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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20!! ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 
(Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου· Ἄρτα 1989) 

 
ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 
Εἰς τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν στίχους δ΄, καὶ ψάλλοµεν 

Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος δ΄. Ἔδωκας σηµείωσιν. 
Πῦρ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ὅπερ βαλεῖν ἦλθε Κύριος, ἐπὶ γῆς 

εἰσδεξάµενος, ὅλος ἐνθεώτατος, ὤφθης Ζαχαρία, καὶ τοῦ 
µαρτυρίου, ἀνδρειοτάτῳ λογισµῷ, διηγωνίσω σκάµµα τὸ ἅγιον, 
καὶ ἤσχυνας τοῖς ἄθλοις σου, τὸν σὲ πτερνίσαντα πρότερον· διὰ 
τοῦτο τιµῶµέν σε, ὡς Χριστοῦ νέον Μάρτυρα. 

 
Χαίρων ὁµολόγησας, ὅνπερ ἠρνήσω τὸ πρότερον, συνεργίᾳ 

τοῦ ὄφεως, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡµῶν, ἐπὶ παρανόµων, γλώσσῃ 
ἀπτοήτῳ καὶ ῥαδισµοὺς καὶ λιθασµούς, καὶ τὴν µανίαν ἐχθρῶν 
ὑπέµεινας, λαµπρῶς µεταρσιούµενος, τῇ ἀγαπήσει τοῦ Κτίστου 
σου, Ζαχαρία καὶ ἤθλησας, στεῤῥοτάτῳ φρονήµατι. 

 
Θάνατον τὸν βίαιον, ἐν τῇ εἱρκτῇ στεῤῥῶς ἤνεγκας, καὶ ζωὴν 

πρὸς ἀθάνατον, λαµπρῶς µεταβέβηκας, καθωραϊσµένος, 
στίγµασιν ἁγίοις· φῶς δὲ ἐξ ὕψους κατελθόν, ἐν τῷ παντίµῳ 
ἔστη λειψάνῳ σου, ῥιφέντι ἐν τῷ φρέατι, δηλοῦν τὴν δόξαν ἣν 
εὕρηκας, πρὸς Χριστοῦ Ὃν ἐδόξασας, Ζαχαρία τοῖς ἄθλοις σου. 

 
Μνήµην σου τὴν ἔνδοξον, πανηγυρίζει χορεύουσα, ἡ 

βλαστήσασα πόλις σε, Ἄρτα ἡ περίφηµος, Μάρτυς Ζαχαρία, καὶ 
τῇ σῇ ἀθλήσει, ἁβρυνοµένη µυστικῶς, ὡς Ἀθλοφόρον Χριστοῦ 
γεραίρει σε, καὶ πρέσβυν σε προβάλλεται, πρὸς τὴν Αὐτοῦ 
ἀγαθότητα· Ὃν δυσώπει τοῦ σώζεσθαι, τοὺς τιµῶντάς σε Ἅγιε. 

 
Δόξα. Ἦχος β΄. 
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Μαρτυρικῇ ἐνστάσει ἀριστεύσας, ἀθλητικῶν ἐπάθλων 
ἠξίωσαι, ὡς Ἀθλητὴς Χριστοῦ ἀήττητος, Νεοµάρτυς Ζαχαρία· 
ὅλην γὰρ τὴν ἔφεσιν, ἀναθεὶς τῷ Κυρίῳ, ἅπαντα ἠρνήσω, 
γνώµῃ θεόφρονι· καὶ δι’ αἵµατος ἤσχυνας, τὸν ἀρχαῖον 
πτερνιστήν, τῆς ἀϊδίου δόξης, κληρονόµος γέγονας· διὸ τὴν 
ἁγίαν σου, µακαρίζοµεν ἄθλησιν. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου εἰς Σὲ ἀνατίθηµι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, 
φύλαξόν µε ὑπὸ τὴν σκέπην Σου. 

 
 
 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 
Μάρτυς νεοφανής, ἐδείχθης Ζαχαρία, τοῦ πάντων Βασιλέως, 

ἀθλήσας θεοφρόνως, ἐν τοῖς ὑστέροις ἔτεσι. 
 
Στ.: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 
Ῥῆξιν τὴν τῶν σκελῶν, ὑπενεγκὼν ἀνδρείως, θεόφρον 

Ζαχαρία, µαρτυρικῆς εὐκλείας, ἐπέβης ἀγαλλόµενος. 
 
Στ.: Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 
Χαίρει ἡ σὴ πατρίς, τιµῶσά σου τὴν µνήµην, ἣν φύλαττε 

ὑψόθεν, καὶ σκέπε Ζαχαρία, ταῖς πρὸς Χριστὸν πρεσβείαις σου. 
 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Σύνθρονε παντουργέ, Πάτερ Υἱὲ καὶ Πνεῦµα, Τρισήλιε 

Θεότης, ἐλέησον τὸν κόσµον, πρεσβείαις τοῦ Σοῦ Μάρτυρος. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τέτοκας ἐν σαρκί, τὸν πάντα ἐκ µὴ ὄντων, ποιήσαντα 

Παρθένε, καὶ ἔλυσας τὴν πάλαι, ἀρὰν τῷ θείῳ τόκῳ Σου. 
 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. 
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Τῆς Ἄρτης ἀγλάϊσµα καὶ Νεοµάρτυς κλεινός, ἐν Πάτραις ὡς 
ἤθλησας ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐδείχθης µακάριε· σὺ γὰρ τὸν 
τρώσαντά σε, καθελῶν δι’ ἀγώνων, γέρας ἐδέξω θεῖον, Ἀθλητὰ 
Ζαχαρία, πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἠµῶν τῶν εὐφηµούντων σε. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον 

µυστήριον· διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται, Θεὸς ἐν 
ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούµενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ 
ἡµῶν καταδεξάµενος, δι' οὗ ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, 
ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡµῶν.  

 
Ἀπόλυσις. 

 
 
 

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 
Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ Προοιµιακός, καὶ τό· Μακάριος 

ἀνήρ. Εἰς δὲ τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν στίχους στ΄, καὶ 
ψάλλοµεν τὰ ἑξῆς Προσόµοια. Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν 
Μάρτυσι. 

Τῶν Ἀρταίων οἱ σύλλογοι, συνελθόντες τιµήσωµεν, 
Ζαχαρίαν σήµερον τὸν θεόφρονα, ὡς τοῦ Χριστοῦ Νέον 
Μάρτυρα, καὶ Ἄρτης ἀγλάϊσµα, καὶ φυτὸν ἀειθαλές, τὸν 
ὑστέροις ἐν ἔτεσιν, ἐναθλήσαντα, πρὸς αὐτὸν ἐκβοῶντες· 
Νεοµάρτυς, τοὺς τὴν µνήµην σου τελοῦντας, πάσης ἀνάγκης 
διάσωζε. 

 
Ὡς ἐπέγνως ὃ πέπονθας, Ζαχαρίας ὀλίσθηµα, τῷ Χριστῷ 

προσέδραµες θερµοῖς δάκρυσι, καὶ ἐκκαυθεὶς θείῳ ἔρωτι, 
ἀνδρείως ἐχώρησας, θεολήπτῳ λογισµῷ, πρὸς ἀθλήσεως 
σκάµµατα, ἃ διήνυσας, ἀνενδότῳ καρδίᾳ καὶ τὴν πλάνην, 
ἐθριάµβευσας εἰς τέλος, µαρτυρικῇ εὐτολµίᾳ σου. 

