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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 23. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ  

 [Συλλεγείσα α] εκ της ακολουθίας του Ι. Ν. Αγ. 
Βουκόλου και Πολυκάρπου Σμύρνης, και β] εκ του 
πονήματος του Α. Ε. Παλαμά, του Μεσολογγιέως]. 
Σημείωσις. Εάν η εορτή τύχη Κυριακή ή εν μέσω Μ. 
Τεσσαρακοστής, ζήτει το τυπικό της ΚΔ` Φεβρουαρίου. 
 
ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 
Εις το Κύριε εκέκραξα. Ήχος α`. Των ουρανίων 
ταγμάτων 
Των ουρανίων τα κάλλη ποθήσας ένδοξε, των επί γης 
απάντων, κατεφρόνησας μάκαρ` πάσι δε κηρύξας 
τρανώς τον Θεόν, τω πυρί ολοκαύτωσας` ου την ορμήν 
επέσχες σθένει Χριστού, τους σε μεγαλύνοντας. [Δις] 
 
Της Αιτωλίας νυν παίδες δεύτε συνδράμετε, άμα και δη 
Ναυπακτίας, και πιστώς ανυμνείτε, Χριστού τον 
ιεράρχην, τον πάσι πιστοίς τα ιάματα βλύζοντα, και 
απελαύνοντα νόσον την χαλεπήν, των εν πίστει 
προσκυνούντων αυτόν. 
 
Ως λαμπροφόρος επέστη και φωταυγής νυν ημίν, η του 
Αγίου μνήμη, σοφού Πολυκάρπου, αυγάζει γαρ τους 
πάντας εν πίστει θερμή, τους την χείραν την πάντιμον, 
πανευλαβώς προσκυνούντας, και των δεινών 
αιτουμένους διασώζεται. 

 
 
Δόξα. Ήχος δ`. 
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Τον πολυκαρπούντα και ανθούντα πάσι τοις πιστοίς, 
τον στερρότατον αθλητήν, τον εις ουδέν τας βασάνους 
λογισάμενον, αλλά τρανώς τον Χριστόν κηρύξαντα 
Θεόν τε και άνθρωπον, και διά τούτο εν πυρί 
ολοκαυτωθέντα, τον θεηγόρον και θείον Πολύκαρπον, 
συνελθόντες σήμερον επαινέσομεν. Ούτος γαρ υπέρ 
Χριστού παθών, τον της δόξης αμαράντινον εκομίσατο 
στέφανον παρ` αυτού` ου της δόξης απολαύει άληκτα 
χαρμονικώς μετά πάντων των δικαίων` τη δυνάμει δε 
του αυτού τα πάντιμα λείψανα τοις εν πίστει 
προσκυνούσιν αυτά, παρέχει ιάματα` ου μόνον δε εξ 
ανθρώπων τε και ζώων, αλλά και των φυτών αυτών 
απελαύνει πάσαν νόσον βλαβεράν και δωρείται πάσι 
το μέγα έλεος. 
 
Και νυν. Θεοτοκίον. 
Εκ παντοίων κινδύνων τους δούλους Σου… 
 
Φως ιλαρόν. Προκείμενον. 
 
 
Εις τον στίχον. Ήχος β`. Οίκος του Εφραθά. 
Σύμπασα η Ελλάς, ενθέως νύν αγάλλου, κατέχουσα εν 
κόλποις, την σεβάσμιον χείραν, την τού Ιερομάρτυρος. 
 
Στίχ.: Θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίους αυτού ο Θεός 
Ισραήλ αυτός δώσει δύναμιν και κραταίωσιν τω λαώ 
αυτού ευλογητός ο Θεός 
Ω θαύματος φρικτού! ώ τεραστίου ξένου! οστά γάρ των 
Μαρτύρων, ιάσεις εκτελούσι, και θαύματα παράδοξα. 
 
Στίχ.: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει, ωσεί κέδρος η εν τω 
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Λιβάνω πληθυνθήσεται 
Στίφει νύν των Πιστών, και της Ελλάδος παίδες, 
ασπάσασθε προθύμως, τού θείου Πολυκάρπου, την 
χείραν την σεβάσμιον. 
 
Δόξα... Και νύν... Θεοτοκίον 
Πάγχρυσε κιβωτέ, και στάμνε μανναδόχε, Μαρία 
Θεοτόκε, τον σον Υιόν δυσώπει, τού σώσαι τας ψυχάς 
ημών. 
 
Απολυτίκιον. Ήχος δ.` 
Και τρόπων μέτοχος και θρόνων διάδοχος, των 
Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε 
εις θεωρίας επίβασιν. Διά τούτο τον λόγον της 
αληθείας ορθοτομών και τη πίστει ενήθλησας, μέχρις 
αίματος ιερομάρτυς Πολύκαρπε` πρέσβευε Χριστώ τω 
Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών. 

 
Δόξα. Έτερον. Ήχος α. 

 
Τον επίσκοπον Σμύρνης και φρουρόν νυν θερμότατον 
της μονής της Κοτίσης, τον Πολύκαρπον άπαντες, 
αινέσομεν εν πίστει οι πιστοί, ως παρέχοντα ιάματα 
ημίν` θεραπεύειν γαρ αλλήλους συσφίγγει` τους δε την 
χείρα προσκυνούντας των κινδύνων απαλλάττεται. 
 
Και νυν. Θεοτοκίον. 
Του Γαβριήλ φθεγξαμένου… 
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ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 
Εις το Κύριε εκέκραξα. Προσόμοια. Ήχος Β. Ότε εκ του 
Ξύλου 

Ότε της Παρθένου ο καρπός, και ζωαρχικώτατος 
σπόρος, εις γήν ενέπεσε, τότε σε πολύκαρπον, στάχυν 
εβλάστησε, τούς πιστούς διατρέφοντα, τοις της 
ευσεβείας, λόγοις τε και δόγμασι, και της αθλήσεως, 
τούτους αγιάζοντα θείω, αίματι και Ιεροσύνης, μύρω 
καθαγνίζοντα Πολύκαρπε. 
 
