ἀναλ-
λοίωτον τὴν Ἱερὰν ταύτην Ὁμολογίαν
τῆς Ὀρθο δόξου Πίστεως τῶν Ἁγίων
Θεοφό ρων Πατέρων καὶ Θεοπνεύστων
Ἀποστό λων, μὲ τὴν Χάριν τοῦ Παναγίου
καὶ Τελεταρ χικοῦ Πνεύματος, πρεσβείαις
τῆς Πανυ περευλο γημένης Ἐνδόξου Δε-
σποίνης ἡμῶν Θεοτό κου καὶ Ἀειπαρθέ-
νου Μαρίας, τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων
Ἀσωμάτων, τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προφή -
του Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου,
καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. ΑΜΗΝ.
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«Ἡ Βάτος ἡ Φλεγομένη καὶ Μὴ Καιομένη» 329

Συμ βολικὴ Ὀπτασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀει-
παρθένου Μαρίας. Σύνθετος εἰκών, τὸ Ὅραμα τοῦ Προ -
φήτου Μωϋσέως εἰς τὸ ὄρος Χωρήβ (Ἔξοδ. Γ´ 2-4), καὶ
ἄνωθεν ὁ Θεὸς Πατὴρ εἰς τὸ ὄρος Σινᾶ, δίδων τὰς Δέκα
Ἐντολὰς τοῦ Νόμου (ἔργον Μιχαὴλ Δαμασκηνοῦ, 16ος αἰών).
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330 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ ΤΟΥ 1583

Αἱ Ἀποφάνσεις τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 1583 καὶ
1593 διὰ τῶν ὁποίων ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ καὶ ΑΝΑΘΕΜΑ-
ΤΙΖΕΤΑΙ τὸ Νέον Παπικὸν Ἡμερολόγιον. Εὑρίσκονται εἰς
τὸ Ἅγιον Ὄρος, εἰς τὴν Μονὴν Παντελεήμονος ἀρ. βιβλ.
772, καὶ εἰς τὴν Σκήτην Καυσοκαλυβίων Κελλίον Ἀκαθί -
στου Ὕμνου, ἀρ. κώδ. 285, καθὼς καὶ εἰς τὴν Μονὴν τοῦ
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ ΤΟΥ 1593 331

Σινᾶ. Τὸ 1880 καὶ 1881 ἐδημοσιεύθησαν ἐν μεταφράσει
εἰς δύο ἐπίσημα περιοδικὰ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας.
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332 ΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΩΣ ΝΗΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου μόνον κάθε Σάβ βατον
καὶ Κυριακήν.
ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κάθε Τρίτην καὶ Πέμπτην γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου,
κατὰ δὲ τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακὴν κατάλυσις ἰχθύος.
ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου μόνον κάθε Σάβ βα τον
καὶ Κυριακήν. Τῆς Μεταμορφώσεως, ὁποια δή ποτε ἡμέρα
συμπέσῃ, γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.
ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Κάθε Τρίτη καὶ Πέμπτη γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐ -
λαίου, κατὰ δὲ τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακὴν γίνε ται κα-
τάλυσις ἰχθύος. Διευκρίνισις: Κατὰ τὴν παρά δοσιν, εἰς τὴν
νηστείαν αὐτήν, ὅσοι πρόκειται νὰ μεταλάβουν τῶν Ἀχράν-
των Μυστηρίων εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Εἰσοδίων καὶ εἰς τὴν
ἑορτὴν τῶν Χριστουγέννων ἀν τιστοίχως, κατάλυσιν ἰχθύος
κάνουν μόνον τὰ Σαββα τοκύριακα ἀπὸ τῶν Εἰσοδίων μέχρι
τοῦ Ἁγίου Σπυ ρίδωνος, οὕτως ὥστε νὰ προετοιμάζωνται
καταλ λήλως διὰ τὸ Ἱερὸν Μυστήριον.
ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ
Γίνεται κάθε Τετάρτην καὶ Παρασκευήν, καθὼς καὶ εἰς τὰς 5
Ἰανουαρίου, 29 Αὐγούστου, 14 Σε πτεμβρίου, 24 Δεκεμβρίου,
ἐκτὸς ἐὰν τύχουν Σάββα τον ἢ Κυριακήν, ὁπότε καταλύομεν οἶ -
νον καὶ ἔλαιον. Ἐὰν τὴν Καθαράν ἢ τὴν Μεγά λην Ἑβδομάδα
τύ χῃ ἑορτὴ Ἁγίου καταλύ σιμος, δὲν καταλύομεν οἶνον καὶ ἔλαιον.
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ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 333

ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ  ΟΙΝΟΥ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΥ
ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΕΟΡΤΑΙ ΕΙΣ ΜΕΡΑΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΙΧΘΥΟΣ
ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΕΟΡΤΑΙ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
• Ἰανουάριος 7 • Φεβρουάριος 2 • Μάρτιος 25 • Ἰούνιος
24, 29 • Αὔγουστος 6, 15 • Σεπτέμβριος 8 • Νοέμβριος
14, 21 • Τὴν Τετάρτην τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Τὴν Τε-
τάρτην τῆς ἀποδόσεως τοῦ ΠΑΣΧΑ.
ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΣ  ΠΑΝΤΑ
Ἀπὸ 25 Δεκεμβρίου ἕως 4 Ἰανουαρίου. Τὴν 6ην Ἰανουα-
ρίου. Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου ἕως
τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου. Ἀπὸ τῆς Ἀπόκρεω ἕως τῆς
Τυροφάγου, πλὴν κρέατος. Τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινη -
σίμου. Τὴν ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἰανουάριος 
Φεβρουάριος 

Μάρτιος 
Ἀπρίλιος 

Μάϊος 
Ἰούνιος 
Ἰούλιος 

Αὔγουστος
Σεπτέμβριος 

Ὀκτώβριος 
Νοέμβριος 

Δεκέμβριος 

11-16-17-18-20-22-25-27-30
8-10-11-17-24
9-26
23-25-30
2-8-15-21-25
8-11-30
1-2-17-20-22-25-26-27
31
1-6-9-13-20-23-26
6-18-23-26
1-8-12-13-16-25-30
4-5-6-9-12-15-17-20
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334 ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΦεβρουάριοςἸανουάριο ς

Περιτομὴ Κ.Η.Ι.Χ., Μ. Βασιλείου 
Σιλβέστρου Ρώμ., Σεραφεὶμ Σάρωφ
Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ.
Σύναξις 70 Ἀπ., Θεοκτίστου ὁσ.
Θεωνᾶ, Θεοπέμπτου, Συγκλητικῆς
Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια
Σύναξις Ἰωάννου Προδρόμου
Γεωργίου Χοζεβ., Δομνίκης ὁσ.
Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ.
Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανοῦ
Θεοδοσίου ὁσίου Κοινοβιάρχου
Τατιανῆς, Μερτίου & Πέτρου μ.
Ἑρμύλου μ. Μαξίμου Καυσοκαλ.
Τῶν ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ Ἀββάδων
Παύλου Θηβ., Ἰωάννου Καλυβίτ.
Προσκύνησις ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου
Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου 
Ἀθανασίου & Κυρίλλου Ἀλεξαν.
Μάρκου Εὐγενικοῦ, Μακαρίων ὁσ.
Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου
Μαξίμου ὁμολ., Εὐγενίου Τραπεζ.
Τιμοθέου Ἀπ., Ἀναστασίου Πέρσ.
Κλήμεντος ἱερομ., Διονυσίου Ὀλύμ.
Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτ.
Γρηγορίου Θεολόγου
Ξενοφῶντος & τῶν σὺν αὐτῷ ὁσ.
Ἀνακ. λειψ. Ἰ. Χρυσοστόμου         
Εὐφραὶμ & Ἰσαὰκ ὁσίων Σύρων 
Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου  
Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
Κύρου & Ἰωάννου  Ἀναργύρων

