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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 28!! ΑΛΚΙΣΩΝ 
ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 (Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ, 1991) 
   

 
ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 
Ἱστῶµεν στίχους δ΄, καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ Προσόµοια. 

Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι. 
 
Ἀποστόλων διάδοχος, Ἐκκλησίας προπύργιον, εὐσεβῶν 

Ἀλκίσων τὸ περιτείχισµα, ἀρχιερέων µακάριε, κανὼν 
ἀκριβέστατος, θεοπρόβλητος ποιµήν, Νικοπόλεως πρόεδρον, 
ἱερώτατος, τῆς χορείας Μαρτύρων ἡ προσθήκη, ἐπεγνώσθη τῷ 
σῷ βίῳ, Ἱεροµάρτυς πανεύφηµε. (Δίς). 

 
Τῆς σαρκὸς τὰ σκιρτήµατα, λογισµῷ οὐρανόφρονι, 

καταστείλας ἤρθης πρὸς ὕψος µέγιστον, τῆς ἀπαθείας 
γενόµενος, Ἀλκίσων ὑπόδειγµα, καὶ λαµπρὸς ὑπογραµµός, τῶν 
πιστῶν ἀξιάγαστε, τῶν συνόντων σοι· διὰ τοῦτο σοφὲ 
Ἱεροµάρτυς, παρὰ πάντων ἐτιµήθης, ὡς ἱεράρχης θεόληπτος. 

 
Ὁλοκλήρως παρέδωκας, σεαυτὸν τῷ Δεσπότῃ σου, ὑποστὰς 

βασάνους ἀφάτους ἔνδοξε, ὡς γὰρ δεσµώτης ἐγκέκλεισαι, ἐν 
εἱρκτῇ ὁµολογῶν, τοῦ Χριστοῦ τὰ θαυµάσια, τῇ ἐνστάσει σου· 
διὰ τοῦτο βοῶµέν σοι Ἀλκίσων, µὴ ἐλλίπῃς ἱκετεύων, ὑπὲρ 
ἡµῶν πρὸς τὸν Κύριον. 

 
Δόξα. Ἦχος β΄. 

Ἱεράρχα Κυρίου, καὶ τῆς Νικοπόλεως ἀρχιποίµην ἔνδοξε, καὶ 
τῆς ἀληθείας διαπρύσιε κῆρυξ, µὴ διαλίπῃς ταῖς σαῖς λιταῖς 
δυσωπῶν, Ἱεροµάρτυς Ἀλκίσων, Χριστὸν τὸν Θεό, ῥυσθῆναι 
ἡµᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, καὶ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 
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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. 

Ἤλασας τὰς ὁρµάς, δεινῶν αἱρετιζόντων, ἐνστάσεσιν ὁσίαις, 
µακάριε Ἀλκίσων, ταῖς σαῖς θεοφορούµενε. 

 
Στ.: Οἱ ἱερεῖς Σου Κυριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί 

Σου ἀγαλλιάσονται. 
Πράξεων ἐπιβάς, εἰς θεωρίαν ἤχθης, Ἀλκίσων ἱεράρχα, 

φωτὸς τοῦ οὐράνιου, γενόµενος ὁ κάτοχος. 
 
Στ.: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ· τοῖς Ἁγίοις τοῖς 

ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 
Χάριτος ταῖς νευραῖς, τὸν πτερνιστὴν βελίαρ, ἐν Νικοπόλει 

σθένει, ἀπέπνιξας Ἀλκίσων, πιστῶν τὸ ἐγκαλλώπισµα. 
 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Στίγµασιν ἱεροῖς, ὡραϊσµένος Πάτερ, Τριάδα τὴν Ἁγίαν, ἐν 

φυλακαῖς Ἀλκίσων, ἐκήρυξας πανόλβιε 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τέξασα ἐκ γαστρός, τῆς Σῆς Θεογεννῆτορ, Δεσπότην τῶν 

ἁπάντων, αὐτὸν ταῖς Σαῖς πρεσβείαις, ὑπὲρ ἡµῶν δυσώπησον. 
 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
Νικοπόλεως µέγας καὶ θεόκλητος πρόεδρος, καὶ τῆς 

Ἐκκλησίας ἁπάσης ἀνεδείχθης διδάσκαλος, καὶ χαίρων 
καθυπέµεινας εἱρκτήν, δογµάτων τῶν ὀρθῶν ὑπερµαχῶν· ὅθεν 
πάντες σὲ ἀνυµνοῦµεν, Ἀλκίσων θεοφόρε κραυγάζοντες· δόξα 
τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ σὲ 
ὑπογραµµὸν ἡµῖν ἀναδείξαντι. 
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Δόξα. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 
Στύλος ἄσειστος, τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἑδραίωµα, τῆς 

ἀληθείας, ἀνεδείχθης Ἀλκίσων µακάριε, τοῖς γὰρ πυρίνοις σου 
λόγοις ἐστήριξας, τῆς εὐσεβείας τὸ µέγα µυστήριον· Πάτερ 
Ἅγιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα 
ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 
Σὲ τὴν µεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡµῶν, 

ἀνυµνοῦµεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ σοῦ 
προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡµῶν τὸ διὰ Σταυροῦ 
καταδεξάµενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡµᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς 
φιλάνθρωπος. 

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

ἀνήρ.  Εἰς δὲ τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν στίχους στ’, καὶ 
ψάλλοµεν Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος α΄. Πανεύφηµοι 
Μάρτυρες. 

Τῇ ψήφῳ τῇ θείᾳ προκριθείς, ἱεράρχα πρόεδρος, τῆς 
Νικοπόλεως γέγονας, καὶ ἐκµιµούµενος, τὸν Χριστὸν Ἀλκίσων, 
τῶν πιστῶν συστήµατα, ἐξέθρεψας τοῖς θείοις διδάγµασι· διὸ 
ὡς πρόβολον, ἀληθείας σὲ γεραίροµεν, καὶ δογµάτων τῆς 
πίστεως ἔρεισµα. (Δίς). 

 
Φλογὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, πυρωθεὶς τὴν φέρουσαν, 

πρὸς τὴν ζωὴν τὴν ἀκήρατον, πάτερ διόδευσας, τεθλιµµένην 
τρίβον, ἀρετῆς γενόµενος, τῇ ποίµνῃ σου κανὼν ἱερώτατε· διὸ 
ἱκέτευε, τὸν Δεσπότην ταῖς πρεσβείαις σου, ὑπὲρ πάντων τῶν 
ἐπευφηµούντων σε. (Δίς). 

 
Ἠπείρου ἁπάσης ὁ φωστήρ, Ἐκκλησίας πρόµαχος, τῆς 

εὐσεβείας συνήγορος, τῆς Νικοπόλεως, στύλος ἀληθείας, 
ψεύδους ὁ κατήγορος, ὑπόδειγµα ἠθῶν τὸ πανάριστον, βροτῶν 
τὸ καύχηµα, τῆς Συνόδου ὁ ὑπέρµαχος, ὁ Ἀλκίσων, τιµάσθω ἐν 
ᾄσµασι. (Δίς). 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

Σήµερον, ἡ τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Ἀλκίσωνος, ἱερὰ καὶ 
πάµφωτος µνήµη, τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐξέλαµψε, τοὺς τιµῶντας αὐτὸν 
καταυγάζουσα. Δεῦτε οὖν φιλέορτοι, τὸν σεπτὸν τῆς 
Νικοπόλεως ἱεράρχην, καὶ πρόεδρον Ἠπείρου Παλαιᾶς, ἐν 
ᾠδαῖς πνευµατικαῖς καταστέψωµεν, ἀπὸ καρδίας λέγοντες· 
Χαίροις, Πάτερ ἀοίδιµε, ὁ δεσµωτήριον οἰκήσας, καὶ 
πολυτρόπους βασάνους καθυποµείνας, καὶ Χριστὸν 
ὁµολογήσας, ἄνθρωπον τέλειον καὶ τέλειον Θεόν· Ὃν ἐκτενῶς 
διηνεκῶς, ἱεράρχα Ἀλκίσων µακάριε, ὑπὲρ τῶν πίστει 
τιµώντων, τὴν ἱεράν σου πανήγυριν. 
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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. 