 
Τῶν µαστίγων τὴν ἔφοδον, θείῳ πόθῳ βαλλόµενος, ἐπὶ 

πλεῖον ἤνεγκας καρτερώτατα, καὶ τὴν ἰσχὺν ἀπεῤῥάπισας, 
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ἐχθροῦ τοῦ ἀλάστορος, Νεοµάρτυς τοῦ Χριστοῦ, τῆς εἱρκτῆς δὲ 
τὴν κάκωσιν, ὡς εὐφρόσυνον, ἡγησάµενος οἴκησιν τῆς δόξης, 
τῶν Μαρτύρων Ζαχαρία, περιφανῶς κατηξίωσαι. 

 
Τῶν σκελῶν τὴν διάῤῥηξιν, καὶ τὸν βίαιον θάνατον, ὥσπερ 

ἄλλου πάσχοντος χαίρων ἔφερες, καὶ πρὸς ζωὴν τὴν ἀθάνατον, 
µετέστης γηθόµενος, ὡς γενναῖος Ἀθλητής, καὶ ὁπλίτης 
περίδοξος, τοῦ Παντάνακτος, καὶ τῶν πάλαι Μαρτύρων 
Ζαχαρία, ἰσοστάσιος ἐγένου, τούτων ζηλώσας τὴν ἄθλησιν. 

 
Φῶς οὐράνιον ἔλαµψε, τῷ ἁγίῳ λειψάνῳ σου, ἐῤῥιµένῳ 

ἔνδοξε ἐν τῷ φρέατι, τὴν σὴν ἐµφαῖνον λαµπρότητα, καὶ δόξαν 
τὴν ἄϋλον, ἥν σοι δέδωκε Χριστός, δι’ ὃν πάντα µεµίσηκας, καὶ 
τὸ στάδιον, τῆς ἀθλήσεως ἤνυσας προθύµως, Νεοµάρτυς 
Ζαχαρία, ἀπεριτρέπτῳ φρονήµατι. 

 
Τὸ τῆς Ἄρτης καλλώπισµα, καὶ Ἠπείρου τὸ καύχηµα, τοῦ 

Χριστοῦ τὸ σφάγιον τὸ νεόθυτον, ὁ Ζαχαρίας ὁ ἔνδοξος, 
τιµάσθω ἐν ᾄσµασιν, ὁ ἐν Πάτραις ἀνδρικῶς, καθελὼν τὸν 
ἀλάστορα, θείοις σκάµµασιν, ὡς πρεσβεύων ἀπαύστως τῷ 
Κυρίῳ, ὑπὲρ πάντων τῶν τελούντων, αὐτοῦ τὴν µνήµην τὴν 
πάνσεπτον. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

Σήµερον, ἡ τοῦ Νεοµάρτυρος Ζαχαρίου µνήµη, τῇ Ἐκκλησίᾳ 
ἔλαµψεν, ὡς ἀστὴρ νεοφανής· τοῦ ἀδύτου γὰρ φωτὸς 
κληρονόµος γενόµενος, τῷ τῆς ἀθλήσεως φέγγει, καταυγάζει 
τοὺς βοῶντας· χαίροις, ὁ τῆς θείας ἀγάπης δεξάµενος τὴν 
φλόγα, καὶ τὸν πάλαι σε τρώσαντα ἐχθρόν, µαρτυρικοῖς 
καταφλέξας ἄνθρακι· χαίροις, ὁ τῇ ἄνωθεν ῥοπῇ, νοµίµως 
τελέσας, τὸν τῆς εὐσεβείας µέγαν ἀγῶνα· χαίροις, Μαρτύρων 
ἰσότιµε, καὶ τῆς Ἄρτης ἄνθος πανεύοσµον. Χριστὸν ἀεὶ ἱκέτευε, 
σώζεσθαι τοὺς σὲ µακαρίζοντας. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 
Τίς µὴ µακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς µὴ ἀνυµνήσει 

σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρὸς ἐκλάµψας 
Υἱὸς µονογενής, ὁ αὐτός ἐκ σοῦ τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, 
ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει 
γενόµενος ἄνθρωπος δι' ἡµᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων 
τεµνόµενος, ἀλλ' ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόµενος. 
Αὐτὸν ἱκέτευε, σεµνὴ Παµµακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡµῶν. 

 
Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀναγνώσματα. 
 

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ ἀνάγνωσμα (Κεφ. ΜΓ΄ 9-14) 
Τάδε λέγει Κύριος· πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅµα, καὶ 

συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. Τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ τὰ 
ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑµῖν; ἀγαγέτωσαν τοὺς µάρτυρας 
αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ µοι 
µάρτυρες, καὶ ἐγὼ µάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς µου, 
ὃν ἐξελεξάµην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ 
εἰµι. ἔµπροσθέν µου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεὸς καὶ µετ᾿ ἐµὲ οὐκ 
ἔσται. Ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ ἐµοῦ ὁ σῴζων. Ἐγὼ 
ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδισα καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑµῖν ἀλλότριος· 
ὑµεῖς ἐµοὶ µάρτυρες καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός. Ἔτι ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ 
οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν µου ἐξαιρούµενος· ποιήσω, καὶ τίς 
ἀποστρέψει αὐτό; Οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ λυτρούµενος 
ὑµᾶς, ὁ ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ. 

 
Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. γ' 1) 

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ µὴ ἅψηται αὐτῶν 
βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλµοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ 
ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ’ ἡµῶν πορεία 
σύντριµµα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καί γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων 
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ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα 
παιδευθέντες, µεγάλα εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν 
αὐτούς, καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν 
χωνευτηρίῳ ἐδοκίµασεν αὐτούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωµα θυσίας 
προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 
ἀναλάµψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάµῃ διαδραµοῦνται. 
Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν 
Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτόν, συνήσουσιν 
ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσµενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις 
καί ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
αὐτοῦ. 

 
Σοφίας Σολομῶντος τὸ ἀνάγνωσμα.  (Κεφ. ζ′.7) 

Δίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας 
γὰρ τίµιον οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθµῷ ἐτῶν µεµέτρηται. 
Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ ἡλικία γήρως βίος 
ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ γενόµενος, ἠγαπήθη· καὶ ζῶν 
µεταξὺ ἁµαρτωλῶν, µετετέθη. Ἡρπάγη, µὴ κακία ἀλλάξῃ 
σύνεσιν αὐτοῦ, ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ· βασκανία γὰρ 
φαυλότητος ἀµαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεµβασµὸς ἐπιθυµίας 
µεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε 
χρόνους µακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ 
τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ µέσου πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ µὴ 
νοήσαντες, µηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ 
ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
αὐτοῦ.   

 
 
 
 
 

Λιτή. Ἦχος α΄. 
Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, πόλις Ἀρταίων, Ζαχαρίαν 

βλαστήσασα, τὸν κλεινὸν Νεοµάρτυρα· εἰ γὰρ πρὸς καιρόν, ἐν 
ὁδῷ ἀνόµων ἐπορεύθη, ἀλλ’ ἀνανήψας τοῦ πτώµατος, 
µαρτυρικῶς ἠνδραγάθησε, καὶ µέγα τρόπαιον ἔγειρε, κατὰ τῶν 
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ἀντιπάλων· καὶ νῦν Μαρτύρων συνὼν τοῖς δήµοις, εἰρήνην σοι 
αἰτεῖται σταθηράν, καὶ πᾶσαν εὐπραγίαν, παρὰ Χριστοῦ τοῦ 
Θεοῦ, καὶ τὸ µέγα ἔλεος. 