Έδυς εκ τού κόσμου προς Θεόν, ταις μαρμαρυγαίς 
αποστίλβων, τού μαρτυρίου σου, έστης της εφέσεως ως 
το ακρότατον, ορεκτών φθάσας Όσιε, και της μακαρίας, 
αίγλης εμφορούμενος, ης νύν ικέτευε, πάντας εν 
μεθέξει γενέσθαι, τούς την σην πανίερον μνήμην, 
Μάκαρ εορτάζοντας Πολύκαρπε. 
 
Ότε επί ξύλου τού Σταυρού, η αληθινή κρεμασθείσα, 
υψώθη άμπελος, τότε σε κατάκαρπον, κλήμα εξέτεινε, 
τη δρεπάνη τεμνόμενον, σεπτού μαρτυρίου, και τοις 
των κολάσεων, ληνοίς πατούμενον, ούπερ ευφροσύνης 
κρατήρα, πίστει συγκεράσαντες, Πάτερ, τούς σεπτούς 
αγώνας σου δοξάζομεν. 
 
Πόλις των Σμυρναίων σε φαιδρώς, επαγαλλομένη τη 
πίστει, αξίως σήμερον, Άγιε Πολύκαρπε, υμνεί 
γεραίρουσα, ως ποιμένα και πρόεδρον, σεπτόν και 
προστάτην, ως ιερομάρτυρα Χριστού πανένδοξον, 
κλέος τε και καύχημα μέγα, του πιστού λαού σου, ον 
παντοίων εκ κινδύνων, ρύου ταις πρεσβείαις σου. 
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Έτερα. Προς το Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

 
Πάτερ Πολύκαρπε τα σα, θεία κατορθώματα, 
ανθρώπων νόες θαυμάζουσιν και καταπλήττονται, 
βρύεις γαρ τοις πάσι, πιστώς προσιούσι σοι, τα ρείθρα 
των ιάσεων πάνσοφε` όθεν νυν σέβομεν των λειψάνων 
θείαν χείραν σου, εν η πάντες τον Χριστόν κηρύττομεν. 
 
Παράλυτον έσφιγξας ποτέ, άμα τε και άνεων, σθένει 
Χριστού του φωτίσαντος σου την διάνοιαν, και σοι 
δωρουμένου χάριν την αένναον, την βλύζουσαν ιάματα 
άπασι, νόσους διώκουσαν` και νυν, Πάτερ, Αυτώ 
πρέσβευε λυτρωθήναι, δεινών τους υμνούντας σε. 
 
Πολύκαρπον πάντες οι πιστοί, συνελθόντες σήμερον, 
ως γηθοσύνως αινέσομεν` και γαρ κεκτήμεθα, ρύστην 
και προστάτην, αεί εν ταις θλίψεσι και πάσαν 
εξελαύνοντα κάκωσιν, και την πανώλεθρον, την 
χολέραν την πολύφθορον, ήνπερ πάντες ως δεινήν 
δεδίασι. 
 
Δόξα. Ήχος πλ. Α. 
Δεύτε ο χριστεπώνυμος λαός εν ευφροσύνη σήμερον 
πανηγυρίσωμεν. Ιδού γαρ τράπεζα προτίθεται ημίν ο 
ιερομάρτυς Πολύκαρπος, τας αριστείας των αγώνων 
αυτού` ολοκαυτωθείς γαρ διά Χριστόν, καρπούς ημίν 
εβλάστησεν ώνπερ νυν δρεπόμενοι. Χριστώ 
ανυμνήσωμεν` ω και πρεσβεύει αδιαλείπτως του 
λυτρωθήναι κινδύνων τους τιμώντας αυτού την 
μνήμην, και προσκυνούντες εν πίστει τη χείρα την 
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αιδέσιμον, την ως νάματα ιάματα βλύζουσαν, και την 
πανώλεθρον νόσον διώκουσαν, και παρέχουσαν ημίν 
πλήρη την ίασιν. 
 
Και νυν. Θεοτοκίον. 
Εν τη Ερυθρά θαλάσση… 
 
Φως ιλαρόν. 
Προκείμενον. 
Τα Αναγνώσματα εκ του Αγίου Χαραλάμπους. 
 
Εις την Λιτήν. Ήχος α`. 
Των επί γης προσκαίρων και φθαρτών υπερφρονήσας 
Άγιε, τα ουράνια επόθησας` όθεν τον Χριστόν τρανώς 
τοις πάσιν εκήρυξας, και βασάνους δι αυτών δεινάς 
υπομείνας` ου γαρ σε πυρός φλοξ εδειμάτωσεν αλλ` 
ολοκαύτωμα σε αυτόν θαρσαλέως τω Θεώ 
προσήνεγκας` ου της δόξης απολαύων νυν εκτενώς 
ικέτευε υπέρ των πίστει τελούντων την μνήμην σου και 
πόθω ζέοντι κατασπαζομένων την πάντιμον χείρα σου, 
Μάρτυς Πολύκαρπε. 
 
Ο αυτός. 
Σεμνύνου ως ατεχνώς η επαρχία της Ναυπακτίας, και 
η μονή της Κοτίσης` εν κόλποις γαρ κατέχεται την 
αιδέσιμον χείρα του ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, ως 
θησαυρόν ακένωτον` η και πηγάζει ιάματα τοις 
προσιούσι αυτή εν πίστει, και της λαοφθόρου νόσου 
απαλλάττουσα πάντας τους εν πόθω ζέοντι αυτήν 
προσκυνούντας` προς δε και ακρίδας απελαύνει των 
φυτών, ταύτα απήμαντα τηρούσα, και παρέχουσα πάσι 
κηρύττειν Χριστόν, τον του παντός Ποιητήν. 
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Ήχος β`. 
Ανυμνήσωμεν σήμερον πιστοί, τον θεηγόρον 
Πολύκαρπον, τον επίσκοπον Σμύρνης` ούτος γαρ τω 
Θεολόγω Ιωάννη μεμαθητευμένος, εμυήθη την όντως 
σοφίαν παρ` αυτού` και θεογνωσίας προς φως 
καθοδηγών την ποίμνην αυτού, τον της αθεΐας σκότον 
ευσεβώς απήλασε` θυσία δε τω Θεώ γενόμενος, και εν 
πυρί τελέσας τον αγώνα απολαύει νυν της αλήκτου 
χαράς` ης και ημείς αξιωθείημεν εν τη ημέρα της 
Κρίσεως. 
Ο αυτός. 
Πως εξειπείν σου των θαυμάτων το άπειρον κατ` αξίαν 
νυν δυνησόμεθα, Πολύκαρπε, φρενητιώντας νυν γαρ 
ιάσαι, και παραλύτου συσφίγγεις` κατάγεις δε αυτόν 
αύχμωση γη, και το άμετρον τούτον συστέλλεις πάλιν. 
Νόσους δε αποδιώκεις, και πάσι παρέχεις τοις πίστει 
προσιούσι, τη αιδεσίμω χείρα σου, το άμετρον έλεος. 
 