 
Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. ι′.7) 

Μνήµη δικαίου µετ’ ἐγκωµίων, καὶ εὐλογία Κυρίου ἐπὶ 
κεφαλὴν αὐτοῦ. Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς εὗρε σοφίαν, καὶ 
θνητὸς ὃς οἶδε φρόνησιν. Κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐµπορεύεσθαι, ἢ 
χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς. Τιµιωτέρα δὲ ἐστι λίθων 
πολυτελῶν· πᾶν δὲ τίµιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. Ἐκ γὰρ τοῦ 
στόµατος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόµον δὲ καὶ ἔλεον 
ἐπὶ γλώσσης φορεῖ. Τοιγαροῦν ἀκούσατέ µου, ὦ τέκνα· σεµνὰ 
γὰρ ἐρῶ, καὶ µακάριος ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐµὰς ὁδοὺς φυλάξει. 
Αἱ γὰρ ἔξοδοί µου, ἔξοδοι ζωῆς, καὶ ἑτοιµάζεται θέλησις παρὰ 
Κυρίου. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ ὑµᾶς, καὶ προΐεµαι ἐµὴν φωνὴν 
υἱοῖς ἀνθρώπων. Ὅτι ἐγὼ ἡ σοφία κατεσκεύασα βουλήν, καὶ 
γνῶσιν καὶ ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεκαλεσάµην. Ἐµὴ βουλὴ καὶ 
ἀσφάλεια, ἐµὴ φρόνησις, ἐµὴ δὲ ἰσχύς. Ἐγὼ τοὺς ἐµὲ φιλοῦντας 
ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐµὲ ζητοῦντες εὑρήσουσι χάριν. Νοήσατε τοίνυν 
ἄκακοι πανουργίαν, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν. 
Εἰσακούσατέ µου καὶ πάλιν· σεµνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ ἀνοίγω ἀπὸ 
χειλέων ὀρθά. Ὅτι ἀλήθειαν µελετήσει ὁ λάρυγξ µου, 
ἐβδελυγµένα δὲ ἐναντίον ἐµοῦ χείλη ψευδῶ. Μετὰ δικαιοσύνης 
πάντα τὰ ῥήµατα τοῦ στόµατός µου, οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, 
οὐδὲ στραγγαλιῶδες. Πάντα εὐθέα ἐστὶ τοῖς νοοῦσι, καὶ ὀρθὰ 
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τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν. Διδάσκω γὰρ ὑµῖν ἀληθῆ, ἵνα γένηται 
ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς ὑµῶν, καὶ πλησθήσεσθε πνεύµατος. 

 
Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. ι′.32) 

Στόµα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, χείλη δὲ ἀνδρῶν 
ἐπίστανται χάριτας· Στόµα σοφῶν µελετᾷ σοφίαν, δικαιοσύνη 
δὲ ῥύεται αὐτοὺς ἐκ θανάτου. Τελευτήσαντος ἀνδρός δικαίου 
οὐκ ὄλλυται ἐλπίς· υἱὸς γὰρ δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν, καὶ ἐν 
ἀγαθοῖς αὐτοῦ καρπὸν δικαιοσύνης τρυγήσει. Φῶς δικαίοις 
διαπαντός, καὶ παρὰ Κυρίου εὑρήσουσι χάριν καὶ δόξαν. 
Γλῶσσα σοφῶν καλὰ ἐπίσταται, καὶ ἐν καρδίᾳ αὐτῶν 
ἀναπαύσεται σοφία. Ἀγαπᾷ Κύριος ὁσίας καρδίας, δεκτοὶ δὲ 
αὐτῷ πάντες ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Σοφία Κυρίου φωτιεῖ πρόσωπον 
συνετοῦ· φθάνει γὰρ τοὺς ἐπιθυµοῦντας αὐτήν, πρὸ τοῦ 
γνωσθῆναι, καὶ εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτήν. 
Ὁ ὀρθρίσας πρὸς αὐτὴν οὐ κοπιάσει, καὶ ὁ ἀγρυπνήσας δι' 
αὐτήν, ταχέως ἀµέριµνος ἔσται. Ὅτι τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὐτὴ 
περιέρχεται ζητοῦσα, καὶ ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς 
εὐµενῶς. Σοφίας οὐ κατισχύσει ποτὲ κακία. Διὰ ταῦτα καὶ 
ἐραστὴς ἐγενόµην τοῦ κάλλους αὐτῆς καὶ ἐφίλησα ταύτην, καὶ 
ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός µου, καὶ ἐζήτησα νύµφην ἀγαγέσθαι 
ἐµαυτῷ. Ὅτι ὁ πάντων Δεσπότης ἠγάπησεν αὐτήν. Μύστης γὰρ 
ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ ἐπιστήµης, καὶ αἱρέτις τῶν ἔργων αὐτοῦ. Οἱ 
πόνοι αὐτῆς εἰσὶν ἀρεταί· σωφροσύνην δὲ καὶ φρόνησιν αὕτη 
διδάσκει, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν, ὧν χρησιµώτερον οὐδέν 
ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις. Εἰ καὶ πολυπειρίαν ποθεῖ τις, οἶδε τὰ 
ἀρχαῖα καὶ τὰ µέλλοντα εἰκάζειν, ἐπίσταται στροφὰς λόγων, 
καὶ λύσεις αἰνιγµάτων, σηµεῖα καὶ τέρατα προγινώσκει, καὶ 
ἐκβάσεις καιρῶν καὶ χρόνων, καὶ πᾶσι σύµβουλός ἐστιν ἀγαθή. 
Ὅτι ἀθανασία ἐστὶν ἐν αὐτῇ, καὶ εὔκλεια ἐν κοινωνίᾳ λόγῳ 
αὐτῆς. Διὰ τοῦτο ἐνέτυχον τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐδεήθην αὐτοῦ, καὶ 
εἶπον ἐξ ὅλης µου τῆς καρδίας. Θεὲ Πατέρων, καὶ Κύριε τοῦ 
ἐλέους, ὁ ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ σου, καὶ τῇ σοφίᾳ σου 
κατασκευάσας τὸν ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ 
γενοµένων κτισµάτων, καὶ διέπῃ τὸν κόσµον ἐν ὁσιότητι καὶ 
δικαιοσύνῃ, δός µοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν, καὶ 
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µὴ µε ἀποδοκιµάσῃς ἐκ παίδων σου, ὅτι ἐγὼ δοῦλος σός, καὶ 
υἱὸς τῆς παιδίσκης σου. Ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίου 
κατοικητηρίου σου καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης σου, ἵνα συµπαροῦσά 
µοι διδάξῃ µε, τὶ εὐάρεστόν ἐστι παρὰ σοί. Καὶ ὁδηγήσῃ µε ἐν 
γνώσει, καὶ φυλάξῃ µε ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς. Λογισµοὶ γὰρ θνητῶν 
πάντες δειλοὶ καὶ ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι αὐτῶν. 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα 
Ἐγκωµιαζοµένου δικαίου, εὐφρανθήσονται λαοί· ἀθανασία 