 
Ἦχος β΄. 

Καταυγασθεὶς θείᾳ χάριτι, τῆς ἀσεβείας ἀπέθου τὸν ζόφον, 
καὶ τῷ φωτὶ ἐπτέρωσαι, τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης· ὦ θερµῶς 
ἀναγόµενος, τῇ ἐπιδόσει τοῦ κρείττονος, ἀθλητικὸν ζήλον 
ἐγεώργησας, ἀποστὰς τῶν γηΐνων, καὶ τῷ Χριστῷ 
στρατευσάµενος, ὑπὲρ Αὐτοῦ θανεῖν ἠγάπησας, ἀκορέστῳ 
πόθῳ. Ἀλλ’ ὦ Μάρτυς Ζαχαρία, ὁ καλῶς ἀγωνισάµενος, καὶ 
τῶν ἐπάθλων τῆς νίκης, εἰληφὼς τὸ γέρας, µετὰ τῶν 
Μαρτύρων αὐλιζόµενος, σὺν αὐτοῖς ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν 
τιµώντων σε. 

 
Ἦχος γ΄. 

Μαρτυρικῇ ἐνστάσει, τὸ τῆς ψυχῆς ἀνδρεῖον ὑποφαίνων, 
θεοφιλεῖ παῤῥησίᾳ ὡµολογήσας, τῆς εὐσεβείας τὴν 
λαµπρότητα, Ζαχαρία Μάρτυς ἔνδοξε· τοῦ γὰρ Πέτρου τὴν  
µετάνοιαν, ἀνατυπώσας ἐν σοί, Ιακώβου τοῦ Πέρσου, µιµητὴς 
ἐχρηµάτισας· καὶ ἀθλητικοῖς παλαίσµασι, καταβαλὼν τὸν 
ἐχθρόν, τὴν Ἐκκλησίαν εὔφρανας, τῇ ἁγίᾳ ἀθλήσει σου· διὸ τὴν 
σὴν ἑορτάζοντες µνήµην, Χριστὸν µεγαλύνοµεν, τὸν δεδωκότα 
σοι ἰσχύν, καὶ λαµπρῶς σε δοξάσαντα. 

 
Ἦχος δ΄. 

Ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως ἀθλῶν, τοῖς ἀσεβέσιν ἀντικατέστης, 
ἀκαταπλήκτῳ ψυχῇ, καὶ στεῤῥοῖς ἀγῶσιν, ὡς καλὸς στρατιώτης 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Ζαχαρία πανεύφηµε· παρ’ οὐδὲν ἡγήσω τὸν 
θυµὸν αὐτῶν, καὶ τῶν µαστίγων τὴν ἐπιφοράν, ὡς ἀναψυχὴν 
ἐδέχου θείαν· καὶ τῇ ἐπωδύνῳ ῥήξει τῶν σκελῶν, τῆς πλάνης 
διέῤῥηξας τὸν σύνδεσµον, νικηφόρος ἀνῆλθες πρὸς οὐρανίους 
λήξεις. Ἀλλ’ ὦ Μάρτυς νέε τοῦ Χριστοῦ, Ἀγγέλων συνόµιλε, καὶ 
Ἀθλητῶν σύσκηνε, σὺν αὐτοῖς ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

 
Δόξα. Ὁ αὐτός. 
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Τὸν νέον τοῦ Χριστοῦ Ἀθλητήν, Ζαχαρίαν τὸν ἔνδοξον, τὸν 
ἐξ Ἄρτης µὲν ἀνθήσαντα, ἐν δὲ Πάτραις ἀθλήσαντα, 
φιλοµαρτύρων οἱ δῆµοι, µαρτυρικοῖς ἐπαίνοις εὐφηµήσωµεν. 
Μαρτυρικῶν γὰρ ἀγώνων ὑπῆλθε τὸ στάδιον, καὶ ἐπαξίων 
ἀµοιβῶν καὶ ἐπάθλων, κληρονόµος γέγονεν· ὅτι ὡς θῦµα 
ἅγιον, καὶ προσφορὰ τελεία καὶ ἄµωµος, τῷ Χριστῷ 
προσηνέχθη, τῷ παρέχοντι δι’ αὐτοῦ, πταισµάτων λύσιν καὶ 
δεινῶν ἀπαλλαγήν, ἡµῖν τοῖς γεραίρουσι, τὴν θείαν αὐτοῦ 
ἄθλησιν. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους Σου, φύλαττε 
εὐλογηµένη Θεοτόκε, ἵνα Σὲ δοξάζοµεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν 
ἡµῶν. 

 
 
 
 
 
 
 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 
Ὅτε, δι’ ἀπάτης τοῦ ἐχθροῦ, τοῦ Χριστοῦ ἀφρόνως ἠρνήσθω, 

τὸ θεῖον ὄνοµα, τότε γνοὺς ὃ πέπονθας, κακὸν µακάριε, 
µετανοίας τοῖς δάκρυσι, πάλι ἀνεκτήσω, θησαυρὸν τὸν τίµιον, 
τῆς θείας πίστεως· ὅθεν, καὶ νοµίµως ἀθλήσας, ἤσχυνας εἰς 
τέλος τὴν πλάνην, Μάρτυς Ζαχαρία παναοίδιµε. 

 
Στ.: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 
Νέος, ἀνεδείχθης Ἀθλητής, ἄθλησιν ἀθλήσας ἁγίαν, ἐν τοῖς 

ὑστέροις καιροῖς, καὶ τὸν πολυµήχανον, καταπαλαίσας ἐχθρόν, 
Ζαχαρία µακάριε· ἐντεῦθεν Μαρτύρων, δόξης καὶ 
λαµπρότητος, ὤφθης συµµέτοχος· ὅθεν, σὺν αὐτοῖς ἐκδυσώπει, 
ἄφεσιν διδόναι πταισµάτων, τοῖς εἰλικρινῶς σε µακαρίζουσι. 

 
Στ.: Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 
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Πόλις, τῶν Ἀρταίων ἐν χαρᾷ, καὶ ἡ τῶν Πατρέων τιµῶσι, τὴν 
θείαν µνήµην σου· τῆς µὲν γὰρ περίδοξον, βλάστηµα πέφηνας, 
τὴν δὲ ἄθλοις ἡγίασας, καὶ ἄµφω παρέχεις, τῶν σῶν 
ἀντιλήψεων, χάριν τὴν ἄφθονον, χαῖρέ σοι βοώσαις συµφώνως, 
Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ζαχαρία, πρεσβευτὰ ἡµῶν πρὸς τὸν 
φιλάνθρωπον. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Μαρτυρικοῖς ἀγῶσι, τῆς ἀσεβείας τὸ κράτος ἐξενεύρισας, ἐν 
τῷ ἐνδυναµοῦντί σε Χριστῷ, Νεοµάρτυς Ζαχαρία ἔνδοξε· καὶ 
διαῤῥήξει τῶν σκελῶν, τὸν πολυµήχανον ὄφιν, ὑποσκελίσας 
καταβέβληκας· διὸ στέφος ἀµαράντινον, ἐπαξίως ἐπλάκη σοι, 
καὶ εὐφροσύνη ἀΐδιός σοι δέδοται, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ 
Σωτῆρος τῶν ψυχῶν. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὰ οὐράνια ὑµνεῖ Σε Κεχαριτωµένη Μῆτερ ἀνύµφευτε, καὶ 
ἡµεῖς δοξολογοῦµεν τὴν ἀνεξιχνίαστόν Σου γέννησιν, Θεοτόκε 
πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 

 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Τῆς Ἄρτης ἀγλάϊσµα καὶ Νεοµάρτυς κλεινός, ἐν Πάτραις ὡς 
ἤθλησας ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐδείχθης µακάριε· σὺ γὰρ τὸν 
τρώσαντά σε, καθελῶν δι’ ἀγώνων, γέρας ἐδέξω θεῖον, Ἀθλητὰ 
Ζαχαρία, πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἠµῶν τῶν εὐφηµούντων σε. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον 

µυστήριον· διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται, Θεὸς ἐν 
ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούµενος, καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ 
ἡµῶν καταδεξάµενος, δι' οὗ ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, 
ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡµῶν.  

