
 1 

 

Π��Σ����Σ �Γ
�
Π��Σ����Σ �Γ
�
Π��Σ����Σ �Γ
�
Π��Σ����Σ �Γ
�
    
Γ
�Γ
�Γ
�Γ
�    

900900900900    
    
    
    
    
    
    
    
    

            
    
    

 
 
 
 

��Γ��Σ��Γ��Σ��Γ��Σ��Γ��Σ    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2 

 2012  ΙΕΡΕΥΣ π.∆ιονύσιος �αµπάκης 
αύπλιον.  �ηλ. 6944133891 
 

ISBN : 978-960-93-4058-8 

 
 
 
 
 
 

� ����  ����	
	��� ����  ����	
	��� ����  ����	
	��� ����  ����	
	��    

��������    

���� �
����� �
����� �
����� �
� 

 

 

 
 

«ἐµοὶ δὲ λ)αν ἐτιµ+θησαν οἱ φ)λοι σου, ὁ Θε4ς, λ)αν ἐκραται6θησαν 
αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν·  ἐξαριθµ+σοµαι αὐτο=ς, καὶ ὑπὲρ ἄµµον 

πληθυνθ+σονται» 
 

(Ψαλµός 138,17-18) 
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-Τόσες δεκαετίες  μέσα στα Πανεπιστήμια και στην Θεολογική σπουδή, ποιό είναι 

τελικά το μήνυμα ζωής που αποκομίσατε ;  

Αυτήν  την ερώτηση έκαμα στον μακαριστό Καθηγητή της Θεολογίας Στυλιανό 

Παπαδόπουλο(+Μοναχό Γεράσιμο) όταν πριν καιρό, μία Κυριακή πρωϊ, είχε 

επισκεφθεί την Εκκλησία μας στ’Ανάπλι. 

Και εκείνος  με βεβαιότητα  και απλότητα μου απάντησε:  

«Να αγαπήσουμε τους Αγίους! Να τους κάνουμε φίλους μας, διότι μέσα από αυτούς  

βλέπουμε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.» 

Και πράγματι, οι Άγιοι λειτουργούν σαν Θεϊκοί καθρέπτες. Μέσα σε αυτούς βλέπεις 

την ομορφιά και το μεγαλείο του Χριστού μας, και λαχταράς  τον Παράδεισο. 

Σαν μία παλαιά οικογενειακή φωτογραφία που σου φέρνει θύμισες και  νοσταλγίες. 

Οι Άγιοι είναι φίλοι και οικείοι του Θεού, αλλά και δικοί μας .Και εάν με τους 

ανθρώπους γενικά πρέπει να προσέχουμε τις οικειότητες, γιατί δεν ξέρουμε που θα 

μας βγάλουν, εντούτοις με τους Αγίους επιβάλλεται να αποκτήσουμε τέτοια 

οικειότητα ,αρχοντική άνεση, λατρεία , πόθο και αγάπη, πιο πολύ και  από αυτήν που 

έχει και η  πιο καλή Μάνα του κόσμου για το παιδί της. Δυστυχώς όμως τις 

περισσότερες  φορές μεταχειριζόμαστε  τους Αγίους σαν  διακοσμητικά αντικείμενα  

ή   σαν τους λησμονημένους και σκονισμένους πυροσβεστήρες που μόνο σε μία 

μεγάλη ανάγκη ίσως   τους θυμηθούμε. 

Αντιθέτως και ευτυχώς όμως βλέπουμε και πολλές καλές ψυχές που τους έχουν σε  

τέτοια ανέκφραστη λαχτάρα και αγάπη,  που μας συγκινούν 

πραγματικά.Αναφέρονται στο ευλογημένο νεοεκδοθέν βιβλίο « ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» (Ι.Ησυχ.Άγιος 

Ιωάννης ο Πρόδρομος-Χαλκιδική) τα περί του Γερω-Συμεών του Γρηγοριάτου  τα 

εξής:  

«Αν τον επαινούσες για την τελειότητα με την οποία σκούπιζε το καλντερίμι 

απαντούσε με μεγάλη σοβαρότητα:«Μα βέβαια! Δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς 

.Σήμερα θα έλθει η Βασίλισσα των Ουρανών, ή ο Δεσπότης Χριστός, ή ο μέγας 

Ιεράρχης Νικόλαος ή ο μέγας Στρατάρχης του Χριστού Γεώργιος κ.ο.κ.Μάλιστα είχε 

απλότητα παιδική και αυθόρμητα επικαλούνταν με όμορφους χαρακτηρισμούς   τους 

Αγίους. «Βρε παλληκάρι μου» έλεγε στον άγιο Δημήτριο, «σε παρακαλώ κάνε μου την 

χάρη» 

Του Παναγίου Θεού λοιπόν συνεργούντος, κάναμε το τόλμημα να παρουσιάσουμε 

στην αγάπη σας τους Φίλους μας Αγίους ως προστάτες και φύλακες σε κάθε 

περίσταση της επιγείου βιοτής μας. 

 Όλοι οι Άγιοι έχουν την χάρη Του Θεού  να βοηθάνε όσους τους επικαλούνται και 

πολύ χαίρεται τότε ο καλός μας Χριστός . Μάλιστα ο λαός μέσα από την ευλάβειά  

και  την αγιο-εμπειρία του έχει κατατάξει πολλούς Αγίους  , συμμάχους και 
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ταχυτάτους  αντιλήπτορες  για συγκεκριμένες περιστάσεις της ζωής του. π.χ. για τους 

Ναυτικούς δέεται στον Άγιο Νικόλαο, για τις παθήσεις των ματιών στην Αγία 

Παρασκευή, για την παιδεία στους  Τρείς Ιεράρχες, για τους αγρούς τον Άγιο 

Τρύφωνα,για να παγώνουν οι ληστές στον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη κ.α.  

Εντρυφώντας  λίγο περισσότερο  και με την συνδρομή πολλών άλλων ευλαβών 

πονημάτων, προσπαθήσαμε να αποκαλύψουμε  πολλούς προστάτες Αγίους για τις 

διάφορες περιπτώσεις-δυσκολίες, προβλήματα, ανάγκες κ.α. στην πολύμοχθη στράτα 

της ζωής μας.  

Ακολούθως, επιχειρήσαμε να βρούμε, ως άλλους  λαμπρούς   θησαυρούς,  Αγίους, που 

και εκείνοι διαβήκανε από την ίδια με εμάς ατραπό και κάμινο των δοκιμασιών της 

ζωής, ασχέτου εποχής, ή Αγίους που στάθηκαν θεραπευτές και καταλύτες παρομοίων 

προβλημάτων, πειρασμών  ή ασθενειών  και με την χάρη του Χριστού καταφέρανε να 

«εκβάλουν εις νίκην». Κατά τον λόγο Του Κυρίου μας «θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν 

κόσμον.»(Ιωάνν.ιστ΄33).  Επίσης κάποιες φορές ανάγουμε και ετοιμολογικά σε έναν 

αντοίστοιχο Άγιο λ.χ. για τους κινδύνους, προσφεύγουμε στον Άγιο Ακίνδυνο , για 

να παύει ο Θεός το κακό, στον Άγιο Παυσίκακο,για να τελεσφορούν οι υποθέσεις μας 

στον Άγιο Τελέσφορο, κ.α. αλλά έστω και έτσι, αρκετές φορές είναι εκείνες που  ο 

λαός του Θεού είδε θερμή βοήθεια από τους Αγίους που ακόμη   και ετοιμολογικά 

επικαλείται. 

Τούτους λοιπόν τους πολύτιμους Αγιομαργαρίτες προσφέρουμε στην αγάπη σας, για 

να τους έχετε άγιο φυλαχτό στην ευλογημένη κλίμακα  της ζωής σας.  

Σε κάθε λοιπόν ξεχωριστή περίπτωση, που καταγράφεται στο βιβλίο,κατατάσσεται 

μαζί και ο Άγιος ,Όσιος ή Μάρτυρας κ.ο.κ. που δύναται να μας βοηθήσει σαν 

αληθινός   αδελφός μας. Προτάσσουμε επίσης το απολυτίκιό του(για όσους 

γνωρίζουν να ψάλλουν, υπάρχουν και οι ανάλογες ενδείξεις των ήχων και 

τρόπων)καθώς και την ημέρα μνήμης τους για να τους  τιμάμε ακόμη περισσότερο. 

Επίσης μπορούμε να κάνουμε και κομβοσχοίνι στους Αγίους για την κάθε περίσταση 

(περισσότερα βλέπε στο τέλος του βιβλίου για την αξία και χρήση του 

κομβοσχοινίου) λέγοντας κάθε φορά « ΄Αγιε …(το όνομα του αντιστοίχου Αγίου) 

πρέσβευε υπέρ ημών» 

Επίσης θα θέλαμε να  διασαφήσουμε κάθε ενδεχόμενη παρεξήγηση , αφού  το πλήθος 

των αναφερομένων περιπτώσεων ίσως  φανεί ως  υπερβολική περιπτωσιολογία και 

σχολαστική κατηγοριοποίηση των Αγίων.Πράγματι όλοι οι Άγιοι μέσα στην 

εύσπλαχνη εν Χριστώ ψυχή τους βοηθούν όσους τους παρακαλούν δίχως διακρίσεις  

αιτημάτων και υποθέσεων .Δεν αποτελεί προνόμιο ορισμένων Αγίων η συγκεκριμένη 

βοήθεια προς τους επικαλούμενους πιστούς .Όμως με το βιβλίο τούτο δίνεται η 

ευκαιρία  στους Χριστιανούς α)να γνωρίσουν καλύτερα τους Αγίους ,β)να 

αναφέρονται σε εκείνους με τρόπον συγκεκριμένο , ως γνησίους φίλους σε κάθε τους 

ξεχωριστό πρόβλημα και μάχη την οποία δίνουν καθημερινά έχοντάς τους ως 

αποτελεσματικά  όπλα στην φαρέτρα της πίστεώς τους και  έτσι γ)να μπορέσουν στο 

τέλος να τους αγαπήσουν. 
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Τέλος  οφείλουμε  να εκφράσουμε τις ολόψυχες ευχαριστίες στον Δωρεοδότη Κύριο 

μας  Ιησούν Χριστόν και στην γλυκυτάτη Παναγία μας που μας αξιώνουν να 

εκδώσουμε το παρόν ταπεινό πόνημα όπου και  ευχόμαστε να αποτελέσει  το 

καθημερινό   γλυκό μας εντρύφημα που θα καθιστά  τους Αγίους αέναα κατοίκους 

της καρδιάς μας. Από απρόσιτους και ξένους που τους είχαμε  έως τώρα ,να τους 

κάνουμε φίλους ζεστούς και νοσταλγικούς συνοδοιπόρους μας  στον πηγεμό  μας 

προς την ανέσπερη Βασιλεία Του Χριστού μας , αφού « οὐκέτι ἐσμέν ξένοι καὶ 

πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ»( Εφεσ. β΄19)  
 
 
 
 

π.∆ιονύσιος �αµπάκης 

ερός αός Γενεσίου �ης Θεοτόκου 

(Παναγούδα) αυπλίου. 
�ορτή των �γίων Πάντων 2012 
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ΑΑΑΑ    

1. ΑΓΑΠΗ-ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  -ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ   ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ . 

Mγιος Nπόστολος καὶ �ὐαγγελιστής Oωάννης ὁ Θεολόγος   
(8η Hαϊου) 

 Qχος β’. 

ἈἈἈἈπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπηµένε, ἐπιτάχυναν ρύσαι λαὸν ἀναπολόγητον 

δέχεται σὲ προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στηθεῖ καταδεξάµενος. Ὂν ἱκέτευε 

Θεολόγε, καὶ ἐπίµονον νέφος ἐθνῶν διασκεδᾶσαι, αἰτούµενος ἠµὶν εἰρήνην, καὶ τὸ µέγα 

ἔλεος. 

    
2. ΑΓΑΠΗ -ΘΕΟΤΟΚΟΥ -ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 

Άγιος Σεραφείµ του Σαρώφ. (2η 
ανουαρίου) 
Qχος δ . �αχὺ προκατάλαβε 

Χριστῷ ἐκ νεότητος ἀκολουθήσας θερµῶς, εὐχαῖς καὶ δεήσεσιν, ἐν τῇ ἐρήµῳ Σαρώφ, 

ὡς ἄσαρκος ἤσκησας· ὅθεν τοῦ Παρακλήτου, δεδεγµένος τὴν χάριν, ὤφθης τῆς 

Θεοτόκου, θεοφόρος θεράπων· διὸ σε µακαρίζοµεν, Σεραφεὶµ Πάτερ Ὅσιε. 