γάρ ἐστιν ἡ µνήµη αὐτοῦ, ὅτι καὶ παρὰ Θεῷ γινώσκεται, καὶ 
παρὰ ἀνθρώποις, καὶ ἀρεστὴ Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ. 
Ἐπιθυµήσατε τοιγαροῦν, ὦ ἄνδρες, σοφίαν, καὶ ποθήσατε, καὶ 
παιδευθήσεσθε· Ἀρχὴ γὰρ αὐτῆς ἀγάπη, καὶ τήρησις νόµων. 
Τιµήσατε σοφίαν, ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασιλεύσητε. Ἀπαγγελῶ 
ὑµῖν, καὶ οὐ κρύψω ἀφ' ὑµῶν µυστήρια Θεοῦ. Ὅτι αὐτὸς καὶ τῆς 
σοφίας ὁδηγὸς ἐστι, καὶ τῶν σοφῶν διορθωτής· καὶ ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτοῦ πᾶσα φρόνησις, καὶ ἐργασιῶν ἐπιστήµη. Ἡ πάντων 
τεχνῖτις ἐδίδαξέ µε σοφία· ἔστι γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦµα νοερόν, 
ἅγιον, ἀπαύγασµα φωτὸς ἀϊδίου, καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος τοῦ 
Θεοῦ. Αὕτη φίλος Θεοῦ καὶ Προφήτας κατασκευάζει. 
Εὐπρεπεστέρα δέ ἐστιν ἡλίου, καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἀστέρων θέσιν, 
φωτὶ συγκρινοµένη, εὑρίσκεται προτέρα. Αὕτη τοὺς 
θεραπεύσαντας αὐτὴν ἐκ πόνων ἐῤῥύσατο, καὶ ὡδήγησεν ἐν 
τρίβοις εὐθείαις. Ἔδωκεν αὐτοῖς γνῶσιν ἁγίαν, καὶ διεφύλαξεν 
αὐτοὺς ἀπὸ ἐνεδρευόντων, καὶ ἀγῶνα ἰσχυρὸν ἑβράβευσεν 
αὐτοῖς, ἵνα γνῶσι πάντες, ὅτι δυνατωτέρα παντὸς ἐστιν ἡ 
εὐσέβεια, καὶ οὐ µὴ κατισχύσῃ ποτὲ κακία σοφίας, οὐδ' οὐ µὴ 
παρελεύσεται πονηροὺς ἐλέγχουσα ἡ δίκη. Εἶπον γὰρ ἐν 
ἑαυτοῖς, λογισάµενοι οὐκ ὀρθῶς. Καταδυναστεύσωµεν τὸν 
δίκαιον, µὴ φεισώµεθα τῆς ὁσιότητος αὐτοῦ, µηδὲ ἐντραπῶµεν 
πολιὰς πρεσβύτου πολυχρονίους· ἔστω δὲ ἡµῶν ἡ ἰσχὺς νόµος. 
Καὶ ἐνεδρεύσωµεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡµῖν ἐστι, καὶ 
ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡµῶν καὶ ἐπιφηµίζει ἡµῖν ἁµαρτήµατα 
παιδείας ἡµῶν. Ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν Θεοῦ, καὶ παῖδα 
Κυρίου ἑαυτὸν ὀνοµάζει. Ἐγένετο ἡµῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν 
ἡµῶν. Βαρύς ἐστιν ἡµῖν καὶ βλεπόµενος· ὅτι ἀνόµοιος τοῖς 
ἄλλοις ὁ βίος αὐτοῦ, καὶ ἐξηλλαγµέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ. Εἰς 
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κίβδηλον ἐλογίσθηµεν αὐτῷ, καὶ ἀπέρχεται τῶν ὁδῶν ἡµῶν, ὡς 
ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν, καὶ µακαρίζει ἔσχατα δικαίων, ἴδωµεν οὖν εἰ 
οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς, καὶ πειράσωµεν τὰ ἐν ἐκβάσει αὐτοῦ. 
Ὕβρει καὶ βασάνῳ ἐτάσωµεν αὐτόν, ἵνα γνῶµεν τὴν ἐπιείκειαν 
αὐτοῦ, καὶ δοκιµάσωµεν τὴν ἀνεξικακίαν αὐτοῦ. Θανάτῳ 
ἀσχήµονι καταδικάσωµεν αὐτόν· ἔσται γὰρ αὐτοῦ ἐπισκοπὴ ἐκ 
λόγων αὐτοῦ. Ταῦτα ἐλογίσαντο, καὶ ἐπλανήθησαν· 
ἀπετύφλωσε γὰρ αὐτοὺς ἡ κακία αὐτῶν. Καὶ οὐκ ἔγνωσαν 
µυστήρια Θεοῦ, οὐδὲ ἔκριναν, ὅτι σὺ εἶ Θεὸς µόνος, ὁ ζωῆς ἔχων 
καὶ θανάτου ἐξουσίαν, καὶ σῴζων ἐν καιρῷ θλίψεως καὶ 
ῥυόµενος ἐκ παντὸς κακοῦ, ὁ οἰκτίρµων καὶ ἐλεήµων, καὶ 
διδοὺς τοῖς Ὁσίοις σου χάριν, καὶ τῷ σῷ βραχίονι τοῖς 
ὑπερηφάνοις ἀντιτασσόµενος. 

 
 

Λιτή. Ἦχος α΄. 
Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, ἡ τῆς Νικοπόλεως ποίµνη, ἡ ἔχουσα ἐν 

µέσῳ σου ὡς θεῖον θησαύρισµα, τὸν ἀρχιθύτην Ἀλκίσωνα. Ἐν 
σοὶ γὰρ ἀνεφάνη ὡς ἄβυσσος σοφίας, ξηραίνων τὰ θολερὰ 
ῥεύµατα τῆς δεινῆς ἀπάτης· καὶ µαρτυρίκους ἀνύσας 
καµάτους, τῶν µὲν πιστῶν ἐστήριξε τὰ φρονήµατα, τῶν δὲ 
ἐχθρῶν ἀνέσπασε πρόῤῥιζον τὰ ζιζάνια· καὶ οὕτως εἴληφε τῆς 
ὁµολογίας τὸν στέφανον. Διὸ τανῦν ἐν οὐρανοῖς µετὰ τῶν 
Ἁγίων συναγάλλεται, καὶ µετὰ τῶν Ἱεραρχῶν συνδιαιτᾶται, 
πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

 
Ἦχος β΄. 

Κανόνα σε ἀσφαλῆ καὶ σαφέστατο, καθ’ ὃν δεῖ τὰς 
Ἐκκλησίας οἰκονοµεῖν, οἱ τῶν λογικῶν θρεµµάτων προεστῶτες 
ἀνεκήρυξαν. Σὺ γὰρ Ἀλκίσων, τὰ ἀνιάτως ἔχοντα µέλη τοῦ 
λοιποῦ σώµατος ἀποκόψας, τῷ πλήθει τῶν πιστῶν τὴν ὑγείαν 
τῆς πίστεως ἐπανήγαγες, καὶ ἐνδεδυµένος τὴν ἱερὰν διπλοΐδα, 
τὸ σεπτὸν Εὐαγγέλιον ἱερουργήσας, στόµα Κυρίου γενόµενος· 
ὅθεν πατὴρ πατέρων, περιφανῶς ἐχρηµάτισας, καὶ 
Ἱεροµάρτυρων τοῖς δήµοις ἀξίως συντέταξαι, µεθ’ ὧν µὴ παύσῃ 
πρεσβεύων µακαριώτατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 
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Ἦχος γ΄. 
Αὐτοκίνητον ὄργανον, ταῖς πνοαῖς ὑπηχούµενον τοῦ 

Παρακλήτου γεγονώς, τὰ θεῖα δόγµατα ἐβρόντησας τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεως ἐνώπιον κακοδόξων βασιλέων· 
ὑπερµαχήσας γὰρ τοῦ σεπτοῦ καὶ θεοφόρου κηρύγµατος, 
ὑπέστης αἰκίας ἀνυποίστους πανόλβιε, µένων ἐν οἷς ἔµαθες 
καὶ ἐπιστώθης· ἀλλ’ ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς Κύριον, µὴ 
παύσῃ δεόµενος ταῖς πρεσβείαις σου, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

 
Ἦχος δ΄. 

Πτωχείαν πλουτοποιόν, καὶ πένθος χαρµόσυνον 
κτησάµενος ἱεράρχα, δόξαν παρεῖδες τὴν φθαρτήν, καὶ 
ἐµίσησας τοῦ βίου τερπνότητα. Ἀγαπήσας γὰρ µανικῶς τῶν 
ἐφετῶν τὸ ἀκρότατον, ἐπολιτεύσω ὡς ἄσαρκος τῆς σαρκὸς 
χαλινώσας τὰ σκιρτήµατα, καὶ καταργήσας δαιµόνων τὰς 
φάλαγγας. Διὸ καὶ οὐκ ἴσχυσαν τῶν πειρασµῶν ἐπαγωγαί, καὶ 
τῶν κινδύνων συµπτώσεις, διαστῆσαί σε τῆς ἀγάπης τοῦ 
Χριστοῦ, Ὃν ταῖς πρεσβείαις σου Ἅγιε, Ἱεροµάρτυς Ἀλκίσων, 
µὴ παύσῃ καθικετεύων ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Ἐν Νικοπόλει κέκρικε παραχειµάσαι Παῦλος ὁ 
οὐρανοβάµων, κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. Ἐν 
Νικοπόλει δὲ ἱερούργησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὁ τούτου 
διάδοχος, ὁ ἔνδοξος Ἱεροµάρτυς Ἀλκίσων, ἑπόµενος τοῖς ἴχνεσι 
τοῦ Ἀποστόλου. Τῷ διστόµῳ γὰρ ξίφει τοῦ Παρακλήτου 
ὁπλισθείς, αἱρετικῶν τὰς γλωσσαλγίας καταλέλυκε, 
διασκεδάσας τῆς κακοδοξίας τὸν ζόφον· καὶ θαρσαλέως τῶν 
Ὀρθοδόξων τὴν πίστιν ὁµολογήσας, ἐκοµίσατο τῆς ἀθλήσεως 
τὸ διάδηµα, ὡς κοινωνὸς τῶν Μαρτύρων περίδοξος. Τανῦν τῷ 
θρόνῳ τοῦ Δεσπότου παριστάµενος, ἐσαεὶ πρεσβεύει, ὑπὲρ τῶν 
ἀνυµνούντων αὐτοῦ τὰ µνηµόσυνα. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 

