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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15-20!! ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΩΝ 

ΕΝ Τῌ ΙΕΡᾼ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 
Γεράσιμος μοναχὸς Μικραγιαννανίτης 

 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 
Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τὸ α΄ κάθισμα τοῦ 

Ψαλτηρίου. Εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν 
στίχους ι΄, καὶ ψάλλομεν δ΄Ἀναστάσιμα τροπάρια 
τοῦ ἤχου τῆς ἡμέρας· καὶ τὰ ἑξῆς στ΄ τῶν Ἁγίων. 
Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

 
Τὸ ἑξάριθμον σύστημα, τῶν Ἁγίων τιμήσωμεν, τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος τὰ κειμήλια, τῆς εὐσεβείας τὰ 
ὄργανα, τῆς Θεσσαλιώτιδος, τοὺς ἀστέρας τοὺς 
λαμπρούς, τοὺς ἐκ ταύτης ἐκλάμψαντας, καὶ 
φωτίζοντας, ἀρετῶν οὐρανίων ταῖς ἀκτῖσι, τοῦ Χριστοῦ 
τὴν Ἐκκλησίαν, καιροῖς ἰδίοις ἐν Πνεύματι. 

 
Ὡς λυχνία ἑξάφωτος, ταῖς ἀκτῖσι τῆς χάριτος, ἐκ 

Θεσσαλιώτιδος ἀναλάμπουσιν, ὁ Σεραφεὶμ καὶ 
Παρθένιος, θεῖος Διονύσιος, καὶ Ἀκάκιος ὁμοῦ, ὁ 
θεόφρων Νικόλαος, καὶ Δαμιανός, οὓς τιμήσωμεν 
πάντες ὁμοφώνως, ὡς κοινοὺς ἡμῶν προστάτας, καὶ 
πρεσβευτὰς πρὸς τὸν Κύριον. 
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Πολιτείας λαμπρότητι, καὶ ἀθλήσεως σκάμμασι, 
διαφόροις ἔτεσι διαπρέψαντες, οἱ ὥσπερ ἄνθη 
ἀνθήσαντες, ἐκ Θεσσαλιώτιδος, τοῦ Σωτῆρος μιμηταί, 
μίαν ἤδη ὁμήγυριν, συνεστήσατε, ὡς ὁμαίμονες θεῖοι 
κατὰ πνεῦμα, διὰ τοῦτο ὑμᾶς πάντας, μιᾷ ἡμέρᾳ 
γεραίρομεν. 

 
Σεραφεὶμ ὁ μακάριος, Φαναρίου ὁ πρόεδρος, τὸν 

Χριστὸν ἐδόξασε δι’ ἀθλήσεως, καὶ ὁ θεόφρων 
Παρθένιος, ποιμὴν ἐνθεώτατος, ἐκλογάδος τοῦ 
Χριστοῦ, ἀληθῶς ἀναδέδεικται, καὶ ἀμφότεροι, 
ἐνεργείαις θαυμάτων παραδόξων, τοὺς πιστοὺς 
εὐεργετοῦσιν, ὡς τῆς Τριάδος θεράποντες. 

 
Ὀ σοφὸς Διονύσιος, ὡς πυρσὸς φαεινότατος, ἐν 

Ὀλύμπῳ δι’ ἀσκήσεως, τῆς ἀκακίας δὲ ἤνθησεν, ἐν 
Ἄθῳ Ἀκάκιος, ὁ κλεινὸς τὰς ἀρετάς, ἐν Βουνένοις δὲ 
ἔλαμψεν, ὁ Νικόλαος, καὶ ὁ θεῖος Δαμιανὸς ἀθλήσς, 
καταβέβληκε τὸν ὄφιν, οὓς ὁμοφώνως ὐμνήσωμεν. 

 
Τῶν χαρίτων τοῦ Πνεύματος, θησαυροὶ ἀνεδείχθητε, 

τῆς Θεσσαλιώτιδος θεῖοι ἔφοροι, καὶ θαυμαστοὶ 
ἀντιλήπτορες, καὶ τὰ θεῖα στηρίγματα, ἐν καιρῷ τῆς 
χαλεπῆς, συνοχῆς καὶ δουλώσεως, οἱ ἑξάριθμοι, 
θεοφόροι Πατέρες διὰ τοῦτο, κατὰ χρέος ὑμῖν ὕμνον, 
εὐγνωμοσύνης προσάδομεν. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

Σήμερον, δίκην ἀστέρων φαεινῶν, ὁ τῶν Ἁγίων τοῦ 
Θεοῦ ἑξάριθμος δῆμος, ἐκ Θεσσαλιώτιδος, τῇ Ἐκκλησίᾳ 
ἐκλάμπουσι. Τοῦ γὰρ ἀδύτου ἡλίου τὸ φῶς δεξάμενοι, 
ὡς καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, τῷ φωτὶ τῶν ἀρετῶν, 
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φωταγωγοῦσι τοὺς βοῶντας· Χαίρετε δυὰς Ὁσίων 
θεοειδῶν καὶ ξυνωρὶς μακαρία, στεῤῥῶν 
Ὁσιομαρτύρων· χαίρετε θείας ἀγάπης ταμεῖα, 
Θεσσαλιώτιδος φρουροί, καὶ φύλακες καὶ ἱερὰ 
κλεΐσματα. Ἀλλὰ ὦ χορεία θεοτίμητε, τῇ Παναγίᾳ 
Τριάδι πρεσβεύσατε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
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, τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας, 

καὶ τὰ Ἀναγνώσματα. 
 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα.(Κεφ. ι′.7) 
Μνήμη δικαίου μέτ' 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 δέ 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 ἐξοδοί μου, ἔξοδοι ζωῆς, καὶ 
ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ Κυρίου. Διὰ τοῦτο 
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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 ψευδῆ. Μετὰ δικαιοσύνης πάντα 
τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου, οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, 
οὐδὲ στραγγαλιῶδες. Πάντα εὐθέα ἐστὶ τοῖς νοοῦσι, καὶ 
ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν. Διδάσκω γὰρ ὑμῖν ἀληθῆ, 
ἵνα γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν, καὶ πλησθήσεσθε 
πνεύματος. 