Ο αυτός. 
Εν νεότητος τω Δεσπότη Χριστώ σε αυτόν αφιέρωσας, 
παμμάκαρ Πολύκαρπε` εξ αγαθής γαρ ρίζης καρπός 
ευκλεής ανεβλάστησας, και τω ηγαπημένω μαθητή 
προσομιλήσας, ήντλησας εξ αυτού της θεολογίας τα 
απόρρητα μυστήρια, και θείου φωτός μεθέξει του 
Αγίου Πνεύματος οικητήριον γέγονας` διό αξίως 
αναδέδειξαι λύχνος φαεινός και ποιμήν της του 
Χριστού Εκκλησίας, και έθηκας την ψυχήν υπέρ της 
ποίμνης σου. Αυτώ ουν παριστάμενος, εκτενώς ικέτευε 
υπέρ των ψυχών ημών. 
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Ο αυτός. 
Η του Πνεύματος χάρις μακάριε, ταις των θείων 
αρετών επιλάμψεσιν εν σοι κατεσκήνωσε, και Τριάδος 
γέγονας λαμπρόν καταγώγιον. Όθεν και θαυμάτων 
εργάτης τεραστίων εδείχθης και της αληθείας κήρυξη 
ισαπόστολος, της αθεΐας το σκότος λύων τω φωτί της 
θεογνωσίας, και Χριστόν ομολογήσας εν παρρησία 
έτυχες του μακαρίου τέλους` διό και πρεσβεύεις υπέρ 
των ψυχών ημών. 
 
Ήχος δ.` 
Δεύτε σήμερον πιστοί τον της αληθείας κήρυξα 
πνευματικώς ευφημήσωμεν` ούτος γαρ του θείου 
Πνεύματος πλησθείς, της του Χριστού Εκκλησίας 
ανεδείχθη ποιμήν και φωστήρ φαεινός, και τους 
δεινούς λύκους τους αυτήν λυμαινομένους σοφώς 
εφίμωσεν. Ζων δε τω Χριστώ εν σαρκί και πνεύματι 
στοιχών ως τις άσαρκος, σώμα τω φύσει φθειρόμενον 
υπέρ Χριστού τω πυρί προθύμως παρέδωκεν. Όθεν συν 
Αγγέλοις χοροίς νυν διαιτώμενος πρεσβεύει εν 
παρρησία τω Θεώ υπέρ των ψυχών ημών. 
 
Ήχος δ`. 
Τον διά πυρός διανύσας αγώνα, και τρανώς τον 
Χριστόν τοις άπασι κηρύξας, Αντωνίου του ληρώδου 
κατεφρόνησας` διό νυν ταις χορείαις των Μαρτύρων 
συναγάλλη θεηγόρε Πολύκαρπε` απολαύεις δε 
διηνεκώς της δόξης Χριστού του Θεού ημών` ον ικέτευε, 
θεομακάριστε, λυτρωθήναι κινδύνων, τους τιμώντας 
την πανέορτον μνήμην σου, και προσκυνούντας εν 
πίστει την πάντιμον χείρα σου, την παρέχουσα άπασι 
πλήρη τα ιάματα. 
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Ήχος πλ. Β`. 
Αξίως του ονόματος επολιτεύσω επί γης, ιεράρχα 
Πολύκαρπε. Ως γαρ κλήμα εύφορον της αληθινής 
αμπέλου, Χριστού του Θεού ημών, καρπόν ήνεγκας 
πολύν δικαιοσύνης τω κτίστη σου. Και ποιμήν 
γενόμενος των λογικών προβάτων, εξέλαμψας τοις 
έργοις σου, αστέρος δίκην φαεινού φωτίζων την 
οικουμένην` και θέμενος υπέρ αυτών την ψυχήν, αίματι 
του μαρτυρίου επορφύρωσας την Εκκλησίαν και 
κατήρδευσας αυτήν. Διό νυν εν παρρησία συν χοροίς 
Μαρτύρων και Αγίων Ιεραρχών τω Θρόνω 
παριστάμενος` του παντάνακτος Χριστού, αυτόν 
ικέτευε υπέρ των ψυχών ημών. 
 
Ήχος πλ. Δ. 
Δεύτε χριστοφόροι λαοί της Αιτωλίας και Φθιώτιδος εν 
χαρά σήμερον πανηγυρίσωμεν` ιδού γαρ ο ιερομάρτυς 
Πολύκαρπος συγκαλείται ημάς, τράπεζαν 
παρατιθέμενος, των εξαισίων θαυμάτων το πέλαγος` 
ώσπερ πάντας τους εν πίστει αυτόν αιτουμένους ουκ 
εγκαταλειμπάνει, αλλά δωρείται την ίασιν, και πάντας 
τους πόθω ζέοντι κατασπαζομένους την πάντιμον 
χείρα, παραδόξως κινδύνων απαλλάτεται. Διό 
ευφημούντες, νυν προς αυτόν βοήσωμεν` θεηγόρε 
Πολύκαρπε, εξελού ημάς της ενεστώσης ανάγκης, 
ικετεύων Χριστόν τον Θεόν ημών, τον παρέχοντα πάσι 
το μέγα έλεος. 
 