Αἱ περὶ σοῦ προφητεῖαι ἐπληρώθησαν, Παρθένε ἁγνή· ὁ µὲν 
γάρ σε τῶν Προφητῶν, Πύλην προηγόρευσεν ἐν Ἐδέµ, 
βλέπουσαν κατὰ ἀνατολάς, ἐν ᾗ οὐδεὶς διῆλθεν, εἰµὴ ὁ σὸς 
πλαστουργός, καὶ τοῦ κόσµου παντός, ὁ δὲ βάτον πυρὶ 
φλεγοµένην, ὅτι ἐν σοὶ ᾤκησε τὸ πῦρ τῆς Θεότητος, καὶ 
ἄφλεκτος ἔµεινας, ἄλλος ὄρος ἅγιον, ἐξ οὗ ἐτµήθη λίθος ὁ 
ἀκρογωνιαῖος, ἄνευ χειρὸς ἀνθρώπου, καὶ ἐπάταξε τὴν εἰκόνα 
τοῦ νοητοῦ Ναβουχοδονόσορ. Ἀληθῶς µέγα καὶ παράδοξον, τὸ 
ἐν σοὶ µυστήριον, ὑπάρχει Θεοµῆτορ! Διό σε δοξάζοµεν· διὰ σοῦ 
γὰρ γέγονεν, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

 
Εἰς τὸν Στίχον Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν. 

Χαίροις, ἱεραρχῶν κορυφή, σεπτῆς Συνόδου τῆς Τετάρτης 
προάσπισις, ὁ στήσας τὴν σηπεδόνα, αἱρετικῶν διδαχῶν, ἅλατι 
θεόφρον τῆς σῆς χάριτος· ὅ θύτης ὁ ἔνθεος, ὁ ἐπαίρων τὰς 
χεῖράς σου, ὑπὲρ τῶν πίστει, προσιόντων σοι Ἅγιε· 
θεοπρόβλητε, Νικοπόλεως πρόεδρε, φύλαξ Ἀλκίσων ἄριστε, 
προβάτων τῆς ποίµνης σου, καταδιώκων τοὺς λύκους, τοὺς 
νοητοὺς βακτηρίᾳ σου· Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν 
δοθῆναι, τὸ µέγα ἔλεος. 

 
Στ.: Οἱ ἱερεῖς Σου Κυριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί 

Σου ἀγαλλιάσονται. 
Πάτερ, τὸν ζωηφόρον Σταυρόν, ὡς µαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ 

γνησιώτατος, ἐπ’ ὤµων ἀνδρειοφρόνως, ἀναλαβὼν τῆς σαρκός, 
τὰς ἐπαναστάσεις διεσκέδασας· ἐντεῦθεν καὶ ἔσβεσας, τῶν 
παθῶν τὴν ἐκπύρωσιν, τῇ ἐγκρατείᾳ, ταῖς ῥοαῖς τῶν δακρύων 
σου, ταῖς ἀσκήσεσι, καὶ νηστείαις πανόλβιε· ὅθεν τὸ µέγα 
πέλαγος, τοῦ βίου διήνυσας, καὶ πρὸς τὸ πλάτος ἀνήχθης, τοῦ 
Παραδείσου ἀοίδιµε, πρεσβεύων Ἀλκίσων, ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν 
δοθῆναι, τὸ µέγα ἔλεος. 

 
Στ.: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ· τοῖς Ἁγίοις τοῖς 

ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 
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Χαίροις, Ἱεροµάρτυς σοφέ, ὁ κεχρισµένος θείῳ µύρῳ τῆς 
χάριτος· ὑπόστασιν γὰρ τὴν µίαν, Θεανδρικὴν τοῦ Χριστοῦ, ἐν 
δυσὶν οὐσίαις διεκήρυξας, καὶ ἔθραυσας λόγοις σου, 
θεοπνεύστοις τὰ δόγµατα, τὰ δαιµονιώδη, τῶν υἱῶν τοῦ 
ἀλάστορος, ὥσπερ πέλεκυς, θεοφόρε ἀµφίκοπος· ὅθεν τὴν 
µῆνιν ἄνακτος, Ἀλκίσων ἐκίνησας, καὶ εἰς εἱρκτὴν ἐνεκλείσθης, 
ὡραϊζόµενος στίγµασι, πληγῶν ἀνυποίστων· διὰ τοῦτο τὴν 
ἁγίαν, τελοῦµεν µνήµην σου 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Ὅσιε Πάτερ Ἱεράρχα Ἀλκίσων, τὸ ἐµπιστευθέν σοι 
τάλαντον, ὡς καλὸς οἰκονόµος αὐξήσας, καὶ τοῦ Κυρίου τὸν 
ἅγιον λαόν, λαοῖς σου ἐνθέοις στηρίξας, εἰς νοµὰς σωτηρίους 
ἴθυνας· ὅθεν καὶ µισθὸν ἐκοµίσω τῆς ἱερουργίας τοῦ 
Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, τὸ τελειωθῆναι µαρτυρικῶς ὑπὲρ 
Αὐτοῦ. Καὶ νῦν µὴ παύσῃ δεόµεθα, ταῖς ὁσίαις σου πρεσβείαις 
ἐκδυσωπῶν, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ τὴν µνήµην σου, δωρηθῆναι 
τὸ µέγα ἔλεος. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 

Ἀνύµφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως συλλαβοῦσα 
σαρκί, Μήτηρ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, σῶν οἰκετῶν παρακλήσεις 
δέχου Πανάµωµε, ἡ πᾶσι χορηγοῦσα καθαρισµὸν τῶν 
πταισµάτων, νῦν τὰς ἡµῶν ἱκεσίας προσδεχοµένη, δυσώπει 
σωθῆναι πάντας ἡµᾶς.  

 
 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
Νικοπόλεως µέγας καὶ θεόκλητος πρόεδρος, καὶ τῆς 

Ἐκκλησίας ἁπάσης ἀνεδείχθης διδάσκαλος, καὶ χαίρων 
καθυπέµεινας εἱρκτήν, δογµάτων τῶν ὀρθῶν ὑπερµαχῶν· ὅθεν 
πάντες σὲ ἀνυµνοῦµεν, Ἀλκίσων θεοφόρε κραυγάζοντες· δόξα 
τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ σὲ 
ὑπογραµµὸν ἡµῖν ἀναδείξαντι. 
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Δόξα. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 

Στύλος ἄσειστος, τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἑδραίωµα, τῆς 
ἀληθείας, ἀνεδείχθης Ἀλκίσων µακάριε, τοῖς γὰρ πυρίνοις σου 
λόγοις ἐστήριξας, τῆς εὐσεβείας τὸ µέγα µυστήριον· Πάτερ 
Ἅγιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡµῖν τὸ µέγα 
ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 
Σὲ τὴν µεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡµῶν, 

ἀνυµνοῦµεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ σοῦ 
προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡµῶν τὸ διὰ Σταυροῦ 
καταδεξάµενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡµᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς 
φιλάνθρωπος. 

