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29-10-2022 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

† Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος 
Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας, καὶ τοῦ Ὁσίου 

Πατρὸς ἡμῶν Ἀβραμίου. 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἦχος δ΄. 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 
Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν 
αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Στίχ,β΄. Πάντα τὰ ἔθνη 
ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν… 

Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 
αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος  δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἀσκήσει ἐκλάμψασα, ὥσπερ 
παρθένος  σεμνή, ἀθλήσεως αἵμα- 
σι, τὴν τῆς ἁγνείας στολήν, ἐνθέως 
ἐφοίνιξας·   ὅθεν    Ἀναστασία,     
ὡς Ὁσία  καὶ   Μάρτυς, χάριτας  
ἰαμά- των, ἀπαστράπτεις  τῷ κό-
σμῳ, πρεσβεύουσα τῷ Σωτῆρι, 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Δόξα Πατρὶ…  τὸ ὡς ἄνω.  
Καὶ νῦν… Θεοτοκίον 

Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ 
Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον, 
διάσού Θεοτόκε τοὶς ἐπὶ γῆς πε-
φανέρωται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ 
ἑνώσει σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν 
ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμε-
νος, δι' οὗ ἀναστήσας τὸν πρω-
τόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 
Ἦχος  α΄. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

Νεότητος ἀκμήν, παριδοῦσα 
Ὁσία,  ἐκδέδωκας σαυτήν,  ἀρετῶν 
τῇ  ἀσκήσει,  καὶ   ἤνυσας  στεῤῥό- 
τατα,   μαρτυρίου τὰ  σκάμματα· 
ὅθεν σήμερον, Ἀναστασία  θεό- 
φρον,  ἐορταζοντες,  τὴν   φωτοφό- 
ρον  σου  μνήμην, Χριστὸν μεγαλύ- 
νομεν. 

Δόξα.  Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Ἀφράστως τὸν  Χριστόν, ἀπεκύ- 

ησας μόνη, καὶ  ἔμεινας Ἁγνή, μετὰ 
τὸν   τόκον  Παρθένος,  ὡς   ἧς   
πρὸ τόκου Ἄχραντε, Θεοτόκε 
Πανύ- μνητε· ὅθεν πρέσβευε, ὑπὲρ 
ἡμῶν δυσωποῦμεν, τὸν ἐκλάμψα-
ντα, ἐκ τῶν ἁγνῶν σοῦ  λαγόνων, 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 
Ἦχος  δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ὀδόντων  ἐκρίζωσιν, καὶ   τῶν 
ὀνύχων σεμνή, χείρων τὴν ἀφαί- 
ρεσιν, καὶ  τῶν ὁδῶν ἀπηνῶς, ὑπέ- 
στης στεῤῥότατα· ὅθεν Ἀναστα- 
σία, ἐξεπλάγησαν πάντες, βλέπον- 
τες  τὴν   πολλήν  σου,    καρτερίαν 
Ἁγία,  δι’   ἧς   παρὰ Χριστοῦ,  λαμ 
πρῶς τεθαυμάστωσαι. 
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Δόξα.  Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Ἀγγέλων Βασίλισσα, καὶ  σωτη- 

ρία βροτῶν, ἐδείχθης Πανύμνητε, 
οἵάπερ   Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ  πάν- 
των δεσπόζοντος· ὅθεν τῆς οὐρα- 
νίου,  βασιλείας πολίτην,  δεῖξόν με 
Θεοτόκε, διὰ  βίου   ἀμέμπτου,  τὸν 
πίστει  ἀφορῶντα,  πρὸς  τὴν   σὴν 
χρηστότητα. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 
Ἦχος  πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον. 

Ἐν ἀσκήσει μὲν πρῴην ἐχθρὸν 
νικήσασα, ἐν  ἀθλήσει τὸ δεύτερον 
δὲ   ἠρίστευσας,  καὶ  ἐδόξασας  
Χρι- στὸν οἰκείοις  μέλεσι, καλλι-
πάρθενε σεμνή, Ἀναστασία θαυμα-
στή, Ἀγγέλων ἡ συμπολῖτις, μεθ’ 
ὧν δυσώπει ἀπαύστως,  ἐλεηθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα.  Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Τὸν Σωτῆρα τῶν ὅλων κυοφο- 

ρήσασα, ὑπὲρ κατάληψιν  Κόρη  
εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, τὴν ἀρχαίαν 
τοῦ Ἀδὰμ ἀρὰν ἠφάνισας, ὅθεν 
ὑμνοῦ- μέν σε  Ἁγνή, ὡς Μητέρα 
τοῦ Θεοῦ, καὶ  πάντων βροτῶν 
προστάτιν, ὡς διασῴζουσαν πά-
ντας,  ἐκ  κατωδύνων  περιστά-
σεων . 

