
 

 

 

 

 

 



                                                            ΕΝ  ΣΩ  ΜΕΓΑΛΩ  ΕΠΕΡΙΝΩ 

                     ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ  ΚΑΙ  ΜΕΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΜΝΩΝ 

                                      ΑΝΣΩΝΙΟ  ΑΝΔ..  ΧΤΛΛΑΚΗ 

                                      ΚΑΘΗΓΗΣΗ  ΒΤΖ.  ΜΟΤΙΚΗ 

                                    

                   ΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΣΗ 

    

 

ις _ πο _. ολ _ λα _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _.ε _ ε

ε _.ε  _  τη _ η _ Δε  _      ε _ ε _ ε _ ε _ σπο_  ο  _ Δε  _ 

ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ Δε _ ε _ ε _ ε _ 

ε _ σπο_  ο  _ τα _  α _  α _ α  _ 
 

 

 Εὐλογηηὸρ ὁ Θεὸρ ἡμῶν,  πάνηοηε,  νῦν,  καὶ ἀεί,  καὶ εἰρ ηοὺρ 

αἰῶναρ ηῶν αἰώνων. 

Ἀκήλ.  



Δεῦηε,  πξνζθπλήζσκελ θαὶ πξνζπέζσκελ ηῶ βαζηιεῖ ἡκλ Θεῶ. 

Δεῦηε,  πξνζθπλήζσκελ θαὶ πξνζπέζσκελ Χξηζηῶ,  ηῶ βαζηιεῖ ἡκλ 

Θεῶ. 

Δεῦηε,  πξνζθπλήζσκελ θαὶ πξνζπέζσκελ αηῶ Χξηζηῶ,  ηῶ βαζηιεῖ 

θαὶ Θεῶ ἡκλ.  

  

 

                                          Χαλμὸς ργ’ (103) 

Ειόγεη ἡ ςπρή κνπ,  ηὸλ Κύξηνλ,  Κύξηε ὁ Θεόο κνπ ἐκεγαιύλζεο 

ζθόδξα. 

μνκνιόγεζηλ θαὶ κεγαινπξέπεηαλ ἐλεδύζσ,  ἀλαβαιιόκελνο θο ὡο 

ἱκάηηνλ. 

θηείλσλ ηὸλ νξαλὸλ ὡζεὶ δέῤῥηλ,  ὁ ζηεγάδσλ ἐλ ὕδαζηλ ηὰ πεξῶα 

αηνῦ. 

Ὁ ηηζεὶο λέθε ηὴλ ἐπίβαζηλ αηνῦ,  ὁ πεξηπαηλ ἐπὶ πηεξύγσλ ἀλέκσλ. 

Ὁ πνηλ ηνὺο Ἀγγέινπο αηνῦ πλεύκαηα,  θαὶ ηνὺο ιεηηνπξγνὺο αηνῦ 

ππξὸο θιόγα. 

Ὁ ζεκειηλ ηὴλ γῆλ ἐπὶ ηὴλ ἀζθάιεηαλ αηῆο,  ν θιηζήζεηαη εἰο ηὸλ 

αἰλα ηνῦ αἰλνο. 

Ἄβπζζνο ὡο ἱκάηηνλ ηὸ πεξηβόιαηνλ αηνῦ,  ἐπὶ ηλ ὀξέσλ ζηήζνληαη 

ὕδαηα. 

Ἀπὸ ἐπηηηκήζεώο ζνπ θεύμνληαη,  ἀπὸ θσλῆο βξνληῆο ζνπ 

δεηιηάζνπζηλ. 

Ἀλαβαίλνπζηλ ὄξε,  θαὶ θαηαβαίλνπζη πεδία εἰο ηόπνλ,  ὃλ 

ἐζεκειίσζαο αηά. 

Ὅξηνλ ἔζνπ,  ὃ ν παξειεύζνληαη,  νδὲ ἐπηζηξέςνπζη θαιύςαη ηὴλ 

γῆλ. 



Ὁ ἐμαπνζηέιισλ πεγὰο ἐλ θάξαγμηλ,  ἀλάκεζνλ ηλ ὀξέσλ 

δηειεύζνληαη ὕδαηα.  

Πνηηνῦζη πάληα ηὰ ζεξία ηνῦ ἀγξνῦ,  πξνζδέμνληαη ὄλαγξνη εἰο δίςαλ 

αηλ. 

π'  αηὰ ηὰ πεηεηλὰ ηνῦ νξαλνῦ θαηαζθελώζεη ἐθ κέζνπ ηλ πεηξλ 

δώζνπζη θσλήλ. 

Πνηίδσλ ὄξε ἐθ ηλ πεξῴσλ αηνῦ ἀπὸ θαξπνῦ ηλ ἔξγσλ ζνπ 

ρνξηαζζήζεηαη ἡ γῆ. 

Ὁ ἐμαλαηέιισλ ρόξηνλ ηνῖο θηήλεζη,  θαὶ ριόελ ηῇ δνπιείᾳ ηλ 

ἀλζξώπσλ. 

Τνῦ ἐμαγαγεῖλ ἄξηνλ ἐθ ηῆο γῆο θαὶ νἶλνο εθξαίλεη θαξδίαλ ἀλζξώπνπ. 

Τνῦ ἱιαξῦλαη πξόζσπνλ ἐλ ἐιαίῳ θαὶ ἄξηνο θαξδίαλ ἀλζξώπνπ ζηεξίδεη. 

Χνξηαζζήζεηαη ηὰ μύια ηνῦ πεδίνπ,  αἱ θέδξνη ηνῦ Ληβάλνπ,  ἃο 

ἐθύηεπζαο. 

θεῖ ζηξνπζία ἐλλνζζεύζνπζη,  ηνῦ ἐξσδηνῦ ἡ θαηνηθία ἡγεῖηαη αηλ. 

Ὄξε ηὰ ςειὰ ηαῖο ἐιάθνηο,  πέηξα θαηαθπγὴ ηνῖο ιαγῳνῖο. 

πνίεζε ζειήλελ εἰο θαηξνύο ὁ ἥιηνο ἔγλσ ηὴλ δύζηλ αηνῦ. 

Ἔζνπ ζθόηνο,  θαὶ ἐγέλεην λύμ ἐλ αηῇ δηειεύζνληαη πάληα ηὰ ζεξία 

ηνῦ δξπκνῦ. 

Σθύκλνη ὠξπόκελνη ηνῦ ἁξπάζαη,  θαὶ δεηῆζαη παξὰ ηῶ Θεῶ βξζηλ 

αηνῖο. 

Ἀλέηεηιελ ὁ ἥιηνο,  θαὶ ζπλήρζεζαλ,  θαὶ εἰο ηὰο κάλδξαο αηλ 

θνηηαζζήζνληαη. 

μειεύζεηαη ἄλζξσπνο ἐπὶ ηὸ ἔξγνλ αηνῦ,  θαὶ ἐπὶ ηὴλ ἐξγαζίαλ αηνῦ 

ἕσο ἑζπέξαο. 

Ὡο ἐκεγαιύλζε ηὰ ἔξγα ζνπ,  Κύξηε,  πάληα ἐλ ζνθίᾳ ἐπνίεζαο,  

ἐπιεξώζε ἡ γῆ ηῆο θηίζεώο ζνπ. 



Αὕηε ἡ ζάιαζζα ἡ κεγάιε θαὶ εξύρσξνο,  ἐθεῖ ἑξπεηὰ ὧλ νθ ἔζηηλ 

ἀξηζκόο,  δῶα κηθξὰ κεηὰ κεγάισλ. 

θεῖ πινῖα δηαπνξεύνληαη,  δξάθσλ νὗηνο,  ὃλ ἔπιαζαο ἐκπαίδεηλ 

αηῇ. 

Πάληα πξὸο ζὲ πξνζδνθζη,  δνῦλαη ηὴλ ηξνθὴλ αηλ εἰο εὔθαηξνλ 

δόληνο ζνπ αηνῖο ζπιιέμνπζηλ. 

Ἀλνίμαληόο ζνπ ηὴλ ρεῖξα,  ηὰ ζύκπαληα πιεζζήζνληαη ρξεζηόηεηνο,  

ἀπνζηξέςαληνο δέ ζνπ ηὸ πξόζσπνλ,  ηαξαρζήζνληαη. 

Ἀληαλειεῖο ηὸ πλεῦκα αηλ,  θαὶ ἐθιείςνπζη,  θαὶ εἰο ηὸλ ρνῦλ αηλ 

ἐπηζηξέςνπζηλ. 

μαπνζηειεῖο ηὸ πλεῦκά ζνπ,  θαὶ θηηζζήζνληαη,  θαὶ ἀλαθαηληεῖο ηὸ 

πξόζσπνλ ηῆο γῆο. 

Ἤησ ἡ δόμα Κπξίνπ εἰο ηνὺο αἰλαο,  εθξαλζήζεηαη Κύξηνο ἐπὶ ηνῖο 

ἔξγνηο αηνῦ. 

Ὁ ἐπηβιέπσλ ἐπὶ ηὴλ γῆλ,  θαὶ πνηλ αηὴλ ηξέκεηλ,  ὁ ἁπηόκελνο ηλ 

ὀξέσλ,  θαὶ θαπλίδνληαη. 

ᾌζσ ηῶ Κπξίῳ ἐλ ηῇ δσῇ κνπ,  ςαι ηῶ Θεῶ κνπ ἕσο πάξρσ. 

Ἡδπλζείε αηῶ ἡ δηαινγή κνπ,  ἐγὼ δὲ εθξαλζήζνκαη ἐπὶ ηῶ Κπξίῳ. 

θιείπνηελ ἁκαξησινὶ ἀπὸ ηῆο γῆο,  θαὶ ἄλνκνη,  ὥζηε κὴ πάξρεηλ 

αηνύο. Ειόγεη,  ἡ ςπρή κνπ,  ηὸλ Κύξηνλ. 

Καὶ πάλιν 

Ὁ ἥιηνο ἔγλσ ηὴλ δύζηλ αηνῦ ἔζνπ ζθόηνο,  θαὶ ἐγέλεην λύμ. 

Ὡο ἐκεγαιύλζε ηὰ ἔξγα ζνπ,  Κύξηε πάληα ἐλ ζνθίᾳ ἐπνίεζαο. 

Δόμα Παηξὶ... Καὶ λῦλ... 

Ἀιιεινύτα,  Ἀιιεινύτα,  Ἀιιεινύτα. Δόμα ζνη ὁ Θεόο ( ἐκ γ' ) . 

Ἡ ἐλπὶρ ἡμῶν,  Κύπιε,  δόξα ζοι.                                                            



 

Ειρ δε ηο Κύπιε εκέκπαξα, ιζηώμεν ζη’ και τάλλομεν ηα εξήρ 

ηος Αγίος Πποζόμοια. 

                             ΚΤΡΙΕ     ΕΚΕΚΡΑΞΑ 

                                    

 


Κυ  _  ρι _ ε _ ε _ κε _ κρα _ α _ α _ ξα _ προς_ .σε _ ει _ σα _  κου_  ου _  

σο _ ο _ ο _ ον _    

μου _ ει _ σα _ α _ κου _ σο  _ ον _ 

μου _ Κυ _  υ  

υ _ ρι _ ι _ ι _ ι _ ε _
 

Κυ  _ ρι _ ε _ ε _ 

κε _ κρα _ α _ α _ ξα _ προς_ .σε _ ει _ σα _  κου_  ου _  σο _ ο _ ο _ ον _   

μου _ προ _ ο _ ο _ σχες _  τη _ φω _ νη _ η _  η _ η _ τη _  η _ ης _ 

δε _ η _  η _ σε _ ω _ ω _  ω _ ως _  μου _ εν _ τω _ κε _ κρα _  



γε _ ε _ ναι _ αι _ με  _  προ _ ος _ σε _ ε _ ε _ ει _ σα _ 

κου _σο  _  ον _ μου _ Κυ _  υ _  υ _ρι _ ι _ ι _ ι _ ε _  
 

 

 

                              ΚΑΣΕΤΘΗΝΘΤΣΩ 

 Κα_  τευ _ θη _ νθυ _ υ _ υ _ υ _ τω _ η _ προ _ ο  _.ο _ σε _ 

ευ _χη  _.η _ η _ μου _ ως _ θυ _ μι _ α _ μα _ ε _  

νω  _.ω _  πι _ ι _ ω _ ων _ σου _ ε _  παρ_  σις _ τω  _  ων _  

χει _ ει _ ρω _ ων _ μου _ θυ _ σι _ ι _ α _ ε _ σπε _ ρι _ ι _ νη _ η _ 

η _ ει _ σα _ κου _ σο  _ ον _ μου _ Κυ _  υ _ υ _ ρι _ ι _ ι _ 

ι _  ε _ 
 

 



             ΣΩΝ  ΟΤΡΑΝΙΩΝ  ΣΑΓΜΑΣΩΝ                 

 

ΣΤΙΧ. Ἐὰλ ἀλνκίαο παξαηεξήζῃο,  Κύξηε,  Κύξηε ηὶο 

πνζηήζεηαη;  ὅηη παξὰ ζνὶ ὁ ἱιαζκὸο ἐζηηλ. 

 


Η

 _ γε _ μο _ νι _ ι _ ας _ τον_  θρο _ ο _ νον _  κα _  τα _ κο _  

σμων _ α _ ρε _  ταις_  

εξ _  α _ πι _ πνοι _ οι _ ας _ θει _ ας _ τον  _ της _ 

ι _ ε _   ρα _ αρ _ χι _  ας _ προ _ φρο _ νως_  ε _ κο _  μι _ σω _   

ο  _.ο _ θεν _ πι _ στος _ οι _ κο _  νο _ ο _ μος_  της_  χα _ 

ρι _  τος_  

εν _ α _ μφο _ τε _ ροις_  Α _ μβρο _  σι _ ε _ 

γε _ γο _  νως _ δι _ πλουν _  στε _ φα _  νον _ κε _ κλη _ η _ ρω _   ω _     

σαι _ 
ΣΤΙΧ. Ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο ζνπ ὑπέκεηλά ζε, Κύξηε, ὑπέκεηλελ ἡ 

ςπρή κνπ εἰο ηὸλ ιόγνλ ζνπ, ἤιπηζελ ἡ ςπρή κνπ ἐπὶ ηὸλ Κύξηνλ. 

Ελ εγθξαηεία θαη πόλνηο, θαη αγξππλίαηο πνιιαίο, θαη πξνζεπραίο 

ζπληόλνηο, ηελ ςπρήλ θαη ην ζώκα, εθάζεξαο ζεόθξνλ` ζθεύνο 



ινηπόλ, εθινγήο ησ Θεώ εκώλ, ηνηο Απνζηόινηο σζαύησο 

αλαδεηρζείο, ππεδέμσ ηα ραξίζκαηα. 

 

ΣΤΙΧ. Ἀπὸ θπιαθῆο πξσΐαο κέρξη λπθηόο, ἀπὸ θπιαθῆο πξσΐαο, 

ἐιπηζάησ Ἰζξαὴι ἐπὶ ηὸλ Κύξηνλ.  

Σνλ επζεβή Βαζηιέα, εκαξηεθόηα πνηέ, σο ηνλ Γαπίδ ν Νάζαλ, 

παξξεζία ειέγμαο, Ακβξόζηε πακκάθαξ, ηνύηνλ ζαθώο, αθνξηζκώ 

θαζππέβαιεο, θαη κεηαλνία παηδεύζαο ζενπξεπώο, ζπλεξίζκεζαο 

ηε πνίκλε ζνπ. 

 

          Προσόμοια έτερα   ΟΙΕ  ΠΑΣΕΡ    
ΣΤΙΧ. Ὅηη παξὰ ηῷ Κπξίῳ ηὸ ἔιενο θαὶ πνιιὴ παξ' αὐηῷ ιύηξσζηο· 

θαὶ αὐηὸο ιπηξώζεηαη ηὸλ Ἰζξαὴι ἐθ παζῶλ ηῶλ ἀλνκηῶλ αὐηνῦ. 

