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ΙΟΥΛΙΟΥ 15!! 
ΚΗΡΥΚΟΥ & ΙΟΥΛΙΤΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΠΑΝΙΑ 

 (1891, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βεροίας) 
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

 

Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια γ΄ εἰς 
β’. Ἦχος δ'. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι. (Μηναίου)  

 

Νηπιόφρονα τύραννον, ἐν τελείῳ φρονήματι, ἀτελεῖ τε 
σώματι, μάρτυς Κήρυκε, ἀνδρειοφρόνως κατῄσχυνας· διὸ πρὸ 
βημάτων σε, ἀπηνῶς δικαστικῶν, καταβάλλει θανάτῳ σε, 
μνηστευόμενος, τὴν ζωὴν τὴν ἀγήρω, ἧς ἐπέβης, ἐν ἀτμίζοντι 
εἰσέτι, περιῤῥεόμενος αἵματι. 
 

Ὡς κατάκαρπος ἄμπελος, ταῖς ἀρδείαις τοῦ Πνεύματος, 
Ἰουλίττα ἔνδοξε, τὸν ἐκ σπλάγχνων σου, ἀναβλαστήσαντα 
Κήρυκον, προσάγεις θυόμενον, καὶ ληνοῖς μαρτυρικοῖς, ἀληθῶς 
ἐκθλιβόμενον, μεθ' οὗ βλύσασα, κατανύξεως οἶνον, τὰς καρδίας 
κατευφραίνετε τῶν πίστει, ἐπιτελούντων τὴν μνήμην ὑμῶν. 
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Αἰκισμοῖς ὁμιλήσασα, καὶ ποικίλαις κολάσεσιν, ἀνδρικῶς 
ὑπέμεινας Ἀξιάγαστε, τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐνορῶσα δέ, υἱοῦ τὴν 
τελείωσιν, τὸ μαρτύριον διπλοῦν, Ἰουλίττα διήνυσας· ὅθεν νέμει 
σοι, καὶ διπλοῦς τοὺς στεφάνους, ἀθλοθέτης, ὁ τὴν νίκην τοῖς 
ἀθλοῦσιν, παντοδυνάμως δωρούμενος. 
 

Δόξα... Ἦχος πλ. β' 
Δεῦτε καὶ θεάσασθε ἅπαντες ξένον θέαμα καὶ παράδοξον· Τίς 

ἑώρακε νήπιον, τριετῆ ὄντα, τύραννον αἰσχύναντα; ὢ τοῦ 
θαύματος! Μητέρα ἐθήλαζε, καὶ τιθηνούμενος τῇ γαλουχῷ ἐβόα· 
Μὴ πτοοῦ μῆτέρ μου, τὰς ἀπειλὰς τοῦ δεινοῦ κοσμοκράτορος· 
Χριστὸς γὰρ ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῶν πιστευόντων εἰς αὐτόν. 
 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Τίς μη μακαρίσει σε… 

 

Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενον καὶ τὰ 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 ἐν 
αὐτοῖς, ἤ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀκουστὰ ποιήσει ὑμῖν; Ἀγαγέτωσαν τοὺς 
μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν, καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. 
Γίνεσθέ μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς 
ὃν ἐξελεξάμην· ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε, καὶ συνῆτε, ὅτι ἐγώ 
εἰμι. Ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεός, καὶ μετ᾿ ἐμὲ οὐκ 
ἔσται. Ἐγώ εἰμι 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 Θεὸς ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς ἐγώ 
εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν μου ἐξαιρούμενος. Ποιήσω, 
καὶ τίς ἀποστρέψει αὐτό; Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ 
λυτρούμενος ὑμᾶς, ὁ Ἅγιος Ἰσραήλ. 
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Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. Γ΄. 1-9). 
Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄψηται αὐτῶν 

βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη 
κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ’ ἡμῶν πορεία σύντριμμα· οἱ δε 
εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθώσιν, 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’ 
αὐτῷ, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν 
αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν 
τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. Ε΄. 15-23 & ΣΤ΄, 1-
3). 

Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ 
φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον 
τῆς εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου· 
ὅτι τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ 
αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει τὴν 
κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν· ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνης, καὶ 
περιθήσεται κόρυθα, κρίσιν ἀνυπόκριτον· λήψεται ἀσπίδα 
ἀκαταμάχητον, ὁσιότητα· ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς 
ῥομφαῖαν· συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. 
Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου 
τόξου τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου 
θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν 
ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως. 
Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, καὶ ὡς λαίλαψ ἐκλικμήσει 
αὐτούς. Καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία 
περιτρέξει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς, καὶ 
συνέτε· μάθετε, δικασταὶ περάτων γῆς. Ἐνωτίσασθε οἱ 
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κρατοῦντες πλήθους, καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν. Ὅτι 
ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν, καὶ ἡ δυναστεία παρὰ 
Ὑψίστου. 
 

Εἰς τὴν Λιτήν. Ἦχος α΄. 
Σήμερον ἀνέτειλεν, ὑπὲρ τῶν ἑωσφόρων, ἡ σεβάσμιος 

πανήγυρις, τῶν Ἀθλοφόρων τοῦ Χριστοῦ, Κηρύκου τε καὶ 
Ἰουλίττης, ὡς καταυγάζων τοὺς πιστούς, ἀκτῖσι τῶν ἰάσεων, καὶ 
μαρτυρίου ταῖς λαμπρότησι. Δεῦτε οὖν φιλέορτοι τῶν τὴν μνήμην 
τελοῦντες, χαρμονικῶς συνεορτάσωμεν, καὶ εὐσεβῶς 
ἀναβοήσωμεν· καλλίνικοι Μάρτυρες, ὡς ἔχοντες παῤῥησίαν, πρὸς 
τὸν οἰκτίρμονα Θεόν, πρεσβεύσατε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Ἦχος β΄. 
Χαῖρε καὶ εὐφραίνου, πόλις Ἱκονιέων, τὰ σπάργανα κατέχουσα 

τῶν Ἀθλοφόρων τοῦ Χριστοῦ, Κηρύκου τοῦ παμμάκαρος, καὶ 
Ἰουλίττης τῆς σοφῆς, καὶ πανηγύριζε φαιδρῶς, τὴν θείαν ἄθλησιν 
αὐτῶν, ὅτι καθεῖλον τὸν βελίαρ, τοῦ Σταυρωθέντος χάριτι, καὶ 
τῶν Ταρσέων τὰ σεβάσματα, ἀσεβῶν ποσὶν κατεπάτησαν, καὶ 
ἐναθλήσαντες γενναίως, τὸν τῆς ἀθλήσεως στέφανον, ἀξίως 
ἐκομίσαντο, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν. 
 

 

 

 

 

Δόξα. Ἦχος δ΄. Ἀνατολίου. 
Ψάλλου τέρπου καὶ εὐφραίνου Ἰκονιέων ἡ πόλις, ὅτι ἐκ σοῦ 

ἐβλάστησε καρπὸς εὐκλεής, Ἰουλίττα ἡ πάνσοφος καὶ καλλίνικος 
Μάρτυς. Καὶ ἐξ αὐτῆς ὁ τίμιος παῖς Κήρυκος ὁ φερώνυμος, πασῶν 
γὰρ μηχανὴν τοῦ τυράννου βελίαρ, ἀνδρικῶς καταπατήσαντες, 
τοὺς στεφάνους τῆς νίκης ἀξίως ἐκομίσαντο, κηρύξαντες λαοὶ 
σέβεσθε καὶ προσκυνεῖν τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ὅθεν καὶ ἡμᾶς 
παῤῥησία βοῶμεν, τῷ αὐτοὺς δοξάσαντι Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, 
ῥυσθῆναι τῷ κόσμῳ καὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἀναγκῶν ἡμῶν Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, 

καὶ τεκοῦσα τὸν τῶν ὅλων Ποιητήν, ἵνα πάντες κράζωμέν σοι· 
χαῖρε ἡ μόνη προστασία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος πλ. Δ΄. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος. 
Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος, ὁ τριετὴς γαλουχῶν, τὴν Τριάδα 

ἐκήρυξε, σὺν Μητρὶ τῇ θεόφρονι, καὶ τὸν τύραννον ἤσχυνε, καὶ 
ἐναθλήσας, χαίρων ἀπήλειφε, τῆς νίκης στέφος, παρὰ Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ, ὦ παριστάμενος, ἱκέτευε πάντοτε, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν τὴν 
ἱερὰν αὐτοῦ τελούντων ἄθλησιν. 
 

Στ.: Θαυμαστὸς ὁ Θεός, ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 
Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος, ἡ Ἀθληφόρος Χριστοῦ, ὡς ἐλαία 

κατάκαρπος, ἐν ἀγκάλαις φέρουσα, Ἰουλίττα τὸν Κήρυκον, ἐν τῷ 
σταδίῳ καθομολόγησε, ἀνδρειοφρόνως, τὸν πάντων Κύριον, καὶ 
ἐναθλήσασα, σὺν υἱῷ θεόφρονι, στέφος διπλοῦν, χαίρουσα 
ἀπείληφε, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. 
 

Στ.: Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 
Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος, ὡς ἁγία δεκτά, καὶ τερπνότατα 

σφάγια, Ἰουλίττα Κήρυκος, σταθερῶς ἐναθλησάντες, τῷ πάντων 
Κτίστῃ προσηνηνέχθησαν, καὶ νῦν ἀξίως ἀναπαυόμενοι, σὺν 
Ἀθληταῖς ὁμοῦ, καὶ Ἀγγέλων τάξεσι ἐν οὐρανοῖς, πάντοτε 
πρεσβεύουσι, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ' 
Ὁ τριετὴς τὴν Τριάδα ἐκήρυττε, καὶ γαλουχῶν τὴν μητέρα 

ἐστήριζε. Παῦσον ὦ μῆτέρ μου, τὸν ὀδυρμὸν τῶν δακρύων, 
ἄνωθεν ὁ Κτίστης βλέπει, καὶ σῴζει τὰς ψυχάς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ 
λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 
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Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. 
Τὴν αἰώνιον ζωήν, ἀπολαυοῦσαι ποθοῦσαι, ἡ Μάρτυς σου 

Χριστέ, Ἰουλίττα προθύμως, τοὺς πόνους καθυπήνεγκας, διὰ σὲ 
τῆς ἀθλήσεως, σὺν Κηρύκῳ τε, τῷ τριετεῖ ταύτης τέκνῳ· ὦν 
δεήσεσι, τοὺς προσκυνοῦντάς σε ῥῦσαι, ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 
 

 

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 

Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν, κάθισμα. Ἦχος α΄. Τὸν τάφον Σου 
Σωτήρ. 