Τὸ ά Ἀντίφωνον τοῦ δ´  ἤχου. 
Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ 
με πάθη· ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ 
σῶσον Σωτήρ μου. (δίς) 

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, 
πυρὶ  ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι. (δίς) 

Δόξα. 
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζω-

οῦται,  καὶ καθάρσει ὑψοῦται,  λα-
μπρύνεται,  τῇ τριαδικῇ μονάδι  ἱε-
ροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ 

τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,  
ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωο-
γονίαν. 

Προκείμενον. Ψαλμὸς ριγ´ 113 
Ὑπομένων  ὑπέμεινα  τὸν Κύ-

ριον καὶ προσέσχε μοι. (δίς) 
Στίχ.: Καὶ ἐστησεν ἐπὶ πέτραν 

τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ 
διαβήματά μου. 

Ὑπομένων  ὑπέμεινα  τὸν Κύ-
ριον καὶ προσέσχε μοι.  

 
Ἡ Τάξις τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου 

Ἦχος β΄. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον. 

Εὐαγγέλιον  τῶν   δέκα  Παρθένων, 
ζήτει τῷ Σαββάτῳ ιζ΄ Ματθαίου. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
Καὶ εὐθὺς ὁ Ν΄ Ψαλμὸς χῦμα.  

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον 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 ἁμαρτία μου 
ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 
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Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις 
ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ 
ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας 
σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθα-
ρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 
χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 
εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα 
τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας 
τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ 
ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνι-
σον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου 
τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ 
σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμο-
νικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαι-
οσύνην σου. 

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

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 
ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντε-
τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμ-
μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 
οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ 

σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω 
τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους. 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος β΄ 
Ταῖς τῆς Ἀθληφόρου, πρε-

σβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ 
πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν… 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ 
τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄ 
Ἀσκητικῇ πολιτείᾳ ἐμπρέψασα, 

ἀθλητικοῖς καμάτοις ἐλάμπρυνας, 
τῆς ἁγνείας τὸ κάλλος, Ὁσιομάρ- 
τυς Ἀναστασία,  καὶ  οἰκείοις  
αἵμασι φοινιχθεῖσα, ὡς  θῦμα 
εὐπρόσδεκτον,  καὶ   προσφορὰ  
λογική, Χριστῷ προσενήνεξαι. 
Αὐτὸν ἱκέτευε δεόμεθα,  διδόναι   
ἡμῖν   πταισμάτων  λύσιν, καὶ  τῆς  
ἄνω βασιλείας ἀξιωθῆναι.  

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… 
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 
Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 

Εἶτα  οἱ  Κανόνες·  τῆς  Θεοτόκου 
ΚΑΝΟΝΕΣ 

 ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄ Ὁ Εἱρμὸς. 
Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, 

καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν δια-
φυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα, Τῷ 
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Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ἄσωμεν. 
Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, 

καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν δια-
φυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα, Τῷ 
Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ἄσωμεν. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Πολλοῖς συνεχόμενος πειρα-
σμοῖς, πρὸς σὲ καταφεύγω, σω-
τηρίαν ἐπιζητῶν, Ὢ Μῆτερ τοῦ 
Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν 
καὶ δεινῶν με διάσωσον. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Παθῶν με ταράττουσι προσβο-
λαί, πολλῆς ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί 
μου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, Κόρη, 
τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ 
σου, Πανάμωμε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς.   

Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεόν, 
δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί με 
τῶν δεινῶν, σοὶ γὰρ νῦν προ-
σφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν 
καὶ τὴν διάνοιαν. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς.   

Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυ-
χήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας 
τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον, μόνη Θε-
ομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λο-
χεύτρια. 