 
Ἀπόλυσις. 
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Σημείωσις: 
Ἕτερος Ἀπολυτίκιον, ὑπὸ Μητροπολίτου πρώην Πατρῶν 

Νικοδήμου. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον. 
Τὸν πανεύφηµον Μάρτυν Χριστοῦ ὑµνήσωµεν, Ζαχαρίαν 

τὸν νέον, Ἄρτης τὸ βλάστηµα, ὅτι ἐνήθλησε στεῤῥῶς, ὑπὲρ τῆς 
πίστεως Χριστοῦ καὶ ἀνόµων ταῖς χερσί, ῥαβδισθεὶς καὶ 
τανυσθείς, µαρτύριον ἀνεδέχθη· τελειωθεὶς δὲ ἐν Πάτραις, 
Χριστῷ πρεσβεύει τοῦ σωθῆναι ἡµᾶς. 

ΟΡΘΡΟΣ 
 

Μετὰ τὴν α’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α΄. Τὸν τάφον Σου 
Σωτήρ. 

Ὡς νέον Ἀθλητήν, τοῦ Χριστοῦ σε τιµῶµεν, καὶ Μάρτυρα 
στεῤῥόν, Ζαχαρία θεόφρον, γεραίροντες τὴν µνήµην σου, ὡς 
χαρᾶς ἡµῖν πρόξενον, ἐν ᾗ δώρηται, ταῖς ἱεραῖς σου πρεσβείαις, 
τοῖς ὑµνοῦσί σε, ἁµαρτηµάτων τὴν λύσιν, καὶ βίου διόρθωσιν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἐκύησας ἁγνή, τὸν ὑπέρθεον Λόγον, µορφῇ τῇ καθ’ ἡµᾶς, 

ἀσυγχύτως ἀτρέπτως· διό Σε µεγαλύνοµεν, Θεοτόκε 
πανύµνητε, ὡς ὑπόθεσιν, καὶ ἀπαρχὴν σωτηρίας, εἰσδεχόµενοι, 
ἐπισκοπῇ Σου ἀΰλῳ, χαρὰν ἀνεκλάλητον. 

 
 

Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 
Θείῳ στόµατι, ὁµολογήσας, τὴν σωτήριον, κλῆσιν θεόφρον, 

τῆς ἀπάτης διελέγχεις τὴν ἄνοιαν, καὶ τὸν σὲ πρώην 
πτερνίσαντα ἔτρωσας, ἀθλητικαῖς Ζαχαρία ἐνστάσεσι· Μάρτυς 
ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα 
ἔλεος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Θείῳ Πνεύµατι, πεφωτισµένοι, οἱ θεόφρονες, Προφῆται 

πάλαι, ἐν ποικίλοις Σε συµβόλοις ἐκήρυττον, καὶ νῦν ἡµεῖς τὰς 
ἐκβάσεις θεώµενοι, τὴν σωτηρίαν τρυγῶµεν τῷ τόκῳ Σου, Κόρη 
πάναγνε, µὴ παύσῃ ἡµῖν βραβεύουσα, φῶς θεῖον καὶ παθῶν 
ἀπολύτρωσιν. 
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Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν Σοφίαν καὶ 
Λόγον, 

Τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ κατατρωθείς, πρὸς ἀγῶνας καὶ ἄθλους 
µαρτυρικούς, ἀνδρείως ἐχώρησας, στεῤῥοτάτῳ φρονήµατι, καὶ 
ῥαβδισµάτων πεῖραν, ὑπέστης ὡς ἄσαρκος, δι’ ὧν τὴν τοῦ 
βελίαρ, ὀφρὺν ἐταπείνωσας· ὅθεν καὶ νοµίµως, τὸν ἀγῶνα 
τελέσας, τῆς ἄνω λαµπρότητος, ὡς ὁπλίτης ἀήττητος, Ζαχαρία 
ἠξίωσαι· ἐν ἧ ἀεὶ δυσώπει Χριστόν, τῶν πταισµάτων ἄφεσιν 
δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν µνήµην σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τὸν Θεὸν συλλαβοῦσα ὑπερφυῶς, καὶ τεκοῦσα Παρθένε 

σωµατικῶς, ἁγνὴ καὶ ἀκήρατος, µετὰ τόκον τὸν ἄφραστον, 
ὥσπερ ἧς πρὸ τόκου, καὶ πάλιν διέµεινας, καὶ τῆς φθορᾶς 
ἐῤῥύσω, ἁγνὴ τὸ ἀνθρώπινον· ὅθεν τῶν ἀῤῥήτων, µεγαλείων 
Σου Κόρη, ὑµνοῦµεν τὴν ἔλλαµψιν, τῇ Σῇ σκέπῃ 
προστρέχοντες, καὶ πιστῶς ἐκβοῶµέν Σοι· πρέσβευε τῷ Σῷ Υἱῷ 
καὶ Θεῷ, τῶν πταισµάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς εὐλαβῶς 
προσιοῦσι, τῇ Σῇ ἀγαθότητι. 

 
Εἶτα, τὸ α’ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
Προκείµενον: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 
Στ.: Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 
Εὐαγγέλιον, µαρτυρικόν. 
Ὁ Ν’ ψαλµός. 
Δόξα: Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου... 
Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
Ἰδιόµελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ.: Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
Νεοφανὴς ὡς ἀστήρ, τῇ σῇ ἀθλήσει ἐφάνης, τῇ Ἐκκλησίᾳ 

Χριστοῦ Νεοµάρτυς Ζαχαρία· καὶ µυστικαῖς ἀκτῖσι, τὰς 
διανοίας καταυγάζεις τῶν πιστῶν, καὶ τῆς ἀθυµίας σκεδάζεις 
τὸ σκότος· ἀλλ’ ὡς τοῦ ἀΰλου φωτὸς κοινωνός, ἐκ ζοφερῶν 
ἐπηρειῶν τοῦ ἐχθροῦ ἀπάλλαξον, τοὺς προσιόντας τῇ πρεσβείᾳ 
σου. 
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Εἶτα, οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ 
ἀκροστιχίς: Τὴν σὴν Ζαχαρία μέλπω μνήμην. Γερασίμου. 

ᾨδὴ α’. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 
Τῆς ἄνω λαµπρότητος, µέτοχος ὢν καὶ συνόµιλος, τὸν νοῦν 

µου καταύγασον, ταῖς ἱκεσίαις σου, ἵνα µέλπω σου, τοὺς 
ἄθλους Ζαχαρία, δι’ ὧν κατεπάτησας, ἐχθρὸν τὸν δόλιον. 