Τὸν Κήρυκον πιστοί, σὺν μητρὶ Ἰουλίττα, τοὺς Μάρτυρας 
Χριστοῦ, καὶ σεπτοὺς Ἀθλοφόρους, τιμήσωμεν ἐν ᾄσμασι, καὶ 
πιστῶς μακαρίσωμεν, ὅτι ἤθλησαν, ὑπὲρ τοῦ πάντων Δεσπότου, 
καὶ ἐδέξαντο, ἐν οὐρανοῖς τοὺς στεφάνους, καὶ θαύματα βρύουσι.  

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἐλπὶς χριστιανῶν, Παναγία Παρθένε, ὅν ἔτεκες Υἱόν, ὑπὲρ 

νοῦν τε καὶ λόγον, ἀπαύστως ἱκέτευε, σὺν ταῖς ἄνω δυνάμεσι, 
δοῦναι ἄφεσιν, λογισμῶν ἡμῖν πάσι, καὶ διόρθωσιν, βίου τοῖς 
πίστει καὶ πόθῳ, ᾀεὶ σὲ δοξάζουσι. 
 

Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν, κάθισμα. Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα. 
Τὸν θεῖον Κήρυκον, νῦν εὐφημήσωμεν, σὺν τῇ μητρὶ αὐτοῦ, τῇ 

χριστομάρτυρι, ὅτι ἐνήθλησαν στεῤῥῶς, καὶ πλάνην τὴν τῶν 
εἰδώλων, καὶ τὸ θράσος ἔλυσαν, τοῦ τυράννου τὸ ἄθεον, καὶ νῦν 
εὐφραινόμενοι, σὺν Ἀγγέλοις καὶ Μάρτυσι, πρεσβεύουσι Χριστῷ 
τῷ Θεῷ, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τὴν ἀπειρόγαμον, καὶ πάντων Δέσποινα, τὴν ὑπερέχουσαν, 

πάσης τῆς κτίσεως, τὴν τὸν ἀσώματον Θεόν, τεκοῦσαν 
ἀνερμηνεύτως, ἄνθρωπον γενόμενον, ἵνα σώσῃ τὸν ἄνθρωπον, 
πάντες ἀνυμνήσωμεν, καὶ πιστῶς μακαρίσωμεν, διὸ σὺν τῷ 
Ἀγγέλῳ βοῶντες· χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. 
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Οἱ ἀναβαθμοί· 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, ζήτει εἰς τὸν Ὄρθρον τοῦ Ἁγίου 
Δημητρίου. 

 

Δόξα: Ταῖς τῶν Ἀθλοφόρων…  
 

Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου… 
 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. Β΄. Στ.: Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με ὁ Θεός… 

Δεῦτε τῶν ὀρθοδόξων τὰ πλήθη, εὐσεβῶς πανηγυρίσωμεν, 
τὴν μνήμην τῶν Ἀθλοφόρων, ὅτι ἐβλάστησαν ὡς ἄνθη, τῇ 
ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ, καὶ διέλαμψαν ὡς ἀστέρες ἐν τῷ τῆς 
πίστεως στερεώματι, διὰ τῆς στεῤῥᾶς αὐτῶν ὁμολογίας, καὶ 
παθημάτων τῆς ἀθλήσεως, καὶ νῦν ἐν παῤῥησίᾳ, τῷ θείῳ θρόνῳ 
παριστάμενοι, ἐκτενῶς πρεσβεύουσι, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

 

Οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου ὁ μικρὸς παρακλητικός εἰς στ΄· καὶ 
τῶν Ἁγίων εἰς η΄. 

Καὶ τῶν Ἁγίων ὁ παρών τοῦ Μηναίου, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς: 
Κήρυκον ὑμνῶ σὺν τῇ τεκούσῃ προφρόνως. Ἰωσήφ. 
 

ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. δ'. Ὑγρὰν διοδεύσας. 
Κηρύξαντες Λόγον τὸν ἐκ Πατρός, σαφῶς γεννηθέντα, 

σαρκωθέντα τε ἐκ μητρός, μάρτυρες τῶν τούτου παθημάτων, διὰ 
παθῶν καὶ θανάτου γεγόνατε. 

 

Ἡ ἔνθεος Μάρτυς ὡς φωταυγής, σελήνη συνοῦσα, τῷ Ἡλίῳ 
τῷ ἐξ αὐτῆς, τεχθέντι Κηρύκῳ πᾶσαν κτίσιν, ταῖς τῶν θαυμάτων 
ἀκτῖσι φωτίζουσι. 
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Ῥεόντων ἠλλάξω τὰ μηδαμῶς, κινούμενα Μάρτυς, καὶ 
ἀγκάλαις τὸν σὸν υἱόν, φέρουσα σὺν τούτῳ τῶν ἀνόμων, καὶ 
διαβόλου τὴν πλάνην ἠμαύρωσας. 

 

Ὑπάρχουσα γένους περιφανοῦς, διὰ μαρτυρίου, καὶ βασάνων 
πολυειδῶν, μάρτυς Ἰουλίττα Βασιλέως, τοῦ ἀθανάτου θυγάτηρ 
γεγένησαι. 

Θεοτοκίον 

Κατήργηται θάνατος διὰ σοῦ, καὶ ᾍδου τὸ κέντρον, ἠφανίσθη 
Μήτηρ ἁγνή· σὺ γὰρ τὸν ἀθάνατον Δεσπότην, θανατωθέντα σαρκὶ 
ἀπεκύησας. 
 

ᾨδὴ γ'. Οὐρανίας ἁψῖδος. 
Οὐρανίων θαλάμων καὶ φωταυγοῦς λήξεως, διαιωνιζούσης τε 

δόξης κατηξιώθητε, Μάρτυρες ἔνδοξοι, τοῦ διαβόλου τὰ κέντρα, 
πόνοις τῆς ἀθλήσεως, ἐξαφανίσαντες. 

 

Νεοττὸς ὡς ὡραῖος περιστερᾶς σώφρονος, ταύτην ἐμιμήσω τῷ 
πλάνῳ ἀντιταττόμενος, ἔνδοξε Κήρυκε, θωπευτικῶς προσελθόντι, 
καὶ συλῆσαι σπεύδοντι, σὲ τὸν ἀήττητον. 

 

Ὑπερήφανον ὄφιν εἰς οὐρανοὺς θέμενον, στόμα καὶ τὴν γῆν 
ἐξαλείφειν κατακαυχώμενον, νήπιον ἄκακον, τῇ τοῦ Σταυροῦ 
πανοπλίᾳ, παντελῶς ἠδάφισε, καὶ ἐξηφάνισε. 

Θεοτοκίον 

Μὴ κενώσας τοὺς κόλπους τοὺς πατρικούς Ἄχραντε, Λόγος ὁ 
τὸ πᾶν οὐσιώσας σοῦ τὴν πανάμωμον, γαστέρα ᾤκησε, καὶ σὰρξ 
ἀτρέπτως ὡράθη, καὶ βροτοὺς ἐθέωσεν, ὁ ὑπερούσιος. 
 

Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ'. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Φιλομάρτυρες δεῦτε τοὺς νοητούς, μαργαρίτας Κυρίου καὶ 

ἀθλητάς, Κήρυκον ὑμνήσωμεν, καὶ τὴν τούτου μητέρα· τῇ τριετεῖ 
γὰρ τοῦτον ἐκθρέψασα γάλακτι, τῷ Θεῷ θυσίαν, προσήγαγεν 
ἄμωμον· ὅθεν καὶ τῆς νίκης, σὺν αὐτῷ τοὺς στεφάνους, ἐδέξατο 
ἄνωθεν, καὶ Χριστῷ συναγάλλονται, πρὸς οὓς πίστει βοήσωμεν· 
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Πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 
δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην ὑμῶν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Παναγία Παρθένε Μῆτερ Θεού, τῆς ψυχῆς μου τὰ πάθη τὰ 

χαλεπά, ἰάτρευσον δέομαι, καὶ συγγνώμην παράσχου μοι, τῶν 
ἐμῶν πταισμάτων, ἀφρόνως ὧν ἔπραξα, τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, 
μολύνας ὁ ἄθλιος, οἴμοι τι ποιήσω, ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἠνίκα οἱ 
Ἄγγελοι, τὴν ψυχήν μου χωρίζουσιν, ἐκ τοῦ ἀθλίου μου σώματος, 
τότε Δέσποινα, βοήθειά μοι διδῶς, καὶ προστάτης θερμότατος, σὲ 
γὰρ ἔχω ἐλπίδα, ὁ ἀνάξιος δοῦλός σου. 

 

 

 

 

ᾨδὴ δ'. Εἰσακήκοα Κύριε. 
Νηπιάζοντι σώματι, καὶ τελειοτάτῳ Μάρτυς φρονήματι, τὸν 

ἀρχέκακον κατέβαλες, τὸν τὴν πονηρίαν κακουργήσαντα. 
 

Ὡς κατάκαρπος ἄμπελος, μάρτυς Ἰουλίττα βότρυν ἐξήνθησας, 
τὸν γενναῖον ὄντως Κήρυκον, μαρτυρίου γλεῦκος ἀποστάζοντα. 

 

Συμπαθῶς ἐνητένιζες, οἷά περ ἀμνὰς ἀρνίῳ τῷ Μάρτυρι, 
Ἰουλίττα ἀξιάγαστε, σφαγιαζομένη μάρτυς ἔνδοξε. 

 

Ὑπερήφανον τύραννον, θείᾳ ταπεινώσει περιφραττόμενοι, 
Ἀθλοφόροι κατεβάλετε, καὶ στεφάνους νίκης ἐκομίσασθε. 

Θεοτοκίον. 
Νόμοι φύσεως Πάναγνε, ἐν τῇ ὑπὲρ φύσιν κυοφορίᾳ σου· 

ἐναλλάττονται, τὸν Πλάστην γάρ, ὑπὲρ νοῦν λόγον ἀπεκύησας. 
 