 
Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
 

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

Ἡ γλῶσσά σου σοφε, θεϊκαῖς ἐπιπνοίαις, ἐφώτισε βροτούς, 
τὰ ὀρθόδοξα σέβειν, Ἀλκίσων διδάγµατα, τοῦ Χριστοῦ 
παναοίδιµε· Ὃν ἱκέτευε, ὑπὲρ ἡµῶν τῶν τιµώντων, τοὺς 
ἀγῶνάς σου, καὶ τὰς κακώσεις σου πάσας, εὑρεῖν θεῖον ἔλεος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Κατάργησις ἀρᾶς, καὶ ἀρχὴ σωτηρίας, ἐφάνης τοῖς βροτοῖς, 

Θεοτόκε Μαρία, ἀσπόρως γεννήσασα, τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον· 
Ὃν δυσώπησον, ταῖς Σαῖς πρεσβείαις ῥυσθῆναι, τοὺς ἱκέτας 
Σου, ἀπὸ παντοίων κινδύνων, τοῦ βίου καὶ θλίψεως. 

 
Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος δ΄ Ὁ ὑψωθείς. 

Περιφραξάµενος Ἀλκίσων παµµάκαρ, διδασκαλίαις 
Ὀρθοδόξων δογµάτων, τὴν σὴν λαχοῦσαν µάνδραν 
διεφύλαξας, λογικά σου πρόβατα, ἐκ τῶν λύκων τῆς πλάνης, 
τῆς δεινῆς αἱρέσεως, Ἀκεφάλων τρισµάκαρ, καὶ τῶν ἀνάκτων 
ἤλεγξας σφοδρῶς, τὴν διψυχίαν, ὡς κήρυξ θεόπνευστος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τὸν συνοχέα Οἰκουµένης ἁπάσης, ἐν τῇ γασρί Σου 

συλλαβοῦσα ἀφράστως, ἀνερµηνεύτως ἔτεκες πανάµωµε, 
λύτρωσιν παρέχουσα, ἁµαρτάνουσι Κόρη· ὅθεν τὸ σωτήριο, 
τούτου δόγµα ἐνθέως, ὁ τῆς Ἠπειρου θύτης τοῖς βροτοῖς, θεῖος 
Ἀλκίσων, τοῖς πᾶσιν ἐκήρυξε. 

 
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος πλ. α΄ Τὸν Συνάναρχον 

Λόγον. 
Ἐντολῶν τοῦ Σωτῆρος Ἀλκίσων πάντιµε, τῶν Ἁγίων 

ὑπάρχων ὁ ἀκριβὴς τηρητής, ὡµολόγησας Αὐτὸν ἐν τῇ ἀθλήσει 
σου· τῶν γὰρ τυράννων τὰς βουλάς, ἐλοιδόρησας σοφῶς, 
γενναίως καθυποµείνας, πολυειδεῖς κακουχίας, καὶ τὴν εἱρκτὴν 
µακαριώτατε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
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Χαῖρε ῥάβδος ἁγία ἡ ἐξανθήσασα, εὐλογίας τὸ ἄνθος τὸ 
ζωηρὸν θαυµαστῶς, τὸ ἐκπνεῦσαν τοῖς βροτοῖς θεοχαρίτωτε, 
ἀµπλακηµάτων τῶν δεινῶν, τοῦ ἀρχαίου πτερνιστοῦ, ἀφέσεως 
θεῖα µῦρα· διό Σε ὑµνολογοῦµεν, ὡς τῶν πιστῶν Παρθένε 
σώτειραν. 

 
Εἶτα, οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α’ Ἀντίφωνον τοῦ δ’ ἤχου. 
Προκείµενον: Οἱ ἱερεῖς Σου Κυριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ 

οἱ ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσονται. 
Στ.: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ· τοῖς Ἁγίοις τοῖς 

ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 
Εὐαγγέλιον, Ἱεραρχικόν. 
Ὁ Ν’ ψαλμός. 
Δόξα: Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου... 
Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
Ἰδιόµελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ.: Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
Ἅγιε Ἱεροµάρτυς Ἀλκίσων, τῆς θεολογίας ἡ µελίφθογγος 

λύρα, καὶ τῆς ἀθλήσεως ὁ ἐπώνυµος, µὴ παύσῃ καθικετεύων 
Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
 
Εἶτα, οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου, καὶ τοῦ Ἁγίου οὗ ἡ 

ἀκροστιχίς: Ἀλκίσωνα Νικοπόλεως ποιμένα ᾄδω. Ἰωήλ. 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

Ἀλκίσωνα πάντες τὸν θαυµαστόν, Ἠπειρου τὸ κλέος, 
Νικοπόλεως τὸν σεπτόν, τιµήσωµεν ὕµνοις ἱεράρχην, ἐπὶ τῇ 
µνήµῃ αὐτοῦ ἀγαλλόµενοι. 

 
Λαόν σου ἰθύνας Πάτερ σοφέ, ἀνύστακτος φύλαξ, 

ἐχαρίσθης πόλει τῇ σῇ, ἐξέθρεψας λόγοις σου ἐνθέοις, καὶ 
πολιτείᾳ ἁγία ἐφώτισας. 

 
Κανὼν ἀκριβέστατος ἀρετῶν, ὑπάρχων θεόφρον, τὴν σὴν 

ποίµνην σεµνοπρεπῶς, ὡδήγησας Ἅγιε Ἀλκίσων, εἰς τὰς ἁγίας 
ὁδοὺς τοῦ Κυρίου σου. 

Θεοτοκίον. 
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Ἱλέωσαι Δέσποινα τὸν Χριστόν, λιταῖς Σου ἁγίαις, ὑπὲρ 
πάντων τῶν γηγενῶν, ῥυσθῆναι κινδυνων ἀδοκήτων, καὶ 
χαλεπῶν τῆς ζωῆς περιστάσεων. 

 
ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

Στηριγµὸς ἀληθείας ὡς Ἀθλητὴς ἄριστος, καὶ ὑφηγητὴς 
εὐσεβείας, ὤφθης πανεύφηµε, Ἀλκίσων Ἅγιε, ἐν φυλακῇ 
διαλύων, λόγοις θεοσόφοις σου, πλάνην τὴν ζοφωσιν 

 
Ὡς λαµπρὸν ὑποφήτην τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, ἡ τῶν 

µοναζόντων χορεία, Ἀλκίσων ἔγνω σε, καὶ σοὶ ἀπέστειλε, ἐκ 
Παλαιστίνης ζητοῦσα, δογµατίσαι Ἅγιε, πίστιν Ὀρθόδοξον. 

 
Νοητῶς ἀνατείλας ταῖς καθαραῖς λάµψεσι, τῶν σεπτῶν 

ἀγώνων σου Πάτερ, φῶς ἐχρηµάτισας, φωτίζων ἅπαντας, τοὺς 
µιµουµένους ἀξίως, ζῆλόν σου τὸν ἔνθεον, πανιερώτατε. 

Θεοτοκίον. 
Ἀϊδίως γεννᾶται ἐκ τοῦ Πατρὸς ἄνωθεν, ὁ µονογενὴς Θεὸς 

Λόγος, Παρθένε ἄχραντε, καὶ σεσωµάτωται, ἐν τῇ κοιλίᾳ Σου 
Μῆτερ, σάρκα δανεισάµενος, τὴν Σὴν Θεόνυµφε. 

 
Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἀλκίσων ἀνήγειρας ἐν Νικοπόλει ναόν, Χριστοῦ τοῦ 
παντάνακτος ἵνα ὑµνῆται αὐτοῦ, τὸ πάντιµον ὄνοµα· ἔνθα δὲ 
καὶ χορεῖαι, τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων, εὗρον παραµυθίαν, καὶ 
βοήθειαν Πάτερ· διό σου ἀνυµνοῦµεν, τὸ θεῖον µνηµόσυνον. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Παρθένε πανάµωµε ταῖς Σαῖς πρεσβείαις τὸν νοῦν, ἡµῶν 
τῶν τιµώντων Σε, ἐκ πονηρῶν λογισµῶν, ἀπάλλαξον τάχιστα· 
ῥῦσαι µε δὲ κακίας, χαλεπῶν δαιµονίων, παῦσον τὰς 
ἐξεργέσεις, τῶν ἀτόπων παθῶν µου, καὶ στῆσόν µε ἐν πέτρᾳ, 
τῆς χάριτος Δέσποινα. 

 
ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε. 
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Νικητὴς ἐν τοῖς πάθεσι, ἀνεφάνης Πάτερ Ἀλκίσων µέγιστος, 
τῆς ψυχῆς σου τὰ ζιζάνια, ἐκκαθάρας πόνοις τῆς ἀσκήσεως. 

 
Ἱερὰν διπλοΐδα σου, ἱεράρχα πάντιµε Νικοπόλεως, τῇ τοῦ 

βίου σου ὀρθότητι, καὶ ἠθῶν σεµνότητι ἐλάµπρυνας. 
 