 Ο  _ σι _ ε _ Πα _ τερ _ ι _ ε _ ρω _ τα _  τε _ Α _ μβρο  _  

σι _ ε _ η _ λυ _ ρα  _ η _ φω _ νου _ ου _ ου _ ου _ ου _ ου _ 

σα _ με _ ε _ λος _ σω _ ω _ τη _ η _ η _ η  _ ρι _ ι _ ι _ ι _ 

ον _ δο _ γμα _ των _ ορ _   θο _δο _ ξων _  πα _ α _ α _  



σι _  ιν _η _  μιν _ η _ κα _ τα _ θελ _ γου_  σα _  πι _ στω _ 

ων _ τας _  ψυ _  υ _ χας _ ευ _  η _ χος _ κι _ θα _ α _ 

ρα _ του_  ου_  θει _ ει _ ει _  ου _ Πα _ α _ α _ ρα _ κλη_  η _ η _ η _  

του _ το _ με _ ε _ γα _ ορ _ γα _   νο _ ο _ ον _ του  _ ου _ Θε _ 

 ου _  η _ α _ ξι _ ε _ αι _ παι _ αι _ νος _ σα _ α _ αλ _  πιγξ _ 

της  _ Ε _ ε _ ε _ κκλη _ σι _ ι _ ι _ ι _   ας _ δι _ ει _ δε _ 

στα _  τη _ τε _ πη _  γη _ των_  χα _  ρι _ σμα _ α _  των _ ε _ 

να _ πο _ πλυ _ νου _  σα _  ρυ _ πον_  των _  πα _ θη _  μα _ α _  

των_  

Χρι _   στο _ ον _ ι _ κε _ τε _ ε _ ευ _ ε _ Χρι _ στον _ 

δυ _ σω _  ω _ πει _ Ο _  ο _ ο _  σι _  ι ι _ ι _ ε _ δω _ 



ρη _ θη _ ναι _ τη _ Εκ _ κλη_  η _ σι _ ι _ ι _  α _ ο _ 

μο _ νοι _ αν _ ει _ ρη _ η _  η _ η _ η _ η _ νην _ και _ το _ 

με _ ε _ γα _ ε _ ε _ ε _   λε _ ος _ 
 

ΣΤΙΧ. Αἰλεῖηε ηὸλ Κύξηνλ πάληα ηὰ ἔζλε, ἐπαηλέζαηε αὐηὸλ πάληεο 

νἱ ιανί. 

 

Όζηε Πάηεξ, Πακκαθάξηζηε Ακβξόζηε, ζπλόδνπ ζεόθόξσλ, κέζνλ 

Παηέξσλ νθζείο, ελ δύν ηαηο νπζίαηο έλα Υηόλ, ζάξθα γελόκελνλ 

θεξύηηεηο ηξαλώο, εμ απεηξνγάκνπ εκίλ επηθαλέληα, ηνλ νκννύζηνλ 

ησ Παηξί, θαη ζπλατδηνλ ηνύηνπ θαη ζπκθπή` όζελ ηελ βιάζθεκνλ 

Αξείνπ γισζζαιγίαλ, ελαπεκώξαλαο, ηνπ Πλεύκαηνο δπλάκεη. 

Φξηζηόλ ηθέηεπε, Φξηζηόλ δπζώπεη Όζηε, δσξεζήλαη ηε Εθθιεζία, 

νκόλνηαλ εηξήλελ, θαη ην κέγα έιενο. 

 

ΣΤΙΧ. Ὅηη ἐθξαηαηώζε ηὸ ἔιενο αὐηνῦ ἐθ' ἡκᾶο, θαὶ ἡ ἀιήζεηα ηνῦ 

Κπξίνπ κέλεη εἰο ηὸλ αἰῶλα. 

 

Όζηε Πάηεξ, αμηάγαζηε  Ακβξόζηε, επξνύζα σο επόζεη, ηελ 

θαζαξάλ ζνπ ςπρήλ, ηνπ Πλεύκαηνο ε ράξηο ηνπ Παλαγίνπ, ελ ζνη 

εζθήλσζελ σο άδπηνλ θσο` νπ ηε ελεξγεία, ηα πλεύκαηα ηεο 

πιάλεο, απνδηώθεηο δηα παληόο, θαη ζεξαπεύεηο ηαο λόζνπο θαη 

καιαθίαο, ησλ πξνζηόλησλ ζνη απιόηεηη θαξδίαο, θαη εθηεινύλησλ 

ζνπ ηελ κλήκελ ηελ θσζθόξνλ. Φξηζηόλ ηθέηεπε, Φξηζηόλ δπζώπεη 

Όζηε, δσξεζήλαη ηε Εθθιεζία, νκόλνηαλ εηξήλελ, θαη κέγα έιενο. 



 

                        ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ        

 


Δο  _.ο  _ ξα _ Πα _ τρι _ ι _ ι _ ι _ και _  αι _ Υι _ ι _ ω _ 

ω _ ω _ ω _ και  _ αι _ Α _ γι _ ω _ ω _ Πνε _ ε _   ε _ ευ _ μα _ α _ 

α _ α _  τι  _ 
 

 
ο _ φι _ ι _ ας _ τοι _ οις _  δο _ γμα _ α _ α _  σι  _ κο _ 

σμου _  ου _ ου _ με _ νο _ ο _ ος _ Ο _ σι _ ι _ ι _ ι _ ε _ υ _ περ _ 

η _ λι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ου _ αυ _ γας _ τη _ Εκ _ κλη _ σι _ ι _ 

α _ ε _ ε _ ξε _ ε _  λα _ α _ α  _ α _    μψας _  

τη _ κα _ 

τα _ λλη _ λω _  ω _  γαρ _ ζω _ η _  η _  η _ την _ θυ _ ρα _  θεν _  



παι _ δει _ αν _ ρυ _ υ _ θμι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ σας _ απ  _ ου _ 

ρα _  νου _       ε _ δε _ ξω _ το _ ο _ χα _ α _ α _ α _ α _ ρι _ ι _ 

ι _ ι _ σμα _ και _ ι _ ι _ ε _ ρα _ ρχι _ ας _ την _ θει _ ει _ 

α _ αν _ ε _ ε _ ε _ ελ _ λα _  α _ α _ α _ μψιν _  δι _ ο _ της _ 

ε _ ε _ ε _  ε _ ευ _  σε _ βει _ ει _ ει _ α  _ ας _ υ _ πο _ 

φη _ τη _  ης _ γε _  ε _ γο _ ο _ νω _ ω _ ω  _ ω _ ω _ νω _ ω _ ω _ ω _  

ως _ την_  εν _  Τρι _ α _ δι _.μι _ ι _ αν _ θε _ ε _  ο _ ο _ 

ο _ ο _  ο _ τη _ η _ η _ η _  τα  _ ορ _ ρθο _ δο _ ξως _ ε _ 

ε _ ε _ κη _ ρυ _ υ _ υ _ υ _ ξας _ αι _ ρε _ τι _ κων _ σκε _ 

δα _ σας _ τα _ α _ α _ ας _ συ _ στρο _ φας _ και _ νυν _ τω _ ων _ 



α _ ρε _ των _ δε _ χο _ με _ νος  _  το  _ ο _ γε _ ε _  ε _ ε _ ρας _ 

Α  _ μβρο _  σι _ ε _ μα _ α _ κα _ α _ α _ α _ α _ α _.α  _ ρι _ ι _ 

ε  _ υ  _ περ _ η _ μων _  ι _ κε _ ε _ τε _ ε _ ευ _ ε _ Χρι _ 

ι _ στο _ ο _ ο _ ον _ Ι _ ε _ ρα _  ρχω _ ω _ ω _ ων  _   ε _ 

ε _.ε _  ε _  γκα _ λλω _ ω _ ω _ ω _ πι _ ι _ ι _  ι _ σμα _ 

                 ΚΑΙ  ΝΤΝ  ΚΑΙ  ΑΕΙ     Ήσορ   ο   αςηόρ                    

 
Και _   νυ _ υν _ και _  α _ ει _ και _ εις _ τους _ αι _ αι _ ω _ ω _ ω _ 

νας _ των _ αι _ ω _ ω _ ω _  ω _ νων _ α _ α _ α _ μην  

_ 
 



 
Βη _ θλε _ εν _ ε _ τοι _  οι _ μα _ α _ α _ ζου _ ευ _  τρε _  ε _ πι _ ι _ ζε _ 

ε _ ε _ ε _ σθω_  η _ φα _  α _ α _ α _ τνη _ το _ σπη _ λαι _  

ον _ δε _ χε _ ε _  ε _ σθω  _ ω _  η  _ α _ λη _ θει _  α _ α _ η _ η _ η _ 

λθεν _ η  _ η _ σκι _  α _ πα _ α _ ρε _ ε _ ε  _ ε _  δρα _ α _ α _ 

α _ με _ και  _ Θε _ ος _  α _ νθρω _ ω _ ω _ ποις _ εκ _ Πα _ 

ρθε _ ε _ νου _ ου _ πε _  ε _ φα _  α _  νε _ ε _ ε _ ρω _  ω _  ω _ ω _ 

ται _ μορ  _  φω _ θεις _    το _ καθ_  η  _ η _ μας _ και _    θε _ ε _ 

ω _ ω _  σας _ το _ προ _ ο _ ο _ ο _ σλη _ η _  η _ η _ μα _ 

Δι _ ο _  Α _ δα _ αμ _  α _ α _  να _ α _ νε  _ ε _ ου _ ου _ ου _ ου _ 

ται _ συν _ τη _ Ε _  ευ _ α _ α _ κρα _ α _ α _ α _ ζο _ ο _ ο _ 



ο _ ντες _ ε  _ πι _ ι _ γης _ ευ _ δο _ κι _ α _ α _ ε _ πε  _  ε _ φα _ 

α _ α _ νη _ σω  _ σαι _ το _ ο _ γε _ ε _ ε  _ ε _  νος _ η _ 

η _ η _ μω _ ω _  ω _  ων  _ 
 

                              Εἴσοδος.       οφία Ὀρθοί ! 

  

Υῶο ἱιαξὸλ ἁγίαο δόμεο, ἀζαλάηνπ Παηξόο, νὐξαλίνπ, ἁγίνπ, 

κάθαξνο, Ἰεζνῦ Φξηζηέ, ἐιζόληεο ἐπὶ ηὴλ ἡιίνπ δύζηλ, ἰδόληεο θῶο 

ἑζπεξηλόλ, ὑκλνῦκελ Παηέξα, Υἱόλ, θαὶ ἅγηνλ Πλεῦκα Θεόλ. Ἄμηόλ 

ζε ἐλ πᾶζη θαηξνῖο, ὑκλεῖζζαη θσλαῖο αἰζίαηο, Υἱὲ Θενῦ, δσὴλ ὁ 

δηδνύο, Γηὸ ὁ θόζκνο ζὲ δνμάδεη. 

 

                       Σῷ αββάτῳ ἑσπέρας  Ἦχος πλ. β' 

Ὁ Κύξηνο ἐβαζίιεπζελ, εὐπξέπεηαλ ἐλεδύζαην. 

Σηίρ: Ἐλεδύζαην Κύξηνο δύλακηλ, θαὶ πεξηεδώζαην. 

Σηίρ: Καὶ γὰξ ἐζηεξεσζε ηὴλ νἰθνπκέλελ, ἥηηο νὐ ζαιεπζήζεηαη. 

 

                       Σῇ Κυριακῇ ἑσπέρας  Ἦχος πλ. δ' 

Ἰδνὺ δὴ εὐινγεῖηε ηὸλ Κύξηνλ, πάληεο νἱ δνῦινη Κπξίνπ. 

Σηίρ. Οἱ ἑζηῶηεο ἐλ νἴθῳ Κπξίνπ, ἐλ αὐιαῖο νἴθνπ Θενῦ ἡκῶλ. 

 



                       Σῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας  Ἦχος δ' 

Κύξηνο εἰζαθνύζεηαί κνπ ἐλ ηῷ θεθξαγέλαη κε πξὸο αὐηόλ. 

Σηίρ. Ἐλ ηῷ ἐπηθαιεῖζζαί κε εἰζήθνπζάο κνπ, ὁ Θεόο ηεο 

δηθαηνζύλεο κνπ. 

                       Σῇ Σρίτῃ ἑσπέρας  Ἦχος α' 

Σὸ ἔιεόο ζνπ, Κύξηε, θαηαδηώμεη κε πάζαο ηὰο ἡκέξαο ηεο δσῆο 

κνπ. 

Σηίρ. Κύξηνο πνηκαίλεη κε θαὶ νὐδέλ κε ὑζηεξήζεη.  

 

                      Σῇ Σετάρτη ἑσπέρας  Ἦχος πλ. α' 

Ὁ Θεόο, ἐλ ηῷ ὀλόκαηη ζνπ ζῶζόλ κε, θαὶ ἐλ ηῇ δπλάκεη ζνπ 

θξηλεῖο κε. 

Σηίρ. Ὁ Θεὸο εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ. 

 

 

 

                        Σῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας  Ἦχος πλ. β' 

Ἡ βνήζεηά κνπ παξὰ Κπξίνπ, ηνῦ πνηήζαληνο ηὸλ νὐξαλὸλ θαὶ ηὴλ 

γῆλ. 

Σηίρ. Ἦξα ηνπο ὀθζαικνύο κνπ εἰο ηὰ ὄξε, ὅζελ ἥμεη ἡ βνήζεηά 

κνπ. 

 

                     Σῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας  Ἦχος βαρὺς 

Ὁ Θεὸο ἀληηιήπησξ κνπ εἶ, ηὸ ἔιεόο ζνπ πξνθζάζεη κε. 

Σηίρ. Ἐμεινῦ κε ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ κνπ, ὁ Θεόο. 



 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα 

Μνήμη δικαίου μετ' ἐγκωμίων, καὶ ελογία Κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν ατ

οῦ, Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς εὗρε σοφίαν, καὶ θνητός, ὃς εἶδε φρόν

ησιν. Κρεσσον γὰρ ατὴν ἐμπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θ

ησαυρούς. Τιμιωτέρα δὲ ἐστι λίθων πολυτελν, οκ ἀντιτάσσεται α

τῇ οδὲν πονηρόν· εὔγνωστὸς ἐστι πᾶσι τος ἐγγίζουσιν ατήν, πᾶ

ν δὲ τίμιον οκ ἄξιον ατῆς ἐστιν. κ γὰρ τοῦ στόματος ατῆς ἐκπο

ρεύεται δικαιοσύνη, νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορε. Τοιγαρ

οῦν ἀκούσατέ μου, ὦ τέκνα· σεμνὰ γὰρ ἐρ, καὶ μακάριος ἄνθρωπ

ος, ὃς τὰς ἐμὰς ὁδούς φυλάξει. Αἱ γὰρ ἔξοδοί μου, ἔξοδοι ζωῆς, καὶ 

ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ Κυρίου. Διὰ τοῦτο παρακαλ μᾶς καὶ π

ροΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱος ἀνθρώπων. Ὅτι ἐγὼ ἡ Σοφία κατεσκεύασ

α βουλὴν καὶ γνσιν καὶ ἔννοιαν, ἐγὼ ἐπεκαλεσάμην. μὴ βουλὴ κ

αὶ ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις, ἐμὴ δὲ ἰσχύς. γὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας 

ἀγαπ, οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες ερήσουσι χάριν. Νοήσατε τοίνυν ἄκακ

οι πανουργίαν, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν. Εἰσακούσατέ μο

υ καὶ πάλιν· σεμνὰ γὰρ ἐρ, καὶ ἀνοίγω ἀπὸ χειλέων ὀρθά. Ὅτι ἀλή

θειαν μελετήσει ὁ λάρυγξ μου, ἑβδελυγμένα δὲ ἐναντίον ἐμοῦ χείλη 

ψευδῆ. Μετὰ δικαιοσύνης πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου, οδ

ὲν ἐν ατος σκολιόν, οδὲ στραγγαλιδες. Πάντα εθέα ἐστὶ τος ν

οοῦσι, καὶ ὀρθὰ τος ερίσκουσι γνσιν. Διδάσκω γάρ μν ἀληθῆ, ἵ

να γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς μν, καὶ πλησθήσεσθε Πνεύματος.  

 

                    οφίας ολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα         

Δίθαηνο, ἐὰλ θζάζῃ ηειεπηῆζαη, ἐλ ἀλαπαύζεη ἔζηαη. Γῆξαο γὰξ 

ηίκηνλ νὐ ηὸ πνιπρξόληνλ, νὐδὲ ἀξηζκῷ ἐηῶλ κεκέηξεηαη. Πνιηὰ δὲ 

ἐζηη θξόλεζηο ἀλζξώπνηο, θαὶ ἡιηθία γήξσο βίνο ἀθειίδσηνο. 