καὶ  τῆς Ἁγίας β΄ 
Ὁ  α΄ ἐκ τοῦ Μηναίου,  ᾨδὴ  α' 

Ἦχος  πλ.δ'. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ 
Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 

ὑπέρ ἡμῶν. 
Ταύτην  τὴν   φωτοφορον,  μνή- 

μην σου  γεραίροντι  Θεόνυμφε, φω 

τισμὸν μοι παράσχου, τῆς ψυχῆς 
μου τὸ σκότος διώκουσα. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Ὅλην ἀπὸ  σπαργάνων, σεαυ-
τὴν   ἀνέθηκας  τῷ   Κτίστῃ   
σου,καὶ  πυρὶ ἐγκρατείας, τὰ τοῦ 
σώματος πάθη κατέφλεξας. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Ὕψος  πρὸς μαρτυρίου, Μάρ-
τυς ἀνηνέχθης   ἀφειδήσασα,   τῆς 
σαρκὸς καὶ θαλάμων, νοητῶν ὡς 
παρθένος ἠξίωσαι. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Σὲ τὴν  οὐρανομήκη, κλίμακα  ἐν 
ᾗ Θεὸς  ἐπεστήρικτο, τοὺς βροτοὺς 
οὐρανίους, ἐργαζόμενος Κόρη γε-
ραίρομεν. 

Καὶ ὁ β΄,  ᾨδὴ  α. 
Ἦχος  πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Ῥώμην ἐξαίτει καὶ  ἰσχύν μοι 
ἄνωθεν, Ἀναστασία σεμνή, παρὰ 
τοῦ  Σωτῆρος, καὶ   φῶς θεῖον  δί-
δου μοι, ὅπως ὑμνήσω ἔνδοξε, τῶν 
λαμπρῶν  σοῦ    ἀγώνων, τὰ  ὑπὲρ 
φύσιν παλαίσματα, δι’ ὧν ὥσπερ 
φῶς κόσμῳ ἔλαμψας. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Ὡς τετρωμένη τοῦ Χριστοῦ τῳ 
ἔρωτι, ἀπὸ  νεότητας,  κοσμικὴν ἀ- 
πάτην,   νουνεχῶς ἐμίσησας,   Ἀνα- 
στασία πάνσεμνε, καὶ  ἀσκήσεως 
πόνοις, σαυτὴν ἐκδοῦσα ἠρίστευ- 
σας, ἐν ἀθλητικοῖς ἀγωνίσμασι. 

Δόξα...  
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Μαρτυρικοῖς ἠγλαϊσμένη κάλ- 
λεσι, νύμφη  περίδοξος,  τοῦ Σωτῆ- 
ρος ὤφθης, τοῦ ἐχθροῦ νικήσασα, 
Ἀναστασία πάνσεμνε, τὸ μαινό- 
μενον θράσος, ἐνδεδυμένη τὴν  δύ- 
ναμιν,  ἄνωθεν  Χριστοῦ τοῦ  Νυμ- 
φίου σου. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Ἡ  ὑπὲρ φύσιν ἐν  γαστρὶ χωρή-

σασα, τὸν ἀπερίληπτον, καὶ Θεὸν  
τῶν ὅλων, καὶ  ὡς βρέφος τέξασα, 
ἡμᾶς ἀποκαθαίροντα,  τῆς ἀρχαίας 
κατάρας, Εὐλογημένη Πανύμνητε, 
σῶζε τοὺς πιστῶς σε δοξάζοντας. 

Ὠδὴ γ΄ . 
Κανὼν τῆς Θεοτόκου. 
ᾨδή γ΄. Ἦχος πλ. δ΄ 

Ὁ Εἱρμὸς. 
Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ 

Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δο-
μῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ 
ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, 
μόνε φιλάνθρωπε. 

Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ 
Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δο-
μῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ 
ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, 
μόνε φιλάνθρωπε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς 
ἐμῆς τίθημι, Σέ, Θεογεννῆτορ, Παρ-
θένε, σὺ με κυβέρνησον, πρὸς τὸν 
λιμένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, 
τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνη 
πανύμνητε.   

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν 
τάραχον, καὶ τῆς ἀθυμίας τὴν 
ζάλην, διασκεδάσαι μου, σὺ γάρ, 
Θεόνυμφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς 
γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, 
μόνη πανάχραντε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν 
καλῶν αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν 
πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον, πάντα 
γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν Ἰσχύϊ, 
τὸν Χριστὸν κυήσασα, Θεομακάρι-
στε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ σον 
ἡμᾶς. 