 
Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα. (μγ´ 9-14). 

 
Τάδε λέγει Κύριος. Πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, 

καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. Τίς ἀναγγελεῖ 
ταῦτα ἐν αὐτοῖς; ἢ 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 Θεός· ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ 
ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν μου ἐξαιρούμενος. Ποιήσω, καὶ 



[5] 
 

τίς ἀποστρέψει αὐτό; Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ 
λυτρούμενος ἡμᾶς, ὁ Ἅγιος Ἰσραήλ. 

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

 
Δίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. 

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

Λιτή. Ἦχος α΄. 
Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, ἡ ἐν Θεσσαλιώτιδι Ἐκκλησία 

τοῦ Θεοῦ, ἑξαρίθμων Ἁγίων, ταῖς ἀρεταῖς 
λαμπρυνομένη, ἐν διαφόροις γὰρ χρόνοις, ἐν σοὶ 
ποικίλων διέπρεψαν, τῷ ζυγῷ τοῦ Σωτῆρος, 
ὑποσχόντες τὸν αὐχένα. Καὶ οἱ μέν, βίῳ ἀγγελικῷ, τῶν 
εὐσεβῶν τὰς ψυχὰς ἐπτέρωσαν, ζηλοῦν τὰ κρείττονα.  

Οἱ δέ, πόνοις ἀθλήσεως, τοὺς κλονουμένους 
ἐστήριξαν, τῇ πέτρα τῆς πίστεως. Καὶ πάντας ἡμᾶς 
ἰθύνουσι, πρὸς τὸ σκοπὸν τῆς ἄνω κλήσεως, τῷ οἰκείῳ 
ὑποδείγματι, ὅθεν ὕμνοις κοινοῖς, χρεωστικῶς τούτους 
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ὕμνησον, ὡς εὐεργέτας καὶ ἀντιλήπτορας, τῷ Σωτῆρι 
βοῶσα· Κύριε δόξα Σοι. 

 
Ἦχος β΄. 

Τὴν τῶν Ἁγίων ἑξάριθμον χορείαν, τοὺς ἐναρέτοις 
ἰδέαις καὶ εὐσεβείας σκάμμασι καὶ δωρεῶν περιουσίᾳ 
θείων, καὶ ἱεροῖς προτερήμασι, τῇ Ἐκκλησίᾳ 
διαπρέποντας, μακαρίσωμεν λέγοντες· Χαίρετε σκεύη 
τοῦ Πνεύματος, Ἱερομάρτυς Σεραφείμ, καὶ Παρθένιε 
θεόληπτε· χαίρετε, Ὅσιοι Πατέρες, Διονύσιε καὶ 
Ἀκάκιε, ἀσκητικῆς πολιτείας ἔμψυχοι εἰκόνες· χαίρετε, 
Δαμιανέ, καὶ Νικόλαε, οἱ τὴν ἄσκησιν ἀθλήσει 
συνάψαντες, καὶ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν, πᾶσι 
τρανώσαντες. Σαυτοὺς γὰρ ἀρνησάμενοι, εὐαγγελικῶς 
Χριστῷ ἠκολουθήσατε. Διὸ Θεσσαλιώτιδος ἡ χώρα, ἐν 
ὑμῖν σεμνύνεται καὶ ὁμοφώνως ὑμᾶς γεραίρει, τῷ 
Χριστῷ βοῶσα· Κύριε δόξα Σοι. 

 
Ἦχος γ΄. 

Εὐσεβείας ἱδρῶσι, καὶ αἱμάτων ῥείθροις 
ἀρδεύσαντες, τὴν ἐν Θεσσαλιώτιδι δι’ Ἁγίαν 
Ἐκκλησίαν, τυραννικῆς δυναστείας τοὺς ἄνθρακας καὶ 
πικρᾶς δουλείας τὸ πῦρ ἐσβέσατε, Ἅγιοι Πατέρες. Τὸ 
γὰρ Παράκλητον Πνεῦμα, ὡς νεφέλας μυστικάς, 
οὐρανίου δρόσου, καὶ θεοβρύτους πηγάς, θείας 
παρακλήσεως, ὑμᾶς ἀνέδειξε τῷ θείῳ πληρώματι, ἐν 
καιροῖς χαλεποῖς, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς Ἐκκλησίας 
ὤφθητε, κλονουμένων βάσεις, καὶ λιποψυχούντων τοῖς 
δεινοῖς, ἀναψυχὴ καὶ ἀνάκτησις. Διὸ ὑμᾶς 
μακαρίζομεν, χαριστηρίοις ὕμνοις, καὶ τῇ πρεσβείᾳ 
ὑμῶν προστρέχοντες, τῷ Σωτῆρι βοῶμεν· Κύριε δόξα 
Σοι. 
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Ἦχος δ΄. 

Θεσσαλιώτιδος γῆς, δένδρα κατάκαρπα ὤφθητε, 
γεωργίᾳ τῇ κρείττονι, Ἱεράρχαι Ὅσιοι καὶ 
Ὁσιομάρτυρες, οἱ ἑξάριθμον χορείαν συγκροτοῦντες, 
ὁλικῶς γὰρ Χριστῷ ἀνατεθέντες, τῆς ἐν αὐτῷ ζωῆς τὴν 
μυστικὴν καρποφορίαν, πλουσίως ἠνέγκατε. Δι’ ἧς 
ψυχάς, Θεὸς ποθούσας διατρέφετε, καὶ σωμάτων 
πόνους ἰᾶσθε τῶν βοώντων· Κύριε δόξα Σοι. 

 
Δόξα. Ὁ αὐτός. 