Δὐάξεζηνο Θεῷ γελόκελνο, ἠγαπήζε, θαὶ δῶλ κεηαμὺ ἁκαξησιῶλ, 



κεηεηέζε. Ἡξπάγε, κὴ θαθία ἀιιάμῃ ζύλεζηλ αὐηνῦ, ἢ δόινο 

ἀπαηήζῃ ςπρὴλ αὐηνῦ· βαζθαλία γὰξ θαπιόηεηνο ἀκαπξνῖ ηὰ 

θαιά, θαὶ ῥεκβαζκὸο ἐπηζπκίαο κεηαιιεύεη λνῦλ ἄθαθνλ. 

Τειεησζεὶο ἐλ ὀιίγῳ, ἐπιήξσζε ρξόλνπο καθξνύο· ἀξεζηὴ γὰξ ἦλ 

Κπξίσ ἡ ςπρὴ αὐηνῦ, δηὰ ηνῦην ἔζπεπζελ ἐθ κέζνπ πνλεξίαο. Οἱ 

δὲ ιανὶ ἰδόληεο θαὶ κὴ λνήζαληεο, κεδὲ ζέληεο ἐπὶ δηαλνίᾳ ηὸ 

ηνηνῦηνλ, ὅηη ράξηο θαὶ ἔιενο ἐλ ηνῖο ὁζίνηο αὐηνῦ, θαὶ ἐπηζθνπὴ ἐλ 

ηνῖο ἐθιεθηνῖο αὐηνῦ. 

                 οφίας ολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα.  

ηόκα δηθαίνπ ἀπνζηάδεη ζνθίαλ, ρείιε δὲ ἀλδξῶλ ἐπίζηαληαη 

ράξηηαο· Σηόκα ζνθῶλ κειεηᾷ ζνθίαλ, δηθαηνζύλε δὲ ῥύεηαη 

αὐηνὺο ἐθ ζαλάηνπ. Τειεπηήζαληνο ἀλδξόο δηθαίνπ νὐθ ὄιιπηαη 

ἐιπίο· πἱὸο γὰξ δίθαηνο γελλᾶηαη εἰο δσήλ,θαὶ ἐλ ἀγαζνῖο αὐηνῦ 

θαξπὸλ δηθαηνζύλεο ηξπγήζεη. Φῶο δηθαίνηο δηαπαληόο, θαὶ παξὰ 

Κπξίνπ εὑξήζνπζη ράξηλ θαὶ δόμαλ. Γιῶζζα ζνθῶλ θαιὰ ἐπίζηαηαη, 

θαὶ ἐλ θαξδίᾳ αὐηῶλ ἀλαπαύζεηαη ζνθία. Ἀγαπᾷ Κύξηνο ὁζίαο 

θαξδίαο, δεθηνὶ δὲ αὐηῷ πάληεο ἄκσκνη ἐλ ὁδῷ. Σνθία Κπξίνπ 

θσηηεῖ πξόζσπνλ ζπλεηνῦ· θζάλεη γὰξ ηνὺο ἐπηζπκνῦληαο αὐηήλ, 

πξὸ ηνῦ γλσζζῆλαη, θαὶ εὐρεξῶο ζεσξεῖηαη ὑπὸ ηῶλ ἀγαπώλησλ 

αὐηήλ. Ὁ ὀξζξίζαο πξὸο αὐηὴλ νὐ θνπηάζεη, θαὶ ὁ ἀγξππλήζαο δη' 

αὐηήλ, ηαρέσο ἀκέξηκλνο ἔζηαη. Ὅηη ηνὺο ἀμίνπο αὐηῆο αὐηὴ 

πεξηέξρεηαη δεηνῦζα, θαὶ ἐλ ηαῖο ηξίβνηο θαληάδεηαη αὐηνῖο 

εὐκελῶο. Σνθίαο νὐ θαηηζρύζεη πνηὲ θαθία. Γηὰ ηαῦηα θαὶ ἐξαζηὴο 

ἐγελόκελ ηνῦ θάιινπο αὐηῆο θαὶ ἐθίιεζα ηαύηελ, θαὶ ἐμεδήηεζα ἐθ 

λενηεηόο κνπ, θαὶ ἐδήηεζα λύκθελ ἀγαγέζζαη ἐκαπηῷ. Ὅηη ὁ 

πάλησλ Γεζπόηεο ἠγάπεζελ αὐηήλ. Μύζηηο γὰξ ἐζηη ηῆο ηνῦ Θενῦ 

ἐπηζηήκεο, θαὶ αἱξέηηο ηῶλ ἔξγσλ αὐηνῦ. Οἱ πόλνη αὐηῆο εἰζὶλ 

ἀξεηαί· ζσθξνζύλελ δὲ θαὶ θξόλεζηλ αὕηε δηδάζθεη, δηθαηνζύλελ 

θαὶ ἀλδξείαλ, ὧλ ρξεζηκώηεξνλ νὐδὲλ ἐζηηλ ἐλ βίῳ ἀλζξώπνηο. Δἰ 

θαὶ πνιππεηξίαλ πνζεῖ ηηο, νἶδε ηὰ ἀξραῖα θαὶ ηὰ κέιινληα εἰθάδεηλ, 

ἐπίζηαηαη ζηξνθὰο ιόγσλ, θαὶ ιύζεηο αἰληγκάησλ, ζεκεῖα θαὶ 

ηέξαηα πξνγηλώζθεη, θαὶ ἐθβάζεηο θαηξῶλ θαὶ ρξόλσλ, θαὶ πᾶζη 

ζύκβνπιὸο ἐζηηλ ἀγαζή. Ὅηη ἀζαλαζία ἐζηὶλ ἐλ αὐηῇ, θαὶ εὔθιεηα 

ἐλ θνηλσλίᾳ ιόγῳ αὐηῆο. Γηὰ ηνῦην ἐλέηπρνλ ηῷ Κπξίσ, θαὶ 

ἐδεήζελ αὐηνῦ, θαὶ εἶπνλ ἐμ ὅιεο κνπ ηῆο θαξδίαο. Θεὲ Παηέξσλ, 



θαὶ Κύξηε ηνῦ ἐιένπο, ὁ πνηήζαο ηὰ πάληα ἐλ ιόγῳ ζνπ, θαὶ ηῇ 

ζνθίᾳ ζνπ θαηαζθεπάζαο ηὸλ ἄλζξσπνλ, ἵλα δεζπόδῃ ηῶλ ὑπὸ ζνῦ 

γελνκέλσλ θηηζκάησλ, θαὶ δηέπῃ ηὸλ θόζκνλ ἐλ ὁζηόηεηη θαὶ 

δηθαηνζύλῃ, δὸο κνη ηὴλ ηῶλ ζῶλ ζξόλσλ πάξεδξνλ ζνθίαλ, θαὶ κὴ 

κε ἀπνδνθηκάζῃο ἐθ παίδσλ ζνπ, ὅηη ἐγὼ δνῦινο ζόο, θαὶ πἱὸο ηῆο 

παηδίζθεο ζνπ. Ἐμαπόζηεηινλ αὐηὴλ ἐμ ἁγίνπ θαηνηθεηεξίνπ ζνπ 

θαὶ ἀπὸ ζξόλνπ δόμεο ζνπ, ἵλα ζπκπαξνῦζά κνη δηδάμῃ κε, ηὶ 

εὐάξεζηόλ ἐζηη παξὰ ζνί. Καὶ ὁδεγήζε κε ἐλ γλώζεη, θαὶ θπιάμῃ 

κε ἐλ ηῇ δόμῃ αὐηῆο. Λνγηζκνὶ γὰξ ζλεηῶλ πάληεο δεηινὶ θαὶ 

ἐπηζθαιεῖο αἱ ἐπίλνηαη αὐηῶλ. 

Καηαμίσζνλ, Κύξηε, ἐλ ηῇ ἑζπέξᾳ ηαύηῃ, ἀλακαξηήηνπο 

θπιαρζῆλαη ἡκᾶο. Δὐινγεηὸο εἶ, Κύξηε, ὁ Θεὸο ηῶλ Παηέξσλ 

ἡκῶλ, θαὶ αἰλεηὸλ θαὶ δεδνμαζκέλνλ ηὸ ὄλνκά ζνπ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

Ἀκήλ. Γέλνηην, Κύξηε, ηὸ ἔιεόο ζνπ ἐθ' ἡκᾶο, θαζάπεξ ἠιπίζακελ 

ἐπὶ ζέ. Δὐινγεηὸο εἶ, Κύξηε. δίδαμόλ κε ηὰ δηθαηώκαηά ζνπ. 

Δὐινγεηὸο εἶ, Γέζπνηα, ζπλέηηζνλ κὲ ηὰ δηθαηώκαηά ζνπ. 

Δὐινγεηὸο εἶ, Ἅγηε, θώηηζόλ κε ηνῖο δηθαηώκαζί ζνπ. Κύξηε, ηὸ 

ἔιεόο ζνπ εἰο ηὸλ αἰῶλα, ηὰ ἔξγα ηῶλ ρεηξῶλ ζνπ κὴ παξίδῃο. Σνὶ 

πξέπεη αἶλνο, ζνὶ πξέπεη ὕκλνο, ζνὶ δόμα πξέπεη, ηῷ Παηξὶ θαὶ ηῷ 

Υἱῷ θαὶ ηῷ Ἁγίῳ Πλεύκαηη, λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηνὺο αἰῶλαο ησλ 

αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

                                ΕΙ  ΣΗΝ  ΛΙΣΗΝ 

                          ΙΔΙΟΜΕΛΑ       

 
Α

_ γαλ _ λε _ ται _ ση _ με _ ε _ ε _  ρον _ η _ Εκ _ κλη _ σι  _  

α _ του _ Χρι _  στου _ εν _   τη _  Α _ γι _ α _ μνη _ η _ 



μη _  η _ σου _ Ι _ ε _ ρα _ ρχα _ α _ α  _ Α _ μβρο _ ο _ ο _ ο _ 

σι _ ι _ ι _ ι _ ε _ Συ _ γαρ _  ταυ _ την_  κα _ τε _  κο _ 

ο _ σμη_  η _ σα _  ας _ δι _ δα _ σκα _ λι  _ ι _ α _  ας _ λο _ 

ο _  γω _ και _ ου _ ρα _ νι _  ι _ ι _ ι _ ω  _  ων _  δο _ ο _ γμα _ α _ 

α _ των _ σο _ φαις _ α _ α _ να _ πτυ _ υ _ υ _ υ _ ξε _ ε _  ε _ ε _  

σι _ το _ γαρ _ Πα _ α _ ρα _ α _ α _ κλη _  τον _ Πνε _ ε _ ευ _ μα _  
ο _ λον_  σε _ ε _ πε _ σπα _ α _ σα _  α _  το _ ως _ σκευ _  ος _ ε _ 

πα _  α _ ξι _  ι _ ον _ και _ ε _ ργα _ τη _ η _ ην _ θε _ ο _ ο _  ο _ 

ο _ λη _  η _  η _ η _ πτον _ της_  θει _  α _ ας _ ευ _  δο _  κι  _ ι _ ι _ 

ας _ Ο _ θεν _ ποι _ μα _ ντι _ κω _ ως _  δι  _ ι _ 



α _ α _  πρε _ ψας _ το _ δο _ θεν _ σοι _  τα _ α _  λα _  α _ ντο _ 

ο _ ον   _ α _λη _  θως _   ε _ πη _ ηυ _ ξη _ η _ σας _ δι _ και _ ο _ 

συ _νη  _  ης _τοι _  οις _  ε _ ργοις _   και _ευ _ σε _ ε _ βει _  ει _ ει _ 

ει _ α _ ας _ τω _ ζη _ η _ η _ η _ λω _ εν _ αυ _ τοις _ και _ 

η _ μας _ συ _ ντη _ η _  ρη _ η _ σον _ τη _ προς _ Χρι _ στο _ ον _  

πρε_  ε _ σβει  _ ει _ α _ α _ σου _ ου_  ου _ αρ _ χι _ ε _ ρε _ ον _ 

α _ κρο _ θι _ ι _ ι _ ι _ νι _ ι _ ι _ ι _  ο _ ο _ο _ 

ον  _

                                 

Θενπξεπή  επαγόκελνο  βίνλ  Απνζηνιηθήλ  εθπιεξώζσ  αμίαλ,  

Ιεξνκύζηα  Ακβξόζηε` έλζελ ιακπξύλσλ ην δώξεκα, αξεηώλ κελ 



ππνθήηεο εγέλνπ, Οξζνδνμίαο δε ιακπξόο ππέξκαρνο, θαη ηεο ελ 

Μεδηνιάλνηο Εθθιεζίαο, επθιεήο ηεξνθάλησξ` Φξηζηόογαξ ζε 

εδόμαζελ, ν δνμαζζείο ελ ηνηο θακάηνηο  ζνπ.  

                                             
Σσλ αξεηώλ ζνπ ε έιιακςηο, θαη ηεο ζνθίαο ν πινύηνο, ηεο 

Δθθιεζίαο ηνπο πηνύο, θαηδξύλνπζηλ Ακβξόζηε` ώζπεξ λέθηαξ 

ακβξνζίαο γαξ, εθ ησλ ρεηιέσλ ζνπ έβιπζαλ, ηεο αησλίνπ δσήο ηα 

ξήκαηα. Τξηάδα γαξ νκννύζηνλ, ελ κηα ζεόηεηη, νξζνδόμσο 

εθήξπμαο`θαη ησλ αηξεηηθώλ εκθξάμαο ηα ζηόκαηα, ησλ 

επζεβνύλησλ ηαηο ςπραίο, ηεο αιεζείαο θαηεβάινπ ηα ζπέξκαηα. 

Αιι’ σο ηεο άλσ δόμεο θνηλσλόο, απαύζησο ηθέηεπε, ππέξ ησλ 

ηηκώλησλ ζε.

                                    

                                       
Ωο ηνπ Επαγγειίνπ κπζηαγσγόο θαη εξγάηεο ηεο πνηθίιεο ηνπ 

Πλεύκαηνο ράξηηνο, νηθνλόκνο εδείρζεο, ζενξξήκνλ Ακβξόζηε` 

ιόγσ γαξ δηεμάγσλ, ηελ δνζείζαλ ζνη εμνπζίαλ, ησλ κελ 

επδξνκνύλησλ, νδεγόο θαη αιείπηεο πέθελαο, ησλ δε 

αηαθηνύλησλ, παηδεπηήο θαη ξπζκηζηήο πεξηδέμηνο` όζελ βαζηιέα 

αλνκήζαληα, πεπαξξεζηαζκέλσο ειέγμαο, δηνξζνύκελνο ώθζεο, 



θαη παηξηθώο απηόλ επαηδαγώγεζαο ηνηο ελαξέηνηο ηξόπνηο` δηό 

ζνπ ην κλεκόζπλνλ, πλεπκαηηθώο ενξηάδνκελ. 

                      ΔΟΞΑ  ΠΑΣΡΙ              
Σελ αιεζή δεδεγκέλνο ζνθίαλ, ηε ζύξαζελ παηδεία, πξνο 

ππνπξγίαλ ηνπ θξείηηνλνο, ζνθώο ερξήζσ Ιεξάξρα` ησ γαξ ζείσ 

νδεγνύκελνο  Πλεύκαηη, ηε θαζαξά ζνπ πνιηηεία, πνιιαρώο 

δηέπξεςαο, σο ησλ Απνζηόισλ κηκεηήο` όζελ νπ κόλνλ, ηεο ελ 

Μεδηνιάλνηο Εθθιεζίαο, θσζηήξ εδείρζεο, αιιά θαη ηεο θαζόινπ 

ηνηαύηεο, πθεγεηήο δηαπξύζηνο. Καη λπλ Αγγέινηο ζπλώλ, θαη ηεο 

δσήο ηνπ μύινπ θαηαηξπθώλ, Ακβξόζηε Πάηεξ, πξέζβεπε δεόκεζα, 

ππέξ ησλ ςπρώλ εκώλ. 

                

             ΚΑΙ   ΝΤΝ   ΚΑΙ   ΑΕΙ          Θεοτοκίον 

Θενηόθε, ζπ εη άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηνλ θαξπόλ ηεο 

δσήο. Σε ηθεηεύνκελ , πξέζβεπε,  Δέζπνηλα, κεηά ηνπ Ιεξάξρνπ, θαη 

πάλησλ ησλ Αγίσλ, ειεεζήλαη ηαο ςπράο εκώλ. 