 
3. ΑΓΑΠΗ -ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 

�γία  Hάρτυς �γάπη (17η Σεπτεµβρίου) 
Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Ὡς ἐλαία κατάκαρπος ἀνεβλάστησας, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Κυρίου Σοφία Μάρτυς 

σεµνή, καὶ προσήγαγες Χριστῷ καρπὸν ἡδύτατον, τοὺς τῆς νηδύος σου βλαστούς, δι’ 

ἀγώνων ἱερῶν, Ἀγάπην τε καὶ Ἐλπίδα, καὶ τὴν θεόφρονα Πίστιν· µεθ’ ὧν δυσώπει 

ὑπὲρ πάντων ἡµῶν. 

 
4. ΑΓΑΘΑ- ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 Mγιος Xεροµάρτυς Πολύκαρπος, Yπίσκοπος Σµύρνης.(23η Φεβρουαρίου) 
Qχος δ'. �αχὺ προκατάλαβε. 

Τὴν κλῆσιν τοὶς ἔρνοις σου, ἐπισφραγίσας σοφέ, ἔλαια κατάκαρπος, ὤφθης ἐν οἴκῳ 

Θεοῦ, Πολύκαρπε ἔνδοξε, σὺ γὰρ ὡς Ἱεράρχης, καὶ στερρὸς Ἀθλοφόρος, τρέφεις τὴν 

Ἐκκλησίαν, λογικὴ εὐκαρπία, πρεσβεύων Ἱεροµάρτυς, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠµῶν. 

 
5. ΑΓΑΘΟΙ -ΝΗΠΙΟΦΡΟΝΕΣ –ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΑΔΑ 

Άγιοι Hάρτυρες �ήρυκος και 
ουλίττα, η Hητέρα του(15η 
ουλίου) 
 Qχος δ’. ^ ὑψωθεῖς ἐν τa Σταυρa. 

Ἡ καλλιµάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἰουλίττα, σὺν τριετεῖ ἀµνῷ αὐτῆς τῷ Κηρύκῳ, 

δικαστικοῦ πρὸ βήµατος παρέστησαν φαιδρῶς, εὔτολµοι κηρύττοντες, τὴν 

χριστώνυµον κλῆσιν, ἄµφω µὴ πτοούµενοι, ἀπειλὰς τῶν τυρράνων· καὶ στεφηφόροι 

νῦν ἐν οὐρανοῖς, ἀγαλλιῶνται, Χριστῷ παριστάµενοι. 

 
6. ΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣ 

Ήχος δc �αχύ προκατάλαβε. 
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Ως τείχος ουράνιον και θυρεός φωτεινός, η σκέπη σου πάντοτε,αποτειχίζει παθών 

εφόδους και δαίµονος, όθεν ευχαριστών Σοι, ικετεύω Σε τήρει, σώµα και την ψυχήν µου 

εν Φωτί του Σωτήρος, λιταίς  της Θεοτόκου, Φύλαξ µου Άγγελε 

 
7. ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ 

Άγιος εοµάρτυς �ναστάσιος (1η  Φεβρουαρίου) 
Ήχος αc �ου λίθου σφραγισθέντος 

Τοις ξίφεσιν ετµήθει Σου το σώµα το άγιον, υπ΄Αγαρηνών των απίστων , ώ στερρέ 

Αναστάσιε, και πλήρης θείας χάριτος δειχθείς, θαυµάσιος εγένου τοις πιστοίς ,δια 

τούτο και ηµείς Σου, την µνήµην την σεπτήν εν ωδαίς ευφηµούµεν, Χαίροις ουν 

Νεοµάρτυς του Χριστού , χαίρεις το ηµέτερον καύχηµα, και χαίρεις ο της πόλεως 

Ναυπλίου φρουρός τε ο ένδοξος. 

 
8. ΑΓΙΟΝ   ΠΝΕΥΜΑ - ΓΙΑ  ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ 

ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ 

Άγιος Συµεών ο έος Θεολόγος  (12η  �κτωβρίου). 
dχος γ' Θείας Πίστεως 

Θείαν έλλαµψιν, Συµεών Πάτερ, εισδεξάµενος, εν τη ψυχή σου, φωστήρ εν κόσµω 

εδείχθης λαµπρότατος, διασκεδάζων αυτού την σκοτόµαιναν, και πάντας πείθων, 

ζητείν ην απώλεσαν, χάριν Πνεύµατος αυτό εκτενώς ικέτευε, δωρήσασθαι ηµίν το 

µέγα έλεος.ών ο Νέος Θεολόγος 

 
9. ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ- ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ  

Mγιος Θεόδωρος ὁ �ήρων (17η Φεβρουαρίου) 
 Qχος β’. 

Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώµατα! ἐν τὴ πηγὴ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος 

ἀναπαύσεως, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο, πυρὶ γὰρ ὁλοκαυτωθεῖς, ὡς 

ἄρτος ἠδύς, τὴ Τριάδι προσήνεκται. Ταὶς αὐτοῦ ἰκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τᾶς 

ψυχᾶς ἠµῶν. 

 
10. ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ- ΣΤΗΝ  ΘΑΛΑΣΣΑ-ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ 

Όσιος Ξενοφών  (26η  
ανουαρίου). 
Qχος δ’. ^ ὑψωθεὶς ἐν τa Σταυρa. 

Ὡς γενεὰ εὐλογητὴ τῷ Κυρίῳ, τῆς οὐρανίου ἠξιώθησαν δόξης, ἀσκητικῶς δοξάσαντες 

Χριστὸν ἐπὶ τῆς γῆς, Ξενοφῶν ὁ Ὅσιος, καὶ ἡ τούτου συµβία, σὺν τοῖς ἀριστεύσασιν, 

ἱεροῖς αὐτῶν τέκνοις· οὓς εὐφηµοῦντες εἴπωµεν φαιδρῶς· χαίροις Ὁσίων, χορεία 

τετράριθµε. 

 
11. ΑΓΝΟΤΗΤΑ-ΓΙΑ ΝΑ  ΜΑΣ  ΔΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ  ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ  

�γία Hάρτυς �γνή (21η 
ανουαρίου) 

Qχος πλ. αc. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Φερωνύµως ἁγνείας ὤφθης κειµήλιον, καὶ ἀνδρικῶς ἠγωνίσω ὑπὲρ τῆς δόξης 

Χριστοῦ, καλλιπάρθενε σεµνὴ Ἁγνὴ πανεύφηµε· ὡς γὰρ θυσία καθαρά, προσενήνεξαι 

αὐτῷ, τελέσασα τὸν ἀγῶνα, διὰ πυρὸς Ἀθληφόρε, καὶ τοῦ ἐχθροῦ τὴν πλάνην 

ἔφλεξας. 

 
12. ΑΓΟΡΑΦΟΒΙΑ-ΟΣΟΙ ΦΟΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ -ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
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Mγιος Xεροµάρτυς Oγνάτιος ὁ Θεοφόρος  ( 20η  ∆εκεµβρίου) 

Qχος γc Θείας πίστεως. 

Θείῳ ἔρωτι ἐπτερωµένος, τοῦ σὲ ψαύσαντος, χερσὶν ἀχράντοις, θεοφόρος ἀνεδείχθης 

Ἰγνάτιε· καὶ ἐν τῇ ∆ύσει τελέσας τὸν δρόµον σου, πρὸς τὴν ἀνέσπερον λῆξιν 

ἐσκήνωσας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι  ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος. 

 
13. ΑΓΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  Ή ΖΩΩΝ- ΓΙΑ ΗΡΕΜΙΑ 

Mγιος Σιλβέστρος Πάπας �ώµης (2η 
ανουαρίου) 

Qχος δ'. �αχὺ προκατάλαβε. 

Στολὴν ἐνδυσάµενος, ἱεραρχίας πιστῶς, ἀµέµπτως ἱέρευσας, τῷ ἐπὶ πάντων Θεῶ, 

Πατὴρ ἡµῶν Σίλβεστρε· ἔχων γὰρ πολιτείᾳ, συνεκλάµποντα λόγον, θαύµασιν 

ἐβεβαίους, εὐσεβείας τὴν δόξαν, δι’ ἧς οὐρανίου δόξης, ὤφθης συµµέτοχος. 

 
14. ΑΓΡΟΤΕΣ-ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ 

Άγιος Hεγαλοµάρτυς �ρύφων (1η  Φεβρουαρίου)  
Qχος δ’. �αχὺ προκατάλαβε. 

Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον, ἰχνηλατῶν ἐκ παιδός, βασάνους ὑπήνεγκας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ 

Θεοῦ, καὶ ἤθλησας ἄριστα· ὅθεν τὴν τῶν θαυµάτων, κοµισάµενος χάριν, λύτρωσαι 

πάσης βλάβης, καὶ παντοίας ἀνάγκης, Τρύφων Μεγαλοµάρτυς, τοὺς σὲ 

µακαρίζοντας. 

    
15. ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ-ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ 

Άγιος εοµάρτυς 
ωάννης ο εκ �ονίτσης (23η   Σεπτεµβρίου) 
Qχος αc. �ῆς ἐρήµου πολίτης. 

Τῆς Κονίτσης τὸν γόνον, Βραχωρίου τὸ καύχηµα, καὶ Χριστοῦ ὁπλίτην τὸν νέον, 

Ἰωάννην τιµήσωµεν· ἐκ ῥίζης γὰρ δυσώδους προελθών, ἐνήθλησε λαµπρῶς ὑπὲρ 

Χριστοῦ,καὶ κινδύνων ἐξαιτεῖται ἀπαλλαγήν, τοῖς πρὸς αυτὸν κραυγάζουσι· ∆όξα τῷ 

δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ, ἡµῖν 

παθῶν ἐκλύτρωσιν. 

 
16. ΑΓΡΥΠΝΙΑ-ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΥΣΤΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ 

Άγιος 
ωάννης Hαξίµοβιτς ,�πίσκοπος Σαγγάης και Σαν Φρανσίσκο (2η 
ουλίου) 
Ήχος πλ. α' �ον συνάναρχον Λόγον. 

Ιωάννη Μαξίµοβιτς, αγγελόµορφε, ιεραρχών θεοφόρων και διδασκάλων σοφών 

εκλαµψάντων άρτι σάπφειρε πολύτιµε, ως Ορθόδοξων ασκητών καλλονήν και 

ποταµόν αστείρευτον θαυµασίων, σε ανυµνούντες ευχάς σου θερµάς προς Κύριον 

αιτούµεθα. 

 
17. ΑΓΧΟΣ -ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΩΧΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

Mγιος Hεγαλοµάρτυς hαράλαµπος (10η Φεβρουαρίου). 

 Qχος δ'. �αχὺ προκατάλαβε. 

Ὡς στῦλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καὶ λύχνος ἀείφωτος, τῆς οἰκουµένης 

σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαµπε, ἔλαµψας ἐν τῷ κόσµῳ, διὰ τοῦ µαρτυρίου, ἔλυσας καὶ 

εἰδώλων τὴν σκοτόµαιναν µάκαρ, διὸ ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθήναι ἠµᾶς. 

 
18. ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ-ΟΣΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ 

Άγιος 
εροµάρτυς �λήµης, επίσκοπος  �γκύρας (23η   
ανουαρίου) 
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Qχος δ’. 

Κλῆµα ὁσιότητος, καὶ στέλεχος ἀθλήσεως, ἄνθος ἱερώτατον, καὶ καρπὸς ὡς 

θεόσδοτος, τοῖς πιστοῖς πανίερε, ἡδύτατος ἐβλάστησας. Ἀλλ’ ὡς Μαρτύρων 

σύναθλος, καὶ Ἱεραρχῶν σύνθρονος, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡµῶν. 

 
19. ΑΓΩΝΙΟΝΤΕΣ-ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΩΝΙΑ 

�πόστολος 
άκωβος .(30η �πριλίου) 

Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Γόνος ἅγιος, βροντῆς ὑπάρχων, κατεβρόντησας, τὴ οἰκουµένη, τὴν τοῦ Σωτῆρος 

Ἰάκωβε κένωσιν, καὶ τὸ ποτήριον τούτου ἐξέπιες, µαρτυρικῶς ἐναθλήσας Ἀπόστολε, 

ὅθεν πάντοτε, ἐξαίτει τοὶς σὲ γεραίρουσι, πταισµάτων ἱλασµὸν καὶ µέγα ἔλεος. 

 
20. ΑΔΕΛΦΙΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΨΥΧΙΚΑ - ΓΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  ΚΑΙ  ΑΓΑΠΗ 

Άγιοι �νάργυροι �οσµάς και ∆αµιανός (1η  οεµβρίου) 
Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Θείου Πνεύµατος, τῇ χειρουργίᾳ, θεραπεύετε, παντοίας νόσους, σὺν Κοσµᾷ ∆αµιανὲ οἱ 

Ἀνάργυροι· ὁ γὰρ Σωτὴρ ἰατροὺς ὑµᾶς ἔδειξεν, εἰς περιποίησιν πάντων καὶ ἴασιν· ὅθεν 

ῥύσασθε, παθῶν δυσαλθῶν καὶ θλίψεων, τοὺς ποθῷ τῷ ναῷ ὑµῶν προστρέχοντας. 