Ἠσχύνθη καὶ πέπτωκεν, ἐχθρὸς ὁ πρώην πτερνίσας σε, ὡς 
εἶδέ σε Ἅγιε, Μάρτυρα ἔνδοξον, τοῦ παντάνακτος, Χριστοῦ καὶ 
στεφανίτην· ἐξ οὗ τῆς κακίας µε, ἄτρωτον φύλαττε. 

Νοΐ οὐρανόφρονι, πάντα λιπὼν τὰ ἐπίγεια, ἀνδρείως 
ἐχώρησας, πρὸς θεῖα σκάµµατα, καὶ ἐζήλωσας, τῶν πάλαι 
Ζαχαρία, Μαρτύρων τὴν ἄθλησιν, ψυχῆς στεῤῥότητι. 

Θεοτοκίον. 
Σκηνὴ θεοχώρητος, καὶ φωτοφόρος παλάτιον, καὶ σκήνωµα 

ἔµψυχον, τοῦ Παντοκράτορος, ὤφθης Δέσποινα, τεκοῦσα 
ἀποῤῥήτως, τὸν πάντων δεσπόζοντα, κόσµον καινίζοντα. 

 
ᾨδὴ γ΄. Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. 

Ἡνίκα διέγνως τὴν ἀπάτην, µελέτῃ λογίων ἱερῶν, τὴν 
πλάνην τὴν καχέσπερον, ἀπέπτυσας µακάριε, καὶ τῷ Χριστῷ 
ὠκείωσαι, τῆς µετανοίας ταῖς πράξεσι. 

Νεκρώσας σαρκὸς ἡδυπαθείας, ἐδέξω τὸν λόγον τῆς ζωῆς, 
ἐκ θεηγόρου στόµατος, καὶ σεαυτὸν ἡτοίµασας, νηστείαις καὶ 
δεήσεσι, πρὸς µαρτυρίου τὰ σκάµµατα. 

Ζηλώσας Μαρτύρων τὴν ἀνδρείαν, ὑπῆλθες τὸ στάδιον 
στεῤῥῶς, καὶ τοῦ Χριστοῦ ἐκήρυξας, λαµπρᾷ φωνῇ τὸ ὄνοµα, ὦ 
Ζαχαρία ἔνδοξε, θείῳ πτερούµενος ἔρωτι. 

Θεοτοκίον. 
Ἁγίων τὸν Ἅγιον τεκοῦσα, ὡς µόνη ἁγνὴ καὶ καθαρά, 

ὑπεραγία Δέσποινα, τὸν νοῦν µου καθαγίασον, τὸν µολυθέντα 
πάθεσι, τῇ ἐπιγνώσει τοῦ κρείττονος. 

 
Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Καθεῖλες τοῖς ἄθλοις σου τὸν παλαιὸν πτερνιστήν, καὶ 
µέτοχος γέγονας τῆς αἰωνίου ζωῆς, τελέσας τὸν δρόµον σου· 
ὅθεν τοῖς τῶν Μαρτύρων, συνηδόµενος δήµοις, πρέσβευε 
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Ζαχαρία, σὺν αὐτοῖς τῇ Τριάδι, δοθῆναι τοῖς σὲ τιµῶσι, 
πταισµάτων συγχώρησιν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Κυήσασα ἄχραντε τὸν Ποιητὴν τοῦ παντός, τὴν πάλαι 

κατάκρισιν τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάµ, εἰς τέλος ἠφάνισας· ὅθεν 
Σε ἀνυµνοῦµεν, ὡς πηγὴν εὐλογίας, βλύζουσαν ἀκενώτως, 
συµπαθείας τὰ ῥεῖθρα, τοῖς πόθῳ Θεοτόκε, προστρέχουσι τῇ 
σκέπῃ Σου. 

 
 
 

ᾨδὴ δ΄. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ. 
Χριστὸν σέβω ἐκ καρδίας, ὡς Θεόν µου καὶ Κύριον, ἀπτοήτῳ 

γνώµῃ, Μάρτυς τοῖς ἀνόµοις ἐκραύγαζες, ὑπὲρ οὗ χαίρων τὸν 
θάνατον προέκρινα, ἵνα µέτοχος, τῆς ἐν αὐτῷ ζωῆς γένωµαι. 

Ἀπειλὰς οὐκ ἐπτοήθης, οὐ θυµὸν ἀλογώτατον, Μάρτυς 
Ζαχαρία, ἀλλ’ ἀπεριτρέπτως ὑπέµεινας, τοὺς ῥαβδισµοὺς τῆς 
σαρκὸς καὶ πᾶσαν κάκωσιν, κουφιζόµενος, θείᾳ ἀγάπῃ τοῦ 
Κτίσαντος. 

Ῥαβδισµοὺς τοὺς ἐπαλλήλους, ῥώµῃ θείᾳ ῥωννύµενος, καὶ 
τὰς ἐκ τῶν λίθων, Μάρτυς τῷ ἁγίῳ σου σώµατι, δεινὰς 
προσκρούσεις, ἐνέγκας καρτερώτατα, πᾶσαν ἔλυσας, τῶν 
δυσµενῶν τὴν ἐπίνοιαν. 

Θεοτοκίον. 
Ἱλασµὸν καὶ σωτηρίαν, καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον, τὸν Χριστὸν 

τεκοῦσα, τοῖς ἀνθρώποις ἔβλυσας ἄχραντε· διὸ κἀµὲ τῆς 
µανίας τοῦ ἀλάστορος, τῇ Σῇ χάριτι, ῥῦσαι καὶ σῶσόν µε 
δέοµαι. 

 
ᾨδὴ ε΄. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 

Ἀθλῶν ἐννοµώτατα, ὀνείδη καὶ τὰ σκηνώµατα, φέρων τῶν 
ἀνόµων Ζαχαρία, δεσµὰ ὑπέστης καὶ πᾶσαν ἄλλην ποινήν, καὶ 
θανατωθεὶς διὰ Χριστόν, πρὸς ζωὴν ἀθάνατον, µετὰ δόξης 
ἀνέδραµες. 

Μαρτύρων ἰσότιµος, τῶν πάλαι ἀναδέδειξαι, τούτων 
µιµησάµενος τὸν ζῆλον, τὴν καρτερίαν καὶ τοὺς ἀγῶνας σοφέ· 



[14] 
 

ὅθεν σὺν αὐτοῖς χοροβατῶν, ἐν αὐλαῖς τοῦ Κτίστου σου, ἡµῶν 
µνηµόνευε. 

Ἐνθέως εὐφραίνεται, Ἄρτα ἡ σὲ βλαστήσασα, ἄνθος ὡς 
εὐῶδες Ζαχαρία, καὶ ἡ Πατρέων πόλις σκιρτᾷ µυστικῶς, 
κατιδοῦσα ἄθλησιν τὴν σήν, αἷς χορήγει ἄνωθεν, τὴν θερµὴν 
προστασίαν σου. 

Θεοτοκίον. 
Λυχνία ἑπτάφωτος, Σὲ πάλαι προετύπωσε· Σὺ γὰρ τὸ 

ἀπαύγασµα τῆς δόξης, ἔλαµψας κόσµῳ τῆς τοῦ Πατρὸς ἐν 
σαρκί· οὗ τῇ ἐπιλάµψει ἀγαθή, τοῦ νοός µου σκέδασον, τὴν 
δεινὴν ἀµαυρότητα. 

 
ᾨδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην. 

Πλήρης ἐνθέου φρονήµατος, παρέστης τῷ ἀνόµως 
δικάζοντι, καὶ ἀνεκήρυκας, Χριστοῦ τὸ ἅγιον ὄνοµα, θεόφρον 
Ζαχαρία, Μάρτυς ἀήττητε. 

