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Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ. 

(Συλλειτουργικόν. Σελ. 2-197-204).    

ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ 

Στίχος: Ἐλέησόν με ὁ Θεός, ἐλέησόν με. 

ᾨδὴ Α'. Ὁ Εἱρμὸς.  

«Βοηθὸς καὶ σκεπαστής, ἐγένετό μοι εἰς 

σωτηρίαν, οὗτός μου Θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, 

Θεὸς τοῦ Πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν· ἐνδόξως 

γὰρ δεδόξασται». (Δίς). 

Ὁ Ἀμνὸς ὁ τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων πάντων τὰς 

ἁμαρτίας, ἆρον τὸν κλοιὸν ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, 

τὸν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι δός, 

δάκρυα κατανύξεως.  

Σοὶ προσπίπτω Ἰησοῦ. Ἡμάρτηκά σοι ἱλάσθητί 

μοι, ἆρον τὸν κλοιὸν ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς 

ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνος Θεός, 

μετανοοῦντα δέξαι με.  

Μὴ εἰσέλθῃς μετ' ἐμοῦ, ἐν κρίσει φέρων μου 

τὰ πρακτέα, λόγους ἐκζητῶν, καὶ εὐθύνων ὁρμὰς, 

ἀλλ΄ ἐν οἰκτιρμοῖς σου, παρορῶν μου τὰ δεινά, 

σῶσόν με Παντοδύναμε.  

 

Μετανοίας ὁ καιρός, προσέρχομαί σοι τῷ 

Πλαστουργῷ μου, ἆρον τόν  κλοιὸν ἀπ' ἐμοῦ τὸν 

βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι 

δός, δάκρυα κατανύξεως.  

Τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς, καταναλώσας τῇ 

ἁμαρτίᾳ, ἔρημός εἰμι ἀρετῶν εὐσεβῶν, λιμώττων 

`  ΠΕΜΠΤΗ Α΄. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ. (ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΜΠΤΗ).     

ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ.  

(Συλλειτουργικό. Σελ.  173-197-204). 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΑ 

Στίχος: Ἐλέησέ με, Θεέ μου,  ἐλέησέ με. 

ᾨδή Α΄.  

 Βοηθός καί σκεπαστής ἔγινε γιά τή σωτηρία μου· 

Αὐτός εἶναι Θεός μου καί θά τόν δοξάσω· Εἶναι Θεός τοῦ 

Πατέρα μου καί θά τόν ὑψώσω· Διότι εἶναι ὑπερβολικά 

δοξασμένος.  

Ἐσύ ὁ Ἀμνός (τό ἀρνί) τοῦ Θεοῦ πού σηκώνεις τίς 

ἁμαρτίες ὅλων, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς 

ἁμαρτίας, καί ὡς εὔσπλαχνος δός μου δάκρυα κατανύ-

ξεως.  

Πέφτω στά πόδια σου, Ἰησοῦ· Ἁμάρτησα σ’ ἐσένα, 

συγχώρεσέ με, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς 

ἁμαρτίας, καί ὡς εὔσπλαχνος δός μου δάκρυα κατανύ-

ξεως.  

Μήν μπεῖς σέ δίκη μ’ ἐμένα παρουσιάζοντας αὐτά 

πού ἔπρεπε νά πράξω, ἀπαιτώντας τούς λόγους (τίς 

αἰτίες) καί τά κίνητρα τῶν ἁμαρτιῶν, ἀλλά μέ τήν 

εὐσπλαχνία σου, παραβλέποντας τά κακά σῶσε με, Πα-

ντοδύναμε.  

Εἶναι καιρός μετανοίας, καί πλησιάζω σ’ ἐσένα τόν 

Πλαστουργό μου· Πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς 

ἁμαρτίας, καί ὡς εὔσπλαχνος δός μου ἄφεση τῶν παρα-

πτωμάτων.  

Ἀφοῦ κατανάλωσα τήν περιουσία τῆς ψυχῆς στίς 

ἀσωτίες, εἶμαι ἔρημος ἀπό εὐσεβεῖς ἀρετές, καί πεινα-



2 

 

δὲ κράζω· ὁ ἐλέους χορηγός, προφθάσας σύ με 

οἴκτειρον.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν 

'Υποκύψασα Χριστοῦ, τοῖς θείοις νόμοις, 

τούτῳ προσῆλθες, τὰς τῶν ἡδονῶν ἀκαθέκτους 

ὁρμὰς, λιποῦσα καὶ πᾶσαν, ἀρετὴν πανευλαβῶς, 

ὡς μίαν Σύ κατώρθωσας.  

Δόξα... 

Ὑπερούσιε Τριάς, ἡ ἐν Μονάδι προσκυνουμένη, 

ἆρον τὸν κλοιόν, ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς 

ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι δός, δάκρυα 

κατανύξεως.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, καὶ προστασία τῶν σὲ 

ὑμνούντων, ἆρον τὸν κλοιόν, ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, 

τὸν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ὡς Δέσποινα ἁγνή, 

μετανοοῦντα δέξαι με.  

 ᾨδὴ Β΄. Ὁ Εἱρμὸς.  

Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός, ὁ μάννα 

ἑπομβρήσας, καὶ τὸ ὕδωρ ἐκ πέτρας, πηγάσας 

πάλαι ἐν ἐρήμῳ τῷ λαῷ μου, τῇ μόνῃ δεξιᾷ, καὶ τῇ 

ἰσχὺϊ τῇ ἐμῇ. (Δίς). 

 Ἄνδρα ἀπέκτεινα, φησίν, εἰς μώλωπα ἐμοί, 

καὶ νεανίσκον εἰς τραῦμα, Λάμεχ θρηνῶν ἐβόα· σὺ 

δὲ οὐ τρέμεις ὦ ψυχή μου, ῥυπωθεῖσα, τὴν σάρκα 

καὶ τὸν νοῦν, κατασπιλώσασα.  

 

 

Πύργον ἐσοφίσω, οἰκοδομῆσαι, ὦ ψυχή, καὶ 

σμένος κράζω· Ἐσύ ὁ Πατέρας τῆς εὐσπλαχνίας, πρόφ-

θασε καί σπλαχνίσου με.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.    

Ἀφοῦ ὑπάκουσες στούς θεϊκούς νόμους τοῦ Χριστοῦ, 

ἦλθες κοντά του, ἀφοῦ ἐγκατέλειψες τίς ἀκάθεκτες 

(ἀσυγκράτητες) ὁρμές τῶν ἡδονῶν, καί μέ εὑλάβεια ἐσύ 

κατόρθωσες ὅλες τίς ἀρετές ὡς μία.  

Δόξα...   

Ὑπερφυσική Τριάδα, πού σέ προσκυνοῦμε ὡς Μονά-

δα, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς ἁμαρτίας, καί ὡς 

εὔσπλαχνος δός μου δάκρυα κατανύξεως.  

 

Καί νῦν... Θεοτοκίο.  

Θεοτόκε ἡ ἐλπίδα καί προστασία, αὐτῶν πού σέ 

ὑμνοῦν, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς ἁμαρτίας, 

καί ὡς Κυρία ἁγνή δέξε με μετανοημένο.  

 

ῼδή Β΄.  

Δεῖτε, δεῖτε, ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός, πού ἔβρεξα τό 

Μάννα, καί  πήγασα παλαιά τό νερό ἀπό πέτρα στήν 

ἔρημο γιά τό λαό μου, μέ μόνο τό δεξί μου χέρι καί τή 

δική μου δύναμη. (Δίς). 

Ὁ Λάμεχ θρηνώντας φώναζε· Σκότωσα ἕναν ἄνδρα 

γιά τή δυστυχία μου καί ἕναν νέον γιά τό κακό μου· 

(Ἄλλή ἑρμηνεία: Σκότωσα ἕναν ἄνδρα, γιατί μέ πλήγω-

σε, καί ἕναν νέο, γιατί μέ τραυμάτισε)· Ἐσύ ὅμως ψυχή 

μου, δέν τρέμεις πού εἶσαι βρώμικη, ἐπειδή καταμόλυ-

νες τό σῶμα καί τόν νοῦ.  

 Πύργο σοφίσθηκες (ἕβαλες μέ τό νου σου), νά οίκο-
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ὀχύρωμα πῆξαι, ταῖς σαῖς ἐπιθυμίαις· εἰμὴ 

συνέχεεν ὁ κτίστης τὰς βουλάς σου, καὶ κατέαξεν 

εἰς γῆν, τὰ μηχανήματά σου.  