ᾨδὴ ε'. Ἵνα τὶ με ἀπώσω. 
Τεινομένη θεόφρον, μάστιξι τὸ σῶμά σου δαπανωμένη τε, τῆς 

φθορᾶς τὸ πάχος ἐξεδύσω, στολὴν ἐνεδύσω δέ, ἣν ὁ ἐκ 
Παρθένου, Μονογενὴς σάρκα φορέσας, τοὺς ἀνθρώπους θεώσας 
ἐνέδυσεν. 
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Ἐγυμνώθης τὸ σῶμα, Μάρτυς παναοίδιμε καταφρονήσασα, 
σαρκικῆς αἰσχύνης, καὶ ἐχθρὸν τὸν τὴν Εὔαν γυμνώσαντα, 
Ἰουλίττα πάλαι, καρτερικῶς ἀνδρισαμένη, αἰωνίαν αἰσχύνην 
ἐνέδυσας. 

 

Κεφαλὴν ἐκτμηθεῖσα, κάραν τὴν τοῦ ὄφεως Μάρτυς 
συνέθλασας, στερηθεῖσα πλούτου, τὸν οὐράνιον ὄλβον 
κεκλήρωσαι, μὴ σαλευομένην, παραλαβοῦσα βασιλείαν, μετὰ 
πάντων Μαρτύρων Πανεύφημε. 

Θεοτοκίον 

Ὁ Θεοῦ Θεὸς Λόγος, σάρκα ἀνελάβετο ἔννουν καὶ ἔμψυχον, ἐκ 
σοῦ Παναγία, καὶ δι' οἶκτον ἐγένετο ἄνθρωπος, καὶ ἐθέωσέ με, τὸν 
παραβάσει ἀπωσθέντα, ὃν ἱκέτευε σῶσαι τὰ σύμπαντα. 
 

ᾨδὴ ς'. Τὴν δέησιν ἐκχεῶ. 
Ὑπέπλευσαν, τῶν ἀπείρων βασάνων, οἱ πανεύφημοι τὸ 

ἄστατον ὕδωρ, τῇ τοῦ Σταυροῦ, κυβερνήσει καὶ ὅρμῳ, 
γαληνοτάτῳ σαφῶς προσωρμίσθησαν, βυθίσαντες τὸν Φαραώ, 
τὸν ἀόρατον αἵματος ῥεύμασι. 

 

Σκιρτᾶ σε, Ἰκονιέων ἡ πόλις, θρεψαμένη, καὶ κομπάζει τῇ 
μνήμῃ, σοῦ τῇ σεπτῇ, ἡ Ταρσὸς Ἰουλίττα· τοῦ μαρτυρίου ἐν ταύτῃ 
γὰρ ἤνυσας, τὸ στάδιον σὺν τῷ υἱῷ, καὶ στεφάνων τῆς νίκης 
ἠξίωσαι. 

 

Ἠλόγησας, πολυπλόκων βασάνων, καὶ τρυγὼν ὡραιοτάτη 
ἐδείχθης, σὺν νεοττῷ, ἀναπτᾶσα καὶ πάντων, ὑπεραρθεῖσα 
παγίδων τοῦ ὄφεως, Πανεύφημε καὶ εἰς μονάς, οὐρανίους 
πανσόφως κατέπαυσας. 

Θεοτοκίον 

Προῤῥίζους, τῷ τμητικῷ σου δρεπάνῳ, τῆς πρεσβείας 
ἐναπόκοψον Κόρη, τοὺς πονηρούς, λογισμοὺς τῆς ψυχῆς μου, καὶ 
καρποφόρον ἀνάδειξον δέομαι· ἁπάντων γὰρ τὸν φυτουργόν, τὸν 
Θεὸν καὶ Σωτῆρα ἐκύησας. 
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Κοντάκιον Ἦχος δ'. Ἐπεφάνης σήμερον. 
Ἐν ἀγκάλαις φέρουσα, ἡ χριστομάρτυς, Ἰουλίττα Κήρυκον, ἐν 

τῷ σταδίῳ μητρικῶς, ἀγαλλομένη ἐκραύγαζε· Σὺ τῶν Μαρτύρων, 
Χριστὲ τὸ κραταίωμα. 

Ὁ Οἶκος 

Τὸν νοῦν μου φώτισον, Χριστὲ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου, ὅπως 
ἐπαξίως ἐξισχύσω ὑμνῆσαι τοὺς Ἁγίους σου, καὶ τοὺς ἀγῶνας 
ἐξειπεῖν· Ποία δὲ γλῶσσα ἐκλαλῆσαι δυνήσεται τοὺς ἄθλους, οὓς 
ὑπέμειναν, καὶ τὰ ἔπαθλα; Διὸ οὖν σοι προσπίπτω φιλάνθρωπε· 
Ἄνεσιν παράσχου τῇ ἀθλίᾳ νῦν ψυχῇ μου, δωρούμενός μοι καιρὸν 
μετανοίας· εἰς τοῦτο γὰρ ἑκὼν ἔλαβες σάρκα, ἵνα πάντας πρὸς 
ζωὴν ἐπαναγάγῃς, ἧς οἱ Ἀθληταὶ τυχόντες, ἀπαύστως μέλπουσι· 
Σὺ τῶν Μαρτύρων Χριστὲ τὸ κραταίωμα. 
 

Συναξάριον. 
Τῇ ΙΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 

Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης. 
 

Ἰουλίττα σύναθλος υἱῷ Κηρύκῳ, 
Ἡ λαιμότμητος τῷ κάραν τεθλασμένῳ, Πέμπτῃ. 

Ἰουλίτταν δεκάτῃ τάμον, υἷα δ' ἔαξαν. 
 

Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, ὁρμωμένη ἐξ 
Ἰκόνιου· διὰ δὲ τὸν ἐπικρατοῦντα διωγμὸν ἐκεῖσε, τὸν ἀοίδιμον 
Κήρυκον τριετῆ ὑπάρχοντα λαβοῦσα, καταλαμβάνει τὴν 
Σελεύκειαν. Εὑροῦσα δὲ κἀκεὶ τὴν αὐτὴ κατὰ τῶν χριστιανῶν 
κίνησιν, ἔρχεται ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἐν ᾗ Ἀλέξανδρός τις 
ἡγεμών, ὡμὸς καὶ θηριώδης τὸν τρόπον, τοὺς τὸν Χριστὸν 
ἐπικαλουμένους ἐτιμωρεῖτο, ὑφ’ οὗ ἡ Μάρτυς συλληφθεῖσα 
ᾐκίζετο. Ἐκπασθέντος δὲ ἐξ αὐτῆς τοῦ παιδός, σπεύδων ὁ 
ἡγέμων κολακείαις αὐτὸν πρὸς ἑαυτὸν ἐφελκύσαι, καὶ μὴ 
δυνηθείς, τῇ μητρὶ μόνον αὐτοῦ ἀτενὲς ἐνορῶντος, καὶ 
ὑποψελλιζούσῃ τῇ φωνῇ τὸ τοῦ Χριστοῦ ἐπικαλουμένου ὄνομα, 
καὶ τελευταῖον, λὰξ κατὰ τῆς γαστρὸς τοῦ ἡγεμόνος ὡς εἶχεν 
ἐντείναντος, ὀργισθεὶς ἐκεῖνος, κατὰ τῶν βαθμίδων τοῦ βήματος 
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ἔῤῥιψεν αὐτόν, ὅς τῇ ἐκεῖσε προσκούσει τὸ κρανίου συντριβεὶς 
τὴν μακαρίαν ἀφῆκε ψυχήν. Ἡ δὲ Ἁγία Ἰουλίττα, μετὰ πολλὰς τὰς 
βασάνους μὴ πεισθεῖσα ταὸν Χριστὸν ἐξομώσασθαι, ἀπετμήθη τὴν 
κεφαλήν, καὶ τὸ στέφανον ἔλαβε τῆς ἀθλήσεως.  
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λολλιανοῦ. 
Ποσὶ προθύμοις ἔδραμε τρίβον τέλους. 
Ὁ Λολλιανός, οὗ ποσίκρουστον τέλους, 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀβουδίμου. 
Ἀβουδίμῳ μάχαιρα πρόξενος τέλους, 

Αὕτη δὲ τούτῳ πρόξενος καὶ τοῦ στέφους. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου τοῦ 
ἰσαποστόλου, βασιλέως τῆς Ῥωσίας. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας Κάρας τῆς Ὁσίας 
Ματρώνας τῆς Χιοπολίτιδος. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 

ᾨδὴ ζ'. Παῖδες Ἑβραίων. 
Ῥάβδοις συντρίβων σου τὸ σῶμα, ὁ παράνομος θεόφρον 

Ἰουλίττα, λογισμοῦ τὸ στεῤῥόν, ἐσάλευσεν οὐδόλως· ῥάβδον καὶ 
γὰρ δυνάμεως, τὸν Σταυρὸν Χριστοῦ κατεῖχες. 

 

Ὄμβροις αἱμάτων ἐκχυθεῖσιν, ἐγκατέσβεσαν τὸ πῦρ τῆς 
ἀθεΐας, οἱ Χριστοῦ Ἀθληταί, κραυγάζοντες προθύμως· Εὐλογητὸς 
εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 

Φέρουσα Μάρτυς ἐν ἀγκάλαις, ὃν ἐκύησας ἐπέστης τῷ 
σταδίῳ, καὶ διπλοῦν τὸν καλόν, ἐτέλεσας ἀγῶνα, ἀναβοῶσα, 
Κύριε· ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Θεοτοκίον 

Ῥήμασι σοῖς ἀκολουθοῦντες, μακαρίζομεν γενεαὶ πᾶσαι Κόρη, 
μακαρίου Θεοῦ, Μητέρα σε δειχθεῖσαν, τοὺς εἰς αὐτὸν 
πιστεύοντας, μακαρίους ἐκτελοῦντα. 
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ᾨδὴ η'. Νικηταὶ τυράννου. 
Οἱ φαιδροὶ ἀστέρες, ἐν τῷ στερεώματι τῆς Ἐκκλησίας, 

ἀπλανῶς πηχθέντες, καὶ τὴν γῆν τοῖς θαύμασι φωταγωγοῦντες, 
εὐσεβῶς τιμῶνται, ὑπὸ πάντων σήμερον, τῶν ὑμνολογούντων, 
Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 

Νέον ὥσπερ κλάδον, ῥίζα θεοφύτευτος οὖσα θεόφρον, τὸν 
σεπτόν σου γόνον, φέρουσα, ἐμάρανας τῆς ἀσεβείας, τὰ φυτὰ 
βοῶσα, σὺν αὐτῷ καὶ λέγουσα· Σὲ ὑπερυψοῦμεν, Χριστὲ εἰς τοὺς 
αἰῶνας. 