Χαλεπαῖς ἀῤῥωστίαις, καὶ νοσε-
ροῖς πάθεσιν, ἐξεταζομένῳ, Παρ-
θένε, σὺ μοι βοήθησον, τῶν 
Ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ σε 
γινώσκω, θησαυρόν, Πανάμωμε, 
τὸν ἀδαπάνητον. 

ᾨδὴ  γ'. 
Σὺ εἶ τὸ στερέωμα 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Ἵστασο πρὸ βήματος, τυραν- νι-
κοῦ  Χριστὸν ἔνδοξε, τὸν ποιητήν, 
πάντων  καὶ   Δεσπότην,  Θεὸν   Λό 
γον κηρύττουσα. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Κάλλος τὸ ἐγκάρδιον, τῇ ὁρατῇ 
μορφῇ  Ἔνδοξε, διαδοθέν,  σὲ 
ὡραιοτάτην, τοῖς ὁρῶσιν ὑπέφαι-
νεν. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Ὄλβον ἀναφαίρετον, τῶν ἰαμά-
των σοι   δίδωσι,  Κόρη  Χριστός, 
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οὗ Ἀναστασία,  τὴν  πτωχείαν  
ἠγάπησας. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Ὕλην    τῶν    πταισμάτων  μου, 
σῶν πρεσβειῶν πυρὶ σύμφλεξον, 
Μήτηρ   Θεοῦ,     δρόσον   μοι    τὴν 
θείαν, τῆς ἀφέσεως φέρουσα. 

Ἕτερος. 
Ὁ στερεώσας κατ ἀρχάς. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Νενευρωμένη τοῦ  Χριστοῦ, τῇ 
ἀηττήτῳ δυνάμει, πρὸς ἀθλήσεως 
ἐχώρησας πόνους, καὶ  καθεῖλες 
τοῦ ἐχθροῦ, Ἀναστασία πάνσεμνε, 
τὴν δυναστείαν    πᾶσαις    ἀθλη-
τικαῖς σου  ἐνστάσεσι. 

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ  πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Δόξαν τὴν θείαν τοῦ Χριστοῦ, 
ὁμολογοῦσα εὐτόνως, πρὸ βημά- 
των δυσσεβῶν καλλιμάρτυς,  καθυ- 
πέστης  ἀνδρικῶς, βασάνων  τὴν 
δριμύτητα, Ἀναστασία πόθῳ, πυρ-
πολουμένη τοῦ Κτίστου σου. 

Δόξα...  
Ἰδὼν  διώκτης ὁ πικρός, τὴν καρ-

τερίαν σου  Μάρτυς, ἐπὶ πλεῖον 
ταῖς βασάνοις ἐχώρει, καὶ αἰκίζων 
ἀπηνῶς, τὸ ἁπαλὸν σαρκίον σου, 
ουκ  ἴσχυσε  συλλῆσαι, τὸν  θησαυ- 
ρὸν  τῆς καρδίας σου. 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Δεδοξασμένη Μαριάμ, Παντο- 

βασίλισσα Κόρη, ἡ Θεὸν  ἀναλλοι- 
ώτως τεκοῦσα μετὰ  σώματος Ἁ- 
γνή, σωματικῶν μὲ λύτρωσαι, πα- 
θῶν καὶ  τὴν ψυχήν μου, φόβῳ τῷ 
θείῳ καθήλωσον. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 

Κάθισμα. 
Ἦχος  α'. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ 

Ἐκ  βρέφους  τῷ  Θεῷ,  ἀνετέ-
θης Ὁσία,   νεκρώσασα  σαρκός,  
ἐγκρατείᾳ τὰ πάθη, εἰς  ὕψος δ'  
ἀνέδραμες,  μαρτυρίου περίδοξον, 
ἐναθλήσασα,   Ἀναστασία    νομί-
μως,    καὶ τόν δράκοντα, καταβα-
λοῦσα εἰς χάος, δυνάμει τοῦ Πνεύ-
ματος. 