 

Ὢ πῶς ἐζήλωσα, Λάμεχ τὸν πρῴην φονευτήν, 

τὴν ψυχὴν ὥσπερ ἄνδρα, τὸν νοῦν ὡς νεανίσκον, 

ὡς ἀδελφὸν δέ μου τὸ σῶμα ἀποκτείνας, ὡς Κάϊν ὁ 

φονεύς, ταῖς φιληδόνοις ὁρμαῖς!  

Ἕβρεξε Κύριος, παρὰ Κυρίου πῦρ ποτέ, 

ἀνομίαν ὀργῶσαν, πυρπολήσας Σοδόμων· σὺ δὲ τὸ 

πῦρ ἐξέκαυσας τὸ τῆς γεέννης, ἐν ᾧ μέλλεις ψυχή, 

συγκατακαίεσθαι πικρῶς.  

Τέτρωμαι, πέπληγμαι· ἰδοὺ τὰ βέλη τοῦ 

ἐχθροῦ, τὰ καταστίξαντά μου, τὴν ψυχὴν καὶ τὸ 

σῶμα· ἰδοὺ τὰ τραύματα, τὰ ἕλκη, αἱ πηρώσεις, 

βοῶσι τὰς πληγάς, τῶν αὐθαιρέτων μου παθῶν.  

 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἥπλωσας χεῖράς σου, πρὸς τὸν οἰκτίρμονα 

Θεόν, Μαρία ἐν ἀβύσσῳ, κακῶν βυθιζομένη, καὶ 

ὡς τῷ Πέτρῳ φιλανθρώπως χεῖρα βοηθείας, 

ἐξέτεινε τὴν σήν, ἐπιστροφήν πάντως ζητῶν.  

Δόξα... 

Ἄναρχε ἄκτιστε, Τριὰς ἀμέριστε Μονάς, 

μετανοοῦντά με δέξαι, ἡμαρτηκότα σῶσον, σόν 

εἰμι πλάσμα, μὴ παρίδῃς, ἀλλὰ φεῖσαι καὶ ῥῦσαι, 

τοῦ πυρὸς τῆς καταδίκης με.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 

Ἄχραντε Δέσποινα, Θεογεννῆτορ ἡ ἐλπίς, τῶν 

δομήσεις, ψυχή, καί νά κατασκευάσεις τεῖχος μέ τίς δι-

κές σου ἐπιθυμίες, ἐάν δέν ἐπέφερε σύγχυση στά σχέδιά 

σου ὁ Κτίστης, καί δέ συνέτριβε στή γῆ τά μηχανήματά 

σου 

Ὤ! πῶς ζήλεψα τόν Λάμεχ τόν παλιό φονιά, καί 

σκότωσα μέ τίς φιλήδονες ὁρμές, ὅπως ὁ Κάϊν ὁ φονιάς, 

ὡς ἄνδρα τήν ψυχή μου, ὡς νέο τό νοῦ μου, καί ὡς 

ἀδελφό μου τό σῶμα μου.  

Ὁ Κύριος κάποτε ἔβρεξε φωτιά ἀπό τόν οὐρανό, καί 

ἔκαψε τήν ἄγρια ἁμαρτία τῶν Σοδόμων· Κι ἐσύ ἄναψες, 

ψυχή μου, τή φωτιά τῆς κολάσεως, ὅπου πρόκειται νά 

καίεσαι πικρά.  

Εἶμαι τραυματισμένος, πληγωμένος· Νά, τά βέλη 

τοῦ ἐχθροῦ, τά ὁποῖα γέμισαν μέ στίγματα τήν ψυχή 

μου καί τό σῶμα· Νά, τά τραύματα, τά ἕλκη (οἱ πληγές), 

οἱ ἀναπηρίες μου, φανερώνουν τίς πληγές τῶν 

θεληματικῶν μου παθῶν.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς. 

Ἅπλωσες τά χέρια σου στόν εὔσπλαχνο Θεό, καθώς 

βυθιζόσουν στήν ἄβυσσο τῶν κακῶν· Καί ὅπως στόν 

Πέτρο μέ φιλανθρωπία σοῦ ἅπλωσε χέρι βοήθειας 

ἐπιζητώντας ἐξάπαντος τή δική σου ἐπιστροφή.  

Δόξα...    

Ἄναρχη, ἄκτιστη, Τριάδα ἀχώριστη Μονάδα, δέξου 

με μετανοημένο, ἄν καί ἁμάρτησα, σῶσε με· Εἶμαι δικό 

σου πλάσμα μή μέ ἀγνοήσεις, ἀλλά λυπήσου με καί λύ-

τρωσέ με ἀπό τή φωτιά τῆς καταδίκης μου.  

Καί νῦν ... Θεοτοκίο. 

Ἀμόλυντη Κυρία Θεογεννήτρια, ἡ ἐλπίδα αὐτῶν πού 
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εἰς σὲ προστρεχόντων, καὶ λιμὴν τῶν ἐν ζάλῃ, τὸν 

ἐλεήμονα καὶ Κτίστην καὶ Υἱόν σου, ἱλέωσαι 

κᾀμοί, ταῖς ἱκεσίαις ταῖς σαῖς.  

 ᾨδὴ Γ΄. Ὁ Εἱρμὸς.  

«Στερέωσον Κύριε, ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν 

ἐντολῶν σου, σαλευθεῖσαν τὴν καρδίαν μου ὅτι 

μόνος Ἅγιος, ὑπάρχεις καὶ Κύριος». (Δίς). 

Τῇ Ἄγαρ πάλαι ψυχὴ, τῇ Αἰγυπτίᾳ 

παρωμοιώθης, δουλωθεῖσα τὴν προαίρεσιν, καὶ 

τεκοῦσα, νέον Ἰσμαήλ, τὴν αὐθάδειαν.  

Τὴν Ἰακὼβ κλίμακα, ἔγνως ψυχή μου 

δεικνυομένην, ἀπὸ γῆς πρὸς τὰ οὐράνια, τί μὴ 

ἔσχες, βάσιν ἀσφαλῆ, τὴν εὐσέβειαν;  

Τὸν Ἱερέα Θεοῦ, καὶ βασιλέα μεμονωμένον, 

τοῦ Χριστοῦ τὸ ἀφομοίωμα, τοῦ ἐν κόσμῳ, βίου ἐν 

ἀνθρώποις μιμήθητι.  

Ἐπίστρεψον στέναξον, ψυχὴ ἀθλία πρὶν ἢ τοῦ 

βίου, πέρας λάβῃ ἡ πανήγυρις, πρὶν τὴν θύραν 

κλείσῃ, τοῦ νυμφῶνος ὁ Κύριος.  

Μὴ γένῃ στήλη ἁλός, ψυχὴ στραφεῖσα εἰς τὰ 

ὀπίσω, τὸ ὑπόδειγμα φοβείτω σε, τῶν Σοδόμων, 

ἄνω εἰς Σηγὼρ διασώθητι.  

 

Τὴν δέησιν Δέσποτα, τῶν σὲ ὑμνούντων μὴ 

ἀπορρίψῃς, ἀλλ' οἰκτείρησον φιλάνθρωπε, καὶ 

παράσχου, πίστει αἰτουμένοις τὴν ἄφεσιν.  

Δόξα... 

Μονὰς ἁπλῆ ἄκτιστε, ἄναρχε φύσις ἡ ἐν 

Τριάδι, ὑμνουμένη ὑποστάσεων, ἡμᾶς σῶσον, 

καταφεύγουν σ’ ἐσένα, τό λιμάνι αὐτῶν πού βρίσκονται 

μέσα στή ζάλη, κάνε συγχωρητικό τόν ἐλεήμονα καί 

Κτίστη καί Υἱό σου καί γιά μένα.  

ᾨδή Γ΄. Ὁ Εϊρμός. 

Στερέωσε, Κύριε, ἐπάνω στήν πέτρα τῶν ἐντολῶν 

σου τήν καρδιά μου πού ταράχθηκε· Διότι εἶσαι ὁ μόνος 

Ἅγιος καί Κύριος. (Δίς 

Ψυχή μου, ὁμοιώθηκες μέ τήν παλαιά Ἄγαρ τήν 

Αἰγὑπτια, ἐπειδή ὑποδουλώθηκες κατά τήν προαίρεση, 

κι ἐγέννησες νέο Ἰσμαήλ, τήν αὑθάδεια.  