Τρύφωνος μ., Περπετούας μ.
Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ
Συμεὼν Θεοδόχου, Ἄννης προφ.
Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου
Ἀγάθης μ., Πολυεύκτου Κων/π.
Φωτίου Μεγάλου, Βουκόλου ἐπ.
Παρθενίου, Λουκᾶ ἐν Στειρίῳ
Θεοδώρου Στρατλ., Ζαχαρίου Πρ. 
Νικηφόρου μ., Μαρκέλλου μ.
Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος
Βλασίου ἱερμ., Θεοδώρας Αὐγ.
Μελετίου Ἀντιοχείας
Ἀκύλλα & Πρισκίλλης Ἀποστ.
Αὐξεντίου & Ἀβραάμου ὁσίων
Ὀνησίμου Ἀπ., Εὐσεβίου ὁσ.
Φλαβιανοῦ Κων/πόλεως
Θεοδώρου Τήρ., Μαρκιανοῦ βασ.
Λέοντος πάπα Ρώμης
Ἀρχίππου Ἀπ., Φιλοθέης Ἀθην.
Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης
Εὐσταθίου Ἀντιοχείας
Τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων
Πολυκάρπου Σμύρνης ἱερομ.
Α' & Β' Εὕρεσις Κεφ. Προδρόμ.
Ταρασίου Κων/πόλεως
Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς Σαμ.
Προκοπίου ὁμ., Γελασίου μ.
Βασιλείου ὁμολ., Κυράννης μ.
Κασσιανοῦ ὁμολ. τοῦ Ρωμαίου

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 335
Ἀπρίλ ιοςΜάρτ ιος

Εὐδοκίας ὁσιομ., Δομνίνης ὁσίας
Ἡσυχίου & Θεοδότου μαρτύρων
Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου
Γερασίμου ὁσίου Ἰορδανίτου
Κόνωνος μ., Γεωργίου Ραψάνης
Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων
Τῶν ἐν Χερσῶνι Ἱερομαρτύρων
Ἑρμοῦ Ἀπ., Θεοφυλάκτου Νικομ.
Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μαρτύρ.
Κοδράτου μ., Ἀναστασίας πατρικ.
Σωφρονίου Ἱερ., Θεοδώρας Ἄρτης
Θεοφάνους ὁμ., Συμεὼν Ν. Θεολ.
Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου Κ/λεως
Βενεδίκτου ὁσ., Ἀλεξάνδρου μ.
Ἀριστοβούλου Ἀπ., Ἀγαπίου μ. 
Χριστοδούλου ὁσίου ἐν Πάτμῳ 
Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ
Κυρίλλου Ἱεροσολύμων
Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτύρων
Ἐν ἁγ. Σάββᾳ ἀναιρεθ. Πατέρων
Ἰακώβου ὁμ., Θωμᾶ Κων/πόλεως
Βασιλείου ἱερομ., Καλλινίκης μ.
Νίκωνος & 199 μ., Δομετίου μ.
Ζαχαρίου ὁσ., Ἀρτέμωνος ἱερομ.
Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου 
Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ
Ματρώνης ὁσίας, Φιλητοῦ μάρτ. 
Ἡρωδίωνος Ἀπ., Ἱλαρίωνος ὁσ.
Μάρκου ἐπισκ., Κυρίλλου διακ.
Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ὁσίου
Ὑπατίου Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμ.

Μαρίας ὁσ. Αἰγ., Γεροντίου μ.
Τίτου ὁσίου θαυματουργοῦ
Νικήτα ὁσ., Ἰωσὴφ Ὑμνογράφου
Γεωργίου ἐν Μαλαιῷ, Ζωσιμᾶ ὁσ.
Κλαυδίου & Θεοδώρας Θεσ/νίῃ
Εὐτυχίου Κων/π., Γρηγορίου Σιν.
Καλλιοπίου μ., Γεωργίου Μυτιλ.
Ἡρωδίωνος & Ἀγάβου Ἀποστ.
Εὐψυχίου μάρ., Βαδίμου ὁσίου
Τερεντίου & Μιλτιάδου μαρτ.
Ἀντύπα Περγάμου ἱερομάρτ.
Βασιλείου ἐπ., Ἀνθούσης ὁσίας
Μαρτίνου πάπα Ρώμης ὁμολ.
Ἀριστάρχου & Πούδη Ἀποστ.
Λεωνίδου ἱερομ., Κρήσκεντος μ.
Ἀγάπης, Χιονίας, Γαλήνης μ.
Συμεὼν ἱερμ., Ἀγαπητοῦ Ρώμης
Ἰωάννου ὁσ., Σάββα τοῦ Γότθου
Παφνουτίου ἱερομ., Σωκράτους μ.
Ζακχαίου Ἀποστ., Θεοδώρου ὁσ.
Ἰανουαρίου ἱερομ., Ἀλεξάνδρας μ.
Ναθαναὴλ Ἀπ., Θεοδώρου Συκ.
Γεωργίου Τροπαιοφόρου
Ἐλισάβετ ὁσ., Σάββα & 70 μαρτ.
Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Νίκης μ.
Βασιλέως ἱερομ., Γλαφύρας ὁσ.
Συμεὼν Ἱεροσολ., Ἰωάννου ὁμ.
Ἐν Κυζίκῳ 9 μ., Μέμνωνος ὁσ.
Ἰάσωνος & Σωσιπάτρου Ἀπ.
’Ιακώβου Ἀπ., Κλήμεντος ὁσ.
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Ἰούν ιοςΜάϊος