 
21. ΑΔΕΛΦΙΚΕΣ  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ-ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

iγίες Hάρτυρες Nγάπη, �ἰρήνη καὶ hιονὶα  (16η �πριλίου) 

Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Ὡς αὐτάδελφοι Κόραι καὶ οὐρανόφρονες, πρὸς εὐσέβειας ἀγῶνας ὁµονοούσαι καλῶς, 

τὸν ἀρχέκακον ἐχθρὸν κατεπαλαίσατε, Χιονὶα ἡ σεµνή, σὺν Ἀγάπη τὴ κλυτή, Εἰρήνη ἡ 

πανολβία. Καὶ νῦν Χριστὸν δυσωπεῖτε, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠµῶν. 

 
22. ΑΔΙΕΞΟΔΑ -ΖΩΗΣ -ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ 

Άγιοι Πάντες (�ελευταία �υριακή του Πεντηκοσταρίου) 
Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον λόγον. 

Τῶν ἁγίων Πάντων οἶκος ὁ πάνσεπτος, οὐρανὸς ὥς τις ἄλλος ἀστράπτει αἴθριος, ἐν 

µέσῳ ἔχων τὸν Χριστόν, ὥς περ ἥλιον λαµπρόν, τὴν παρθένον Μαριάµ, σελήνην ὡς 

πλησιφαῆ, καὶ κύκλῳ καθάπερ ἄστρα, χορούς τε πάντων ἁγίων, ἀεὶ πρεσβεύοντας 

σωθῆναι ἡµᾶς. 

 
23. ΑΔΙΚΟΙ-ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ 

Άγιος 
ωάννης ο hρυσόστοµος, (13η  οεµβρίου) 
 Qχος πλ. δ’. 

Ἡ τοῦ στόµατός σου καθάπερ πυρσός, ἐκλάµψασα χάρις, τὴν οἰκουµένην ἐφώτισεν· 

ἀφιλαργυρίας τῷ κόσµῳ, θησαυροὺς ἐναπέθετο· τὸ ὕψος ἡµῖν τῆς ταπεινοφροσύνης 

ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστοµε, πρέσβευε τῷ 

Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
24. ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟΙ -ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Άγιος Hεγαλοµάρτυς Γεώργιος (23η �πριλίου) 
Qχος δ’. 
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Ὡς τῶν αἰχµαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων 

ἰατρός, βασιλέων ὑπέρµαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλοµάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε 

Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠµῶν. 

 
25. ΑΔΥΝΑΜΙΑ -ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΓΙΑ ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

�σία Hατρώνα η αόµατος (2η Hαϊου) 

Qχος πλ. α’�ον συνάναρχον Λόγον. 

Ἀδιάσειστον στῦλον Ῥωσίας ὄγδοον, τὴν στερουµένην ὀµµάτων ἐκ γενετῆς, εὐλαβῶς 

ἀνυµνήσωµεν Ματρώναν τὴν ἀοίδιµον, ὡς σκεῦος θείων δωρεῶν καὶ ἀγάπης 

ἀκραιφνοῦς πρὸς πάντας ἐµπεριστάτους βοῶντες σκέδασον ζόφον παθῶν ἡµῶν φωτὶ 

σῆς χάριτος. 

 
26. ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ-ΟΣΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ  ΜΕ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ-ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Όσιος Hάξιµος ο �αυσοκαλυβίτης (13η 
ανουαρίου) 
Qχος πλ.αc �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Μητρικῆς ἐκ νηδύος Ὅσιε Μάξιµε, ἐκλογῆς ὡς δοχεῖον ἀνατεθεῖς τῷ Θεῷ, τοῦ θείου 

γνόφου ὡς Μωσῆς κατηξίωσαι, καὶ τὰ πόρρω προορᾶν, κατὰ τὸν µέγον Σαµουήλ, 

τοῦ Ἄθω τὸ θεῖον θαῦµα, τῆς Θεοτόκου ὁ µύστης ἡ καὶ πρεσβεύεις Πάτερ ὑπὲρ ἠµῶν. 

 
27. ΑΘΛΗΤΕΣ-ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ-ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ  

Άγιος εκτάριος ο Θαυµατουργός (9η οεµβρίου) 
Ήχος α’. �ης ερήµου πολίτης. 

Σηλυβρίας τον γόνον και Αιγίνης τον έφορον, τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα, αρετής 

φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιµήσωµεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα Χριστού, αναβλύζει 

γαρ ιάσεις παντοδαπάς, τοις ευλαβώς κραυγάζουσι, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, 

δόξα τω σε θαυµαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν Ιάµατα. 

 
28. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΩΝ- ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ. 
�πόστολος �ιµόθεος (22η 
ανουαρίου) 

Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Τέκνον γνήσιον, τοῦ Παύλου ὤφθης, ὡς παρίστησι, καὶ συνεργάτης, ἀγαπητὸς κατὰ 

πάντα Τιµόθεε· καὶ διαπρέψας τῷ λόγῳ τῆς χάριτος, ἀθλητικῶς ἐδοξάσθης Ἀπόστολε. 

Ὅθεν πρέσβευε, Κυρίῳ τῷ 

σὲ δοξάσαντι, δωρήσασθαι 

ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος. 

 

 

29. ΑΘΩΟΙ-ΑΚΑΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΓΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ 

Άγιος Hάρτυς hάλλβαρντ του Λιερ (ορβηγία 1043 )   
(15η  Hαϊου) 

Qχος πλ. α' 

Κύριε, τὸ ποτήριον τοῦ πάθους σου, ο Ἀθλοφόρος σου Χάλλβαρντ ζηλώσας, κατέλιπε 

τὴν τοῦ βίου τερπνότητα, καὶ γέγονεν τῶν Ἀγγέλων συµµέτοχος· αὐτού ταῖς 

παρακλήσεσιν, εἰρήνην παράσχου ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν. 

 
30. ΑΘΩΟΙ –ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

Άγιος 
εροµάρτυς Hίλος ,�πίσκοπος �ελεπόλεως της Περσίας(10η οεµβρίου) 
Qχος δ’ 
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Καὶ τρόπων µέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόµενος, τὴν πρᾶξιν 

εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν, διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτοµών, 

καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας µέχρις αἵµατος, Ἱεροµάρτυς Μίλε, Πρεσβεῦε Χριστῷ τῷ Θεῷ, 

σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
31. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ-ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΑΥΤΩΝ 

Άγιος Hάρτυς Παυσίριος ,(24η  
ανουαρίου) 
Ήχος δc 

Ὁ Μάρτυς Παυσίριος  ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκοµίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ 

σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ 

δαιµόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταὶς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς 

ἡµῶν. 

 
32. ΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΠΛΑΝΕΣ -ΓΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΑΥΤΩΝ  

�γία  Hεγαλοµάρτυς  �υφηµία (11η 
ουλίου) 
Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Λίαν εὔφρανας, τοὺς Ὀρθοδόξους, καὶ κατήσχυνας, τοὺς κακοδόξους, Εὐφηµία 

Χριστοῦ καλλιπάρθενε. Τῆς γὰρ Τετάρτης Συνόδου ἐκύρωσας, ἃ οἱ Πατέρες καλῶς 

ἐδογµάτισαν. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσαοθαι ἠµὶν τὸ µέγα 

ἔλεος. 

 
33. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ – ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ – ΓΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ. 

�γία Hεγαλοµάρτυς �ικατερίνη η Πάνσοφος, ( 25η οεµβρίου) 
Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τὴν πανεύφηµον νύµφην Χριστοῦ ὑµνήσωµεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον 

Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡµῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίµωσε λαµπρῶς, τοὺς κοµψοὺς τῶν 

ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύµατος τῇ δυνάµει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ 

µέγα ἔλεος. 

 
34. ΑΙΣΙΑ-ΕΚΒΑΣΗ -ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ 

�γία  Hάρτυς �ισία ( 7η  
ουνίου) 
Qχος δ’. 

Ἡ ἀµνάς σου Ἰησοῦ, κράζει µεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυµφίε µου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα 

ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦµαι καὶ συνθάπτοµαι τῷ βαπτισµῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς 

βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ ὡς θυσίαν ἄµωµον 

προσδέχου τὴν µετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήµων, σῶσον τὰς 

ψυχὰς ἡµῶν. 

 
35. ΑΙΤΗΜΑ-ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΜΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

∆ίκαιος 
ωσήφ ο Hνήστωρ (�υριακή µετά �ου hριστού Γέννησιν) 
Qχος β' 

Εὐαγγελίζου Ἰωσήφ, τῷ ∆αυῒδ τὰ θαύµατα τῷ Θεοπάτορι· Παρθένον εἶδες 

κυοφορήσασαν, µετὰ Μάγων προσεκύνησας, µετὰ Ποιµένων ἐδοξολόγησας, δι' 

Ἀγγέλου χρηµατισθείς. Ἱκέτευε Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
36. ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ-ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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Άγιος ικόλαος ο θαυµατουργός (6η ∆εκεµβρίου) 
 Ήχος δ’. 

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας ∆ιδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίµνῃ 

σου, ἡ τῶν πραγµάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ 

πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε , πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι 

τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
37. ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ-ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

�γία Γενεβιέβη (3η  Hαίου) 
Qχος πλ. δ’. 

Ἐν σοί Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τό κατ εἰκόνα· λαβοῦσα γάρ τόν σταυρόν, 

ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καί πράττουσα ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν µέν σαρκός, 

παρέρχεται γάρ· ἐπιµελεῖσθαι δέ ψυχῆς, πράγµατος ἀθανάτoυ· διό καί µετά Ἀγγέλων 

συναγάλλεται, Ὁσία  Γενεβιέβη τό πνεῦµά σου. 

 
38. ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ-ΠΟΛΕΜΟΥ - ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

Άγιος 
ωάννης ο �µολογητής ο �ώσος ,(27η  Hαϊου) 
Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Θείας πίστεως, τὸ φῶς κατέχων, πικρὰν ἤνεγκας, αἰχµαλωσίαν, Ἰωάννη καὶ ὁσίως 

ἐβίωσας· ὅθεν τὸ θεῖόν σου λείψανον Ἅγιε, θαυµατουργίας πηγάζει ἐν Πνεύµατι· ᾧ 

προστρέχοντες, ὑµνοῦµεν τὸν σὲ δοξάσαντα, τιµῶντες τὰ σεπτά σου προτερήµατα. 

 
39. ΑΚΟΗ-ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Προφήτης �ββακούµ (2η ∆εκεµβρίου) 

Ήχος δ’. �αχύ προκατάλαβε. 

Ὡς ὄρος προέγραψας τὴν Θεοτόκον ἁγνήν, ἐξ ἧς ἡµῖν ἐλάµψεν ὁ τῶν ἁπάντων Θεός, 

σαρκὸς ὁµοιώµατι. Ὅθεν σὲ ὡς προφήτην θεηγόρον τιµῶντες, χάριτος οὐρανίου 

µετασχεῖν δυσωποῦµεν, πρεσβείαις σου θεοδέκτοις, Ἀββακοὺµ ἔνδοξε. 

 
40. ΑΚΡΙΔΕΣ-ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 

Όσιος Σεραφείµ, ο εν Λειβαδεία (6η  Hαΐου ) 
 

Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Θεῖον βλάστηµα, τῆς Βοιωτίας, ἔµπνουν ὄργανον, τῆς ἐγκρατείας, ἀνεδείχθης 

Σεραφεὶµ ἀξιάγαστε· σὺ γὰρ Ὁσίων βαδίσας τοῖς ἴχνεσιν, ἀρτιφανῶς ἐν τῷ κόσµῳ 

ἐξέλαµψας· Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος. 

 
41. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ-ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΩΝ 

 
�γία Hάρτυς hάρις,( 28η 
ανουαρίου) 

Qχος δ’. 

Ἡ ἀµνάς σου Ἰησοῦ, κράζει µεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυµφίε µου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα 

ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦµαι καὶ συνθάπτοµαι τῷ βαπτισµῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς 

βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ ὡς θυσίαν ἄµωµον 

προσδέχου τὴν µετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήµων, σῶσον τὰς 

ψυχὰς ἡµῶν. 
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42. ΑΛΑΖΟΝΕΣ-ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ –ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΠΕΙΝΩΘΟΥΝ .  

 �γία Θέκλα η 
σαπόστολος (24η  Σεπτεµβριου) 
Ήχος δ’. �αχύ προκατάλαβε. 

Του Παύλου συνέκδηµος, ως καθαρά την ψυχήν, και πρώταθλος πέφηνας, εν γυναιξίν 

ευκλεώς, Χριστόν αγαπήσασα, συ γαρ της ευσέβειας, πτερωθείσα τω πόθω, ήθλησας 

υπέρ φύσιν, Ισαπόστελε Θέκλα διό σε ο Πανοικτίρµων νύµφην ηγάγετο. 