Δόξα.  Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Τὴν βάτον ἣν Μωσῆς, ἀκατά-

φλεκτον  εἶδε,  τὸ ὄρος  τοῦ Θεοῦ, 
τὴν ἁγίαν νεφέλην, σκηνὴν τὴν 
ἀμόλυντον, τὴν θεόδεκτον τρά- πε-
ζαν, τὸ παλάτιον,  τοῦ ὑψηλοῦ Βα-
σιλέως, τὴν  ὁλόφωτον, καὶ  ἀδιό-
δευτον πύλην,  Παρθένον ὑμνοῦμέν 
σε. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  

Κοντάκιον. 
Ἦχος  γ'. Ἡ Παρθένος σήμερον 

 Παρθενίας νάμασι, καθγνι-
σμένη  ὁσία,  μαρτυρίου αἵμα-
σιν,  Ἀναστασία     πλυθεῖσα,     πα-
ρέχεις τοῖς ἐν ἀνάγκαις τῶν νοση-
μάτων, ἴασιν  καὶ  σωτηρίαν  τοῖς  
προσι- οῦσιν, ἐκ  καρδίας·  ἰσχὺν  
γὰρ νέμει, Χριστὸς ὁ βρύων, χάριν 
ἀέναον. 

Ὁ Οἶκος. 
Ἀνατεθεῖσα τῷ Χριστῷ, ἐν θε- 

ολήπτῳ γνώμῃ, κατηκολούθησας 
αὐτῷ, ἀπεριτρέπτῳ λογισμῷ, παρ- 
θένε θεοφόρε· καὶ Σοφίας τῆς σε- 
μνῆς   γεωργηθεῖσα    τοῖς    λόγοις, 
καρποφορίαν ἀθλητικήν, δαψιλῶς 
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τῇ  Ἐκκλησίᾳ  ἐξήνεγκας,   Χρι-
στοῦ γὰρ ὁμολογήσασα τὸ ὄνομα, 
καὶ τυράννων μὴ πτοηθεῖσα τὴν 
δύναμιν,    πολυειδέσι  βασάνοις  
ὡμίλησας, καὶ  τομὰς καὶ  κακώ-
σεις τῶν μελῶν   ὑπέμεινας,   κρα-
ταιουμένη τῷ   πόθῳ  τοῦ  νυμφίου 
σου,   Ἀναστασία  Ὁσία   καὶ  
Μάρτυς   ἀήττητε, καὶ  ἐν  πᾶσι 
νικηφόρος ὀφθεῖσα,  καὶ   ἐν   θαύ-
μασι  δοξασθεῖσα, πᾶσι  βοηθεῖς  
τοῖς   καλοῦσί  σε,   ἰσχὺν γὰρ νέμει  
σοι Χριστός, ὁ βρύων χάριν ἀέν-
ναον. 

Συναξάριον. 
Τῇ ΚΘ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη 

τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Ἀνα-
στασίας τῆς Ῥωμαίας. 

Στίχοι 
Κάρας τομὴν ἤνεγκε ῥώμῃ καρ-

δίας, 
Βλάστημα Ῥώμης, Μάρτυς Ἀνα-

στασία. 
Τλῆ δὲ Ἀναστασίη ἐνάτη ξίφος 

εἰκάδι ὀξύ. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη του 

Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀβραμίου, καὶ 
Μαρίας τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ. 

Στίχοι 
Σαρκὸς νεκρώσας Ἀβράμιε πᾶν 

μέλος, 
Θανὼν συνοικεῖς τοῖς ἀσάρκοις 

Ἀγγέλοις. 
Ἀφεῖσα σαρκὸς τοὺς ἐραστὰς 

Μαρία, 
Ψυχῶν ἐραστῇ μυστικῶς περι-

πλέκῃ. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 

Ἁγίου Μάρτυρος Κυρίλλου. 
Στίχοι 

Ὑπόσχεσιν μέλλοντος οὖσάν μοι 
στέφους, 

Κύριλλος οἶδα τὴν ἀπειλὴν τοῦ 
ξίφους. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος 
Σάββας ὁ Στρατηλάτης ἔνθεν 
κἀκεῖθεν κεντηθείς, τελειοῦται. 

Στίχοι 
Σάββας κατ' ἄμφω κλήσεως 

μέρη Σάββας, 
Ὅθεν κατ' ἄμφω νύττεται 

λόγχαις μέρη. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς 

ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Ἄννης, τῆς με-
τονομασθείσης Εὐφημιανός. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς 
Ἁγίας Μάρτυρος Μελιτηνῆς. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, 
ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Καταβασίες 
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου…  

Ὠδὴ α΄.  Ἦχος δ΄. 
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρω-

θήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον 
ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ 
ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, 
καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύ-
ματα. 