 

   

 

 



              ΕΙ  ΣΑ  ΑΠΟΣΙΦΑ  ΠΡΟΟΜΟΙΑ 

            ΦΑΙΡΟΙ   ΑΚΗΣΙΚΩΝ              

 

Χαι  _ ροις_  Με_  διο _  λα _ νων _ φω _  στηρ _ Ι _ ε _ ρα _ 

ρχων _  πε _  ρι _ φα _ νες _ ε _ γκαλ _  λω _ πι _ σμα _ α _ πα  _ 

σης _ της _ Εκ _ κλη_  σι _ ι _ ας _ ο _ δι _ αυ _ γη _ ης _  ο _ φθα _ 

λμος _   το _ των _ ο _ ρθο _  δο _.ο _ ο _ ξων _  α _ γα _  

λλι _ α _ μα _  

δο _ χει _ ει _ ον _ του _ Πναυ _  μα _  τος _  

α _ ρε _ 

τω _ ων_  εν _ δι _ αι _ τη _ μα _ δι _ και _ ο _ συ _ νης _ 

α  _ λη _ θου _ ους_  υ _ πω _ τυ _ πω_  σις  _   της _ χρη _ στο _ 

τη _ τος _ ευ _ κλε _ ε _ ες _  στη _ λο _ γρα _ φη _  μα _   

στο _ μα _  



Πνευ_  μα _ το _ κι _ νη _ τον _  δο _ γμα _ α _ των_  ο _  ρθο _ τη _   τος_  

Ο _ 

ρθο _  δο _ ξι _ ας _ η _ βα _.α _ α _ σις _  Ι _ ε _ ρο _ μυ _ 

υ _ στα_  Α _ μβρο _  σι _  ε _ Χρι _ στον _ εκ _ δυ _ σω _ ω _ 

πει _ ταις _ ψυ _ χαις _ η _ μων_  δο _ ο _ θη _.η  _ η _ ναι _ το _ 

με _ γα  _ ε _ λε _ ος _ 
ΣΤΙΧ. Τν ζηόκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαη ε κειέηε ηεο θαξδίαο κνπ 

ζύλεζηλ. 

Γλσκσλ δηθαηνζύλεο θαλείο, ηεξαξρίαο εθιεξώζσ ηελ έιιακςηλ, 

ηε άλσζελ πξνκεζεία, θαη ζειαζθόξνο αζηήξ, ελαξέησλ έξγσλ 

ερξεκάηηζαο, ζαθώο ησ πνηκλίσ ζνπ, Ιεξάξρα Ακβξόζηε, πάληαο 

παηδεύσλ, δηα ιόγνπ θαη πξάμεσο, πξνο ηα θξείηηνλα, σο πνηκήλ 

γλεζηόηαηνο` όζελ ώθζεο αηδέζηκνο, δεκόηαηο θαη άλαμηλ, σο 

κηκεηήο Απνζηόισλ, θαη δήινπ ζείνπ αλάπιεσο` κεζ’ σλ λπλ 

δπζώπεηηαηο ςπραίο εκώλ δνζήλαη, ην κέγα έιενο. 

 

ΣΤΙΧ. Σηόκα δηθαίνπ απνζηάδεη ζνθίαλ,  ρείιε δε αλδξώλ 

επίζηαληαη ράξηηαο. 

Νέθηαξ ηεο αζαλάηνπ δσήο, εθ ησλ ρεηιέσλ ζνπ πεγάδεη ελ ράξηηη, 

επθξαίλνλ θαη θαηαηέξπνλ, ηελ Εθθιεζίαλ Φξηζηνύ, ν ηεο 

επζεβείαο ιόγνο Όζηε νξζώο γαξ εθήξπμαο, ηελ Τξηάδα ηελ 

άθηηζηνλ, ελ κηά θύζεη, αιεζώο νκννύζηνλ, θαη νκόζξνλνλ, 

ζεεγόξσ ζνπ ζηόκαηη` έλζελ πξνο βίνλ έλζενλ, θαη ηξόπσλ 



ρξεζηόηεηα, θαη αξεηώλ επηδόζεηο, εκάο ηζύλεηο Ακβξόζηε, 

αηηνύκελνο πάζηλ, ηιαζκόλ θαη ζσηεξίαλ, θαη κέγα έιενο. 

 

                  ΔΟΞΑ   ΠΑΣΡΙ                 

 
Δο _ ο _ ξα _  Πα _ τρι _ ι _ ι _  ι _ και _  Υι _ ι _ ι _ ω _ 

και _ Α _  γι _ ω _ ω _ Πνε  _ ευ _ μα _ α _ α _ τι _ 

 

Των _ α _ ρε _  των _ πε _  ρι _ ποι_  η _ σα _ με _ νος  _ τη _  ην _ 

πρα _ α _ α _ ξιν _ ι _ ε _ ρο _  συ _ νη _ τον _ βι _ ον _ ε _ ε _ 

σφρα _ α _  α  _ α _ γι _ ι _ ι _ ι _ σας _ Ι _ ε _  ρα _ ρχα_  

α  _ Α _ α _ μβρο _ ο _ ο _ σι _ ι _ ι _ ι _ ε _ ο _  θεν _  α _ 

μφο _ τε _ ρω _  θεν _  ε _ ευ _  δο _ κι _ μων _ τω _ μεν _ οι _ κει _  ω _ 

υ _ πο _ δει _ γμα_  τι _ παι  _.αι _ αι _ δε _ ε _ ε  _ ε _ 



ευ _ εις  _ μη _.η  _ υ _ υ _ υ _ πε  _ ερ _ φρο _ ο _ ο _  

νειν _ παρ  _ ο _ ο _ ο _ ο _  ο _ δει _ φρο _   νειν _ αλ _ 

λα _ φρο _ νει _ ειν _  ει _ εις _  το _ ο _ σω _ ω _ ω _ φρο_  ο _ ο _ ο _ 

νειν _ τω _ δε _ λο _ γω_  της _ χα _ ρι _ τος_  μυ _  υ _  στα _ γω _ 

γεις _ της _ εν _ Χρι _ στω _ οι _ κο _ νο _ ο _ μι _ ι _ ι _ ας _ 

το _ α _ πο _ ρρη_  το _ ον _ μυ _  υ _ στη _ η _ η _ ρι _ ι _ ι _ ι _ 

ον _ και _ πρε _ σβευ _  εις _  α _ α _ πα _ α _ α _ αυ _  στως _ 

υ  _ πε _ ε _ ερ _ των _ ψυ _ χω _ ων _  η _ η _ μω _ ων _  
          

 

 

 

 



            ΚΑΙ   ΝΤΝ  ΚΑΙ  ΑΕΙ      Ο    αςηόρ     

 Και _ νυν _ και _  α _ ει _ ει _  και _ εις _ του _ ου _ ους _  

αι _ 

ω _ ω _ ω _ νας    _  τω _  ων _  αι _ αι _ ω _ ω _ ω _ νων_   α _ α _ 

α _ μην _ 

 Η _ σα _ ι _ α _ χο _ ρε _ ε _ ευ _ ε _ Λο _ γον_  Θε _ ου  _  υ _ 

πο _  δε _ ε _ ε _  ξαι _ προ _ φη _ τευ _  σον _  τη _ Κο _ ο _ ρη _ 

η  _ Μα_  ρι _ ι _ αμ _ Βα _ τον_  πυ  _  ρι  _ ι _ και _ ε _ ε _ ε _   

σθαι  _ και _  μη _ κα _  α _ τα _  α _ φλε _ ε _ ε _ γε _  ε _ ε _ ε _  

σθαι _ τη _ αι _ αι _ γλη_  η _ της _ ης _ θε _ ο _ ε _ ε _ 

τη _ η _  η _ η _  τος _ Βη _ θλε _ ε _ εμ _ ευ _ τρε_  ε _ πι _ ι _ ι _ 

ζου _  α _ νοι _   γε _ πυ _ υ _ υ _ λην _ η _ Ε _  ε _ ε _   δεμ _ 



και _  μα _ γοι_  πο _ ρευ _ ε _ ε _ σθαι  _ ι _ δειν _ την_  Σω _ τη _ 

η _ ρι _ ι _ ι _ ι _  

αν _ εν _ φα _ τνη_  σπα_  α _ ργα_  α _ νου _ ου _ 

ου _ με _ ε _  ε _ ε _ νον _ Ον _ α _ στηρ  _ ε _ ε _  μη _ νυ _  υ _ 

υ _  

σεν _ ε _ πα _ νω _  του  _ Σπη_  η _ λαι _ αι _ αι _ ου _ ζω _ 

ο _ δο _ την _ Κυ _ ρι _ ι _ ον _ τον _ σω _ ζο _ ντα _ α _ α _ α _ 

το _ γε _ ε _ ε _ νος _  η _ μω _ ω _  ω _ ω _ ων  _  

                                ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΑ 

            ΣΑΦΤ   ΠΡΟΚΑΣΑΛΑΒΕ         
 Ως _   θει _ ος _ δι _ δα _ σκα_  λος  _ και _ Ι _ ε _ ρα _ ρχης_  

σο _  φος_  

δο _ γμα _ των_  α _  κρι _ βει _  αν _ μυ _  στα _ γω _ γεις _ 

τους_  πι  _ στους _  

Α _   μβρο _ σι _  ε _ Ο _ σι _  ε _  

λυ _ 



εις _ αι _ ρε _ τι _  ζο _ ντων_  την  _ α _  χλην _  τοις_  σοις_  λο _ γοις_    

φαι _ νεις _ της _ ευ _ σε _ βει _ ας _ την _ θε _  ο _ σδο_  τον_  χα _   

ριν _  

εν _ η _  τους _ σε _ γε _  ραι _  ρο _  ντας _ συ _ ντη _ ρει _  α _ 

πη _  μο _ νας _ 

ΔΟΞΑ   ΠΑΣΡΙ      ΚΑΙ    ΝΤΝ   ΚΑΙ  ΑΕΙ      Θεοηοκίον   

 Το  _ α _ παι _ ω  _ νος _  α _  πο _ κρυ_  φον_  και _  Α _ γγε _ λοις _ 

α  _ γνω_  στον _ μυ _  στη _ ρι _  ον _ δι _ α _  σου  _ Θε _  ο _ 

το _ κε _ τοις _ ε _  πι _ γης  _  πε _  φα _  νε _ ρω _  ται _   

Θε _ 

ος _ εν _ α _ συ _  γχυ _ τω _  ε _ νω _ σει _  σαρ_  κου _ με _ νος  _ 

και _ Σταυ _  ρον _ ε _ κου_  σι _ ως _  υ  _ περ _ η _ μων _ κα _  τα _ 

δε _ ξα _ με _ νος _  δι _ ου _ α _ να _ στη _  σας_  τον _ πρω _ 



το _ ο _ πλα_  στον _  

ε _ σω _  σεν _  εκ _ θα _ να _ του_  τας _ ψυ _ 

χας  _ η _  μω _  ω _ ων  _  

         

       ΣΟΝ   ΔΕΠΟΣΗΝ ΚΑΙ ΑΡΦΙΕΡΕΑ  

 Τον _ Δε _ σπο _ την_  και _ Α _ ρχι _ ε _ ε _ ρε _  α _ η  _ 

μων _  

Κυ  _ ρι _ ε _ φυ _  λα _ τε _  εις  _ πο _   λλα _ ε _ 

τη _   Δε _ σπο _ τα _ εις  _ πο _ λλα _  ε _ τη _ Δε _ 

σπο_  τα _  εις _ πο _ λλα _ ε _ τη _  Δε  _ ε _ σπο _  τα _ α _ 

α  _ 

                  ΣΕΛΟ   ΣΟΤ   ΕΠΕΡΙΝΟΤ  

 



                         ΕΙ   ΣΟΝ   ΌΡΘΡΟΝ 

Ελογητὸς ὁ Θεὸς ἡμν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰνας 

τν αἰώνων.  

 

Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι.  

 

Βασιλεῦ Οράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Παντα- 

χοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρν, ὁ Θησαυρός τν Ἀγαθν καὶ  

Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμν καὶ καθάρισον ἡμᾶς 

 ἀπὸ πάσης κηλδος καὶ σσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμν.  

 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ')  

Δόξα... Καὶ νῦν ... 

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.  

Κύριε, ἱλάσθητι τας ἁμαρτίαις ἡμν,  

Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμν.  

Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμν,   

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.  

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

  

Δόξα... Καὶ νῦν ... 

Πάτερ ἡμν ὁ ἐν τος ορανος, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ 

βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν ορανῶ, καὶ ἐπὶ τῆς 

γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμν σήμερον, καὶ ἄφες 

 ἡμν τὰ ὀφειλήματα ἡμν, ὡς καὶ ἡμες ἀφίεμεν τος ὀφειλέταις  

ἡμν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 

τοῦ πονηροῦ.  



Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία...  

  

Τροπάρια 

Σσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ ελόγησον τὴν κληρονομίαν σου, 

νίκας τος βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν 

 φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.  

Δόξα... 

 ψωθεὶς ἐν τῶ Σταυρῶ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ 

 πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον 

ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς βασιλες ἡμν, νίκας χορηγν 

 ατος, κατὰ τν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον 

 εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.  

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον 

Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, μὴ παρίδῃς, ἀγαθή, τὰς 

 ἱκεσίας ἡμν, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, 

σῶζε οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει ατος ορανόθεν τὴν 

νίκην· διότι ἔτεκες τὸν Θεόν, μόνη ελογημένη.  

  

λέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς ……. 

 

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος…..  

 

ν ὀνόματι Κυρίου, ελόγησον, Πάτερ.  

  

Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ…..  

 

Δόξα ἐν ψίστοις Θεῶ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εδοκία.  

(ἐκ γ').  



Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελε τὴν αἴνεσίν 

σου (δίς).  

  

Ψαλμὸς 3 

Κύριε τὶ ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται 

 ἐπ' ἐμὲ. 

Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου οκ ἔστι σωτηρία ατῶ ἐν τῶ Θεῶ 

 ατοῦ  

Σὺ δὲ Κύριε ἀντιλήπτωρ μου εἶ δόξα μου καὶ ψν τὴν κεφαλήν 

 μου 

Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους  

ἁγίου ατοῦ  

γὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα, ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου. 

Ο φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων 

μοι 

Ἀνάστα Κύριε σσόν με ὁ Θεός μου ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς 

 ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλν συνέτριψας  

Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ ελογία σου 

Καὶ πάλιν 

γὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου 

  

Ψαλμὸς 37 

Κύριε μὴ τῶ θυμῶ σου ἐλέγξῃς, με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με 

Ότι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι καὶ ἐπεστήριξας ἐπ' ἐμὲ τὴν χερά 

σου.  

Οκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου,  

Οκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τος ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τν ἁμαρτιν  

μου. 



Ότι αἱ ἀνομίαι μου περῆραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ 

εβαρύνθησαν ἐπ' ἐμὲ 

Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς  

ἀφροσύνης μου  

Εταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους, ὅλην τὴν ἡμέραν  

σκυθρωπάζων ἐπορευόμην  

Ότι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμν καὶ οκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ 

 σαρκί μου 

Εκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ 

τῆς καρδίας μου 

Κύριε ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ 

σοῦ οκ ἀπεκρύβη 

Η καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου καὶ τὸ φς τν 

ὀφθαλμν μου καὶ ατὸ οκ ἔστι μετ' ἐμοῦ 

Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ  

ἔστησαν καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν 

Καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου καὶ οἱ ζητοῦντες  τὰ 

 κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν  

ἐμελέτησαν  

Εγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οκ ἀνοίγων τὸ  

στόμα ατοῦ  

Καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οκ ἀκούων καὶ οκ ἔχων ἐν τῶ 

 στόματι ατοῦ ἐλεγμοὺς  

Ότι ἐπὶ σοὶ Κύριε ἤλπισα, σὺ εἰσακούσῃ Κύριε ὁ Θεός μου  

Ότι εἶπον· μήποτε ἐπιχαρσί μοι οἱ ἐχθροί μου καὶ ἐν τῶ  

σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ' ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησαν  

Ότι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστι  

διὰ παντὸς  



Ότι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελ καὶ μεριμνήσω πὲρ τῆς 

 ἁμαρτίας μου  

Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζσι καὶ κεκραταίωνται πὲρ ἐμὲ καὶ  

ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως  

Οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθν ἐνδιέβαλλόν με ἐπεὶ  

κατεδίωκον δικαιοσύνην  

Μὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ  

πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου Κύριε τῆς σωτηρίας μου  

Καὶ πάλιν 

Μὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ  

Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου Κύριε τῆς σωτηρίας μου 

  

Ψαλμὸς 62 

 Θεὸς ὁ Θεός μου πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου,  

ποσαπλς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ 

Οὕτως ἐν τῶ ἁγίῳ ὤφθην σοι τοῦ ἰδεν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν 

 δόξαν σου 

Ότι κρεσσον τὸ ἔλεός σου πὲρ ζωὰς τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί σε  

Οὕτως ελογήσω σὲ ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ ἐν τῶ ὀνόματί σου ἀρ 

 τὰς χεράς μου 

Ως ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου καὶ χείλη  

ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου  

Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου ἐν τος ὄρθροις  

ἐμελέτων εἰς σὲ  

Ότι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τν πτερύγων σου  

ἀγαλλιάσομαι  

Εκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου  

Ατοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, εἰσελεύσονται εἰς τὰ 



 κατώτατα τῆς γῆς παραδοθήσονται εἰς χερας ῥομφαίας μερίδες 

 ἀλωπέκων ἔσονται  

Ο δὲ βασιλεὺς εφρανθήσεται ἐπὶ τῶ Θεῶ, ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ  

ὀμνύων ἐν ατῶ ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα 

Καὶ πάλιν 

Εν τος ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ  

Ότι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τν πτερύγων σου 

 ἀγαλλιάσομαι  

Εκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου 

  

Δόξα... Καὶ νῦν...  

