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Β΄ Χαιρετισµοί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
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Εὐλογητός ὁ Θεός ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καί
ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

µήν.
εῦτε, προσκυνήσωµεν καί προσπέσω-

µεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.
εῦτε, προσκυνήσωµεν καί προσπέσω-

µεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ.
εῦτε, προσκυνήσωµεν καί προσπέσω-

µεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καί Θεῷ
ἡµῶν.

ὐλόγει ἡ ψυχή µου, τόν Κύριον, Κύριε
ὁ Θεός µου ἐµεγαλύνθης σφόδρα.

ξοµολόγησιν καί µεγαλοπρέπειαν
ἐνεδύσω, ἀναβαλλόµενος φῶς ὡς ἱµάτιον.

κτείνων τόν οὐρανόν ὡσεί δέῤῥιν, ὁ
στεγάζων ἐν ὕδασιν τά ὑπερῷα αὐτοῦ.

τιθείς νέφη τήν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ
περιπατῶν ἐπί πτερύγων ἀνέµων.
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ποιῶν τούς Ἀγγέλους αὐτοῦ
πνεύµατα, καί τούς λειτουργούς αὐτοῦ
πυρός φλόγα.

θεµελιῶν τήν γῆν ἐπί τήν ἀσφάλειαν
αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τόν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος.

βυσσος ὡς ἱµάτιον τό περιβόλαιον
αὐτοῦ, ἐπί τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα.

πό ἐπιτιµήσεώς σου φεύξονται, ἀπό
φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν.

ναβαίνουσιν ὄρη, καί καταβαίνουσι
πεδία εἰς τόπον, ὃν ἐθεµελίωσας αὐτά.

ριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδέ
ἐπιστρέψουσι καλύψαι τήν γῆν.

ἐξαποστέλλων πηγάς ἐν φάραγξιν,
ἀνάµεσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα.

οτιοῦσι πάντα τά θηρία τοῦ ἀγροῦ,
προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν.

π’ αὐτά τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ
κατασκηνώσει ἐκ µέσου τῶν πετρῶν
δώσουσι φωνήν.

οτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ
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ἀπό καρποῦ τῶν ἔργων σου
χορτασθήσεται ἡ γῆ.

ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι,
καί χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων.

οῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς καί
οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου.

οῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καί
ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.

ορτασθήσονται τά ξύλα τοῦ πεδίου,
αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας.

κεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ
ἐρωδιοῦ ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν.

ρη τά ὑψηλά ταῖς ἐλάφοις, πέτρα
καταφυγή τοῖς λαγῳοῖς.

ποίησε σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος
ἔγνω τήν δύσιν αὐτοῦ.

θου σκότος, καί ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ
διελεύσονται πάντα τά θηρία τοῦ δρυµοῦ.

κύµνοι ὠρυόµενοι τοῦ ἁρπάσαι, καί
ζητῆσαι παρά τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.

νέτειλεν ὁ ἥλιος, καί συνήχθησαν, καί
εἰς τάς µάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.
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ξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπί τό ἔργον
αὐτοῦ, καί ἐπί τήν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως
ἑσπέρας.

ς ἐµεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε,
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ
τῆς κτίσεώς σου.

ὕτη ἡ θάλασσα ἡ µεγάλη καί
εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετά ὧν οὐκ ἔστιν
ἀριθµός, ζῷα µικρά µετά µεγάλων.

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

άντα πρός σέ προσδοκῶσι, δοῦναι τήν
τροφήν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον· δόντος σου
αὐτοῖς συλλέξουσιν.

νοίξαντός σου τήν χεῖρα, τά
σύµπαντα πλησθήσονται χρηστότητος,
ἀποστρέψαντος δέ σου τό πρόσωπον,
ταραχθήσονται.

ντανελεῖς τό πνεῦµα αὐτῶν, καί
ἐκλείψουσι, καί εἰς τόν χοῦν αὐτῶν
ἐπιστρέψουσιν.

ξαποστελεῖς τό πνεῦµά σου, καί
κτισθήσονται, καί ἀνακαινιεῖς τό
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πρόσωπον τῆς γῆς.
τω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τούς αἰῶνας,

εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπί τοῖς ἔργοις
αὐτοῦ.

ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν, καί ποιῶν
αὐτήν τρέµειν, ὁ ἁπτόµενος τῶν ὀρέων,
καί καπνίζονται.

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

δυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή µου, ἐγώ δέ
εὐφρανθήσοµαι ἐπί τῷ Κυρίῳ.

κλείποιεν ἁµαρτωλοί ἀπό τῆς γῆς, καί
ἄνοµοι, ὥστε µή ὑπάρχειν αὐτούς.

ὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τόν Κύριον.

ἥλιος ἔγνω τήν δύσιν αὐτοῦ ἔθου
σκότος, καί ἐγένετο νύξ.

ς ἐµεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.

όξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίω Πνεύµατι,
καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀµήν.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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λληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.
Δόξα σοι ὁ Θεός.

λληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.
Δόξα σοι ὁ Θεός.

λληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.
Δόξα σοι ὁ Θεός.

ἐλπίς ἡµῶν, Κύριε,

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ύριε, ἐλέησον.

Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς
σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡµῶν, τοῦ Κυρίου
δεηθῶµεν.

ύριε, ἐλέησον.

Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κόσµου,
εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν,
καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου
δεηθῶµεν.

ύριε, ἐλέησον.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν
µετά πίστεως, εὐλαβείας, καί φόβου Θεοῦ
εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ύριε, ἐλέησον.

Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων
χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ύριε, ἐλέησον.

Ὑπέρ τοῦ Πατρός ἡµῶν, Ἀρχιεπισκόπου
Ἀµφιλοχίου, τοῦ τιµίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν
Χριστῷ διακονίας, παντός τοῦ Κλήρου καί
τοῦΛαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ύριε, ἐλέησον.

Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡµῶν ’Έθνους, πάσης
Ἀρχῆς καί Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατά ξηράν
θάλασσαν καί ἀέρα φιλοχρίστου ἡµῶν
στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ύριε, ἐλέησον.