Τὸν ἑξαστέλεχον δῆμον, τῶν ἐν Θεσσαλιώτιδι Ἁγίων, 
τῶν ἐν ὁσιότητι καὶ ἀληθείᾳ, καὶ πάσῃ ἀρετῇ 
θεραπευσάντων τὸν Θεόν, ἐν μιᾷ φωνῇ πάντες 
εὐφημήσωμεν. Νεκρωθέντες γὰρ τῷ κόσμῳ, τῇ ἑνώσει 
τοῦ κρείττονος, ὑπερκοσμίων ἀγαθῶν ταμεῖα 
ὤφθησαν. Καὶ ὡς ἑξάκρουνος πηγή, τὸ νᾶμα τῆς 
χάριτος, εἰς εὐφροσύνην τῶν πιστῶν, καὶ κάθαρσιν 
παθῶν, τῇ Ἐκκλησίᾳ πηγάζουσι. Δεῦτε οὖν πάντες 
μετασχώμεν τοῦ θείου νάματος, πρὸς εὐκαρπίαν ζωῆς 
αἰωνίου, τῷ Σωτῆρι βοῶντες· Κύριε δόξα Σοι. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

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

 
Εἰς τὸν Στίχον, τὰ τῆς Ὀκτωήχου. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Τῷ τῆς Τριάδος φωτί, ἡ τῶν Ἁγίων ἑξάριθμος χορεία, 
τοὺς ἐν Θεσσαλιώτιδι πιστούς, καιρῷ ἰδίῳ ἕκαστος, 
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λόγοις καὶ ἔργοις καὶ θαύμασι, μυστικῶς 
ἐσημειώσαντο. Τὸ τῆς πλάνης κατήσχυναν φρύαγμα. 
Καὶ τύπον καλῶν ἔργων, ἡμῖν καταλείψαντες, 
ὁδηγοῦσιν ἡμας, πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἄνω κλήσεως, ὡς 
ἂν τοῖς ἴχνεσιν αὐτῶν ἀκολουθήσαντες, τῶν αἰωνίων 
τύχωμεν ἀγαθῶν, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 
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. Τὸ Ἀναστάσιμον. 

Ἕτερον. Τῶν Ἁγίων. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
Τὸν ἑξάριθμον δῆμον τῶν Ἁγίων τιμήσωμεν, τῆς 

Θεσσαλιώτιδος πάσης, τοὺς θερμοὺς ἀντιλήπτορας, 
Παρθένιον καὶ θεῖον Σεραφείμ, Νικόλαον ὁμοῦ 
Δαμιανόν, Διονύσιον Ἀκάκιον τοὺς κλεινούς, 
συμφώνως ἀνακράζοντες· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, 
δόξα τῷ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι’ ὑμῶν, 
πᾶσιν ἰάματα. 

 
Δόξα. Ἕτερον. Τῶν ἁγίων. Τὴν ὡραιότητα. 

Τὸ ἑξαστέλεχον, Ἁγίων συστήμα, Θεσσαλιώτιδος, 
τοὺς ἀντιλήπτορας, σὺν Παρθενίῳ Σεραφείμ, Ἀκάκιον 
τὸν ἐν Ἄθῳ, καὶ Δαμιανὸν ὁμοῦ, καὶ τὸν θεῖον 
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Νικόλαον, ἅμα Διονύσιον, ὁμοφώνως τιμήσωμεν, 
αὐτῶν γὰρ ταῖς θερμαῖς προστασίαις, πάσης ῥυόμεθα 
ἀνάγκης. 

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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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν, κάθισμα. Τὸ Ἀναστάσιμον. 
Δόξα. Τῶν Ἁγίων. Ἦχος α΄. Τὸν τάφον Σου Σωτήρ. 

Ἑξάδα τὴν σεπτήν, τῶν Ἁγίων Πατέρων, τιμήσωμεν 
πιστοί, μελωδίαις ᾀσμάτων, αὐτῶν πανηγυρίζοντες, 
τὴν λαμπρὰν μνήμην σήμερον, ἵνα λάβωμεν, παρὰ 
Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος, χάριν ἔλεος, καὶ ἱλασμὸν τῶν 
πταισμάτων, ταῖς τούτων δεήσεσι. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α'. Τοῦ λίθου 

σφραγισθέντος. 
Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον προσκυνοῦμεν 

Φιλάνθρωπε, ὅτι ἐν αὐτῷ προσηλώθης ἡ ζωὴ τῶν 
ἁπάντων· Παράδεισον ἠνέῳξας Σωτήρ, τῷ πίστει 
προσελθόντι σοι Ληστῇ· καὶ τρυφῆς κατηξιώθη, 
ὁμολογῶν σοι, Μνήσθητί μου Κύριε. Δέξαι ὥσπερ 
ἐκεῖνον καὶ ἡμᾶς, κραυγάζοντας· Ἡμάρτομεν, πάντες 
τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, μὴ ὑπερίδῃς ἡμᾶς.  

 
 

Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν, κάθισμα. Τὸ Ἀναστάσιμον. 
Δόξα. Τῶν Ἁγίων. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον. 
Ἱεράρχαι Κυρίου οἱ παμμακάριστοι, Ὁσιομάρτυσιν 

ἅμα καὶ Ἀσκηταὶ θαυμαστοί, οἱ ἀγῶσιν ἱεροῖς καὶ θείοις 
αἵμασι, Θεσσαλιώτιδος τὴν γῆν, ἁγιάσαντες σεπτῶς, 
καὶ δόξης τυχόντες θείας, Χριστὸν ἀεὶ δυσωπεῖτε, 
ἐλεῆθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. β' 

Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον Χριστὲ τοῦ Σταυροῦ σου, τὰ 
θεμέλια ἐσαλεύθη τοῦ θανάτου Κύριε· ὃν γὰρ κατέπιε 
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πόθῳ ᾍδης, ἀπήμεσε τρόμῳ· ἔδειξας ἡμῖν τὸ σωτήριόν 
σου Ἅγιε, καὶ δοξολογοῦμέν σε, Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησον 
ἡμᾶς. 

 
Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν, κάθισμα. Τὸ Ἀναστάσιμον. 

Δόξα. Τῶν Ἁγίων. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνη σήμερον. 
Ἑορτάζει σήμερον, Θεσσαλιῶτις, τὴν φαιδρὰν 

πανήγυριν, τῶν ἐν αὐτῇ περιφανῶς, βίου λαμψάντων 
λαμπρότητι, οὗς καὶ μεσίτας, Κυρίῳ προβάλλεται. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ'. Τὸ προσταχθέν. 