Ψυχή μου, γνωρίζεις γιά τή σκάλα πού φάνηκε στόν 

ὕπνο τοῦ Ἰακώβ, νά φθάνει ἀπό τή γῆ στά οὐράνια· Γιατί 

δέν κράτησες ὡς βάση σίγουρη τήν εὐσέβεια; 

Μιμήσου στήν γήινη ζωή σου μεταξύ τῶν 

ἀνθρώπων τόν μοναδικό Ἱερέα καί Βασιλέα (τόν Μελχι-

σεδέκ), τό ὁμοίωμα τοῦ Χριστοῦ.  

Γύρνα πίσω, στέναξε, ἄθλια ψυχή μου, πρίν τελειώ-

σει τό πανηγύρι τῆς ζωῆς, πρίν νά κλείσει ὁ Κύριος τἠν 

πόρτα τοῦ νυφικοῦ θαλάμου. 

Μή γίνεις, ψυχή μου, στήλη ἅλατος στρέφοντας 

πρός τά πίσω· Νά σέ φοβίζει τό ὑπόδειγμα τῶν Σοδόμων 

(ἡ γυναίκα τοῦ Λώτ)· Φύγε ψηλά στή Σηγώρ, γιά νά 

σωθεῖς.  

Κύριε, μήν ἀπορρίψεις τή δέηση, αὐτῶν πού σέ 

ὑμνοῦν· Ἀλλά σπλαχνίσου τους, Κύριε, καί δῶσε τή συγ-

χώρηση, ὅταν μέ πίστη τή ζητοῦν.  

Δόξα...   

Μονάδα ἁπλή ἄκτιστη, Φύση πού δέν ἔχεις ἀρχή καί 

ὑμνεῖσαι σέ τρία Πρόσωπα, σῶσε ἐμᾶς, πού 
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πίστει προσκυνοῦντας τὸ κράτος σου.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 

Τὸν ἐκ Πατρὸς ἄχρονον, Υἱὸν ἐν χρόνῳ 

Θεογεννῆτορ, ἀπειράνδρως ἀπεκύησας, ξένον 

θαῦμα! μείνασα Παρθένος θηλάζουσα.  

ᾨδὴ Δ΄. Ὁ Εἱρμὸς.  

«Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης, τὴν ἔλευσίν σου Κύριε, 

καὶ ἐφοβήθη, ὅτι μέλλεις ἐκ Παρθένου τίκτεσθαι, 

καὶ ἀνθρώποις δείκνυσθαι, καὶ ἔλεγεν· Ἀκήκοα τὴν 

ἀκοήν σου, καὶ ἐφοβήθην, δόξα τῇ δυνάμει σου 

Κύριε». (Δίς). 

Ὁ χρόνος ὁ τῆς ζωῆς μου, ὀλίγος καὶ πλήρης 

πόνων καὶ πονηρίας, ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με 

παράλαβε, καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι μὴ 

γένωμαι κτῆμα, μὴ βρῶμα του ἀλλοτρίου. Σωτὴρ 

αὐτός με οἴκτειρον.  

Βασίλειον τὴν ἀξίαν, διάδημα καὶ πορφύραν 

ἠμφιεσμένος, πολυκτήμων ἄνθρωπος καὶ δίκαιος, 

πλούτῳ ἐπιβρίθων καὶ βοσκήμασιν, ἐξαίφνης τὸν 

πλοῦτον, τὴν δόξαν, τὴν βασιλείαν, πτωχεύσας 

ἀπεκείρατο.  

Εἰ δίκαιος ἦν ἐκεῖνος, καὶ ἄμεμπτος παρὰ 

πάντας, καὶ οὐκ ἀπέδρα, τὰ τοῦ πλάνου ἔνεδρα καὶ 

σκάμματα, σὺ φιλαμαρτήμων οὖσα τάλαινα, ψυχὴ 

τί ποιήσεις, ἐάν τί τῶν ἀδοκήτων, συμβῇ 

ἐπενεχθῆναί σοι;  

 

Ὑψήγορος νῦν ὑπάρχω, θρασὺς δὲ καὶ τὴν 

καρδίαν, εἰκῇ καὶ μάτην· μὴ τῷ Φαρισαίῳ 

προσκυνοῦμε τήν ἐξουσία σου.  

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Τόν Υἱό τόν προαιώνιο κατά τόν Πατέρα, Θεοτόκε, 

χωρίς ἄνδρα τόν ἐγέννησες σέ χρόνο· Παράξενο θαῦμα, 

γιατί ἔμεινες Παρθένος πού θηλάζει.  

ᾨδή. Δ΄.  

Ἄκουσε ὁ Προφήτης γιά τόν ἐρχομό σου καί φοβή-

θηκε, διότι ἐπρόκειτο, νά γεννηθεῖς ἀπό Παρθένο καί νά 

ἐμφανισθεῖς στούς ἀνθρώπους καί ἔλεγε· Ἄκουσα τή 

φήμη γιά σένα, καί φοβήθηκα· Δόξα στή δύναμή σου, 

Κύριε. (Δίς). 

Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μου εἶναι σύντομος καί γεμᾶτος 

ἀπό κακία· Ἀλλά παράλαβέ με σέ καιρό μετανοίας, καί 

ἀνακάλεσέ με συνειδητά· Γιά νά μή γίνω κτῆμα, οὔτε 

τροφή τοῦ ξένου, τοῦ διαβόλου· Σωτήρα, Ἐσύ λυπήσου 

με.  

 Μέ βασιλική ἀξία, ντυμένος μέ στέμμα καί πορφύ-

ρα (βασιλικό ἔνδυμα), ἄνθρωπος μέ πολλά κτήματα καί 

δίκαιος, γεμᾶτος ἀπό πλοῦτο καί κοπάδια ζώων, ξαφνι-

κά στερήθηκε τόν πλοῦτο, τή δόξα τή βασιλεία μένον-- 

τας φτωχός.  

Ἐάν ἐκεῖνος ἦταν δίκαιος καί πιό ἄμεμπτος (ἄψογος) 

ἀπό ὅλους, καί δέ μπόρεσε νά ἀποφύγει τίς ἐνέδρες τοῦ 

πλάνου (τοῦ διαβόλου) καί τίς τάφρους, ἐσύ, ταλαίπωρη 

ψυχή, πού ρέπεις πρός τήν ἁμαρτία, τί θά κάνεις ἄν 

συμβεῖ νά σοῦ ἔλθει κάτι ἀπό τά ἀπροσδόκητα; 

Τώρα εἶμαι περήφανος στά λόγια καί θρασύς στήν 

καρδιά, ἀλλά χωρίς λόγο καί μάταια· Μή μέ καταδικά-

σεις μαζί μέ τό Φαρισαῖο, μᾶλλον δῶσε μου τήν ταπεί-
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συγκαταδικάσῃς με, μᾶλλον τοῦ Τελώνου τὴν 

ταπείνωσιν, παράσχου μοι μόνε οἰκτίρμον, δικαι-

οκρίτα, καὶ τούτῳ συναρίθμησον.  

Ἐξήμαρτον ἐνυβρίσας, τὸ σκεῦος τὸ τῆς 

σαρκός μου, οἶδα οἰκτίρμον, ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με 

παράλαβε, καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι, μὴ 

γένωμαι κτῆμα, μὴ βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου. Σωτὴρ 

αὐτός με οἴκτειρον.  

Αὐτείδωλον ἐγενόμην, τοῖς πάθεσι τὴν ψυχήν 

μου καταμολύνας, ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με παράλαβε, 

καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι, μὴ γένωμαι κτῆμα, 

μὴ βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου. Σωτὴρ αὐτός με 

οἴκτειρον.  

Οὐκ ἤκουσα τῆς φωνῆς σου, παρήκουσα τῆς 

γραφῆς σου τοῦ Νομοθέτου, ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με 

παράλαβε, καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι, μὴ 

γένωμαι κτῆμα, μὴ βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου, Σωτὴρ 

αὐτός με οἴκτειρον.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν 

Μεγάλων ἀτοπημάτων, εἰς βάθος 

κατενεχθεῖσα, οὐ κατεσχέθης, ἀλλ' ἀνέδραμες 

λογισμῷ κρείττονι, πρὸς τὴν ἀκροτάτην διά 

πράξεως, σαφῶς ἀρετὴν παραδόξως, Ἀγγέλων 

φύσιν, Μαρία καταπλήξασα.  