 
43. ΑΛΑΛΟΙ-ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΟΥ-ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ .  

 Mγιος �υαγγελιστής Oωάννης ὁ Θεολόγος (8η Hαϊου)  
 Qχος β’. 

Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπηµένε, ἐπιτάχυναν ρύσαι λαὸν ἀναπολόγητον 

δέχεται σὲ προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στηθεῖ καταδεξάµενος. Ὂν ἱκέτευε 

Θεολόγε, καὶ ἐπίµονον νέφος ἐθνῶν διασκεδᾶσαι, αἰτούµενος ἠµὶν εἰρήνην, καὶ τὸ µέγα 

ἔλεος. 

 
44. ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ – ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΠΑΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

Όσιος �ενδέας ο Θαυµατουργός (6η �κτωβρίου) 
 Ήχος πλ. αc. �ον συνάναρχον Λόγον. 

Αρετών τη ασκήσει Πάτερ κοσµούµενος, εν τη Κύπρω εκλάµπεις ως εωσφόρος αστήρ, 

των αγγέλων µιµητά Κενδέα Όσιε, και θαυµάτων τω φωτί, την οµίχλην των παθών, 

εκάστοτε διαλύεις, και τω Σωτήρι πρεσβεύεις, ελεηθήναι τας ψυχάς ηµών. 

 
45. ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ – ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ. 

Άγιος ∆ιονύσιος ο εν �λύµπω. (23η 
ανουαρίου) 
Qχος α’. �ῆς ἐρήµου πολίτης. 

Τοῦ Ὀλύµπου οἰκήτωρ Πιερίας ἀγλάισµα, καὶ τῆς ἐπωνύµου Μονῆς σου ἱερὸν 

περιτείχισµα, ἐδείχθης ∆ιονύσιε σοφέ, βιώσας ὥσπερ Ἄγγελος ἐν γῇ, καὶ παρέχεις τὴν 

ταχεῖαν σου ἀρωγήν, τοὶς εὐλαβῶς κραυγάζουσιν δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα 

τῷ σὲ θαυµαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ πάσιν ἰάµατα. 

 
46. ΑΛΗΘΕΙΑ-ΓΙΑ ΝΑΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ 

Άγιος �µβρόσιος Hεδιολάνων  (7η ∆εκεµβρίου) 
 Qχος δ’. �αχὺ προκατάλαβε. 

Ὡς θεῖος διδάσκαλος, καὶ ἱεράρχης σοφός, δογµάτων ἀκρίβειαν, µυσταγωγεῖς τοὺς 

πιστούς, Ἀµβρόσιε Ὅσιε· λύεις αἱρετιζόντων, τὴν ἀχλὺν τοῖς σοῖς λόγοις· φαίνεις τῆς 

εὐσεβείας, τὴν θεόσδοτον χάριν, ἐν ᾗ τοὺς σὲ γεραίροντας, συντήρει ἀπήµονας. 

 
47. ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΦΑΝΕΡΩΣΗ.  

�γία Hεγαλοµάρτυς Φωτεινή η Σαµαρείτιδα (26η Φεβρουαρίου) 
Qχος α’. �ῆς ἐρήµου πολίτης. 

Τὴν πηγὴν δεξαµενὴ τῆς σοφίας καὶ χάριτος, ἐκ χειλέων Κυρίου Φωτεινὴ Ἰσαπόστολε, 

νοµίµως ἠγωνίσω πανοικεῖ, καὶ νέµεις φωτισµὸν παρὰ Θεοῦ, τοὶς προστρέχουσι τὴ 

σκέπη σου τὴ σεπτή, καὶ εὐλαβῶς βοώσί σου. ∆όξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ 

σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγούντι διὰ σοῦ, χάριν ἠµὶν καὶ ἔλεος. 

 
48. ΑΛΙΕΙΣ-ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ 

Άγιοι ∆ώδεκα  �πόστολοι ( 30η  
ουνίου) 



 14 

Qχος γ’. �ὴν ὡραιότητα. 

Ὡς δωδεκάπυρσος, λυχνία ἔλαµψαν, οἱ ∆ωδεκάριθµοι, Χριστοῦ Ἀπόστολοι, Πέτρος καὶ 

Παῦλος σὺν Λουκᾷ, Ἀνδρέας καὶ Ἰωάννης, Βαρθολοµαῖος Φίλιππος, σὺν Ματθαίῳ καὶ 

Σίµωνι, Μᾶρκος καὶ Ἰάκωβος, καὶ Θωµᾶς ὁ µακάριος, καὶ ηὔγασαν τοὺς πίστει 

βοῶντας· χαίρετε Λόγου οἱ αὐτόπται. 

 
49. ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ-ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

�σία Ξένη Πετρουπόλεως της �ωσίας- δια 
.hριστόν σαλή- ( 24η  
ανουαρίου) 
Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Ξένην ἤνυσας, ζωὴν ἐν κόσµῳ, ξένην ἔσχηκας, προσηγορίαν, ὑπεµφαίνουσαν τῇ κλήσει 

τὸν τρόπον σου· σὺ γὰρ νυµφίον λιποῦσα τὸν πρόσκαιρον, τῷ ἀθανάτῳ ὁσίως 

νενύµφευσαι. Ξένη ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος. 

 
50. ΑΛΩΠΕΚΙΑ-ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

n iγία  
σαπόστολος Hαγδαληνὴ (22η 
ουλίου) 
Ήχος α'. �ον τάφον σου Σωτήρ. 

Χριστώ τω δι' ηµάς, εκ Παρθένου τεχθέντι, σεµνή Μαγδαληνή, ηκολούθεις Μαρία, 

αυτού τα δικαιώµατα, και τους νόµους φυλάττουσα, όθεν σήµερον, την παναγίαν σου 

µνήµην, εορτάζοντες, αµαρτηµάτων την λύσιν, ευχαίς σου λαµβάνοµεν. 

 
51. ΑΜΠΕΛΙΑ-ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ 

Άγιος Hάρτυς �ρύφων(1η Φεβρουαρίου) 
Qχος δ’. �αχὺ προκατάλαβε. 

Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον, ἰχνηλατῶν ἐκ παιδός, βασάνους ὑπήνεγκας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ 

Θεοῦ, καὶ ἤθλησας ἄριστα· ὅθεν τὴν τῶν θαυµάτων, κοµισάµενος χάριν, λύτρωσαι 

πάσης βλάβης, καὶ παντοίας ἀνάγκης, Τρύφων Μεγαλοµάρτυς, τοὺς σὲ 

µακαρίζοντας. 

 
52. ΑΝΑΔΟΧΟΙ-ΝΟΝΝΟΙ-ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ 

Άγιος 
ωάννης ο Πρόδροµος. (7η 
ανουαρίου) 
Qχος β’. 

Μνήµη δικαίου µετ ἐγκωµίων· σοί δέ ἀρκέσει ἡ µαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδροµε· 

ἀνεδείχθης γάρ ὄντως καί Προφητῶν σεβασµιώτερος, ὅτι καί ἐν ῥείθροις βαπτίσαι 

κατηξιώθης τόν κηρυττόµενον· ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω 

καί τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεόν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τόν αἴροντα τήν ἁµαρτίαν τοῦ κόσµου, 

καί παρέχοντα ἡµῖν τό µέγα ἔλεος. 

 
53. ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ-ΟΣΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ 

Άγιος και ∆ίκαιος Συµεών ο Θεοδόχος (3η Φεβρουαρίου) 
Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τὸν Ὕπερθεον Λόγον σάρκα γενόµενον, ἐνηγκαλίσω ὡς βρέφος ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ, 

Θεοδόχε Συµεὼν Πρεσβῦτα ἔνδοξε· ὅθεν καὶ Ἄννα ἡ σεπτή, ἀνθοµολόγησιν αὐτῷ, 

προσήγαγεν ὠς  Προφῆτις· ὅθεν ὑµᾶς εὐφηµοῦµεν, οἷα Χριστοῦ θείους θεράποντας. 

 
54. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ -ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ 

Άγιος �πόστολος  Hάρκος  ( 27η  Σεπτεµβρίου) 
Qχος γ' 
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Ἀπόστολε   Μάρκε  πρέσβευε τῷ ἐλεήµονι Θεῷ ἵνα πταισµάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς 

ψυχαῖς ἡµῶν. 

 
55. ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΙ-ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΙΟΙ- ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΛΑΚΩΣΟΥΝ 

 Mγιος Nπόστολος καὶ �ὐαγγελιστής Oωάννης ὁ Θεολόγος   
 (8η Hαίου)  

Qχος β’. 

Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπηµένε, ἐπιτάχυναν ρύσαι λαὸν ἀναπολόγητον 

δέχεται σὲ προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στηθεῖ καταδεξάµενος. Ὂν ἱκέτευε 

Θεολόγε, καὶ ἐπίµονον νέφος ἐθνῶν διασκεδᾶσαι, αἰτούµενος ἠµὶν εἰρήνην, καὶ τὸ µέγα 

ἔλεος. 

 
56. ΑΝΑΠΗΡΟΙ-ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

Άγιος Hεγαλοµάρτυς Παντελεήµων ο 
αµατικός .(27η 
ουλίου) 
Ήχος γ'. 

Αθλοφόρε Άγιε και Ιαµατικέ Παντελεήµον, πρέσβευε τω ελεήµονι Θεώ, ίνα 

πταισµάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ηµών. 

 
57. ΑΝΑΠΟΔΙΕΣ  ΣΥΝΕΧΕΙΣ -.ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΝΑ  ΜΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ 

Όσιος  �ντώνιος ο Hέγας .  ( 17η  
ανουαρίου). 
Ήχος δ'. 

Τον ζηλωτήν Ηλίαν τοις τρόποις µιµούµενος, τω Βαπτιστή ευθείαις ταις τρίβοις 

επόµενος, Πάτερ Αντώνιε, της ερήµου γέγονας οικιστής, και την οικουµένην εστήριξας 

ευχαίς σου. ∆ιό πρέσβευε Χριστώ τω θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ηµών 

 
58. ΑΝΑΣΤΑΣΗ -ΛΥΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΠΙΚΡΙΕΣ  ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΙΑ 

�γία Hεγαλοµάρτυς �ναστασία η Φαρµακολυτρία,  
(22η ∆εκεµβρίου) 

Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Tῶν µαρτύρων ταῖς χρείαις διακονήσασα, µαρτυρικῶς ἐµιµήσω τὰς ἀριστείας αὐτῶν, 

δι' ἀθλήσεως ἐχθρὸν καταπαλαίσασα· ὅθεν βλαστάνεις δαψιλῶς χάριν ἄφθονον ἀεί, 

θέοφρων Ἀναστασία, τοῖς προσιοῦσιν ἐκ πόθου τῇ ἀρωγῇ τῆς προστασίας σου. 

 
59. ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ-ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ 

�πόστολος Πέτρος. � Πρωτοκορυφαίος (29η 
ανουαρίου) 
Ήχος δ'. 

Οι των Αποστόλων πρωτόθρονοι, και της οικουµένης διδάσκαλοι, τω ∆εσπότη των 

όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουµένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς ηµών το µέγα 

έλεος. 

 
60. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ  ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ –ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ-ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΝΕΣ-ΓΙΑ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

 Mγιος Xεροµάρτυς Hητροφάνης  ,�ατιανή η Πρεσβυτέρα του και οι 222 
συµµαρτυρήσαντες  �ινέζοι (11η  
ουνίου) 

Qχος γ' Θείας πίστεως 

Σίναι Μάρτυρες πατρώαν πλάνην καταστρέψαντες, ύψωσαν πίστιν των Ορθοδόξων 

και στερρώς ηγωνίσθησαν, την βουδδικήν γαρ θρησκείαν ελέγξαντες, εν παρρησία 
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Χριστόν ωµολόγησαν Θεόν τέλειον. Αυτώ δ’ εκτενώς πρεσβεύουσιν Υπέρ των ψυχών 

ηµών. 

    
61. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΟΣΟΙ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣ    ΣΤΗΝ ΓΛΥΚΙΑ 

ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ    
Όσιος �υριακός ο �ναχωρητής  (29η Σεπτεµβρίου) 

Qχος α’. �ῆς ἐρήµου πολίτης. 

Ἀπαλῶν ἐξ ὀνύχων τῷ Χριστῷ ἠκολούθησας, τὴν ἀγγελικὴν πολιτείαν ὁλοτρόπως 

ἑλόµενος· διὸ ἐν ταῖς ἐρήµοις προσχωρῶν, τῶν θείων ἠξιώθης δωρεῶν, θεραπεύων 

πᾶσαν νόσον Κυριακέ, τῶν πίστει προσιόντων σοι. ∆όξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, 

δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάµατα. 