Προδιετύπου μυστικῶς πάλαι τῷ χρόνῳ, ὁ Ἰησοῦς ὁ 
τοῦ Ναυῆ, Σταυροῦ τὸν τύπον, ὡς τὰς χεῖρας ἐξέτεινε 
σταυροφανῶς Σωτήρ μου· καὶ ἔστη ὁ ἥλιος ἕως 
ἐχθρούς, ἀνεῖλεν, ἀνθισταμένους σοι τῷ Θεῷ· νῦν δὲ 
οὗτος ἐσκότισται, ἐπὶ Σταυροῦ σε ὁρῶν, θανάτου 
κράτος λύοντα, καὶ τὸν ᾍδην σκυλεύοντα. 

 
Τὸ α’ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
Προκείμενον: Θαυμαστὸς ὁ Θεός, ἐν τοῖς Ἁγίοις 

Αὐτοῦ. 
Στ.: Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσεν ὁ 

Κύριος. 
Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον. Ζήτει τῇ ΙΓ΄ 

Ὀκτωβρίου. 
Ὁ Ν΄ ψαλμός. 
Δόξα: Ταῖς τῶν Σῶν Ἁγίων... 
Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ.: Ἐλεῆμον, ἐλεήσόν με ὁ 

Θεός... 
Ταῖς ἀρεταῖς τὸν βίον κοσμήσαντες, θεοπρεπῶς Θεῷ 

εὐηρεστήσατε, Ὅσιοι Πατέρες ἑξάριθμοι. Καὶ νῦν ἐν 
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ταῖς τῶν Ἁγίων λαμπρότησι, τῶν πόνων τὰ ἔπαθλα 
δρεπόμενοι, καὶ μετοχῇ θείᾳ θεούμενοι, μὴ διαλίπητε 
δυσωποῦντες, τὴν παροῦσαν ποίμνην σώζεσθαι, ἐκ 
πάσης βλάβης τοῦ ἀλάστορος. 

 
 
Εἶτα οἱ Κανόνες· ὁ Ἀναστάσιμος· τῆς ἑορτῆς· καὶ 

τῶν Ἁγίων, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς: Θεσσαλιώτιδος τιμῶ 
Ἁγίους. Γερασίμου. 

 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 

Θεοῦ τὴν λαμπρότητα, χορὸς Ἁγίων ἑξάριθμος, 
ἀΰλως δεχόμενοι, φῶς μοι αἰτήσασθε, τὴν συνέλευσιν, 
ὑμῶν ὑμνολογῆσαι, καὶ βίου τὰς χάριτας, καὶ τὰ 
παλαίσματα. 

 
Ἐσχάτοις ἐν ἔτεσιν, οἷα φωστῆρες πολύφωτοι, 

πεντάριθμοι Ἅγιοι, πίστεως ὤφθητε, ἐπιδόσεσιν, 
ἀρίστης πολιτείας, διὸ ὑμῶν μέλπομεν, μνήμην τὴν 
εὔσημον. 

 
Σαυτὸν ἀρνησάμενος, ὡς πτερωθεὶς θείῳ ἔρωτι, 

Ἑώας ἐξώρμησας, μάκαρ Νικόλαε, καὶ ὡς ἄσαρκος, 
ἀσκήσας ἐν Βουνένοις, ἀθλήσει ἐσφράγισας, τὴν 
πολιτείαν σου. 

Θεοτοκίον. 
Σαρκὸς ὁμοιώματι, ἐκ Σοῦ τεχθεὶς ὁ ὑπέρχρονος, 

ἀτρέπτως δι’ ἔλεος, κόσμον διέσωσε, Κόρη Πάναγνε, 
τῆς τοῦ Ἀδὰμ κατάρας, διό σου τὴν ἄῤῥητον, δόξαν 
δοξάζομεν. 

 
ᾨδὴ γ΄. Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους. 
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Ἁγίων ἑξάριθμος χορεία, Θεὸν μεγαλύναντες ἐν γῇ, 
καιρῷ ἰδίῳ ἕκαστος, ἀξίως ἐδοξάσθησαν, καὶ τῆς 
Θεσσαλιώτιδος, ὤφθησαν θεῖα στηρίγματα. 

 
Λαμπτῆρες ζωῆς τῆς ἐναρέτου, ὁ θεῖος ἐδείχθη 

Σεραφείμ, ὁ Φαναρίου Πρόεδρος, καὶ ὁ Ῥαδοβυσδίου δέ, 
Παρθένιος ὁ Ὅσιος, τοὺς εὐσεβεῖς καταυγάζοντες. 

 
Ἰσχύϊ ἠρίστευσαν τῇ θείᾳ, Ἀκάκιος καὶ Δαμιανός, ὁ 

θεῖος Διονύσιος, καὶ ὁ κλεινὸς Νικόλαος, καὶ νίκης 
ἐκομίσαντο, παρὰ Θεοῦ γέρας ἄφθαρτον. 

 
Θεοτοκίον. 

Ὡς θρόνος πυρίμορφος βαστάζεις, ἀγκάλαις τῶν 
πάντων Ποιητήν, ἐκ Σοῦ τεχθέντα Ἄχραντε, ᾧ 
πρέσβευε δεόμεθα, ῥύεσθαι πάσης θλίψεως, τοὺς 
προσιόντας τῇ σκέπῃ Σου. 

 
Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Χορεία ἑξάριθμε τῶν θεραπόντων Χριστοῦ, Παρθένιε 
Ὅσιε καὶ Σεραφεὶμ ὁ κλεινός, σοφὲ Διονύσιε, θεῖος 
Δαμιανός τε, καὶ Νικόλαος ἅμα, Ἀκάκιος ὁ θεόφρων, 
Ὀρθοδόξων προστάται, ἀπαύστως δυσωπεῖτε Χριστόν, 
ὑπὲρ ἡμῶν δεόμεθα. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ'. Τὸ 

προσταχθέν. 
Ἐν Παραδείσῳ με τὸ πρίν, ξύλον ἐγύμνωσεν, οὗπερ 

τῇ γεύσει, ὁ ἐχθρὸς εἰσφέρει νέκρωσιν, τοῦ Σταυροῦ δὲ 
τὸ ξύλον, τῆς ζωῆς τὸ ἔνδυμα, ἀνθρώποις φέρον, ἐπάγη 
ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κόσμος ὅλος ἐπλήσθη πάσης χαρᾶς· ὃν 
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ὁρῶντες ὑψούμενον, Θεῷ ἐν πίστει λαοί, συμφώνως 
ἀνακράξωμεν· Πλήρης δόξης ὁ οἶκός σου.  

