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03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

Παρασκευὴ τῆς Ε´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν 

ὁ Ὄρθρος  

Ἦχος πλ. δ´  -  03.04.2020 
Ὁσίου Νικήτα Ὁμολογητοῦ, Ἰωσήφ τοῦ Ὑμνογράφου 

 

Εἰς τὸν Ὄρθρον.  

ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Βασιλεῦ οὐράνιε», ὁ Ἀναγνώστης· Τρισάγιον κ.τ.λ., «῞Οτι σοῦ ἐστί», ὁ 

Ἀναγνώστης· «Κύριε, ἐλέησον» (ιβ´), Δόξα, Καὶ νῦν, «Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον, πάτερ», ὁ ἱερεύς· 

«Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ», ὁ δὲ Ἀναγνώστης·  τὸν Ἑξάψαλμον.  

ὁ ἱερεύς· Τὰ εἰρηνικὰ καὶ ἡ ἐκφώνησις «῞Οτι πρέπει σοι». 
 

ΤΡΙΑΔΙΚΑ  :  ὁ Χορός· εἰς ἦχον πλ. δ´ (τῆς ἑβδομάδος) τὸ Ἀλληλουάριον τετράκις μὲ τοὺς στίχους 

αὐτοῦ «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει» κ.λπ., ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ,  

μεθ᾿ ὃ τοὺς ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου Τριαδικοὺς ὕμνους τοῦ πλ. δ´ ἤχου (τῆς ἑβδομάδος). 

Ὁρᾶν Σε μὴ τολμῶντα τὰ Χερουβείμ, ἱπτάμενα κραυγάζει ἀλαλαγμῷ, τὸ ἔνθεον μέλος τῆς Τρισ-

αγίας φωνῆς· μεθ᾿ ὧν καὶ ἡμεῖς βοῶμεν οἱ ἁμαρτωλοί· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, Δυνάμει  

τοῦ Σταυροῦ σου σῶσον ἡμᾶς. 
Δόξα. 

Εἰς οὐρανὸν τὰς καρδίας ἔχοντες, Ἀγγελικὴν μιμησώμεθα τάξιν, καὶ ἐν φόβῳ τῷ Ἀδεκάστῳ 

προσπέσωμεν, ἐπινίκιον ἀνακράζοντες αἶνον· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, Πρεσβείαις (τοῦ Ἁ-

γίου τοῦ Ναοῦ) σῶσον ἡμᾶς. 
Καὶ νῦν. 

Κατακαμπτόμενοι τῷ πλήθει τῶν πταισμάτων ἡμῶν, καὶ μὴ τολμῶντες ἀτενίσαι τῷ ὕψει Σου, 

τὴν ψυχὴν σὺν τῷ σώματι κλίναντες, μετὰ Ἀγγέλων τὸν ὕμνον βοῶμέν σοι· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος 

εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. 

ὁ ἱερεύς· μικρὰν συναπτήν. «῞Οτι σόν τὸ Κράτος». 
 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ : ὁ Χορός· εἰς τὴν α´ στιχολογίαν, τὰ Κατανυκτικὰ τοῦ πλ. δ´ ἤχου (τῆς ἑβδομάδος) [ζή-

τει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου].  
Καθίσματα Σταυρώσιμα 

Ἦχος πλ. δ´. 

Ἐν μέσῳ τῆς Ἐδέμ, ξύλον ἤνθησε τὸν θάνατον, ἐν μέσῳ πάσης γῆς, ξύλον ἐβλάστησε τὴν ζωήν· 

γευσάμενοι γὰρ τοῦ πρώτου, ἄφθαρτοι ὄντες, φθαρτοὶ γεγόναμεν, τυχόντες δὲ τοῦ δευτέρου, 

τῆς ἀφθαρσίας κατετρυφήσαμεν· ἐν τῷ Σταυρῶ γὰρ σῴζεις ὡς Θεός, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.  

Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 

Ἦχος πλ. δ´. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς. 

Ἐν Παραδείσῳ μὲν τὸ πρίν, ξύλῳ ἐγύμνωσεν, ἐπὶ τῇ γεύσει ὁ ἐχθρός, εἰσφέρων νέκρωσιν, τοῦ 

Σταυροῦ δὲ τὸ ξύλον, τῆς ζωῆς τὸ ἔνδυμα, ἀνθρώποις φέρον ἐπάγη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ Κόσμος ὅλος 

ἐπλήσθη πάσης χαρᾶς, ὃν ὁρῶντες ὑψούμενον, Θεῷ ἐν πίστει λαοί, συμφώνως ἀνακράξωμεν· 

Πλήρης δόξης ὁ οἶκος αὐτοῦ.  
Δόξα. Καὶ νῦν.  

