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Μακαρισµοί Ἦχος α΄.
Ἦχος Πα

Εν

Π

τη Βα σι λει α σου µνη σθη τι

η µων Κυ ρι ε ο ταν ελ θης εν τη

Βα σι λει α σου µα κα ρι οι οι πτω

χοι τω Πνευ µα τι ο τι αυ των ε στιν η

Βα σι λει α τωνου ρα νων

Μα

Π

κα ρι οι οι πεν θουν τες ο τι

αυ τοι πα ρα κλη θη σον ται

Μα

Π

κα ρι οι οι πρα εις ο τι αυ

τοι κλη ρο νο µη σου σι την γην

Μα

Π

κα ρι οι ο πει νων τες και δι

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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ψων τες την δι και ο συ νην ο τι αυ τοι

χορτασθη σον ται

Μα

Π

κα ρι οι οι ε λε η µο νες

ο τι αυ τοι ε λε η η σον ται

Δι

Π

α βρω ω σε ε ως ε ξη γα γε του

Πα ρα δει σου ο εχ θρο ος τον Α δαµ δι

α Σταυ ρου δε τον λη στην αν τει ση γα γε

Χρι στο ος εν αυ τω µνη σθη τι µου κρα ζον

τα ο ταν ελ θης εν τη Βα σι ι λει ει α α

σου

Μα

Π

κα ρι οι οι κα θα ροι τη καρ

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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δι α ο τιαυ τοι τον θε ον ο ψον ται

Προ

Π

σκυ νω σου ου τα πα θη µα τα δο

ξο λο γω και την Α να α στα α σιν συν τω

Α δαµ και τω Λη στη µε τα φω νης α να βο

ω ω σοι λαµπρας µνη σθη τι µου Κυ ρι ε

ο ταν ελ θης εν τη Βα σι ι λει ει α α σου

Μα

Π

κα ρι οι οι ει ρη νο ποι οι

ο τι αυ τοι υι οι Θε ου κλη θη σον ται

Ε
Π

σταυ ρω ω θη ης α να µαρ τη τε και

Γ

εν µνη µει ω κα τε τε ε θης ε κων αλλ ε

ξα νε στης ως θε ος συ νε γει ρας ε αυ

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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τω ω τον Α δαµ µνη σθη τι µου κρα ζον τα

ο ταν ελ θης εν τη Βα σι ι λει ει α α σου

Μα

Π

κα ρι οι οι δε δι ωγ µε νοι

ε νε κεν δι και ο συ νης ο τι

Π

αυ των

ε στιν η Βα σι λει α τωνου ρα νων

Τον

Μ

Να ο ον σου ου τον του σω µα τος

τη

Π

τρι η µε ρω α να στη η σας τα φη συν

τω Α δαµ τους εξ Α δαµ ε ξα νε στη σας

Χρι στε ε ο Θε ος µνη σθη τι µου κρα ζον

τας ο ταν ελ θης εν τη Βα σι ι λει ει α α

σου

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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Μα

Π

κα ρι οι ε στε ο ταν 0 νει

δι σω σιν υ µας και δι ω ξω σι και

ει πω σι παν πο νη ρον ρη µα καθ υ

µων ψευ δο µε νοι ε νε κεν ε µου

Μυ

Μ

ρο φο ροι οι ηλ θον κλαι ου σαι ε

Π

πι το µνη µα σου Χρι στε ε ο θε ος λι

αν πρω ι και εν λευ κοις ευ ρον Αγ γε λον κα

θη µε νον τι ζη

Δ

τει τε κρα ζον τα ε

Π

ξα

νε στη Χριστος µη θρη νει ει τε λοι πον

Χαι ρε τε και α γαλ λι α σθε ο

τι ο µι σθος υ µων πο λυς εν τοις ου ρα

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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νοις

Οι

Π

Α πο στο ο λοι σου Κυ ρι ε ε

πι το ο ρος ου ε τα α ξω αυ τοις πα ρα

γε νο µε νοι Σω τηρ σε ι δον τες προ σε

κυ νη σαν ους και ε ξα πε στει λας εις τα

Ε θνη δι δα α σκειν και βα πτι ι ζειν αυ

τους

Δο

Π

ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ µα τι

Τον

Π

Πα τε ρα α προ σκυ νη σω µεν και

τον Υι ον δο ξο λο γη η σω ω µεν και το Πα

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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να γι ον ο µουπαντεςΠνευ µα α νυ µνη