Δόξα. Ήχος πλ. Δ`. 
Αποστολικαίς παραδόσεσι μάκαρ επόμενος, τοις 
θεοπνεύστοις λόγοις την ψυχήν σου λαμπρώς 
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εκαλλιέργησας, και τη του Πνεύματος δρόσω όλβιον 
της χάριτος καρπόν πλουσίως σε αυτώ εθησαύρισας. 
Όθεν ιεροσύνης τω χρίσματι χρισθείς τα λογικά 
πρόβατα εις νομάς σωτηρίους οδηγήσας, και τον Υιόν 
και Λόγον Πατρί και Πνεύματι ομοούσιον ανεκήρυξας, 
προ των αιώνων όντα, επ` εσχάτων δε φανερωθείς εν 
σαρκί. Αίματι δε μαρτυρίου εν γήρα βαθεί τελειωθείς, 
χοροίς Μαρτύρων και Αγίων Πατέρων εν ουρανοίς 
συνηρίθμησαι` μεθ ων και ημάς, ιερομάρτυς 
Πολύκαρπε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ πάσης ανάγκης 
ρυσθήναι τους τιμώντας την μνήμην σου. 
 
Και νυν. 
Δέσποινα πρόσδεξαι… 
 
Εις τον στίχον. Ήχο α`. Πανεύφημοι Μάρτυρες. 
Καρπούς επλεόνασας Χριστώ, αρετών μακάριε, έτι 
νεάζων τω σώματι, και προ του χρίσματος της 
ιεροσύνης, και προ της αθλήσεως τω πνεύματι 
προκόπτων, Πολύκαρπε επί τα κρείττονα` διό κλήρον 
τον ουράνιον, νεύσει θεία, αξίως κεκλήρωσαι. 
 
Στ.: Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού. 
Πτωχοίς επαρκέσας δαψιλώς, δι ευχής επλήρωσας, τας 
αποθήκας πανεύφημε, της θρεψαμένης σε. Συ γαρ 
Πάτερ πλήρης πίστεως γενόμενος, επλούτησας εν 
θείοις χαρίσμασι του θείου Πνεύματος, και αθλήσεως 
στερρότητι προσηνέχθης θύμα ευπρόσδεκτον. 
 
Στ.: Τοις Αγίοις τοις εν τη γη Αυτού εθαυμάστωσεν ο 
Κύριος. 
Τριάδος Αγίας λατρευταί, πάντες επαγάλλονται εν τη 
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ση μνήμη Πολύκαρπε, και συνευφραίνονται αρεταίς 
παμμάκαρ ταις σαις ευωχούμενοι, δοξάζοντες Χριστόν 
τον φιλάνθρωπον, τον σε δοξάσαντα και προστάτην 
αναδείξαντα της ποίμνης θερμότατον. 
 
Δόξα. Ήχος πλ. Δ`. 
Της χάριτος τον βότρυν αληθώς γεωργήσας εν τη ψυχή 
σου, Πάτερ σοφέ, εξέβλυσας ως οίνον κατανύξεως τον 
της πίστεως λόγον, τον ευφραίνοντα πιστών τας 
διανοίας, και θαυμάτων ώφθης πέλαγος απέραντον. 
Όθεν και Μαρτύρων καλλονή ανεδείχθης θαυμαστώς 
ώφθης πέλαγος απέραντον. Όθεν και Μαρτύρων 
καλλονή ανεδείχθης θαυμαστώς εν πυρί τελειωθείς, 
και θείου φωτός αϊδίως εγένου κοινωνός, μάκαρ 
Πολύκαρπε` ου και ημάς μετασχείν, πρέσβευε Χριστώ 
τω Θεώ, τω σαρκωθέντι αφράστως Σωτήρι των ψυχών 
ημών. 
 
Και νυν. 
Δέσποινα πρόσδεξαι… 
 
Νυν απολύεις. 
Τρισάγιον . 
 
Απολυτίκιον. Ήχος δ.` 
Και τρόπων μέτοχος και θρόνων διάδοχος, των 
Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε 
εις θεωρίας επίβασιν. Διά τούτο τον λόγον της 
αληθείας ορθοτομών και τη πίστει ενήθλησας, μέχρις 
αίματος ιερομάρτυς Πολύκαρπε` πρέσβευε Χριστώ τω 
Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών. 
Δόξα. Έτερον. Ήχος α. 
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Τον επίσκοπον Σμύρνης και φρουρόν νυν θερμότατον 
της μονής της Κοτίσης, τον Πολύκαρπον άπαντες, 
αινέσομεν εν πίστει οι πιστοί, ως παρέχοντα ιάματα 
ημίν` θεραπεύειν γαρ αλλήλους συσφίγγει` τους δε την 
χείρα προσκυνούντας των κινδύνων απαλλάττεται. 
 
Και νυν. Θεοτοκίον. 
Του Γαβριήλ φθεγξαμένου… 
 
ΟΡΘΡΟΣ. 
 
Μετά την α` στιχολογίαν. Κάθισμα. Ήχος α`. Τον 
τάφον Σου Σωτήρ. 

 
Βλαστάνει νυν, σοφέ, τον πολύκαρπον δένδρον εκχέεις 
τους καρπούς, αφειδώς και συνάττεις, τους πίστει σοι 
προστρέχοντας, και τιμώντας την μνήμην σου` όθεν 
Άγιε, τους δαιμονώντας ιάσαι, απελαύνεις δε, και την 
πανώλεθρον νόσον, την μαστίζουσαν την των βροτών 
ημών φύσιν, και σώζεις τους δούλους σου. 

 
Δόξα. Όμοιον. 

 
Πολύκαρπε σοφέ, ιεράρχα Κυρίου, μαρτύρων ευκλεής 
και πατέρων ακρότης, θεόφρον και μακάριε, της 
Τριάδος υπέρμαχε, σε γεραίρομεν, και ευφημούμεν 
ενθέρμως, και δοξάζομεν, τον της φθοράς καθαιρέτην, 
Χριστόν τον Θεόν ημών. 

 
Και νυν. Θεοτοκίον. 
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Μητέρα σε Θεού, επιστάμεθα πάντες, παρθένον 
αληθώς, και μετά τόκον φανείσαν οι πόθω 
καταφεύγοντες, προς την σην αγαθότητα` σε γαρ 
έχομεν αμαρτωλοί προστασίαν, σε κεκτήμεθα, εν 
πειρασμοίς σωτηρίαν, την μόνην Πανάμωμον. 
 
Μετά την β` στιχολογίαν. Κάθισμα. Ήχος δ`. Επεφάνης 
σήμερον. 