 
ᾨδὴ δ΄. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ. 

Τὴν ὑπέρτιμον χορείαν, τῶν Ἁγίων τιμήσωμεν, τοὺς 
ἐνθέῳ βίῳ, ἐκ Θεσσαλιώτιδος λάμψαντας, καὶ 
πολυτρόπως ἡμᾶς εὐεργετήσαντας, θείαις πράξεσι, καὶ 
τῶν θαυμάτων δυνάμεσι. 

 
Ἱεράρχης θεοφόρος, ἀρετῶν ἐπιδόσεσι, Σεραφεὶμ 

ἐδείχθης, καὶ μητρικῶς ἠνδραγάθησας, ἔνθεν 
πλουσίοις χαρίσμασι δεδόξασαι, καὶ ἡ Κάρα σου, βλύζει 
ἰάσεων νάματα. 

 
Δοξασθεὶς παρὰ Κυρίου, Ἱεράρχα Παρθένιε, ὡς 

αὐτὸν δοξάσας, βίῳ καθαρῷ ἐκ νεότητος, πᾶσαι 
παρέχεις ἀνθρώποις τε καὶ κτήνεσι, τὴν βοήθειαν, ὡς 
συμπαθέστατος Ἅγιε. 

 
Θεοτοκίον. 

Ὄρος θεῖόν Σε ἑώρα, ὁ Προφήτης ἐν Πνεύματι, 
σύσκιον Παρθένε, καὶ πεπυκασμένον ταῖς χάρισιν, ἐκ 
Σοῦ γὰρ ὤφθη ὁ Λόγος σωματούμενος, καὶ διέσωσε, 
τοὺς προσκυνοῦντας τὸν Τόκον Σου. 

 
ᾨδὴ ε΄. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 

Σαρκὸς ἀπενέκρωσας, ἀσκητικοῖς παλαίσμασι, 
πάσας τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις, καὶ ἐναθλήσας 
ἀνδρειότατῃ ψυχῇ, ὤφθης Θεσσαλίας ἀρωγός, Ἅγιε 
Νικόλαε, τῇ δοθείσῃ σοι χάριτι. 
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Τὸν νοῦν καθηράμενος, Δαμιανὲ μακάριε, πόνοις 
ἐγκρατείας ἐνανδότοις, τοῦ μαρτυρίου τὸν δρόμον 
ἤνυσας, καὶ Ὁσιομάρτυς εὐκλεής, ὤφθης τοῦ 
Παντάνακτος, καὶ τῆς πίστεως πρόβολος. 

 
Ἰσχὺν ἐνδυσάμενος, τὴν θείαν Διονύσιε, ὤφθης 

μοναστὼν κανὼν καὶ τύπος, τῇ ἰσαγγέλῳ ζωῇ σου 
Ὅσιε, καὶ ὥσπερ ἀστὴρ νεοφανής, ἐν τῷ Ἄθῳ ἔλαμψας, 
θεοφόρε Ἀκάκιε. 

Θεοτοκίον. 
Μαρίαν τὴν ἄχραντον, τὴν μόνην Θεομήτορα, πᾶσα 

γηγενῶν γλῶσσα δοξάζει, τὸν Ποιητὴν γὰρ τῶν ὅλων 
τέξασα, πᾶσαν εὐλογίαν καὶ ζωήν, τοῖς ἀνθρώποις 
ἔβλυσε, καὶ πηγὴν ἀγαθότητος. 

 
ᾨδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην. 

Ὡς βοηθοὺς ἐν ταῖς θλίψεσιν, ὑμᾶς Θεσσαλιῶτις ἡ 
σύμπασα, γεραίρει Ἅγιοι, ταύτην γὰρ ῥύεσθε πάντοτε, 
πολυειδῶν κινδύνων, καὶ περιστάσεων. 

 
Αἴγλῃ τῇ θείᾳ λαμπόμενοι, ὁ θεῖος Σεραφεὶμ καὶ 

Παρθένιος, καὶ Διονύσιος, φωταγωγοῦσι τοῖς θαύμασι, 
τῶν εὐσεβῶν τὰς φρένας, δυνάμει κρείττονι. 

 
Γνώμῃ στεῤῥᾷ ἠνδραγάθησαν, ὁμοῦ Δαμιανὸς καὶ 

Νικόλαος, καὶ θείῳ Πνεύματι, ὁ θεοφόρος Ἀκάκιος, τὴν 
μέλλουσαν ἐν Ἄθω, δόξαν ὑπέφηεν. 

 
Θεοτοκίον. 

Ἰλύος ῥῦσαι τῶν θλίψεων, και πάσης συνοχῆς και 
κακώσεως, Παρθένε Ἄχραντε, τοὺς ἀκλινῶς 
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καταφεύγοντας, τῇ κραταιᾷ δυνάμει, τῆς προστασίας 
Σου. 

 
Κοντάκιον. Ἦχος γ΄. Ἡ Παρθένος σήμερον. 

Ἑορτὴν χαρμόσυνον, Θεσσαλιῶτις νῦν ἄγει, τοὺς ἐκ 
ταύτης λάμψαντας, φίλους Χριστοῦ εὐφημοῦσα, 
τούτων γάρ, σεμνυνομένη θείοις ἀγῶσι, ῥύεται, αὐτῶν 
πρεσβείαις πάσης ἀνάγκης, ὁμοφώνως ἐκβοῶσα· 
Χαίροις Ἁγίων, χορὸς ἑξάριθμος. 