Σταυροθεοτοκίον - Ὅμοιον 

Τὸν ἐξ αἱμάτων σου ἁγνῶν σωματωθέντα, καὶ ὑπὲρ ἔννοιαν ἐκ σοῦ Σεμνὴ τεχθέντα, ἐπὶ ξύλου 

κρεμάμενον μέσον τῶν κακούργων, ὁρῶσα τὰ σπλάγχνα ἤλγεις, καὶ μητρικῶς, θρηνοῦσα ἐβόας, 

Οἴμοι Τέκνον ἐμόν! τίς ἡ θεία καὶ ἄφατος, Οἰκονομία σου, δι᾿ ἦς, ἐζῴωσας τὸ πλάσμα σου; Ἀνυ-

μνῶ σου τὸ εὔσπλαγχνον.  

Εἰς τὴν β´ καὶ γ´ στιχολογίαν τὰ Καθίσματα τῆς ἡμέρας τοῦ Τριῳδίου (Παρασκευῆς Ε´ ἑβδομάδος). 
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Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, τὰ παρόντα Καθίσματα.  

Ἦχος α´. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

Ἐξέτεινας Χριστέ, τὰς παλάμας ἐν Ξύλῳ, ἰώμενος πληγήν, τοῦ Ἀδὰμ ταῖς πληγαῖς σου· διὸ ἱκε-

τεύω σε, τὰς πληγάς μου θεράπευσον, ἃς ἀπέθετο, ἐν τῇ ψυχῇ μου ὁ πλάνος, καὶ ἀξίωσον, ἐν 

προσευχῇ καὶ νηστείᾳ, Σωτὴρ θεραπεῦσαί σε. 

Δόξα. τὸ αὐτό. 

Καὶ νῦν.  
Σταυροθεοτοκίον  

Ὁρῶσά σε Χριστέ, ἡ πανάμωμος Μήτηρ, νεκρὸν ἐπὶ σταυροῦ, ἡπλωμένον ἐβόα· Υἱέ μου συνά-

ναρχε, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι, τίς ἡ ἄφατος, οἰκονομία σου αὕτη, δι᾿ ἧς ἔσωσας, τὸ τῶν ἀ-

χράντων χειρῶν σου, Οἰκτίρμον πλαστούργημα; 

Μετὰ τὴν γ´ Στιχολογίαν Καθίσματα.  

Ἦχος πλ. β´. Ἐλπὶς τοῦ Κόσμου. 

Σταυρὲ τοῦ Κόσμου φυλακτήρ, τῶν δαιμόνων διῶκτα, τοὺς σὲ κτωμένους ἐν παντί, προστασίαν 

ἄμαχον, ἀξίωσον τὸ τῆς Νηστείας διελθεῖν, ὑπόλοιπον ἐν συνειδήσει καθαρᾷ, εὐθύνων τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν, ἐνώπιον Χριστοῦ, Ξύλον εὐλογημένον. 

Δόξα. τὸ αὐτό. 

Καὶ νῦν.  
Σταυροθεοτοκίον  

Ἁγνὴ Παρθένε καὶ σεμνή, τῶν Ἀγγέλων ἡ δόξα, ὅτε παρέστης τῷ Σταυρῷ, τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ 

σου, μὴ φέρουσα ὁρᾶν τὰς παροινίας τῶν ἐχθρῶν, ἐκραύγαζες ὀδυνωμένη μητρικῶς· Πῶς φέρεις 

ὦ Φιλάνθρωπε τὰς πάντων ἀπειλάς; Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου. 

ὁ Ν´ Ψαλμὸς χῦμα, 

ὁ ἱερεύς· «Σῶσον, ὁ Θεός», «Κύριε, ἐλέησον» (ιβ´) καὶ ἡ ἐκφώνησις «Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς». 
 

ΑΙ  ῼΔΑΙ : Ἐν συνεχείᾳ στιχολογοῦνται αἱ ἐννέα βιβλικαὶ ᾨδαὶ κατὰ τὴν τάξιν αὐτῶν. 
Σήμερον θὰ διαβασθῇ ὁλόκληρος ἡ ε´ ᾨδή.  

ΚΑΝΟΝΕΣ : Εἶτα ἀναγινώσκονται οἱ Κανόνες  
ὡς ἑξῆς· εἰς ὅσας ᾠδὰς ὑπάρχουν τριῴδια προηγεῖται ὁ κανὼν τοῦ Μηναίου μετὰ τῶν εἱρμῶν αὐτοῦ καὶ ἕπονται τὰ 

Τριῴδια,  

εἰς δὲ τὰς λοιπὰς ᾠδὰς μόνον ὁ Κανὼν τοῦ Μηναίου.  

ᾨδὴ α´.  
ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου,  

οὗ ἡ Ἀκροστιχὶς (ἄνευ τῶν Θεοτοκίων)· Τὸν σὸν γεραίρω παμφαῆ βίον Πάτερ. 

ποίημα Θεοφάνους 

Ἦχος β´. Ὁ Εἱρμός. 

«Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ, τὴν Φαραωνίτιδα πανστρατιάν, ἡ ὑπέροπλος δύναμις· σαρκωθεὶς ὁ 

Λόγος δέ, τὴν παμμόχθηρον ἁμαρτίαν ἐξήλειψεν, ὁ δεδοξασμένος Κύριος· ἐνδόξως γὰρ δεδόξα-

σται». 
Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τῷ φωτὶ τῆς θείας ἀστραπῆς, πάτερ αὐγαζόμενος, σοῦ τὴν ζωὴν τῷ Θεῷ καθιέρωσας, ἐκ παιδὸς 

ἑλόμενος, παρθενίας τὴν φωσφόρον λαμπρότητα, δι᾿ ἧς ὡμοιώθης, τῇ τῶν Ἀσωμάτων καθαρό-

τητι. 
Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁδηγῷ τῷ θείῳ καὶ σεπτῷ, Πνεύματι χρησάμενος, θεοειδεῖ τῶν μοναζόντων σχήματι, καθαρῶς 

ὡμίλησας, καὶ διέμεινας πολυφώτῳ πυρσούμενος, αἴγλῃ θεοφόρε, βίον καθαρώτατον κτησάμε-

νος. 
Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νευρωθεὶς δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, πάθη κατεμάρανας, τὰ τῆς σαρκός, καὶ τὸν νοῦν κατελάμπρυ-
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νας, ὦ Νικήτα πάνσοφε, τῇ μελέτῃ τῶν διδαγμάτων τοῦ Πνεύματος, θείας θεωρίας, πλοῦτον 

ἀδαπάνητον καρπούμενος. 
Δόξα. 

Σωφροσύνῃ μάκαρ λαμπρυνθείς, καὶ τῇ καθαρότητι, πρὸς ἱερὰν ἀνηνέχθης ἀκρότητα· τῆς ἱε-

ρωσύνης γάρ, λαμπροτάτῳ κατεκοσμήθης ἐνδύματι, θείων μυστηρίων, Ὅσιε μεσίτης γνωριζό-

μενος. 
Καὶ νῦν.  
Θεοτοκίον 

Ὑπέρτερα πέφηνας Ἁγνή, πάσης ἀοράτου τε, καὶ ὁρατῆς Ἀειπάρθενε κτίσεως· τὸν γὰρ Κτίστην 

τέτοκας, ὡς ηὐδόκησε σαρκωθῆναι ἐν μήτρᾳ σου. Ὧι σὺν παρρησίᾳ, πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 

ᾨδὴ γ´.  
τοῦ Ἁγίου  

Ἦχος β´. Ὁ Εἱρμός. 

 «Ἐξήνθησεν ἡ ἔρημος, ὡσεὶ κρίνον Κύριε, ἡ τῶν ἐθνῶν στειρεύουσα, Ἐκκλησία τῇ παρουσίᾳ 

σου, ἐν ᾗ ἐστερεώθη ἡ καρδία μου». 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Οὐράνιον κτησάμενος, πολιτείαν ἔνδοξε, φωτοειδὴς καὶ ἔκλαμπρος, εὐσεβείας φωστὴρ γεγένη-

σαι, διαπρέπων ἐνθέοις σου χαρίσμασι. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νεκρώσας τὰ φρονήματα, τῆς σαρκός σου πάνσοφε, δι᾿ ἀρετῆς ἐζῴωσας, θεοφρόνως ψυχῆς τὸ 

ἔνθεον, καὶ ζωῆς τῆς ἀφθάρτου κατηξίωσαι. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Γηθόμενος διήνυσας, σοῦ τὸν βίον Ὅσιε, πεποικιλμένος κάλλεσι, καὶ ὡραίοις πλουτῶν χαρί-

σμασιν, ἐν οἷς ἐστερεώθη ἡ καρδία σου. 
Δόξα.  

Ἐξέλαμψας ὡς ἥλιος, μοναζόντων τάγμασι, ταῖς ἀρεταῖς κοσμούμενος, ὦ Νικήτα θεόφρον Ὅσιε, 

διό σε γεγηθότες μακαρίζομεν. 
Καὶ νῦν.  
Θεοτοκίον 

Ὡς Μήτηρ κεκτημένη σύ, παῤῥησίαν Δέσποινα, πρὸς τὸν Υἱόν σου αἴτησαι, ἐπαμῦναι λαῷ καὶ 

ποίμνῃ σου, τῶν ἀνόμων δὲ θραῦσαι τὰ φρυάγματα. 

Καταβασία 

Ἦχος β´. Ὁ Εἱρμός. 

 «Ἐξήνθησεν ἡ ἔρημος, ὡσεὶ κρίνον Κύριε, ἡ τῶν ἐθνῶν στειρεύουσα, Ἐκκλησία τῇ παρουσίᾳ 

σου, ἐν ᾗ ἐστερεώθη ἡ καρδία μου». 

ὁ ἱερεύς· αἴτησιν καὶ ἐκφώνησιν· «῞Οτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν».  

τὸ Μεσῴδιον Κάθισμα τοῦ Μηναίου μετὰ τοῦ Θεοτοκίου 

Μεσῴδιον Κάθισμα. 