 
Ανατέλλεις νυν ημίν ως ο φωσφόρος, καταυγάζων 
άπαντας, τους σε τιμώντας ευσεβώς, ιερομάρτυς 
Πολύκαρπε, και προσκυνούντας τα Άγια λείψανα. 
Δόξα. Ήχος γ`. Την ωραιότητα της Παρθενίας σου. 
Σμύρνης ο κράτιστος ποιμήν και ένδοξος, φύλαξ ο 
άγρυπνος, θείος Πολύκαρπος, πνευματικώς ημάς 
πιστοί, την σήμερον συγκαλείται, τα αυτού 
παλαίσματα προτιθείς εις εστίασιν, οίνον δε σωτήριον 
κεραννύων τα αίματα. Αυτόν ουν εκ πόθου 
προσείπωμεν, χαίρε των Αθλοφόρων δόξα. 

 
Και νυν. Θεοτοκίον. Όμοιον. 

 
Την ωραιότητα της Παρθενίας Σου… 
 
Μετά τον Πολυέλεον. Κάθισμα. Ήχος πλ` α. Τον 
Συνάναρχον 

 
Τον Πολύκαρπον πάντες τον αξιάγαστον, τον Χριστόν 
Θεού Λόγον προκηρύξαντα τρανώς, ευφημήσωμεν 
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πιστοί και προσκυνήσωμεν` ούτος γαρ ήνυσε στερρώς 
τον αγώνα εν πυρί, και πάσι νυν καταχέει, ιάσεις τας 
θαυμασίους, και πρεσβεύει του σωθήναι ημάς. 

 
Δόξα. Ήχος πλ. Δ`. Την Σοφίαν και Λόγον. 

 
Των θαυμάτων την χάριν πάτερ λαβών, αποθήκας 
επλήρωσας προσευχή, της χήρας ας εκένωσας υπέρ 
πεινώντων μακάριε, και πυρός ανέστειλας ορμήν 
ακατάσχετον, και υετόν διψώση τη γη συ κατήγαγες. 
Όθεν επαξίως απιστούντων ομίλους τη πίστει 
προσείλκυσας, ως ποιμήν γνησιώτατος. Διά τούτο 
βοώμεν σοι` πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων 
άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω την αγίαν 
μνήμην σου. 

 
Και νυν. Θεοτοκίον. Όμοιον. 

 
Την ουράνιον πύλην και κιβωτόν, το πανάγιον όρος, 
την φωταυγή νεφέλην υμνήσωμεν, την ουράνιον 
κλίμακα, τον λογικόν παράδεισον, της οικουμένης 
πάσης το μέγα κειμήλιον, ότι σωτηρία εν αυτή 
διεπράχθη, τω κόσμω και άφεσις, των αρχαίων 
εγκλημάτων. Διά τούτο βοώμεν Αυτή` πρέσβευε τω Σω 
Υιώ και Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, 
τοις ευσεβώς προσκυνούσι τον πανάγιον τόκον Σου. 
 
Τα Αντίφωνα του δ` ήχου. 
Προκείμενον. Ήχος δ`. 
Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει… 
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Στ.: Πεφυτευμένος εν τω οίκω Κυρίου… 
 
Πάσα πνοή. 
Ευαγγέλιον. Εκ του κατά Λουκά. [Ζήτει Απριλίου 23 
εις τον Όρθρον] 
Ο Ν ψαλμός. 
Δόξα. Ταις του Ιεράρχου πρεσβείαις… 
Και νυν. Ταις της Θεοτόκου… 
 
Ιδιόμελον ήχος πλ. Β`. Στ.: Ελεήμον, ελέησον με ο 
Θεός… 

 
Τον ολοκαυτωθέντα υπέρ Χριστού του Θεού Λόγου` και 
νυν εν ουρανοίς απολαύοντα της δόξης Αυτού, ου τη 
δυνάμει ιάματα ως νάματα βλύζοντα πάσι τοις πιστοίς, 
συνελθόντες σήμερον εν ωδαίς πνευματικαίς 
ευφημήσωμεν, εν κατανύξει δε πράξομεν θεηγόρε 
Πολύκαρπε, εξελού τον λαόν σου της πολυφθόρου 
ασθενείας, Χριστόν ικετεύων τον παρέχοντα πάσι το 
μέγα έλεος. 
 
Σώσον ο Θεόν τον λαόν Σου… 
 
Ο κανών της Θεοτόκου και του Αγίου εκ του Μηνιαίου. 
 
Συναξάριον. 

 
Τη ΚΓ' τού αυτού μηνός, Μνήμη τού Αγίου 
Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης. 
Στίχοι 
· Σοι Πολύκαρπος ωλοκαυτώθη Λόγε, 
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· Καρπόν πολύν δούς εκ πυρός ξενοτρόπως. 
· Εικάδι εν τριτάτη κατά φλοξ Πολύκαρπον έκαυσεν. 
 
Τη αυτή ημέρα, Μνήμη των Οσίων πατέρων ημών, 
Ιωάννου, Μωϋσέως, Αντιόχου, και Αντωνίνου. 
Στίχοι 
· Σύνταγμα τετράριθμον ανδρών τιμίων, 
· Συντάσσεται σοι, και μεθίσταται βίου. 
 
Τη αυτή ημέρα, η Αγία Γοργονία, η αδελφή τού 
Αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου, εν ειρήνη 
τελειούται. 
Στίχοι 
· Τιμώ τελευτήν σιν σιγή, Γοργονία, 
· Γρηγορίου μέλψαντος αυτήν εκ λόγων. 
 
Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Μάρτυς Κλήμης ξίφει 
τελειούται. 
Στίχοι 
· Κλήμης, το κλήμα της νοητής αμπέλου, 
· Καινόν τι γλεύκος, αίμα τμηθείς εκχέει. 
 
Τη αυτή η μέρα, η Αγία Μάρτυς Θεή ξίφει 
τελειούται. 
Στίχοι 
· Θεήν αποσκώπτουσαν εις Θεούς πλάνους, 
· Οι της πλάνης κτείνουσι προστάται ξίφει. 
 
Τη αυτή ημέρα, Μνήμη των Οσίων πατέρων ημών 
Ζεβινά, Πολυχρονίου, Μωσέως, και Δαμιανού. 
Στίχοι 
· Θείος Ζεβινάς λήξιν εις θείαν φθάνει, 
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· Λήξαντος αυτώ τού παρ' ανθρώποις βίου. 
· Πολυχρόνιος, και συνασκηταί δύω. 
· Οι τρείς ομού πληρούσι τούς ζωής χρόνους. 
 