σω µεν κρα ζον τες και λε γον τες Πα να γι

α Τρι ας σωσον πα αν τας η µας

Και

Π

νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων Α µην

Την

Π

Μη τε ε ρα α σου προ σα γει σοι εις

ι κε σι αν ο λα ο ος σου Χριστε ταις πα

ρα κλη σε σιν αυ της τους οι κτιρ µους σου

δος η µι ιν α γα θε ι να σε δο ξα ζο

µεν τον εκ τα φου η µιν α να τει ει λα αν τα

α α α

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ



9

Μακαρισµοί Ἦχος β΄.
Ἦχος Πα

Εν

Π

τη Βα σι λει α σου µνη σθη τι

η µων Κυ ρι ε ο ταν ελ θης εν τη

Βα σι λει α σου µα κα ρι οι οι πτω

χοι τω Πνευ µα τι ο τι αυ των ε στιν η

Βα σι λει α τωνου ρα νων

Μα

Π

κα ρι οι οι πεν θουν τες ο τι

αυ τοι πα ρα κλη θη σον ται

Μα

Π

κα ρι οι οι πρα εις ο τι αυ

τοι κληρονο µη σου σιτηνγην

Μα

Π

κα ρι οι οι πει νων τες και δι

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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ψων ες την δι και ο συ νην ο τι αυ τοι

οι χορτασθησονται

Μα

Π

κα ρι οι οι ε λε η µο νες

ο τιαυ τοι ε λε η θη σον ται

Την

Π

φω νην σοι προ σα γο µε εν του Λη

στου και βο ω µεν σοι µνη σθη τι η µων Σω

τηρ εν τηΒα σι λει α σου

Μα

Π

κα ρι οι οι κα θα ροι τη καρ

δι α ο τι αυ τοι τον θε ον ο ψον ται

Τον Σταυ ρον σου προ σα γο µεν εις πται

σµα των συγ χω ρη σιν ον υ περ η µων κα

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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τε δε ε ξω Φι λαν θρω πε

Μα

Π

κα ρι οι οι ει ρη νο ποι

οι ο τι αυ τοι υι οι Θε ου κλη θη σον

ται

Προ

Π

σκυ νου µεν σου Δε σπο τα την τα

φηνκαι την ε γερ σιν δι ων εκ φθο ρας ε λυ

τρω σω τον κο ο σµον Φι λαν θρωπε

Μα

Π

κα ρι οι οι δε δι ωγ µε νοι

ε νε κεν δι και ο συ νης ο τι

Π

αυ των

ε στιν η Βα σι λει α των ου ρα νων

Τω

Π

θα να τω σου Κυ ρι ε κα τε πο θη

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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ο θα να τος και τη Α να στα σει σου Σω τερ

τον κο ο σµον δι ε σω σας

Μα

Π

κα ρι οι ε στε ο ταν 0 νει

δι σω σιν υ µας και δι ω ξω σι και

ει πω σι παν πο νη ρον ρη µα καθ υ

µων ψευ δο µε νοι οι ε νε κεν ε µου

Οι

Π

εν σκο τεικα θευ δον τεες σε το φως θε

α σα µε νοι εν τοις κα τω τα τοις του Α

δου Χρι στε ε Ε ξα νε στη σαν

Χαι ρε τε και α γαλ λι α σθε ο

τι ο µι σθος υ µων πο λυς εν τοις ου ρα

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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νοις

Μυ ρο φορ οις υ πην τη σας α να στας

εκτου µνηµατος και τοις Μα θη ταις ε πηγ γει

λω ει πει ειν σου την ε γερ σιν

Δο

Π

ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ µα τι

Τον

Π

Πα τε ραδο ξα σω µε εν τον Υι ον

προ σκυ νη σω ω µεν παν τες και το Α γι ον

Πνευ µα πι στω ως α νυ µνη σω µεν

Και

Π

νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων Α µην

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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Χαι ρε θρο νε πυ ρι µορ φε ε χαι ρε Νυµ φη