Ὡς διεῤῥάγης τὰ σκέλη σου, πικρᾷ τῶν διωκτῶν ἰταµότητι, 
Μάρτυς ἐσκέλισας, τὸν πονηρὸν κοσµοκράτορα, καὶ νικηφόρος 
ἤρθης, πρὸς τὰ οὐράνια. 

Μέγιστον κλέος ἐκτήσαντο, αἱ Πάτραι τῇ ἀθλήσει σου Ἅγιε 
καὶ πλέον τούτων δέ, ἡ Ἄρτα χαίρει τῇ δόξῃ σου, ᾗ δίδου 
Ζαχαρία, τὴν σὴν ἀντίληψιν. 

Θεοτοκίον. 
Ναὸς Θεοῦ φωτοστόλιστος, καὶ δόξης ἀποῤῥήτου ἁγίασµα, 

ὤφθης πανάµωµε, ἀνερµηνεύτως κηύσασα, τὸν Ποιητὴν τῶν 
ὅλων, δι’ ἀγαθότητα. 
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Κοντάκιον. Ἦχος γ΄. Ἡ Παρθένος σήμερον. 
Τοῦ Χριστοῦ δεξάµενος, ἐν τῇ ψυχῇ τὴν ἀγάπην, ἀπτοήτως 

ὥρµησας, πρὸς τοὺς ἀγῶνας θεόφρον· ὅθεν σε, ὡς 
ἀριστεύσαντα ὁ Δεσπότης, µέτοχον, τῶν πάλαι ἔδειξεν 
Ἀθλοφόρων, Νεοµάρτυς Ζαχαρία· µεθ’ ὧν δυσώπει ὑπὲρ ἡµῶν 
ἐκτενῶς. 

Ὁ Οἶκος. 
Δι’ ἀπάτης ἐχθροῦ τοῦ ἀλάστορος, ἐξηρνήσω Χριστὸν τὸν 

Σωτῆρά σου, ἀλλὰ τάχει γνωρίσας ὃ πέπονθας, ἐπανῆλθες 
φωτὶ τῷ τῆς πίστεως, µετανοήσας εἰλικρινῶς, ὡς ὁ Πέτρος ὁ 
κορυφαῖος τῶν Μαθητῶν· ἔνθεν µελέτῃ λογίων ἱερῶν, καὶ 
γεωργίᾳ βίου θεοφιλοῦς, ἀνεφλέχθης ἔρωτι ἁγίῳ καὶ ἐξενώθης 
τῶν γηΐνων, νεκρωθεὶς πάντων τῶν φθαρτῶν· καὶ πρὸς 
µαρτυρικοὺς ἀποδυσάµενος ἀγῶνας, περιφανῶς ἠγωνίσω ὑπὲρ 
Χριστοῦ, µὴ φεισάµενος ζωῆς τῆς προσκαίρου, µηδὲ βασάνων 
λογισάµενος τὸ δριµύ, ἀκαταπλήκτῳ ψυχῇ, ὡς ἀήττητος 
Ἀθλητής· διὸ Χριστὸς ὁ ἀθλοθέτης, τοῖς πάλαι σε συνεδόξασεν 
Ἀθλοφόροις, ὡς τούτων ὁµότροπον καὶ µιµητήν, Ζαχαρία 
Νεοµάρτυς· µεθ’ ὧν δυσώπει ὑπὲρ ἡµῶν ἐκτενῶς. 

 
Συναξάριον. 

Τῇ Κ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός, ὁ Ἅγιος Νεομάρτυρας Ζαχαρίας ὁ 
ἐξ Ἄρτης, ἐν Πάτραις, ἐν 1782, τὰ σκέλη σχισθείς, τελειοῦται 

Σκελῶν πλατυσμῷ ἐν πλάτει οἰκεῖς πόλου, 
ὦ Ζαχαρία, καὶ βραβεῖον λαμβάνεις. 

Εἰκάδι Ζαχαρίας, σκέλη σχισθεὶς πρυμνά, Θεῷ ἤρθη. 
Οὗτος, ὥρµητο ἐξ Ἄρτης τῆς κατὰ τὴν Ἤπειρον, καὶ ἤθλησε 

τῷ 18ῳ αἰῶνι. Ἔκ τινος γὰρ συµβεβηκότος ἠρνήσατο τὴν εἰς 
Χριστὸν πίστιν, καὶ ἐγένετο Μωαµεθανός· καὶ ἀναχωρήσας τῆς 
πατρίδος, παρεγένετο ἐν ταῖς κατὰ τὴν Πελοπόννησον 
Παλαιαῖς Πάτρας, ἔνθα τὴν τῶν γουνῶν κατεργασίαν 
µετήρχετο. Ἐντυχὼν βίβλῳ τινί, ἧς ἡ κλῆσις ``Ἁρματωλῶν 
Σωτηρία``, καὶ τῇ ταύτης µελέτῃ τελείας µετανοίας γεωργήσας 
τοὺς καρπούς, ὡς ὁ τῶν Ἀποστόλων κορυφαῖον Πέτρος, 
ἐπτερώθη τῷ πρὸς Χριστὸν ἔρωτι, καὶ πόθον θεῖον συνέλαβε 
µαρτυρῆσαι ὑπὲρ τῆς πατρώας πίστεως. Δοκιµασθεὶς δὲ 
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καταλλήλως, καὶ προγυµνασθεὶς πνευµατικοῦ πατρὸς ὁδηγία, 
ἀπεδύσατο τοῖς ἀθλητικοῖς σκάµµασι· καὶ παραστὰς τοῖς 
δυσσεβέσιν, ὡµολόγησε διατόρῳ φωνῇ τοῦ Κυρίου τὸ ὄνοµα, 
θριαµβεύσας καὶ διέλεγξας τὴν πλάνην αὐτῶν, µηδόλως 
πτοηθεὶς τυραννικὴν µανίαν καὶ ἰταµότητα, καὶ βασάνων 
ἐπιφοράς. Ἐπαλλήλοις δὲ ῥαβδισµοῖς σκληροῖς καὶ λίθων 
κρούσεσι, καὶ δεσµοῖς καὶ φυλακαῖς ἀκλόνητον φανείς, ἤνυσε 
τὸν δρόµον, σχισθεὶς τὰ σκέλη· ἐν φρουρᾷ γὰρ ὢν 
ἐγκάθειρκτος, καὶ ὑπερµέτρως, τυραννικῇ θηριωδίᾳ, τοὺς 
πόδας διατανυσθείς, διεῤῥάγη, καὶ εἰπῶν: Κύριε, εἰς χεῖράς Σου 
παρατίθημι τὸ πνεῦμά μου, ἐκοµίσατο τὸν τοῦ µαρτυρίου 
ἄφθαρτον στέφανον, ἅπαν δὲ τὸ δεσµωτήριον, ἐπὶ τῇ τελειώσει 
τοῦ Μάρτυρος, ἀῤῥήτου πέπλησται εὐωδίας. Ἔνθεν 
ἀπηνήναντο οἱ ἀντικείµενοι δοῦναι τοῖς Χριστιανοῖς τὸ 
µαρτυρικὸν σῶµα πρὸς ταφήν, ἀλλὰ σύραντες αὐτό, ἔῤῥιψαν ἔν 
τινι ξηρῷ φρέατι, ἐν τῇ περιοχῇ τῇ σηµερινῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος, 
ἐν ᾧ ῥιφθεὶς ἔστη ἐπὶ τῶν γονάτων ὁ Ἅγιος, τῇ δὲ ἐπιούσῃ 
νυκτί, φῶς θεῖον φανὲν ἐπὶ τοῦ φρέατος, αἰσχύνης πολλῆς 
ἐπλήρωσε τοὺς Ἀγαρηνούς· οἵτινες χώµασι καὶ ἄλλαις ὕλαις, ἐν 
µανίᾳ, ἐκάλυψαν τὸ φρέαρ, καὶ οὕτω τὸ θεῖον ἀποκέκρυπται 
καὶ ἀθλητικὸν σκῆνος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου 
Τὶ κοινὸν Εὐθύμιε σοὶ καὶ τῷ βίῳ; 

Πρὸς Ἀγγέλους ἄπαιρε τοὺς ξένους βίου. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων· Βάσσου, 
Εὐσεβίου, Εὐτυχίου καὶ Βασιλίδη  

Χεῖρας Βάσσου τέμνουσι χεῖρες δημίων, 
Χεῖρες βέβηλοι, χεῖρας ἡγιασμένας. 