Δόξα... 

Ἀμέριστον τῇ οὐσίᾳ, ἀσύγχυτον τοῖς 

προσώποις θεολογῶ σε, τὴν Τριαδικὴν μίαν 

Θεότητα, ὡς Ὁμοβασίλειον καὶ σύνθρονον, βοῶ 

σοι τὸ ᾎσμα, τὸ μέγα, τὸ ἐν ὑψίστοις, τρισσῶς 

νωση τοῦ Τελώνη, μόνε Εὔσπλαχνε, πού κρίνεις δίκαια, 

καί βάλε με μαζί μέ αὐτόν.  

Ἁμάρτησα γιατί ἐξευτέλισα τό σῶμα μου, τό 

ἀναγνωρίζω, Εὔσπλαχνε· Ἀλλά πᾶρε με μέ μετάνοια, 

καί κάλεσέ με κοντά σου συνειδητά. Γιά νά μή γίνω 

κτῆμα, οὔτε τροφή τοῦ ξένου, τοῦ διαβόλου· Σωτήρα, 

ἐσύ λυπήσου με.  

 Ἔγινα εἴδωλο τοῦ ἑαυτοῦ μου βλάπτοντας, Εὔ-

σπλαχνε, μέ τά πάθη τήν ψυχή μου· Ἀλλά πᾶρε με μέ 

μετάνοια, καί κάλεσέ με κοντά σου συνειδητά· Γιά νά μή 

γίνω κτῆμα, οὔτε τροφή τοῦ ξένου, τοῦ διαβόλου· Σωτή-

ρα, ἐσύ λυπήσου με.  

Δέν ἄκουσα τά λόγια σου, παρήκουσα τή Γραφή σοῦ 

τοῦ Νομοθέτη· Ἀλλά πᾶρε με μέ μετάνοια, καί κάλεσέ 

με κοντά σου συνειδητά· Γιά νά μή γίνω κτῆμα, οὔτε 

τροφή τοῦ ξένου, τοῦ διαβόλου· Σωτήρα, ἐσύ λυπήσου 

με.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  

Μολονότι ἔπεσες σέ βάθος μεγάλων σφαλμάτων, 

δέν αἰχμαλωτίσθηκες· Ἀλλά σαφέστατα ἀνέβηκες τρέ-

χοντας μέ καλλίτερο λογισμό, παραδόξως πρός τήν 

ἀνώτατη ἀρετή μέ τήν πράξη, καταπλήττοντας, Μαρία 

τή φύση τῶν Ἀγγέλων.  

Δόξα...   

Ἀχώριστη στήν οὐσία, ἀσύγχυτη στά πρόσωπα σέ 

ἀνακηρύττουμε, ἐσένα τήν Τριαδική μία Θεότητα, μέ 

τήν ἴδια Βασιλεία καί τό θρόνο· Φωνάζω σ’ ἐσένα τόν 

μεγάλο Ὕμνο (τόν τρισάγιο), ὁ ὁποῖος ψάλλεται τρεῖς 

φορές.  
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ὑμνολογούμενον.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 

Καὶ τίκτεις καὶ παρθενεύεις, καὶ μένεις δι' 

ἀμφοτέρων, φύσει Παρθένος, ὁ τεχθεὶς καινίζει 

νόμους φύσεως, ἡ νηδὺς δὲ κύει μὴ λοχεύουσα, 

Θεὸς ὅπου θέλει, νικᾶται φύσεως τάξις· ποιεῖ γὰρ 

ὅσα βούλεται.  

 

ᾨδὴ Ε΄. Ὁ Εἱρμὸς.  

«Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα Φιλάνθρωπε, φώτισον 

δέομαι, καὶ ὁδήγησον κᾀμέ, ἐν τοῖς προστάγμασί 

σου, καὶ δίδαξόν με Σωτήρ, ποιεῖν τὸ θέλημά σου». 

(Δίς). 

Τὴν χαμαὶ συγκύπτουσαν μιμοῦ ὦ ψυχή, 

πρόσελθε, πρόσπεσον, τοῖς ποσὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἵνα σε 

ἀνορθώσῃ· καὶ βηματίσεις ὀρθῶς, τὰς τρίβους τοῦ 

Κυρίου.  

Εἰ καὶ φρέαρ Δέσποτα ὑπάρχεις βαθύ, βλῦσόν 

μοι νάματα, ἐξ ἀχράντων σου φλεβῶν, ἵν' ὡς ἡ 

Σαμαρεῖτις, μηκέτι πίνων διψῶ· ζωῆς γὰρ ῥεῖθρα 

βρύεις.  

Σιλωὰμ γενέσθω μοι τὰ δάκρυά μου, Δέσποτα 

Κύριε, ἵνα νίψωμαι κᾀγώ, τὰς κόρας τῆς καρδίας, 

καὶ ἴδω σε νοερῶς, τὸ φῶς τὸ πρὸ αἰώνων.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀσυγκρίτῳ ἔρωτι πανόλβιε, ξύλον ποθήσασα, 

προσκυνῆσαι τοῦ Σταυροῦ, ἠξίωσαι τοῦ πόθου, 

ἀξίωσον οὖν κᾀμέ, τυχεῖν τῆς ἄνω δόξης.  

 

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Καί γεννᾷς, καί εἶσαι Παρθένος, καί μένεις καί μέ 

τά δύο στή φύση Παρθένος· Αὐτός πού γεννήθηκε 

ἀνακαινίζει τούς νόμους τῆς φύσης, καί ἡ κοιλιά σου 

ἐγκυμονεῖ, χωρίς νά γίνει λεχώνα. Ὅπου θέλει ὁ Θεός, 

νικιέται ἡ τάξη τῆς φύσης· Διότι πραγματοποιεῖ ὅσα θέ-

λει.  

ᾨδή. Ε΄.  

Ἐγώ πού ἀγρυπνῶ ἀπό τή νύχτα, Φιλάνθρωπε, σέ 

παρακαλῶ, ὁδήγησε κι έμένα στά προστάγματά σου, 

καί δίδαξέμε, Σωτήρα, νά κάνω τό θέλημά σου.  

(Δίς). 

Μιμήσου, ψυχή μου, ἐκείνην πού ἔσκυβε κάτω (τή 

συγκύπτουσα)· πλησίασε, πέσε στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ, γιά 

νά σέ ἀνορθώσει (νά σέ σηκώσει), καί νά περπατήσεις 

ὀρθά τούς δρόμους τοῦ Κυρίου.  

Ἄν καί εἶσαι βαθύ πηγάδι, Κύριε, ἀνάβλυσε γιά μένα 

νερά ἀπό τίς ἀμόλυντές σου φλέβες· Ὥστε ὅπως ἡ Σαμα-

ρείτιδα, νά μήν πίνω καί ξαναδιψῶ· Διότι ἀναβλύζεις τά 

νερά τῆς ζωῆς.  

Ἄς γίνουν Σιλωάμ γιά μένα τά δάκρυά μου, Δέσπο-

τα Κύριε, γιά νά νίψω κι ἐγώ τίς κόρες τῆς καρδιᾶς μου, 

καί νά δῶ μέ τό νοῦ ἐσένα, τό φῶς τό προαιώνιο.  

 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  

Μέ ἀσύγκριτο ἔρωτα, τρισμακάριστη, ἐπειδή πόθη-

σες, νά προσκυνήσεις τό Ξύλο τῆς ζωῆς, ἀξιώθηκες νά 

ἐκπληρώσεις τόν πόθο σου· Ἀξίωσε λοιπόν κι ἐμένα, νά 

ἐπιτύχω τήν ἀνώτερη ζωή.  
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Δόξα... 

Σὲ Τριὰς δοξάζομεν τὸν ἕνα Θεόν, Ἅγιος, 

Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός, καὶ τὸ Πνεῦμα, 

ἁπλῆ οὐσία Μονάς, ἀεὶ προσκυνουμένη.  

 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 

Ἐκ σοῦ ἠμφιάσατο τὸ φύραμά μου, ἄφθορε 

ἄνανδρε, Μητροπάρθενε Θεός, ὁ κτίσας τοὺς 

αἰῶνας, καὶ ἥνωσεν ἑαυτῷ, τὴν τῶν ἀνθρώπων 

φύσιν.  