Τη αυτή ημέρα, ο Όσιος Πατήρ ημών Αλέξανδρος ο 
εν τη μονή των Ακοιμήτων εν ειρήνη τελειούται. 
 
Τη αυτή ημέρα, ο Όσιος Πατήρ ημών Δαμιανός ο 
Εσφιγμενίτης εν ειρήνη τελειούται. 
 
Τη αυτή ημέρα, ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης ο 
θεριστής εν ειρήνη τελειούται. 
 
Ταις αυτών αγίαις Πρεσβείαις, ο Θεός ελέησον ημάς. 
Αμήν. 

 
Εξαποστειλάριον. Εκ του Μηνιαίου. 

 
Αίνοι.  

Ήχος πλ`. Α. Χαίροις ασκητικών ο χορός. 

 
Γέρας σοι των αγώνων Χριστός, την των θαυμάτων 
επαξίως ενέργειαν, παρέσχεν Ιερομάρτυς, υπέρ αυτού 
ανδρικώς και νομίμως όντως εναθλήσαντι, θεόφρον 
Πολύκαρπε` γηραιώ γαρ εν σώματι, αλλ` ακμαζούση, 
τη ψυχή θείω έρωτι, προς τα σκάμματα θαρραλέως 
εχώρησας. Όθεν των περιστάσεων, κινδύνων και 
θλίψεων, διασκεδάζεις την ζάλην, ταις προς Θεόν 
ικεσίαις σου, τοις πίστει και πόθω την σην άθλησιν 
τιμώσι θεομακάριστε. [Δις] 
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Άρον σου τας σεπτάς προς Θεόν, και θυηπόλους και 
αγίας Πολύκαρπε, παλάμας και νυν ως πάλαι, τας 
αναιμάκτους αυτώ, και φρικτάς προσφέρων ιερώτατε, 
θυσίας και λύτρωσιν παρ αυτού τοις τιμώσι σε, πυρός 
λοιμού τε και σεισμού και κακώσεως πάσης αίτησαι, 
και τη ποίμνη βοήθειαν, Πάτερ ως συμπαθέστατος, 
ποιμήν και χρηστότατος, τον των απάντων Δεσπότην 
εξευμενίζων εκάστοτε, ταις σαις ικεσίαις, τον 
παρέχοντα τω κόσμω το μέγα έλεος. 
 
Βάσιν και στηριγμόν αρραγή, τη εκκλησία σε Χριστός 
εδωρήσατο, Σμυρναίων τη πόλει Πάτερ εγκαθίδρυσας 
λαμπρώς, στερεούντα ταύτην θείοις δόγμασιν, ομού τε 
και θαύμασιν. Ως αστήρ γαρ φαεινότατος, λάμψας τη 
πίστει νοητώ εν ορίζοντι, διεσκέδασας αθεΐας την 
ζόφωσιν` ως δε πολύχους ήνεγκας, καρπούς στάχυς 
Όσιε, των αρετών τω Δεσπότη, και ως χρυσός 
δεδοκίμασαι, τω πυρί και ως θύμα, προσηνέχθης 
ευπροσδέκτως υπέρ της ποίμνης σου. 
 
Δόξα. Ήχος δ`. 
Ιερουργήσας ευσεβώς του Χριστού την μυστικήν 
ιερουργίαν, λογικόν ιερείον αυτός εις τέλος προσήχθης 
τω Θεώ, θυσία δεκτή ευάρεστος ολοκαύτωσις, 
Πολύκαρπε θεσπέσιε. Όθεν, η φωτοφόρος μνήμη σου 
λαμπρώς ανατείλασα σήμερον, εν τω της Εκκλησίας 
στερεώματι, φωτίζει και φαιδρύνει τας ψυχάς των 
ευσεβούντων μακάριε, και μετόχους πάντας ποιεί της 
θείας φωτοφανείας. Ως άγγελος φωτός γαρ επί γης τω 
βίω διαπρέψας, εθαυμαστώθης εκ Θεού, και μύστης 
των αρρήτων γέγονας. Και νυν τω θρόνω της 
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μεγαλωσύνης Αυτού παρεστώς, πρεσβεύεις εν 
παρρησία εις το σωθήναι τας ψυχάς ημών. 
Και νυν. 
Εκ παντοίων κινδύνων… 
Δοξολογία μεγάλη και Απόλυσις. Δίδοται τε και άγιον 
έλαιον τοις αδελφοίς. 
 
Εις την λειτουργίαν τυπικά, και εκ του κανόνος η γ και 
στ ωδή. 
Προκείμενον. Ευφρανθήσεται δίκαιος εν Κυρίω… 
Στ.: Εισάκουσον ο Θεός. 

 
ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ. 

 
 
Ευλογητός ο Θεός. Ο ΡΜΒ ψαλμός. 
Τα Απολυτίκια του Αγίου. 
Ο Ν ψαλμός 
 
Ωδή α. Υγράν διοδεύσας. 
Τα χείλη ανοίξω τα βδελυρά, και γλώσσαν κινήσω, του 
αιτήσασαι παρά σου, δοθήναι μοι ρώσιν τε και σθένος, 
ως εξειπείν των θαυμάτων το πέλαγος. 

 
Αιτούμαι σε πάτερ ειλικρινώς, τας πολλάς αμαρτίας, 
παραπτώματα τα εμά, πάριδε πάντα και ανάσχου, του 
εισακούσαι μου πανθαύμαστε. 

 
Λάμπρυνον τοίνυν το της ψυχής, της εμής τον κόσμον, 
και οδήγησον ασφαλώς, προς τρίβους με όντως τας 
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ευθείας, την των δαιμόνων ελαύνων επήρειαν. 
Θεοτοκίον. 

 
Πάντες οι νόες των γηγενών, εκπλήττονται Κόρη, υπέρ 
λόγον, σω τοκετώ` Συ γαρ τον Κτίστην των απάντων, 
εν τη γαστρί σου εχώρησας. 
 
