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01-07       ΕΣΠΕΡΑΣ 
† Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων,  

Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, 
τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων. 

ΕΝ Τῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 
ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.~ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. 
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ 

προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν 
Θεῷ. 

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ 
ἡμῶν Θεῷ. 

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ 
βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.  

Ψαλμὸς ργ΄ (103). 
Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, 

Κύριε ὁ Θεός μου ἐμεγαλύνθης 
σφόδρα. 

Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλο-
πρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος 
φῶς ὡς ἱμάτιον. 

Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ 
δέῤῥιν, ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ 
ὑπερῷα αὐτοῦ. 

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

Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ 
πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς 
αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. 

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

Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περι-
βόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων 
στήσονται ὕδατα. 

Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξο-
νται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δει-
λιάσουσιν. 

Ἀναβαίνουσιν ὄρη, καὶ κατα-
βαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν 
ἐθεμελίωσας αὐτά. 

Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσο-
νται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι 
τὴν γῆν. 

Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν 
φάραγξιν, ἀναμέσον τῶν ὀρέων 
διελεύσονται ὕδατα.       

Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ 
ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς 
δίψαν αὐτῶν. 

Ἐπ’ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρα-
νοῦ κατασκηνώσει ἐκ μέσου τῶν 
πετρῶν δώσουσι φωνήν. 

Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερώων 
αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου 
χορτασθήσεται ἡ γῆ. 

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

Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς 
καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν 
ἀνθρώπου. 

Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν 
ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν 
ἀνθρώπου στηρίζει. 

Χορτασθήσονται τὰ ξύλα τοῦ 
πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς 
ἐφύτευσας. 

Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, 
τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται 
αὐτῶν. 

Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, 
πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγῳοῖς. 

Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς ὁ 
ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ. 
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Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ 
ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θη-
ρία τοῦ δρυμοῦ. 

Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ 
ἁρπᾶσαι, καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ 
Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς. 

Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθη-
σαν, καὶ εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν 
κοιτασθήσονται. 

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

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, 
Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, 
ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου. 

Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ 
εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετὰ ὧν οὐκ 
ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ 
μεγάλων. 

Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, 
δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας 
ἐμπαίζειν αὐτῇ. 

Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, 
δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν  εἰς 
εὔκαιρον δόντος σου αὐτοῖς συλ-
λέξουσιν. 

Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ 
σύμπαντα πλησθήσονται χρη-
στότητος ἀποστρέψαντος δέ σου 
τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται. 

Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, 
καὶ ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν 
αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν. 

Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμα σου, 
καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς 
τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. 

Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς 
αἰῶνας εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ 
τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 

Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ 

ποιῶν αὐτὴν τρέμειν ὁ ἁπτόμενος 
τῶν ὀρέων, καὶ καπνίζονται. 

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

Ἠδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, 
ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ 
Κυρίῳ. 

Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς 
γῆς, καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν 
αὐτούς.  

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον.Καὶ πάλιν· 

Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ 
ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ. 

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, 
Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. 

 Δόξα... Καὶ νῦν... Ἀλληλούϊα, 
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ 
Θεός (ἐκ γ΄). 

Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι. 
ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ 

Κυρίου δεηθῶμεν. 
ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον.  
[καὶ μετὰ ἀπὸ κάθε αἴτηση] 
Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καὶ 

τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ 
Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπα-
ντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν 
ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καὶ 
τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ 
Κυρίου δεηθῶμεν.  

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, 
καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, 
καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν 
αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθο-
δόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δε-
ηθῶμεν. 
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Ὑπὲρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπι-
σκόπου ἡμῶν (......), τοῦ τιμίου 
πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ δια-
κονίας, παντός τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ 
Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.  

Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν 
Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ 
Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηρὰν 
θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου 
ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δε-
ηθῶμεν. 

Ὑπὲρ τῆς πόλεως (Μονῆς, Κώ-
μης) ταύτης, πάσης πόλεως καὶ 
χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν 
αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, 
εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ 
καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δε-
ηθῶμεν. 

Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπο-
ρούντων, νοσούντων, καμνόντων, 
αἰχμαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας 
αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ 
πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου 
καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δε-
ηθῶμεν. 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ 
διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ 
χάριτι. 