 

Ὥσπερ μόσχον νέον, δάμαλις ὑπάρχουσα ὡραιοτάτη, Ἰουλίττα 
φέρεις, Κήρυκον τὸν ἔνδοξον θυσίαν ζῶσαν, τῷ ἐκ τῆς Παρθένου 
ἀμνῷ ἀνατείλαντι, καὶ σφαγιασθέντι, δι' ἄκραν εὐσπλαγχνίαν. 

Θεοτοκίον 

Σαρκωθεὶς ὁ Λόγος, ἐκ τῶν Παναχράντων σου αἱμάτων Κόρη, 
τοὺς προνενευκότας, πρὸς τὰ ἀλογώτατα τῆς σαρκὸς πάθη, 
ἐπιγνώσει θείᾳ, ἐθέωσεν ἄχραντε· Ὃν ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας. 
 

ᾨδὴ θ'. Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή. 
Ἴαμα φέρει ἡ σορός, τῶν ἐνδόξων, Ἀθλοφόρων τῇ χάριτι, τοῦ 

θείου Πνεύματος, ἐπαρδομένη, δεῦτε ἀρύσασθε, καὶ ἁγιάσθητε 
ψυχάς, καὶ νόσων καθάρθητε, οἱ φιλομάρτυρες, τὸν δοτῆρα τῶν 
καλῶν μεγαλύνοντες. 

 

Ὡς ῥόδα ταῖς μαρτυρικαῖς, ἐξηνθήσατε κοιλάσι Μακάριοι, ὡς 
κρίνα εὔοσμα, ὡς Παραδείσου θεῖα βλαστήματα, μυρεψικὴν ὡς 
ἀληθῶς, στάζοντα τερπνότητα, καὶ τῶν πιστῶν τὰς ψυχάς, 
εὐωδίᾳ μυστικῇ κατευφραίνοντα. 

 

Στίγμασι τοῖς μαρτυρικοῖς, ὡραιώθητε καλλίνικοι Μάρτυρες, 
καὶ τοῖς Ἀγγέλοις σαφῶς, ὁμοιωθέντες Θεῷ παρίστασθε, νίκης 
διάδημα τερπνόν, λαμπρῶς περικείμενοι, καὶ τοῖς τιμῶσιν ὑμᾶς, 
ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν ἐξαιτούμενοι. 
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Ἡ Μάρτυς οἷά περ ἀμνάς, ὥσπερ ἄρνα τὸν υἱὸν αὐτῆς 
φέρουσα, λύκων ἀνάλωτος, μέσον διῆλθε, καὶ εἰς οὐράνιον, 
μάνδραν ἐσκήνωσεν ἀεί. Τούτων παρακλήσεσι, Κύριε σῶσον 
ἡμᾶς, τοὺς αὐτῶν τὴν ἱερὰν μνήμην σέβοντας. 

Θεοτοκίον 

Φώτισον πύλη τοῦ φωτός, τὴν τυφλώττουσαν ψυχήν μου τοῖς 
πάθεσι, καὶ πονηροῖς λογισμοῖς, ἀμαυρωθεῖσαν καὶ 
κινδυνεύουσαν, καὶ ἐξελοῦ με πειρασμῶν, κινδύνων καὶ θλίψεων, 
ἵνα δοξάζω σε, τὴν ἐλπίδα τῶν πιστῶν καὶ κραταίωμα. 

 

 

Ἐξαποστειλάριον. Ἐν πνεύματι τῷ Ἱερῷ. 
Τὴν ἡλικίαν ἀτελής, ἐν φρονήσει τελείᾳ, ὑπῆρξας 

θαυμαστότατα, Κήρυκε Ἀθλοφόρε, σὺν μητρί τε γαλουχῷ, 
Ἰουλίττῃ ἤρασθε, τὸ τῆς ἀθλήσεως στέφος, μετὰ πάντων Ἁγίων, 
ὧν ταῖς πρεσβείαις καὶ ἡμεῖς, τύχοιμεν τοῦ ἐλέους. 

Θεοτοκίον 

Χαῖρε παλάτιον τερπνόν, Χαῖρε θρόνε Κυρίου, Χαῖρε σκῆπτρον 
πανθαύμαστον, Χαῖρε κούφη νεφέλη, χρυσοῦν θυμιατήριον, Χαῖρε 
Μήτηρ ἄχραντε, τοῦ Βασιλέως καθέδρα, Χαῖρε εὔδιε λιμήν, καὶ 
προστάτις ἁπάντων, Θεοκυῆτορ Παρθένε. 

 

Εἰς τοὺς Αἴνους, ἱστῶμεν Στίχους δ' καὶ ψάλλομεν Στιχηρά. 
Ἰδιόμελα.  

Ἦχος α' Γερμανοῦ 

Τὸν γενναῖον Ἀθλητήν, καὶ κήρυκα τῆς πίστεως, σὺν μητρὶ 
θεόφρονι, ἐπαξίως μακαρίσωμεν· οὗτοι γὰρ καρτερῶς 
ἐναθλήσαντες, τὸν ἀρχέκακον ἐχθρόν, τῇ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, 
ἀνδρείως κατέβαλον. Διὸ στεφάνους ἔλαβον παρὰ τοῦ ἀθλοθέτου 
Θεοῦ, καὶ πρεσβεύουσιν αὐτῷ, ἐν παῤῥησίᾳ ἀκαταπαύστως, 
σωθῆναι τοὺς ἐν πίστει ἀνυμνοῦντας, τὴν ἱερὰν αὐτῶν ἄθλησιν. 
(Δίς) 
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Ἦχος β' Βυζαντίου 

Δεῦτε πιστοί, τοῖς ἐπαίνοις συνελθόντες, στέψωμεν δυάδα 
παναγίαν, Τριάδος σέβας κατέχουσαν· τῶν γὰρ εἰδώλων τὴν 
πλάνην, καὶ τῶν τυράννων τὴν ἀπόνοιαν, τοῖς ἑαυτῶν ποσὶ 
κατεπάτησαν. Τούτους ἀνευφημοῦντες ἀνακράξωμεν, λέγοντες· 
Χαίροις Ἰουλίττα πανσεβάσμιε, ἡ τὴν γυναικείαν ἀσθένειαν 
ἀποῤῥιψαμένη, καὶ ἀνδρικῶς ἀγωνισαμένη. Χαίροις Κήρυκε 
παμμακάριστε, ὁ τριετὴς τῇ ἡλικίᾳ, καὶ τὸν πολυμήχανον ἐχθρὸν 
καταβαλών. Χαίρετε το ἡμέτερον κλέος καὶ καύχημα, τῶν ἐν 
πίστει ἑορταζόντων τὴν ἱερὰν ὑμῶν ἄθλησιν, οὓς ἱκετεύομεν 
πρεσβεύειν ἀεὶ τὸν τῶν ὅλων Κύριον, τῷ κόσμῳ δωρηθῆναι 
εἰρήνην, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Ὁ αὐτός. Τοῦ Μαυρολέοντος 

Ὁ ἐκ σπαργάνων πεπληρωμένος χάριτος, καὶ ἐσχηκὼς 
πεπολιωμένον φρόνημα, ἐν τῇ νίκῃ τῶν ἀγώνων σου μάρτυς 
Κήρυκε, αἴτησαι σὺν τῇ μητρί σου Χριστὸν τὸν Θεόν, δωρηθῆναι 
εἰρήνην τῷ κόσμῳ, ὡς τῆς Τριάδος μέγας ὁμολογητής. 
 

Ἦχος δ΄. 
Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε, ὁ φοβερὸς ὁ θάνατος τοῖς 

ἄνθρώποις, μετὰ δὲ τὸ ἔνδοξον πάθος, καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν 
ἀνάστασιν, φοβερὸς ὁ ἄνθρωπος τῷ θανάτῳ. Οὗτος ἐνίσχυσαν οἱ 
Ἀθλοφόροι, καὶ ἔνδοξοι Μάρτυρος, οὗτῳ κατήργησαν πάσαν, τοῦ 
ἐχθροῦ τὴν δύναμιν, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος. 
 

Δόξα... Ἦχος β΄ 

Νήπιος ἀνεφάνης ἐν Μάρτυσι, τέλειος ἐδείχθης τῷ φρονήματι, 
ἀφ' οὗ τὸν ἄναρχον Λόγον ἐδέξω Πανεύφημε, τὸ πῦρ οὐκ 
ἐδειλίασας τῶν παρανόμων. Σὺν τῇ μητρὶ σου τὸν Κτίστην ἱκέτευε, 
ἵνα σώσῃ ὡς Σωτὴρ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, 
φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 
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Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

 

Τὰ τυπικά, καὶ ἐκ τοῦ κανόνος τῶν Ἁγίων ἡ γ΄ καὶ στ΄ ᾠδή. 
Ἀπόστολος, πρὸς Κορινθίους Α΄: Ἀδελφοί, ὅτε ἤμην νήπιος, 

ὡς νήπιος ἐλάλου… 
 

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν: Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ 
μαθηταῖς· Ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων 
καὶ σκορπίων… (ζήτει Σαββάτῳ 10ῳ). 

 

Κοινωνικόν: Ἀγαλλιάσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς ἐθνέσι πρέπει 
αἴνεσις. 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. 
Τοὺς ἐν σταδίῳ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσαντες, καὶ εὐσθενῶς τὸν 

τυραννοῦντα καταῤῥάξαντας, ἐπαινέσωμεν Μαρτύρων τὴν 
κορωνίδα, τοὺς ἀστέρας Ἐκκλησίαν ἐκπυρεύσαντας, καὶ τὸν 
ζόφον ἀσεβείας διαλύσαντας, οὕτω κράζοντες·  

Χριστομάρτυρες χαίρετε. 
 