α νυµ φευ τε χαι ρε η Θε ον τοις αν θρω ποις

Παρ θε ε νε κυ η σασα α α

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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Μακαρισµοί Ἦχος γ΄.
Ἦχος Γα

Εν

Γ

τη βα σι λει α σου µνη σθη τι

η µων Κυ ρι ε ο ταν ελ θης εν τη

βα σι λει α σου µα κα ρι οι οι πτω

χοι τω πνευ µα τι ο

Π

τι αυ των ε στιν η

βα σι λει ει α τω ων ου ρα α νων

Μα κα ρι οι οι πεν θουν τες ο τι

αυ τοι πα ρα κλη θη σο ον ται

Μα κα ρι οι οι πρα εις ο τι αυ

τοι κληρονο µη σου σιτηνγην

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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Μα κα ρι οι οι πει νων τες και δι

ψων τες την δι και ο συ νην ο τι αυ τοι

οι χορτα α σθη σο ονται

Μα κα ρι οι οι ε λε η µο νες

ο τι αυ τοι ε λε η η θη σο ον ται

Α θε τη σαν τα Χρι στε την εν το λην

σου τον προ πα το ρα Α δαµ του Πα ρα δει

ει σου ε ξω ρι ι σας τον δε λη στην Οι

κτι ιρ µον ο µο λο γη σαν τα σε εν σταυ

ρω εν αυ τω ει σω ω κι σας κρα ζο ον τα µνη

σθη τι µου Σω τηρ εν τη βα σι λει ει α α

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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σου

Μα κα ρι οι οι κα θα ροι τη καρ

δι α

Π

ο τι αυ τοι τον Θε ο ον ο ψον

ται

Α µαρ τη σαν τας η µας τη του θα

να του κα τε δι κα σας α ρα ο ζω ο

δο ο της και αι Κυ ρι ι ος εν δε τω σω µα

τι ι σου α να µαρ τη τως Δε σπ οτα πα θων

τους θνη τους ε ζω ω ω σας κρα ζο ον τας µνη

σθη τι και η µων εν τη βα σι λει ει α α

σου

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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Μα κα ρι οι οι ει ρη νο ποι οι

ο τι αυ τοι υι οι Θε ου κλη θη σο ον ται

Α να στας εκ των νε κρων συ νε ξα

νε στησας η µας εκ των πα θων τη Α να

στα α σει σου Κυ ρι ι ε του δε θα να του

πα α σαν την δυ να στει αν ω λε σας Σω τηρ

δι α του το πι ι στει σοι κρα ζο ο µεν

µνη η σθη τι και η µων εν τη βα σι λει

ει α α σου

Μα κα ρι οι οι δε δι ωγ µε νοι

ε νε κεν δι και ο συ νης ο τι αυ

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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των ε στιν η βα σι λει ει α τω ων ου ρα α

νω ων

Τη τρι η µε ρω σου τα φη τους εν τω

α δη νε κρω θεν τας ως Θε ος ζω ο ποι η

η σας συ νη γει ει ρας και α φθαρ σι αν

πα α σιν ως α γα θος ε πη γα σας η µιν

τοις εν πι στει κρα α ζου σι παν το ο τε

µνη η σθη τι και η µων εν τη βα σι λει

ει α α σου

Μα κα ρι οι ε στε ο ταν ο νει

δι σω σιν υ µας και δι ω ξω σι και

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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ει πω σι παν πο νη ρον ρη µα καθ η

µων ψευ δο µε νοι οι ε νε κεν ε µου

Ταις Μυ ρο φο ροις γυ ναι ξι πρω ταις ε

φα νης α να στας εκ των νε κρων Σω τηρ βο

η η σας το Χαι ρε ε τε και δι αυ των µη

νυ υ εις τοις φι ι λοις την ε γερ σιν Χρι

στε δι α του το πι ι στει κραυ γα ζο ο µεν

µνη η σθη τι και η µων εν τη βα σι λει

ει α α σου

Χαι ρε τε και α γαλ λι α σθε ο

τι ο µι σθος η µων πο λυ υ υς εν τοις ου

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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ρα νοι οις