Ὑπέρ τῆς κώµης (πόλεως) ταύτης, πάσης
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πόλεως καί χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν
αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ύριε, ἐλέησον.

Ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν
καρπῶν τῆς γῆς καί καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ
Κυρίου δεηθῶµεν.

ύριε ἐλέησον.

Ὑπέρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων,
νοσούντων, καµνόντων, αἰχµαλώτων καί τῆς
σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ύριε, ἐλέησον.

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡµᾶς ἀπό πάσης
θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, τοῦ
Κυρίου δεηθῶµεν.

ύριε, ἐλέησον.

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

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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ύριε, ἐλέησον.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου,
ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡµῶν
Θεοτόκου ( περαγία Θεοτόκε, σῶσον
ἡµᾶς) καί ἀειπαρθένου Μαρίας, µετά πάντων
τῶν Ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτούς καί
ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡµῶν, Χριστῷ
τῷ Θεῷ παραθώµεθα.

οί, Κύριε.

Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιµή καί
προσκύνησις, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ
Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας
τῶν αἰώνων.

µήν.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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Ἦχος Πα

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

ε

Π

ε Κυ ρι ι ε ε κεκραα ξα α προ

ος σε

4

ει σα α α κουου σο ονµου ει

σα κου σο ο ον µου Κυ υ ρι ι ι ε

Κυ ρι ε ε κεκραα ξα προος σε

4

ε ει σα α

ακουου σο ον µουπροσχες τη φω νη η η η

τη ης δε η η σε ω ω ω ως µου εν

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ    ΗΧΟΣ    ΠΛΑΓΙΟΣ    Β΄.
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τω κε κρα γε ναιαι µε προος σε

4

ε ει σα

κουσοον µου Κυ υ υ υ ρ ι ι ι ε

3

ατευθυνθήτω ἡ προσευχή µου, ὡς
θυµίαµα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν
µου θυσία ἑσπερινή εἰσάκουσόν µου,
Κύριε.

Κα

Π

τευ θυν θη τω η η η προ ο ο

σε ευ χη η µου ως θυ µι ι α α µα α

ε νω ω ω πι ο ο ο ον σου ε

Κ

επαρ

σι ις των χει ρω ω ων µου θυ σι α ε

Π

ε

ε ε σπε ε ε ρι ι νη η η ει σα κου

σοον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ε

3

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ    ΗΧΟΣ    ΠΛΑΓΙΟΣ    Β΄.
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Τῆς Ἑορτῆς.

ὰν ἀνοµίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε,
τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασµός
ἐστιν.

ουλὴν προαιώνιον, ἀποκαλύπτων σοι
Κόρη, Γαβριὴλ ἐφέστηκε, σὲ
κατασπαζόµενος, καὶ φθεγγόµενος· Χαῖρε
γῆ ἄσπορε· χαῖρε βάτε ἄφλεκτε· χαῖρε
βάθος δυσθεώρητον· χαῖρε ἡ γέφυρα, πρὸς
τοὺς οὐρανοὺς ἡ µετάγουσα· καὶ κλῖµαξ ἡ
µετάρσιος, ἣν ὁ Ἰακὼβ ἐθεάσατο· χαῖρε
θεία στάµνε τοῦ Μάννα· χαῖρε λύσις τῆς
ἀρᾶς· χαῖρε Ἀδὰµ ἡ ἀνάκλησις, µετὰ σοῦ ὁ
Κύριος.

Ε αν α νο µι ας πα ρα τη ρη

σης Κυ ρι ε Κυ ρι ε τις υ πο στη

σε ται ο τι πα ρα σοι ο ι λα σµος ε

στιν

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ & Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.
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Βουλην

Δ

προ αι ω νι ον α πο κα

λυπτων σοι Κορη Γα βρι ηλ ε φε στη κε

σε κα τα σπα ζο ο

Β

µενος καιφθεγγο µε νος

χαι

Δ

ρε γη η α σπο ρε χαι ρε βατε α φλε

κτε χαι ρε βα θος δυσ θε ω ρητον χαι ρε

η γε φυρα προς

Β

τους ου ρα νους η µε

τα γουσα και

Δ

κλιµαξ η µε ταρ σι ος

ην

Β

ο Ι α κωβ ε θε α σα το χαι

Δ

ρε

θει α σταµνε του µαν να χαι ρε λυ σις της

α ρας χαι ρε Α δαµ η α να κλη σις

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ & Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.
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µε

Β

τα σου ο Κυ υ ρι ι ο ος
νεκεν τοῦ ὀνόµατός σου ὑπέµεινά σε,

Κύριε· ὑπέµεινεν ἡ ψυχή µου εἰς τὸνλόγον
σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή µου ἐπὶ τὸν Κύριον.

αίνῃ µοι ὡς ἄνθρωπος, φησὶν ἡ
ἄφθορος Κόρη, πρὸς τὸν Ἀρχιστράτηγον,
καὶ πῶς φθέγγῃ ῥήµατα ὑπὲρ ἄνθρωπον;
µετ’ ἐµοῦ ἔφης γάρ, τὸν Θεὸν ἔσεσθαι, καὶ
σκηνώσειν ἐν τῇ µήτρᾳ µου· καὶ πῶς
γενήσοµαι, λέγε µοι χωρίον εὐρύχωρον,
καὶ τόπος ἁγιάσµατος, τοῦ τοῖς Χερουβὶµ
ἐπιβαίνοντος; Μή µε δελεάσῃς ἀπάτῃ· οὐ
γὰρ ἔγνων ἡδονήν· γάµου ὑπάρχω
ἀµύητος, πῶς οὖν παῖδα τέξοµαι;

Ε νε κεν του ο νο µα τος σου υ

πε µει να σε Κυ ρι ε υ πε µει νεν

η ψυ χη µου εις τον λο γον σου ηλ πι

σεν η ψυ χη µου ε πι τον Κυ ρι ον

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ & Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.
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Φαι

Δ

νει µοι ως αν θρω πος φη σιν η αφ

θο ρος Κορη προς τον αρ χιστρατη γον

και πως φθεγγει ρη η

Β

µατα υ περ αν θρω

πον µετ ε µου

Δ

ε φης γαρτον Θε ο ον

ε σε σθαι και σκη νωσειν εν τηµη τρα

µου και πως γεν νη σο µαι λε γε µοι χω ρι

ον ευ ρυ χω ρον και

Δ

το πος α γι α

σµα τος του τοις Χε ρου βιµ ε πι βαι νον

τος µη

Δ

µε δε λε α σης α πα τη ου γαρ

ε γνων η δο νην γα µου υ παρ χω α

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ & Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.
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µυ η τος πωςουν

Β

παι δα τε ε ξο ο µαι

αι
πὸ φυλακῆς πρωΐας µέχρι νυκτός, ἀπὸ

φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ
τὸν Κύριον.