Ωδή γ`. Ουρανίας αψίδος. 
Προστάτην σε πάντες, οι εν δεινοίς κεκτήμεθα, ρύστην 
και εν πάσαις ταις συμφοραίς` όθεν αιτούμεν σε, εν 
πόθω ζέοντι, νυν τον Χριστόν ικετεύσαι, εξελείν το 
ποίμνιον πάσης κακώσεως. 

 
Τον Χριστόν συ κηρύξας, δι Αυτόν ολοκαύτωσας` 
αγάλλη δε αεί νυν, Πάτερ, δόξαν ουράνιον, ορών 
αέναα` διό μη παύση πρεσβεύων, του σώζεσθαι 
άπαντας, σοι νυν προστρέχοντας. 

 
Ικετεύομεν Πάτερ, ως θερμώς οι δούλοι σου, και γόνυ 
κάμπτοντες βοώμεν` δέξαι την δέησιν, πιστώς 
τιμώντων σου, την πανσεβάσμιον μνήμην, και 
προσκυνούντων εν πίστει την πάντιμον χείρα σου. 

 
Θεοτοκίον. 

 
Ικετεύω Σε, Κόρη, τον Χριστόν κυήσασαν, το γνόφον 
του νοός μου διαλύσαι, όπως υμνήσω Σου, την 
μεγαλειότητα, την δωρηθείσαν Σοι, παρά Χριστού Θεού 
Λόγου, του μόνου Παντάνακτος. 
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Κραυγάζομεν εν πίστει σοι άπαντες θεηγόρε, ότι 
ρύστην εν τοις δεινοίς, αεί σε κεκτήμεθα, και 
πρεσβεύεις απαύστως τω Χριστώ Θεού τω Λόγω. 
Ιλάσθητι τοις δούλοις Σου, απείρανδρε Θεοτόκε, 
γνώρισον δε γε νυν ημίν, την μόνην αλήθειαν, όπως αεί 
υμνούμεν τον Χριστόν, των πάντων Κτίστην. 
 
Τροπάριον. Ήχος β`. 
Λιπάρει Χριστόν, τας χείρας καθηλώσαντα, του σώσαι 
ημάς, δεινώς ολισθήσαντας, και μηδέν φυλάξαντας, 
πεσόντας δε εις τον βόρβορον Άγιε, τοις πονηροίς δε 
δόντες εαυτούς, τους πάντας οξέως αναρπάζουσιν. 
 
Ωδή δ`. Εισακήκοα Κύριε. 
Καθοδήγησον Πάνσοφε, εις τας ευθείας τρίβους σου το 
ποίμνιον, και νυν άπαντας κατεύθυνον, προς το φως το 
λάμπων αλήθειαν. 

 
Κεκτημένοι θεόσοφε, την πάντιμον χείραν ημίν την 
βλύζουσαν τα ιάματα ως νάματα, ως εικός οι άπαντες 
χαίρομεν, 

 
Δυσωπούμεν σε Άγιε, του πρεσβεύειν αεί Χριστώ τω 
Παντάνακτι, του εκλυτρούσθαι κακώσεως, τους 
προσκυνούντας εν πίστει τα λείψανα. 

 
Θεοτοκίον. 

 
Ικετεύω Πανύμνητε, και εκχέω ωσεί κρουνούς τα 
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δάκρυα, εξαιτούμενος θερμότατα, παριδείν μου 
πταισμάτων το πέλαγος. 
 
Ωδή ε`. Φώτισον ημάς. 
Έλασον σοφέ, των εν πίστει προσκυνούντων σου, την 
πανσεβάσμιον χείραν και πάντιμον, την δεινήν νόσον, 
ως σκληρώς πάντας θερίζουσαν. 

 
Ρύσαι νυν ημάς, των κινδύνων θεηγόρε σοφέ, και 
Χριστώ αεί τω Λόγω, πρέσβευε υπέρ των πίστει, 
τιμώντων τα λείψανα. 

 
Όλως ως πυρί, ως τον Χριστόν κηρύξας τρανώς, και 
εδέξω παρ` Αυτού τον στέφανον, και νυν πρεσβεύεις 
του λυτρούσαι ημάς άπαντας. 

 
Θεοτοκίον. 
Δέξαι νυν σεμνή, την πενιχράν ταύτην δέησιν, και 
ημών μη παρίδης τα δάκρυα, αλλά παράσχου την των 
δεινών απολύτρωσιν. 
 
Ωδή στ. Την δέησιν εκχεώ. 
Εκήρυξας της ζωής την άβυσσον, και Θεού τον 
προαιώνιον Λόγον, τον εκ φθοράς αναρπάσαντα 
πάντας, και αμαρτίας Σταυρώ καθηλώσαντα` 
εβλάστησας δε νυν ημίν το φυτόν το πολύκαρπον Άγιε. 

 
Επλήρωσας δι ευχής τους σιτώντας, γυναικός της 
θρεψαμένης σε πάτερ, ους τοις πτωχοίς, εξεκένωσας 
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τότε, καταπραΰνας λιμόν τον επάρατον` κατάπλησον 
και νυν ημάς του φωτός του λαμπρύνοντος πνεύματα. 

 
Ανέστειλας του αυχμού αμετρίαν, τον Θεόν 
εξιλασκόμενος πάτερ, και νυν ημάς περιπίπτοντας 
πάντας, εις αμαρτίας δεινά παραπτώματα, δεόμεθα 
ειλικρινώς, εξ αυτών επανόρθωσον Άγιε. 

 
Θεοτοκίον. 
Εχώρησας τον παντί Αχώρητον, και Θεόν 
δημιουργήσαντα πάντα, και τω μαστώ Συ εθήλασας 
Τούτον, τον εν ερήμω λαόν Αυτού θρέψαντα` ιλάσθητι 
και νυν ημίν, σον Υιόν δυσωπούσα και Κύριον. 
Κραυγάζομεν… 
Ιλάσθητι… 
 
 
Κοντάκιον. Ήχος β`. 
Την σεπτήν σου χείραν πλούτον ακένωτον, κεκτημένοι 
πρέσβυν σε προς Θεόν προτιθέμεθα, μη παρίδης νυν 
σους ικέτας, Πολύκαρπε, αλ` επίσπευσον ως συμπαθής 
εις την αντίληψιν ημών, των πιστώς εκβοώντων σοι` 
πρόφθασον εν κινδύνοις, και ρύσαι κεκαμωμένους, 
επικαμπτόμενος νυνί ικεσίαις δεομένων σου. 
 