ᾨδὴ ΣΤ΄. Ὁ Εἱρμὸς.  

«Ἐβόησα, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, πρὸς τὸν 

οἰκτίρμονα Θεόν, καὶ ἐπήκουσέ μου, ἐξ ᾍδου 

κατωτάτου, καὶ ἀνήγαγεν ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν 

μου». (Δίς). 

Ἐγώ εἰμι, Σωτὴρ ἣν ἀπώλεσας, πάλαι 

βασίλειον δραχμήν, ἀλλ' ἀνάψας λύχνον, τὸν 

Πρόδρομόν σου Λόγε, ἀναζήτησον, καὶ εὑρὲ τὴν 

σὴν εἰκόνα.  

Ἀντίστηθι, καὶ καταπολέμησον, ὡς Ἰησοῦς τὸν 

Ἀμαλήκ, τῆς σαρκὸς τὰ πάθη, καὶ τοὺς 

Γαβαωνίτας, τοὺς ἀπατηλοὺς λογισμοὺς ἀεὶ 

νικῶσα.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἵνα παθῶν, φλογμὸν κατασβέσῃς, δακρύων 

ἔβλυζες ἀεί, ὀχετοὺς Μαρία, ψυχὴν 

πυρπολουμένην, ὧν τὴν χάριν νέμοις, κᾀμοὶ τῷ 

σῷ οἰκέτῃ.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν 

Δόξα...   

Ἐσένα δοξάζουμε, Ἁγία Τριάδα, τόν ἕνα Θεό· Ἅγιος, 

Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, 

ἁπλή οὐσία μονάδα, πού σέ προσκυνοῦμε πάν-τα.  

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Ἀπό σένα ντύθηκε τή ζύμη μου (τό σῶμα μου), 

ἄφθορη, χωρίς ἄνδρα, Μητέρα Παρθένε, ὁ Θεός, πού 

δημιούργησε τούς αἰῶνες, καί ἕνωσε μέ τόν ἑαυτό του τή 

φύση τῶν ἀνθρώπων.  

ᾨδή ΣΤ΄.  

Κραύγασα μέ ὅλη τήν καρδιά μου πρός τόν φιλάν-

θρωπο Θεό, καί μέ ἄκουσε ἀπό τόν κατώτατο ᾅδη, καί 

ἀνέβασε ἀπό τή φθορά τή ζωή μου.  

(Δίς).  

Ἐγώ εἶμαι, Σωτήρα, ἡ βασιλική δραχμή, τήν ὁποία 

παλαιά ἔχασες, ἀλλά ἀνάβοντας σάν λυχνάρι τόν Πρό-

δρομό σου, Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἀναζήτησε καί βρές τή δική 

σου εἰκόνα, ἐμένα.  

Σήκω καί καταπολέμησε τούς Ἀμαληκῖτες, ὅπως ὁ 

Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, δηλαδή τά σαρκικά πάθη, καί τούς 

Γαβαωνῖτες, δηλαδή τούς ἀπατηλούς λογισμούς, νικών-

τας τους πάντοτε.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  

Γιά νά σβήσεις τή φλόγα τῶν παθῶν, ἀνέβλυζες 

πάντα ἀγωγούς δακρύων, Μαρία, πυρπολώντας τήν 

ψυχή σου· Αὐτῶν τῶν ἀγωγῶν τή χάρη, εἴθε νά τή δίνεις 

καί σ’ ἐμένα  τόν δοῦλο σου.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  

Ἀπόκτησες οὐράνια ἀπάθεια, Μητέρα, μέ 



9 

 

Ἀπάθειαν, ἐκτήσω οὐράνιον, δι' ἀκροτάτης ἐπὶ 

γῆς, πολιτείας, Μῆτερ· διὸ τοὺς σὲ ὑμνοῦντας, ἐκ 

παθῶν ῥυσθῆναι, πρεσβείαις σου δυσώπει.  

 

Δόξα...  

Τριάς εἰμι ἁπλῆ ἀδιαίρετος διαιρετή 

προσωπικῶς, καὶ Μονὰς ὑπάρχω, τῇ φύσει 

ἡνωμένη. Ὁ Πατήρ φησι, καὶ Υἱὸς καὶ θεῖον 

Πνεῦμα.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 

Ἡ μήτρα σου, Θεὸν ἡμῖν ἔτεκε, μεμορφωμένον 

καθ' ἡμᾶς, ἀλλ' ὡς Κτίστην πάντων, δυσώπει, 

Θεοτόκε, ἵνα ταῖς πρεσβείαις, ταῖς σαῖς 

δικαιωθῶμεν.  

Κοντάκιον.  

Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τὸ 

τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι· ἀνάνηψον 

οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ 

παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν.   

ᾨδὴ Ζ΄. Ὁ Εἱρμὸς.  

«Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν 

ἐνώπιόν σου, οὐδὲ συνετηρήσαμεν, οὐδὲ 

ἐποιήσαμεν, καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν. Ἀλλὰ μὴ 

παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος, ὁ τῶν Πατέρων Θεός».  

(Δίς).  

Ἐξέλιπον, αἱ ἡμέραι μου, ὡς ἐνύπνιον 

ἐγειρομένου· ὅθεν ὡς Ἐζεκίας δακρύω, ἐπὶ κλίνης 

μου προσθῆναί μοι χρόνους ζωῆς. Ἀλλὰ τίς 

Ἡσαΐας, παραστήσεταί μοι ψυχή, εἰ μὴ ὁ πάντων 

ὑψηλότατο τρόπο πνευματικῆς ζωῆς· Γι’ αὐτό ἱκέτευε, 

αὐτοί πού σέ ὑμνοῦν, νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν κυριαρ-

χία τῶν παθῶν.  

Δόξα...   

Εἶμαι Τριάδα ἁπλή καί ἀδιαίρετη, πού διαιροῦμαι σέ 

πρόσωπα, καί ὑπάρχω Μονάδα ἑνωμένη ὡς πρός τή φύ-

ση· Λέγει ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός, καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.  

 

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Ἡ μήτρα σου γέννησε γιά μᾶς Θεό, πού πῆρε μορφή, 

ὅπως ἐμεῖς· Τόν ὁποῖον ὡς Κτίστη τῶν πάντων ἱκέτευε, 

Θεοτόκε, γιά νά δικαιωθοῦμε μέ τίς δικές σου πρεσβεῖες.  

Κοντάκιο.  

Ψυχή μου, ψυχή μου, σήκω, γιατί κοιμᾶσαι; Τό τέ-

λος πλησιάζει καί πρόκειτα, νά ταραχθεῖς· Σύνελθε 

λοιπόν, γιά νά σέ λυπηθεῖ ὁ Χριστός ὁ Θεός, πού εἶναι 

παντοῦ παρών καί γεμίζει τά πάντα.  

ᾨδή Ζ΄.  

Ἁμαρτήσαμε, ἀνομήσαμε, ἀδικήσαμε ἐνώπιόν σου, 

οὔτε τηρήσαμε, οὔτε πράξαμε, καθώς μᾶς πρόσταξες. 

Ἀλλά μή μᾶς παραδώσεις σέ ἀφανισμό, Θεέ τῶν πατέ-

ρων.  

(Δίς).  

Χάθηκαν οἱ ἡμέρες μου σάν ὄνειρο κάποιου, πού 

ξύπνησε· Γι’ αὐτό ὅπως ὁ Ἐζεκίας δακρύζω, γιά νά μοῦ 

προσθέσεις μερικά χρόνια στή ζωή. Ἀλλά ποιός Ησαΐας 

θά σοῦ παρουσιασθεῖ, ψυχή, παρά ὁ Θεός τῶν πάντων; 

 

Προσπέφτω μπροστά σου, καί σοῦ προσφέρω σάν 
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Θεός;  

Προσπίπτω σοι, καὶ προσάγω σοι, ὥσπερ 

δάκρυα τὰ ῥήματά μου, ἥμαρτον, ὡς οὐχ ἥμαρτε 

Πόρνη, καὶ ἠνόμησα, ὡς ἄλλος οὐδεὶς ἐπὶ γῆς. Ἀλλ' 

οἰκτείρησον Δέσποτα τὸ ποίημά σου, καὶ 

ἀνακάλεσαί με.   