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ηὐλίσθης ἐν ὄρεσι, τῆς ἡσυχίας σοφέ· ἐτράφης ἐν πόλεσι, τῆς ἐγκρατείας σαφῶς· ὑψώθης ἀμφο-

τέρωθεν· ἔλιπες χαμαιζήλου, ἡδονῆς πολιτείαν· ἔφθασας οὐρανίου, τὴν μονὴν κατοικίας, ἐν ᾗ 

καθικετεύεις ὑπὲρ ἡμῶν τὸν Θεόν. 
Δόξα. Καὶ νῦν.  
Σταυροθεοτοκίον 

Σταυρῷ Σε ὑψούμενον, ὡς ἐθεάσατο, ἡ ἄμωμος Μήτηρ σου, Λόγε Θεοῦ μητρικῶς, θρηνοῦσα ἐ-

φθέγγετο· Τί τὸ καινὸν καὶ ξένον, τοῦτο θαῦμα Υἱέ μου; Πῶς ἡ ζωὴ τῶν ὅλων, ὁμιλεῖς τῷ θανά-

τῳ; Ζῳῶσαι τοὺς τεθνεῶτας θέλων ὡς Εὔσπλαγχνος. 

Συνεχίζεται ἡ Ἀνάγνωσις τῶν Κανόνων.  
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Εἰς τὴν ε´ ᾠδὴν ἐπισυνάπτεται ὁ Κανὼν τοῦ Τριῳδίου. 

ᾨδὴ δ´.  
τοῦ Ἁγίου  

Ἦχος β´. Ὁ Εἱρμός. 

 «Ἐλήλυθας, ἐκ Παρθένου οὐ πρέσβυς, οὐκ Ἄγγελος, ἀλλ᾿ αὐτὸς ὁ Κύριος, σεσαρκωμένος, καὶ 

ἔσωσας, ὅλον με τὸν ἄνθρωπον· διὸ κραυγάζω σοι· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε». 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥιζοτόμος, τῶν παθῶν θεοφόρε δεικνύμενος, ψυχῆς καθαρότητι, τῶν θεομάχων ἀνέσπασας, ἅ-

πασαν ψυχόλεθρον, ἱερομύστα ἀπάτην πανσεβάσμιε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀράμενος, τὸν τῆς νίκης πανόλβιε στέφανον, σκηναῖς οὐρανίοις νῦν, ἐπαναπαύῃ μακάριε, πάθη 

τιναξάμενος, καὶ τὴν ἀπάθειαν πάτερ ἐνδυσάμενος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἱερεῖον, ὥσπερ ἄμωμον πάτερ τὸν βίον σου, Χριστῷ προσενήνοχας, θείας ἀγάπης ἀνάπλεων, 

καὶ τῷ τῆς ἀσκήσεως, ὡραϊζόμενον κάλλει παμμακάριστε. 

Δόξα.  

Ῥητορείας, ψυχοφθόρου παμμάκαρ αἱρέσεως, τρανῶς ἐξεφαύλισας, Χριστοῦ τιμῶν θείαν μόρ-

φωσιν, καὶ τῆς Θεομήτορος, καὶ τῶν Ἁγίων ἁπάντων ἱερώτατε. 

Καὶ νῦν.  
Θεοτοκίον 

Σὲ λιμένα, σωτηρίας καὶ τεῖχος ἀκράδαντον, Θεοτόκε Δέσποινα, πάντες πιστοὶ ἐπιστάμεθα· σὺ 

γὰρ ταῖς πρεσβείαις σου, ἐκ τῶν κινδύνων λυτροῦσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ᾨδὴ ε´.  
τοῦ Ἁγίου  

Ἦχος β´. Ὁ Εἱρμός. 

 «Μεσίτης Θεοῦ, καὶ ἀνθρώπων γέγονας, Χριστὲ ὁ Θεός· διὰ σοῦ γὰρ Δέσποτα, τὴν πρὸς τὸν ἀρ-

χίφωτον Πατέρα σου, ἐκ νυκτὸς ἀγνωσίας, προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν». 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς πρᾷος ἐν γῇ, τῶν πρᾳέων ᾤκησας, Νικήτα σοφέ, μαχητὴς γενόμενος, ὑπὲρ ἀληθείας πανα-

οίδιμε, καὶ τῆς ὁμολογίας, στέφει λαμπρῶς κοσμούμενος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πρὸς ἔνθεον φῶς, νῦν μετέστης Ὅσιε, φωτὸς γεγονώς, υἱὸς ἐνδιάθετος, ἐν ἀγαλλιάσει καὶ τερ-

πνότητι, σὺν χοροῖς τῶν Ἀγγέλων, χαρμονικῶς γηθόμενος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀφράστου τρυφῆς, Παραδείσου γέγονας νῦν μέτοχος· λιμὴν γὰρ πανεύδιος, τοῖς χειμαζομένοις 

ἀναδέδειξαι, καὶ λιμώττουσι μάκαρ, διατροφεὺς γεγένησαι. 
Θεοτοκίον 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Δυσώπει τὸν σόν, Υἱὸν καὶ Κύριον Παρθένε ἁγνή, αἰχμαλώτοις λύτρωσιν, τοῖς ἐξ ἐναντίας περι-

στάσεως, ἐπὶ σοὶ πεποιθόσιν, εἰρηνικὴν δωρήσασθαι. 