Ἄγε δὲ τὴν τιμίαν, τῶν Μαρτύρων δυάδα, Χριστοῦ ὦ 
φιλομάρτυρες πόθῳ (γ΄), Κήρυκον σὺν τούτου τῇ μητρί, Ἰουλίττῃ 
θείᾳ, ἱερῶς μέλψωμεν τοὺς προβολεῖς τῆς πίστεως, εἰπόντες πρὸς 
αὐτοὺς τοιαῦτα· 

Χαίρετε, δι’ ὧν ἡ Τριὰς λάμπει·  
χαίρετε, δι’ ὧν ὁ Χριστὸς χαίρει. 
Χαίρετε, πηγαὶ ἐξ Ἐδὲμ ἀναβλύζουσαι·  
χαίρετε, ψυχὰς τῶν πιστῶν αἱ ἀρδεύουσαι. 
Χαῖρε, Κήρυκε θεόσοφε, Ἰουλίττας τὸ φυτόν·  
χαῖρε, Μάρτυς ἡ καλλίνικος, Ἰουλίττα θαυμαστή. 
Χαίρετε, ἑστηκότες ἐῤῥωμένοι πρὸς πάλην·  
χαίρετε, ὡς στεφθέντες μαρτυρίου στεφάνους. 
Χαῖρε, δυὰς Μαρτύρων θεόλεκτος·  
χαῖρε, Χριστοῦ ξυνωρὶς πανένδοξε. 
Χαίρετε, δι’ ὧν τὰ σύμπαντα χαίρει·  
χαίρετε, δι’ ὧν τὰ ἄνω συγχαίρει. 
Χριστομάρτυρες χαίρετε. 
 

Βλέπουσα Ἰουλίττα, τὴν μανίαν τῶν τότε, κρατούντων 
Γραφικῶς ὑπεχώρει, πρὸς Ταρσὸν μολοῦσα τριετὲς νήπιον, 
ἀγκάλαις φέρουσα τὸν σοφὸν Κήρυκον, μεθ’ οὗ καὶ συναθλοῦσα 
καιρῷ τῷ εὐπροσδέκτῳ ἀνεβόα·  

Ἀλληλούϊα. 
 

Γνοῦσα ἡ Ἰουλίττα, τὰς βουλὰς τῶν ἀνόμων, ἠλάλαζε Χριστῷ 
ἐκβοῶσα· ἄρνα Κύριε τὸν ἐμόν, μὴ χερσὶν ἐάσῃς ἀσεβῶν, θήραμα 
γενέσθαι τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλ’ ἀθλητήν σου δεῖξον, ὃν ἰδοῦσα ἔφη. 
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Χαῖρε, υἱέ μου στεφανηφόρε·  
χαῖρε, ὦ γόνε εὐλογημένε. 
Χαῖρε, προσφορὰ τῆς Τριάδος εὐπρόσδεκτος·  
χαῖρε, ἱερὸν τοῦ Χριστοῦ καλλιέρημα. 
Χαῖρε, φόνε δι’ οὗ χαίρουσα, τοῖς κινδύνοις εὐτολμῶ·  
χαῖρε, τέκος ᾧ συνήδομαι, ἐναθλοῦσα εὐθαρσῶς. 
Χαῖρε, ὅτι πυκτεύεις τριετὴς ὢν τὸν ὄφιν·  
χαῖρε, ὅτι δοξάζεις τὴν Τριάδα ὢν βρέφος. 
Χαῖρε, Χριστοῦ ὁπλῖτα ὦ σπλάγχνον μου·  
χαῖρε, Αὐτοῦ ὦ κῆρυξ θεσπέσιε. 
Χαῖρε, δι’ οὗ ἐντρυφῶ ἐν σταδίῳ·  
χαῖρε, δι’ οὗ καρτερῶ ἐν τοῖς ἄθλοις. 
Χαίροις, τέκνον γλυκύτατον. 
 

 

 

 

Δόξα τῶν Ἀθλοφόρων, πέλεις Κήρυκε Μάρτυς, τὸν δράκοντα 
γὰρ τὸν παλαμναῖον, κατεπάλαισας ὢν τριετής, θανατώσας 
τοῦτον δέ, στρατιὰς ἐξέπληξας οὐρανίους ἀληθῶς, ὦ 
τρισμακάριστε βοῶν· 

Ἀλληλούϊα. 
 

Ἔχων σὲ συναθλοῦσαν, γλυκυτάτη μου μῆτερ, ἀνδρίζομαι 
ἀθλῶν ἐν σταδίῳ, κἂν ἑλκύεις με θέλων, ἐχθρὸς ταῖς θωπείαις, 
ἀλλ’ οὖν εὐχερῶς τοῦτον πατῶ, ὁ Κήρυκος ἔλεγεν, βοῶν τῇ 
αὐτὸν τεκούσῃ· 

Χαῖρε, ὦ μῆτερ μου μακαρία·  
χαῖρε, πανένδοξε Χριστοῦ Μάρτυς. 
Χαῖρε, εὐσεβεῖν με καλῶς ἐκδιδάξασα·  
χαῖρε, ἐναθλεῖν με σοφῶς ὑπαλείψασα. 
Χαῖρε, ὅτι μακαρίζομαι μῆτερ, σὸς λαχὼν υἱός·  
χαῖρε, μῆτερ συναθλοῦσά μοι, σῷ υἱῷ μητροπρεπῶς. 
Χαῖρε αἰκιζομένη, ὅτι χαίρεις ὦ θαῦμα·  
χαῖρε ὅτι ἠδύνη, τεμνομένη ὦ χάρις. 
Χαῖρε σοφή, τὸ ἄθλον τῆς πίστεως·  
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χαῖρε, σεμνῶν μητέρων ἀγλάϊσμα. 
Χαῖρε, ἐν ᾧ, θεία λῆξίς σε μένει·  
χαῖρε, ἐν ᾧ, σοὶ ἡτοίμασται γέρα. 
Χαίροις μοι, μῆτερ πανσέβαστε. 
 

Ζάλην τῆς ἀσεβείας, φεύγοντες Ἀθλοφόροι, πρὸς σκάμματα 
ἀθλήσεως ῥᾶον, κατηντήσατε ὄντως, σοφοὶ καὶ γὰρ 
συλληφθέντες ἐν Ταρσῷ, ἄθλησιν φρικτὴν καθυπεμείνατε ὑπὲρ 
τῆς εὐσεβείας, βοῶντες· 

Ἀλληλούϊα. 
 

Ἥδιστον ἐμοὶ ἅπαν, εἶδος κολαστηρίου, ἡ Μάρτυς τῷ τυράννῳ 
ἐβόα, καὶ γὰρ οὕτως ἤλπικα θᾶττον τῷ ἐμῷ φιλτάτῳ περιτυχεῖν, 
καὶ στεφθῆναι σὺν αὐτῷ παρὰ Κυρίου, παρ’ οὗ ἀκούσω ταῦτα· 

Χαῖρε σεμνή, σὺν κλεινῷ σου γόνῳ·  
χαῖρε σοφή, σὺν υἱῷ συνάθλῳ. 
Χαίρετε, ὡς ὄντως καλλίνικοι Μάρτυρες·  
χαίρετε, ἐχθρὸν ὡς τροπώσαντες πάνσοφοι. 
Χαῖρε, αὖχος Ταρσοῦ μέγιστον, ξυνωρὶς ἡ θαυμαστή·  
χαῖρε, γέρας πιστῶν τίμιον, συζυγία ἐκλεκτή. 
Χαίρετε, Ἰκονίου θεοβλάστητα δένδρα·  
χαίρετε, Παραδείσου θεομύριστα κρίνα. 
Χαίρετε οὖν, Θεόν με κηρύξαντες·  
χαίρετε δή, λαμπρῶς ἐναθλήσαντες. 
Χαίρετε, λύχνοι Τριάδος φανέντες·  
χαίρετε, ῥεῖθρα χαρίτων ὀφθέντες. 
Χριστομάρτυρες χαίρετε. 
 

Θέλων τῆς ἀσεβείας, τ’ ἀσθενὲς διελέγξαι, τὸν Κήρυκον 
προβάλλει σταδίῳ, ὁ Χριστὸς καὶ γὰρ οὗτος σαφῶς, κομιδῆ 
ὑπάρχων νήπιος, τύραννον λακτίσας τοῦτον ᾔσχυνε, στεῤῥῶς τε 
ἐναθλήσας, βοᾶ· 

Ἀλληλούϊα. 
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Ἴσχυε ὦ υἱέ μου, Ἰουλίττα ἐβόα, τὸν Κήρυκον ὁρῶσα 
ἀθλοῦντα, καὶ ἀνδρίζου κἂν νήπιος εἶ, ἀλάζοντα πύκτευε ἐχθρόν, 
καὶ δόξασον Υἱὸν τὸν τῆς Παρθένου, ἵνα γέρα παρ’ Αὐτοῦ λαβὼν 
ἀκούσῃ· 

Χαῖρε, υἱὲ ἐμῆς Βασιλείας·  
χαῖρε, υἱὲ ζωῆς κληρονόμε. 
Χαῖρε, ὑπὲρ σοῦ ὅτι πρόκεινται στέφανοι·  
χαῖρε, ἐπὶ σοὶ οὐρανοὶ ὅτι χαίρουσι. 
Χαῖρε, ὅτι κἂν εἶ νήπιος, τὸν μεγάλαυχον πατεῖς·  
χαῖρε, ὅτι κἂν μὴ τέλειος, ὥσπερ τέλειος ἀθλεῖς. 
Χαῖρε, ὅτι ὑπέστης δι’ ἐμὲ μελῶν θρίψιν·  
χαῖρε, ὅτι παρέστης νικητὴς ἐμῷ θρόνῳ. 
Χαῖρε, φαιδρὸν Ἀγγέλων ἀγλάϊσμα·  
χαῖρε, σεπτὸν Μαρτύρων μου ἴνδαλμα. 
Χαῖρε, Ἁγίων μου πάντων τὸ θαῦμα·  
χαῖρε, νηπίων πιστῶν μου τὸ εὖχος. 
Χαίροις, Μάρτυς θεόσοφε. 
 

Κόσμος Ἀγγέλων σκιρτά, ἐκπληττόμενος σύμπας, καὶ γὰρ ὃν 
ὑμεῖς ἄνω λειτουργεῖτε τρόμῳ, κάτω Μάρτυς τριετής, νῦν 
κηρύττει λίαν εὐθαρσῶς μέσῳ τοῦ σταδίου, ὅθεν ἥκει νικηφόρος, 
σὺν ὑμῖν ἔνθους βοῆσαι· 

Ἀλληλούϊα. 
 