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεὸς  

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

Δόξα... Καὶ νῦν...  

  

Ψαλμὸς 87 

Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ 

 ἐναντίον σου 

Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου, κλνον τὸ οὖς σου εἰς  

τὴν δέησίν μου  

Ότι ἐπλήσθη κακν ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ζωή μου τῶ ᾅδῃ ἤγγισε  

Προσελογίσθην μετὰ τν καταβαινόντων εἰς λάκκον, ἐγενήθην  

ὡς ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκρος ἐλεύθερος  

Ωσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ ὧν οκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ 

 ατοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν  

Έθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινος καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου 

Επ' ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς  

σου ἐπήγαγες ἐπ' ἐμὲ  



Εμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ' ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα 

 ἑαυτός·  

Παρεδόθην καὶ οκ ἐξεπορευόμην οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν  

ἀπὸ πτωχείας·  

Εκέκραξα πρὸς σὲ Κύριε ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς  

χεράς μου  

Μὴ τος νεκρος ποιήσεις θαυμάσια ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι καὶ  

ἐξομολογήσονταί σοι;  

Μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῶ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου  

ἐν τῇ ἀπωλείᾳ; 

Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῶ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη 

 σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ;  

Κἀγὼ πρὸς σὲ Κύριε ἐκέκραξα καὶ τὸ πρωῒ ἡ προσευχή μου  

προφθάσει σε  

Ίνα τὶ Κύριε ἀπωθες τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν 

 σου ἀπ' ἐμοῦ;  

Πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου, ψωθεὶς δὲ 

 ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην  

Επ' ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με  

Εκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ, ὅλην τὴν ἡμέραν περιέσχον με ἅμα  

Εμάκρυνας ἀπ' ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου  

ἀπὸ ταλαιπωρίας  

Καὶ πάλιν 

Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ 

 ἐναντίον σου  

Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου κλνον τὸ οὖς σου εἰς 

 τὴν δέησίν μου 

  



Ψαλμὸς 102 

Ελόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ  

ὄνομα τὸ ἅγιον ατοῦ.  

Ελόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς  

ἀνταποδόσεις ατοῦ.  

Τὸν εϊλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας  

τὰς νόσους σου.  

Τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε  

ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμος.  

Τὸν ἐμπιπλντα ἐν ἀγαθος τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσε- 

ται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου.  

Ποιν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος, καὶ κρμα πᾶσι τος ἀδικουμένοις.  

γνώρισε τὰς ὁδοὺς ατοῦ τῶ Μωϋσῇ, τος υἱος Ἰσραὴλ τὰ θελή- 

ματα ατοῦ.  

Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος, οκ 

 εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οδὲ εἰς τὸν αἰνα μηνιε.  

Ο κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμν ἐποίησεν ἡμν, οδὲ κατὰ τὰς ἁμα- 

ρτίας ἡμν ἀνταπέδωκεν ἡμν.  

Ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ ορανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς, ἐκραταίωσε Κύριος 

 τὸ ἔλεος ατοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους ατόν.  

Καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμν, ἐμάκρυνεν ἀφ’ ἡμν  

τὰς ἀνομίας ἡμν.  

Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους 

ατόν, ὅτι ατὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμε 

Ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι ατοῦ, ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ,  

οὕτως ἐξανθήσει.  

Ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν ατῶ, καὶ οχ πάρξει, καὶ οκ ἐπιγνώσεται 

ἔτι τὸν τόπον ατοῦ.  



Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰνος, καὶ ἕως τοῦ αἰνος ἐπὶ  

τοὺς φοβουμένους ατόν.  

Καὶ ἡ δικαιοσύνη ατοῦ ἐπὶ υἱος υἱν, τος φυλάσσουσι τὴν 

 διαθήκην ατοῦ, καὶ μεμνημένοις τν ἐντολν ατοῦ τοῦ  

ποιῆσαι ατάς.  

Κύριος ἐν τῶ ορανῶ ἡτοίμασε τὸν θρόνον ατοῦ, καὶ ἡ βασιλεία  

ατοῦ πάντων δεσπόζει.  

Ελογετε τὸν Κύριον, πάντες οἱ Ἄγγελοι ατοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ,  

ποιοῦντες τὸν λόγον ατοῦ, τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τν λόγων  

ατοῦ.  

Ελογετε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις ατοῦ, λειτουργοὶ ατοῦ, 

οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα ατοῦ.  

Ελογετε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα ατοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς  

δεσποτείας ατοῦ, ελόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.  

Καὶ πάλιν 

Εν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας ατοῦ ελόγει ἡ ψυχή μου τὸν 

 Κύριον 

  

Ψαλμὸς 142 

Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου 

 ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου  

Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου ὅτι ο δικαιωθή- 

σεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζν  

Ότι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν  

ζωήν μου·  

Εκάθισέ με ἐν σκοτεινος ὡς νεκροὺς αἰνος καὶ ἠκηδίασεν  

ἐπ' ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου  

Εμνήσθην ἡμερν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τος ἔργοις σου,  



ἐν ποιήμασι τν χειρν σου ἐμελέτων  

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι  

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου· μὴ ἀπο- 

στρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τος  

καταβαίνουσιν εἰς λάκκον  

Ακουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοι ἤλπισα·  

Γνώρισόν μοι Κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν  

ψυχήν μου  

Εξελοῦ με ἐκ τν ἐχθρν μου Κύριε πρὸς σὲ κατέφυγον  

Δίδαξόν με τοῦ ποιεν τὸ θέλημά σου ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου·  

Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εθείᾳ ἕνεκεν τοῦ  

ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις με·  

Εν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν  

τῶ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολες πάντας  

τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.  

Καὶ πάλιν 

Εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς  

κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου (2)  

Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εθείᾳ. 

  

Δόξα... Καὶ νῦν...  

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ').  

Ἡ ἐλπὶς ἡμν, Κύριε, δόξα σοι.  

 

 

ν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθμεν……. 

 

Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα…….. 



                ΘΕΟ   ΚΤΡΙΟ                   
 Θε  _ ος _   Κυ _ ρι _ ος _ και _  ε _ πε  _ φφφα _  νεν _  η _  μιν  _  

ευ _ 

λο _ γη _   με _  νος _ ο _ ε _ ρχο _ ο _ με _ νος _ εν _ ο _ νο _ μα _  

τι _ Κυ _  ρι _ ι _  ου _ 
 

Ἐμνκνινγεῖζζε ηῷ Κπξίῳ, θαὶ ἐπηθαιεῖζζε ηὸ ὄλνκα ηὸ 

ἅγηνλ αὐηνῦ.  

Πάληα ηὰ ἔζλε ἐθύθισζάλ κε, θαὶ ηῷ ὀλόκαηη Κπξίνπ ἠκπλάκελ 

αὐηνύο,  

Παξὰ Κπξίνπ ἐγέλεην αὕηε, θαὶ ἔζηη ζαπκαζηὴ ἐλ ὀθζαικνῖο ἡκῶλ. 

 

 



                                ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΑ 

            ΣΑΦΤ   ΠΡΟΚΑΣΑΛΑΒΕ         
 Ως _   θει _ ος _ δι _ δα _ σκα_  λος  _ και _ Ι _ ε _ ρα _ ρχης_  

σο _  φος_  

δο _ γμα _ των_  α _  κρι _ βει _  αν _ μυ _  στα _ γω _ γεις _ 

τους_  πι  _ στους _  

Α _   μβρο _ σι _  ε _ Ο _ σι _  ε _  

λυ _ 

εις _ αι _ ρε _ τι _  ζο _ ντων_  την  _ α _  χλην _  τοις_  σοις_  λο _ γοις_    

φαι _ νεις _ της _ ευ _ σε _ βει _ ας _ την _ θε _  ο _ σδο_  τον_  χα _   

ριν _  

εν _ η _  τους _ σε _ γε _  ραι _  ρο _  ντας _ συ _ ντη _ ρει _  α _ 

πη _  μο _ νας _ 

                    ΔΟΞΑ   ΠΑΣΡΙ          Το   αςηό    

 



                  ΚΑΙ    ΝΤΝ   ΚΑΙ  ΑΕΙ      Θεοηοκίον   

 Το  _ α _ παι _ ω  _ νος _  α _  πο _ κρυ_  φον_  και _  Α _ γγε _ λοις _ 

α  _ γνω_  στον _ μυ _  στη _ ρι _  ον _ δι _ α _  σου  _ Θε _  ο _ 

το _ κε _ τοις _ ε _  πι _ γης  _  πε _  φα _  νε _ ρω _  ται _   

Θε _ 

ος _ εν _ α _ συ _  γχυ _ τω _  ε _ νω _ σει _  σαρ_  κου _ με _ νος  _ 

και _ Σταυ _  ρον _ ε _ κου_  σι _ ως _  υ  _ περ _ η _ μων _ κα _  τα _ 

δε _ ξα _ με _ νος _  δι _ ου _ α _ να _ στη _  σας_  τον _ πρω _ 

το _ ο _ πλα_  στον _  

ε _ σω _  σεν _  εκ _ θα _ να _ του_  τας _ ψυ _ 

χας  _ η _  μω _  ω _ ων  _  

 

 



                       ΚΑΘΙΜΑΣΑ  

                Μετά την α’ τιχολογια  

              Ήσορ α’     Τον Τάθον ζος Συηήπ  

Ωο  άδπηνο  αζηήξ ,  εθ  δπζκώλ  αλαιάκςαο ,  θσηίδεηο  

ζαπκαζηώο, λνεηαίο δαδνπρίαηο,  Ακβξόζηε Παηήξ 

εκώλ,επζεβώλ ηα πιεξώκαηα` όζελ ζήκεξνλ, ηελ  

θσηνθόξνλ  ζνπ κλήκελ,ενξηάδνκελ ελ επθξνζύλε 

θαξδίαο, Φξηζηόλ κεγαιύλνληεο.   

ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ  ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ    Θεοηοκίον  

Ο  Λόγνο ηνπ Θενύ, εμ αγλώλ ζνπ αηκάησλ, ζεζάξθσηαη 

Αγλή, ππέξ λνπλ αζπγρύησο, θαη ώξζσζε ην ζύληξηκκα  



ηνπ Αδάκ αγαζόηεηη`  όζελ άπαληεο, σο ζσηεξίαο ζε 

πύιελ, κεγαιύλνκελ, θαη ηελ ζελ άξξεηνλ δόμαλ, 

Παξζέλε δνμάδνκελ.  

                     Μετά την β’  τιχολογια  

                 Ήσορ   δ’   Τασύ  πποκαηάλαβε  

Οζίσο ηέξεπζαο, ησ επί  πάλησλ Θεώ, ζνθία 

θνζκνύκελνο, παληνδαπεί  αιεζώο, πακκάθαξ 

Ακβξόζηε`  ώθζεο ηεο Εθθιεζίαο, ζεεγόξνο εθθάλησξ, 

λέκσλ ελί εθάζησ, θαηαιιήισο ηαο δόζεηο,  σο ζείνο 

νηθνλόκνο, ηεο άλσζελ ράξηηνο.  

ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ  ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ    Θεοηοκίον  



Σν όξνο ην άγηνλ, θαη εκθαλέο θαη ζεπηόλ, εμ νπ 

επεδήκεζελ, ν ησλ απάλησλ Θεόο,  ζαξθ όο 

νκνηώκαηη,ύκλνηο κεγαιπλέζζσ,ε Αγλή Θενηόθνο` πάζη 

γαξ νκαιίδεη ,  ζσηεξίαο ηελ ηξίβνλ, πξνζάγνπζα 

Κπξίσ,ηνπο ηαύηε πξνζηξέρνληαο.  

                 Μετά τον Πολυέλεον  

                 Ήσορ   γ’    Θείαρ  Πίζηευρ  

Θείνπ Πλεύκαηνο,ηε επηπλνία,ζάιπηγμ εύερνο,  ηεο 

επζεβείαο, αλεδείρζεο Ιεξάξρα Ακβξόζηε`θαη βαζηιέσλ 

ξπζκίζαο ην θξόλεκα,νξζνδνμίαο ηνλ ιόγνλ 



εηξάλσζαο. Πάηεξ Όζηε,Φξηζηόλ ηνλ Θεόλ 

ηθέηεπε,δσξήζαζζαη εκίλ ην κέγα έιενο.  

ΔΟΞΑ ΠΑΣΡΙ  ΚΑΙ ΝΤΝ ΚΑΙ ΑΕΙ    Θεοηοκίον  

Λεηκώλ, εύνζκνο, ηεο παξζελίαο, θιίκαμ  έκςπρνο,  

νπξαλνκήθεο, αλεδείρζεο Θενηόθε Παλάρξαληε,  ηνλ 

κελ Θεόλ ππέξ λνπλ ζσκαηώζαζα, ηνλ δε βξνηόλ πξνο 

ηα άλσ πςώζαζα` όζελ άπαληεο, πκλνύκελ ηα κεγαιεία 

ζνπ, αηηνύληεο δηα ζνπ ην Θείνλ έιενο.  

   ΣΟ  Α’ ΑΝΣΊΥΩΝΟΝ ΣΟΤ Δ’ ΉΦΟΤ  

  
 

κ _ νε _ ο _ τη _ το  _  _  _ ος _ Ε



μu _.πολ_  

λα _ _ _. _ πο _ λε _ _  _ μοι_  

με  _ _.πα _ _ _ θη_   _ αλλ _ αυ _ τος _ α _ 

αν_  τι _ λα _  _ βu _ _ _. _ και _ σω _ _ _ σον_  

Σω  _._.τη _ _ ηρ _ μu_  
 

 

ι _ μι _ σu _   _  _  _ uν  τες_  Σι _  _ ων _ Ο

αι  _._._ σχυ _  _ νθη _ ._ τε _ _ _. _ α _ πο _ 

_ _ τu _ Κυ _ _  _.ρι _ _ _ u _  _ ως _ χο _ 

 _ ορ _ το     _ ος _  γαρ _ πυ_ ._ ρι _ 

_._ _ ε _  _ σε _  _ σθε_  _ _  _ α _ πε _  _ _ 

ξη _  ρα  _._.με _ _ _ νοι_   _



 

ο _ ξα _  Πα _ τρι _. _  _._ και _ Υι _  _ ω _ και _ _ Δ

α _ γι _  _ ω _  _ Πνε _ ευ _.μα _  _ τι  _

 

_ γι _ ω _ Πνε _ _ ευ _ μα _  _ τι _ πα _ _ Α

_. _ σα _ ψυ _  _ _ χη_  ζω  _ _.u _ _ _ 

ται_   _ και _ κα _ θα _  _  _ _ αρ _ σει_  υ _ ψu _ 

_ _ ται _  _ λα _ αμ_  πρυ _  _.νε _  _ ται _ _ 

τη _ Τρι _ α _ δι _ κη _  _ μο  _  _ να _ _ _  _ δι _ _ _ 

_ ι _ ε _  _ _ ρο _  κρυ _ _  _.φι _ _ _ ω _ 

ως _ 

 αι _ νυ _. _ _ _ υν _ και _ α  _ ει _ και _ εις_  Κ



τu _  _ .uς _ αι _ ω  _  _ νας _ τω _ ._ _ ων _  

αι _ ω _ _  _ νω _ ων _.Α _  _._ μη _ ην  _ 

  γι _ ω _ Πνε _ _ ευ _ μα _  _ τι _ α _  _._ να _ Α

 _ βλυ _  _._ ζει _ τα _ _ _  _  της_  χα _ _ _ ρι _ το _ 

_ ος _.ρει _ _ _ θρα_   _ αρ _ δε _ _. _ 

ευ _ .ο _ ον _ τα _ _ α _ πα_ .σα  _ αν  _ τη _  _ ην _ 

κτι _ _ _  _ σι _ _ _ ιν _ προς_  ζω _ _ _ ο _ γο _ _ 

 _.νι _ _ _ α _ αν  _

                                  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Σν ζηόκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαη ε κειέηε ηεο θαξδίαο κνπ ζύλεζηλ. 