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπε-
ρευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης 
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων 
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ 
ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν 
ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παρα-
θώμεθα. 

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ, Κύριε. 
ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα 

δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ 
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ 
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ΧΟΡΟΣ:  Ἀμήν.  
Ἦχος πλ. β΄ 

Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, 
εἰσάκουσόν μου, εἰσάκουσόν μου, 
Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, 
εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ 
τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέναι 
με πρὸς σὲ εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, 
ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις 
τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινὴ 
εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 

Στιχηρὰ Προσόμοια 
ψάλλομεν στιχηρά προσόμοια. 

Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι. 
Στίχ.Ἐὰν ἀνομίας παρατηρή-

σῃς, Κύριε, Κύριε τὶς ὑποστήσεται; 
ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμὸς ἐστιν.  
Ὅλην ἀποθέμενοι  ἐν οὐρανοῖς 

τήν ἐλπίδα,  θησαυρόν ἀσύλητον,  
ἑαυτοῖς οἱ Ἅγιοι ἐθησαύρισαν·  
δωρεάν ἔλαβον,  δωρεάν διδοῦσι,  
τοῖς νοσοῦσι τά ἰάματα·  χρυσόν ἢ 
ἄργυρον,  εὐαγγελικῶς μή κτησά-
μενοι·  ἀνθρώποις τε καί κτήνεσι  
τάς εὐεργεσίας μετέδωκαν·  ἵνα 
διά πάντων,  ὑπήκοοι γενόμενοι 
Χριστῷ,  ἐν παρρησίᾳ πρεσβεύ-
ωσιν  ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Στίχ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου 
ὑπέμεινά σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ 
ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπι-
σεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον.  
Ὅλην ἀποθέμενοι  ἐν οὐρανοῖς 

τήν ἐλπίδα,  θησαυρόν ἀσύλητον,  
ἑαυτοῖς οἱ Ἅγιοι ἐθησαύρισαν·  
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δωρεάν ἔλαβον,  δωρεάν διδοῦσι,  
τοῖς νοσοῦσι τά ἰάματα·  χρυσόν ἢ 
ἄργυρον,  εὐαγγελικῶς μή κτησά-
μενοι·  ἀνθρώποις τε καί κτήνεσι  
τάς εὐεργεσίας μετέδωκαν·  ἵνα 
διά πάντων,  ὑπήκοοι γενόμενοι 
Χριστῷ,  ἐν παρρησίᾳ πρεσβεύ-
ωσιν  ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Στίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας 
μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς 
πρωΐας, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν 
Κύριον.  
Ὕλην ἐβδελύξαντο  τήν ἐπί γῆς 

φθειρομένην,  οὐρανοπολῖται δέ,  
ἐν σαρκί ὡς Ἄγγελοι ἐχρημάτισαν 
, ἡ ὁμόφρων σύσκηνος,  ξυνωρίς ἡ  
θεία  τῶν Ἁγίων καί ὁμόψυχος·  δι᾿ 
ὃ τοῖς κάμνουσι,  πᾶσι τάς ἰάσεις 
βραβεύουσιν,  ἀνάργυρον παρέχο-
ντες  τήν εὐεργεσίαν τοῖς χρῄζου-
σιν·  οὓς ἐν ἐτησίοις  τιμήσωμεν 
ἀξίως ἑορταῖς,  ὡς παρρησίᾳ πρε-
σβεύοντας  ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Στίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ 
ἔλεος καὶ πολλὴ παρ' αὐτῷ λύτρω-
σις· καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν 
Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν 
αὐτοῦ.  

  Ὕλην ἐβδελύξαντο  τήν ἐπί 
γῆς φθειρομένην,  οὐρανοπολῖται 
δέ,  ἐν σαρκί ὡς Ἄγγελοι ἐχρημά-
τισαν , ἡ ὁμόφρων σύσκηνος,  ξυ-
νωρίς ἡ  θεία  τῶν Ἁγίων καί ὁμό-
ψυχος·  δι᾿ ὃ τοῖς κάμνουσι,  πᾶσι 
τάς ἰάσεις βραβεύουσιν,  ἀνάργυ-
ρον παρέχοντες  τήν εὐεργεσίαν 
τοῖς χρῄζουσιν·  οὓς ἐν ἐτησίοις  τι-
μήσωμεν ἀξίως ἑορταῖς,  ὡς παρ-
ρησίᾳ πρεσβεύοντας  ὑπέρ τῶν ψυ-
χῶν ἡμῶν. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα 
τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες 
οἱ λαοί.  
Ὅλην εἰσοικήσασα,  ἐν ἑαυτῇ 