Ἱερεμίου προφ., Ἰσιδώρας ὁσ.
Μεγ. Ἀθανασίου ἀνακ. λειψάνου
Τιμοθέου & Μαύρας μαρτύρων 
Πελαγίας ὁσιομ., Ἱλαρίου θαυμ.
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος
Ἰὼβ Δικαίου, Σεραφεὶμ ὁσίου
Ἐμφάν. Τιμ. Σταυροῦ, Νείλου Ἀθ.
Ἰωάννου Θεολ., Ἀρσενίου Μεγ. 
Ἡσαΐου πρ., Χριστοφόρου μ. 
Σίμωνος Ἀποστ., Λαυρεντίου ὁσ. 
Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαποστ. 
Ἐπιφανίου Κύπρου, Γερμανοῦ Κπ.
Γλυκερίας μ., Γαβριὴλ Ἰβηρίτου
Ἰσιδώρου μ., Θεράποντος ἱερομ.
Παχωμίου ὁσ., Ἀχιλλίου Λαρίσης
Θεοδώρου ἡγ., Ἀλεξάνδρου Ἱερ.
Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας Ἀποστόλ.
Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης μ.
Πατρικίου Προύσης ἱερομάρτ.
Νικήτα, Ἰωσήφ, Ἰωάννου ὁσ. Χίου 
Κωνσταντίνου & Ἑλένης ἰσαπ. 
Βασιλίσκου μ., Μαρκέλλου μ.
Μαρίας Κλωπᾶ, Μιχαὴλ Συννάδ. 
Συμεὼν ὁσ. ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει
Γ' Εὕρεσις Κεφ. Τιμ. Προδρόμου 
Κάρπου & Ἀλφαίου Ἀποστόλων
Ἰωάννου Ρώσσου, Ἑλλαδίου ἱερμ.
Εὐτυχοῦς Μελιτινῆς ἱερομάρτ.
Θεοδοσίας μ., Ὀλβιανοῦ ἱερομ.
Ἰσαακίου Δαλμάτων, Βαρλαὰμ ὁσ.
Ἑρμείου μάρτ., Πετρονίλης μ.

Ἰουστίνου φιλοσόφου μάρτ.
Νικηφόρου Κ/πόλεως ὁμολογ. 
Λουκιλιανοῦ & Παύλης μαρτ.
Μητροφάνους Κων/πόλεως
Δωροθέου Τύρου ἱερομάρτ.
Ἱλαρίωνος ὁσ. ἡγ. Μ. Δαλμάτων
Θεοδότου Ἀγκύρας ἱερομάρτ.
Θεοδώρου Στρατ., Καλλιόπης μ.
Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας          
Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μαρ.
Βαρθολομαίου Ἀπ., Ἄξιον Ἐστίν
Ὀνουφρίου & Πέτρου Ἀθων. ὁσ.
Ἀκυλίνης μάρτ., Ἄννης ὁσίας 
Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου Κπ.
Ἀμὼς πρ., Ἱερωνύμ., Αὐγουστίν.
Τύχωνος ἐπ. Ἀμαθοῦντος
Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ μαρτ.
Λεοντίου, Ὑπατίου, Θεοδούλ. μ.
Ἰούδα Ἀποστ., Παϊσίου Μεγ.
Μεθοδίου Πατάρ., Καλλίστου Κ. 
Ἰουλιανοῦ μ., Τερεντίου ἱερομ.
Εὐσεβίου Σαμοσάτων ἱερομ.
Ἀγριπίννης & Ἀριστοκλέους μ.
Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου
Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος
Δαυὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσ/νίκῃ
Σαμψὼν Ξενοδ., Ἰωάννας Μυρ.
Κύρου & Ἰωάννου Ἀνακ. λειψ. 
Πέτρου & Παύλου Ἀποστόλων
Σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων 
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ΑὔγουστοςἸούλ ιος

Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων
Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος
Ὑακίνθου μ. & Ἀνατολίου Κωνπ.
Ἀνδρέου Κρήτης Ἱεροσολυμίτου 
Ἀθανασίου Ἀθωνίτου ὁσίου
Ἀρχίππου Ἀπ., Σισώη ὁσίου
Θωμᾶ ὁσίου, Κυριακῆς μεγαλομ.
Προκοπίου μεγαλ., Θεοφίλου Ἀθ.
Παγκρατίου Ταυρομενίας ἱερομ.
Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων
Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ. 
Πρόκλου μ., Βερονίκης αἱμορ.
Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ
Ἀκύλλα Ἀπ., Νικοδήμου Ἁγιορ. 
Κηρύκου & Ἰουλίττης μαρτύρων
Ἀθηνογένους ἱερομ., Φαύστου μ.
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος
Αἰμιλιανοῦ μάρτ., Παμβὼ ὁσίου
Μακρίνης ὁσίας, Δίου θαυματ.
Ἠλιοῦ προφήτου τοῦ Θεσβίτου
Ἰωάννου ὁσ., Συμεὼν τοῦ Σαλοῦ
Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλης
Ἰεζεκιὴλ προφήτου, Φωκᾶ ἱερομ.
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος
Κοίμησις Θεοπρομήτορ. Ἄννης                                 
Παρασκευῆς μ., Ἑρμολάου ἱερομ.
Παντελεήμονος μεγαλομάρτ.
Προχόρου Ἀπ., Εἰρήνης Χρυσοβ.,
Καλλινίκου μ., Θεοδότης μ.
Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος Ἀπ.
Εὐδοκίμου, Ἰωσὴφ Ἀριμαθαίας

Τῶν 7 Μακκαβαίων μαρτύρων
Ἀνακ. λειψ. Πρωτομ. Στεφάνου
Δαλμάτου ὁσ., Σαλώμης μυροφ.
Τῶν ἐν Ἐφέσσῳ 7 Παίδων 
Εὐσιγνίου μάρτ., Νόννης ὁσίας
Μεταμόρφωσις Σωτῆρος
Δομετίου ὁσιομ., Νικάνορος θμτ.
Αἰμιλιανοῦ, Μύρωνος Κρήτης
Ματθία Ἀπ., τῶν ἐν Χαλκῇ 10 μ.
Λαυρεντίου, Σύξτου, Ἱππολύτου
Εὔπλου μεγαλομάρτ. διακόνου 
Φωτίου & Ἀνικήτου μαρτύρων
Μαξίμου ὁσίου ὁμολογητοῦ
Μιχαίου προφ., Μαρκέλλου ἱερομ. 
Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου
Ἁγίου Μανδηλίου, Διομήδους μ.
Μύρωνος μάρτυρος
Φλώρου & Λαύρου μαρτύρων
Ἀνδρέου στρατηλάτ. μεγαλομ.
Σαμουὴλ προφ., Θεοχάρους νεομ. 
Θαδδαίου Ἀποστ., Βάσσης μ. 
Παναγ. Προυσ., Ἀγαθονίκου μ.
Λούπου μ., Εἰρηναίου ἱερομ.
Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ ἱερομάρτυρος
Τίτου Ἀποστόλου
Ἰωάσαφ ὁσίου βασιλέως Ἰνδιῶν
Ποιμένος ὁσ., Φανουρίου μάρτ. 
Μωϋσέως Αἰθίοπ., Ἄννης προφ.
Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Προδρόμου 
Ἀλεξάνδρου & Παύλου πατρ.
Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης
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338 ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ὈκώβριοςΣεπτέμβριος

Ἀρχὴ Ἰνδίκτου, Συμεὼν Στυλίτου
Μάμαντος μ., Ἰωάννου Νηστευτ.
Ἀνθίμου ἱερομ., Θεοκτίστου ὁσ.
Μωϋσέως προφ., Βαβύλα ἱερομ.
Ζαχαρίου προφήτου, Ἀβδαίου μ. 
Ἐν Χώναις θαῦμα Ἀρχ. Μιχαήλ
Ὀνησιφόρου Ἀπ., Σώζοντος μ.
Γενέθλιον Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Σύναξις Ἰωακεὶμ & Ἄννης Θεοπ.
Μηνοδώρας κ.λπ. μαρτύρων 
Θεοδώρας ὁσ., Εὐφροσύνου μαγ.
Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος
Κορνηλίου Ἑκατοντάρχου μάρτ.
Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ
Νικήτα μεγαλ., Βησσαρίωνος ἐπ. 
Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης 
Εὐμενίου ἐπ., Ἀριάδνης μάρτ.
Τροφίμου & Σαββατίου μαρτ.
Εὐσταθίου, Θεοπίστης & τέκνων  
Κοδράτου Ἀπ., Ἰωνᾶ προφήτου
Φωκᾶ ἱερομ., 26 ὁσιομ. ἐπὶ Βέκκου
Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου
Θέκλης Ἰσαπ., Παναγίας Μυρτιδ.
Εὐφροσύνης & Παφνουτίου ὁσ.
Μετάστασις Ἰωάννου Θεολόγου
Ἀριστάρχου Ἀπ., Καλλιστράτου μ.
Χαρίτωνος ὁμολ., Βαροὺχ προφ. 
Κυριακοῦ ἀναχωρ., Πετρωνίας μ. 
Γρηγορίου Ἀρμενίας ἱερομάρτ.

Ἁγ. Σκέπης, Γοργοϋπηκόου
Κυπριανοῦ & Ἰουστίνης μαρτ. 
Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἱερομ.
Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, Δομνίνης μ.  
Χαριτίνης, Μαμέλχθης μαρ.
Θωμᾶ Ἀποστόλου
Τῶν ἐν Κρήτῃ 99 Πατέρων
Πελαγίας ὁσίας, Ταϊσίας ὁσίας
Ἰακώβου Ἀλφαίου, Ἀβραάμ, Λώτ  
Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτ.
Φιλίππου δ., Θεοφάνους Γραπτ.
Συμεὼν Ν. Θ., Πρόβου κ.λπ. μ. 
Κάρπου, Παπύλου, Χρυσῆς μ.   
Ναζαρίου, Γερβασίου μαρτ. 
Λουκιανοῦ ἱερομ., Σαββίνου ὁσ. 
Λογγίνου ἑκατοντάρχου μάρτ.
Ὠσηὲ προφ., Ἀνδρέου ἐν Κρίσει
Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ
Ἰωὴλ προφήτου, Οὐάρου μ.
Ἀρτεμίου μεγαλομ., Γερασίμου ν.
Ἱλαρίωνος ὁσίου τοῦ Μεγάλου
Ἀβερκίου ἐπ., Ἐν Ἐφέσσῳ 7 πδν.
Ἰακώβου Ἀποστ. Ἀδελφοθέου
Ἀρέθα μεγαλ., Σεβαστιανῆς μ.
Μαρκιανοῦ μ., Ταβιθᾶς ἐλεήμ.
Δημητρίου Μυροβλήτου
Νέστορος μ., Κυριακοῦ Κωνπ.
Τερεντίου, Νεονίλλης κ.λπ. μ.
Ἀναστασίας Ρωμαίας, Ἀβραμίου
Κλεόπα Ἀπ., Ζηνοβίου, Ζηνοβίας
Στάχυος, Ἀπελλοῦ κ.λπ. Ἀποστ. 
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ΔεκέμβριοςΝοέμβριος

Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων
Ἀκινδύνου & Πηγασίου μαρτ.
Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶ μαρτ.
Ἰωαννικίου ὁσ., Πορφυρίου μ.
Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μ.
Παύλου Κων/λεως ὁμολογητοῦ
Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων
Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων
Νεκταρίου Αἰγίνης, Ὀνησιφόρου
Σωσιπάτρου, Ὀλυμπᾶ κ.λπ. Ἀπ. 
Μηνᾶ, Βίκτωρος, Βικεντίου μ.
Ἰωάννου Ἐλεήμονος, Νείλου Σιν.
Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Φιλίππου Ἀποστόλου
Γουρίου, Σαμωνᾶ, Ἀβίβου μαρτ.
Ματθαίου Ἀπ. & Εὐαγγελιστοῦ
Γρηγορίου Νεοκαισαρείας θαυμ.
Πλάτωνος, Ρωμανοῦ, Ζακχαίου μ.
Ἀβδιοῦ προφήτου, Βαρλαάμ μ.
Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως
Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου  
Φιλήμονος Ἀπ., Κικιλίας μάρτ.
Γρηγορίου Ἀκραγ,. Ἀμφιλοχίου Ἰκ.
Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξ.
Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος
Στυλιανοῦ Παφ., Νίκωνος Μεταν.
Ἰακώβου Πέρσου μεγαλομάρτ.
Στεφάνου ὁσίου τοῦ Νέου
Παραμόνου & Φιλουμένου μαρτ.
Ἀνδρέου Ἀπ. Πρωτοκλήτου