Κακουχούµενος Ἅγιε, καὶ εἱρκταῖς ἀφυκτοις 

καταθλιβόµενος, µαρτυρίου τὸ ἀµάραντον, στέφανον ἐκτήσω 
ἀξιάγαστε. 

Θεοτοκίον. 
Οἱ ἐλπίδα καὶ στήριγµα, καὶ τῆς σωτηρίας τεῖχος 

ἀκράδαντον, κεκτηµένοι Σε πανύµνητε, δυσχερείας πάσης 
ἐκλυτρούµεθα. 

 
 

ᾨδὴ ε΄. Ἵνα τί με ἀπώσω. 
Πονηρὰς ἐπινοίας, τοῦ Ἀναστασίου Ἀλκίσων διήλεγξας, καὶ 

τὸν τούτου τύπον, πεφανέρωκας πᾶσιν ὡς δόλιον· κρεῖσσον 
γὰρ ἐφώνεις, πόλεµος ἐπαινετός, καὶ µὴ εἰρήνη Χριστοῦ 
χωρίζουσα. 

 
Ὁλοψύχως κηρύττων, τῆς σεπτῆς Συνόδου τὰ ἅγια δόγµατα, 

ἠρνήθης Πάτερ κοινωνῆσαι, σὺν ἀποσχίσταις Ἀλκίσων 
µακάριε, τὴν Ὀρθοδοξίαν, αἱρετιζόντων ἐπηρείας, 
ἀπαλλάσσων Πάτερ πανένδοξε. 

 
Λόγον θεῖον πλουτήσας, ἅπασι τοῖς χρήζουσι Πάτερ 

µετέδωκας· καὶ Χριστοῦ τὴν ποίµνην, ὡς ἱερεὺς πεφωτισµένος 
ἐποίµανας, νουθετῶν διδάσκων, καθοδηγῶν πρὸς σωτηρίαν, 
παµµάκαρ Ἀλκίσων πολύαθλε. 

 
 
 

Θεοτοκίον. 
Εὐχαρίστως βοῶ Σοι, χαῖρε µητροπάρθενε, χαῖρε θεόνυµφε, 

χαῖρε σκέπη, χαῖρε ὅπλον καὶ τεῖχος ἀπόρθητον, χαῖρε 
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προστασία, καὶ βοηθὲ καὶ σωτηρία, τῶν εἰς Σὲ προστρεχόντων 
ἐκ πίστεως. 

 
ᾨδὴ στ΄. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. 

Ὡς κρίνον ἀειθαλές, ἐν τῇ κοιλάδι ἐξήνθησας, Ἠπείρου τῆς 
θαυµαστῆς, ἐκπνέων ἀρώµατα, Ἀλκίσων χρηστότητος, 
γηγενέσι πᾶσι, Ἱεράρχα θεοδόξαστε. 

 
Σοφίαν παρὰ Θεοῦ, Ἀλκίσων πᾶσαν κτησάµενος, τὴν 

ποίµνην τῶν λογικῶν, προβάτων σου ἴθυνας, πρὸς τρίβον τὴν 
ἄλυπον, τῆς θεογνωσίας, ὡς ποιµὴν θεοφορούµενος. 

 
Πλουσίαις µαρµαρυγαῖς, τῶν εὐσεβῶν παραινέσεων, 

ἐλάµπρυνας τὰς ψυχάς, Ἀλκίσων τῶν πόθῳ σοι, προσιόντων 
µάκαρ, καὶ αἰτούντων σὴν βοήθειαν. 

Θεοτοκίον. 
Ὁ νεανίαις τρισί, µεταποιήσας τὴν κάµινον, εἰς δρόσον 

φωτοφανῆ, φιλάνθρωπε Κύριε, φλογός µε ἐξάρπασον, τῆς 
αἰωνιζούσης, τῆς Θεοτόκου ταῖς ἐντεύξεσι. 

 
Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Ἐξηρεύξω ἄβυσσον, θείας σοφίας, τῆς δεινῆς αἱρέσεως, τὰς 
βορβορώδεις διδαχάς, τοῦ Νεστορίου ξηραίνουσαν· διό σε 
πάντες, Ἀλκίσων γεραίροµεν. 

Ὁ Οἶκος. 
Ἱεραρχῶν ὑπογραµµός, καὶ Ἐκκλησίας πύργος, τῆς 

Νικοπόλεως ποιµήν, καὶ τῆς Ἠπείρου τὸ κλέος, τῇ θερµότητι 
φρενῶν, ζήλῳ τῆς πίστεως, καὶ βίου καθαρότητι, Ἱεροµάρτυς 
τοῖς πᾶσιν ἐπεγνώσθης ἐν ἀρχαίοις ἔτεσιν. Ἀστράψας γὰρ ὡς 
φωτοφόρος ἥλιος εν τῇ Παλαιᾷ Ἠπείρῳ, διέλυσας τῶν 
αἱρέσεων ἀχλύν· τοὺς δὲ πιστοὺς ἐφώτισας, ὑµνεῖν Χριστοῦ τὴν 
µίαν ὑπόστασιν εν δυσὶ οὐσίαις, ἣν ἐν τῇ τοῦ Κωνσταντίνου 
πόλει θεοφιλῶς διακηρύξας, ἀφάτοις κακουχίαις, εἱρκταῖς καὶ 
µάστιξι καθυπεβλήθης· καὶ οὕτω ἔλαβες τῆς ὁµολογίας τὸν 
στέφανον· διό σε πάντες, Ἀλκίσων γεραίροµεν. 
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Συναξάριον. 
Τῇ ΚΗ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου 

Ἱερομάρτυρος Ἀλκίσωνος, ἐπισκόπου Νικοπόλεως 
τῆς Παλαιᾶς Ἠπείρου. 

Ἔθραυσε θηρῶν αἱρετιζόντων μύλας, 
Ἀλκίσων χρώμενος τῇ ῥάβδῳ τῶν λόγων. 
Εἰκάδι Ὀγδοάτῃ ἐκ γαίης Ἀλκίσων ἤρθη. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ὁσίας Εὐστοχίας. 

Ἔρωτι θείῳ τρωθεῖσα Εὐστοχία, 
Χριστοῦ παστάδι ᾤκησεν ἐπαξίως. 

Εἰκάδι ὀγδόῃ Εὐστοχία βιότοιο ἀπέπτη. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Χαρίτωνος τοῦ 
Ὁμολογητοῦ 

Τῆς γῆς πατήσας τάς τρυφὰς ὁ Χαρίτων, 
Κατατρυφᾷ νῦν οὐρανοῦ τῶν χαρίτων. 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ τοῦ βασιλέως, καὶ ἐκ 
πόλεως Ἰκονίου τῆς Λυκαόνων ἐπαρχίας. Ὃς προσαχθεὶς τῷ 
Ὑπαττικῷ καὶ παῤῥησίᾳ τὸν Χριστὸν Θεὸν ὁµολογήσας, 
τύπτεται ἐκ τεσσάρων, καὶ πυρὶ καταφλέγεται. Μετὰ δὲ τὴν 
καταστροφὴν Αὐρηλιανοῦ, ἀπολυθείς, καὶ ἐν τῇ ἐρήµῳ λησταῖς 
περιπεσών, καὶ δεσµευθείς, λυτροῦται τούτων τρόπῳ τοιῷδε: 
Εἰς τὸ κεράµιον, ἐν ᾧ εἶχον τὸν οἶνον οἱ λησταί, ἔχις 
προσερπύσασα, τὸν ἰὸν ἐξέχεεν, οὗ ἐµφορηθέντες ἐξέψυξαν. 
Αὐτὸς δὲ τὸ σπήλαιον ἐκκλησίαν ποιήσας, καὶ πλῆθος 
µοναχῶν συναγαγών, εἰς Μονὴν ἀποκατέστησεν, ἐξ 
ἀκροτόµου πέτρας ὕδωρ ἐξενεγκών, καὶ ἰατὴρ παντοίων 
νοσηµάτων φανείς, ἐν γήρᾳ βαθεῖ τὸν βίον κατέλυσε. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Προφήτου Βαρούχ  

Bαροὺχ Προφήτης Ἱερεμίου φίλος, 
Xριστοῦ Προφήταις συγχορεύει ἐν πόλῳ. 