 
62. ΑΝΔΡΕΙΑ-ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

Άγιος �οσµάς ο pατοπαιδινός, ο Πρώτος  �σιοµάρτυρας και οι συν αυτώ 
�σιοµάρτυρες του �γίου Όρους (5η ∆εκεµβρίου) 

Ήχος α’. �ης ερήµου πολίτης 

Την Ορθόδοξον πίστιν, ασινή εφυλάξατε, των αιρετιζόντων Λατίνων, τας ποινάς µη 

πτοούµενοι, εν Κύπρω της Καντάρας Μονασταί, εν Άθω τε Ζωγράφου Καρυών, 

Ξενοφώντος Κουτλουµούσιον συν αυτοίς, Ιβήρων Βατοπαίδιον. Χαίρετε των πατέρων 

ο χορός, χαίρετε λύχνοι Άθωνος, χαίρετε αληθείας οι φρουροί, εν έργων αποδείξεσιν. 

 
63. ΑΝΔΡΟΓΥΝΑ-ΠΟΥ ΜΑΛΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΖΟΥΝ- ΓΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ  

 Άγιος Πρωτοµάρτυς και �ρχιδιάκονος  Στέφανος(27η ∆εκεµβρίου)  
Ήχος δ’. �αχύ προκατάλαβε. 

Βασίλειον διάδηµα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέµεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ 

Θεοῦ, Μαρτύρων Πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας µανίαν, εἶδες σου τὸν 

Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν 

 
64. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  - ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.  

qσιος Nθανάσιος ὁ Hετεωρίτης (20η  �πριλίου) 
Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τῆς ζωῆς ἐν τῇ πέτρᾳ στηρίξας Ὅσιε, τῆς ψυχῆς σου τὰς βάσεις ἀπὸ νεότητος, 

Ἀθανάσιε σοφὲ στερρῷ φρονήµατι, ἐπὶ πέτραν ὑψηλήν, τοῦ Μετεώρου τὴν ζωήν, 

διέδραµες θεοφόρε· καὶ νὺν ζωῆς ἀθανάτου, κατατρυφῶν ἡµῶν µνηµόνευε. 

 
65. ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ-ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

�γία Hεγαλοµάρτυς pαρβάρα, (4η  ∆εκεµβρίου) 
Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τῆς Τριάδος τὴν δόξαν ἀνακηρύττουσα, ἐν τῷ λουτρῷ τρεῖς θυρίδας ὑπεσηµήνω 

σοφῶς, κοινωνίαν πατρικὴν λιποῦσα πάνσεµνε· ὅθεν ἠγώνισαι λαµπρῶς, ὡς παρθένος 

εὐκλεής, Βαρβάρα Μεγαλοµάρτυς. Ἀλλὰ µὴ παύσῃ πρεσβεύειν, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡµῶν. 

 
66. ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ-ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ -ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

Όσιος  και Θεοφόρος �ρσένιος ο �αππαδόκης(10η οεµβρίου) 
Ήχος γc Θείας πίστεως 
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Βίον ἔνθεον, καλῶς ἀνύσας, σκεῦος τίµιόν του Παρακλήτου, ἀνεδείχθης θεοφόρε 

Ἀρσένιε, καί τῶν θαυµάτων τήν χάριν δεξάµενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, 

πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι, ἠµίν τό µέγα ἔλεος. 

 
67. ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑ-ΓΙΑ ΝΑ  ΔΙΩΧΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΗ 

Άγιος ∆ιονύσιος εκ rακύνθου ,( 17η ∆εκεµβρίου ) 

Qχος α’. �οῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Τῆς Ζακύνθου τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν πρόεδρον, τὸν φρουρὸν Μονῆς τῶν 

Στροφάδων, ∆ιονύσιον ἅπαντες, τιµήσωµεν συµφώνως οἱ πιστοί, βοῶντες πρὸς 

αὐτὸν εἰλικρινῶς· σαῖς λιταῖς τοὺς τὴν σὴν µνήµην ἐπιτελοῦντας, σῶσον καὶ βοῶντάς 

σοι· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δωρησαµένῳ 

σε ἡµῖν, πρέσβυν ἀκοίµητον. 

 
68. ΑΝΕΡΓΟΙ-ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όσιος �ναστάσιος ο θαυµατουργός ο εν �ύπρω (17η  Σεπτεµβρίου) 
Ήχος α' 

Της ερήµου πολίτης και εν σώµατι άγγελος και θαυµατουργός ανεδείχθης, Θεοφόρε 

πατήρ ηµών Αναστάσιε. νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσµατα λαβών, 

θεραπεύεις τους νοσούντας, και τάς ψυχάς των πίστει προστρεχόντων σοι. ∆όξα τω 

δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν 

ιάµατα. 

 
69. ΑΝΘΙΣΗ-ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ –ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ 

Άγιος Hάρτυς Θαλλέλαιος. (20η Hαϊου) 
Qχος α’. �ῆς ἐρήµου πολίτης. 

Μαρτυρίου ἀνύσας τὸν ἀγῶνα Θαλλέλαιε, ᾔσχυνας εἰδώλων τὴν πλάνην, τῇ γενναίᾳ 

ἀθλήσει σου· καὶ ὤφθης ἰαµάτων θησαυρός, παρέχων τὰς ἰάσεις δωρεάν, τοῖς 

προστρέχουσιν ἐν πίστει τῷ σῷ ναῷ καὶ πόθῳ ἀνακράζουσι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι 

ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυµαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάµατα. 

 
70. ΑΝΘΟΠΩΛΕΣ-ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΘΗ-ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ 

�γία �νθούσα η �µολογήτρια,( 27η Oουλίου) 
Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον λόγον. 

Φερωνύµως ὡς δένδρον σεµνὴ ἐξήνθησας, ἐν διεξόδοις ὑδάτων τῶν τῆς ἀσκήσεως, καὶ 

προσήγαγες ἡµῖν καρπὸν οὐράνιον, ὁµολογίας ἱερᾶς, καὶ ὁσίων ἀρετῶν, Ἀνθοῦσα 

Ὁσία Μῆτερ, καὶ τῷ Σωτῆρι πρεσβεύεις, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
71. ΑΝΟΙΑ-ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ- ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΟΣ 

Άγιος Hάρτυς Hνησίθεος, (1η  �υγούστου) 
Qχος δ' �αχύ προκατάλαβε. 

Ὁ µάρτυς Μνησίθεος, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκοµίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ 

τοῦ Θεοῦ ἡµῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ 

δαιµόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταὶς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς 

ἡµῶν. 

 
72. ΑΝΟΙΓΜΑ -ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

� Άγιος Στέφανος ο Πρωτοµάρτυς και �ρχιδιάκονος(27η ∆εκεµβρίου)  



 18 

Ήχος δ’. �αχύ προκατάλαβε. 

Βασίλειον διάδηµα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέµεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ 

Θεοῦ, Μαρτύρων Πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας µανίαν, εἶδες σου τὸν 

Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

 
73. ΑΝΟΡΕΞΙΑ-ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

 �σία Ξένη (24η 
ανουαρίου) 
Ήχος γ'. Θείας πίστεως. 

Ξένην ήνυσας, ζωήν εν κόσµω, ξένην έσχηκας, προσηγορίαν, υπεµφαίνουσαν τη κλήσει 

τον τρόπον σου, συ γαρ νυµφίον λιπούσα τον πρόσκαιρον, τω αθανάτω οσίως 

νενύµφευσαι. Ξένη ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ηµίν το µέγα έλεος. 

 
74. ΑΝΤΟΧΗ-ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥ ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

Άγιος ικηφόρος ο  Λεπρός (4η 
ανουαρίου) 
Ήχος γc. Θείας πίστεως. 

Θείον σµάραγδον ευρέ, ψυχή µου, ανιχνεύουσα εν ασθενείαις, Νικηφόρον σεµνόν και 

αθόρυβον· τον υποµείναντα πάθη του σώµατος και ως χαράν την οδύνην δεξάµενον. 

Πάτερ όσιε, εκ θείου σταυρού, ως άγγελος, ελθέ και τους εν Γη νοσούντας ίασαι. 

 
75. ΑΝΥΔΡΙΑ – ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΕΡΟ. 

Mγιος Hάρτυς �αλλίνικος (29η 
ουλίου) 
Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Κλῆσιν σύνδροµον, ἔχων τῷ βίῳ, νῖκος κάλλιστον, ἦρας ἐν ἄθλοις, καταλλήλως 

γεγονώς ὃ προκέκλησαι· σὺ γὰρ καλῶς τὸν ἀγῶνα τελέσας σου, ὡς νικητὴς ἐδοξάσθης 

Καλλίνικε. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος. 

 
76. ΑΝΥΠΑΝΔΡΟΙ-ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΑΙΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΓΑΜΟΝ  

�γιος ικόλαος  ο εν Hύροις και θαυµατουργός (6η ∆εκεµβρίου) 
Ήχος δ’. 

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας ∆ιδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίµνῃ 

σου, ἡ τῶν πραγµάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ 

πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε , πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι 

τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
77. ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΙ-ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Άγιος Hεγαλοµάρτυς Γεώργιος (23η �πριλίου) 
Qχος δ’. 

Ὡς τῶν αἰχµαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων 

ἰατρός, βασιλέων ὑπέρµαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλοµάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε 

Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠµῶν. 

 
78. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ-ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΝΤΑΙ 

 
Άγιος 
ωάννης ο hρυσόστοµος �ρχιεπίσκοπος �ων/λεως (13η  οεµβρίου ) 

Qχος πλ. δ’. 

Ἡ τοῦ στόµατός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάµψασα χάρις, τὴν οἰκουµένην ἐφώτισεν, 

ἀφιλαργυρίας τῷ κόσµῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡµῖν τῆς ταπεινοφροσύνης 
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ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστοµε, πρέσβευε τῷ 

Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
79. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ-ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ  

Άγιος Hεγαλοµάρτυς ∆ηµήτριος (26η �κτωβρίου) 
Ήχος γ’. Θείας πίστεως. 

Μέγαν εύρατο, εν τοις κινδύνοις, σε υπέρµαχον, η οικουµένη, Αθλοφόρε τα έθνη 

τροπούµενον. Ως συν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον 

Νέστορα, ούτως Άγιε Μεγαλοµάρτυς ∆ηµήτριε, Χριστόν τον θεόν ικέτευε, 

δωρήσασθαι ηµιν το µέγα έλεος. 

 
80. ΑΠΑΓΩΓΗ-ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΧΘΕΝΤΩΝ 

Άγιος �πόστολος Πέτρος  ο Πρωτοκορυφαίος (29η 
ουνίου) 
Qχος δ' ^ ἐξ ὑψ)στου κληθεὶς 

Σὺ ἐπαξίως πέτρα προσηγορεύθης, ἐν ᾗ τὴν ἀκράδαντον πίστιν ὁ Κύριος, τῆς 

Ἐκκλησίας ἐκράτυνεν, ἀρχιποιµένα, τῶν λογικῶν προβάτων ποιήσας σε, ἐντεῦθεν 

κλειδοῦχόν σε, τῶν οὐρανίων πυλῶν, ὡς ἀγαθὸς ἐγκατέστησεν, ἀνοίγειν πᾶσι, τῆς 

µετὰ πίστεως προσεδρεύουσιν· Ὅθεν ἀξίως κατηξίωσαι, σταυρωθῆναι καθὼς ὁ 

∆εσπότης σου, ὃν ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

    
81. ΑΠΑΤΗ-ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΑΠΑΤΕΣ 

Όσιος Πέτρος ο �θωνίτης ( 12η  
ουνίου) 
Qχος α’. �ῆς ἐρήµου πολίτης. 

Τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐν σαρκὶ µιµησάµενοι, ὤφθητε ἐρήµου πολῖται, καὶ χαρίτων 

κειµήλια, Ὀνούφριε Αἰγύπτου καλλονή, καὶ Πέτρε τῶν ἐν Ἄθῳ ὁ φωστήρ· διὰ τοῦτο 

τοὺς ἀγῶνας ὑµῶν ἀεί, τιµῶµεν ἀναµέλποντες· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑµᾶς, δόξα τῷ 

στεφανώσαντι, δίξα τῷ ἐνεργοῦντι δι’ ὑµῶν, πᾶσιν ἰάµατα. 

 
82. ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟΙ.-ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Άγιος �θανάσιος επίσκοπος �ραπεζούντας ο ∆αιµονοκαταλύτης(�υριακή των �γίων 
Πάντων) 

Ήχος γc Θείας πίστεως 

Βίον άγιον , καλῶς διήγες, σκεῦος ένδοξον του Παρακλήτου, ἀνεδείχθης Ιεράρχα 

Αθανάσιε, του γαρ Κυρίου τήν χάριν δεξάµενος, των  δαιµονίων τας πλάνας 

κατέλυσας , πάτερ Όσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι, ἠµίν τό µέγα ἔλεος 

 
83. ΑΠΕΙΛΕΣ - ΠΟΝΗΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-  ΓΙΑ  ΝΑ ΤΙΣ ΜΑΤΑΙΩΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ. 