Εν τω ο ρει Μω υ σης χει ρας α πλω

σας προ ε τυ που τον σταυ ρον τον Α µα

λη ηκ τρο πω σα µε ε νος η µεις δε πι στει

του τον κα τα δαι µο νων ο πλον κρα ται ον ει

ει λη φο τες πα αν τες κρα αυ γα ζο ο µεν

µνη η σθη τι και η µων εν τη βα σι λει

ει α α σου

Δο ξα Πα τρι και ι ω και Α γι

ω Πνευ µα α τι

Τον Πα τε ρα και Υι ον και Πνευ µα Α

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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γι ον υ µνη σω µεν πι στοι ε να Θε

ο ον ε να Κυ ρι ι ον ως εξ ε νος η λι

ι ου τρισ σο λαµ πης γαρ ε στιν η Τρι ας

και φω τι ζει πα αν τα ςτους κρα ζο ον τας

µνη η σθη τι και η µων εν τη βα σι λει

ει α α σου

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων α µην

Χαι ρε η πυ λη του Θε ου δι ης δι ηλ

θε σαρ κω θεις ο Πλα στου ργος ε σφρα γι

σµε ε νην φυ λα ξα ας σε χαι ρε νε φε λη κου ου

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ



23

φη τον θει ον οµ βρον φε ρου σα Χρι στον χαι

ρε κλι ι µαξ και θρο ο νε ου ρα νι ι ε χαι ρε

ο ρος σεπτον πι ον α λα το µη το ο ο ο

ον

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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Μακαρισµοί Ἦχος δ΄.
Ἦχος

Εν

Μ

τη Βα σι λει

Β

α σου µνη σθη τι

η µων Κυ ρι ε ο ταν ελ θης εν τη Βα

σι λει α σου Μα

Μ

κα

Β

ρι οι οι πτω χοι τω

πνευ µα τι Ο
Μ

τι αυ των

Β

ε στιν η Βα

σι λει α των ου ρα νων

Μα κα ρι οι οι πεν θουν τες ο τι

αυ τοι πα ρα κλη θη σον ται

Μα κα ρι οι οι πι νων τες και δι

ψων τες την δι και ο συ νην ο τι αυ τοι

οι χορ τα σθη σον ται

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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Μα κα ρι οι οι ε λε η µο νες ο

τι αυ τοι

Β

ε λε η θη σον ται

Δι

Μ

α ξυ λου ο Α δαµ Πα ρα δει σου

γε

Β

γο νεν α ποι κος δι

Μ

α ξυ λου δε Σταυ

ρου ο Λη στης Πα ρα

Β

δει σον ω κη σεν ο

Μ

µε ενγ αρ γευ

Β

σα µε νος εν το λην η θε ε

τη σε του ποι η σαν τος ο

Μ

δε ε συ σταυ

Β

ρου µε νος Θε ον ω µο λο ο γη σε τον κρυ

πτο µε νον Μνη η σθη τι και η µων Σω τηρ εν

τη Βα σι λει α σου

Μα κα ρι οι οι κα θα ροι τη καρ

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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δι α ο τι αυ τοι

Β

τον Θε ο ον ο ψον ται

Ο
Μ

υ ψω θεις εν τω Σταυ ρω και του θα

να του λυ

Β

σας την δυ να µιν και ε ξα λει

ψας

Μ

ως Θε ος το καθ η µων χει ρο

Β

γρα φον

Κυ ρι ε Λη

Μ

στου ου την µε

Β

τα νοι αν και

η µιν πα ρα α σχου µο νε Φι λαν θρω πε

τοις

Μ

πι ι στει λα

Β

τρευου σι Χρι στε ο Θε

ο ος η µων και βο ω σι σοι Μνη η σθη τι

και η µω ων εν τηΒα

Μ

σι

Β

λει α σου

Μα κα ρι οι οι ει ρη νο ποι οι

ο τι αυ τοι

Β

υι οι Θε ου κλη θη σον ται

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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Το

Μ

χει ρο γρα φον η µων εν τω

Β

Σταυ ρω

δι ερ ρη ξας Κυ ρι ε και λο γι σθεις εν

Μ

τοις νε κροις τον ε κει σε τυ

Β

ραν νον ε δη

σας ρυ

Μ

σα α µε νος

Β

α παν τας εκ δε σµων

του Α α δου τη Α να στα σει σου δι

Μ

η ης

ε φω

Β

τι σθη µεν Φι

Μ

λαν

Β

θρω πε Κυ υ ρι ε

και βο ω µεν σοι Μνη η σθη τι και η µων Σω

τηρ εν τηΒα

Μ

σι

Β

λει α σου

Μα κα ρι οι οι δε δι ωγ µε νοι

ε νε κεν δι και ο συ νης ο τι αυ των

Β

ε στιν η Βα σι λει ει α των ου ρα

Μ

νων

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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Ο
Μ