Τμηθεὶς πέλυξιν Εὐσέβιος πᾶν μέλος, 
Τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν ἄτρωτος μένει. 

Εὐτύχιον διεῖλον εἰς μέρη τρία, 
θείως Θεοῦ Πρόσωπα τιμῶντα τρία. 
Ἀποῤῥαγῆναι μὴ θέλων Βασιλίδης, 

Μοίρας Ἀθλητῶν, ἐρράγη τὴν γαστέρα. 
 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύων· Ἰννᾶ, 

Πιννᾶ καὶ Ῥιμμᾶ  
Θάλψις δεχέσθω τοὺς Ἀθλητὰς τοῦ κρύους, 

Ἰννᾶν, Πιννᾶν, Ῥιμμᾶν τε τοὺς κρυσταλλίνους. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Πέτρου τοῦ τελώνου 
Καλεῖ σε Πέτρε Χριστὸς ἐκ τελωνίου, 

Πρὸς ἀρετὴν πρίν, νῦν δὲ πρὸς τρυφὴν πόλου. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Θύρσου καὶ 

Ἁγνῆς  
Θύρσος σὺν Aγνῇ Χριστὸν ἠγαπηκότες, 
Θάνατον ἠγάπησαν ἀσμένως πάνυ. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου βασιλέως Λέοντος 

Μακέλλης τοῦ Μεγάλου τοῦ Θρακός 
Ἄνακτα πιστὸν τὸν Λέοντα τὸν μέγαν, 

ἔστεψε Χριστὸς οὐρανοκράτωρ Ἄναξ. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἄννης τῆς 
Ῥωμμαίας 

Ἄννα ποθοῦσα τὸν νοητὸν νυμφίον, 
Αὐτῷ προσῆλθε διὰ τοῦ μαρτυρίου. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ὁσίων Εὐθυμίου τοῦ 
ἡσυχαστοῦ καὶ Λαυρεντίου τοῦ ἐγκλείστου. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου, 

ἀρχιεπισκόπου Τυρνόβου 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Πεττάι, τοῦ 
Ἱερομάρτυρος Ἐσθονίας 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τόμσκ. 
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ 

σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 
Ἡ σὴ Ἅγιε ὁµολογία ἤσχυνεν ἐχθρῶν τὰ πρόσωπα· ὅτι 

εὐτόλµῳ ψυχῇ, Χριστὸν ὡµολόγησας, καὶ χαίρων ἔφερες, τὰ 
ῥαβδίσµατα, καὶ τῆς εἱρκτῆς τὴν κάθειρξιν, Ζαχαρία 
Νεοµάρτυς. 

Μάρτυς ἔνθεος Χριστοῦ τοῦ Παντοκράτορος ὑστέροις ἔτεσιν, 
ὤφθης ἀθλήσας καλῶς· ἀνδρείως γὰρ ἤνεγκας, σκελῶν σου 
Ἅγιε, τὴν διάῤῥηξιν, καὶ τῶν ἐχθρῶν διέῤῥηξας, τὰς δυνάµεις 
Ζαχαρία. 

Ἤρθης Ἅγιε τελέσας τὸν ἀγῶνά σου πρὸς φῶς ἀνέσπερον, 
πρὸς οὐρανίους σκηνάς· ἐντεῦθεν πεπλήρωται, τὸ 
δεσµωτήριον, θείου Πνεύµατος, ὀσµῆς τῆς ὑπὲρ ἔννοιαν, τῆς 
σκηνούσης τοῖς Ἁγίοις. 

Θεοτοκίον. 
Νόµῳ Δέσποινα ὑπείξας νοΐ ἄφρονι ζωῆς τῆς χείρονος, 

κατεδουλώθην ἐχθρῷ· ἀλλὰ Σύ µε λύτρωσαι, τῆς καταθλίψεως, 
τούτου δέοµαι, καὶ τὴν ζωήν µου ἴθυνον, πρὸς µετάνοιαν 
γνησίαν. 

 
ᾨδὴ η΄. Παῖδας εὐαγεῖς. 

Γνώµῃ θεολήπτῳ ὑπεισῆλθες, Μαρτύρων τὸ ἱερὸν θεόφρον 
στάδιον, καὶ στεῤῥῶς ἐκραύγαζες, τοῖς τυράννοις Ἅγιε· 
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Χριστιανὸς εἰµί, σύνετε ἄνοµοι, τὸν θάνατον ἑκὼν δ’ ἀγάπην, 
δέχοµαι Κυρίου, Χριστοῦ τοῦ Βασιλέως. 

Ἔφερες ὀδύνας τὰς ἐκ ῥάβδων, καὶ λίθων τὰς δεινὰς πλήξεις 
ἐν τῷ σώµατι, ὥσπερ ἄλλου πάσχοντος, Ζαχαρία ἔνδοξε, 
ῥαγεὶς δὲ ἀπηνέστατα τὰ σκέλη Ἅγιε, ἀνῆλθες, πρὸς οὐράνιον 
δόξαν, κατηγλαϊσµένος, ὠς Μάρτυς νικηφόρος. 

Ῥώµῃ θεϊκῇ ἠγωνισµένος, στεφάνῳ ἀθανασίας 
κεκαλλώπισαι, τὸ δὲ θεῖον σκῆνός σου, ῥιφὲν ἐν τῷ φρέατι, φῶς 
θεῖον ἐπεσκίασεν ἐµφαῖνον ἅπασιν, ἣν εὕρηκας, οὐράνιον 
δόξαν, Μάρτυς Ζαχαρία, σὺν Ἀθλητῶν τοῖς δήµοις. 

Θεοτοκίον. 
Ἅγιον τεκοῦσα τῶν Ἁγίων, ὡς µόνη ὑπεραγία καὶ 

πανάµωµος, τὸν καθαγιάζοντα, ἡµᾶς θείᾳ χάριτι, Χριστὸν τὸν 
Παντοκράτορα Παντοβασίλισσα, ἁγίασον, καὶ κάθαρον Κόρη, 
δεινῶς µολυνθεῖσαν, ψυχήν µου ταῖς ἀπάταις. 

 
ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής. 

Σκέλη σου ῥαγείς, τὸν δρόµον ἐτέλεσας, τοῦ µαρτυρίου σου, 
Ζαχαρία ἔνδοξε, καὶ τῶν Μαρτύρων χορῖς ἠρίθµησαι, τὸ ἅγιον 
δὲ σκῆνός σου φέρον τὰ στίγµατα, τοῦ Σωτῆρος, φῶς θεῖον 
ἐδόξασε, τὸ ῥιφὲν ἀπηνῶς ἐν τῷ φρέατι. 