�ρείς  παίδες οι εν καµίνω (17η ∆εκεµβρίου) 
 Ήχος β’. 

Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώµατα εν τη πηγή της φλογός, ως επί ύδατος 

αναπαύσεως, οι άγιοι Τρεις Παίδες ηγάλλοντο, και ο Προφήτης ∆ανιήλ, λεόντων 

ποιµήν, ως προβάτων εδείκνυτο. Ταις αυτών ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς 

ηµών. 

 
84. ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ-ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ 

Όσιος Σιλουανός ο �θωνίτης (24η Σεπτεµβρίου) 
Qχος δ’. �αχὺ προκατάλαβε. 
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Ὁσίων ἐφάµιλλος, καὶ κοινωνὸς ἀληθῶς, ἐσχάτοις ἐν ἔτεσι, δι’ ἐναρέτου ζωῆς, ἐδείχθης 

µακάριε. Ὅθεν Σιλουανέ σε, ἡ οὐράνιος δόξα, δέδεκται µετὰ τέλος, σὺν Ὁσίοις 

Πατράσι· µεθ’ ὧν καὶ καθικέτευε, ὑπὲρ τῶν τιµώντων σε. 

 
85. ΑΠΛΟΤΗΤΑ-ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ  Ο ΘΕΟΣ ΑΠΛΟΥΣ ΣΑΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Άγιος  ικόλαος ο Πλανάς (2η Hαρτίου) 
Qχος α’. �ῆς ἐρήµου πολίτης. 

Τᾶς τοῦ πλάνου παγίδας ἐκφυγῶν, ἱερώτατε, ἀπλανῶς ἐπορεύθης διὰ βίου, πατὴρ 

ἠµῶν, Νικόλαε ἀοίδιµε Πλανᾶ, οὐράνια χαρίσµατα λαβῶν, ἀγρυπνίαις καὶ νηστείαις, 

ἱερουργῶν ὁσίως τῷ Κυρίῳ σου. Ὅνπερ καθικετεύων ἐκτενῶς, Νάξιον ἱεράτευµα, 

πρέσβευε δωρηθῆναι καὶ ἠµὶν τὸ θεῖον ἔλεος. 

 
86. ΑΠΟΒΟΛΗ-ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΘΕΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΒΑΛΟΥΣΕΣ  ΜΗΤΕΡΕΣ 

�σία  �λεοπάτρα(19η �κτωβρίου) 
 Qχος δ’. �αχὺ προκατάλαβε. 

Ὁσίως τὸν βίον σου, διαγαγοῦσα σεµνή, τὴν χάριν ἐτρύγησας, ἐκ τῆς ἁγίας σοροῦ, 

Οὐάρου τοῦ Μάρτυρος· ὅθεν τῆς οὐρανίου µετασχοῦσα εὐκλείας, πρέσβευε τῷ 

Σωτῆρι, Κλεοπάτρα Ὁσία, δοθῆναι ἡµῖν πᾶσι, πταισµάτων συγχώρησιν. 

 
87. ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ-ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ 

�γία Hάρτυς �λπίδα (17η Σεπτεµβρίου) 

Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

᾿Εν ταῖς µάρτυσι λάµπεις Σοφία ἔνδοξε, καὶ στεφάνοις τῆς νίκης περικοσµεῖσαι 

λαµπροῖς· δι᾿ ὃ ἐν ὕµνοις καὶ ᾠδαῖς εὐφηµοῦµέν σε, ὅτι θυγάτρια σεµνὰ τῷ µαρτυρίῳ 

ὁδηγεῖς, ᾿Αγάπην Πίστιν ᾿Ελπίδα· µεθ᾿ ὧν µὴ παύσῃ πρεσβεύειν, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡµῶν.  

 
88. ΑΠΟΛΟΓΙΑ-ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΤΟΥ 

Άγιος ήφων �πίσκοπος �ωνσταντιανής (23η ∆εκεµβρίου) 
Ήχος γcΘείας πίστεως 

Θείω Πνεύµατι πεπλουτισµένος, Νήφων Όσιε, εν τη Αιγύπτω, Ιεράρχης ανεδείχθης 

Θεόκλητος. Της µετανοίας γαρ πρότυπον  γέγονας και εν σηµείοις και λόγοις 

διέλαµψας,όθεν άπαντας τιµώντας τα σα θαυµάσια ,το φως και την ειρήνην 

καταπλούτισον 

 
89. ΑΠΟΦΑΣΗ-ΓΙΑ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

�γία Hεγαλοµάρτυς �ικατερίνη η Πάνσοφος, ( 25η οεµβρίου) 
Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τὴν πανεύφηµον νύµφην Χριστοῦ ὑµνήσωµεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον 

Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡµῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίµωσε λαµπρῶς, τοὺς κοµψοὺς τῶν 

ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύµατος τῇ δυνάµει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ 

µέγα ἔλεος. 

 
90. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ -ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ- ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Όσιος Γεώργιος �αρσλίδης (1901-1959) (4η οεµβρίου) 
Ήχος πλcαc. �ον συνάναρχον Λόγον. 
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Αναλήψεως µάνδρας σεπτόν δοµήτορα, χαροποιού πένθους µύστην, καρδιακής 

προσευχής, ταπεινώσεως και νήψεως το έσοπτρον, ύµνοις, Γεώργιον, πιστοί, ώσπερ 

οµολογητών, τιµήσωµεν νέον εύχος, βοώντες, φρούρει θεόθεν, σηµειοφόρε, τους ικέτας 

σου. 

 
91. ΑΡΓΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ- ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ 

 qσιος Nρσένιος ὁ Hέγας (8η  Hαϊου) 
Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον λόγον. 

Τῶν τερπνῶν ἀπανέστης ἐµφρόνως Ὅσιε, χρηµατισθεὶς οὐρανόθεν ὡς Ἀβραὰµ ὁ 

κλεινός, καὶ Ἀγγέλλων µιµητὴς ὤφθης τῷ βίῳ σου, λόγῳ ἐµπρέπων πρακτικῷ, καὶ 

σοφίᾳ ἀληθεῖ, Ἀρσένιε θεοφόρε. Καὶ νῦν ἀπαύστως δυσώπει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡµῶν. 

 
92. ΑΡΔΡΕΥΣΗ-ΓΙΑ ΝΑ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΤΑ ΝΕΡΑ 

Άγιος Hάρτυς Πηγάσιος(2η οεµβρίου) 
Ήχος δ’. �αχύ προκατάλαβε. 

Ακίνδυνον µέλψωµεν, συν Αφθονίω οµού, κλεινόν Ανεµπόδιστον, Ελπιδοφόρον 

στερρόν, Πηγάσιον ένδοξον ούτοι γαρ ακινδύνως, εξαφθόνου κρατήρας, πηγάζουσι 

τοις ελπίδι, αρραγεί προσιούσι, χαρίτων ανεµποδίστων, κρήνην θεόβρυτον. 

 
93. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΔΑΤΑ –ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

�ρχάγγελος Hιχαήλ, εν hώναις Θαύµα.(6η  Σεπτεµβρίου) 
Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Στάσιν ἔµφρονα, ἀνειληµµένος, νεύσει κρείττονι, Μιχαὴλ ὤφθης, στρατηγέτης τῶν 

ἀΰλων ∆υνάµεων· σὺ γὰρ ἰδὼν Ἑωσφόρου τὸν ὄλισθον, στῶµεν ἐβόας καλῶς τῷ Θεῷ 

ἡµῶν. Ἀρχιστράτηγε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος. 

 
94. ΑΡΕΤΕΣ- ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ 

Όσιος 
ωάννης της �λίµακος (30η Hαρτίου) 
Qχος γ'. Θείας πίστεως. 

Θεῖαν κλίµακα, ὑποστηρίξας, τὴν τῶν λόγων σου, µέθοδον πάσι, Μοναστῶν 

ὑφηγητὴς ἀναδέδειξαι, ἐκ πρακτικῆς Ἰωάννη καθάρσεως, πρὸς θεωρίας ἀνάγων τὴν 

ἔλαµψιν. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠµὶν τὸ µέγα ἔλεος. 

 
95. ΑΡΘΡΙΤΙΚΑ-ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

� Άγιος �ναστάσιος, Θαυµατουργός,  ο εκ Περιστερονοπηγής (17η  Σεπτεµβρίου) 
Ήχος αc. 

Της ερήµου πολίτης και εν σώµατι άγγελος και θαυµατουργός ανεδείχθης, Θεοφόρε 

πατήρ ηµών Αναστάσιε· νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσµατα λαβών, 

θεραπεύεις τους νοσούντας, και τάς ψυχάς των πίστει προστρεχόντων σοι. ∆όξα τώ 

δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σε στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σου πάσιν 

ιάµατα. 

 
96. ΑΡΟΤΡΟ-ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ  ΤΟ ΟΡΓΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑ 

Άγιος Hόδεστος Πατριάρχης 
εροσολύµων(16η ∆εκεµβρίου) 
Qχος γ’. Θείας πίστεως. 
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Θείων ἔργων σου, τῇ ἐπιδείξει, πᾶσαν εὔφρανας, Σιὼν τὴν θείαν, τῶν Ἀποστόλων 

πλουτήσας τὴν ἔλλαµψιν, καὶ τῷ Σωτήρι ὁσίως ἱέρευσας, ἱεραρχίᾳ καὶ βίου 

λαµπρότητι. Πάτερ Μόδεστε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα 

ἔλεος. 

 
97. ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΜΕΝΟΙ-ΛΟΓΟΔΟΣΜΕΝΟΙ- ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ 

�γία Hεγαλοµάρτυς �ικατερίνη η Πάνσοφος(25η οεµβρίου)  
Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τὴν πανεύφηµον νύµφην Χριστοῦ ὑµνήσωµεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον 

Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡµῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίµωσε λαµπρῶς, τοὺς κοµψοὺς τῶν 

ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύµατος τῇ δυνάµει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ 

µέγα ἔλεος. 

 
98. ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ -ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ 

Άγιος εοµάρτυς Hιχαήλ ο  Hαυρουδής (10η Hαρτίου)  
Qχος α’. �ῆς ἐρήµου πολίτης. 

Σοφίᾳ τῇ θεόθεν δεδοµένῃ κοσµούµενος, ἐκήρυξας εὐτόλµως τοῦ Σωτῆρος τὸ ὄνοµα, 

καὶ τούτῳ ὡς θυσία καθαρά, προσήχθης τῷ πυρὶ τελειωθείς· διὰ τοῦτο Νεοµάρτυς σε 

Μιχαήλ, τιµῶµεν ἀνακράζοντες· δόξα τῷ παρασχόντι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ 

στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ, ἡµῖν πταισµάτων ἄφεσιν. 

 
99. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ – ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ. 
Άγιος Σενώχ της �ουρώνης ο 
αµατικός (24η �κτωβρίου) 

Qχος πλ. δ’. 

Ἐν σοί Πάτερ ἀκριβῶς διεσώθη τό κατ εἰκόνα· λαβών γάρ τόν σταυρόν, ἠκολούθησας 

τῷ Χριστῷ, καί πράττων ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν µέν σαρκός, παρέρχεται γάρ· 

ἐπιµελεῖσθαι δέ ψυχῆς, πράγµατος ἀθανάτoυ· διό καί µετά Ἀγγέλων συναγάλλεται, 

Ὅσιε Σενώχ τό πνεῦµά σου. 

 
100. ΑΡΧΟΝΤΕΣ-ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΗ 

�γία Hεγαλοµάρτυς Παρασκευή η αθληφόρος (26η 
ουλιου) 
Ήχος α'. 

Την σπουδήν σου τη κλήσει κατάλληλον, έργασαµένη φερώνυµε, την οµώνυµόν σου 

πίστιν, εις κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευή Αθληφόρε, όθεν προχέεις ιάµατα, και 

πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ηµών. 

 
101. ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ-ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

Άγιος  και Θεοφόρος  �ρσένιος ο �αππαδόκης  (10η οεµβρίου) 
Ήχος γcΘείας πίστεως 

Βίον ἔνθεον, καλῶς ἀνύσας, σκεῦος τίµιόν του Παρακλήτου, ἀνεδείχθης θεοφόρε 

Ἀρσένιε, καί τῶν θαυµάτων τήν χάριν δεξάµενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, 

πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι, ἠµίν τό µέγα ἔλεος. 

 
102. ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΟΙ-ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΑ –ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ 

�γία 
σαπόστολος και Hυροφόρος Hαγδαληνή (22η 
ουλίου)  
Qχος α’. �ὸν τάφον σου Σωτήρ. 
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Χριστῷ τῷ δι’ ἡµᾶς, ἐκ Παρθένου τεχθέντι, σεµνὴ Μαγδαληνή, ἠκολούθεις Μαρία, 

αὐτοῦ τὰ δικαιώµατα, καὶ τοὺς νόµους φυλάττουσα· ὅθεν σήµερον, τὴν παναγίαν σου 

µνήµην, ἑορτάζοντες, ἁµαρτηµάτων τὴν λύσιν, εὐχαῖς σου λαµβάνοµεν. 