τήν Τριάδα,  δυάς ἡ ἀοίδιμος,  Κο-
σμᾶς καί Δαμιανός οἱ θεόφρονες·  
ὡς κρουνοὶ βλύζουσιν,  ἐκ πηγῆς 
νάματα,  ζωηφόρου τῶν ἰάσεων,  
ὧν καί τά λείψανα,  πάθη δι᾿ ἀφῆς 
θεραπεύουσι·  καί μόνα τά ὀνό-
ματα,  νόσους ἐκ βροτῶν ἀπελαύ-
νουσι·  πάντων τῶν προσφύγων  
σωτήριοι τελοῦντες, τῷ Χριστῷ  ἐν 
παρρησίᾳ πρεσβεύουσιν,  ὑπέρ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Στίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος 
αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ 
Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.  
Πάντοτε τόν Κύριον,  θαυμα-

τουργοῦντες ἐν κόσμῳ,  συνεργόν 
ἐσχήκατε,  Ἅγιοι Ἀνάργυροι, Κο-
σμᾶ ἔνδοξε,  Δαμιανέ θεῖε·  ἀσθε-
νέσι ῥῶσιν πάντοτε,  πηροῖς σαφῶς 
τήν ἀνάβλεψιν,  χωλοῖς τε τό βάδι-
σμα  καί τοῖς παρειμένοις ἀνόρθω-
σιν,  παρέχετε, Θεόληπτοι,  δωρεάν 
καί πᾶσι τοῖς χρῄζουσι,  τάς εὐερ-
γεσίας δωρεῖσθε· διόπερ καί ἡμεῖς  
τήν φωτοφόρον πανήγυριν,  τήν 
ὑμῶν δοξάζομεν. 

Δόξα... Ἦχος πλ. β΄  
Ἀτελεύτητος ὑπάρχει  τῶν 

Ἁγίων ἡ χάρις,  ἣν παρά Χριστοῦ 
ἐκομίσαντο·  ὅθεν αὐτῶν καί τά 
λείψανα  ἐκ θείας δυνάμεως,  διη-
νεκῶς ἐνεργοῦσι τά θαυμάσια·  ὧν 
καί τά ὀνόματα μόνα,  ἐκ πίστεως 
ἐπιβοώμενα,  τῶν ἀνιάτων ἀλγηδό-
νων ἀπαλλάττουσι·  δι᾿ ὧν Κύριε 
καί ἡμᾶς,  τῶν τῆς ψυχῆς καί  τοῦ 
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σώματος  παθῶν ἐλευθέρωσον,  ὡς 
Φιλάνθρωπος. 

 Καὶ νῦν...Θεοτοκίον Ἦχος πλ. β.  
Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία 

Παρθένε; τίς μὴ ἀνυμνήσει σου τὸν 
ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως 
ἐκ Πατρὸς ἐκλάμψας Υἱὸς μονογε-
νής, ὁ αὐτός ἐκ σοῦ τῆς Ἁγνῆς 
προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, 
φύσει Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει 
γενόμενος ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς, οὐκ 
εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, 
ἀλλ’ ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως 
γνωριζόμενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, σε-
μνὴ Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Εἴσοδος. 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφία Ὀρθοί ! 
Καί  ὁ χορός ψάλλει τὸ· 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, 
ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, 
ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, 
ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, 
ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν 
Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα 
Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς, 
ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ 
Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς, Διὸ ὁ κόσμος 
σὲ δοξάζει.  

Ἑσπέρας προκείμενον. 
 
 
 

Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας  
Ἦχος πλ. δ' 

Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 
πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου. (Δὶς) 

Στίχ. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ 
Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ 

ἡμῶν.  
Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 

πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου. 
Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας 

Ἦχος δ' 
Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ 

κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν. (Δὶς) 
Στίχ. Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με 

εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεός της δικαι-
οσύνης μου.  

Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ 
κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν. 

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας 
Ἦχος α' 

Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, κατα-
διώξει με πάσας τὰς ἡμέρας της 
ζωῆς μου. (Δὶς) 

Στίχ. Κύριος ποιμαίνει με καὶ 
οὐδέν με ὑστερήσει.  

Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, κατα-
διώξει με πάσας τὰς ἡμέρας της 
ζωῆς μου. 

Τῇ Τετάρτη ἑσπέρας 
Ἦχος πλ. α' 

Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι σου 
σῶσόν με, καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου 
κρινεῖς με. (Δὶς) 

Στίχ. Ὁ Θεὸς εἰσάκουσον τῆς 
προσευχῆς μου.  

Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματι σου 
σῶσόν με, καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου 
κρινεῖς με. 

Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας 
Ἦχος πλ. β' 

Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, 
τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν. (Δὶς) 

Στίχ. Ἦρα τους ὀφθαλμούς μου 
εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά 
μου.  

ΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΝ ΗΧΟΝ 
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Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, 
τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν. 

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας 
Ἦχος βαρὺς 

Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ 
ἔλεός σου προφθάσει με. (Δὶς) 

Στίχ. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν 
μου, ὁ Θεός.   

Ὁ Θεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἶ, τὸ 
ἔλεός σου προφθάσει με. 

Εἶτα τὰ Ἀναγνώσματα. 

Προφητείας  Ἠσαΐου  τό Ἀνά-
γνωσμα  (Ἠσ.  μγ’, 9 – 14). 

 Τάδε  λέγει Κύριος. Πάντα  
τά  ἔθνη  συνήχθησαν  ἅμα  καί 
συναχθήσονται  ἄρχοντες ἐξ  
αὐτῶν. Τίς  ἀναγγελεῖ ταῦτα  ἐν  
αὐτοῖς; Ἤ  τά  ἐξ  ἀρχῆς, τίς  
ἀκουστά  ποιήσει  ὑμῖν; Ἀγαγέτω-
σαν  τούς  μάρτυρας  αὐτῶν καί  
δικαιωθήτωσαν  καί εἰπάτωσαν 
ἀληθῆ. Γίνεσθέ  μοι  μάρτυρες  καί  
ἐγώ  μάρτυς Κύριος  ὁ  Θεός  καί  
ὁ  παῖς ὅν  ἐξελεξάμην, ἵνα  γνῶτε 
καί  πιστεύσητέ  μοι καί  συνῆτε, 
ὅτι  ἐγώ  εἰμί. Ἔμπροσθέν  μου  
οὐκ  ἐγένετο  ἄλλος θεός  καί  οὐκ 
ἔσται  πάρεξ  ἐμοῦ  ὁ σώζων. Ἐγώ  
ἀνήγγειλα  καί  ἔσωσα. Ὠνείδισα  
καί  οὐκ ἦν  ἐν  ὑμῖν ἀλλότριος. 
Ὑμεῖς  ἐμοί  μάρτυρες  καί  ἐγώ  
μάρτυς Κύριος  ὁ  Θεός. Ὅτι  ἐξ  
ἀρχῆς  ἐγώ εἰμί  καί  οὐκ  ἔστιν  ὁ  
ἐκ τῶν  χειρῶν  μου  ἐξαιρούμενος. 
Ποιήσω  καί  τίς  ἀποστρέψει  
αὐτό; Οὕτω  λέγει Κύριος  ὁ  Θεός, 
ὁ λυτρούμενος  ἡμᾶς, ὁ  Ἅγιος  
Ἰσραήλ.  

Σοφίας Σολομῶντος  τό  Ἀνά-
γνωσμα (γ. 1 - 9). 