Λάμψις τῆς εὐσεβείας, Ἀλεξάνδρου τὴν ὄψιν, λαθεῖν οὐκ 
ἠδυνήθη, διὸ οὖν συλληφθεῖσα ἐτάσθης δεινῶς, μὴ ἀρνησαμένη 
τὸν Χριστόν, τέτμησαι τὴν κάραν, Ἀθλήτρια φανεῖσα, διὸ ἀκούεις· 

Χαῖρε, δεινοῦ Ἀλεξάνδρου πλῆγμα·  
χαῖρε, διπλοῦν ἀθεΐας ξίφος. 
Χαῖρε, τοῖς ἀψύχοις ξοάνοις μὴ θύσασα·  
χαῖρε, ἀσεβέστατον δόγμα ἡ πτύσασα. 
Χαῖρε, πίστιν ἡ κηρύξασα, ἐν σταδίῳ τὴν σεπτήν·  
χαῖρε, ὅτι καὶ κατήσχυνας, ἡγεμόνα τὸν δεινόν. 
Χαῖρε, ὅτι Ἑλλήνων διεχλεύασας μύθους·  
χαῖρε, πολυθεΐαν ἡ ἐλέγξασα τούτων. 
Χαῖρε, δειναῖς βασάνοις μὴ εἴξασα·  
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χαῖρε, πολλοὺς ἐκ πλάνης ἡ σώσασα. 
Χαῖρε, δι’ ἧς ἀρετῆς ἐπαινεῖται·  
χαῖρε, δι’ ἧς εὐσέβεια λάμπει. 
Χαίροις, Μάρτυς καλλίνικε.  
 

Μιαρὲ ἀνδροφόνε, ἡ ἀμνὰς Ἰουλίττα ἐβόα τῷ δεινῷ 
Ἀλεξάνδρῳ, εἰ τὰ σπλάγχνα σπαράττεις μου νῦν θανατῶν ἀπηνῶς 
τὸν σεπτὸν ἄρνα μου, ἀλλ’ ἴσθι ὅτι Μάρτυρος μητέρα με ἐργάζῃ, 
βοῶσαν· 

Ἀλληλούϊα. 
 

 

Νέος κἂν ἧς τῷ χρόνῳ, πολιὸς τῇ συνέχει, ἐδείχθης ὦ 
θεόσοφε Μάρτυς, ἐπὶ εἰ καὶ νήπιος ὢν ἐψέλλιζες γλώσσῃ, 
ἐθεολόγεις οὖν, ὢν τῇ φρονήσει τέλειος μακάριε, διὸ ἀκούεις· 

Χαῖρε, ὡς ὄντως πάνσοφον βρέφος·  
χαῖρε, μητρὸς Ἁγίας τὸ θρέμμα. 
Χαῖρε, Ἰουλίττης βλαστὸς ὁ θειότατος·  
χαῖρε, ἐξ αὐτῆς πεφυκὼς ὄρπηξ τίμιος. 
Χαῖρε, ὄφιν ὅτι ἔπληξας, σοῦ τῆς γλώσσης ψελισμῷ·  
χαῖρε, ὅτι νοῦν εὐθύτητι, ἐμεγάλυνας Θεόν. 
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Ἐκκλησίας τὸ ἄνθος·  
χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις τὸ τῆς φύσεως θαῦμα. 
Χαῖρε, υἱὲ καὶ Μάρτυς ἐκ Μάρτυρος·  
χαῖρε, Θεῷ ἀστεῖε ὦ Κήρυκε. 
Χαῖρε οὐκοῦν, ἀγγελόμορφον βρέφος·  
χαῖρε λοιπόν, χαριτόπλουτον τέκος. 
 Χαίροις, Μάρτυς θεόσοφε. 
 

Ξένως ἐπηκολούθει, τὰ ὑμέτερα πάντα, ἐπὶ τέ το μαρτύριον 
θεῖοι, φεύγοντες τυράννου τὴν ὠμότητα γάρ, ἤγεσθε θείᾳ ῥοπῇ 
πρὸς ἄθλησιν, μαρτυρικῶς στεφθῆναι, ἐν σταδίῳ ἐκβοῶντες 
ὕμνον· 

Ἀλληλούϊα. 
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Ὄντως μάλα γενναίως, τυραννίαν πρὸς πᾶσαν, ἀντέστης 
Ἰουλίττα ἀθλοῦσα, ὡς γὰρ συμπλακεῖσα τῷ ἐχθρῷ, ἔβαλες αὐτὸν 
σθένει Σταυροῦ, Χριστὸν ἀνακηρύττουσα Θεὸν πάντων, διὸ 
ἐκτενῶς ἀκούεις· 

Χαῖρε, Χριστοῦ διάτορος κῆρυξ·  
χαῖρε, ἐχθροῦ λαμπρὰ καθαιρέτις. 
Χαῖρε, τὸν Χριστὸν Θεὸν εἶναι κηρύξασα·  
χαῖρε, τὸν Αὐτὸν καὶ βροτὸν ἐκδιδάξασα. 
Χαῖρε, ὅτι ἐθριάμβευσας τὸν τοῦ σκότους ἀρχηγόν·  
χαῖρε, ὅτι ἐμεγάλυνας ἐν σταδίῳ τὸν Χριστόν. 
Χαῖρε, ὅτι ἐπεδείξω τὰ ἀνδρῶν γυνὴ οὖσα·  
χαῖρε, τοῦ μαρτυρίου τὸ διάδημα σχοῦσα. 
Χαῖρε, Χριστὸν ἀθλοῦσα ἐδόξασας·  
χαῖρε, ἐχθρὸν σῷ αἵματι πνίξασα. 
Χαῖρε, Χριστῷ ἐντρυφῶσα τοῖς ἄθλοις·  
χαῖρε, Αὐτῷ νοητῶς νυμφευθεῖσα. 
Χαίροις, Μάρτυς καλλίνικε. 
 

Ποία γλῶσσα ἰσχύσει, ἐξυμνῆσαι ὡς πρέπει, ὑμᾶς ὦ 
Ἀθλοφόροι Κυρίου; ἡ μὲν μήτηρ γυνὴ ἀσθενής, ὁ δὲ υἱὸς δὲ 
νήπιος ὤν, ἠγείρατε κατ’ ἐχθροῦ μέγα τρόπαιον, ἀθλήσαντες 
ὑπερφυῶς βοῶντες· 

Ἀλληλούϊα. 
 

 

Ῥητορεύσαντες θείως, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, εἰλήφατε Αὐτῇ 
παῤῥησίαν, ἀγαθῶν δὲ ὡς οὖσαν πηγήν, ἐξαιτεῖσθε δοῦναι 
φωτισμὸν ἅπασι, καὶ τῶν δεινῶν ἡμῶν ἀπαλλαγὴν σοφοί, τοῖς 
ἐκβοῶσι· 

Χαίρετε, ἡμῶν στεῤῥοὶ προστάται·  
χαίρετε, ἡμῶν σωτῆρες θεῖοι. 
Χαίρετε, τοῦ κόσμου φρουροὶ οἱ ἀκοίμητοι·  
χαίρετε, τοῦ πόλου ἀστέρες πολύφωτοι. 
Χαίρετε Μεγαλομάρτυρες, τεῖχος εὐσεβοῦς λαοῦ·  
χαίρετε, ἔνδοξοι κήρυκες, τοῦ Παντάνακτος Χριστοῦ. 
Χαίρετε, Ἐκκλησίας οἱ ἀκράδαντοι στύλοι·  
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χαίρετε, εὐσεβείας ἀδιάσειστοι πύργοι. 
Χαίρετε οὖν, Τριάδος ἐκλόγια·  
χαίρετε δή, Χριστοῦ σκεύη τίμια. 
Χαίρετε, Μάρτυρες τῆς ἀληθείας·  
χαίρετε, κήρυκες τῆς εὐσεβείας. 
Χριστομάρτυρες χαίρετε. 
 

Συμπαθῶς Ἀθλοφόροι, ἐπισκέψασθε ποίμνην, τὴν φθόνῳ τοῦ 
δεινοῦ βροτοκτόνου, σχιζομένην δεινῶς Ἀθληταί, ταῖς λιταῖς ὑμῶν 
δωρούμενοι εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν, τοῖς ἐκβοῶσιν· 

Ἀλληλούϊα. 
 

Τεῖχος Ὀρθοδοξίας, ἀδιάῤῥηκτον ὄντως, ὑπάρχεις ὦ δυὰς 
μακαρία, ὁ γὰρ τῆς ἀθεΐας ἐσμός, προσβαλὼν ὑμῖν Ἀθληταὶ 
συντέτριπται, καὶ τέλεον ἠφάνισται, διὸ πίστει ὑμῖν βοῶμεν· 

Χαίρετε, δι’ ὧν ἐχθρὸς ἐθραύσθη·  
χαίρετε, δι’ ὧν τυραννὶς ἤρθη. 
Χαίρετε, δι’ ὧν ἀθεΐα ἀπώλετο·  
χαίρετε, δι’ ὧν ἡ δυσσέβεια ᾤχετο. 
Χαίρετε, κνίσσαν διώξαντες, καὶ δαιμόνων μιασμούς·  
χαίρετε, λύθρου καθαράντες, τῶν δαιμόνων τοὺς πιστούς. 
Χαίρετε, ἀσεβοῦντας εὐσεβεῖς πεπραχότες·  
χαίρετε, τῶν εἰδώλων ἐκκαθάραντες ῥύπον. 
Χαίρετε, πλάνης δαιμόνων κάθαρσις·  
χαίρετε, θείας ὀσμῆς οἱ πρόξενοι. 
Χαίρετε, ῥῦσται ἐχθροῦ κακουργίας·  
χαίρετε, πάντων ἡμῶν οἱ μεσίται. 
Χριστομάρτυρες χαίρετε. 
 