ᾠδὴ γ’ 
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, 

ὡς ζῶσα καὶ ἄφθορος πηγή, θίασον 
συγκροτήσαντας πνευματικὸν 
στερέωσον, καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου 
στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ᾠδὴ δ’ 
Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, 

τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρκώσεως, σοῦ 
τοῦ Ὑψίστου, ὁ Προφήτης, Ἀββακούμ, 
κατανοῶν ἐκραύγαζε. Δόξα τῇ 
δυνάμει σου Κύριε. 

ᾠδὴ ε’  
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Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ 
δόξῃ σου, σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρ-
θένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν ἐπὶ πάντων 
Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι 
τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βραβεύο-
ντα. 

ᾠδὴ Ϛ’ 
Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, 

τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς 
Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κρο-
τήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Θεὸν 
δοξάζοντες. 

ᾠδὴ ζ’ 
Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ 

θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα, ἀλλὰ 
πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσα-
ντες, χαίροντες ἔψαλλον, 
Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, 
καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

ᾠδὴ η’ 
Στίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί 

προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ 

τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε 
μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ ἐνεργούμε-
νος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, ἀγείρει 
ψάλλουσαν. Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ 
ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας. 

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ 
φωτὸς… 

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ( Ἦχος δ΄ ) 
Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν 

Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά 
μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα-
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ 

γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα 

ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις 
αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 

βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 

θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-

δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, κα-
θὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Καταβασία. ᾨδὴ θ΄. 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτῳ τῷ 
πνεύματι, λαμπαδουχούμενος, πα-
νηγυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων, φύσις 
γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια, τῆς 
Θεομήτορος, καὶ βοάτω. Χαίροις 
παμμακάριστε, Θεοτόκε ἁγνή, ἀει-
πάρθενε. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὃτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνά-

μεις...  
Ἐξαποστειλάριον. 

Ἦχος γ΄. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 
Μοναζουσῶν τὸ κλέος, καὶ 

ὡραιότης   Μαρτύρων,   Ἀναστα-
σία σὺ  ὤφθης,  ἐν  παρθενίᾳ 
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ἀσκοῦσα, καὶ     καρτερῶς   ἐνα-
θλοῦσα,   ὑπὲρ Χριστοῦ τῆς ἀγά-
πης. 

Ἕτερον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε . 
Ἀθλητικῶς   ἠρίστευσας,   ἐν 

ἁπαλῷ τῷ σώματι, καὶ  τὸν ἀρχέ- 
κακον  ὄφιν,  Ἀναστασία   κα-
θεῖλες· διό    σε    ἀντημείψατο,   
θαυμάτων ταῖς  δυνάμεσιν, ὁ  σὸς 
νυμφίος Κύριος, ᾧ πρέσβευε Ἀθλη-
φόρε, ὑπὲρ τῶν σὲ ἀνυμνούντων.  

Θεοτοκίον. 
Χριστὸν τὸν πολυέλεον, καὶ Βα-

σιλέα Κύριον,  ὅν  ἔτεκες Θεοτόκε, 
ἐκ τῶν ἁγνῶν σοῦ  αἱμάτων, ἀπαύ- 
στως καθικέτευε,  δοῦναι πταισμά- 
των ἄφεσιν, τοῖς  πόθῳ σε  δοξά-
ζου- σι, καὶ  καταφεύγουσι Κόρη, 
τῇ κρα- ταιᾷ σου  πρεσβείᾳ. 

ΑΙΝΟΙ.  Ἦχος  α΄. 
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ-
ριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγε-
λοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος 
τῷ Θεῷ. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-
ναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Ἀπὸ νεότητος  Μάρτυς Χριστὸν 
ἠγάπησας, καὶ ἐγκρατείας πόνοις, 
καὶ  μαρτυρίου ἄθλοις, ἐδόξασας 
τὸ Πάθος αὐτοῦ  τὸ σεπτόν, 
ἀνενδό- τῳ φρονήματι, Ἀναστασία 

καὶ μέτοχος τῆς αὐτοῦ, Ἀναστά-
σεως γεγένησαι. 

Στίχ.  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ-
πιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ 
καὶ κιθάρᾳ. 