σταυ ρω θεις και α να στας ως δυ

Β

να

τος εκ τα α φου τρι η µε ρος και τον πρω

το πλα

Μ

στον Α δαµ ε ξα να στη σας µο ο

νε α θα να τε κα

Μ

µε ε εις µε

Β

τα νοι αν

ε πι στρε ψαι Κυ υ ρι ε κα τα ξι ω σον

εξ

Μ

ο ο λης καρ

Β

δι ας µου και

Μ

εν θερ µη

τη πι ι στει α ει κραυ γα ζειν σοι Μνη

σθη τιµουΣω τηρ εν τη Βα σι λει α σου

Μα κα ρι οι ε στε ο ταν ο νει

δι σω σιν υ µας και δι ω ξω σι και

ει πω σι παν πο νη ρον ρη µα καθ υ

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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µων ψευ δο µε νοι ε νε κεν ε µου

Δι

Μ

η µας ο α πα θης πα θη

Β

τος ε

γε νε το αν θρω πος και ε κου σι ως

Μ

εν

Σταυ ρω προ ση λω θεις η µα ας συ να

νε στη σε δι

Μ

ο ο και δο

Β

ξα ζο µεν συν τω

Σταυ ρω το Πα α θος και την Α να στα σιν

δι'

Μ

ω ων α νε

Β

πλα σθη µεν δι' ων και σω

ζο ο µε θα α να κρα ζον τες Μνη η σθη τι

και η µων εν τη Βα σι λει α σου

Χαι ρε τε και α γαλ λι α σθε ο

τι ο µι σθος

Β

υ µων πο λυς εν τοις ου ρα νοις

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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Τον

Μ

α να σταν τα εκ νε κρων και το

του α δου κρα

Β

τος σκυ λευ σαν τα και ο ρα

θεν τα

Μ

γυ ναι ξι Μυ ρο φο ροις λε

Β

γον τα

Χαι ρε τε πι

Μ

στοι οι δυ σω

Β

πη σω µεν εκ φθο

ρας λυ τρω ω σα σθαι τας ψυ χας η µων κραυ

Μ

γα α ζον τες

Β

παν το τε Λη στου του ευ γνω ω

µο νος την φω νην προςαυτον Μνη η σθη τικαι

η µω ων εν τηΒα

Μ

σι

Β

λει α σου

Δο

Μ

ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ µα τι

Τον

Μ

Πα τε ρα και Υι ον και το Πνευ µα

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
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παν

Β

τες το Α γι ον ο

Μ

µο φρο νως οι πι

στοι δο ξο

Β

λο γειν α

Μ

ξι

Β

ως ευ ξω µε θα

µο

Μ

να α δα Θε

Β

ο τη τος εν τρι σιν υ

πα αρ χου σαν υ πο στα σε σιν α

Μ

συ υγ χυ

τον

Β

µε νου σαν α πλην α δι αι αι ρετ ον

και α προ σι τον δι ης εκ λυτ ρου µε θα

του πυ ρο οςτηςκο λα σε ως

Και

Μ

νυν και α ει και εις τους αι

Β

ω ναςτων αι ω νων Α µην

Την

Μ

Μη τε ρα σου Χρι στε την εν σαρ

κι α σπο

Β

ρως τε κου σαν σε και Παρ θε νον

Μ

α
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λη θως και µε τα το κον µει

Β

να σαν α φθο

ρον αυ

Μ

τη ηνσοι προ

Β

σα γο µεν εις πρε σβει

αν Δε ε σπο τα πο λυ ε λε ε πται σµα

Μ

α

των συγ χω

Β

ρησιν δω

Μ

ρη

Β

σα σθαι πα αν το τε

τοις κραυ γα ζου σι Μνη η σθη τι και η µων

Σω τηρ εν τη Βα

Μ

σι

Β

λει ει α σου ου

Ἡ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια
ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη
Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας Βέροιας.
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