εὸς ὅπου βούλεται, νικᾶται φύσεως
τάξις, φησὶν ὁ ἀσώµατος, καὶ τὰ ὑπὲρ
ἄνθρωπον διαπράττεται. Τοῖς ἐµοῖς
πίστευε, ἀληθέσι ῥήµασι, Παναγία
ὑπεράµωµε. Ἡ δὲ ἐβόησε· Γένοιτό µοι νῦν
ὡς τὸ ῥῆµά σου, καὶ τέξοµαι τὸν ἄσαρκον,
σάρκα ἐξ ἐµοῦ δανεισάµενον, ὅπως
ἀναγάγῃ, τὸν ἄνθρωπον ὡς µόνος
δυνατός, εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀξίωµα, διὰ τῆς
συγκράσεως.

Α πο φυ λα κης πρω ι ας µε χρι

νυ κτος α πο φυ λα κης πρω ι ας ελ

πι σατω Ισ ρα ηλ ε πι τον Κυ ρι ον

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ & Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.
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Θε ος

Δ

ο που βου λε ται νι κα ται

φυ σε ως τα ξις φησιν ο α σω µα τος και

τα υ περ α ανθ

Β

ρωπον δι α πρατ τεται

τοις ε µοις

Δ

πι στευ ε α λη θε σι ρη

µα σι Πα να γι α υ περ α µω µε η

δε ε βο η σε γε νοι το µοι νυν ως το

ρη µα σου και

Δ

τε ξοµαι τον α σαρ κον

σαρκα εξ ε µου δα νει σα µενον ο

Δ

πως

α να γα γη τον ανθρωπον ως µο νος δυ

να τος εις το αρ χαι ον α ξι ω µα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ & Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.
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δι

Β

α τηςσυγκρα α σε ε ω ως
Στιχηρὰ Προσόµοια τοῦ Ἀρχαγγέλου.

τι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ
παρ’ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς
λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν
ἀνοµιῶν αὐτοῦ.

αβριὴλ ὁ µέγιστος νοῦς, ὁ
θεοειδέστατος, ὁ φωταυγὴς καὶ οὐράνιος,
φῶς τὸ Τρισήλιον, καθορῶν καὶ βλέπων,
σὺν ταῖς ἄνω τάξεσι, τὸ θεῖον καὶ φρικῶδες
µυστήριον, εὐηγγελίσατο, τῇ Παρθένῳ
ἀφικόµενος, καὶ πρεσβεύει ὑπὲρ τῶν
ψυχῶν ἡµῶν.

Ο τι πα ρα τω Κυ ρι ω το ε

λε ος και πολ λη παρ αυ τω λυ τρω σις

και αυ τος λυ τρωσε ται τον Ισ ρα ηλ εκ

πα σων των α νο µι ων αυ του
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Γα βρι ηλ ο µε γιστος νους ο φω το

ει δεστατος ο φω ταυ γης και ου ρα νι ος

φως το τριση λι ον κα θο ρων και βλε ε

πων συν ταις α νω τα ξε σι το θει ον και

φρι κω δες µυστη ρι ον ευ ηγ γε λι σα το

τη Παρ θε ε νω ω α φι κο µενος και

πρε σβε ε ευ ει υ περ των ψυ χω ων η η

µων

ἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη,
ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.

ὸ µέγα µυστήριον τὸ πρίν, τοῖς
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Ἀγγέλοις ἄγνωστον, καὶ πρὸ αἰώνων
ἀπόκρυφον, µόνος πεπίστευσαι, Γαβριὴλ
καὶ τοῦτο, τῇ µόνῃ τεθάρρηκας, Ἁγνὴ εἰς
Ναζαρέτ ἀφικόµενος, µεθ’ ἧς ἱκέτευε,
δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν, τὴν
εἰρήνην, καὶ τὸ µέγα ἔλεος.

Αι νει τε τον Κυ ρι ον παν τα τα

εθ νη ε παι νε σατε αυ το ο ον παν

τες οι λα οι

Το µε γα µυστη ρι ον το πριν τοις Αγ

γε λοις α γνω στον και προ αι ω νων α

ποκρυφον µο νος πεπιστευσαι Γα βρι ηλ

και τουου το τη µο νη τε θαρρηκας Α γνη

εις Να ζα ρετ α φι κο µενος µεθ ης ι κε τευ
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ε δω ρη θη η ναι αι ταις ψυ χαις ηµων

την ει ρη η η νην και το µε γα ε ε λε ε

ος
τι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡµᾶς,

καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου µένει εἰς τὸν
αἰῶνα.

ωτὸς ὢν ἀνάπλεως ἀεί, καὶ ποιῶν τὸ
θέληµα, καὶ ἐκτελῶν τὰ προστάγµατα,
τοῦ Παντοκράτορος, Ἀρχηγὲ Ἀγγέλων,
Γαβριὴλ πανάριστε, τοὺς πόθῳ σε
τιµῶντας περίσῳζε, ἀεὶ αἰτούµενος,
δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν, τὴν
εἰρήνην, καὶ τὸ µέγα ἔλεος.