Δικαίων  ψυχαί ἐν χειρί  Θεοῦ  
καί  οὐ  μή ἅψηται αὐτῶν  βάσα-
νος. Ἔδοξαν  ἐν ὀφθαλμοῖς  ἀφρό-
νων  τεθνᾶναι καί  ἐλογίσθη  κά-
κωσις ἡ  ἔξοδος  αὐτῶν  καί  ἡ  ἀφ’ 
ἡμῶν πορεία  σύντριμμα. Οἱ  δέ 
εἰσίν  ἐν  εἰρήνῃ. Καί  γάρ  ἐν  ὄψει 
τῶν  ἀνθρώπων  ἐάν  κολασθῶσιν, 
ἡ  ἐλπίς  αὐτῶν ἀθανασίας  πλή-
ρης. Καί  ὀλίγα  παιδευθέντες, με-
γάλα  εὐεργετηθήσονται. Ὅτι  ὁ 
Θεός  ἐπείρασεν  αὐτούς καί  
εὗρεν  αὐτούς ἀξίους  ἑαυτοῦ. Ὡς  
χρυσόν ἐν  χωνευτηρίῳ  ἐδοκίμα-
σεν αὐτούς  καί  ὡς ὁλοκάρπωμα  
θυσίας  προσεδέξατο αὐτούς. Καί  
ἐν  καιρῷ ἐπισκοπῆς  αὐτῶν ἀνα-
λάμψουσι  καί  ὡς  σπινθῆρες  ἐν  
καλάμῃ διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν 
ἔθνη  καί  κρατήσουσι  λαῶν  καί  
βασιλεύσει αὐτῶν  Κύριος  εἰς  
τούς  αἰῶνας. Οἱ  πεποιθότες ἐπ’ 
Αὐτῷ συνήσουσιν  ἀλήθειαν  καί οἱ  
πιστοί  ἐν  ἀγάπῃ  προσμενοῦσιν  
Αὐτῷ, ὅτι  χάρις  καί  ἔλεος  ἐν  
τοῖς Ὁσίοις  Αὐτοῦ  καί  ἐπισκοπή  
ἐν  τοῖς  ἐκλεκτοῖς  Αὐτοῦ.  

Σοφίας Σολομῶντος  τό  Ἀνά-
γνωσμα (α’, 15 – στ’, 3). 

 Δίκαιοι εἰς  τόν  αἰῶνα ζῶσι  
καί  ἐν Κυρίῳ  ὁ  μισθός αὐτῶν  
καί  ἡ φροντίς  αὐτῶν  παρά 
Ὑψίστῳ. Διά  τοῦτο  λήψονται  τό  
βασίλειον  τῆς εὐπρεπείας  καί  τό  
διάδημα  τοῦ  κάλλους ἐκ  χειρός  
Κυρίου. Ὅτι τῇ  δεξιᾶ  Αὐτοῦ σκε-
πάσει  αὐτούς  καί  τῷ  βραχίονι  
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ὑπερασπιεῖ  αὐτῶν. Λήψεται  πα-
νοπλίαν  τόν  ζῆλον  Αὐτοῦ καί  
ὁπλοποιήσει  τήν  κτίσιν  εἰς  ἄμυ-
ναν ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται  θώρακα  
δικαιοσύνην καί  περιθήσεται  κό-
ρυθα κρίσιν  ἀνυπόκριτον. Λήψε-
ται  ἀσπίδα ἀκαταμάχητον  ὁσιό-
τητα, ὀξυνεῖ  δέ ἀπότομον  ὀργήν  
εἰς  ρομφαίαν. Συνεκπολεμήσει  
Αὐτῷ  ὁ  κόσμος ἐπί τούς  παρά-
φρονας. Πορεύσονται  εὔστοχοι  
βολίδες ἀστραπῶν  καί  ὡς  ἀπό  
εὐκύκλου  τόξου τῶν  νεφῶν, ἐπί  
σκοπόν ἁλοῦνται  καί  ἐκ πετροβό-
λου  θυμοῦ  πλήρεις  ριφήσονται  
χάλαζαι. Ἀγανακτήσει  κατ’ αὐτῶν  
ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοί  δέ  συ-
γκλήσουσιν  ἀποτόμως· ἀντιστήσε-
ται  αὐτοῖς  πνεῦμα  δυνάμεως καί  
ὡς  λαίλαψ  ἐκλιμήσει  αὐτούς  καί 
ἐρημώσει πᾶσαν  τήν  γῆν  ἀνομία  
καί  ἡ κακοπραγία  περιτρέψει  
θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε  οὗν  
Βασιλεῖς  καί  σύνετε, μάθετε  δι-
κασταί  περάτων  γῆς, ἐνωτίσα-
σθαι  οἱ  κρατοῦντες  πλήθους  καί  
οἱ  γεγαυρωμένοι  ἐπί  ὄχλοις  
ἐθνῶν. Ὅτι ἐδόθη  παρά  Κυρίου  
ἡ  κράτησις  ὑμῖν καί  ἡ  δυναστεία  
παρά  Ὑψίστου.  