Ὁ Οἶκος. 
Ἑορτῆς πανδήμου ὑπόθεσις, καὶ χαρᾶς πνευματικῆς, 

καὶ ὠφελείας πολλῆς πρόξενος, τοῖς εὐσεβέσιν ὤφθη, ἡ 
ἱερὰ ὑμῶν ἕνωσις, θεοφόροι Πατέρες ἑξάριθμοι, ἐν 
ταύτῃ γὰρ πᾶσα Θεσσαλιῶτις συνελθοῦσα, εὐφήμῳ 
στόματι ὑμᾶς μακαρίζει ὡς θαυμαστοὺς Κυρίου 
θεράποντας, ὡς εὐσεβείας θεμελίους πίστεως 
προβόλους ἀῤῥαγεῖς, ὡς κοινοὺς ἀρωγοὺς καὶ 
εὐεργέτας, καὶ πρεσβευτὰς θερμοτάτους πρὸς Κύριον, 
ὑμεῖς γὰρ διαφόροις χρόνοις, πλείστοις τρόποις 
ἐναρέτου ζωῆς, καὶ μαρτυρικοῖς ἄθλοις διαπρέψαντες, 
τῶν εὐσεβῶν τὰς καρδίας ἐστηρίξατε καὶ λόγοις καὶ 
ἔργοις καὶ θαύμασι. Καὶ τὰς πόλεις καὶ χωρία αὐτὼν 
ἡγιάσατε ταῖς θερμαῖς ἀντιλήψεσι, καὶ παντοδαπαῖς, 
πάσῃ ἀνάγκῃ θείαις χορηγίαις. Διὸ εὐγνωμόνως 
πάντες, πάντας ὑμᾶς ὁμοῦ γεραίρομεν, ὁμορφώνως 
ἐκβιῶντες· Χαίροις Ἁγίων, χορὸς ἑξάριθμος. 

 
 
 

Συναξάριον. 
Τῇ Κυριακῇ μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καὶ 

Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, Μνήμη ἐπιτελοῦμεν τῶν ἐν τῇ 
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θεοσώστῳ Μητροπόλει Θεσσαλιώτιδος καὶ 
Φαναριοφαρσάλων διαλαμψάντων Ἁγίων· 
Σεραφείμ, ἐπισκόπου Φαναρίου· Παρθενίου, 
ἐπισκόπου Ῥαδοβυσδίου· Νικολάου Ὁσιομάρτυρος, 
τοῦ ἐν Βουνένοις, Δαμιανοῦ Ὁσιομάρτυρος, 
Διονυσίου Ὁσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ· καὶ Ἀκακίου 
Ὁσίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου τοῦ ἐν Ἄθῳ. 

 
Θεσσαλιῶτις χαίρει ὁμοῦ τιμῶσα, 

Τὸν ἐξ αὐτῆς λάμψαντα χορὸν ἁγίων. 
Ὁμήγυριν θέσκελον ἐν ἥματι κυδαίνω. 

 
Ἐκ τούτων· ὁ Ἅγιος Σεραφείμ, πατρίδα ἔσχε χωρίον 

τι ἐν Ἀγράφοις, οὗ ἡ κλῆσις Μπεζῆλα, γεννηθεὶς 
μεσοῦντος ΙΣΤ΄ αἰῶνος. Ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας ἐγένετο 
μοναχός, ἐν τῇ Μονῇ Κορώνης καὶ εἶτα ἐπίσκοπος 
Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου. Ἤθλησε μαρτυρικῶς, 
τελειωθεὶς πικροτάτῳ θανάτῳ, ἐν ἔτει 1601. Ἡ μνήμη 
αὐτοῦ ἄγεται τῇ Δ΄ Δεκεμβρίου, ἡ δὲ σεπτὴ αὐτοῦ Κάρα 
σώζεται ἐν τῇ διαληφθείσῃ Μονῇ τῆς Κορώνης. 

Ὁ Ἅγιος Παρθένιος, ἤνθησεν ἔκ τινος χωρίου 
Βατσουνιὰ λεγομένου. Ἐγένετο μοναχός, ἐν τῇ Μονῇ 
Δουσίκου, καὶ ἐπίσκοπος Ῥαδοβυσδίου, ἐν τῇ 
Μητροπόλει Ἄρτης, ἐκλογῇ τῇ ἄνωθεν. Ἐκοιμήθη ὁσίως 
τῇ ΚΑ΄ Ἰουλίου τοῦ ἔτους 1777. Ἡ ἁγία αὐτοῦ Κάρα, 
εὐωδιάζουσα καὶ θαυματουργοῦσα, ἀποτεθησαύρισται 
ἐν Βελεντζίκῳ, ἡ δὲ μνήμη αὐτοῦ ἄγεται τῇ ΚΑ΄ 
Ἰουλίου. 

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, πατρίδα ἔσχε τὴν Ἀνατολήν. 
Ἤσκησεν ἐν Βουνένοις τῆς Θετταλίας, ἔνθα καὶ 
μαρτυρικῶς ἐτελειώθη. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ Θ΄ 
Μαΐου.  
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Ὁ Ἅγιος Δαμιανός, ἧν ἐκ Μυριχόβου. Ἤσκησεν ἐν τῇ 
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονῇ τοῦ Φιλοθέου, καὶ εἶτα ἵδρυσεν ἕν 
κοινοβίῳ Μονήν, τῇ κλήσει τιμωμένην τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου. Ἤθλησεν ἐν Λαρίσσῃ δι’ ἀπαγχονισμοῦ ἐν 
ἔτει 1568. Γεραίρεται τῇ ΚΓ΄ Φεβρουαρίου. 

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ, κατήγετο ἔκ τινος 
χωρίου φέροντος τὴν κλῆσιν Σκλάτενα ἢ Πλάταινα. 
Ἐμόνασεν ἐν Μετεώροις, Ἁγίῳ Ὄρει καὶ Βεῤῥοία. 
Ἵδρυσε τὴν ἐν Ὀλύμπῳ Μονὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ 
ἧν ἀκμάζων τῷ ΙΣΤ΄ αἰώνι. Ἡ μνήμη αὐτοῦ τελεῖται τῇ 
ΚΔ΄ Ἰανουαρίου. 