Ο τι ε κρα ται ω θη το ε λε

ος αυ του εφ η µας και η α λη

θει α του Κυ ρι ου µε ε νει εις τον αι
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ω ω να

Φω τος ων α ναπλεως α ει και ποι ων

το θε ληµα και ε κτε λων τα προσταγµα

τα του Παντοκρατο ρος αρ χη γε Αγ γε

ε λων Γα βρι ηλ πα να ριστε τους πο θωσε

τι µωντες πε ρι σω ζε α ει αι τουµε νος

δω ρη θη η ναι αι ταις ψυ χαις ηµων την

ει ρη η η νην και το µε γα ε ε λε ε ος

όξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύµατι.
αί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν

αἰώνων. Ἀµήν.
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πεστάλη ἐξ οὐρανοῦ, Γαβριὴλ ὁ
Ἀρχάγγελος, εὐαγγελίσασθαι τῇ Παρθένῳ
τὴν σύλληψιν· καὶ ἐλθὼν εἰς Ναζαρέτ,
ἐλογίζετο ἐν ἑαυτῷ, τὸ θαῦµα
ἐκπληττόµενος· ὅτι, πῶς ὁ ἐν ὑψίστοις
ἀκατάληπτος ὤν, ἐκ Παρθένου τίκτεται! ὁ
ἔχων θρόνον οὐρανόν, καὶ ὑποπόδιον τὴν
γῆν, ἐν µήτρᾳ χωρεῖται γυναικός! ᾧ τὰ
Ἑξαπτέρυγα καὶ Πολυόµµατα, ἀτενίσαι οὐ
δύνανται, λόγῳ µόνῳ ἐκ ταύτης,
σαρκωθῆναι ηὐδόκησε. Θεοῦ ἐστι Λόγος ὁ
παρών. Τί οὖν ἵσταµαι, καὶ οὐ λέγω τῇ
Κόρῃ; Χαῖρε κεχαριτωµένη· ὁ Κύριος µετὰ
σοῦ· χαῖρε ἁγνὴ Παρθένε· χαῖρε Νύµφη
ἀνύµφευτε· χαῖρε Μήτηρ τῆς ζωῆς·
εὐλογηµένος ὁ καρπὸς τῆς

ε

Π

ε Δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και

Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α

τι

Και

Π

αι νυ υ υν και α α ει και

Δ

εις τους
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αι αι ω ω ωνας των αι ω

Π

ω νων α α α

α µην

Α πε σταα α λη εξ ου ρα α νου Γα

βρι ηλ ο ο αρ χα α α αγ γε ε ε ε

λος ευ αγ γε λι ι σα α σθαιτη Παρ

θε ε νω ω ω την συ υλ ληη η η ψιν

και ελ θω ων εις Να ζα α ρετ ε λο

γι ζε ε το ε ε ε εν ε α αυ τω τω θα

αυµα ε ε εκπληττο ο µε ε ε ε νος

ο τι πω ως ο εν υ ψι ι ι στοιοις α
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κα τα α α λη η πτο ο ος ων εκΠαρ

θε ε νου τι ι κτε ε ε ται ο ε

χων θρονοον ου ρα α νον και υ πο πο

δι ι ο ον τηην γην εν µη η τρα χω

ρει ει ται γυ υ ναι αι αι κος ω τα ε

ξα πτε ρυ γα α και αι πο λυ ο οµ µα

α α τα α τε νι ι ι ι σαι ου ου

δυ υ να α α αν ται λογω µο νω εκταυτης

σαρ κω θη ναι αι ηυ δο ο ο ο κη

η η η σε Θε ου ε στι Λο ο γος ο
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ο πα α α ρων τι ι ουουν ι ι στα

α α µαι και ου λε ε γω ω ω τηη Κο

ο ο ρη χαι ρε Κε ε χα ρι τω µε ε

ε νη η ο Κυ υ ρι ι ι ος µε ε τα

α α α σου χαι ρε α α γνη η η Πααρ

θε ε ε νε χαι ρε Νυµ φη η α νυ υ

υ υµ φε ε ε ευ τε χαι ρε Μη η τη

ηρ της ζω ω ης ευ λο γη µε νος ο καρ

πο ος τη ηςκοιλι ι ι α ας σου ου ου ου

ου
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Σοφία Ὀρθοί!

ῶς ἱλαρόν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου
Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, µάκαρος, Ἰησοῦ
Χριστέ, ἐλθόντες ἐπί τήν ἡλίου δύσιν,
ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑµνοῦµεν Πατέρα,
Υἱόν, καί ἅγιον Πνεῦµα Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν
πᾶσι καιροῖς, ὑµνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱέ
Θεοῦ, ζωήν ὁ διδούς, Διό ὁ κόσµος σέ
δοξάζει.

Ἑσπέρας Προκείµενον.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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Θεός ἀντιλήπτωρ µου εἶ, τό ἔλεός
σου προφθάσει µε.

Ο
Γ

Θε ος αντι

Ν

λη ηπτωρ µου ει το

ε λε ο ος σου προφθα α σει

Γ

ει µε

Θεός ἀντιλήπτωρ µου εἶ, τό ἔλεός
σου προφθάσει µε.

Θεός ἀντιλήπτωρ µου εἶ, τό ἔλεός
σου

Ο Θε ος αν τι ληπτωρ µου ει το

ε λε ο ος σου προφθασει µε ε ε ε

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΕΣΠΕΡΑΣ.
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Εἴπωµεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί ἐξ
ὅλης τῆς διανοίας ἡµῶν εἴπωµεν.

ύριε, ἐλέησον.

Κύριε παντοκράτορ ὁ Θεός τῶν Πατέρων
ἡµῶν, δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καί ἐλέησον.

ύριε, ἐλέησον.

Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεός κατά τό µέγα ἐλεός
σου, δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καί ἐλέησον.

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

Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τοῦ Πατρός καί
Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν Ἀµφιλοχίου.

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

Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν ἡµῶν,
τῶν ἱερέων, ἱεροµονάχων, ἱεροδιακόνων καί
µοναχῶν, καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡµῶν
ἀδελφότητος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ



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

Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης,
ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως
καί ἀφέσεως τῶν ἁµαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ
Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων
χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καί
παρεπιδηµούντων ἐν τῇ κώµη (πόλει) καί
ἐνορία ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων,
συνδροµητῶν καί ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ
τούτου.

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

Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τῶν µακαρίων καί
ἀοιδίµων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας
ταύτης, καί ὑπέρ πάντων τῶν
προαναπαυσαµένων πατέρων καί ἀδελφῶν
ἡµῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς, κειµένων, καί
ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

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

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τῶν καρποφορούντων
καί καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καί πανσέπτῳ
ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καί ὑπέρ
τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχοµένου τό
παρά σοῦ µέγα καί πλούσιον ἔλεος.

ύριε, ἐλέησον.