Κατέχρωσα, τὴν εἰκόνα σου, καὶ παρέφθειρα 

τὴν ἐντολήν σου, ὅλον ἀπημαυρώθη τὸ κάλλος, 

καὶ τοῖς πάθεσιν ἐσβέσθη Σωτὴρ ἡ λαμπάς· ἀλλ' 

οἰκτείρας ἀπόδος μοι, ὡς ψάλλει Δαυῒδ τὴν 

ἀγαλλίασιν.   

Ἐπίστρεψον, μετανόησον, ἀνακάλυψον τὰ 

κεκρυμμένα, λέγε Θεῷ τῷ τὰ πάντα εἰδότι. Σὺ 

γινώσκεις μου τὰ κρύφια μόνε Σωτήρ, καὶ αὐτός 

με ἐλέησον, ὡς ψάλλει Δαυΐδ, κατὰ τὸ ἔλεός σου.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Βοήσασα, πρὸς τὴν ἄχραντον, Θεομήτορα 

πρὶν ἀπεκρούσω, λύσσαν παθῶν βιαίων 

ὀχλούντων, καὶ κατῄσχυνας, ἐχθρὸν τὸν 

πτερνίσαντα. Ἀλλὰ δὸς νῦν βοήθειαν ἐκ θλίψεως, 

κᾀμοὶ τῷ δούλῳ σου.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὃν ἔστερξας, ὃν ἐπόθησας, δι' ὃν ἔτηξας 

σάρκας Ὁσία, αἴτησαι νῦν Χριστὸν ὑπὲρ δούλων, 

ὅπως ἵλεως γενόμενος πᾶσιν ἡμῖν, εἰρηναίαν 

κατάστασιν βραβεύσειε, τοῖς σεβομένοις αὐτόν.  

 

 

Δόξα... 

δάκρυα τά λόγια μου· Ἁμάρτησα, ὅπως ἁμάρτησε ἡ πόρ-

νη, καί παρανόμησα, ὅπως κανένας ἄλλος ἐπάνω στή 

γῆ. Ἀλλά σπλαχνίσου, Κύριε, τό πλάσμα σου, καί κάλε-

σέ με πίσω.  

Λέρωσα τήν εἰκόνα σου καί θεώρησα ἄχρηστη τήν 

ἐντολή σου· Ὅλη ἡ ὀμορφιά μουντζουρώθηκε, καί σβή-

σθηκε, Σωτήρα, τό λυχνάρι. Ἀλλά λυπήσου με, καί δός 

μου τήν ἀγαλλίαση, ὅπως ψάλλει ὁ Δαυΐδ.  

 

Ἐπίστρεψε, (ψυχή), μετανόησε, φανέρωσε ὅσα ἔχουν 

γίνει· Λέγε στόν Θεό, πού γνωρίζει τά πάντα· Ἐσύ γνω-

ρίζεις αὐτά πού ἔχω κρυμμένα, μόνε Σωτήρα, κι Ἐσύ 

ἐλέησέ με, ὅπως ψάλλει ὁ Δαυΐδ, κατά τό ἔλεός σου.  

Ὁσία τοῦ Θεροῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  

Φώναξες πρός τήν ἀμόλυντη Μητέρα τοῦ Θεοῦ, καί 

ἀπέκρουσες τή λύσσα τῶν παθῶν, πού πρίν σέ 

ἐνοχλοῦσαν βίαια, καί καταντρόπιασες τόν ἐχθρό, πού 

σέ ὑποδούλωσε. Ἀλλά δῶσε βοήθεια στή θλίψη καί σ’ 

ἐμένα τόν δοῦλο σου.  

 Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  

Αὐτόν τόν ὁποῖον ἀγάπησες, Αὐτόν τόν ὁποῖον 

ἐπόθησες, Αὐτόν γιά τόν ὁποῖον ἔλιωσες τή σάρκα σου, 

Ὁσία, αὐτόν ἱκέτευε τώρα, τόν Χριστό, γιά ἐμᾶς τούς 

δούλους, ὥστε, ἀφοῦ γίνει σπλαχνικός σέ ὅλους μας πού 

τόν σεβόμαστε, νά δώσει σάν βραβεῖο εἰρηνική κατά-

σταση.   

Δόξα...   

Τριάδα ἁπλή, ἀδιαίρετη, μέ τήν ἴδια οὐσία καί μία 

φύση, τρία φῶτα καί ἕνα φῶς, καί τρία ἅγια καί ἕνα ἅγιο 
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Τριὰς ἁπλῆ, ἀδιαίρετε, Ὁμοούσιε Μονὰς ἁγία, 

φῶτα καὶ φῶς καὶ ἅγια τρία, καὶ ἕν ἅγιον ὑμνεῖται 

Θεὸς ἡ Τριάς, ἀλλ' ἀνύμνησον, δόξασον ζωὴν καὶ 

ζωάς, ψυχὴ τὸν πάντων Θεόν.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν 

σε Θεογεννῆτορ, ὅτι τῆς ἀχωρίστου Τριάδος, 

ἀπεκύησας τὸν ἕνα Υἱὸν καὶ Θεόν, καὶ αὐτὴ 

προηνέῳξας ἡμῖν, τοῖς ἐν γῇ τὰ ἐπουράνια.   

ᾨδὴ Η΄. Ὁ Εἱρμὸς.  

«Ὃν Στρατιαί, οὐρανῶν δοξάζουσι, καὶ φρίττει 

τὰ Χερουβίμ, καὶ τὰ Σεραφίμ, πᾶσα πνοὴ καὶ κτι-

σις, ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς 

πάντας τοὺς αἰῶνας». (Δίς).   

Τὸ τῶν δακρύων, Σωτὴρ ἀλάβαστρον, ὡς 

μύρον κατακενῶν, ἐπὶ κεφαλῆς, κράζω σοι ὡς ἡ 

Πόρνη, τὸν ἔλεον ζητοῦσα, δέησιν προσάγω, καὶ 

ἄφεσιν αἰτῶ λαβεῖν με.  

Εἰ καὶ μηδείς, ὡς ἐγώ σοι ἥμαρτεν, ἀλλ, ὅμως 

δέξαι κᾀμέ, εὔσπλαγχνε Σωτήρ, φόβῳ 

μετανοοῦντα, καὶ πόθῳ κεκραγότα. Ἥμαρτόν σοι 

μόνῳ, ἠνόμησα, ἐλέησόν με.  

 Φεῖσαι Σωτήρ, τοῦ ἰδίου πλάσματος, καὶ 

ζήτησον ὡς ποιμήν, τὸ ἀπολωλός, πρόβατον 

πλανηθέντα, ἐξάρπασον τοῦ λύκου, ποίησόν με 

θρέμμα, ἐν τῇ νομῇ τῶν σῶν προβάτων.  

Ὅταν Κριτής, καθίσῃς ὡς εὔσπλαγχνος, καὶ 

δείξῃς τὴν φοβεράν, δόξαν σου Χριστέ, ὤ ποῖος 

φόβος τότε! καμίνου καιομένης, πάντων 

ὑμνεῖται ὁ Θεός, ἡ Ἁγία Τριάδα. Ἀλλά ἀνύμνησε, δόξασε, 

ψυχἠ μου, ζωή καί ζωές, τόν Θεό τῶν πάντων.  

Καί νῦν ... Θεοτοκίο. 

Σέ ὑμνοῦμε, σέ εὐλογοῦμε, σέ προσκυνοῦμε, Θεο-

γεννήτρια, Διότι γέννησες τόν ἕνα ἀπό τήν ἀχώριστη 

Τριάδα, τόν Υἱό καί Θεό· Καί ἡ ἴδια ἄνοιξες προκαταβο-

λικά τά ἐπουράνια, γιά μᾶς πού εἴμαστε στή γῆ.  

ᾨδή Η΄.  

Αὐτόν πού δοξάζουν οἱ στρατιές τῶν οὐρανῶν, καί 

φρίττουν τά Χερουβίμ καί τά Σεραφίμ κάθε ζωντανό καί 

κάθε κτίσμα, ὑμνεῖτε, δοξολογεῖτε, καί ὑπερυψώνετε 

τον σέ ὅλους τούς αἰῶνες. (Δίς). 