 
103. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΝΙΑΤΕΣ- ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

Όσιος Σαµψών (27η 
ουνίου) 
Ήχος δ'. �αχύ προκατάλαβε. 

Ο φέρων την µίµησιν, των του Θεού οικτιρµών, ενθέου χρηστότητας, αναβλυστάνεις 

κρουνούς, Σαµψών Ιερώτατε, συ γαρ θεοµιµήτω, ελλαµφθείς συµπάθεια, ώφθης των 

τεθλιµµένων, και πασχόντων ακέστωρ, παρέχων ενί εκάστω, ρώσιν και έλεος. 

 
104. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΕΜΜΗΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

�γία Hεγαλοµάρτυς �ικατερίνη η Πάνσοφος (25η οεµβρίου) 
Ήχος πλ. α’. �ον συνάναρχον Λόγον. 

Την πανεύφηµον νύµφην Χριστού υµνήσωµεν, Αικατερίναν την θείαν και πολιούχον 

Σινά, την βοήθειαν ηµών και αντίληψιν ότι εφίµωσε λαµπρώς, τους κοµψούς των 

ασέβων, του Πνεύµατος τη δυνάµει, και νυν ως Μάρτυς στεφθείσα, αιτείται πάσι το 

µέγα έλεος. 

 
105. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ  

Άγιοι �νάργυροι οι θαυµατουργοί (1η 
ουλίου) 
Ήχος δ'. �αχύ προκατάλαβε. 

Ως θείοι θεράποντες, και ιατήρες βροτών, ανάργυρον βλύζετε, την θεραπείαν ηµίν, 

Ανάργυροι ένδοξοι, όθεν τους προσιόντας, τη σεπτή υµών σκέπη, ρύσασθε νοσηµάτων, 

και παθών ανιάτων, Κοσµά και ∆αµιανέ, Ρώµης βλαστήµατα. 

 
106. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ- ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Άγιος Λουκάς ο 
ατρός( 11η 
ουνίου) 
Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Νέον ἅγιον, τοῦ Παρακλήτου, σὲ ἀνέδειξεν, Λουκᾶ ἡ χάρις, ἐν καιροῖς διωγµῶν τε καὶ 

θλίψεων· νόσους µὲν ὡς ἰατρὸς ἐθεράπευσας, καὶ τὰς ψυχὰς ὡς ποιµὴν καθοδήγησας· 

πάτερ τίµιε, ἐγγάµων τύπος καὶ µοναστῶν, πρέσβευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
107. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ -ΧΡΟΝΙΕΣ- ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ 

�πόστολος Παύλος ο Πρωτοκορυφαίος (29η 
ουνίου) 
Qχος α' 

Τὰ κατὰ πόλιν δεσµὰ καὶ τὰς θλίψεις σου, τὶς διηγήσεται, ἔνδοξε Ἀπόστολε Παῦλε, 

τοὺς κόπους, τοὺς µόχθους, τὰς ἀγρυπνίας, τὰς ἐν λιµῷ καὶ δίψει κακοπαθείας, τὰς ἐν 

ψύχει καὶ γυµνότητι, τὴν σαργάνην, τοὺς ῥαβδισµούς, τοὺς λιθασµούς, τὴν περίοδον, 

τὸν βυθόν, τὰ ναυάγια; θέατρον ἐγένου καὶ Ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Πάντα οὖν 

ὑπέµεινας ἐν τῷ ἐνδυναµοῦντί σε Χριστῷ, ἵνα κόσµον κερδίσῃς, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 

Κυρίῳ σου. ∆ιὸ δυσωποῦµέν σε, οἱ τελοῦντες τὴν µνήµην σου πιστῶς, ἀδιαλείπτως 

ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
108. ΑΣΚΗΣΗ-ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ  ΣΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ 

ΑΣΚΗΣΗ  

 Όσιος 
σαάκ ο Σύρος( 28η Σεπτεµβρίου)  
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Ήχος πλ. αc. �ον συνάναρχον Λόγον. 

Αρετών ταις ακτίσι καταλαµπόµενος, της εν Χριστώ πολιτείας φωστήε πολύφωτος, 

θεοφόρε Ισαάκ ώφθης εν Πνεύµατι, και κατευθύνεις ασφαλώς, σωτηρίας προς οδόν, 

διδάγµασι θεοπνεύστοις, τους ευφηµούντας σε Πάτερ, ως του Χριστού θείον 

θεράποντα. 

 
109. ΑΣΤΑΤΟΙ-ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ 

Άγιος Συµεών ο έος Θεολόγος (12η Hαρτίου) 
dχος γ' Θείας Πίστεως 

Θείαν έλλαµψιν, Συµεών Πάτερ, εισδεξάµενος, εν τη ψυχή σου, φωστήρ εν κόσµω 

εδείχθης λαµπρότατος, διασκεδάζων αυτού την σκοτόµαιναν, και πάντας πείθων, 

ζητείν ην απώλεσαν, χάριν Πνεύµατος αυτό εκτενώς ικέτευε, δωρήσασθαι ηµίν το 

µέγα έλεος.ών ο Νέος Θεολόγος 

 
110. ΑΣΤΕΓΟΙ.-ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

Όσιος �νδρέας ο δια hριστόν Σαλός (28η Hαϊου)  

Qχος δ´. �αχὺ προκατάλαβε. 

Μωρίαν ἑκούσιον διὰ Χριστὸν τὸν Θεόν, ἐπόθησας Ὅσιε, τὸν σοφιστὴν ἀληθῶς, 

µωράνας καὶ ἤνυσας, µέσον πολλῶν θορύβων, τὸν ἀγῶνα Ἀνδρέα· ὅθεν σε ὁ 

∆εσπότης, Παραδείσου πρὸς πλάτος, ἐσκήνωσε πρεσβεύειν ὑπὲρ τῶν τιµώντων σε. 

 
111. ΑΣΤΡΑΠΕΣ -ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΒΡΟΝΤΕΣ- ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΛΙΠΟΨΥΧΟΥΜΕ 

Άγιος Σπυρίδων ο θαυµατουργός (12η ∆εκεµβρίου) 
 Qχος α’. �οῦ λίθου σφραγισθέντος. 

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρµαχος, καὶ θαυµατουργὸς θεοφόρε, 

Σπυρίδων Πατὴρ ἡµῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν 

µετέβαλες· καὶ ἐν τῷ µέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς 

σοι ἱερώτατε. ∆όξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ 

ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάµατα. 

 
112. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ-ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΦΡΟΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Άγιος  Hεγαλοµάρτυς �ρτέµιος (20η �κτωβρίου) 
Ήχος πλ. α’. �ον συνάναρχον Λόγον 

 

Ευσέβειας τοις τρόποις καλλωπιζόµενος, αθλητικής αγλαΐας ώφθης σοφέ κοινωνός, 

προς αγώνας ανδρικούς παραταξάµενος·  όθεν ως λύχνος φωταυγής, των θαυµάτων 

τας βολάς, εκλάµπεις τη οικουµένη, Αρτέµιε Αθλοφόρε, προς σωτηρίαν των ψυχών 

ηµών. 

 
113. ΑΣΧΗΜΟΙ-ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

Άγιος Hάρτυς  hριστόφορος(9η Hαϊου) 
Qχος δ'. �αχὺ προκατάλαβε. 

Στολαὶς ταὶς ἐξ αἵµατος, ὠραϊζόµενος, Κυρίω παρίστασαι, τῷ Βασιλεῖ οὐρανῶν, 

Χριστόφορε ἀοίδιµε, ὅθεν σὺν Ἀσωµάτων, καὶ Μαρτύρων χορείαις, ἄδεις τὴ τρισαγίω, 

καὶ φρικτὴ µελῳδία, διὸ τοὶς ἰκεσίαις ταὶς σαίς, σῷζε τοὺς δούλους σου. 

 
114. ΑΤΕΚΝΙΑ-ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 
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�γία Άννα η Προφήτις, Hητέρα του Προφήτη Σαµουήλ(9η ∆εκεµβρίου) 
Ωδή της Προφήτιδος Άννης    �’ pασ. 2,1 -10 

 ΕΣΤΕΡΕΩΘΗ ἡ καρδία µου ἐν Κυρίῳ, ὑψώθη κέρας µου ἐν Θεῷ µου· ἐπλατύνθη ἐπ᾿ 

ἐχθρούς µου τὸ στόµα µου, εὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου.  ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς Κύριος, 

καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ὡς ὁ Θεὸς ἡµῶν· οὐκ ἔστιν ἅγιος πλήν σου.  µὴ καυχᾶσθε, καὶ µὴ 

λαλεῖτε ὑψηλά, µὴ ἐξελθέτω µεγαλορρηµοσύνη ἐκ τοῦ στόµατος ὑµῶν, ὅτι Θεὸς 

γνώσεων Κύριος καὶ Θεὸς ἑτοιµάζων ἐπιτηδεύµατα αὐτοῦ.  τόξον δυνατῶν ἠσθένησε, 

καὶ ἀσθενοῦντες περιεζώσαντο δύναµιν·  πλήρεις ἄρτων ἠλαττώθησαν, καὶ οἱ 

πεινῶντες παρῆκαν γῆν· ὅτι στεῖρα ἔτεκεν ἑπτά, καὶ ἡ πολλὴ ἐν τέκνοις ἠσθένησε.  

Κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, κατάγει εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει·  Κύριος πτωχίζει καὶ 

πλουτίζει, ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ.  ἀνιστᾷ ἀπὸ γῆς πένητα καὶ ἀπὸ κοπρίας ἐγείρει 

πτωχὸν καθίσαι µετὰ δυναστῶν λαοῦ καὶ θρόνον δόξης κατακληρονοµῶν αὐτοῖς.  

διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχοµένῳ καὶ εὐλόγησεν ἔτη δικαίου· ὅτι οὐκ ἐν ἰσχύϊ δυνατὸς ἀνήρ,  

Κύριος ἀσθενῆ ποιήσει ἀντίδικον αὐτοῦ, Κύριος ἅγιος. µὴ καυχάσθω ὁ φρόνιµος ἐν τῇ 

φρονήσει αὐτοῦ, καὶ µὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάµει αὐτοῦ, καὶ µὴ καυχάσθω ὁ 

πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώµενος, συνιεῖν καὶ 

γινώσκειν τὸν Κύριον καὶ ποιεῖν κρίµα καὶ δικαιοσύνην ἐν µέσῳ τῆς γῆς. Κύριος ἀνέβη 

εἰς οὐρανοὺς καὶ ἐβρόντησεν, αὐτὸς κρινεῖ ἄκρα γῆς, καὶ δίδωσιν ἰσχὺν τοῖς βασιλεῦσιν 

ἡµῶν καὶ ὑψώσει κέρας χριστοῦ αὐτοῦ. 

 
115. ΑΤΙΜΩΣΗ - ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ  Ο  ΘΕΟΣ 

Άγιες Hάρτυρες ∆οµνίνη και οι θυγατέρες αυτής pερνίκης και Προσδόκης (4η 
�κτωβρίου) 

Qχος πλ. α' 

Τὰ θαύµατα τῶν ἁγίων σου Μαρτύρων, τεῖχος ἀκαταµάχητον ἡµῖν δωρησάµενος, 

Χριστὲ ὁ Θεός, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις βουλὰς πονηρών διασκέδασον, τῆς αγνείας  τὰ 

σκῆπτρα κραταίωσον, ὡς µόνος Ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος 

 
116. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ -ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΘΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Άγιος Hεγαλοµάρτυς .Παντελεήµων ο 
αµατικός (27η  
ουλίου)  
Ήχος γ' 

Αθλοφόρε Άγιε και Ιαµατικέ Παντελεήµον, πρέσβευε τω ελεήµονι Θεώ, ίνα 

πταισµάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ηµών. 

 
117. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

Άγιος Hάρτυς Σώζων(7η Σεπτεµβρίου) 
 Qχος α’. �ῆς ἐρήµου πολίτης. 

∆ι’ ὀµφὴς οὐρανίου πιστωθεὶς πρὸς τὰ κρείττονα, τοὺς τῆς εὐσεβείας ἀγῶνας, 

ἀπτοήτως διέδραµες· καὶ ὤφθης τοῦ Σωτῆρος κοινωνός, ἀθλήσας Μάρτυς Σώζων 

ἀνδρικῶς· διὰ τοῦτο διασώζεις ἐκ πειρασµῶν, τοὺς πίστει προσιόντας σοι. ∆όξα τῷ 

παρασχόντι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν 

ἰάµατα. 