Ὅτι ἐλεήµων καί φιλάνθρωπος Θεός
ὑπάρχεις, καί σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ
Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν
καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

µήν.
αταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ

ταύτῃ, ἀναµαρτήτους φυλαχθῆναι ἡµᾶς.
ὐλογητός εἶ, Κύριε, ὁ Θεός τῶν

Πατέρων ἡµῶν, καί αἰνετόν καί
δεδοξασµένον τό ὄνοµά σου εἰς τούς
αἰῶνας. Ἀµήν.

ένοιτο, Κύριε, τό ἔλεός σου ἐφ’ ἡµᾶς,
καθάπερ ἠλπίσαµεν ἐπί σέ.

ὐλογητός εἶ, Κύριε. δίδαξόν µε τά
δικαιώµατά σου.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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ὐλογητός εἶ, Δέσποτα, συνέτισον µέ
τά δικαιώµατά σου.

ὐλογητός εἶ, Ἅγιε, φώτισόν µε τοῖς
δικαιώµασίσου.

ύριε, τό ἔλεός σου εἰς τόν αἰῶνα, τά
ἔργα τῶν χειρῶν σου µή παρίδῃς.

οί πρέπει αἶνος, σοί πρέπει ὕµνος, σοί
δόξα πρέπει, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ
Ἁγίῳ Πνεύµατι,

Πληρώσωµεν τήν ἑσπερινήν δέησιν ἡµῶν
τῷ Κυρίῳ.

ύριε, ἐλέησον.

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

ύριε, ἐλέησον.

Τήν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν,
εἰρηνικήν καί ἀναµάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου,
αἰτησώµεθα.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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αράσχου, Κύριε.

Ἄγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν, φύλακα
τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων ἡµῶν, παρά
τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα.

αράσχου, Κύριε.

Συγγνώµην καί ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν καί
τῶν πληµµεληµάτων ἡµῶν, παρά τοῦ Κυρίου
αἰτησώµεθα.

αράσχου, Κύριε.

Τά καλά καί συµφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν
καί εἰρήνην τῷ κόσµῳ, παρά τοῦ Κυρίου
αἰτησώµεθα.

αράσχου, Κύριε.

Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡµῶν ἐν
εἰρήνῃ καί µετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ
Κυρίου αἰτησώµεθα.

αράσχου, Κύριε.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡµῶν,
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καί καλήν
ἀπολογίαν τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήµατος τοῦ
Χριστοῦ αἰτησώµεθα.

αράσχου, Κύριε.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου,
ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου Δεσποίνης ἡµῶν
Θεοτόκου ( περαγία Θεοτόκε, σῶσον
ἡµᾶς) καί ἀειπαρθένου Μαρίας, µετά πάντων
τῶν Ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτούς καί
ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡµῶν Χριστῷ
τῷ Θεῷ παραθώµεθα.

οί, Κύριε.

Ὅτι ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός
ὑπάρχεις, καί σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ
Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν
καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

µήν.

Εἰρήνη πᾶσι.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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αί τῷ Πνεύµατί σου.

Τάς κεφαλάς ὑµῶν τῷ Κυρίῳ κλίνοµεν.

οί, Κύριε.

Εἴη τό κράτος τῆς βασιλείας σου
εὐλογηµένον καί δεδοξασµένον, τοῦ Πατρός,
καί τοῦ Υἱοῦ, καί τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν,
καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

µήν.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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ῷ ἕκτῳ Μηνί, ἀπεστάλη ὁ
Ἀρχάγγελος πρὸς Παρθένον ἁγνήν· καὶ
χαίρειν αὐτῇ προσειπών, εὐηγγελίσατο ἐξ
αὐτῆς, τὸν Λυτρωτὴν προελθεῖν. Ὅθεν
πιστῶς δεξαµένη τὸν ἀσπασµόν, συνέλαβέ
σε τὸν προαιώνιον Θεόν, τὸν ἀφράστως
εὐδοκήσαντα ἐνανθρωπῆσαι, εἰς σωτηρίαν
τῶν ψυχῶν ἡµῶν.

Τω ε κτω µη η νι α πε σταλη ο

Αρ χαγ γε ε λοςπροος Παρ θε ε ε νο ον

α αγνην και χαιρειν αυ τη προ σει ει πων

ευ ηγ γε λι σατο εξ αυ τη ης τον λυ υ

τρω ω τη η ην προ ο ε ελ θειν ο θενπι

στως

Β

δε ξα µε νη τοον α σπα ασµον συ
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νε λα α βε ε ε σε τον προ ο αι ω ω ω

νι ι ι ο ον Θε ε ον τον α φρα

στωςευ δο κη σα αν τα ε νανθρωω πη

η η σαι εις σω τη ρι ι αν των ψυ υ χων

η η µω ων
ὐαγγελίζεσθε ἡµέραν ἐξ ἡµέρας τὸ

σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡµῶν.
λῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω, ἤκουσεν ἡ

Θεοτόκος· ἐλάλει γὰρ πρὸς αὐτὴν ὁ
Ἀρχάγγελος, τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τὰ
ῥήµατα· ὅθεν πιστῶς δεξαµένη τὸν
ἀσπασµόν, συνέλαβέ σε τὸν προαιώνιον
Θεόν. Διὸ καὶ ἡµεῖς ἀγαλλόµενοι βοῶµέν
σοι· Ὁ ἐξ αὐτῆς σαρκωθεὶς ἀτρέπτως Θεός,
εἰρήνην τῷ κόσµῳ δώρησαι, καὶ ταῖς
ψυχαῖς ἡµῶν τὸ µέγα ἔλεος.

Ευ αγ γε λι ζε σθε η µε ρας εξ
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η µε ρας το σω τη ρι ον του Θε

ου ου ου η η η η µων

Γλωσ σαν ην ου ουκ ε ε ε γνω η

κουου σε εν η Θε ο το ο ο ο κος ε

λα λει γαρ προς αυ την ο Αρ χαγ γε ε λος

του Ευ αγ γε λι σµου τα α ρη µα α

τα ο θεν πιστωςδε ξα µε νη τοον α σπα

ασµον συ νε λα α βε ε ε σε τον προ αι

ω ω ω νι ο ον Θε ε ον δι ο και η

µει εις α γαλ λο ο µε ε νοι οι βο ω ω ω ω

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ  &  Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.