Τοὺς   σπαραγμοὺς  τῆς   σαρ-
κός σου  καὶ τὰς τομὰς τῶν μελῶν, 
ὑπέμεινας ἀνδρείως, τοῦ Σωτῆρος 
πόθῳ, σεμνὴ Ἀναστασία· ὅθεν πολ-
λῶν χαρισμάτων ἠξίωσαι, καὶ ἀνα-
βλύζεις θαυμάτων τὴν  δωρεάν, 
τοῖς πιστῶς σὲ μακαρίζουσι. 

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

Ἀκαταπλήκτῳ καρδίᾳ ὁμο-
λογοῦσα Χριστόν, ὀνύχων καὶ  ὀδό-
ντων, τὴν ἐκρίζωσιν φέρεις, σεμνὴ 
Ἀναστασία καὶ  τῶν χειρῶν, καὶ 
ποδῶν τὴν ἀφαίρεσιν διὸ  λαμπρῶς 
ἐδοξάσθης παρὰ  Χριστοῦ,  τοῦ 
νυμφίου σου  πανθαύμαστε. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβά-
λοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ 
αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  

Παρθένων ὤφθης λαμπρότης 
καὶ  τῶν Ὁσίων σεμνή, καὶ  Παρθε- 
νομαρτύρων, ἐγκαλλωπισμα θεῖον, 
ἀθλήσασα  νομίμως ὑπὲρ Χριστοῦ, 
καὶ  ἐχθρὸν καταισχύνασα, Ἀνα- 
στασία, διό σε ἀσματικῶς, ἀνυ- 
μνοῦμεν καὶ  γεραίρομεν. 

 Δόξα.  Ἦχος  πλ. α΄. 
Παρθενομάρτυς πολύαθλε, τίς 

σου  τοὺς ἀγῶνας, κατ ἀξίαν ἐπαι- 
νέσεται; ἐν  γυναικείῳ γὰρ  σώ-
ματι, πρὸς  ἀθλητικοὺς  ἀγῶνας  
ἐχώρησας, καὶ  πάντας ἐξέπληξας, 
τῇ ὑπερφύει καρτερία σου,  ὡς γὰρ 
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ἄσαρκος ὑπέμεινας, τοὺς πολυει-
δεῖς αἰκισμούς, καὶ  τὰς ἐκτομὰς 
τοῦ σώματος,  καὶ   ἀνωτέρα  
ὤφθης, πυρὸς καὶ  σιδήρου. Ἀλλ’  
ὦ Ἀναστασία  ὁσιομάρτυς, τῷ 
ἀθανάτῳ σοῦ  νυμφίῳ Χριστῷ πρέ-
σβευε, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε Παρ-

θένε, καὶ δοξάζομέν σε, οἱ πιστοὶ 
κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσει-
στον, τὸ τεῖχος τὸ ἄρρηκτον, τὴν 
ἀρραγῆ προστασίαν, καὶ κατα-
φυγήν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Δοξολογία Μεγάλη.  Ἦχος 
Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν 
σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν 
μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μο-
νογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον 
Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, 
ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον 
ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 
κόσμου. 

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

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

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω 
σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς 
τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 

αἰῶνος. 
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι 
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, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, 
ἐν γενεᾷ 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 Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ 
φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε. 

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

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

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

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 
Πνεύματι. 

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

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

Ἦχος  δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
Ἀσκήσει ἐκλάμψασα, ὥσπερ 

παρθένος  σεμνή, ἀθλήσεως αἵμα- 
σι, τὴν τῆς ἁγνείας στολήν, ἐνθέως 
ἐφοίνιξας·   ὅθεν    Ἀναστασία,     
ὡς Ὁσία  καὶ   Μάρτυς, χάριτας  
ἰαμά- των, ἀπαστράπτεις  τῷ κό-
σμῳ, πρεσβεύουσα τῷ Σωτῆρι, 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
ΑΝΤΙΦΩΝΑ ( τῆς ἑορτῆς) 

Ἀντίφωνον Α΄ 
Ἦχος β´. 

Στίχ.Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ 
ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ.Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας 
τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ 
βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 
πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ 
τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-

οτόκου… 
Ἀντίφωνον Β΄. Ἦχος β´. 