Ναοὺμ προφ., Φιλαρέτου ὁσίου
Ἀββακοὺμ προφήτου
Σοφονίου προφήτου
Βαρβάρας μ., Ἰωάν. Δαμασκ.
Σάββα ἡγιασμένου
Νικολάου Μύρων Θαυματ.
Ἀμβροσίου Μεδιολάνων
Παταπίου ὁσίου
Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης                     
Μηνᾶ & Ἑρμογένους μαρτ.
Δανιὴλ ὁσίου Στυλίτου
Σπυρίδωνος Τριμυθ. Θαυματ.
Εὐστρατίου & Λουκίας μαρτ. 
Θύρσου & Καλλινίκου μαρτ.
Ἐλευθερίου ἱερομ., Ἀνθίας μ.
Ἀγγαίου προφ., Μοδέστου Ἱερ. 
Δανιὴλ προφήτου & 3 Παίδων
Σεβαστιανοῦ & Ζωῆς μαρτ.
Βονιφατίου μ., Γρηγεντίου ἐπ.
Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱερομάρτ.
Ἰουλιανῆς & Θεμιστοκλέους μ.
Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας
Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μαρτύρων
Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος
Ἡ Γέννησις τοῦ Κ.Η.Ι.Χ. 
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου                        
Στεφάνου πρωτομάρτυρος
Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ 20.000 μ. 
Τῶν 14.000 Νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου
Ἀνυσίας μ., Γεδεὼν Τυρνάβου
Μελάνης ὁσίας Ρωμαίας
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ΕΟΡΤΑΙ  ΤΡΙΩΔΙΟΥ
Κυριακή - Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου
Κυριακή - Τοῦ Ἀσώτου
Σάββατον πρὸ τῶν Ἀπόκρεω - Ψυχοσάββατον
Κυριακή - Τῶν Ἀπόκρεω
Κυριακή - Τῆς Τυροφάγου
Καθαρὰ Ἑβδομάς
Παρασκευή - Α' Χαιρετισμοί
Σάββατον - Θαῦμα Κολλύβων Ἁγίου Θεοδώρου
Κυριακὴ Α' Νηστειῶν - Τῆς Ὀρθοδοξίας
Παρασκευή - Β' Χαιρετισμοί
Κυριακὴ Β' Νηστειῶν - Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ
Παρασκευή - Γ' Χαιρετισμοί
Κυριακὴ Γ' Νηστειῶν - Σταυροπροσκυνήσεως
Παρασκευή - Δ' Χαιρετισμοί
Κυριακὴ Δ' Νηστειῶν - Ἁγ. Ἰωάννου Κλίμακος
Πέμπτη - Τοῦ Μεγάλου Κανόνος
Παρασκευή - Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου
Κυριακὴ Ε' Νηστειῶν - Ἁγ. Μαρίας Αἰγυπτίας
Σάββατον - Τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου
Κυριακή - Τῶν Βαΐων
Μεγάλη Δευτέρα - Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου
Μεγάλη Τρίτη - Τῶν Δέκα Παρθένων

340 ΚΙΝΗΤΑΙ  ΕΟΡΤΑΙ
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Μεγάλη Τετάρτη - Τῆς Ἀλειψάσης τὸν Κύριον
Μεγάλη Πέμπτη - Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος
Μεγάλη Παρασκευή - Τὰ Ἅγια Πάθη
Μέγα Σάββατον - Ἡ Ταφὴ καὶ ἡ εἰς Ἅδου 

Κάθοδος τοῦ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ

ΕΟΡΤΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
Α' Κυριακή - Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ
Δευτέρα - Παναγίας Πορταϊτίσσης
Παρασκευή - Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
Β' Κυριακή - Τοῦ Θωμᾶ
Γ' Κυριακή - Τῶν Μυροφόρων
Δ' Κυριακή - Τοῦ Παραλύτου
Τετάρτη - Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς
Ε' Κυριακή - Τῆς Σαμαρείτιδος
ΣΤ' Κυριακή - Τοῦ Τυφλοῦ
Πέμπτη - Τῆς Ἀναλήψεως
Ζ' Κυριακή - Τῶν Πατέρων τῆς Α' Οἰκ. Συνόδου
Σάββατον πρὸ Πεντηκοστῆς - Ψυχοσάββατον
Η' Κυριακή - Τ ῆς Πεντηκοστῆς
Δευτέρα - Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Α' Ματθαίου - Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων
Β' Ματθαίου - Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων

ΚΙΝΗΤΑΙ  ΕΟΡΤΑΙ 341
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ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2019 - 2038
κατὰ τὸ Παλαιὸν Ἡμερολόγιον

2019 Ἀπριλίου 15 Φεβρ. 4
2020 Δίσ. Ἀπριλίου 6 Ἰαν. 27
2021 Ἀπριλίου 19 Φεβρ. 8
2022 Ἀπριλίου 11 Ἰαν. 31
2023 Ἀπριλίου 3 Ἰαν. 23
2024 Δίσ. Ἀπριλίου 22 Φεβρ.12
2025 Ἀπριλίου 7 Ἰαν. 27
2026 Μαρτίου 30 Ἰαν. 19
2027 Ἀπριλίου 19 Φεβρ. 8
2028 Δίσ. Ἀπριλίου 3 Ἰαν. 24
2029 Μαρτίου 26 Ἰαν. 15
2030 Ἀπριλίου 15 Φεβρ. 4
2031 Μαρτίου 31 Ἰαν. 20
2032 Δίσ. Ἀπριλίου 19 Φεβρ. 9
2033 Ἀπριλίου 11 Ἰαν. 31
2034 Μαρτίου 27 Ἰαν. 16
2035 Ἀπριλίου 16 Φεβρ. 5
2036 Δίσ. Ἀπριλίου 7 Ἰαν. 28
2037 Μαρτίου 23 Ἰαν. 12
2038 Ἀπριλίου 12 Φεβρ. 1

ΑΡΧΗ
ΤΡΙΩΔΙΟΥΕΤΟΣ ΠΑΣΧΑ
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
1) Ἐκ τῆς Θριαμβευούσης Ἐκκλησίας,

ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν
Ματθαίου Α´ (Καρπαθάκη) ............ 5

2) Πρόλογος ........................................ 7
3) Εἰσαγωγή, περὶ Προσευχῆς ........... 13
4) Νουθεσίαι καὶ Εὐχαὶ Ἁγίων ......... 26
5) Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ ... 31
6) Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου .......... 59
7) Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἐνάτης Ὥρας ... 85
8) Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ..... 103
9) Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Ἀποδείπνου .................................. 125
10) Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου .... 139
11) Ἀκολουθία τῆς Διακαινησίμου .... 175
12) Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Παρακλητικοῦ Κανόνος .............. 179

ΙΕΡΟΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ 343
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13) Τροπάρια Ἑβδομάδος, Μαρτύρων
καὶ τῶν Ὀκτὼ Ἤχων ................... 211

14) Ὕμνοι Κατανυκτικοί ................. 224
15) Εὐχαὶ τῆς Τραπέζης .................. 230
16) Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως ... 235
17) Ἱστορικὸν Σιγίλλιον τοῦ 1583 .... 330
18) Ἱστορικὸν Σιγίλλιον τοῦ 1593 .... 331
19) Αἱ Νηστεῖαι τοῦ Ἔτους ............. 332
20) Καταλύσεις Νηστειῶν ............... 333
21) Μηνολόγιον Ἀκινήτων Ἑορτῶν ... 334
22) Κινηταὶ Ἑορταὶ τοῦ Τριωδίου ... 340
23) Κινηταὶ Ἑορταὶ τοῦ Πεντηκο-

σταρίου ........................................ 341
24) Πασχάλια 2019 - 2038 ............... 342
25) Περιεχόμενα .............................. 343

344 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ἡ Ἀνάστασις τῶν Νεκρῶν εἰς τὸ ὅραμα
τοῦ Προφήτου Ἰεζε κιήλ (Ἰεζ. ΛΖ´ 1-14),
ἁγιογραφία Ρώσου Μοναχοῦ ἐπὶ ἐποχῆς 
τοῦ Ἀειμνήστου Βρεσθένης Ματθαίου,

Μονὴ Παναγίας Πευκο βουνογιατρίσσης 
Κερατέας Ἀττικῆς (διαστάσεις 1,70 x 2,20).

Ἡ Ἀνάστασις τῶν Νεκρῶν
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