40

µε ε εν σοι ο εξ αυ της σαρ κω θεις

α τρε ε ε ε ε πτως Θε ε ος ει ρηνην

τω κο σµωω ω δωρη ησαι και ταις ψυχαις

η µωωντο µε γα α ε λε ε ο ος
σατε τῷ Κυρίῳ ᾆσµα καινόν, ᾄσατε τῷ

Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.
δοὺ ἡ ἀνάκλησις νῦν ἐπέφανεν ἡµῖν·

ὑπὲρ λόγον ὁ Θεός, τοῖς ἀνθρώποις
ἑνοῦται· Ἀρχαγγέλου τῇ φωνῇ, ἡ πλάνη
ἐκµειοῦται· ἡ Παρθένος γὰρ δέχεται τὴν
χαράν· τὰ ἐπίγεια γέγονεν οὐρανός· ὁ
κόσµος λέλυται τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς.
Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις, καὶ φωναῖς
ἀνυµνείτω. Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτὴς
ἡµῶν, Κύριε, δόξα σοι.

Α σα τε τω Κυ ρι ι ω α

α α σµα α και αι αι νον
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Ι δου η α α α νακληησις νυν ε

πε ε ε φα α α νε εν η η µιν υ

περ λο γον ο Θε ος τοις αν θρω ποις ε ε

νου ου ου ται Αρχαγ γε ελουου τη φω ω νη

η πλα α νη εκ µει ου ου ου ου ται η

Παρ θε νος γαρ δε ε ε ε χε ε ται τη η

η ην χα α α ραν τα ε πι γει α γε

γο νεεν ου ρα α νος ο κο ο οσµος λε

λυ υται τηης α αρχαι αι αι α ας α α ρας

α γαλ λι α α α σθω η η κτι ι ι
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σις και φω ω ναι αι αις α α νυ υ υ

µνει ει ει τω ο ποι η της και λυ τρω

της η η µων Κυ υ υ ρι ε ε δο ξα α

σοι οι

όξα Πατρί Καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύµατι.
αί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν

αἰώνων. Ἀµήν.
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ήµερον χαρᾶς Εὐαγγέλια· παρθενικὴ
πανήγυρις· τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνάπτεται·
ὁ Ἀδὰµ καινουργεῖται· ἡ Εὔα τῆς πρώτης
λύπης ἐλευθεροῦται· καὶ ἡ σκηνὴ τῆς καθ’
ἡµᾶς οὐσίας, τῇ θεώσει τοῦ
προσληφθέντος φυράµατος, ναὸς Θεοῦ
κεχρηµάτικεν. Ὢ Μυστήριον! ὁ τρόπος
τῆς κενώσεως ἄγνωστος, ὁ τρόπος τῆς
συλλήψεως ἄφραστος. Ἄγγελος
λειτουργεῖ τῷ θαύµατι· παρθενικὴ
γαστὴρ τὸν Υἱὸν ὑποδέχεται· Πνεῦµα
Ἅγιον καταπέµπεται· Πατὴρ ἄνωθεν
εὐδοκεῖ, καὶ τὸ συνάλλαγµα, κατὰ κοινὴν
πραγµατεύεται βούλησιν· ἐν ᾧ καὶ δι’ οὗ
σωθέντες, συνῳδὰ τῷ Γαβριήλ, πρὸς τὴν
Παρθένον βοήσωµεν· Χαῖρε Κεχαριτωµένη
ὁ Κύριος µετὰ σοῦ· ἐξ ἧς ἡ σωτηρία,
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, τὴν καθ’ ἡµᾶς
προσλαβόµενος φύσιν, πρὸς ἑαυτὸν
ἐπανήγαγεν. Αὐτὸν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς
ψυχὰς

Δο ξα Πα τρι ι ι ι και αι Υι υι

υι ω και α γι ω Πνε ε ε ευ µα α α
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τι

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νω ων α α α α µην

Ση µε ρον χα ρας ευ α αγ γε λι ι α

παρθε ε νι κη η πα νη η γυ υ υ ρις

τα κα τω τοις α α α α νω ω συ να α

α α πτε ε ε ε ται ο Α δα α αµ

και αινουρ γειει ει ει ται η Ευ α της πρω

της λυπης ε λευ θε ε ρου ουου ου ου ται

και η σκη νη της καθ η µας ου ου σι ι
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ας τη θε ω σει του προσλη φθεντος φυ

υ ρα µα ατος να ος Θε ου κε χρη µα α

α τι ι ι ι ι κεν ω µυ υ στη η

η η ρι ι ι ι ον ο τροπος της κε

νω σε ω ως α γνωωστος ο τροποςτης

συλ λη ψε ως α α α φρα α α α αστος

Αγ γελος λειτουργει τω ω θα αυ µα α

α τι παρ θε νι κη γα α στηρ τον Υι

ον υ υ υ πο δε ε ε ε χε ε ε ε ται

Πνευµα Α α γι ι ο ο ο ον κα α
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τα πε ε ε εµ πε ε ε ε ται Πα τηρ α

α νωθεεν ευ δο ο κει και το συ ναλλαγ

µα κα τα κοι νην πραγµα τευ ε ται βου ου

ου λη η η η η σιν εν ω και δι ου σω

ω θε ε ε ε εν τε ε ε ες συ υ νω ω δα

τω ω Γα βρι ι ηλ προςτηνΠαρ θε νον βο

η η η σω ω ω ω ω µεν χαιρε Κε χα ρι

τω µε νη ο Κυ υ ρι ο ος µε τα α σου

εξ ης η σω τη η ρι ι α Χρι ιστος

ο Θε ο ο ος η η η η η µων την
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καθ η η µας προσ λα α α βο ο ο

µε ε νο ο ος φυ υ υ υ υ σιν προς ε

αυ το ο ο ον ε ε πα νη η η η γα

α α α γεν αυ τον ι κε τευ ε ε

σω θη η η ναι τας ψυ χα ας η η µω ω ω

ω ων
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Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατά 
τό     ῥῆµά    σου,    ἐν    εἰρήνῃ,     ὅτι    εἶδον    οἱ
ὀφθαλµοί µου τό σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίµασας
κατά πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς
ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καί δόξαν λαοῦ σου
Ἰσραήλ.
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Εἶτα τό Κοντάκιον δίχορον.

ῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν, εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ’
ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσµάχητον, ἐκ
παντοίων µε κινδύνων ἐλευθέρωσον ἵνα
κράζω σοι· Χαῖρε, Νύµφη

Τη υ περ µα χω στρατη γω τα νι

κη τη ρι ι α

3

Ως λυ τρω θει σα των δει νων ευ χα

ρι στηρι ι α

Α να γραφω σοι η πο ο λι ις σου

Θε ο το κε
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Αλλ ως ε χου σα το κρατος α προ

σµαχηη τον

Εκ παν τοι ων µε κιν δυ νων ε ε

λευ θερωσον

Ι να κρα ζω ω σοι χαι ρε Νυ υµ φη

α νυ υµ φε ε ευ τε ε ε ε
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Ὁ Ἱερεὺς ἱστάµενος εἰς τὸν σωλέα πρὸ τῆς
εἰκόνος τῆς Θεοτόκου, ἀπαγγέλλει

ἐµµελῶς τὴν στάσιν τῶν Χαιρετισµῶν.

Ἤκουσαν οἱ ποιµένες τῶν Ἀγγέλων ὑµνούντων
τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν, καὶ δραµόντες
ὡς πρὸς ποιµένα, θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀµνὸν
ἄµωµον, ἐν τῇ γατρὶ Μαρίας Βοσκηθέντα, ἦν
ὑµνοῦντες εἶπον,
Χαῖρε, ἀµνοῦ καὶ ποιµένος µήτηρ,
χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων.
Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀµυντήριον,
χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.
Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῆ,
χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοίς.
Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόµα,
χαῖρε, τῶν ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος.
Χαῖρε, στερρόν τῆς πίστεως ἔρεισµα,
χαῖρε, λαµπρόν τῆς χάριτος γνώρισµα.
Χαῖρε, δι’ ἧς ἐγυµνώθη ὁ Ἅδης,
χαῖρε, δι’ ἧς ἐνεδύθηµεν δόξαν.
Χαῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε.

αῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε.

Χαι

Ν

αι αι αι αι ρε Νυυ υ υ υ υ

υµ φη Νυµ φη α νυ

Δ

υ υµ φε ε

Γ

ευ τε
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ε

Δ3

ε ε ε

3

ε ε
+

ε

Ν3

ε ε ε

3

ε ε

ε ε ε ε ε ε

Μ

ε

Α

ε ε ε ε

Δ

ε

ε

Ν

Θεοδρόµον ἀστέρα θεωρήσαντες Μάγοι, τῇ
τούτου ἠκολούθησαν αἴγλη, καὶ ὡς λύχνον
κρατοῦντες αὐτόν, δι’ αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν
ἄνακτα, καὶ φθάσαντες τὸν ἄφθαστον, ἐχάρησαν
Αὐτῷ βοῶντες, Ἀλληλούϊα.

λληλούϊα.

Α
Ν

α α α αλ ληλουου ου ου ου ου

ου ι νε

Δ

αλ λη

Μ

λου

Δ

ου ου ι ι

Γ

ι α

α

Δ3

α α α

3

α α
+

α

Ν3

α α α α α

α α α α α
+

α

Μ

α α α α α

Δ

α

α

Ν

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ  &  Β΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.



52

Ἴδον παῖδες Χαλδαίων, ἐν χερσί τῆς Παρθένου, τὸν
πλάσαντα χειρί τους ἀνθρώπους, καὶ Δεσπότην
νοοῦντες αὐτόν, εἰ καὶ δούλου ἔλαβε µορφήν,
ἔσπευσαν τοῖς δώροις θεραπεῦσαι καὶ βοῆσαι τῇ
Εὐλογηµένη,
Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μήτηρ,
χαῖρε, αὐγὴ µυστικῆς ἡµέρας.
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάµινον σβέσασα,
χαῖρε, τῆς τριάδος τούς µύστας φωτίζουσα.
Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς
ἀρχῆς,
χαῖρε, Κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν.
Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουµένη θρησκείας,
χαῖρε, ἡ τοῦ βορβόρου ῥυοµένη τῶν ἔργων.
Χαῖρε, πυρὸς προσκύνησιν παύσασα,
χαῖρε, φλογὸς παθῶν ἀπαλλάτουσα.
Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης,
χαῖρε, πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη.
Χαῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε.

αῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε.

Χαι

Ν

αι αι αι αι ρε Νυυ υ υ υ υ

υµ φη Νυµ φη α νυ

Δ

υ υµ φε ε

Γ

ευ τε

ε

Δ3

ε ε ε

3

ε ε
+

ε

Ν3

ε ε ε

3

ε ε
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ε ε ε ε ε ε
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Α

ε ε ε ε

Δ
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Κήρυκες θεοφόροι γεγονόντες οἱ Μάγοι,
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα, ἐκτελέσαντές σου
τὸν χρησµὸν καὶ κηρύξαντές σε τὸν Χριστὸν
ἅπασιν, ἀφέντες τὸν Ἡρῴδην ὡς ληρώδη, µὴ
εἰδότα ψάλλειν. Ἀλληλούϊα.

λληλούϊα.

Α
Ν

α α α αλ ληλουου ου ου ου ου

ου ι νε

Δ
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Δ

ου ου ι ι
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Λάµψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ φωτισµὸν ἀληθείας,
ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τὸ σκότος, τὰ γὰρ εἴδωλα
ταύτης, Σωτήρ, µὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν
πέπτωκεν, οἱ τούτων δὲ ῥυσθέντες ἐβόων πρὸς τὴν
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Θεοτόκον,
Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων,
χαῖρε, κατάπωσις τῶν δαιµόνων.
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσασα,
χαῖρε, τῶν εἰδώλων τὸν δόλον ἐλέγξασα.
Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοῆτον,
χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τούς διψῶντας τὴν ζωήν.
Χαῖρε, πύρινε στῦλε, ὁδηγῶν τούς ἐν σκότει,
χαῖρε, σκέπη τοῦ κόσµου, πλατυτέρα νεφέλης.
Χαῖρε, τροφή τοῦ µάννα διάδοχε,
χαῖρε, τρυφῆς ἁγίας διάκονε.
Χαῖρε, ἡ Γῆ τῆς ἐπαγγελίας,
χαῖρε, ἐξ ἧς ῥέει µέλι καὶ γάλα.
Χαῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε.