τοῦ Τριῳδίου  
(ποίημα τοῦ κυρίου Ἰωσήφ) 

Ἦχος α´. Ὁ φωτίσας τῇ ἐλλάμψει. 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι. 

Ὁ ἐκτείνας Οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν ἐξέτεινας, τὰς παλάμας, ἐν Σταυρῷ Ἰησοῦ ὑπεράγαθε· διὸ ἱκε-

τεύω σε· κατατεινόμενον ἐχθροῦ με, ταῖς ἐπηρείαις οἰκτείρησον. 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα Σοι. 
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Ἀφύπνωσας, ἐν Σταυρῷ Ἰησοῦ ὑπεράγαθε, ἐγρήγορσιν, σωτηρίας ἡμῖν παρεχόμενος, τοῖς κειμέ-

νοις Κύριε, ἐν κατωτάτῳ ἀπωλείας· ὅθεν σε πίστει δοξάζομεν. 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι. 

Τοῦ Πάθους σου, τὴν ἡμέραν ἰδεῖν καταξίωσον, τοὺς δούλους σου, φωτισθέντας καρδίας φαι-

δρότητι, καὶ τὴν ζωηφόρον σου, Σωτὴρ Ἀνάστασιν ὑμνοῦντας, τὸ κράτος τῆς Βασιλείας σου. 
Σταυροθεοτοκίον 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁρῶσά σε, ἐν Σταυρῷ ἠρτημένον ἡ Πάναγνος, ἠλάλαζε, τετρωμένη τὰ σπλάγχνα καὶ ἔλεγε· Διὰ 

σπλάγχνα Κύριε, σῶν οἰκτιρμῶν παθεῖν ἠνέσχου, πᾶσι παρέχων ἀπάθειαν. 

Ἕτερον Τριῴδιον 
(ποίημα τοῦ κυρίου Θεοδώρου) 

Ἦχος πλ. β´. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα. 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι. 

Ἐν Σταυρῷ Φιλάνθρωπε τὰς χεῖράς σου, ἥπλωσαν, ἥλωσαν, νύξαντες καὶ τὴν πλευράν, τῇ λόγ-

χῃ Ἰουδαῖοι· καὶ φέρεις πάντα Χριστέ, ἵνα ἡμεῖς σωθῶμεν. 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι. 

Ξύλου βρώσει τέθνηκέ ποτε ὁ Ἀδάμ, πάλιν δὲ εὕρατο, ἐν τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ, ζωήν, δι᾿ ἧς 

Οἰκτίρμον, ἐπαπολαύει τρυφῆς, ἔνδον τοῦ Παραδείσου. 

Δόξα. 
Τριαδικόν 

Μονάδα τῇ φύσει σε Τριὰς ἀνυμνῶ, ἄναρχον, ἄκτιστον, ἀρχικὴν βασιλικήν, ὑπερτελῆ Ἑνάδα, 

Θεὸν καὶ φῶς καὶ ζωήν, δημιουργὸν τοῦ Κόσμου. 

Καὶ νῦν.  
Θεοτοκίον 

Ἐν τῇ ὑπερφυεῖ σου κυήσει Ἁγνή, νόμοι σοι φύσεως, καταλύονται σαφῶς· καὶ γὰρ ἀσπόρως τί-

κτεις, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν, ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα. 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι. 

Τὸν Σταυρὸν τὴν Λόγχην καὶ τοὺς Ἥλους σου, σέβομαι Δέσποτα· δι᾿ αὐτῶν γὰρ τῆς φθορᾶς, ἡ-

μᾶς ἀπελυτρώσω, ἐν τῷ σῷ πάθει Χριστέ, ἀπαθανατισθέντας. 
 

ᾨδὴ Ϛ´.  
τοῦ Ἁγίου  

Ἦχος β´. Ὁ Εἱρμός. 

 «Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων κυκλούμενος, τὴν ἀνεξιχνίαστον τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ἐπικαλοῦμαι 

ἄβυσσον· Ἐκ φθορᾶς ὁ Θεός με ἀνάγαγε». 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μακαρίων ἐλπίδων ἐπέτυχες, πάτερ παμμακάριστε, μακαριότητος, δεσποτικῆς γενόμενος, κλη-

ρονόμος καὶ θείας ἐλλάμψεως. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Φωτοφόρους λαμπάδας κατέχων διπλᾶς, τῆς ὁμολογίας σου, καὶ τῆς ἀσκήσεως, εἰς οὐρανοὺς ἐ-

χώρησας, θεοφόρε Νικήτα πανάριστε. 

Δόξα. 

Ἀπολαύων ἀλήκτου καὶ θείας τρυφῆς, ἐν ἐπουρανίοις νῦν Πάτερ σκηνώμασιν, ὑπὲρ ἡμῶν δυσώ-

πησον, τὸν τῶν ὅλων Δεσπότην καὶ Κύριον. 