Ὕμνεις Θεὸν ἐνδόξως, κατεχόμενος μάκαρ, χερσὶ ταῖς μιαραῖς 
τοῦ τυράννου, τὸ Θεάρχιον καὶ γὰρ τοῦ Χριστοῦ, ὄνομα τῇ σῇ 
γλώττῃ ἀεὶ ἔφερες, τὴν ὄψιν τε τοῖς ὄνυξι, κατέξανες αὐτοῦ, μὴ 
γνότος ψάλλειν· 

Ἀλληλούϊα. 
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Φανωτάταις ἀκτῖσι, ἀρχιφώτου Τριάδος, αὐγάζῃ ἐσαεὶ 
Ἰουλίττα, διὸ φώτισον νῦν καὶ ἡμᾶς, τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ βαίνειν καὶ τιμᾶν σε ἅμα σῷ υἱῷ, Κηρύκῳ καὶ ἀμφοῖν ὑμῖν 
λέγει· 

Χαῖρε, θεόσοφε Ἰουλίττα·  
χαῖρε, ὦ Κήρυκε πολιοῦχε. 
Χαῖρε, σὺν υἱῷ σου ἀμνῷ ἀμνὰς πάνσεμνε·  
χαῖρε, σὺν Κηρύκῳ καὶ ἀμφοῖν ὑμῖν λέγει· 
Χαῖρε, σὺν ἡλίῳ Μάρτυρι, Ἰουλίττα σῷ υἱῷ·  
χαῖρε, σὺν σελήνῃ Κήρυκε, Ἀθληφόρῳ σου μητρί. 
Χαῖρε, ὦ Ἰουλίττα, πάντιμε χριστοκήρυξ·  
χαῖρε, Κήρυκε θεῖε, Ἀθλοφόρε καὶ Μάρτυς. 
Χαῖρε, ἡὼς ἀνίχουσα ἥλιον·  
χαῖρε, πλειὰς τεκοῦσα τὸν Κήρυκον. 
Χαῖρε τρυγών, νεοττῷ σὺν Κηρύκῳ· 
χαῖρε, οὐκοῦν, χελιδὼν ἡ ὡραία. 
Χαίροις, Μάρτυς καλλίνικε. 
 

Χαίρομεν ἐκπλουτοῦντες, ὦ πανόλβιε Μάρτυς, σὸν θεῖον 
χαριτόβρυτον πόδα, καὶ σκιρτῶμεν τῷ πνεύματι δή, πόθῳ τε 
καρδίας περιπτυσσόμεθα, χάριν ἀπαρνούμενοι, βοῶντες τῷ Θεῷ· 

Ἀλληλούϊα. 
 

Ψάλλοντες χαρμοσύνως, ἀρυσώμεθα δεῦτε, τοῦ Μάρτυρος 
λειψάνων τὴν χάριν, καθαρθέντες αἰσθήσεις πιστοί, ἀνυψοῦντες 
δὲ φρένα καὶ νοῦν δράμωμεν, καὶ πίστει προσκυνήσωμεν, 
ὑμνοῦντες καὶ βοῶντες τούτῳ· 

Χαῖρε, οὐκοῦν ἰσάγγελον βρέφος·  
χαῖρε, Θεοῦ πυρίμορφον ἅρμα. 
Χαῖρε, τῶν ἐνδόξων Μαρτύρων χορείαρχε·  
χαῖρε, στρατιῶτα Κυρίου μεγάθυμε. 
Χαῖρε, ὅτι ἐξιώμεθα, σῇ προσψαύοντες σορῷ·  
χαῖρε, ὅτι λαμπρυνώμεθα, σὲ γεραίροντες πιστοί. 
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις σὲ τιμῶσι προστάτης·  
χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις, παρακλήτωρ σοῖς δούλοις. 
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Χαῖρε, ἡμῖν ὁ νέμων χαρίσματα·  
χαῖρε, ἡμᾶς ὁ σκέπων πρεσβείαις σου. 
Χαῖρε, οὐκοῦν ἀξιέραστε Μάρτυς·  
χαῖρε, Χριστοῦ χαριτόβρυτον σκεῦος. 
Χαῖρε, Μάρτυς θεόσοφε. 
 

Ὢ δυὰς μακαρία, εὐσυμπάθητε ὄντως, θερμῶς ἡ 
προστατεύουσα πάντας, ῥῦσαι τάχος ἡμᾶς τοῦ πυρός, τοῦ 
ἀστέκτου σοὺς δούλους δεόμεθα, καὶ μελῳδεῖν σὺν σοὶ τὸν ὕμνον 
καταξίωσον· 

Ἀλληλούϊα. 
 

 

ΕΓΚΩΜΙΑ 

Ὧν ἡ ἀκροστιχὶς καὶ τῶν τριῶν στάσεων, ἄνευ τῶν πρώτων, 
τῶν Τριαδικῶν καὶ τῶν Θεοτοκίων: Χαρμονικῶς ὑμνοῦμέν σε, 
σεπτὴ μητροτεκνία. 

 

ΣΤΑΣΙΣ Α΄. 
 

Ἦχος πλ. α΄. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ. 
Ἡ ζωὴ ποθοῦσα, μακαρία δυάς, Ἰουλίττα σὺν Κηρύκῳ νῦν 

χόρευε, ὅτι ἔχεις πολυέραστον Χριστόν. 
Χαρμονῆς τυχοῦσα, ἀντὶ πόνων σφοδρῶν, Ἰουλίττα καὶ ἡμῖν 

δὸς ἀπόμοιραν, ἵνα χαίροντες ὑμνῶμεν τὸν Χριστόν. 
Ἄρνα τὸν σὸν δοῦσα, τῷ Κυρίῳ σφαγήν, στέφος εἴληφας 

διπλῆς μαρτυρίας σου, Ἰουλίττα θεοδόξαστε σαφῶς. 
Ῥητορεύει σθένει, βρέφος θείαν φθογγήν, καὶ κηρύττει τῆς 

Τριάδος ἀλήθειαν, διὸ θάνατον λαμβάνει τὸν πικρόν. 
Μῶμος οὐχ ὑπάρχει, τοῖς σοῖς ἄθλοις ἁγνή, Ἰουλίττα ὅτι 

πάντως ἐνήθλησας, κατὰ νόμον ὡς Ἀπόστολος φησί. 
Ὁ ναὸς ἐλύθη, τῶν σωμάτων νυνί, ἀλλ’ εἰσήλθετε ναὸν τὸν 

οὐράνιον, ἔνθα ᾄδετε τὸ Ἅγιος ἀεί. 
Νικηταὶ δαιμόνων, οἱ Χριστοῦ Ἀθληταί, καυχωμένους ἀσθενεῖς 

κατενίκησαν, καὶ εἰλήφασι τὸ στέφος τῆς ζωῆς. 
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Ἱεραῖς τιμῶμεν, ὑμνωδίαις ὑμᾶς, Ἰουλίττα καὶ πανεύφημε 
Κήρυκε, αἶνος πρέπει γὰρ τοῖς φίλοις τοῦ Χριστοῦ. 

Κραταιὰν ἀγάπην, τὶς ἰσχύσει ποτέ, κατασβέσει ἀθεΐας τοῖς 
ὕδασι, ἡ φιλόθεος ἐκραύγαζε δυάς. 

Ὡραιώθης πλέον, ἢ τὸ πρώτον σεμνή, Ἰουλίττα χάριν ἔχεις 
γὰρ ἄνωθεν, ἐπανθοῦσαν καὶ ἀεὶ ποὺ θαλεράν. 

Σῶζε τοὺς τιμῶντας, τὴν σὴν μνήμην δυάς, Ἰουλίττα 
χριστομάρτυς καὶ Κήρυκε, ἐκ παντοίων καὶ ποικίλων πειρασμῶν. 

Ὑετὸν θαυμάτων, ἐπιῤῥάνατε νῦν, τῷ λαῷ τῆς Ἐκκλησίας 
χαρμόσυνον, ἑορτὴν ὑμῶν τελοῦντι ὦ δυάς. 

Μονασταῖς καὶ πᾶσι, τύπος ἔφυς σαφῶς, φιλοθέου βιοτῆς 
παμμακάριστε, Ἰουλίττα σὺν Κηρύκῳ τῷ μικρῷ. 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Ὢ Τριὰς Ἁγία, ταῖς πρεσβείαις τῶν Σῶν, Ἀθληφόρων ἡμᾶς 

πάντας διάσωσον, ἀνυμνοῦντας τὰ παλαίσματα αὐτῶν. 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Παναγία Μῆτερ, σὺν μητρὶ καὶ υἱῷ, τῶν Μαρτύρων Σοῦ Υἱοῦ 
ἱκετεύσατε, ὅπως τύχωμεν ζωῆς τῆς ἐν Αὐτῷ. 

Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον. 
 

Ἡ ζωὴ ποθοῦσα, μακαρία δυάς, Ἰουλίττα σὺν Κηρύκῳ νῦν 
χόρευε, ὅτι ἔχεις πολυέραστον Χριστόν. 

 

 

ΣΤΑΣΙΣ Β΄. 
 

Ἦχος πλ. α΄. Ἄξιόν ἐστιν. 
Ἄξιόν ἐστιν, ἀνυμνεῖν σε Μάρτυς Κυρίου, ὅτι προεβίβασας εἰς 

ζωήν, τὸ σὸν τέκνον μεθ’ οὗ χαίρεις ἐν Θεῷ. 
 

Νέους οὐρανούς, προσδοκῶμεν κατ’ ἐπαγγελίαν, τούτους νῦν 
ὑμεῖς κατειλήφατε, μαρτυρήσαντες προθύμως τῷ Χριστῷ. 

 

Ὄλβιος σεμνή, ὁ σὸς τόκος Ἰουλίττα πέλει, ὃν γὰρ τῇ σαρκὶ 
ἀπεγέννησας, ἀναγέννησας ὡς Μάρτυρα κλεινόν. 
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Ὕπνος ἀληθῶς, τῶν δικαίων ἡ θανὴ ὑπάρχει, καὶ ψυχαὶ 
αὐτῶν ἐν χειρὶ Θεοῦ, ὅθεν νάματα διδοῦσι τοῖς πιστοῖς. 

 

Μήτηρ εὐτυχής, διπλοτόκος Ἰουλίττα θεία, πρέσβευε Χριστῷ 
ὑπὲρ εὐσεβῶν, φιλοθέων τε μητέρων ἐκτενῶς. 

 

Ἔρωτα Χριστοῦ, ταῖς ψυχαῖς τῶν ὑμνωδῶν σου δίδου, 
Ἰουλίττα γῦναι χριστόψυχε, σὺν Κηρύκῳ τῷ χριστοφιλεῖ. 

 

Νόας ἀγαθούς, ἐξεστήσατε τῷ μαρτυρίῳ, ὅθεν τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν ἤνεγκαν, ἐν χορῷ τῷ τῶν αἰώνων Βασιλεῖ. 

 

Σέβομεν ὑμᾶς, βρέφος θεῖον μῆτέρ τε γενναία, τύποι γὰρ 
ἀγάπης γεγόνατε, τοῖς πιστεύουσι Θεὸν ἀληθινόν. 