Ὁ Ἅγιος Ἀκάκιος, ἐγεννήθη ἐν τέλει τοῦ ΙΖ΄ αἰῶνος, 
ἔν τινι χωρίῳ τῶν Ἀγράφων, Γόλιτσα καλουμένῳ (νῦν 
δὲ Ἅγιος Ἀκάκιος πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου). Ἐγένετο 
μοναχός, ἐν τῇ Μονῇ Σουρβίας, καὶ διέπρεψεν 
ἰσαγγέλῳ ἀσκήσει ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Σκήτη τῶν 
Καυσοκαλυβίων. Ἐκοιμήθη ὁσίως τῇ ΙΒ΄ Ἀπριλίου, ἐν ᾗ 
τελεῖται καὶ ἡ μνήμη αὐτοῦ, ἐν ἔτει 1730. 

 
Ταῖς αὐτῶν Ἁγίαις πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός, 

ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 
Οἱ θεράποντες, Θεοῦ οἱ ἐνθεώτατοι, Θεσσαλιώτιδος, 

οἱ φωτοφόροι πυρσοί, καὶ ἄσειστοι πρόβολοι, καὶ θεῖοι 
φύλακες, εὐφημείσθωσαν, μελωδικοῖς ἐν ᾄσμασιν, οἱ 
ἑξάριθμοι Πατέρες. 

 
Ὑπερήφανον, ὀφρὺν καὶ θράσος ἤσχυναν, πόνοις 

ἀθλήσεως, παρανομούντων ἐχθρῶν, Βουνένων τὸ 
καύχημα, θεῖος Νικόλαος καὶ ὁ ἔνδοξος, Δαμιανὸς εἰς 
Λάρισαν, διανύσας τὸν ἀγῶνα. 
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Στῖφος ἅγιον, χορεία θεοτίμητε, Πάτερ Παρθένιε καὶ 
Σεραφεὶμ ὁ κλεινός, σοφὸς Διονύσιος, καὶ ὁ Ἀκάκιος, 
πάσης ῥύσασθε, πληγῆς Θεσσαλιώτιδος, τὴν ὑμᾶς 
φαιδρῶς τιμῶσαν. 

 Θεοτοκίον. 
Γενοῦ Δέσποινα, ἡμῖν τεῖχος καὶ στήριγμα, ταῖς 

ἐπιθέσεσι, κλονιζομένοις ἐχθροῦ, καὶ τούτου τὸ 
μάταιον, φρύαγμα σύντριψον, καὶ ἑδραίωσον, ἡμᾶς 
φόβῳ τῇ κρείττονι, τῇ θερμῇ Σου προστασίᾳ. 

 
 

ᾨδὴ η΄. Παῖδας εὐαγεῖς. 
Ἔχει ἀρωγοὺς ὑμᾶς ἐν πᾶσιν, ἡ χώρα Θεσσαλιώτιδος 

μακάριοι, ἣν ἀεὶ φυλάττετε, ἄτρωτον ἀπήμαντον, ἐκ 
πάσης περιστάσεως ὑμῶν δεήσεσι, καὶ ταύτῃ χορηγεῖτε 
ὑψόθεν, πᾶσαν εὐπραγίαν καὶ θείαν εὐλογίαν. 

 
Ῥάβδῳ πρακτικῆς διδασκαλίας, ποιμάναντες τὸν 

λαὸν Κυρίου Ἅγιοι, Σεραφεὶμ ἠγώνισαι, μαρτυρίου 
σκάμμασι, καὶ ἱερῶς διέπρεψας, βίου χρηστότητι, 
Παρθένιε καὶ ἤθεσι θείοις, καὶ νῦν ἄμφω τρυφᾶτε, τῆς 
ἄνω εὐκληρίας. 

 
Ἄσκησιν ὁσίαν ὑπελθόντες, Ἀκάκιε καὶ θεόφρον 

Διονύσιε, ἀπαθείας ὤφθητε, μυροθῆκαι ἔμψυχοι, οἰκείῳ 
δὲν ἐν αἵματι τὴν τῆς ἀσκήσεως, Νικόλαε Δαμιανέ τε 
θεῖε, μυστικὴν χλαμύδα, ἔχετε λαμπροτέραν. 

 
Θεοτοκίον. 

Σῶσαι βουληθεὶς Πλάστης τὸ πλάσμα, ἐκ Σοῦ 
προσελάβετο τὸ φύραμα, τῶν ἀνθρώπων πάναγνε, καὶ 
ἄνθρωπος γέγονε, καὶ μείνας ὅπερ πέφυκε τῇ φύσει 
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ἄτρεπτος, ἠφάνισε τὴν πάλαι κατάραν, καὶ τὴν 
εὐλογίαν, ἐπήγασε τῷ κόσμῳ. 

 
ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής. 

Ἴσχυσαν Χριστέ, τῇ θείᾳ δυνάμει Σου 
ἐνδυναμούμενοι, Σεραφεὶμ Παρθένιε, Δαμιανός τε καὶ 
Διονύσιος, Νικόλαος Ἀκάκιος οἱ οὐρανόφρονες, 
καταλῦσαι, τοῦ ἐχθροῦ τὴν δύναμιν, διὰ τοῦτο αὐτοὺς 
ἐθαυμάστωσας. 

 
Μνήμην ἱεράν, λαμπρῶς ἄγει σήμερον 

Θεσσαλιώτιδος, ἡ σεπτὴ Μητρόπολις, ὑμῶν Πατέρες εἰς 
θείαν αἴνεσιν, ᾗ χορηγεῖτε ἄνωθεν ὑμῶν δεήσεσιν, 
ἀφθονίαν, δωρεῶν τῆς χάριτος, καὶ παντοίων κινδύνων 
ἐκλύτρωσιν. 

 
Ὅμιλε σεπτέ, χορεία ἑξάριθμε Θεσσαλιώτιδος, θεῖοι 

ἀντιλήπτορες, ταύτην τὴν ποίμνην ὡς ὑμῶν σχοίνισμα, 
πάσης ἀνάγκης ῥύεσθε, καὶ περιστάσεως, καὶ 
πταισμάτων ἄφεσιν αἰτήσασθε, τῷ τοὺς ὕμνους 
ἐξυφάναντι. 