Καὶ νῦν.  
Θεοτοκίον 

Ἀπειράνδρως Παρθένε ἐκύησας, καὶ διαιωνίζεις παρθένος ἐμφαίνουσα, τῆς ἀληθοῦς Θεότητος, 

τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου τὰ σύμβολα. 
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Εἰς τὸ τέλος τῆς Ϛ´ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ Μηναίου ψάλλεται πάλιν ὁ εἱρμὸς αὐτῆς, 

Ἦχος β´. Ὁ Εἱρμός. 

«Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων κυκλούμενος, τὴν ἀνεξιχνίαστον τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ἐπικαλοῦμαι 

ἄβυσσον· Ἐκ φθορᾶς ὁ Θεός με ἀνάγαγε». 

ὁ ἱερεύς·  αἴτησιν καὶ ἐκφώνησιν· «Σύ γὰρ εἶ ὁ βασιλεύς».  

Εἶτα ἀντὶ ἑτέρου Κοντακίου ἢ Μαρτυρικοῦ, τὸ Κοντάκιον τοῦ Μεγάλου Κανόνος 
Ἦχος πλ. β´. 

Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι, ἀνάνη-

ψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν. 

καὶ τὸ Συναξάριον 

Τῇ Γ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Νικήτα τοῦ Ὁμολογητοῦ, 

Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Μηδικίου. 
Στίχοι 

Ῥυσθεὶς βίου Νικήτας, ὡς στρουθὸς πάγης, 

Πτεροῖς νοητοῖς ἵπταται πρὸς τὸν πόλον. 

Νικήταν καλέουσι τρίτῃ ἐπὶ δῶρα Θεοῖο. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνoγράφου. 
Στίχοι 

Ζῶντος Θεοῦ σὺ θεῖος ὑμνητής, Πάτερ, 

Ἐγὼ δέ, σοῦ θανόντος, ὑμνητὴς νέος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος ἔνδοξος Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἐλπιδoφόρος ξίφει τελειοῦται. 
Στίχοι 

Ξίφους ἀληθὴς Μάρτυς Ἐλπιδoφόρος, 

Θεοῦ φέρει ἄψευστον εὐελπιστίαν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Δίου. 
Στίχοι 

Βαλὼν κεράμῳ δυσσεβὴς Δίου κάραν, 

Ὡς σκεῦος αὐτὴν συντρίβει κεραμέως. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Βυθονίου. 
Στίχοι 

Ὁ Βυθόνιος εἰς βυθὸν βεβλημένος, 

Τὴν κλῆσιν εὗρεν εἰς προφητείαν τέλους. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Γαλύκου. 
Στίχοι 

Δηχθεὶς ὀδοῦσι Γάλυκος τῶν θηρίων. 

Θηρὸς νοητοῦ τοὺς ὀδόντας συντρίβει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰλλυριοῦ, τοῦ ἐν τῷ ὄρει τοῦ Μυρσινῶνος ἀσκή-

σαντος. 
Στίχοι 

Ἐκ Μυρσιῶνος, Ἰλλυριέ, πρὸς πόλον, 

Οὐχ ὡς ὁ Χριστὸς ἐξ Ἐλαιῶνος, φέρῃ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Φάρας, Ἡγουμένης ἐν Ἐβοριὰκ τῆς Γαλλίας. 

(ΣΤ´ αἰ.) 
Στίχοι 

Φάρα παρθένων μοναζουσῶν ἀκρότης, 

Τὸν Νυμφίον εὕρατο, Ὅνπερ ἐπόθει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου τοῦ Μπεζέσκ. (+1492)  
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Στίχοι 

Πτωχείᾳ ζήσας Νεκτάριος ὁ θεῖος, 

Πλουτεῖ νῦν χαίρων ἐν θείῳ Παραδείσῳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος ἔνδοξος Νεομάρτυς Παῦλος ὁ Ῥῶσσος, ὁ ἀπελεύθερος, ὁ ἐν ἔτει 1683ῳ 

ἐν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας, ξίφει τελειοῦται. 
Στίχοι 

Πρὸς Παῦλον ἔσχε κοινὰ κλῆσιν καὶ ξίφος, 

Παῦλος νέαθλος οὗτος, ὃς Ῥῶσσος πέλει. 

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.  

[Εἰς ἀρκετὰς Ἐνορίας παραλείπουν τὴν ἀνάγνωσιν τῶν Ὠιδῶν ζ´, η´, θ´, ὡς καθ᾿ ὅλον τὸν ἐνιαυτόν] 

ἐν τῇ η´ ᾠδῇ  
Καταβασία τοῦ Τριῳδίου 

Ἦχος πλ. β´. Ὁ Εἱρμός. 
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 

«Τῶν Παίδων τὴν ᾠδήν, ἐκμιμούμενος βοῶ, συμψάλλων τοῖς Παισίν· Εὐλογεῖτε, τὰ ἔργα Κυρίου 

τὸν Κύριον». 

ὁ ἱερεύς· «Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα»  

ὁ Χορός· στιχολογεῖ «Τὴν τιμιωτέραν»·  
εἶτα ὁ εἱρμὸς τῆς θ´ ᾠδῆς τοῦ β´ Τριῳδίου  

Καταβασία τοῦ Τριῳδίου 

Ἦχος πλ. β´. ὁ Εἱρμός. 