 

Ἔφυγες σοφῶς, πειρασμὸν ὦ Ἰουλίττα Μάρτυς, ὅμως σὲ 
Χριστὸς προσαγήοχε, ἐν τῇ Μάνδρᾳ ἅμα τῷ ἀμνῷ. 

 

Στίφη πειρασμῶν, ἐκδιώκετε εὐχαῖς ἁγίαις, Μάρτυρες σεπτοὶ 
ἀπὸ τῶν πιστῶν, χαριζόμενοι εἰρήνην ἀκλινῆ. 

 

Εἴληφας σφοδράν, τῶν μαστίγων πεῖραν Ἰουλίτταν, ὅθεν νῦν 
ἡμᾶς ἐλευθέρωσον, τῶν μαστίγων τοῦ ἐχθροῦ σατάν. 

 

Πίνεις δαψιλῶς, οὐχὶ γάλα ἀλλὰ ὕδωρ Μάρτυς, ὅπερ καὶ ἡμῖν 
ταῖς πρεσβείαις σου, ἐναπόσταξον διψῶσιν ἀληθῶς. 

 

Τέκνον μου γλυκύ, ἰδοὺ δόξα ἣν Χριστὸς παρέχει, ἀλγηδόνων 
ἕνεκεν τῶν πικρῶν, ἃς ὑπέστημεν ἐν σώμασιν ἡμῶν. 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Δέχου ὦ Τριάς, νῦν πρεσβεύουσα ἀμνάδα θείαν, ἅμα τῷ 

προβάτῳ θηλάζοντι, ὑπὲρ ποίμνης Σου τιμώσης Σε πιστῶς. 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, συναλγήσασαν ἐπὶ τῷ τέλει τέκνου, 
σύμπρεσβυν παράλαβε ἀγαθήν, Ἰουλίτταν ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν. 

Καὶ πάλιν τὸ πρώτον. 
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Ἄξιόν ἐστιν, ἀνυμνεῖν σε Μάρτυς Κυρίου, ὅτι προεβίβασας εἰς 
ζωήν, τὸ σὸν τέκνον μεθ’ οὗ χαίρεις ἐν Θεῷ. 

 

 

ΣΤΑΣΙΣ Γ΄. 
 

Ἦχος γ΄. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι. 
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, χαίρουσαι ὑμνοῦσιν, ὑμῶν τοὺς θείους 

ἄθλους. 
 

Ἤλγησας τὸ πρώην, Μάρτυς Ἰουλίττα, νῦν χαῖρε σὺν υἱῷ σου. 
 

Μέγαν σὲ καλοῦμεν, εἰ καὶ βρέφος πέλεις, Κήρυκε Ἀθλοφόρε. 
 

Ἡδονὰς τοῦ κόσμου, πάσας ἀρνηθέντες, τρυφᾶτε τοῦ 
Σωτῆρος. 

 

Τύραννον ἀχρεῖον τοῖς ῥήμασι τοῖς θείοις, ἐβάλετε καιρίως. 
 

Ῥύπον ἁμαρτίας, καθάρατε ὑμνοῦντων, Μάρτυρες θεοφόροι. 
 

Ὄχλους τῶν δαιμόνων, τῇ θείᾳ εὐωδίᾳ, μακρὰν ἡμῶν ποιεῖτε. 
 

Τέτρωται ἡ πλάνη, ἀλήθεια τρανοῦται, ὑμῶν τῇ μαρτυρίᾳ. 
 

Εὗρες Ὃν ἐπόθεις, σεπτὴ μητροτεκνία, Χριστὸν τὸν 
Ζωοδότην. 

 

Κήρυκε τρισμάκαρ, φύλαττε ἀτρώτους, ἡμᾶς ἀπὸ τῆς πλάνης. 
 

Νίκη αὕτη πέλει, Σταυροῦ τοῦ ζωηφόρου, ἡ τῶν Μαρτύρων 
δόξα. 

 

Ἴασαι τὰ πάθη, δυὰς ἁγιωτάτη, ψυχῶν τε καὶ σωμάτων. 
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Ἄνω μετ’ Ἀγγέλων, ἀνθρώπων δὲ ἐνταῦθα, χοροὶ ὑμᾶς 
ὑμνοῦσιν. 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Ὢ Τριὰς Ἁγία, πρεσβείαις Σῶν Μαρτύρων, τὴν ποίμνην Σου 

εὐλόγει. 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὢ ἐλπὶς τοῦ κόσμου, μὴ παύσῃ δυσωποῦσα, Χριστὸν σὺν 
Ἀθλοφόροις. 

Καὶ πάλιν τὸ πρώτον. 
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, χαίρουσαι ὑμνοῦσιν, ὑμῶν τοὺς θείους 

ἄθλους. 
 

 

 

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ 

 

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με, τοὺς Μάρτυράς Σου μέλπειν. 
Τῶν Ἀγγέλων χορεῖαι, καθορῶντες τοὺς ἄθλους, τῶν 

Μαρτύρων τὰ στέφη, προητοίμαζον χαρᾷ, Ἰουλίττης ἀνδρείας, καὶ 
μονογενοῦς, τοῦ Κηρύκου εὔψυχον, δι’ ὧν πάσας, δαιμόνων 
τάξεις ᾔσχυναν. 

 

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με, τοὺς Μάρτυράς Σου μέλπειν. 
Τί ἐν φόβῳ, συμπαθῶς τῇ φύσει μου, ὦ φιλόχριστοι ὁράτε; 

Μεγαλόφρων Ἰουλίττα ἔλεγε, τοῖς δάκρυσι πολίταις, ἴδετε ὑμεῖς 
τὸν πόθον καὶ πείσθητε, ὁ Σωτὴρ γάρ, καταργήσει τὸν δράκοντα. 

 

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με, τοὺς Μάρτυράς Σου μέλπειν. 
Λίαν δριμεῖς, τοῦ τυράννου ἤκουσαν, τὰς βασάνους ἑτοιμάσαι, 

ἀλλ’ οὐδόλως, τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες πτοοῦνται, πόνων ὁ 
καιρός, τύραννε ὀλίγιστος, τὴν Ἀνάστασιν γάρ, μέλλομεν 
θεάσασθαι. 

 

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με, τοὺς Μάρτυράς Σου μέλπειν. 
Μυροφόρων τὴν τάξιν, μετὰ ὕμνων ἐλθόντες, πρὸς τὴν μνήμην 

σου Κήρυκε βοῶσι, ἀγέλαι πιστῶν, ἑαυτὰς ἐρωτῶσαι, πῶς 
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βρέφος μικρόν, τὸν ἐχθρὸν συνέτριψεν; Ὁ Θεὸς γάρ, 
θαυμαστοῦται νηπιότητι. 

 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Προσκυνοῦμεν ἐνθέως, Παναγίαν Τριάδα, τῶν ἀνθρώπων τὴν 

φύσιν, δυναμοῦσαν ἐνθέως, καὶ θεοῦσαν ἀφράστως, ψάλλουσαν 
δι’ Αὐτῇ, σὺν ἀΰλοις Τάγμασιν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ Κύριε. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ζωοδότην τεκοῦσα, ἐχαρίσω Παρθένε, τοῖς ἀνθρώποις τὴν 

δόξαν, ἣν ἀπώλεσαν πρώην, ἐν Ἐδὲμ δι’ ἀπάτην, ὄντως ὁ Θεός, 
διὰ Σοῦ ἀνέπλασεν, καὶ πυρίνην, τὴν φύσιν μου ἀνέδειξεν. 

 

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ 

 

Ἦχος γ΄. Ἀκατάληπτόν ἐστιν. 
Ἀκατάληπτόν ἐστι, τὸ μαρτύριον ὑμῶν, ὦ δυὰς χριστοφιλής, 

τοῖς φρονοῦσι γεηρά. 
 

Ἀγωνίζεται λαμπρῶς, μήτηρ ἅμα τῷ υἱῷ, καὶ νικᾷ τὸν Γολιάθ, 
σωτηρίας τὸν ἐχθρόν. 

 

Βρέφος νῦν θεολογεῖ, καὶ ἐκπλήττει τοὺς βροτούς, ὡς δοχεῖον 
γεγονός, Πνεύματος τοῦ ἀγαθοῦ. 

 

Δεσμουμένη χαλινῷ, τὸν ἀνουστάτον Σατάν, κατεδέσμευσας 
ἀπρίξ, Ἰουλίττα θαυμαστή. 

 

Ἑρμηνεύει θαυμαστῶς, τὰ μυστήρια Θεοῦ, Κήρυκος ὁ τριετής, 
ἐκ Χριστοῦ μαθητευθείς. 

 

Ζωηρὰν φθογγὴν ἀφείς, ὥσπερ κύκνος θεαυγής, ἐν τοῖς 
κόλποις Ἀβραάμ, Κήρυκος εὐρέθ’ εὐθύς. 
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Ἡ λαμπὰς ἡ μυστική, ἄνω Ἱερουσαλήμ, νῦν φωτίζει τηλαυγῶς, 
ἡμᾶς μῆτερ ὁ Χριστός. 

 

Θεωροῦσα τὸν Ἀμνόν, ἔκραζες ἀμνὰς Χριστοῦ, τέκνον δέχου 
τὴν θανήν, ἵνα εὕρῃς τὴν ζωήν. 

 

Ἰουλίττα τοὺς πιστῶς, λείψανα ὑμῶν σεπτά, σεβομένους 
εὐλαβεῖς, φύλαττε ἐκ πειρασμῶν. 

 

Κήρυξ ὤφθης τοῦ Θεοῦ, Κήρυκε βρέφος τερπνόν, ὅθεν δέχῃ 
δαψιλῶς, Παραδείσου τὴν τιμήν. 

 

Ληρωδοῦσιν ἀσεβεῖς, μὴ εἰδότες τὸν Θεόν, Ὃν κηρύξαντες 
ὑμεῖς, στέφος ἔχετε λαμπρόν. 

 

Μήτηρ πέλεις ἀγαθή, Ἰουλίττα σὸν υἱόν, καθορῶσα ὡς 
νεβρόν, καὶ χρηστοήθειαν ὑμῶν. 

 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Ξενωθεῖσαν ὦ Τριάς, δι’ ἀγάπησιν τὴν Σήν, σὺν παπάζοντι 

υἱῷ, Ἰουλίτταν δέχου νῦν. 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὃν ἐβάστασας σαρκί, καθικέτευε ἁγνή, ὑπὲρ δούλων Σου 
πιστῶν, σὺν δυάδι τῇ κλεινῇ. 

 

 
 