ΣΙΦ. Αθνύζαηε ηαύηα πάληα ηα έζλε. 

                      ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΣΟΤ ΟΡΘΡΟΤ 

                                Ο  Ν  ΧΑΛΜΟ 

ΔΟΞΑ .    ΣΑΙ  ΣΟΤ ΙΕΡΑΡΦΟΤ 

ΚΑΙ  ΝΤΝ.  ΣΑΙ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

                           ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ       
ΣΤΙΧ. Ειέεζνλ κε ν Θεόο, θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ, θαη θαηά ην 
πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 
 
Φάξηο ζεία εθθέρπηαη, εθ ησλ πεγώλ ηνπ ζσηεξίνπ, ηνηο ρείιεζί ζνπ 
Πάηεξ Ακβξόζηε` όζελ ππέξ κέιη γιπθάδνλ, θαη λέθηαξ ακβξνζίαο, 
επθξαίλνπζηλ εκάο, νη ιόγνη ζνπ πάλζνθε` πνηακνί γαξ εθ θνηιίαο 
ζνπ βξύνπζηλ, ύδαηνο αιινκέλνπ, θαηά ηνλ ζείνλ ιόγνλ, πξνο 
ζσηεξίαλ ησλ ςπρώλ εκώλ. 
 
 
ώσον ο Θεός τον λαόν σου……… 

 

 

 



      

        
οἱ Κανόνες τῆς Ὀκτωήχου, καὶ τοῦ Ἁγίου εἰς ς', οὗ ἡ Ἀκροστιχίς.  

                                               ᾨδὴ α' Ἦχος δ'  

«Θαλάσσης τὸ ἐρυθραον πέλαγος, ἀβρόχοις ἴχνεσιν, ὁ παλαιὸς πε

ζεύσας Ἰσραήλ, σταυροτύποις Μωσέως χερσί, τοῦ Ἀμαλὴκ τὴν δύν

αμιν, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτροπώσατο».  

  

Τας θείαις φωτοχυσίαις Ὅσιε, καταστραπτόμενος, τὴν φωτοφόρον 

ταύτην καὶ φαιδράν, καὶ ἁγίαν σου κοίμησιν, τοὺς εσεβς γεραίρο

ντας, σας ἱκεσίαις φωταγώγησον.  

  

 Λόγος ὁ τοῦ Θεοῦ σοφίας σοι, λόγον δεδώρηται, κεκοσμημένον 

γλώσσῃ ἀληθε, ἱεράρχα Ἀμβρόσιε, αἱρετιζόντων ἄλλον, ἀπορραπίζ

οντα κακόνοιαν.  

  

Νοός σου τὸ ὀπτικὸν Πανόλβιε, προκαθηράμενος, τῆς τν παθν 

ἀχλύος δεκτικόν, καθαρν ἐπιλάμψεων, τοῦ Παναγίου Πνεύματος, 

προαπειργάσω Παμμακάριστε.  

  

Πανσόφοις καὶ ἱερος σου δόγμασι, τὴν ἀρειόφρονα, ἀποδιώξας λύ

μην ὡς ποιμήν, ἐπὶ χλόην ἐποίμανας, ρθοδοξίας Πάνσοφε, τὰ λογ

ικά σου πίστει θρέμματα.  

Θεοτοκίον 

Ἀσπόρως τῶ τοῦ Πατρὸς βουλήματι, ἐκ θείου Πνεύματος, τὸν τοῦ 

Θεοῦ συνείληφας Υἱόν, καὶ σαρκὶ ἀπεκύησας, τὸν ἐκ Πατρὸς ἀμήτο

ρα, καὶ δι' ἡμᾶς ἐκ σοῦ ἀπάτορα.  

  

 

 

 

    



     Ἕτερος Κανὼν τοῦ αὐτοῦ, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς.  

  

Θείου Ἀμβροσίου μέγα κλέος ᾄσμασι μέλπω. Θεοφάνους.  

  

ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. δ'  

«Ἡ κεκομμένη, τὴν ἄτομον ἔτεμε, καὶ εἶδεν ἥλιος γῆν, ἣν οκ ἐθεάσ

ατο, ἀλάστορα ἐχθρὸν τὸ ὕδωρ κατεπόντισε, καὶ ἄβατον διῆλθεν Ἰσ

ραήλ, ᾠδὴ δὲ ἀνεμέλπετο. Τῶ Κυρίῳ ᾄσωμεν· ἐνδόξως γὰρ δεδόξα

σται».  

  

Θείῳ φωτί σου, πέρλαμπρε Ἥλιε, τῆς ἁμαρτίας μου, τὴν ἀχλὺν ἀπ

έλασον· οἰκτείρεις γὰρ ψυχάς, τῇ ἐμφύτῳ εσπλαγχνία σου, καὶ σκ

ότους ἀπαλλάττεις τν παθν, τῇ μόνῃ εμενίᾳ σου, Παντοκράτορ 

Κύριε, ὁ μόνος εδιάλλακτος.  

  

πὶ τῶ κάλλει, τν θείων δογμάτων σου, ἡ κκλησία φαιδρς, ὡρ

αΐζεται, καὶ πίστει ἀσφαλε, πεποικιλμένη δείκνυται· καὶ ὅλη ὡς πλη

σίον καὶ καλή, ἐκ δεξιν παρίσταται, ὀρθοδόξως λάμπουσα, τῆς δό

ξης τοῦ νυμφίου Χριστοῦ.  

  

Ἱερωσύνης, τος ὅπλοις στομούμενος, καὶ θείᾳ δόξῃ τὸν νοῦν, Πάτε

ρ ἐλλαμπόμενος, ὡς μάχαιρα πιστν ἐστιλβωμένη δείκνυσαι, καὶ σ

άλπιγξ τῆς εσήμου ορτῆς, τὰ θράση τν αἱρέσεων, τμητικς συγ

κόπτουσα, καὶ πάντας διεγείρουσα.  

Θεοτοκίον 

 πρὸ αἰώνων, Πατρὶ συναΐδιος, ἐκ σοῦ Θεόνυμφε, σάρκα προσελ

άβετο καὶ φύσιν τν βροτν, θεώσας συνεδόξασε· διὸ σε σωτηρίας 

ἀρχηγόν, καὶ κόσμου ἱλαστήριον, Θεοτόκε Δέσποινα, πρὸς τὸν ἐκ σ

οῦ κεκτήμεθα.  



  

                                                    ᾨδὴ γ'  

«Οκ ἐν σοφίᾳ, καὶ δυνάμει καὶ πλούτῳ καυχώμεθα, ἀλλ' ἐν σοὶ τῇ 

τοῦ Πατρός, ἐνυποστάτῳ σοφίᾳ Χριστέ· ο γὰρ ἐστιν ἅγιος, πλήν σ

ου Φιλάνθρωπε».  

  

Μεμυημένος, Ἱεράρχης ὡς ἔνθεος Ὅσιε, πᾶσαν νόησιν Γραφῆς, το

ς ἀγνοοῦσιν Ἀμβρόσιε, Πάτερ τὰ δισέφικτα, τρανς ἐσάφησας.  

  

Μεγίστην χάριν, πρὸς Θεοῦ δεδεγμένος καὶ δύναμιν, σῆς ἐσθῆτος ἐ

παφῇ, ποικίλα πάθη Ἀμβρόσιε, Πάτερ ἐθεράπευσας, τν προσιόντ

ων σοι.  

  

ν ἀφροσύνῃ, τὴν πρὸς σὲ τὸν φρονήσει ἐμπρέποντα, πλησιάσαι τ

ολμηρς, μιαρωτάτην ὁρμήσασαν, θᾶττον ἐθανάτωσας, θείῳ προσ

τάγματι.  

Θεοτοκίον 

Γένος ἀνθρώπων, ἐκαινούργησας μόνη κυήσασα, τὸν τῆς φύσεως 

ἡμν, Δημιουργόν τε καὶ Κύριον· ὅθεν σε δοξάζομεν, Θεοχαρίτωτε.  

  

  

ὺ εἶ τὸ στερέωμα  

Ῥεθρον ἐν καρδίᾳ σου, ἐκ τν τοῦ Πνεύματος Ὅσιε, χαρισμάτων, β

ρύει καταρδεῦον, τοὺς τῆς Πίστεως αὔλακας.  

  

Ὅλον ἀπεκάθηρας, τὸ ὀπτικὸν τοῦ νοῦ Ὅσιε, καὶ εἰς ὕψος ἤρθης, θ

εωρίας, τῇ ἐλλάμψει τοῦ Πνεύματος.  

  



Στέφεται τος λόγοις σου, ὥσπερ τιμίοις λίθοις Σοφέ, ἡ κκλησία, κ

αὶ διαιωνίζει, τν πιστν βασιλεύουσα.  

Θεοτοκίον 

Ἵλεων γενέσθαι μοι, τν ἐν πολλας παγέντι Ἁγνή, ἁμαρτίαις, τὸν ἐκ 

σοῦ τεχθέντα, ἀσιγήτως δυσώπησον.  

Ὁ Εἱρμὸς  

«Σὺ εἶ τὸ στερέωμα, τν προστρεχόντων σοι Κύριε, σὺ τὸ φς, τ

ν ἐσκοτισμένων, καὶ μνε σε τὸ πνεῦμά μου».  

  

Κάθισμα Ἦχος δ' 

Ὁ ὑτυθεὶρ ἐν ηῷ Σηαςπῷ  

Λόγους ζωῆς Πάτερ σοφὲ κεκτημένος, τὰς διανοίας τν πιστν κατ

αρδεύεις, καὶ καρποφόρους χάριτι δεικνύεις ἀεί, τν αἱρετιζόντων δ

έ, κατακλύζεις τὰς φρένας, χάριν ἀναβλύζων τε, ἰαμάτων ἐκπλύνεις, 

παθν παντοίων ῥύπον ἀληθς, ἱερομύστα θεόφρον Ἀμβρόσιε.  

Δόξα... Ἦχος πλ. δ' 

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον  

Σὸν Προφήτην Ἠλίαν ζηλοτυπν, Ἰωάννην ὡσαύτως τὸν Βαπτιστ

ήν, ἀνδρείως διήλεγξας, Βασιλες ἀνομήσαντας, ἱεραρχίας θρόνον, 

ἐνθέως ἐκόσμησας, καὶ θαυμάτων πλήθει, τὸν κόσμον ἐπλούτησας· 

ὅθεν καὶ τας θείαις, συγγραφας κεχρημένος, πιστοὺς ἐπεστήριξας, 

καὶ ἀπίστους ἐπέστρεψας, ἱεράρχα Ἀμβρόσιε· Πρέσβευε Χριστῶ τῶ 

Θεῶ, τν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τος ἑορτάζουσι πόθῳ, 

τὴν ἁγίαν μνήμην σου.  

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Σὴν οράνιον Πύλην καὶ Κιβωτόν, τὸ πανάγιον Ὄρος τὴν φωταυγ

ῆ, Νεφέλην μνήσωμεν, τὴν οράνιον Κλίμακα, τὸν λογικὸν Παράδ

εισον, τῆς Εὔας τὴν λύτρωσιν, τῆς οἰκουμένης πάσης, τὸ μέγα Κειμ

ήλιον, ὅτι σωτηρία, ἐν ατῇ διεπράχθη, τοῦ κόσμου καὶ ἄφεσις, τν 

πολλν ἐγκλημάτων· διὰ τοῦτο βομεν ατῇ· Πρέσβευε τῶ σῶ Υἱῶ 



καὶ Θεῶ, τν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τος προσκυνοῦσιν 

ἐν πίστει, τὸν ἄχραντον τόκον σου.  

Ἢ ταυροθεοτοκίον 

ν τῶ πάθει ἑστσα τοῦ σοῦ Υἱοῦ, τῶ Σταυρῶ πλησιάζουσα μητρι

κς, δακρύων προσχύσεσι, λουομένη ἐκραύγαζες· Οἴμοι θεε Λόγε! 

πς φέρεις ῥαπίσματα, ἐμπτυσμούς καὶ μάστιγας, Σταυρὸν καὶ τὸν 

θάνατον; ὅμως πὲρ γένους, σωτηρίας βροτείου, ἑκὼν ταῦτα φίστ

ασαι. Οὕτω Στερ φιλάνθρωπε, ἡ Θεοτόκος ἐβόα σοι· ἥνπερ προβ

αλλόμενοι, σοὶ εἰς πρεσβείαν, Δέσποτα αἰτούμεθα, ἵνα πλουσίως π

αράσχῃς, ἡμν τὰ ἐλέη σου.  

  

ᾨδὴ δ'  

«Δι' ἀγάπησιν Οἰκτίρμον τῆς σῆς εἰκόνος, ἐπὶ Σταυροῦ σου ἔστης, κ

αὶ ἐτάκησαν ἔθνη· σὺ γὰρ εἶ φιλάνθρωπε, ἰσχύς μου καὶ ὕμνησις».  

  

Ἱεράρχης ἀνεδείχθης χρισθεὶς τῶ μύρῳ, τῶ τῆς ἱερωσύνης, τελειν 

ἱερέας, πᾶσι τὴν σωτήριον, δωρούμενος κάθαρσιν.  

  

Συνετήρησας τὴν ποίμνην ἐκ πάσης βλάβης, τν ἐναντίων Μάκαρ, 

καὶ Ἀρείου τὴν πλάνην, πᾶσαν ἀπημαύρωσας, τῶ φέγγει τν λόγω

ν σου.  

  

Τῇ τοῦ Πνεύματος δυνάμει τετειχισμένος, τὰ πονηρὰ διώκεις, τῆς κα

κίας Παμμάκαρ, πνεύματα μὴ φέροντα, τὴν σὴν ἐπιτίμησιν.  

Θεοτοκίον 

 θελήματι τὰ πάντα δημιουργήσας, δημιουργεται θέλων, ἐξ ἁγνν 

σου αἱμάτων, σῴζων τοὺς εἰδότας σε, ἁγνὴν Θεομήτορα.  

  

  



Εἰσακήκοα Κύριε  

 λειμὼν τν δογμάτων σου, καὶ θεολαμπής σου βίος Πανεύφημε, 

ὡς συνθέσεως θυμίαμα, κατευωδιάζει τὰς αἰσθήσεις ἡμν.  

  

Ἱερεον γενόμενος, καὶ ἱερουργὸς καὶ κάρπωμα Ὅσιε, πρακτικς ὡλ

οκαυτώθης Θεῶ, καὶ προσήχθης θῦμα τῇ τραπέζῃ Χριστοῦ.  

  

 οράνιος Κύριος, ἐν τῶ στερεώματι τῶ τῆς Πίστεως, ὡς ἀστέρα σ

ε κατέπηξε, δᾳ δουχοῦντα κόσμον τος σος δόγμασι.  

Θεοτοκίον 

Μὴ τραπεὶς τῇ θεότητι, ὅλον ἑαυτὸν ὁ Λόγος ἐκένωσε, καὶ ἀνθρώπ

οις προσωμίλησεν, ἐκ σοῦ σάρκα Κόρη προσλαβόμενος.  

  

ᾨδὴ ε'  

«Σὺ Κύριέ μου φς, εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθας, φς ἅγιον ἐπιστρέφ

ον, ἐκ ζοφώδους ἀγνοίας, τοὺς πίστει ἀνυμνοῦντάς σε».  

  

Νοῦν λάμποντα φωτί, τῶ ἀΰλῳ κτησάμενος, ἀπήστραψας ἰαμάτων, 

καὶ θαυμάτων ἀκτνας, , Ἀμβρόσιε μακάριε.  

  

Ἀνήγειρας σαυτόν, ἱερὸν καταγώγιον, τοῦ Πνεύματος καταλύσας, τ

οὺς ναοὺς τν εἰδώλων, Ἀμβρόσιε θεόπνευστε.  