Τό ἀλαβάστρινο μυροδοχεῖο τῶν δακρύων, Σωτήρα, 

ἀδειάζοντάς το σάν μύρο ἐπάνω στήν κεφαλή σου, σοῦ 

φωνάζω, ὅπως ἡ πόρνη, πού ζητοῦσε τό ἔλεός σου· Σοῦ 

προσφέρω δέηση, καί ζητῶ, νά λάβω ἄφεση.  

Μολονότι κανένας δέν ἁμάρτησε σ’ ἐσένα, ὅπως 

ἐγώ, ἀλλ’ ὅμως δέξου κι ἐμένα, εὔσπλαχνε Σωτήρα, πού 

μετανοῶ μέ φόβο, καί μέ πόθο κραυγάζω· Ἁμάρτησα σ’ 

ἐσένα μόνο, παρανόμησα, ἐλέησέ με.  

Σπλαχνίσου , Σωτήρα τό δικό σου πλάσμα, καί ζή-

τησε ὡς βοσκός τό χαμένο πρόβατο· Ἐπειδή πλανήθηκα, 

ἅρπαξέ με ἀπό τόν λύκο, κάνε με πρόβατο στό κοπάδι 

τῶν δικῶν σου προβάτων.  

Ὅταν καθίσεις, ὡς εὔσπλαχνος Κριτής, καί δείξεις 

τή φοβερή δόξα σου, Χριστέ, ὤ τί φόβος τότε! Ὅταν θά 

καίει τό καμίνι, ὅταν ὅλοι θά δειλιάζουν, μπροστά στήν 

ἀβάσταχτη ἐμφάνιση τοῦ δικαστικοῦ σου Βήματος.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  
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δειλιώντων, τὸ ἄστεκτον τοῦ βήματός σου.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡ τοῦ Φωτός, τοῦ ἀδύτου Μῆτέρ σε, φωτίσασα 

σκοτασμοῦ, ἔλυσε παθῶν· ὅθεν εἰσδεδεγμένη, τοῦ 

Πνεύματος τὴν χάριν, φώτισον Μαρία, τοὺς σὲ 

πιστῶς ἀνευφημοῦντας.  

 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Θαῦμα καινόν, κατιδὼν ἐξίστατο, ὁ θεῖος 

ὄντως ἐν σοί, Μῆτερ Ζωσιμᾶς· Ἄγγελον γὰρ ἑώρα, 

ἐν σώματι καὶ θάμβους, ὅλος ἐπληροῦτο, Χριστὸν 

ὑμνῶν εἰς τοὺς αἰῶνας.  

Δόξα... 

Ἄναρχε Πάτερ, Υἱὲ συνάναρχε, Παράκλητε 

ἀγαθέ, Πνεῦμα τὸ εὐθές, Λόγου Θεοῦ Γεννῆτορ, 

Πατρὸς ἀνάρχου Λόγε, Πνεῦμα ζῶν καὶ κτίζον, 

Τριὰς Μονὰς ἐλέησόν με.  

 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 

Ὡς ἐκ βαφῆς, ἁλουργίδος Ἄχραντε, ἡ νοητὴ 

πορφυρίς, τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔνδον ἐν τῇ γαστρί σου, 

ἡ σάρξ συνεξυφάνθη· ὅθεν Θεοτόκον, ἐν ἀληθείᾳ 

σε τιμῶμεν.  

ᾨδὴ Θ΄. Ὁ Εἱρμὸς.  

«Ἀσπόρου συλλήψεως, ὁ τόκος ἀνερμήνευτος, 

Μητρὸς ἀνάνδρου, ἄφθορος ἡ κύησις· Θεοῦ γὰρ ἡ 

γέννησις, καινοποιεῖ τὰς φύσεις· διό σε πᾶσαι αἱ 

γενεαί, ὡς Θεόνυμφον Μητέρα, ὀρθοδόξως 

μεγαλύνομεν».  

Ἡ Μητέρα τοῦ ἄδυτου (τοῦ ἀβασίλευτου) φωτός, σ’ 

ἐφώτισε καί σ’ ἐλευθέρωσε ἀπό τό σκοτάδι τῶν παθῶν· 

Γι’ αὐτό, ἀφοῦ δέχθηκες μέσα σου τή χάρη τοῦ Πνεύμα-

τος, Μαρία, φώτισε αὐτούς πού σέ ἐγκωμιάζουν μέ πί-

στη.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  

Βλέποντας ἀληθινά θαῦμα καινούριο σ’ ἐσένα, Μη-

τέρα, ὁ ἅγιος Ζωσιμᾶς, ἀποροῦσε· Διότι ἔβλεπε Ἄγγελο 

μέσα σέ σῶμα, καί  γέμιζε ὁλόκληρος ἀπό μεγάλη 

ἔκπληξη καί ὑμνοῦσε τόν Χριστό γιά πάντα.  

Δόξα...  

Ἄναρχε Πατέρα, Υἱέ μαζί καί σύ ἄναρχε, Πνεῦμα 

τῆς Ἀλήθειας, Ἐσύ Πατέρα πού γέννησες τό Λόγο τοῦ 

Θεοῦ, Ἐσύ Λόγε τοῦ ἄναρχου Πατέρα, καί Ἐσύ Ἅγιο 

Πνεῦμα, πού δίνεις τή ζωή καί δημιουργεῖς, Τριάδα Μο-

νάδα, ἐλέησέ με.  

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Σάν ἀπό βαφή πορφύρας, Ἀμόλυντη, τό πνευματικό 

κόκκινο βασιλικό ἔνδυμα τοῦ Ἐμμανουήλ (τοῦ Χριστοῦ), 

δηλαδή ἡ σάρκα του, τό σῶμα του, ὑφάνθηκε μαζί σου· 

Γι’ αὐτό ἀληθινά σέ τιμοῦμε ὡς Θεοτόκο.  

ᾨδή Θ΄. Ὁ Εἱρμός. 

Ἡ γέννηση μετά ἀπό σύλληψη, χωρίς μεσολάβηση 

συζύγου, εἶναι ἀνεξήγητη, ἡ ἐγκυμοσύνη Μητέρας 

ἀνύπανδρης δέν ἐπέφερε φθορά τῆς παρθενίας· Διότι ἡ 

γέννηση τοῦ Θεοῦ ἀνακαινίζει τούς φυσικούς νόμους· Γι’ 

αὐτό ὅλες οἱ γεννιές, ὡς Μητέρα, Νύμφη τοῦ Θεοῦ, σέ 

μεγαλύνουμε ὀρθόδοξα. (Δίς). 

Σπλαχνίσου με, σῶσε με, Υἱέ τοῦ Δαυΐδ, ἐλέησέ με, 
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(Δίς).  

Σπλαγχνίσθητι σῶσόν με, Υἱὲ Δαυΐδ ἐλέησον, 

ὁ δαιμονῶντας, λόγῳ ἰασάμενος, φωνὴν δὲ τὴν 

εὔσπλαγχνον, ὡς τῷ Λῃστῇ μοι φράσον. Ἀμήν σοι 

λέγω μετ' ἐμοῦ, ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ, ὅταν ἔλθω 

ἐν τῇ δόξη μου.  

Λῃστὴς κατηγόρει σοι, Λῃστὴς ἐθεολόγει σοι· 

ἀμφότεροι γάρ, σταυρῷ συνεκρέμαντο, ἀλλ' ὦ 

Πολυεύσπλαγχνε, ὡς τῷ πιστῷ Λῃστῇ σου, τῷ 

ἐπιγνόντι σε Θεόν, κᾀμοὶ ἄνοιξον τὴν θύραν, τῆς 

ἐνδόξου βασιλείας σου.  

Ἡ κτίσις συνείχετο, σταυρούμενόν σε 

βλέπουσα, ὄρη καὶ πέτραι, φόβῳ διερρήγνυντο, 

καὶ γῆ συνεσείετο, καὶ ᾍδης ἐγυμνοῦτο, καὶ 

συνεσκότασε τὸ φῶς, ἐν ἡμέρᾳ καθορῶν σε, Ἰησοῦ, 

προσηλωμένον σαρκί.   

 

Ἀξίους μετανοίας, καρποὺς μὴ ἀπαιτήσῃς με· 

ἡ γὰρ ἰσχύς μου, ἐν ἐμοὶ ἐξέλιπε, καρδίαν μοι 

δώρησαι, ἀεὶ συντετριμμένην, πτωχείαν δὲ 

πνευματικήν, ἵνα ταῦτά σοι προσοίσω, ὡς δεκτὴν 

θυσίαν, μόνε Σωτήρ.  