Ἴσον Ἀθληταῖς, τοῖς πάλαι διήνυσας, ἀγῶνα Ἅγιε, γνώµῃ 
οὐρανόφρονι, καὶ ἰσοστάσιος τούτων γέγονας, δόξῃ τῇ ὑπὲρ 
ἔννοιαν τοῦ Παντοκρατόρος, Ὃν δυσώπει, δοῦναι τοῖς τιµῶσί 
σε, Ζαχαρία εἰρήνην καὶ ἔλεος. 

Μνήµην τὴν σεπτήν, τῆς σῆς ἑορτάζουσα, Μάρτυς 
ἀθλήσεως, ἡ ἐνεγκαµένη σε, Ἀρταίων πόλις καλεῖται χαίρουσα, 
τὰς Πάτραις ἐν αἷς ἤθλησας, πρὸς εὐφροσύνην κοινήν, ἃς 
ἀπαύστως, Ζαχαρία φύλαττε, ἀσινεῖς χαλεπῶν περιστάσεων. 

Ὅλος τῷ φωτί, τῆς ἄνω λαµπρότητος, περιχεόµενος, 
Ζαχαρία Ἄγιε, τὸ νοῦ νοός µου σκότος διάλυσον, φωτὶ τῶν σῶν 
δεήσεων, καὶ τὸν παρόντα µου ὕµνον δέξαι, ὡς δῶρον 
εὐπρόσδεκτον, καὶ πταισµάτων µοι αἴτει τὴν ἄφεσιν. 

Θεοτοκίον. 
Ὕψιστον Θεόν, τεκοῦσα ἐν σώµατι τὸν ἀπερίγραπτον, 

κόσµον ἀναπλάττοντα, δι’ εὐσπλαγχνίαν τῆς παραβάσεως, τὸν 
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νοῦν µου Κόρη ὕψωσον πρὸς θεῖον ἔρωτα, καὶ παθῶν µου, 
κόπασον τὸν τάραχον, εἰρηναίαν ζωήν µοι παρέχουσα. 

 
Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Ἀρταίων πόλις Ἅγιε, πανηγυρίζει χαίρουσα, τὴν φωτοφόρον 
σου µνήµην, ᾀσµατικῶς σε τιµῶσα, ὡς γονον εὐκλεέστατον, 
καὶ Μάρτυρα ἀήττητον, Χριστοῦ τοῦ Παντοκράτορος· Ὃν 
Ζαχαρία δυσώπει, διδόναι κόσµῳ εἰρήνην. 

Θεοτοκίον. 
Ἁγνὴ θεοχαρίτωτε, εὐλογηµένη Δέσποινα, ἡ τετοκυῖα 

ἀφράστως, τὸν ὑπερούσιον Λόγον, πάσης ὀργῆς καὶ θλίψεως, 
καὶ βλάβης τοῦ ἀλάστορος, σκέπε τῇ Σῇ χρηστότητι, τοὺς 
ἀφορῶντας ἀπαύστως, πρὸς τὴν θερµήν Σου πρεσβείαν. 

 
Αἶνοι. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων. 

Ἀρταίων πόλις χορεύει ἐπὶ τῇ µνήµῃ σου, καὶ συγκαλεῖται 
πάντα, φιλοµάρτυρα δῆµον, ὑµνῆσαι Ζαχαρία τὴν ἱεράν, καὶ 
ἁγίαν σου ἄθλησιν, δι’ ἧς λαµπρῶς ἐδοξάσθης ὡς τοῦ Χριστοῦ 
Νεοµάρτυς ἐνθεώτατος. 

 
Ἐν Πάτραις Μάρτυς ἀθλήσας Χριστοῦ τῷ ἔρωτι, ὀφρὺν τὴν 

µαινοµένην, τῆς ἀπάτης καθεῖλες, θεόφρον Ζαχαρία 
µαρτυρικῇ, καὶ γενναίᾳ ἐνστάσει σου, καὶ τῶν στεφάνων τῆς 
δόξης ἐν οὐρανοῖς, ἠξιώθης ἀγαλλόµενος. 

 
Μαστίγων πεῖραν ὑπέστης στεῤῥῷ φρονήµατι, καὶ τῶν 

σκελῶν τὴν ῥῆξιν, τὴν ἐπώδυνον Μάρτυς· ἐντεῦθεν 
ἀνελήλυθας ἐν χαρᾷ, πρὸς τὴν ἄνω λαµπρότητα, καταβαλὼν 
Ζαχαρία τῶν δυσµενῶν, τὴν ἰσχὺν δυνάµει κρείττονι. 

 
Ὀσµῆς ἀῤῥήτου ἐπλήσθη τὸ δεσµωτήριον, ἡνίκα ἀπεδίδως, 

τὴν ψυχήν σου Κυρίῳ, καὶ φῶς τῷ σῷ λειψάνῳ ἀπ’ οὐρανοῦ, 
κατελθὸν πᾶσιν ἔδειξε, τῶν σῶν ἐπάθλων τὸ κλέος τὸ 
θαυµαστόν, Ζαχαρία καὶ λαµπρότητα. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 
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Τῇ µαρτυρικῇ ἐνστάσει, τῆς θείας ἀγάπης τὴν ἰσχύν, πᾶσιν 
ὑπέδειξας, Ζαχαρία θεόφρον· θεολήπτῳ γὰρ ψυχῇ, πρὸς τοὺς 
ἀγῶνας ἐχώρησας, θυµὸν τυράννων ὑπεριδών, καὶ σαρκὸς 
φθειροµένης µὴ φεισάµενος· καὶ νοµίµως ἀθλήσας, τὸ 
βραβεῖον τῆς νίκης ἐκοµίσω, παρὰ τοῦ ἀθλοθέτου Σωτῆρος. Διὸ 
Ἄρτα ἡ πατρίςν σου, ἀγαλλιᾶται τῇ δόξῃ σου, καὶ Πάτραι 
τιµῶσί σε, λαµρπυνθεῖσαι τοῖς ἄθλοις σου· αἷς δίδου ταῖς 
πρεσβείαις σου, εἰρήνην σταθεράν, καὶ θείους οἰκτιρµούς, 
Νεοµάρτυς ἔνδοξε. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 

Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις, παλάτιον καὶ θρόνος τοῦ 
Βασιλέως, Παρθένε πάνσεµνε, δι' ἧς ὁ λυτρωτής µου Χριστὸς ὁ 
Κύριος, τοῖς ἐν σκότει καθεύδουσιν ἐπέφανεν, Ἥλιος ὑπάρχων 
δικαιοσύνης, φωτίσαι θέλων οὓς ἔπλασε, κατ' εἰκόνα ἰδίαν χειρὶ 
τῇ ἑαυτοῦ. Διὸ Πανύµνητε, ὡς µητρικὴν παῤῥησίαν πρὸς αὐτὸν 
κεκτηµένη, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 

 
Μεγαλυνάριον. 

Χαίροις Νεοµάρτυς τοῦ Ἰησοῦ, Ἄρτης σεπτὸς γόνος, καὶ 
Πατρέων ὁ στηριγµός· χαίροις Ζαχαρία, Ἀγγέλων συµπολῖτα, 
µεθ’ ὧν ἡµῖν ἐξαίτει, τὸ θεῖον ἔλεος. 

 
 