  

Μεγίστων ἀρετν, φωταυγείᾳ λαμπόμενον, ᾐδέσθησαν βασιλες σε

, καὶ τὸν ὅρον τῆς γλώττης, τῆς σῆς ο παρεσάλευσαν.  

Θεοτοκίον 

Βουλήματι τὸ πᾶν, ὁ σοφς ἐργαζόμενος, βουλόμενος ἀναπλάσαι, 

τοὺς ἀνθρώπους Παρθένε, τὴν σὴν γαστέρα ὤκησεν.  

  

 



 Ἵνα τὶ με ἀπώσω  

ν τῇ θείᾳ σου μνήμῃ, ἱερέων θίασος Πάτερ ἀγάλλεται, καὶ πιστν 

χορεαι, σὺν Ἀγγέλοις ἀΰλοις εφραίνονται, καὶ τρυφᾷ σκιρτσα, π

νευματικς ἡ κκλησία, ἐν τος λόγοις σου Πάτερ Ἀμβρόσιε.  

  

Γεωργὸς ἀνεδείχθης, τέμνων τὴν τῆς πίστεως εθεαν ἄρουραν, καὶ 

διδασκαλίας, ἐπισπείρων θεόσοφε δόγματα, καὶ αξήσας στάχυν, κ

αρποφορες τῇ κκλησίᾳ, τόν οράνιον ἄρτον τοῦ Πνεύματος.  

  

Ἀβραὰμ τὴν θυσίαν, καὶ τὴν ἄμεμπτον πίστιν ἐχαρακτήρισας, Ἰσαὰκ 

ὡς ἄλλον, τὴν ψυχὴν θυσιάσαι προθέμενος, τῶ τοῦ Κτίστου πόθῳ, 

καὶ μὴ τρωθεὶς τῇ ἀπιστίᾳ, ἔχρημάτισας φίλος τοῦ Κτίστου σου.  

Θεοτοκίον 

Κόσμου οὖσα προστάτις Μῆτερ ἀειπάρθενε, σὺ με κυβέρνησον, καὶ 

ὁδήγησόν με, εἰς εθεαν ὁδὸν καὶ κατεύθυνον, πρὸς δικαιοσύνης τ

ρίβους, ὀρθὰς τὸν λογισμόν μου, τῆς ψυχῆς τὰς πορείας ἰθύνουσα.  

  

ᾨδὴ ς'  

«Θύσω σοι, μετὰ φωνῆς αἰνέσεως Κύριε, ἡ κκλησία βοᾷ σοι, ἐκ δ

αιμόνων λύθρου κεκαθαρμένη, τῶ δι' οἶκτον, ἐκ τῆς πλευρᾶς σου ῥ

εύσαντι αἵματι».  

  

Ῥώμη σου, εφημε τὰ σεπτὰ προτερήματα· φωτοειδὴς ὡς ἀστὴρ γ

άρ, πανταχοῦ θαυμάτων τὰς λαμπηδόνας, Ἱεράρχα, ἐπαφῆκας πιστ

ς θαυμαζόμενος.  

  

ρθρίσας, πρὸς Χριστὸν τας ἐκεθεν λαμπρότησι, περιηυγάσθης π

λουσίως, καὶ φωτὸς ἐπλήσθης τοῦ θειοτάτου, καὶ φωτίζεις, τοὺς πισ

τς σε τιμντας ἑκάστοτε.  



  

Σμά σου, καὶ ψυχὴν τῶ Θεῶ καθιέρωσας, καὶ δεκτικὴν ἀπειργάσ

ω, χαρισμάτων Πάτερ τὴν σὴν καρδίαν, ἀνενδότως, τῶ γλυκίῳ προ

σέχουσαν ἔρωτι.  

Θεοτοκίον 

Ἴασαι τῆς ψυχῆς μου Παρθένε τὰ τραύματα, ἐπισκιάσει σου θείᾳ, κ

αὶ τὸν νοῦν μου λάμπρυνον σκοτισθέντα, ἀμελείᾳ, καὶ σκιᾷ ἐχθροῦ 

πολεμήτορος.  

  

  

Ἱλάσθητί μοι ωτὴρ  

Λαβὼν τοῦ λόγου σοφέ, τὸ τάλαντον ὡς θεράπων πιστός, καὶ τῇ τρ

απέζῃ προθείς, ἐπολλαπλασίασας, καὶ τοῦτο προσήγαγες, καθαρὸ

ν σὺν τόκῳ τῶ Δεσπότῃ σου Ἀμβρόσιε.  

  

λάμπρυνας τὴν στολήν, τὴν ἱερὰν ἐν τος πόνοις σου, καὶ ἀνεδείχ

θης ποιμήν, ποίμνης λογικῆς Σοφέ, ἣν τῇ βακτηρίᾳ σου, τῆς διδασκ

αλίας εἰς μονὰς ἐλαύνεις πίστεως.  

  

 ζῆλός σου Ἠλιού, ζῆλον μιμεται Μακάριε· βασιλέα γὰρ πιστόν, χ

ρανθέντα τος αἵμασιν, ἐλέγξας ἀπήλασας, θείων περιβόλων, τὸ αἰδ

έσιμον φυλάττων Θεοῦ.  

Θεοτοκίον 

Σκέπην καὶ καταφυγήν, καὶ τεχος ὄντως ἀκράδαντον, ἡ πόλις σου 

σὲ πιστς, κεκτημένη Δέσποινα, δυσχερν ἐκ θλίψεων, καὶ κινδύν

ων πάντων, ἐκλυτροῦσαι τας πρεσβείαις σου.  

 

 

 



Ὁ Εἱρμὸς  

«Ἱλάσθητί μοὶ Σωτήρ· πολλαὶ γὰρ αἱ ἀνομίαι μου, καὶ ἐκ βυθοῦ τν 

κακν, ἀνάγαγε δέομαι· πρὸς σὲ γὰρ ἐβόησα, καὶ ἐπάκουσόν μου, 

ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου».  

  

Κοντάκιον Ἦχος γ' 

Θείας πίστεως  

Θείοις δόγμασι περιαστράπτων, ἀπημαύρωσας Ἀρείου πλάνην, ἱερ

ομύστα καὶ ποιμὴν Ἀμβρόσιε· θαυματουργν δὲ δυνάμει τοῦ Πνεύμ

ατος, πάθη ποικίλα σαφς ἐθεράπευσας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν 

Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμν τὸ μέγα ἔλεος.  

                                            Ο  Οίκος 

Εκ της θεολογικής και υψηλής σοφίας σου, έμπλησόν μου τον 

νουν, τον πτωχόν και ταλαίπωρον, όπως ανυμνήσω τον βίον σου 

Πάτερ` ου γαρ ισχύσω λόγον προσάξαι σοι, ει συ παράσχης μοι 

λόγον και γνώσιν, ισχύν και σύνεσιν, όπως εκ των σων τα σα 

προσφέρω σοι, εκείθεν έχων αφορμάς,και στεφανώσω την σεπτήν 

και αγίαν κορυφήν σου, συν τοις πιστοίς ανακράζων` Πάτερ Όσιε, 

Χριστόν τον Θεόν ικέτευε,  δωρήσασθαι ἡμν τὸ μέγα ἔλεος.  

  

 υ ν α ξ ά ρ ι ο ν 

Τῇ Ζ' τοῦ ατοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ σίου Πατρὸς ἡμν Ἀμβροσ

ίου, πισκόπου Μεδιολάνων.  

Στίχοι 

 Τὸ φθαρτὸν Ἀμβρόσιος ἐκδὺς σαρκίον,  

 Θείας μετέσχεν ἀμβροσίας ἀξίως.  

 βδόμῃ Ἀμβρόσιος ποτὶ ἄμβροτον ἤλυθεν οὖδας.  

  

Σῇ ατῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀθηνοδώρου.  

 



Στίχοι 

 Χαίρων Ἀθηνόδωρος, εἰ τμηθῇ ξίφει,  

 Ἀφῃρέθη τὸ πνεῦμα καὶ πρὸ τοῦ ξίφους.  

  

Σῇ ατῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νεόφυτος, ἐν τῇ θαλάσσῃ βληθείς, τελε

ιοῦται.  

Στίχοι 

 Θανὼν ὁ Νεόφυτος δάτων μέσον,  

 Παρ᾿ δάτων ζῇ μυστικν διεξόδους.  

  

Σῇ ατῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Δομέτιος, ξίφει τελειοῦται.  

Στίχοι 

 Δὸς Δομέτιε Χριστομάρτυς καὶ λάβε.  

 Δὸς τὴν κεφαλήν, καὶ λάβε στέφος μέγα.  

  

Σῇ ατῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Ἰσίδωρος, Ἀκεψιμᾶς, καὶ Λέων πυρὶ τελ

ειοῦνται.  

Στίχοι 

 Διττος συνάθλοις Ἰσίδωρε συμφλέγου·  

 Ἴσων γὰρ ατος δωρεν Θεοῦ τύχης.  

  

Σῇ ατῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἀμμοῦν, πίσκοπος Νητρίας, ἐν εἰρήνῃ 

τελειοῦται.  

Στίχοι 

 Ἀμμοῦν πατρὸς κατεδες Νητρία τρία,  

 Κόσμου φυγήν, ἄσκησιν, ἔξοδον βίου.  

  



Σῇ ατῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, Γαϊανὸς καὶ Γάϊος, πυρὶ τελε

ιοῦνται.  

Στίχοι 

 Ἂν καὶ καμίνου Γάϊε βληθῇς μέσον,  

 Σοῦ Γαϊανὸς οκ ἀφέξομαι λέγει.  

  

Σῇ ατῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι τριακόσιοι Μάρτυρες, οἱ ἐν Ἀφρικῇ, ξίφε

ι τελειοῦνται.  

Στίχοι 

 Δόξης πὲρ σῆς, ὦ Τριάς, τετμημένην,  

 Διπλοτριπλῆν δέχου με ἑξηκοντάδα.  

  

Σῇ ατῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος, Ἰγνάτιος, ὁ πλησίον τν Βλαχερνν κ

είμενος, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.  

Στίχοι 

 Πλήρης ἀπῆλθες πράξεων χρηστν Πάτερ,  

 κ τοῦ ματαίου καὶ κακν πλήρους βίου.  

  

Σῇ ατῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ σίου πατρὸς ἡμν Παύλου Μοναχ

οῦ, τοῦ ποτακτικοῦ.  

  

Σῇ ατῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τν ἁγίων Μαρτύρων Πρίσκου, Μαρτίν

ου καὶ Νικολάου· ὧν ὁ μὲν λιμῶ, ὁ δὲ πέλεξι κατακοπείς, ὁ δὲ τρίτος 

διὰ πυρός, ἐτελειώθησαν· Ἡ δὲ σύναξις ατν τελεται πλησίον τοῦ 

τείχους τν Βλαχερνν.  

Στίχοι 

 Λιμῶ θανόντα Πρίσκον ἄρτου γηΐνου,  

  Χριστὸς ἄρτον ψωμιε τν Ἀγγέλων.  



 Πέλεξι συγκόπτουσι Μαρτίνου κρέα,  

 Κρεν μακέλλαις δυσσεβες ἀνθρωπίνων.  

 ξῆλθε δόγμα δαίμοσι πλάνης θύειν,  

 Οἷς, Νικόλαε, μὴ θύων, εἰς πῦρ θύῃ.  

  

Σῇ ατῇ ἡμέρᾳ, τὰ γκαίνια τῆς περαγίας Θεοτόκου, ἐν τος Κ

ουράτορος.  

  

Ἧς τας ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σσον ἡμᾶς Ἀμ

ήν.  

 

                   ΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΣΗ 

    

 

ις _ πο _. ολ _ λα _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _.ε _ ε

ε _.ε  _  τη _ η _ Δε  _      ε _ ε _ ε _ ε _ σπο_  ο  _ Δε  _ 

ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ Δε _ ε _ ε _ ε _ 

ε _ σπο_  ο  _ τα _  α _  α _ α  _ 



  

   
 

Ωδή α’ 

 

ρι _ sος _ γεν_  να _ ται _ δο _ ξα _ σα_  τε _ Χρι _ sος _ Φ

εξ _ u _ ρα _ νων _ α _ παν_  τη _ σα_  τε _ Χρι _ sο _ ος _ 

ε _ πι _ γης _ υ _ ψω _ θη_  τε _ α _ σα_  τε _ τω _ Κυ_  ρι _ ω _ 

πα _ σα _ η _ γη _  _._ και _ εν _ ευ _ φρο _ συ _  _ νη _ 

α _ νυ _ μνη _ σα_  τε _ λα_  οι _ ο _ τι _ δε _ δο _  _ ξα  _ ._ 
sαι _ 
Ωδή γ’ 

 

ω _ προ _ των _ αι _ ω _ νων_    εκ _ Πα _ τρος _ Σ

γεν _ νη _  θεν _ τι _ αρ_  ρε _ ευ _ sως_  Υι _ ω _ και _ επ _ 

ε _ σχα _ των_  εκ _ Παρ_  θε _ νu _   σαρ _ κω _ θεν _ τι _ 



α _ σπο _ ρως _ Χρι _ sω _. _ τω_  Θε _ ω _ βο _ η _ σω_  

μεν_  

ο _ α _ νυ _ ψω _ σας_  τω_  κε _ ρας _ υ _ 

μων _ α _ γι _ ος _ ει _ Κυ _  _ ρι  _._ ε _ 
 
Ωδή δ' 

 

α _ βδος_  εκ _ της_  ρι _ ζης_  Ι _ εσ _ σαι _ και_  αν _ Ρ

θος_  εξ _ αυ_  της _ Χρι_  

στε_  εκ _ της _ Παρ _ θε _ νu _ 

α _ νε _ βλα _ sη _ σας_  εξ _ ο _ ρuς_  ο _ αι _ νε _ τος _ κα _ 

τα _ σκι _ u _ δα _  σε _ ος _  ηλ _ θες _ σαρ_ .κω _ 

θεις _ εξ _ α _ πει _ ραν _ δρu_  ο _ α _ ϋ _ λος_  και_  Θε _ 

ος _ Δο _ ξα _  τη _ δυ _ να _ μει_  σu_  Κυ _  _ ρι  _._ ε _ 
 

 

 

 

 

 

 



Ωδή ε’ 

 

ε _ ος _ ων _ ει _ ρη _ νης_  Πα _ τη _  _.ηρ_  

οι _ Θ

κτιρ _ μων _ της_  με _ γα _ λης_  βου_  λη _ ης _ σu_  τον_  

Αγ _ γε _ λον_  

ει _ ρη _ νην_  πα _ ρε _ χο _ με _  νον_  α _ 

πε _ στει_  λας_  η _ μιν _ ο _ θεν_  θε _ ο _ γνω_  σι  _ 

ας _  προς_  φως _ ο _ δη _ γη_  θεν _  τες _  εκ _ νυ _ 

κτος_  ορ _  θρι _  ζον_  τες_  δο _  ξο _  λο _  γu _ μεν_  σε _  φι _ λα _ αν _  

θρω _ ._ πε _ 
 

Ωδή ς’
 πλαγ_  χνων_  Ι _ ω _ ναν_  εμ _ βρυ_  ον _ α _ πη _ με _ 

σεν_  ε _ να _ λι _ ος _ θηρ _ οι _ ον _ ε _ δε _  _ ξα  _ ._ 
το _ τη _ Παρ _ θε _ νω_  δε _ ε _ νοι _ κη _ σας_  ο _ Λο _ 

γος_  και_  σα _ αρ_  κα_  λα_  βων _ δι _ ε _ λη _ λυ _  θε _ 



φυ _ λα _ .ξας _ α _ δι _ α _ φθο_  ρον_  η _ ης _ γαρ_  

uχ _ υ _ πε _ στη _ ρευ _ σε _ ως_  την _ τε _ κu _ σαν_  κα_  

τε _ σχεν_  α _ πη _  _ μα _ .αν _  

τον _ 
 

Ωδή ζ’ 

 

ι _ παι _ δες _ ευ _ σε _ βει _ α _ συν _ τρα _ φεν _ τες_    Ο

δυσ _ σε _ βuς _ προ _ sαγ _ μα_  τος_ .κα _ τα _ φρο _ νη _ 

σαν_ .τες _ πυ _ ρο _ ος _ α _ πει _ λην _ uκ_  ε _ πτο _ η _ 

θη_  σαν_  αλλ_  εν _ με _ σω _ της_  φλο _ γος _.ε _ sω _ 

τες _ ε _ ψαλ_  .λον _ ο _ των _ πα _ τε _._ 

ρων_ .Θε _ ος _ ευ _ λο _  γη_  τος _ ει _ 
 
 

 

 

 

 

 



Ωδή η’ 

 

ι _ νu  _ μεν _ ευ _ λο _ γu _ μεν_  και _ προ _ σκυ_  Α

νu _ μεν_  τον_  

Κυ _ ρι _ ον _

  αυ _ μα_  τος_  υ _ περ _ φυ_  uς _ η _ δρο _ σο _ βο _ λος_  Θ

εξ _ ει _ κο _ νι _ σε _ κα _  μι _ νος_  τυ _  _._ πον _ 

u _ γαρ_  uς _ ε _ δε _ ξα _  το _ φλε _ γει _ νε _ uς _ ως _ 

u _ δε _ πυρ _ της_  Θε_  ο _ τη _ τος _ Παρ _  θε _ νu_  

ην _ υ _ πε _  _ δυ _ νη _  δυν _ δι _ ο _  _ α _ νυ _ 

μνuν_  τες_  α _ να _ μελ _ ψω_  μεν_  

ευ _ λο _ γει _ τω _ 

η _ κτι _ σις_  πα _ _ σα_  τον_  Κυ _ ρι _ ον _ και _ υ _ 

περ _ υ _ ψu _._ τω_  εις_  παν _ τας_  τuς_  αι _ ω _  _ νας_  
 

Σην  Θεοτόκον και μητέρα του φωτός…. 