«Ἀσπόρου συλλήψεως, ὁ τόκος ἀνερμήνευτος, Μητρὸς ἀνάνδρου, ἄφθορος ἡ κύησις· Θεοῦ γὰρ ἡ 

γέννησις, καινοποιεῖ τὰς φύσεις· διό σε πᾶσαι αἱ γενεαί, ὡς Θεόνυμφον Μητέρα, ὀρθοδόξως με-

γαλύνομεν». 

καὶ τὸ «῎Αξιον ἐστίν».  

ὁ ἱερεύς· Αἴτησιν, καὶ ἐκφώνησιν· «῞Οτι σέ αἰνοῦσι». 

ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΟΝ :   ψάλλεται (ἐκ τρίτου) τὸ τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος ἀντὶ Ἐξαποστειλαρίου.  

Φωταγωγικὸν τοῦ πλ. δ´ Ἤχου. 

Φῶς ὑπάρχων Χριστέ, φώτισόν με ἐν Σοί, δυνάμει, Κύριε, τοῦ Σταυροῦ σου, καὶ σῶσόν με. 

Φῶς ὑπάρχων Χριστέ, φώτισόν με ἐν Σοί, Πρεσβείαις, Κύριε, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ), καὶ σῶσόν με. 

Φῶς ὑπάρχων Χριστέ, φώτισόν με ἐν Σοί, Πρεσβείαις, Κύριε, τῆς Θεοτόκου καὶ σῶσόν με. 

 [ψαλμοὶ τῶν Αἴνων καὶ Στιχηρὰ Αἴνων δὲν ψάλλονται]  

ὁ ἱερεύς· «Σοί δόξα πρέπει» καὶ ὁ Ἀναγνώστης· τὴν Δοξολογίαν (χῦμα).  

ὁ ἱερεύς· «Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν» κ.τ.λ, Κεφαλοκλισία, ὡς συνήθως. «Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν». 
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ:  
ὁ Χορός· τὸ Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ Μαρτυρικὸν εἰς τοὺς οἰκείους στίχους.  

Δόξα. Καὶ νῦν, Σταυρο-Θεοτοκίον. 
Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων. 

Ἰδιόμελον  

Ἦχος πλ. δ´. 

Ὁ μετὰ λῃστῶν, ἐν Σταυρῷ προσπαγεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῷ μώλωπί σου, τὴν ἀνθρωπίνην φύ-

σιν ἰασάμενος, μὴ παρίδῃς με νοητοῖς ὁδοστάταις, καὶ λῃσταῖς ἀσωμάτοις ἐμπεσόντα, καὶ τῆς ἀ-

ρετῆς ὑπ᾿ αὐτῶν ἐκδυθέντα, καὶ χαλεπῶς τραυματισθέντα, παρὰ μηδενὸς δὲ τῶν ὁσίων, ἰαθῆναι 

δυνάμενον· ἡμίθνητος γάρ εἰμι, βραχύτατον ἔχων ζωῆς λείψανον, τὴν εἰς Σέ μόνην ἐλπίδα, τὸν 

καὶ νεκροῖς ζωὴν παρέχοντα· ἀλλὰ κατάδησόν μου τὰ τραύματα, τὴν σὴν ἐπιστάξας μοι χρη-

στότητα, μόνε Φιλάνθρωπε.  
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Στίχ. α´. Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἐν 

πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν. Εὐφρανθείημεν, ἀνθ᾿ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδο-

μεν κακά, καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα σου, καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν.  

Ὁ μετὰ λῃστῶν, ἐν Σταυρῷ προσπαγεὶς .. 
Μαρτυρικόν 

Στίχ. β´. Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν 

κατεύθυνον ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον.  

Τί ὑμᾶς καλέσωμεν Ἅγιοι; Χερουβίμ; ὅτι ὑμῖν ἐπανεπαύσατο Χριστός. Σεραφίμ; ὅτι ἀπαύστως 

ἐδοξάσατε αὐτόν. Ἀγγέλους; τὸ γὰρ σῶμα ἀπεστράφητε. Δυνάμεις; ἐνεργεῖτε ἐν τοῖς θαύμασι. 

Πολλὰ ὑμῶν τὰ ὀνόματα, καὶ μείζονα τὰ χαρίσματα· πρεσβεύσατε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡ-

μῶν. 
Δόξα. Καὶ νῦν. 
Σταυροθεοτοκίον 

Ἦχος πλ. δ´. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὢ μυστηρίου καινοῦ! ὢ φρικτῆς ἐγχειρήσεως! ἡ Παρθένος ἔλεγεν, 

ἐν Σταυρῷ σε ὡς ἔβλεψεν, ἐν μέσῳ δύω, λῃστῶν κρεμάμενον, Ὃν δίχα πόνου, καὶ φθορᾶς τέτο-

κε· πῶς σε ὁ ἄνομος, δῆμος καὶ ἀχάριστος, σπλάγχνον ἐμόν, Ἰησοῦ γλυκύτατε, Σταυρῷ προσή-

λωσε; 

ὁ ἱερεύς·  «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι»,  

ὁ Ἀναγνώστης· Τρισάγιον κ.λπ.,  
Αὖθις, τὸ  Ἀπολυτίκιον χῦμα   

ὁ Ἀναγνώστης· «Ἐν τῷ ναῷ ἑστῶτες», «Κύριε, ἐλέησον» (μ´), Δόξα. Καὶ νῦν. «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν 

ὀνόματι Κυρίου»·  

ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητός»,  

ὁ Προεστώς· «Ἐπουράνιε βασιλεῦ», αἱ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι μετὰ τῆς Εὐχῆς τοῦ Ὁσ. Ἐφραὶμ 

«Κύριε καὶ δέσποτα τῆς ζωῆς μου».  