http://www.saint.gr/2466/saint.aspx
http://www.saint.gr/2467/saint.aspx
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Ἡ τῶν Προφητῶν ἀκριβὴς διόπτρα, ἡ τοῦ Ἱερεµίου πνοὴ καὶ 
ἀνάπαυλα, ὁ θεῖος Βαρούχ, ἐφεπόµενος ἧν τῷ διδασκάλῳ 
Ἱερεµίᾳ, ὅτε ὡς αἰχµάλωτος οὗτος εἰς Αἴγυπτον κατήγετο, 
θρηνῶν τὴν ἅλωσιν τῆς Ἱερουσαλήµ. Καὶ ὡς ἐν δυσὶ σώµασι, 
µία ψυχὴ ἐν ἀµφοτέροις ἐγνωρίζετο τοῖς Προφήταις. Ἐπεὶ ἕνα 
ταξίαρχον εἶχον, τὸ Θεῖον Πνεῦµα ἀµφότεροι. Τρανοτέρως 
µέντοι ὁ Βαροὺχ τὰ περὶ τῆς Χριστοῦ οἰκονοµίας ἀνεκελάδησεν 
λέγων: Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν· 
καὶ τὰ ἑξῆς. εὕροι δ’ ἄντις καὶ πλείονα, φιλοπόνως τὰς 
προφητικὰς βίβλους ἐπανακρίνων, τὸν Προφήτην Βαροὺχ τὰ 
περὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἱερουσαλὴµ προαγγέλοντα. Οὗτος 
οὖν θεοφιλῶς πολιτευσάµενος, πρὸς Κύριον ἐξεδήµησεν. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων· Μάρκου 

τοῦ ποιμένος, Ἀλεξάνδρου, Ἀλφειοῦ καὶ Ζωσίμου τῶν 
αὐταδέλφων, Νίκωνος, Νέωνος, Ἡλιοδώρου καὶ τῶν λοιπῶν 
Παρθένων καὶ Παίδων. 

Ποιμὴν ὁ Μᾶρκος, Μᾶρκος, ὃν κτείνει ξίφος, 
Ποιμὴν προβάτων, ὡς ὁ τῆς Γραφῆς Ἄβελ. 
Εἰσδύντες εἰς γῆν Μάρτυρες τρεῖς Κυρίου, 

Ἐκεῖθεν ἐκδύνουσιν εἰς θείαν δρόσον. 
Ἡλιόδωρος, Νίκων, ἀλλὰ καὶ Νέων, 

Χριστοῦ κατ' ἐχθρῶν ἐκ ξίφους νίκη νέα. 
Τμηθέντα Παίδων καὶ Γυναικῶν μύρια, 
Ὦ παῖ γυναικός, καὶ Θεέ, πλήθη δέχου. 

Οὗτοι οἱ Ἅγιοι ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως, ἐν 
πόλει Πισσιδείας, Μάγνου ἡγεµονεύοντος.  

Ὁ δὲ µακάριος Μάρκος ἦν ποιµαίνων πρόβατα, λευκὴν 
ἔχων τὴν κόµην τῆς κεφαλῆς καὶ βαθείαν, µέχρι καὶ πτέρνης 
αὐτῆς. Ἐπεὶ δὲ διεγνώσθη ὡς εἴη Χριστιανός, παραχρῆµα 
κρεµασθείς, ξέεται. Εἶτα, παρεπέµφθη ἐν Κλαυδιουπόλει. 
Προσκληθέντων δὲ χαλκοτύπων, κατασκευῆς ἕνεκα τῶν τοῦ 
Μάρτυρος δεσµῶν, προσήχθησαν τρεις ἀδελφοί· Ἀλέξανδρος, 
Ἀλφειὸς καὶ Ζώσιµος, τὴν Κατάλυτον οἰκοῦντες κώµην, 
βάναυσοι τὴν τέχνην, καὶ τῆς τοῦ σιδήρου ἐργασίας 
ἐπιστήµονες. Ἀρξαµένων δὲ τύπτειν, καταῤῥέει ὁ σίδηρος ὡς 

http://www.saint.gr/2468/saint.aspx
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ὕδωρ, καὶ αἱ χεῖρες αὐτῶν ἐνάρκουν. Οἱ δέ, τὸ συµβὰν 
θαυµάσαντες, καὶ φωνῆς θείας ἐπακούσαντες, προτρεπούσης 
συναθλῆσαι αὐτοὺς τῷ Μάρκῳ, οὐκ ἠµέλησαν, ἀλλὰ 
Χριστιανοὺς ἑαυτοὺς ὡµολόγησαν. Εὐθὺς δὲ στρέβλαις 
ὑπεβλήθησαν, καὶ µόλυβδον ζέοντα διὰ τοῦ στόµατος 
ἐδέξαντο, καὶ ἐν πέτρᾳ προσηλώθησαν, καὶ τοῦ βίου ἐξῆλθον. 
Ὁ δὲ Μάρκος ὑποδυθεὶς κρηπῖδας, καὶ µαστιχθεὶς ἱκανῶς, καὶ 
ὀβελίσκοις καταπαρείς, καὶ τὴν γλῶτταν τµηθείς, καὶ ἐν πέτρᾳ 
καθηλωθείς, τὴν κεφαλὴν ἀπετµήθη.  

Ὁµοίως δὲ καὶ Νίκων καὶ Ἡλιόδωρος καὶ Νέων, 
κρατηθέντες µετὰ νηπίων καὶ παρθένων πολλῶν, ἐν τῷ 
λεγοµένῳ Μωροµιλίῳ, ὑπὸ ξίφους ἀνηρέθησαν. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Εὐστάθιος ὁ Ῥωμαίος 

καὶ Καλλίνικος ξίφει τελειοῦνται. 
Ῥωμαῖός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ῥωμαλέος. 

Ὁ Μάρτυς Εὐστάθιος, ἄθλων πρὸς ξίφος. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀλέξανδρος καὶ οἱ σὺν 
αὐτῷ Τριάκοντα Μάρτυρες ξίφει τελειοῦνται. 

Ἔξαρχον Ἀλέξανδρον εἶχον τοῦ τέλους, 
Τμηθέντες ἄνδρες, ὧν ἀριθμὸς τρισδέκα. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Αὐξεντίου τοῦ ἐν 

Κύπρῳ 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ὁσίων Σπυρίδωνος καὶ 

Νικοδήμου τῶν ἐν τῷ σπηλαίῳ 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Βιασεσλάβου, 
Πρίγκιπος τῆς Τσεχίας 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἠρωδίωνος τῆς 
Λίμνης Ἴλης, τοῦ Ῥώσσου. 

http://www.saint.gr/2469/saint.aspx
http://www.saint.gr/2470/saint.aspx
http://www.saint.gr/2471/saint.aspx
http://www.saint.gr/3534/saint.aspx
http://www.saint.gr/1035/saint.aspx
http://www.saint.gr/3799/saint.aspx
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 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἀνάμνησις τῆς Εὑρέσεως τῶν 

Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου τοῦ ἐν Κύπρῳ, τοῦ 
ἐγκλείστου 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ 
σῶσον ἡμᾶς. 

 
ᾨδὴ ζ΄. Παῖδες Ἑβραίων. 

Ἴσχυσας χάριτι Κυρίου, µηχανήµατα Ἀλκίσων τῶν ἐχθρῶν 
σου, ἀνδρικῶς διελθεῖν, Χριστοῦ διακηρύσσων, ἐν τοῖς δεσµοῖς 
τὰ δόγµατα, τὰ Ὀρθόδοξα θεόφρον. 

 
Μνήµων ὑπάρχων τῶν Πατέρων ἀξιάγαστε Συνόδου τῆς 

Τετάρτης, χριστοµάχων ἀχλύν, διέλυσας Ἀλκίσων, 
ἐξοστρακίσας λόγοις σου, τῶν αἱρέσεων τὰ νέφη. 

 
Ἔθελξας Πάτερ µοναζόντων, τὴν παράταξιν ἐν χώρᾳ 

Παλαιστίνης, καὶ ὡς τύπον καλῆς, Χριστοῦ διδασκαλίας, τὴν 
σὴν κατεῖχον πάντιµε, ἀκριβῆ ὁµολογίαν. 