 
Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυ-

χῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν 
εἴπωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον (ἅπαξ). 
Κύριε παντοκράτορ ὁ Θεός τῶν 

πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά Σου, 
ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον (ἅπαξ). 
Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 

μέγα ἒλεός Σου, δεόμεθά Σου, 
ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον (ἐκ τρίτου). 
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπι-

σκόπου ἡμῶν (δεῖνος).  
 Κύριε, ἐλέησον (ἐκ τρίτου). 
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν 

ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱε-
ροδιακόνων καὶ μοναχῶν, καὶ 
πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελ-
φότητος.  

Κύριε, ἐλέησον (ἐκ τρίτου). 
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, 

εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπι-
σκέψεως, συγχωρήσεως καὶ 
ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν 
δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν 
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χρι-
στιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ 
παρεπιδημούντων ἐν τῇ (κώμῃ, 
πόλει) ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπι-
τρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερω-
τῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου. 

Κύριε, ἐλέησον (ἐκ τρίτου). 
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μα-

καρίων καὶ ἀοιδίμων κτιτόρων τῆς 
ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ 
πάντων τῶν προαναπαυσαμένων 
πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν 
ἐνθάδε εὐσεβῶς, κειμένων, καὶ 
ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων. 

Κύριε, ἐλέησον (ἐκ τρίτου). 
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν καρπο-

φορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν 
τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, 
κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπὲρ 
τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκ-
δεχομένου τὸ παρὰ Σοῦ μέγα καὶ 
πλούσιον ἔλεος.  

Κύριε, ἐλέησον (ἅπαξ).  
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Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος 
Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν 
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ 
Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων.  

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης:  
Ἀμήν.  
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ 

ἑσπέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυ-
λαχθῆναι ἡμᾶς.  

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 
Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δε-
δοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Ἀμήν.  

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ 
ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ 
δικαιώματά σου.  

Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτι-
σόν με τὰ δικαιώματά σου.  

Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με 
τοῖς δικαιώμασί σου.  

Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν 
αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ 
παρίδῃς.  

Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει 
ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ 
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ὁ Διάκονος: Πληρώσωμεν τὴν 
ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ. 

Κύριε, ἐλέησον.  
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ 

διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ 
χάριτι. 

Κύριε, ἐλέησον.  
Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, 

ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, 

παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα. 
Παράσχου Κύριε. 
Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν 

ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ 
τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρά τοῦ 
Κυρίου αἰτησώμεθα. 

Παράσχου Κύριε.   
Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν 

ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων 
ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτη-
σώμεθα. 

Παράσχου Κύριε. 
Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ 
κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρίου αἰτη-
σώμεθα. 

Παράσχου Κύριε. 
Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς 

ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ 
ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτη-
σώμεθα.  

Παράσχου Κύριε. 
Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς 

ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, 
εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν 
ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χρι-
στοῦ αἰτησώμεθα. 

Παράσχου Κύριε. 
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπε-

ρευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης 
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων 
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ 
ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν 
ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παρα-
θώμεθα. 

Σοὶ, Κύριε. Ὅτι ἀγαθὸς καὶ 
φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ 
σοί τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ 
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ 
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Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

Ὁ Χορός: Ἀμήν. 
Εἰρήνη πᾶσι.  
Καὶ τῷ πνεύματί σου. 
Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ 

κλίνωμεν.  
Σοὶ, Κύριε. 
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ κλίνας 

οὐρανοὺς καὶ καταβὰς ἐπὶ σω-
τηρίᾳ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, 
ἔπιδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ 
ἐπὶ τὴν κληρονομίαν σου. Σοὶ γὰρ 
τῷ φοβερῷ καὶ φιλανθρώπῳ κριτῇ, 
οἱ σοὶ δοῦλοι ὑπέκλιναν τὰς κε-
φαλάς, τοὺς δὲ αὐτῶν ὑπέταξαν 
αὐχένας; οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων 
ἀναμένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ τὸ σὸν 
περιμένοντες ἔλεος, καὶ τὴν σὴν 
ἀπεκδεχόμενοι σωτηρίαν, οὓς 
διαφύλαξον ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ 
κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν καὶ 
τὴν προσιοῦσαν νύκτα, ἀπὸ παντὸς 
ἐχθροῦ, ἀπὸ πάσης ἀντικειμένης 
ἐνεργίας διαβολικῆς, καὶ διαλογι-
σμῶν ματαίων καὶ ἐνθυμήσεων πο-
νηρῶν. 

Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου 
εὐλογημένον καὶ δεδοξασμένον, 
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

Εἰς τόν Στίχον Στιχηρά Προσόμοια.  
 Ἦχος ά. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

Τῶν Ἀναργύρων τῇ μνήμῃ  πά-
ντες συνδράμωμεν,  ἐν καθαρᾷ 
καρδίᾳ  καί ἁγνῷ συνειδότι,  
αὐτοῖς συνεκβοῶντες, χαίροις δυάς  
τῶν ἀσθενούντων ἡ ἴασις·  ὅτι 

ὑμεῖς ἀπειλήφατε ἐκ Θεοῦ,  τήν 
ἐξουσίαν τῶν ἰάσεων. 

Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ 
Αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 
Τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου  καλῶς 

φυλάξαντες,  φιλαργυρίας νόσον,  
ἐκτεμόντες πανσόφως,  ἰᾶσθε 
ἀναργύρως· ὅθεν ὑμῶν  τήν πανσέ-
βαστον ἄθλησιν,  ἀξιοχρέως 
τιμῶμεν· θαυματουργοί,  ἱκετεύ-
σατε σωθῆναι ἡμᾶς. 

 Στίχ. Ἰδού δὴ τί καλόν ἢ τί τερ-
πνόν, ἀλλ’ ἤ τό  κατοικεῖν ἀδελ-
φούς  ἐπί  τῷ αὐτῷ; 
Ὡς παρρησίαν λαβόντες  παρά 

τοῦ μόνου Θεοῦ,  τοῦ ἐλεεῖν καί 
σῴζειν  ἐκ ποικίλων κινδύνων,  λυ-
τρώσασθε τούς πίστει ὑμνοῦντας 
ὑμᾶς,  θεοφόροι Ἀνάργυροι·  καί 
ἐκ παθῶν καί κινδύνων καί πειρα-
σμῶν,  ψυχῆς ἅμα καί τοῦ σώμα-
τος. 

Δόξα Πατρὶ...Ἦχος πλ. β´. 

Πάντοτε ἔχοντες Χριστόν,  ἐνερ-
γοῦντα ἐν ὑμῖν  Ἅγιοι Ἀνάργυροι,  
θαυματουργεῖτε ἐν κόσμῳ,  ἀσθε-
νοῦντας θεραπεύοντας·  καί γάρ τό 
ἰατρεῖον ὑμῶν,  πηγή ὑπάρχει ἀνε-
ξάντλητος·  ἀντλουμένη δέ μᾶλλον 
ὑπερεκβλύζει  καί χεομένη περισ-
σεύεται·  καθ᾿ ἑκάστην κενουμένη 
καί πληθυνομένη,  πᾶσι χορηγοῦσα 
καί μή λειπομένη·  καί οἱ ἀρυόμε-
νοι κορέννυνται ἰάματα  καί αὕτη 
διαμένει ἀδαπάνητος·  τί οὖν ὑμᾶς 
καλέσωμεν;  θεράποντας ἰατρούς  
ψυχῶν τε καί σωμάτων;  ἰατῆρας 
παθῶν ἀνιάτων;  δωρεὰν ἰωμένους 
ἅπαντας;  εἰληφότας χαρίσματα;  
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παρά τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,  τοῦ 
παρέχοντος ἡμῖν τό μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον  
Ἦχος πλ. β' 

Τριήμερος ἀνέστης Χριστέ. 
 Μετάνοιαν οὐ κέκτησαι,  

ψυχὴ ἀμετανόητε,  τί βραδύνεις;  
τοῦ θανάτου ἡ τομή ἐγγίζει  καί τό 
τέλος ἐφέστηκεν ὡς κλέπτης·  τῇ 
Θεοτόκῳ δράμε, πρόσπεσον. 