Κριτά μου καὶ γνῶστά μου, ὁ μέλλων πάλιν 

ἔρχεσθαι, σὺν τοῖς Ἀγγέλοις, κρῖναι Κόσμον 

ἅπαντα, ἱλέῳ σου ὄμματι, τότε ἰδών με φεῖσαι, καὶ 

οἴκτειρόν με Ἰησοῦ, τὸν ὑπὲρ τὴν πᾶσαν φύσιν, 

τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτήσαντα.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν 

Ἀπάσας ἐξέστησας, τῇ ξένῃ πολιτείᾳ σου, 

Ἐσύ πού θεράπευσες δαιμονισμένους μέ μόνο τό λόγο 

σου· Καί πές μου, ὅπως στό Λῃστή τά σπλαχνικά σου 

λόγια· Ἀληθινά σοῦ λέγω, θά εἶσαι μαζί μου στόν παρά-

δεισο, ὅταν ἔλθω στή δόξα μου.  

Ὁ ἕνας Λῃστής σέ κατηγοροῦσε, ὁ ἄλλος Λῃστής 

θεολογοῦσε γιά σένα· Γιατί καί οἱ δυό κρέμονταν μαζί 

σου σέ Σταυρό. Ἀλλά, ὦ Πολυεύπλαχνε, ὅπως στόν πι-

στό σ’ ἐσένα Λῃστή, πού σέ ἀνεγνώρισε Θεό, ἔτσι καί σ’ 

ἐμένα ἄνοιξε τή θύρα τῆς ἔνδοξης Βασιλείας σου.  

Ἡ κτίση ἦταν ζάρωνε ἀπό φόβο βλέποντάς σε σταυ-

ρωμένο· Τά ὄρη καί οἱ πέτρες ἀπό τό φόβο ράγιζαν· Καί 

ἡ γῆ σείονταν, καί ὁ ἅδης ἀπογυμνωνόταν· Καί τό φῶς 

συσκοτίσθηκε, ἐνῷ ἦταν ἡμέρα, βλέποντάς σε, Ἰησοῦ,μέ 

τό σῶμα καρφωμένο στόν Σταυρό.  

Μήν ἀπαιτήσεις ἀπό μένα καρπούς ἀξίους τῆς με-

τανοίας· Διότι ἡ δύναμή μου μέσα μου χάθηκε· Δώρισέ 

μου καρδιά συντετριμμένη· Καί δός μου πτωχεία πνευ-

ματική (ταπείνωση), γιά νά σοῦ τά προσφέρω ὡς θυσία 

δεκτή, μόνε Σωτήρα.  

Ἐσύ πού εἶσαι Κριτής μου, καί μέ γνωρίζεις, καί 

πρόκειται πάλι νά ἔλθεις μαζί μέ τούς Ἀγγέλους, γιά νά 

κρίνεις ὅλο τόν κόσμο, βλέποντάς με μέ τό σπλαχνικό 

σου μάτι λυπήσου με, καί σπλαχνίσου Ἰησοῦ ἐμένα, πού 

ἁμάρτησα περισσότερο ἀπό ὅλη τή φύση τῶν 

ἀνθρώπων.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  

Μέ τήν παράξενη ζωή σου ἐξέπληξες ὅλα τά τάγ-

ματα τῶν Ἀγγέλων, καί τά πλήθη τῶν ἀνθρώπων, γιατί 

ἔζησες σάν ἄυλη, καί  ξεπέρασες τή φύση· Γιά ὅλα αὐτά, 
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Ἀγγέλων τάξεις, βροτῶν τὰ συστήματα, ἀΰλως 

βιώσασα· καὶ φύσιν ὑπερβᾶσα, ἀνθ' ὧν ὡς ἄϋλος 

τοῖς ποσίν, ἐπιβαίνουσα Μαρία, Ἰορδάνην 

διεπέρασας.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸν Κτίστην ἱλέωσαι, ὑπὲρ τῶν εὐφημούντων 

σε, ὁσία Μῆτερ, ῥυσθῆναι κακώσεων, καὶ θλίψεων 

τῶν κύκλῳ, συνεπιτιθεμένων, ἵνα ῥυσθέντες τῶν 

πειρασμῶν, μεγαλύνωμεν ἀπαύστως, τὸν 

δοξάσαντά σε Κύριον.  

 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν. 

Ἀνδρέα σεβάσμιε, καὶ Πάτερ τρισμακάριστε, 

Ποιμὴν τῆς Κρήτης, μὴ παύσῃ δεόμενος, ὑπὲρ τῶν 

σὲ ὑμνούντων, ἵνα ῥυσθῶμεν πάσης, ὀργῆς καὶ 

θλίψεως καὶ φθορᾶς, καὶ πταισμάτων 

λυτρωθῶμεν, οἱ τιμῶντές σου τὴν μνήμην ἀεί.  

Δόξα... 

Πατέρα δοξάσωμεν, Υἱὸν ὑπερυψώσωμεν, τὸ 

θεῖον Πνεῦμα, πιστῶς προσκυνήσωμεν, Τριάδα 

ἀχώριστον, Μονάδα κατ' οὐσίαν, ὡς φῶς καὶ φῶτα 

καὶ ζωήν, καὶ ζωὰς ζωοποιοῦσαν, καὶ φωτίζουσαν 

τὰ πέρατα.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον. 

Τὴν Πόλιν σου φύλαττε, Θεογεννῆτορ 

πάναγνε· ἐν σοὶ γὰρ αὕτη, πιστῶς βασιλεύουσα, 

ἐν σοὶ καὶ κρατύνεται, καὶ διὰ σοῦ νικῶσα, 

τροποῦται πάντα πειρασμόν, καὶ σκυλεύει 

πολεμίους καὶ διέπει τὸ ὑπήκοον.  

σάν ἄυλη, περιπατώντας μέ τά πόδια, Μαρία, διεπέρα-

σες τόν Ἰορδάνη.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  

Κάνε εὐνοϊκό τόν Κτίστη, γιά μᾶς πού σ’ 

ἐγκωμιάζουμε, Ὁσία Μαρία, νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τα-

λαιπωρίες καί θλίψεις, πού προέρχονται ἀπό τούς γύρω 

ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐπιτίθενται ἀπό γύρω· Ὥστε 

ἀπαλλαγμένοι ἀπό τούς πειρασμούς, νά μεγαλύνουμε 

ἀκατάπαυστα τόν Κύριο πού σέ  δόξασε.  

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς.  

Ἀνδρέα σεβάσμιε, καί τριμακάριστε Πατέρα, Ποιμέ-

να τῆς Κρήτης, μή παύσεις νά παρακαλεῖς γιά μᾶς πού 

σέ ὑμνοῦμε, γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό κάθε ὀργή καί 

θλίψη καί φθορά, καί νά λυτρωθοῦμε ἀπό τά σφάλματα, 

ἐμεῖς πού τιμοῦμε τή μνήμη σου πάντοτε.  

Δόξα...   

Τόν Πατέρα ἄς δοξάσουμε, τόν Υἱόν ἄς 

ὑπερυψώσουμε, τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ πίστη ἄς τό προακυ-

νήσουμε, Τριάδα ἀχώριστη, Μονάδα στήν οὐσία, ὡς ἕνα 

φῶς (Μονάδα) καί τρία φῶτα (Τριάδα) καί μία ζωή, καί 

τρεῖς ζωές, ἡ ὁποία ζωοποιεῖ καί φωτίζει τά πέρατα.  

Καί νῦν... Θεοτοκίο.              

Τήν πόλη σου φύλαττε, Θεογεννήτρια πάναγνη· Μέ 

τή δική σου βοήθεια βασιλεύοντας μέ πίστη, ἀπό σένα 

παίρνει δύναμη, μέ τή βοήθειά σου νικώντας τρέπει σέ 

φυγή κάθε πειρασμό, καί λαφυραγωγεῖ τούς ἐχθρούς, 

καί κυβερνᾷ τούς ὑπηκόους.  

Τά ὑπόλοιπα τοῦ Μεγ. Ἀποδείπνου.  

(Συλλειτουργικό. Σελ. 197-204).      
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Τά λοιπἀ τοῦ Μεγ. Ἀποδείπνου.  

(Συλλειτουργικό. Σελ.. 197-204).      

 

 

 