Προκείμενον. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει… 
Στ.: Πεφυτευμένος εν τω οίκω Κυρίου… 
 
Ευαγγέλιον. Εκ του κατά Ματθαίου. 
Τω καιρώ εκείνω, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 
δώδεκα μαθητάς Αυτού.. 
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Δόξα σοι Κύριε. 
Δόξα. Ταις του Ιεράρχου… 
Και νυν. Ταις της Θεοτόκου… 
 
Ιδιόμελον. Ήχος πλ. Β. Στ.: Ελεήμον, ελέησον με ο 
Θεός… 
Μη με χειμαζόμενον εν αμαρτίαις παντοίαις, και 
καταικιζόμενον αλγεινώς αικίσιν αλάστορος, 
αποκλείνης Άγιε, αλλ` οικτείρησον με τον άσωτον` 
δέχου την δέησιν, ην από καρδίας προσάγω σοι` Θεός 
γαρ σε παράκλησιν και παραμυθίαν πιστοίς παρέσχε` 
όθεν σοι κραυγάζω, θεράπων του Χριστού 
θαυματουργέ, υπέρ και ου ολοκαύτωσας, επισπεύσας 
ίασαι. 
 
Σώσον ο Θεός τον λαόν Σου… 
 
Ωδή ζ`. Οι εκ της Ιουδαίας. 
Της ψυχής μου το νέφος, το κατάπυκνον Άγιε, 
διασκέδασον, και μάστιγα οδύνης, μαστίζουσαν το 
σώμα, και ψυχήν καταθλίβουσαν, απέλαυνον μου 
σοφέ, πηγή η των θαυμάτων. 

 
Θεόθεν συ έχων, των ιάσεων χάριν σοφέ Πολύκαρπε, 
ιάσεως αξίους, ποίησον τρισμάκαρ, τους εν πίστει σοι 
κράζοντας` εκ των παντοίων δεινών σώζε σους ικέτας. 

 
Εκτενώς σοι βοώντας, και εν δάκρυσι πάτερ` σοι νυν 
προσφεύγοντας, μη πάριδε αιτούμεν` πρόσδεξαι δε 
πάτερ, και κινδύνων διάσωσον, προσκυνούντας 
ευσεβώς, τα λείψανα τα θεία. 
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Θεοτοκίον. 
Ω Δέσποινα πάντων, η τεκούσα τον Σωτήρα και 
Πλάστην μου, ευώνυμον τον χώρον, φυγείν 
εκδυσωπών Σε εν ημέρα της κρίσεως` οθ ο Υιός Σου 
κρίνει τα σύμπαντα ασφύκτως. 
 
 
Ωδή η`. Τον Βασιλέα των ουρανών. 
Γέμει μου εκ παντοίων το σώμα νοσημάτων, παρείται 
τα μέλη` ελέησον ω Πάτερ, σον πιστόν ικέτην. 

 
Απορούμαι θεραπείας βροτείας πάσης` λιπαρώς σε 
θερμώς τον προστάτην, πρόφθασον με σώσον, και 
ρώσιν μοι παράσχου. 

 
Καθικετεύω ίλεως μοι νυν πρόσβλεψον ουρανόθεν 
ιώμενος πάθη, πάνδεινα και ρύσαι κακώσεως με 
Μάρτυς. 

 
Θεοτοκίον. 
Υμνώ Σε, την Χερουβίμ υπερτέραν, ως τον Κτίστην των 
απάντων τεκούσαν, λατρεύων εις αιώνας, Παρθένε τω 
Υιώ Σου. 
 
Ωδή θ`. Κυρίως Θεοτόκον. 
Ελαύνεις τας ακρίδας, τα ζώα εξιάσαι, παραδόξως 
τερατουργέ Πολύκαρπε, διό θερμώς εκβοώ σοι` τα 
πάθη μου ίασαι. 
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Ιάσεων κρατήρα, , ανελλιπή σοι χείρα Ιερομάρτυς τοις 
πιστοίς προσέθηκε, ζωαρχική η χάρις` Σε μακαρίζομεν. 

 
Οχλούμενος παντοίαις, μάκαρ ταις βασάνοις, ως 
χαρίτων θείων τεμένει κατέφυγον` ων με Μάρτυς διά 
τάχους ρύσαι Πολύκαρπε. 

 
Θεοτοκίον. 
Σε πάσαι αι δυνάμεις, των ουρανών υμνούσι, γενεαί δε 
πάσαι βροτών δοξάζουσι` Σου ταις πρεσβείαις 
ρυσθείημεν Πάναγνε. 
 
Άξιον Εστί. Μεγαλυνάρια. 

 
Χαίροις των θαυμάτων ο ποταμός, χαίροις των 
Σμυρναίων αντιλήπτωρ ο ισχυρός, χαίροις της Τριάδος 
ο θείος μυστολέκτης, δι ην ολοκαυτώθης Μάρτυς 
Πολύκαρπε. 

 
Δεύτε προσκυνήσομεν ευλαβώς, την πάντιμον χείρα, 
Πολυκάρπου του αθλητού, βροτών, φυτών, θρεμμάτων, 
παντοίων εξωθούσαν, νόσων τε και βλάβην, και 
παρέχουσαν ίασιν. 

 
Τον ιερομάρτυρα του Χριστού, τον εν ασθενείαις 
ετοιμότατον βοηθόν, και ρύστην εν πάσαις ταις 
ανάγκαις, ευσεβοφρόνως τιμήσωμεν. 
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Δεύτε οι νοούντες και εν δεινοίς, πάθεσι τελούντες, 
αρυσώμεθα εκ πηγής, βλητούσης ιαμάτων την χάριν 
αέναον ην τοις πάσιν, εν πίστει προσκυνούσι παρέχει 
θαυμάσια. 

 
Κράζομεν σοι πάτερ ειλικρινώς, ρύσαι εκ παντοίων 
περιστάσεων σον λαόν θερμώς πεφευγότα τη σκέπη 
σου τη θεία, και των παραπτωμάτων αιτούμενος 
άφεσιν. 

 
Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί… 
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