Θεοτοκίον. 
Νέαν τὴν φύσιν καινουργῆσαι, ὁ φιλάνθρωπος ἠθέλεησε 

Δεσπότης, τῶν ἀνθρώπων ἁγνή· διὸ καὶ προσλαµβάνει, τῶν 
γηγενῶν τὸ φύραµα, ἀπὸ Σοῦ Θεογεννῆτορ. 

ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα. 
Ἄνω οἱ δῆµοι, τῶν οὐρανίων Ἀγγέλων, συνευφραίνονται 

ἡµῖν τοῖς ἐπιγείοις, ἄγοντες τὴν µνήµην, τὴν σὴν Ἱεροµάρτυς. 
 
Ἀνῆλθες Πάτερ, τὸ τῆς θεώσεως ὄρος, µιµησάµενος τὸν βίον 

τῶν Ἀγγέλων· ὅθεν καὶ ἐκτήσω, τὸν θεῖον µαργαρίτην. 
 
Δαρεὶς παµµάκαρ, ἀνηλεῶς τοὺς στεφάνους, τῆς ἀθλήσεως 

Ἀλκίσων ἐκοµίσω, γεγονὼς τοῖς πᾶσι, τῆς πίστεως ὁ γνώµων. 
Θεοτοκίον. 

Ὦ Θεοτόκε, Ὑπεραγία Παρθένε, ταῖς πρεσβείαις Σου µὴ 
παύσῃ δυσωποῦσα, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, τὸν Σὸν Υἱὸν καὶ 
Κτίστην. 

http://www.saint.gr/2472/saint.aspx
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ᾨδὴ θ΄. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ. 

Ἰδοὺ Πάτερ Ἀλκίσων καλῶς θανών, τὸν µισθὸν ἐκοµίσω τῶν 
πόνων σου· διὸ καὶ νῦν, παµµάκαρ ἱεράρχα παντὸς κακοῦ, τὴν 
σὴν πατρίδα φύλαττε, σῶζε τοὺς προστρέχοντας σοὶ πιστῶς, 
καὶ βράβευσον εἰρήνην, πάσῃ τῇ οἰκουµένῃ, καὶ τῆς Πρεβέζης 
µέµνησο. 

 
Ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς τὸν Θεόν, τῶν τὴν θείαν σου 

ταύτην πανήγυριν περιχαρῶς, Πάτερ ἐκτελούντων καὶ τὴν 
σεπτήν, καὶ ἱεράν σου ἄθλησιν, πίστει εὐφηµούντων εἰλικρινεῖ, 
µνηµόνευε Ἀλκίσων, καὶ ζάλης καὶ κινδύνων, καὶ πειρασµῶν 
ἡµᾶς διάσωσον. 

 
Ἡ µία κυριότης καὶ τριλαµπής, ἑνικὴ θεαρχία τρισήλιε, τοὺς 

ὑµνητάς, πρόσδεξαι τοὺς σούς, ἀγαθοπρεπῶς, καὶ τῶν 
πταισµάτων λύτρωσαι, καὶ τῶν πειρασµῶν καὶ τῶν δυσχερῶν, 
καὶ θᾶττον τὴν εἰρήνην, παράσχου φιλανθρώπως, ταῖς 
Ἑκκλησίαις καὶ τὴν ἕνωσιν. 

Θεοτοκίον. 
Λύουσαν τὰς αἱρέσεις Μῆτερ ἁγνή, τὴν σεπτὴν Ἐκκλησίαν 

ἀνάδειξον, ἣν ὁ Χριστός, αἵµατι τιµίῳ τῷ Ἑαυτοῦ, ὡς ἀγαθὸς 
ἐκτήσατο, κεχαριτωµένη ὁ Σὸς Υἱός· καὶ σῶσον ἐκ κινδύνων, 
εὐχαῖς τοῦ Ἱεράρχου, καὶ πάσης ζάλης ἡµᾶς λύτρωσαι. 

 
Ἐξαποστειλάρια. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Ἀλκίσωνα τὸν Ἅγιον, Ἠπείρου ἐγκαλλώπισµα, τῆς 
Νικοπόλεως µέγαν, καὶ θαυµαστὸν ἰεράρχην, τῆς πίστεως τὸ 
ἔρεισµα, αἱρέσεων κατήγορον, θερµῶς ἐγκωµιάσωµεν, 
ἐκδιηγούµενοι ὕµνοις, τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ πάντες. 

Θεοτοκίον. 
Σὺ εἶ ὁ ἀπαράλλακτος, οὐσίας τε καὶ φύσεως, ὁ χαρακτὴρ 

τοῦ ἀνάρχου, Πατρὸς τῶν φώτων Σωτήρ µου, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων 
γέγονας, βροτὸς διὰ τὸ πλάσµα Σου, ἐκ τῆς Παρθένου 
Δέσποτα, ἀναλαβὼν φιλανθρώπως, τὴν φύσιν τὴν ἡµετέραν. 
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Αἶνοι. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
Δεῦτε φιλέορτοι πάντες πανηγυρίσωµεν, τὴν µνήµην τοῦ 

ἐνδόξου, ἱεράρχου τιµῶντες · ἐν Πνεύµατι γὰρ θείῳ καθεῖλες 
ὀφρύν, ἀκαθέκτου αἱρέσεως, καὶ δι’ ἀγώνων γενναίων τὴν τοῦ 
Χριστοῦ, Ἐκκλησίαν ὑπεστήριξε. 

 
Ἐνδεδυµένος τὴν θείαν στολὴν τὴν πάντιµον, ἱερωσύνης 

µάκαρ, τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀκρότης ἀνεδείχθης θεοπρεπῶς, 
διαπρέψας χαρίσµασιν, ἐν Νικοπόλει Ἠπείρου Πάτερ σοφέ· διὸ 
Ἀλκίσων ἀνυµνοῦµέν σε. 

 
Πάτερ Πατέρων Ἀλκίσων µακαριώτατε, τῇ σῇ ὁµολογίᾳ, 

ἐπέφανες τοῖς πᾶσι, τὰ στίγµατα βαστάσας τοῦ Ἰησοῦ, ὡς ὁ 
Παῦλος ἐν σώµατι· καὶ µαρτυρίου τετέλεκας τὴν ὁδόν, 
νικηφόρως θεοτίµητε. 

 
Ἡ θεολόγος σου γλῶσσα Ἀλκίσων Ἅγιε, ἀναπηγάζει ῥεῖθρα, 

θείας διδασκαλίας, τῆς πίστεως τὰ δόγµατα τὰ σεπτά, τοὺς 
πιστοὺς κατευφραίνουσα, καὶ κακοδόξων τοὺς ἄνθρακας 
παντελῶς, κατασβεννύουσα ἀοίδιµε.  

 
Δοξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Δεῦτε φιλεόρτων τὸ σύστηµα, δεῦτε συστησώµεθα 
ᾀσµατικὴν χορείαν, ἐπὶ τῇ εὐσήµῳ ἐπετείῳ τοῦ Ἁγίου 
Ἱεροµάρτυρος. Οὗτος γὰρ ὡς γενναῖος στρατιώτης, ἀκλινεῖ 
φρονήµατι, τῆς εὐσεβείας ἐφάνη συνήγορος καὶ τῆς δεινῆς 
ἀπάτης µέγας κατήγορος. Ὅθεν καὶ τὴν µνήµην αὐτοῦ 
ἐπιτελοῦντες, δεῦτε αὐτῷ πάντες εἴπωµεν· Ἅγιε Ἀλκίσων, τῆς 
Νικοπόλεως πρόεδρε καὶ ποιµήν, τοῦ Παύλου διάδοχε, 
ἱεραρχῶν ἀγλάϊσµα, Ἠπείρου δόξα καὶ ἐγκαλλώπισµα, ταῖς 
ἀστραπαῖς τῆς σῆς χάριτος κατάφλεξον, τὰς ἀκανθώδεις 
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αἱρέσεις, καὶ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, δοθῆναι ἡµῖν τοῖς 
ἀναξίοις, φωτισµὸν καὶ τὸ µέγα ἔλεος. 

 
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 Νικοπόλεως ὁ ποιµήν, καύχηµα Ἠπείρου, τῶν 
δογµάτων ὑφηγητής, χαίροις Ὀρθοδόξων, ὁ φύλαξ καὶ 
προστάτης, Ἀλκίσων ἱεράρχα, ἡµῶν τὸ στήριγµα. 

 
 
 