ΙΕΡΕΥΣ: Νῦν ἀπολύεις τὸν 
δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ 
ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ 
ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ 
ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον 
πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς 
ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν 
λαοῦ σου Ἰσραήλ. 

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἅγιος ὁ Θεός, 
Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, 
ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ΄).  

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...  
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.  
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις 

ἡμῶν,  
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς 

ἀνομίας ἡμῖν.  
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς 

ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ 
ὀνόματός σου.  

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, 
Κύριε, ἐλέησον.  

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...  
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά 
σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς 
ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ 
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς 

ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ 
μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονη-
ροῦ. ὁ ἱερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βα-
σιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα 
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.  
ὁ ἱερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία 

καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πα-
τρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.  
Ἀπολυτίκιον 

 Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´. 
 Ἅγιοι Ἀνάργυροι καί θαυ-

ματουργοί,  ἐπισκέψασθε τάς 
ἀσθενείας ἡμῶν·  δωρεάν ἐλάβετε,  
δωρεάν δότε ἡμῖν. 

 Ἀπολυτίκιον ἄλλον.  
Ἦχος γ´. Θείας Πίστεως. 

Δόξα Πατρὶ... 
Θείου Πνεύματος τῇ χειρουργίᾳ,  

θεραπεύετε παντοίας νόσους,  σύν 
τῷ Κοσμᾶ Δαμιανέ, οἱ Ἀνάργυροι·  
ὁ γάρ Σωτήρ ἰατροὺς ὑμᾶς ἔδειξεν,  
εἰς περιποίησιν πάντων καί ἴασιν·  
ὅθεν ῥύσασθε παθῶν, δυσχεριῶν 
καί θλίψεων,  τούς πόθῳ τῷ ναῷ 
ὑμῶν προστρέχοντας. 

Καὶ νῦν...  
Ἦχος γ́. Θεοτοκίον 

Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σω-
τηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀνυ-
μνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε, ἐν τῇ 
σαρκὶ γὰρ τὴ ἐκ σοῦ προσληφ-
θείση, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ 
διὰ Σταυροῦ καταδεξάμενος 
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πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, ἐκ 
φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος.  

 
Ἀπόλυσις 

ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία!  
Ὁ Ἀναγνώστης: Εὐλόγησον.  
ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ὤν εὐλογητὸς Χρι-

στὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώ-
νων.Ἀμήν.  

Ὁ Ἀναγνώστης: Στερεώσαι, Κύριος 
ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον 
πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ 
Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ χώρᾳ, νήσῳ, 
κώμη, Μητροπόλει, Ἐνορία ταύτῃ 
εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.  

ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπεραγία Θεοτόκε 
σῶσον ἡμᾶς.  

Ὁ Ἀναγνώστης: Τὴν τιμιωτέραν 
τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν 
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν 
ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε-
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν.  

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ 
ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα Σοι.  

Ὁ Ἀναγνώστης: Δόξα Πατρὶ καὶ 
Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύματι, καὶ νῦν 
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν. Κύριε ἐλέησον, Κύ-
ριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον. Πάτερ 
Ἅγιε εὐλόγησον.  

ΙΕΡΕΥΣ: Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς 
Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς 
παναχράντου καὶ παναμώμου 
ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· δυνάμει τοῦ 
τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· 
προστασίαις τῶν τιμίων, ἐπουρα-

νίων δυνάμεων ἀσωμάτων· ἱκεσί-
αις τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου, προφή-
του προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ 
Ἰωάννου· τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ 
πανευφήμων ἀποστόλων, τῶν 
ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων 
μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφό-
ρων πατέρων ἡμῶν· τοῦ ἁγίου (τοῦ 
ναοῦ)· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεο-
πατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης· τοῦ 
ἁγίου(τῆς ἡμέρας), οὖ καὶ τὴν μνή-
μην ἐπιτελοῦμεν,  καὶ πάντων τῶν 
ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς 
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.  

ΙΕΡΕΥΣ: Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων 
πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χρι-
στέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ 
σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. 
Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   

Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 

Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

Κουλούρας Βέροιας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