Θεοτοκίον. 
Ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, τὴν μεγαλοπρέπειαν τῶν 

μεγαλείων Σου, Κόρη παντευλόγητε, πᾶσα ἡ κτίσις 
ὑμνεῖ δοξάζουσα, Σὺ γὰρ Θεὸν κυήσασα, ἡμᾶς 
ἠξίωσας, τῆς ἀρχαίας δόξης καὶ λαμπρότητος, ἐξ ἧς 
φθόνῳ πεπτώκαμεν ὄφεως. 

 
Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Θεσσαλιῶτις σύμπασα, εὐφραίνεται γεραίρουσα, 
τοὺς ἐξ αὐτῆς προελθόντας, θεράποντας τοῦ Σωτῆρος, 
ὡς ταύτην ἁγιάσαντας, τῆς εὐσεβείας σκάμμασιν, οἷς 
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καὶ βοᾷ κραυγάζουσα· χαίρετε φίλοι Κυρίου, ἡμῶν δὲ 
θεῖοι προστάται. 

Καὶ τῆς ἑορτῆς. Ὁ αὐτός. 
Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον, καὶ κόσμος ἁγιάζεται· ὁ 

γὰρ Πατρὶ συνεδρεύων, καὶ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ, ἐν 
τούτῳ χεῖρας ἁπλώσας, τὸν κόσμον ὅλον εἵλκυσας, 
πρὸς σήν Χριστὲ ἐπίγνωσιν· τοὺς οὖν εἰς σὲ πεποιθότας, 
θείας ἀξίωσον δόξης. 

 
Αἶνοι. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

Θεσσαλιώτιδος χαίρει σεπτὴ Μητρόπολις, τοὺς ἐν 
αὐτῇ τιμῶσα, θεοφόρους Ἁγίους, τοὺς βίῳ ἐναρέτῳ 
θεοπρεπῶς, τὸν Σωτῆρα δοξάσαντας, καὶ μαρτυρίου 
ἀγῶσι τῶν εὐσεβῶν, τὴν διανοίαν στηρίξαντας. 

 
Ὡς ἀληθεῖς ποιμενάρχαι καλῶς ποιμάναντες, ταῖς 

ἐντολαῖς ταῖς θείαις, τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου, Παρθένιος ὁ 
θεῖος καὶ ὁ κλεινός, Σεραφεὶμ ὃς καὶ ἤθλησε, καὶ τὸν 
Σωτῆρα δοξάσας περιφανῶς, παρ’ αὐτοῦ λαμπρῶς 
δεδόξασαι. 

 
Τῶν ἀρετῶν ταῖς ἀκτῖσι καταλαμπόμενοι, πυρσεύετε 

τοῖς πᾶσιν, εὐσεβείας τὴν χάριν, σὺν τῷ Διονυσίῳ ὁ 
θαυμαστός, ἐν Ὁσίοις Ἀκάκιος, Δαμιανὸς καὶ Νικόλαος 
οἱ διττοί, τοῦ Χριστοῦ Ὁσιομάρτυρες. 

 
Ταῖς τῶν Ἀγγέλων χορείαις συνόντες Ἅγιοι, καὶ 

δόξης τῆς ἀῤῥήτου, κοινωνοῦντες ἀΰλως, Χριστὸν 
ἐκδυσωπεῖτε διὰ παντός, πάσης ῥύεσθαι θλίψεως, 
ταύτην τὴν ποίμνην τιμῶσαν πανευλαβῶς, τὴν σεπτὴν 
ὑμῶν συνέλευσιν. 
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Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 
Τὸ φῶς τῆς θείας χάριτος, ἐν ὑμῖν σκηνῶσαν, 

λαμπάδας φαεινάς, ὑμᾶς ἔδειξε, κατὰ καιρὸν 
φανούσας τὰ κρείττονα, τῷ λαῷ Κυρίου, Ἅγιοι Πατέρες 
ἑξάριθμοι. Τῶν γὰρ ἑπτὰ χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, κατοικητήρια ὤφθητε, ὑπεραρθεντες τῶν 
γηΐνων, συντινίᾳ θείων πράξεων, ὅθεν Θεσσαλιῶτις ἐν 
ὐμῖν καυχᾶται, καὶ πάνδημον ἑορτὴν συγκροτοῦσα, τὰς 
ἀριστείας ὑμῶν μακαρίζει, καὶ πᾶσι προβάλλεται, πρὸς 
ἀληθῆ διδασκαλίαν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντες παῤῥησίαν τῇ 
Παναγίᾳ Τριάδι πρεσβεύσατε, ὑπὲρ ἡμῶν μακάριοι. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. β' 

Σήμερον προέρχεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, καὶ 
πιστοὶ εἰσδέχονται αὐτὸν ἐκ πόθου, καὶ λαμβάνουσιν 
ἰάματα ψυχῆς τε καὶ σώματος, καὶ πάσης μαλακίας. 
Αὐτὸν ἀσπασώμεθα τῇ χαρᾷ καὶ τῷ φόβῳ· φόβῳ διὰ 
τὴν ἁμαρτίαν, ὡς ἀνάξιοι ὄντες· χαρᾷ δὲ διὰ τὴν 
σωτηρίαν, ἣν παρέχει τῷ κόσμῳ, ὁ ἐν αὐτῷ προσπαγεὶς 
Χριστὸς ὁ Κύριος, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 

 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

 
Τὰ συνήθη.  
Ἀπόστολον ζήτει τῇ ΚΖ΄ Κυριακῇ. 
Εὐαγγέλιον τῇ ΙΖ΄ Ἰανουαρίου. 
Κοινωνικόν: Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσονται 

δίκαιοι. Ἀλληλούϊα. 
 

Μεγαλυνάριον. 
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Χαίροις τῶν Ἁγίων θεία πλειάς, ἀρετῶν ταμεῖα, 
Ὀρθοδόξων οἱ βοηθοί, χαίροις θεῖε δῆμε, μεσῖται πρὸς 
τὸν Κτίστην, ὑμᾶς τῆς εὐφημούσης, Θεσσαλιώτιδος. 

 
 

 

 
 