 

Καὶ εὐθὺς ἐπισυνάπτονται αἱ Ὧραι. 

 

ΑΙ  ΩΡΑΙ : ἀρχόμεναι πᾶσαι μετὰ τοῦ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» γ´, κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Τριῳδίου καὶ 

τοῦ Ὡρολογίου  
[ἐν ταῖς ἐνορίαις μετὰ τὴν εὐχὴν τοῦ ἁγίου Ἐφραὶμ παραλείπεται τὸ τρισάγιον καὶ λέγεται εὐθὺς ἡ Εὐχὴ ἑκάστης Ὥρας] 

 

Ἰστέον ὅτι:  

Μετὰ τὸ Τρισάγιον ἀντὶ ἑτέρου Κοντακίου ἢ ἄλλων καθιερωμένων Τροπαρίων, ἀπαγγέλλομεν 

τό: «Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις».  

 

Εἰς τὴν Θ´ ὥραν, μετὰ τὸ Τρισάγιον καὶ τὰ μετ᾿ αὐτὸ τροπάρια «Βλέπων ὁ λῃστὴς» κ.λπ., τὸ «Κύ-

ριε, ἐλέησον» (μ´), Δόξα. Καὶ νῦν. «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου»,  

ὁ ἱερεύς· «Δι᾿ εὐχῶν» 

ὁ Προεστώς· «Κύριε καὶ Δέσποτα» καὶ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι. 

οἱ Χοροί· εἰς ἦχον πλ. δ´ τοὺς Μακαρισμοὺς μετ᾿ ἐφυμνίου εἰς ἕκαστον στίχον τὸ «Μνήσθητι ἡμῶν, 

Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου», κατὰ τὴν ἐν τῷ Τριῳδίῳ καὶ Ὡρολογίῳ τάξιν.  

Εἶτα ὁ Ἀναγνώστης· τὰ τροπάρια «Χορὸς ὁ ἐπουράνιος» κ.λπ., Καὶ νῦν.  

ὁ Προεστώς· «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν», καὶ τὸ «Ἄνες, ἄφες, συγχώρησον».  

τὸ «Πάτερ ἡμῶν», ὁ ἱερεύς· «῞Οτι σοῦ ἐστί»,  

ὁ Ἀναγνώστης· τὸ Κοντάκιον τοῦ Μεγάλου Κανόνος: «Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις».   

Δόξα, τὸ νεκρώσιμον «Μετὰ τῶν ἁγίων», Καὶ νῦν, Θεοτοκίον «Προστασία»,  
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«Κύριε, ἐλέησον» (μ´), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ», «Κύριε, ἐλέησον» (γ´), Δόξα, Καὶ νῦν, «Τὴν τιμιω-

τέραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου»,  

ὁ ἱερεύς·  «Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς».  

ὁ Προεστώς· «Κύριε καὶ Δέσποτα» καὶ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι,   μεθ᾿ ἃς ἄρχεται 

 
Ἑσπερινὸς τῆς 4ης Ἀπριλίου καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων  

04.04.2020 
Γεωργίου τοῦ ἐν Μαλεῷ, Πλάτωνος τοῦ Στουδίτου καὶ Ζωσιμᾶ Ὁσίων, Θεωᾶ Ἀρχιεπ.Θεσσαλονίκης 

 

 

Ἡ Ἀκολουθία αὐτὴ καταρτίσθηκε 

καὶ διανέμεται δωρεὰν 

ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο Ἱστότοπο 

http://akolouthies.wordpress.com 

Προσφέρεται γιὰ ἰδιωτικὴ χρῆσι. 

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐμπόρευσί της. 

 

 

Σημειωθήτω ὅτι εἰς τὸν α´ Κανόνα Τριῳδίου τῆς ε´ ᾠδῆς τὰ Τροπάρια ψάλλονται εἰς α´ Ἦχον «ὁ 

φωτίσας τῇ ἐλλάμψει» καὶ ὄχι εἰς γ´. Τοῦτο πιστοῦται, ἀφ᾿ ἑνός διότι δὲν ὑπάρχει Εἱρμὸς τοιοῦ-

τος εἰς γ´ ἦχον, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ διότι εἰς η´ καὶ θ´ ἀντιστοίχους ᾠδὰς ὁ Εἱρμὸς εἶναι τοῦ α´ ἤχου. 