αῖρε, Νύµφη ἀνύµφευτε.

Χαι

Ν

αι αι αι αι ρε Νυυ υ υ υ υ

υµ φη Νυµ φη α νυ

Δ

υ υµ φε ε

Γ

ευ τε
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Μέλλοντος Συµεῶνος τοῦ παρόντος αἰῶνος
µεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπεδόθης ὡς βρέφος
αὐτῷ, ἀλλ’ ἐγνώσθης τούτω καὶ Θεὸς τέλειος,
διόπερ ἐξεπλάγη σου τήν ἄρρητον σοφίαν, κράζων,
Ἀλληλούϊα.

λληλούϊα.
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ῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν, εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ’
ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσµάχητον, ἐκ
παντοίων µε κινδύνων ἐλευθέρωσον ἵνα
κράζω σοι· Χαῖρε, Νύµφη

Τη υ περ µα χω στρατη γω τα νι

κη τη ρι ι α

3

ως λυ τρω θει σα των δει

νων ευ χα ρι στηρι ι α α να γραφω

σοι η πο ο λι ιςσου Θε ο το κε αλλ

ως ε χου σα το κρατος α προσµα χηη

τον εκ παν τοι ων µε κιν δυ νων ε ε

λευ θερωσον ι να κρα ζω ω σοι χαι ρε

Νυυµφη α νυ υµ φε ε ευ τε ε ε ε
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

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

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

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

όξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίω Πνεύµατι,
καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀµήν.

αναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε,
ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν, Δέσποτα,
συγχώρησον τάς ἀνοµίας ἡµῖν. Ἅγιε,
ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡµῶν,
ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου.



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

όξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίω Πνεύµατι,
καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀµήν.

άτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τό ὄνοµά σου, ἐλθέτω ἡ
βασιλεία σου, γενηθήτω τό θέληµά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον
ἡµῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡµῖν σήµερον, καί
ἄφες ἡµῖν τά ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καί
ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν, καί µή
εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,

Ὅτι σοῦ ἐστίν ἡ βασιλεία καἱ ἡ δύναµις καί
ἡ δόξα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.

µήν.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς.

ήµερον τῆς σωτηρίας ἡµῶν τὸ
Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου
ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς
Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν
εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ
βοήσωµεν· Χαῖρε Κεχαριτωµένη ὁ Κύριος
µετὰ σοῦ.

Ση µε ρον της σω τη ρι ας η µων το

κε φαλαι ον και του απ αι ω νος µυστη

ρι ου η φα νε ρω σις ο Υι ος του Θε ου

Υι ος της Παρ θενου γι νε ται και Γα βρι

ηλ την χα ριν ευ αγ γε λι ζε ται δι ο

συν αυ τω τη Θε ο το κω βο η σω µεν
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χαι ρε κεχαρι τω µε νη ο Κυ ρι ος µετα

σου
ήµερον τῆς σωτηρίας ἡµῶν τὸ

Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου
ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς
Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν
εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ
βοήσωµεν· Χαῖρε Κεχαριτωµένη ὁ Κύριος
µετὰ σοῦ.

Ση µε ρον της σω τη ρι ας η µων το

κε φαλαι ον και του απ αι ω νος µυστη

ρι ου η φα νε ρω σις ο Υι ος του Θε ου

Υι ος της Παρ θενου γι νε ται και Γα βρι

ηλ την χα ριν ευ αγ γε λι ζε ται δι ο
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συν αυ τω τη Θε ο το κω βο η σω µεν

χαι ρε κεχαρι τω µε νη ο Κυ ρι ος µετα

σου
ήµερον τῆς σωτηρίας ἡµῶν τὸ

Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου
ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς
Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν
εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ
βοήσωµεν· Χαῖρε Κεχαριτωµένη ὁ Κύριος
µετὰ

Ση µε ρον τηςσω τη ρι ας η µωντο

κε φαλαι ον και του απ αι ω νος µυστη

ρι ου η φα νε ρω σις ο Υι ος του Θε ου

Υι ος της Παρ θενου γι νε ται και Γα βρι
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ηλ την χα ριν ευ αγ γε λι ζε ται δι ο

συν αυ τω τη Θε ο το κω βο η σω µεν

χαι ρε κε χα ρι τω µε νη ο Κυ ρι ος

µε τα σου ου ου
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Σοφία!

ὐλόγησον.

Ὁ ὢν εὐλογητός Χριστός ὁ Θεός ἡµῶν,
πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

µήν.
τερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τήν ἁγίαν

ἀµώµητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καί
ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σύν τῇ ἁγίᾳ
αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καί τῇ χώρᾳ, νήσῳ,
κώµη, Μητροπόλει, Ἐνορία ταύτῃ εἰς
αἰῶνας αἰώνων. Ἀµήν.

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

ήν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ, καί
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ,
τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν,
τήν ὄντως Θεοτόκον, σέ µεγαλύνοµεν.

Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπίς ἡµῶν, Κύριε, δόξα
σοι.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύµατι,
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.

ύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε,
ἐλέησον, Πάτερ Ἅγιε εὐλόγησον.

Ὁ δι’ ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν
σωτηρίαν ἐκ Πνεύµατος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς
παρθένου σαρκωθῆναι καταδεξάµενος Χριστὸς ὁ
ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς
παναχράντου καὶ παναµώµου ἁγίας Αὐτοῦ
µητρός, ἧς τόν Εὐαγγελισµόν ἑορτάζοµεν, δυνάµει
τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις
τῶν τιµίων ἐπουρανίων Δυνάµεων ἀσωµάτων,
ἱκεσίαις τοῦ τιµίου, ἐνδόξου, προφήτου
Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων,
ἐνδόξων καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων
ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ
θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων
θεοπατόρων Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης, καὶ πάντων τὸν
Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡµᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ
φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων Θεός.

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς.

µήν.
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