 
  ε   γα _  _ λυ _ νει _ η _  ψυ _ χη _  μου _  

τον _  Κυ _  ρι _  ον  _ και _  η _  γαλ _   λι _  α _  σε _  

το _  νευ_  μα_  μου π  ε _  πι _  τω _  Θε _  _ ω _ τω_  Σω_  

τη _  ρι _ μου  _ 

ην   τι _  μι _  ω _  τε _  ε _  ραν_  των _  Χε _  ρου _  βι _ ι _ _

ιμ _  και _  εν _  δο _  ξο _  τε _  ε _  ραν  α _  συ _  γκρι _ _

ι _ τως   των_  Σε _ ρα_   φιμ _  την _  α _  δι _  α _  φθο _  ρως_  _

Θε_  ον _ Λο _  γον _  τε _  κου _  ου _  σαν  την _ ον _  τως_  Θε_  ο _ _

το _  κον_  Σε _ με _ γα_  λυ _ υ _  νο  _ ο _ μεν  _


 



Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης ατοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ 

τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί,  

 

Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα ατοῦ, καὶ 

τὸ ἔλεος ατοῦ εἰς γενεάν, καὶ γενεὰν τος φοβουμένοις ατόν. 

 

Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι ατοῦ, διεσκόρπισεν περηφάνους 

διανοίᾳ καρδίας ατν. 

 

Καθελε δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινντας 

ἐνέπλησεν ἀγαθν, καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

 

 ην   Τι _  μι_  ω _  τε _  ραν_  τον_  Χε _  ρου _  βειμ _  και_   _

εν _  δο  ξο _  τε _ .ραν _  α_  συγ_  κρι _  τως_  των_   Σε _  ρα_   _

φειμ  την_   α _ δι_  α _ _ φθο _ ρω_  ως_   ε_  ον _ Θ Λο _ 

γον_  τε _  κου _  σαν   την_ 
 _ ον _ .τως _  Θε   ο _  το _  κον_  _  σε _ 

με _  γα_  λυ _ υ _ νο   ο _ μεν _ _
 

Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς ατοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς 

ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμν, τῶ Ἀβραάμ, καὶ τῶ σπέρματι 

ατοῦ ἕως αἰνος. 



Ωδή θ’ 

 

ε _ γα _ λυ _ νον _ ψυ_  χη _  _ μu_   _ την _ τι _ μι _ Μ

ω _ τε _  _ ραν _ και _ εν _ δο _ ξο _ τε _. _ ραν_  

των_  α _ νω_  στρα_  τευ_  μα _  _ των_ 

 

υ _ στη _ ρι _ ον _ ξε _ νον_  

ο _ ρω _ _ Μ

και _ πα_  ρα _ δο _ ξον_  

u _ ρα _ νον _ το _ σπη _ λαι_  ον _ 

Θρο _  νον_  

χε _  ρu _ βι _ κον _ την _ Παρ_  θε _ νον _ 

την _ φα _ ατ _ νην_  χω_  ρι _ _ ον _ εν _ ω _  _ α _ 

νε _ κλι _ θη_  ο _ α _ χω _ ρη_  τος_  Χρι_  sο _ ος _.ο _ Θε _ 

ος _ ον _ α _ νυ _ μνuν_  τες_  με _ γα_  λυ _  _ νο  _._ μεν _ 
  

Ἐξαποστειλάριον 

Τος μαθητας συνέλθωμεν  

ρθοδοξίας πρόμαχος, βάσις τῆς κκλησίας, Ἀρχιερέων ἔρεισμα, κ

αὶ σοφὸς Ποιμενάρχης, Ἀμβρόσιε ἀνεδείχθης, πρὸς νομὰς εσεβεία



ς, καθοδηγν τὸ ποίμνιον, ἀτιθάσους ὡς θῆρας ἀποσοβν, κακοδ

όξων φάλαγγας Θεοφάντορ, τρανν τὸ ὁμοούσιον, τῆς ἁγίας Τριάδ

ος.  

Θεοτοκίον, ὅμοιον 

Θαῦμα φρικτὸν Πανάμωμε! ὅτι τὸν πρὸ αἰώνων, ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκλ

άμψαντα, ὁμοούσιον Λόγον, γεγέννηκας ἀπορρήτως· ὅθεν σε Θεοτ

όκον, ὁμολογοῦμεν Δέσποινα, ἀληθς καὶ κυρίως, ὡς ἀληθῆ, τοῦ 

Θεοῦ μητέρα· ὃν ἐκδυσώπει, ατὸν Θεομακάριστε, πὲρ γένους ἀν

θρώπων.  

 

                                    Εις   τους  Αίνους 

  

Π  

α _ σα_  πνο _ η _ αι _ νε _ σα _  _ τω_  το _ ον _ Κυ _ _ _ ρι _ 

_ _  _ ον _ αι _ νει _ τε _ τον _ Κυ _ ρι _ ον _ εκ _ τω _  _ ων_  

u _.ρα _ _ νων _ αι _ νει _ τε _ α _ αυ_  το _._ ον _ εν _ τοι _ οις_  

υ _ ψι _ _ _  _ στοις _  

σοι _ πρε _ _ _ πει_  υ  _ 

_.μνος
_ τω _ _ _._ Θε _ _ _  _ ω _ 

 



Α 

ι _ νει  _ τε _ αυ_  το _ ον _ πα _  _ αν _  τες_  οι _ Α _ αγ_  γε _  _ 

λοι _ _ _ α _ _ _ αυ_  τu _ αι _ νει _  _  _ τε _ α _ αυ_  

τον _ πα _ σαι_  αι _ Δυ _ να _  _  _ μεις _.α _ αυ _  τu _ _ σοι_  πρε _ 

_ _ πει_  υ  _  _.μνος
_ τω _ _ _._ Θε _ _ _  _ 

ω _ 
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟΝ ΤΟΥ ΑΡΦΙΕΡΕΩΣ. 

 


 

ο _ ον _ Δε _ ε _ ε Τ  ε _ ε _ ε _ ε _ σπο _ ο _ ο _ _

ο _.ο   ο _.ο _  ο _ ο _ zο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ _

τη _ η _ η _ η _ η _ η _ η  _ η _ zη _ η _ η _ ην _  και _ 

Α _.α _ α _ α _ α _ zα  _ α _ α _ α _ ααρ _ χι _ ι _ ι _ 

ι _ ι _ ι _ ι _ αρ _  χι _ ε _ ρε  _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ 



ε _ ε _.ε _.ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ nε _ ε _ ε _ ε _ ε _ α _ 

α _ α _ α _ α _ α  α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ η _ α _ α _ _

μω _.ω _.ω  _zω  _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω  ω _ ω _ ω _ _

ων  Κυ _ υ _ υ  _ υ _ υ _ υ _ υ _ ρι _ ι _ ι _ ε _ Κυ _  _

υ _.ρι _ ι _ ι _ ε  ε _.ε _ ε _ ε  _ ε _ ε _ ε _ ε _ _

ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _  χε _ ε _ ε _ ε _ nε _ ε _ ε _.ε _ 

ε _ ε  ε _  φυ  _ υ _ υ _ υ  _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ _

υ _ υ  _ υ _ υ _ υ _ υ _ λα _ α _ α _ φυ  _ υ _.λα _ α _ ατ _ 

τε  ει _.ει _ ει _ ει  _ ει _ ει _ εις _  πο _ ο _ ολ _ λα_  α _ _

α  _ α _ zα  _ α _ α _ α  α _  α _ α _ α _ α _ α _ α  _ α _ _

zα _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ ε  _ nε _ ε _ ε  ε _  ε _ _



ε _ ε _ ε  _ ε _ ε _ ε _ ε _ .ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ 

ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _.ε _.ε _ ε _ ε _ ε _ ε  ε  _ _

ε _ ε _ ε _ ε _ ε _.ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ nε  _ 

ε _ ε _ τη _ η _ Δε _ ε _ ε _ ε  _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ 

ε _ ε _ ε _ ε _ σπο _ ο _ ο _ Δε  _ ε _.σπο _ ο _ ο _ τα  _

α _.α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α  _ α  α _ α _ α _ α _ _

α _ α _.α _.α _ α _ α _ α _ α  α _ α _ α _.α _ α _ _

α _.α _  α _.α _  α _ α _ α _.α _ α 


                                                                                                                                                                                                                                                 
Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 

κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 



 
Πα _  τερ _  Α _ μβρο _ σι _ ε _ πα _  θων _ τον_  νουν _ κα _  θη _ ρα _ με _  

νος _   

της _ α _ πα _ θει _ ει _ ει _ ας _ την_  ελ _ λα _    μψιν_  α _ 

ξι _ ως _  ει _ λη _ φας _  

και _ φω _ τος _ ε _ δει _ ει _ χθης  _ 

στυ _ λος_  προ _ η _ γου _ με _  νος _  

λα _ ου _ του_  ευ _ σε _ βου _ 

ους _ θει _  ω _ Πνευ _  μα _  τι _ και _ νυν _ ι _ κε _ τευ _  ε _ δω _ ρη _ 

θη _ η _ ναι _ ταις _ ψυ _ χαις _ η _ μων_  

την _ ει _ ρη _ η _ 

η _ νην _  

και _ το _ με _ γα _  ε _ ε _  λε _ ε _ ος _  
 

 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 

ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

 

Πάτερ Αμβρόσιε κανών, ευσεβείας πέφηνας, Ορθοδοξίας 

θεμέλιος, και στύλος άσειστος και της Εκκλησίας, όργανον 

θεόπνευστον, εν Πνεύματι λαλούν τα σωτήρια, και προς 

επίγνωσιν, της Τριάδος άγων άπαντας, τους τη πλάνη, 

υπαχθέντας πρότερον. 

 

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

χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.  

 



Πάτερ Αμβρόσιε ο σος, ζήλος ανυπέρβλητος, ο λόγος δε 

ενθεώτατος` όθεν ηδέσθησαν, τούτον οία νόμον, θείον οι 

ανάσσοντες, καλώς παιδαγωγούμενοι Όσιε, επί τα κρείττονα` 

διά τούτο ως φωστήρα σε, αληθείας, μέγαν μακαρίζομεν. 

 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 

κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

 

Πάτερ Αμβρόσιε πηγήν, διδαγμάτων έβλυσας, Χριστόν σοφίας 

την άβυσσον, εν σοι κτησάμενος` όθεν κατακλύζεις, πλάνης τα 

ζιζάνια, και ρύπους εκκαθαίρεις εκάστοτε, ψυχών μακάριε, και 

σωμάτων θεία χάριτι, Ιεράρχης, ως θεοειδέστατος. 

 

  zε      ε _ ε  _ _ 

 

οΔ  ο _ ξα _  Πα _  τρι _  ι _  ι _  ι_  και  _ αι _ Υι _  ι _  _

ω  και _  α _  α _ γι _ ι _.ω_  .ω _  ω _  _ νευ_ .μα _  α Π  α _  _

τι _ 

 


Σην _   ι _ ε _ ε _ ρα _ ρχι _ κην _  α _ μπε_  ε _  χο _ ο _ ο _ 
ο _ νη _ η _ η _ ην _ σου _ της_   ευ _ σε _ βει _ ας _ ποι _ κι _ 

ι _ λας _  ταις_   χρο _ ο _  αις _  

λα _ μπρο _ τε _ ραν _ ε _  τε _ 



ε _ λε   ε _ σας _ θε _ ο _ ρρη _ μον _  Α _ α _ μβρο _ ο _ ο _ 

ο  _ σι _ ι _ ι _ ι _  ε _ εν _ ο _ σι _ ο _ τη _ τι _ 

γαρ _ και _  δι _ και _.αι  _  ο _  συ _ υ _ υ _  

νη _ την _ 

δε _ δο _ με _ νην _  σοι _ .οι  _ α  _ ξι  _ ι _  ι _ ι _ ι _ ι _ 

ι _  

ι _ ι _.ι _ ι _ ι _ ι _ α _ α _ α _  αν _ κα _ 

λως  _δι _ α _ γα _ α _ γων _ ποι _ μα _ ντι _ κως _  Θε_  ω  _ 
ευ _ η _ η _ ρε _ ε _ ε _ ε  _ στη_  η _ η _ η _  σας _ και _ 
της _ των _ Α _ πο _  στο _ λω _  ω _ ων _ στα_  σε _  ε _ ε _  

ως _ εν _   ου _ ρα _ α _ νοι _ οι _ οι _ οι _ οις _ η _ η _ η _ ξι _ 

ω _ ω _  ω _ ω _ θης _ Αλ _ λω _ ω _  ω _ δι _ δα _ σκα _ α _ 

λων _   α _ α _ α _ ρι _ ι _  ι _ ι _ στε  _ και _ ποι_  με _.ε _ 

ε _ ε _ ε _  νων _ δο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _  ο _ ο _ ο _  



ξα  _ μη _ δι _ α _ λι  _ πης _  πρε _ ε _ σβε  _ ε _ ε _ ευ _  

ειν _      υ _  περ _ τω _ ων _  τι _ μω _  ω _  ντων_   σε  _ 
  

 Και_   νυν _ και _ α _ ει _ και _  εις _  τους _ αι _ ω _ νας _  των _ 

αι _ ω _ νων_  α _ μην _ 
 Μα_  κα _  ρι _ ζο  _ μεν _ σε  _ Θε _ ο _  το _ ο _ κε _ Πα _ ρθε _  ε _ νε _ 

και _ δο _ ξα _ ζο _ μεν _ σε _ οι _ πι _ στοι_  οι _ κα _  τα _ χρε _ ε _ 

ε _ ος _ την _ πο _ λιν _ την _ α _ σει _  στον _ το _ τει _ ει _  

χος _ το _ αρ _  ρη _   κτον_  

την _  αρ _ ρα _ γη _ .η _ προ_  στα_  σι _ ι _ 

ι _ αν _ και _ κα _ τα _ φυ _ γη _ ην _ των _ ψυ _ χων _ η _ η  _ 
μων _ 

 



            ΣΑΦΤ   ΠΡΟΚΑΣΑΛΑΒΕ         
 Ως _   θει _ ος _ δι _ δα _ σκα_  λος  _ και _ Ι _ ε _ ρα _ ρχης_  

σο _  φος_  

δο _ γμα _ των_  α _  κρι _ βει _  αν _ μυ _  στα _ γω _ γεις _ 

τους_  πι  _ στους _  

Α _   μβρο _ σι _  ε _ Ο _ σι _  ε _  

λυ _ 

εις _ αι _ ρε _ τι _  ζο _ ντων_  την  _ α _  χλην _  τοις_  σοις_  λο _ γοις_    

φαι _ νεις _ της _ ευ _ σε _ βει _ ας _ την _ θε _  ο _ σδο_  τον_  χα _   

ριν _  

εν _ η _  τους _ σε _ γε _  ραι _  ρο _  ντας _ συ _ ντη _ ρει _  α _ 

πη _  μο _ νας _ 

 

   ΣΕΛΟ  ΣΟΤ  ΟΡΘΡΟΤ     ΚΑΙ   ΣΩ  ΘΕΩ  ΔΟΞΑ 





 

 

 



 
 

 

 

 

         

 