Στίχ. Αἴνει, ἡ ψυχή μου τὸν 

Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ 
μου ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως 
ὑπάρχω. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.  Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς 
Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς 
αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. Τὸν ποιήσαντα τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν 
καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν 
αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεάν. 

Σῶσον, ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Δόξα Πατρὶ… Καὶ νῦν… 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ κα-
ταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 
ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
σταυρω-θείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν 
τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμε-
νος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ΄ 
Ἦχος δ΄. 

Στίχ. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν 
Κύριον, καὶ προσέσχε μοι. 
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Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος  δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἀσκήσει ἐκλάμψασα, ὥσπερ 
παρθένος  σεμνή, ἀθλήσεως αἵμα- 
σι, τὴν τῆς ἁγνείας στολήν, ἐνθέως 
ἐφοίνιξας·   ὅθεν    Ἀναστασία,     
ὡς Ὁσία  καὶ   Μάρτυς, χάριτας  
ἰαμά- των, ἀπαστράπτεις  τῷ κό-
σμῳ, πρεσβεύουσα τῷ Σωτῆρι, 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν 
τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ 
διαβήματά μου. 

Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος  δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἀσκήσει ἐκλάμψασα, ὥσπερ 
παρθένος  σεμνή, ἀθλήσεως αἵμα- 
σι, τὴν τῆς ἁγνείας στολήν, ἐνθέως 
ἐφοίνιξας·   ὅθεν    Ἀναστασία,     
ὡς Ὁσία  καὶ   Μάρτυς, χάριτας  
ἰαμά- των, ἀπαστράπτεις  τῷ κό-
σμῳ, πρεσβεύουσα τῷ Σωτῆρι, 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Μικρὰ Εἴσοδος. 
Εἰσοδικὸν 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς 
Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,,  
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος  δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἀσκήσει ἐκλάμψασα, ὥσπερ 
παρθένος  σεμνή, ἀθλήσεως αἵμα- 
σι, τὴν τῆς ἁγνείας στολήν, ἐνθέως 
ἐφοίνιξας·   ὅθεν    Ἀναστασία,     
ὡς Ὁσία  καὶ   Μάρτυς, χάριτας  
ἰαμά- των, ἀπαστράπτεις  τῷ κό-
σμῳ, πρεσβεύουσα τῷ Σωτῆρι, 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 

Κοντάκιον  Ἦχος β΄ 
Προστασία τῶν Χριστιανῶν 

ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν 
Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς 
ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ 
πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν 
βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυ-
γαζόντων σοι. Τάχυνον εἰς πρε-
σβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ 
προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν 
τιμώντων σε. 

Τρισάγιον Ἀποστόλου 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  γ΄  
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι.  
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  
Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
Δύναμις. 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
Προκείμενον ἦχος γ΄. 

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς 
ἁγίοις αὐτοῦ.  

Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε 
τὸν Θεόν.  

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύ-
λου τὸ Ἀνάγνωσμα.  3:23-29, 4:1-5 

Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν 
πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα 
συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλου-
σαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε 
ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν 
εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δι-
καιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς 
πίστεως οὐκ ἔτι ὑπὸ παιδαγωγόν 
ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε 
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διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
Ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβα-
πτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε· 
οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ 
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι 
ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς 
εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ 
ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ 
σπέρμα ἐστέ, καὶ κατ’ ἐπαγγελίαν 
κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ’ ὅσον 
χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, 
οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος 
πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους 
ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προ-
θεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ 
ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ 
στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδου-
λωμένοι· ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα 
τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυ-
ναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα 
τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν 
υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 

Ἀλληλούϊα. (γ΄) Ἦχος δ΄. 
Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν 

Κύριον.  
Στίχ. Ὅτι Καὶ ἔστησεν ἐπὶ 

πέτραν τοὺς πόδας μου.  
 Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία 
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου 

Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-

καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-
μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 

μεγαλύνομεν. 
Κοινωνικὸν  

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται 
δίκαιος. Ἀλληλούϊα.    

ἦχος β’  

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 
ἡμᾶς ἔσωσεν.  

Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 
ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν 
αἰνέσεώς Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν 
τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς 
τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστη-
ρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ 
ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν 
τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

ἦχος β΄ 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-
μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις 
Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη  στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

Κουλούρας Βέροιας. 
 
 
 
 

 