    
118. ΑΫΠΝΙΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΝΟΥ- ΓΙΑ ΝΑ ΓΑΛΗΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

Άγιοι �πτά Παίδες οι εν �φέσω  ( 4η  �υγούστου) 
Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Θείω Πνεύµατι, ἀφθαρτισθέντες, πολυχρόνιον, ἤνυσαν ὕπνον, οἱ ἐν Ἐφέσῳ ἐπτάριθµοι 

Μάρτυρες, καὶ ἀναστάντες πιστοὺς ἐβεβαίωσαν, τὴν τῶν ἀνθρώπων κοινὴν 
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ἐξανάστασιν ὅθεν ἅπαντες, συµφώνως τούτους τιµήσωµεν, δοξάζοντες Χριστὸν τὸν 

πολυέλεον. 

 
119. ΑΥΤΑΡΕΣΚΕΙΑ-ΓΙΑ ΝΑ  ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΘΑΥΜΑΣΜΟ  ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ 

ΧΑΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟΜΕΜΨΙΑ 

 Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος  (6η 
ανουαρίου) 
Ήχος πλcδc 

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήµου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ τοῖς ἐκ βάθους 

στεναγµοῖς, εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας, καὶ γέγονας φωστήρ, τῇ 

Οἰκουµένῃ λάµπων τοῖς θαύµασιν  Θεόφανες Πατὴρ ἡµῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ 

Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
120. ΑΥΤΙΑ-ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ 

 �γία εοµάρτυς hρυσή  ( 13η  �κτωβρίου ) 
Qχος γ’. Θείας Πίστεως. 

Σκεῦος χρύσεον, τῆς παρθενίας, καὶ ἀκήρατος, νύµφη Κυρίου, ἐχρηµάτισας Χρυσῆ 

καλλιπάρθενε· τὴν γὰρ ἁγνείαν ἀµέµπτως φυλάττουσα, ὐπὲρ Χριστοῦ θεοφρόνως 

ἐνήθλησας· Μάρτυς ἔνδοξε, ἱκέτευε τὸν Νυµφίον σου, δωρήσασθε ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος.  

 

 
121. ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

�γία Hεγαλοµάρτυς Hαρίνα (17η 
ουλίου)  
Qχος πλ. α’. �ὸν συνάναρχον Λόγον. 

Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τὴν σχέσιν πᾶσαν κατέλιπες, 

καὶ ἐνήθλησας λαµπρῶς ὡς καλλιπάρθενος· τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρόν, κατεπάτησας 

στερρῶς, ὀφθέντα σοι Ἀθληφόρε. Καὶ νῦν πηγάζεις τῷ κόσµῳ, τῶν ἰαµάτων τὰ 

χαρίσµατα. 

 
122. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΕΜΠΟΡΕΙΟ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΩΝ – ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ. 

Άγιος �πόστολος Φίλιππος (11η �κτωβρίου) 
Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Θείας χάριτος, πλήρης ὑπάρχων, διηκόνησας, τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὡς ∆ιάκονος τοῦ Λόγου 

Ἀπόστολε· θεοσηµείαις δὲ θείαις χρησάµενος, τῆς Σαµαρείας τὰ πλήθη κατηύγασας. 

Μάκαρ Φίλιππε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα ἔλεος. 

 
123. ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ -ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ-ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΝΙΕΣ  

ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ -ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ  ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Άγιος �πόστολος Πέτρος (29η 
ουνίου) 
Qχος δ' 

Τῷ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως, τῷ, Πέτρε φιλεῖς µε, τὸ τριττὸν τῆς ἀρνήσεως, ὁ Χριστὸς 

διωρθώσατο· διὸ καὶ πρὸς τὸν κρυφιογνώστην ὁ Σίµων, Κύριε, πάντα γινώσκεις, τὰ 

πάντα ἐπίστασαι, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Ὅθεν πρὸς αὐτὸν ὁ Σωτήρ· Ποίµαινε τὰ 

πρόβατά µου, ποίµαινε τὴν ἐκλογάδα µου, ποίµαινε τὰ ἀρνία µου, ἃ ἐν τῷ ἰδίῳ αἵµατι 

περιεποιησάµην εἰς σωτηρίαν, Αὐτὸν ἱκέτευε, θεοµακάριστε Ἀπόστολε, δωρηθῆναι ἡµῖν 

τὸ µέγα ἔλεος. 
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124. ΑΦΑΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΦΩΤΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΞΗ 

ΑΦΑΝΕΙΑ 

Άγιος 
ωάννης ο �ώσος.(27η Hαϊου) 

Qχος γ’. Θείας πίστεως. 

Θείας πίστεως, τὸ φῶς κατέχων, πικρὰν ἤνεγκας, αἰχµαλωσίαν, Ἰωάννη καὶ ὁσίως 

ἐβίωσας· ὅθεν τὸ θεῖόν σου λείψανον Ἅγιε, θαυµατουργίας πηγάζει ἐν Πνεύµατι· ᾧ 

προστρέχοντες, ὑµνοῦµεν τὸν σὲ δοξάσαντα, τιµῶντες τὰ σεπτά σου προτερήµατα. 

 
125. ΑΦΕΝΤΙΚΑ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ –ΓΙΑ ΗΜΕΡΕΥΣΗ 

Άγιος  Hάρτυς �ιρήναρχος (28η  οεµβρίου) 
Ήχος δ'. �αχύ προκατάλαβε. 

Ειρήνης τον πρύτανιν, οµολογήσας πιστώς, της πλάνης τον τάραχον, κατέλιπες 

νουνεχώς, θεόφρον Ειρήναρχε, όθεν δι’ ύδατός τε, και πυρός ως διήλθες, έβης 

τροπαιοφόρος, προς ουράνιον λήξιν, ειρήνην και σωτηρίαν, πάσιν αιτούµενος. 

 
126. ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΙ-ΣΕ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ-ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ 

Άγιος Λεόντιος ο Hυροβλύτης(18η 
ουνίου) 
Qχος δc. �αχὺ προκατάλαβε. 

Τοῦ Ἄργους ἀγλάϊσµα, οἵά περ γόνος κλεινὸς καὶ θεῖον γεώργιον τῆς τοῦ Προδρόµου 

Μονῆς ἐδείχθης Λεόντιε. Σὺ γὰρ δι᾿ ἐνάρετου πολιτείας ἐκλάµψας, ὤφθης Χριστοῦ 

θεράπων καὶ σεπτὸς µυροβλύτης, διὸ σὲ Πάτερ συµφώνως πάντες γεραίροµεν. 

 
127. ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ-ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Άγιος Hάρτυς �φροδίσιος   (21η 
ουνίου) 
Qχος δc 

Ἀθλήσεως καύχηµα, καὶ στεφάνων ἀξίωµα, οἱ ἔνδοξος Ἀθλοφόρος  Αφροδίσιος  

περιβέβληταί σε Κύριε· καρτερίᾳ γὰρ αἰκισµῶν, τοὺς ἀνόµους ἐτροπώσατο, καὶ 

δυνάµει θεϊκῇ ἐξ οὐρανοῦ τὴν νίκην ἐδέξατο. Αὐτού ταῖς ἱκεσίαις, ἐλευθέρωσον τοῦ 

ἀοράτου ἐχθροῦ Σωτήρ, καὶ σῶσόν ηµάς. 

 
128. ΑΦΥΠΝΙΣΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ  

�ολλυβάδες Πατέρες ( Σάββατο της ∆ιακαινησίµου εβδοµάδος) 
Qχος αc�ῆς ἐρήµου πολίτης. 

Κολλυβάδων Πατέρων τὴν χορείαν τιµήσωµεν,Πνεύµατος Ἁγίου τοὺς µύστας, 

οἰκονόµους τῆς Χάριτος.Χριστοῦ τὸ Εὐαγγέλιον ἡµῖν, ἐδίδαξαν ἐν χρόνοις χαλεποῖς. 

Καὶ ἀστέρες ὡς ὑπερφωτοι τῶν ψυχῶν τῆς πλάνης σκότος λύουσιν.Χαίροις τῶν 

Θεοφόρων ἡ πλειάς, χαίρετε γένους τὸ στήριγµα,χαίρετε ἀληθείας οἱ πυρσοὶ καὶ 

πίστεως ἐκφάντορες. 

 
 

129. ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ-ΑΓΝΩΜΩΝΕΣ  - ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 

Προφήτης Hωυσής ο Θεόπτης (4η Σεπτεµβρίου) 
Ήχος γ'. Θείας πίστεως. 

Γνόφον άυλον, τεθεαµένος, νόµον ένθεον, πλαξίν εδέξω, ως θεάµων µυστηρίων του 

Πνεύµατος και καταπλήξας την Αίγυπτον θαύµασι, δηµαγωγός Ισραήλ εχρηµάτισας. 

Μωυσή ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ηµιν το µέγα έλεος. 

 



 28 

130. ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ.    
Άγιος  εοµάρτυς Hιχαήλ Πακναµάς, ο κηπουρός.(9η 
ουλίου) 

Ήχος γ'. Θείας πίστεως. 

Θείας πίστεως, οµολογία, κατηγλάϊσας, την Εκκλησίαν, και αθλοφόρων την χορείαν 

κατεύφρανας’ συ των ανόµων κατετρόπωσας φάλαγγας, και αριστείας βραβεία 

απείληφας. Μιχαήλ µάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ηµίν το 

µέγα έλεος. 

    
    

            
 

^ qσιος καὶ 
                             Θεοφόρος 

Nρσένιος 
ὁ �αππαδόκης. 

(+1924). 
Πνευµατικός  
Πατήρ του  

Γέροντος  
Παϊσίου  

του �γιορείτου. 
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ΒΒΒΒ 
 

131. ΒΑΡΒΑΡΟΙ-ΟΣΟΙ  ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ  ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΑΣ -ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 

�γίος 
εροµάρτυς pλασίος ο εν Σκλαβαίνοις �καρνανίας  
( 19η  ∆εκεµβρίου) 

Ήχος γ’.Θείας πίστεως 

Νέος ήλιος, ηµίν εφάνης, ει και ‘ηθλησας, τοις πάλαι χρόνοις, τη φανερώσει των θείων 

λειψάνων σου, ιεροµάρτυς Πατήρ ηµών Βλάσιε, και καταυγάζεις ηµάς θείαις χάρισιν· 

όθεν πρέσβευε, Κυρίω τω σε δοξάσαντι δωρήσασθαι ηµίν το µέγα έλεος». 

 
132. ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΙ -ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ 

Mγιος Hεγαλοµάρτυς Φανούριος ο Θαυµατουργός  (27η �υγούστου) 

Qχος δ’. �αχὺ προκατάλαβε. 

Ὡς ἄστρον ἀνέτειλας, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, καὶ πάντας κατηύγασας, φανερωθεὶς 

θαυµαστῶς, Φανούριε ἔνδοξε· ὅθεν τοῖς εὔφηµοῦσι, τὴν σὴν ἄθλησιν Μάρτυς, νέµεις 

τῶν σῶν θαυµάτων, τῆν σωτήριον χάριν, πρεσβεύων τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 

ἡµῶν. 

 
133. ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ –ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΩΝ 

Άγιοι ∆έκα Hάρτυρες οι εν �ρήτη (23η ∆εκεµβρίου) 
Qχος γ’. �ὴν ὡραιότητα. 

Κρήτης τὰ εὔοσµα, ἄνθη τιµήσωµεν, τὰ διαπνέοντα, ὀσµὴν τὴν ἔνθεον, Θεόδουλον καὶ 

Ζωτικόν, Γελάσιον Σατορνῖνον, Εὔπορον Εὐάρεστον, Ἀγαθόποδα Πόµπιον, 

Εὐνικιανὸν ὁµοῦ, Βασιλείδην τε ἔνδοξον, βοῶντες πρὸς αὐτοὺς ὁµοφρόνως· χαῖρε 

∆εκὰς ἡ τῶν Μαρτύρων. 

 
134. ΒΑΣΚΑΝΙΑ-ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΣΚΕΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Όσιος Hαρουθάς �πίσκοπος Hαρτυρουπόλεως(16η Φεβρουαρίου) 
Qχος δ’. 

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας ∆ιδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίµνῃ 

σου, ἡ τῶν πραγµάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ 

πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Μαρουθά , πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι 

τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
135. ΒΑΦΕΙΣ-ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΦΕΣ - ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ  

Άγιος εοµάρτυς Hιχαήλ ο pουρλιώτης (16η �πριλίου) 
Ήχος αc 

Τον  Ἀθλοφόρον τοῦ Χριστοῦ Μιχαήλ, δεῦτε  πάντες τιµήσωµεν, ὕµνοις καὶ ᾠδαῖς 

πνευµατικαῖς, τον κήρυκα τῆς πίστεως, τὴν πηγὴν τήν ἀέναον, ἐξ ἧς ἀναβλύζει τοῖς 

πιστοῖς τὰ ἰάµατα. Αὐτού ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, τὴν εἰρήνην δώρησαι τῷ 

κόσµῳ σου, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν τὸ µέγα ἔλεος. 

 
……………………….. 
………………………………………. 
…………………………………………………… 


