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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 16!! ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΘΙΣ ΑΝΑΔΟΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 
(Χ. Μπούσια) 

 
ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 
Ἱστῶµεν στίχους δ΄, καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ 

Προσόµοια. Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 
 
Πέτρα, ἡ πηγάζουσα ζωῆς, τῆς ἀλήκτου ὕδωρ 

ἀφθόνως, καὶ γλυκασμὸν οὐρανῶν, πᾶσιν 
ἀναβλύζουσα, ὁ θεῖος οἶκός Σου, πέλει Μῆτερ 
ἀπείρανδρε, ἐν τῇ Βασιλίδι, Παναγία Δέσποινα, εἰς ὃν 
προστρέχοντες, πάντες ἀρυόμεθα νᾶμα, ἐκ τῆς 
Ζωοδόχου Σου κρήνης, εἰς ψυχῆς καὶ σώματος 
ἐνίσχυσιν. 

 
Ὅτε, ἐκ σεισμοῦ ἡ Σὴ πηγή, ἡ θαυματουργὸς 

ἐκενώθη, ἐν τῷ σεπτῷ Σου ναῷ, τότε ἀνεπήδησεν, ὡς 
πῖδαξ χάριτος, καὶ χειμάῤῥους ἀείῤῥοος, ἐκ τῶν 
ἐρειπίων, αὕτη πάλιν βλύζουσα, πιστοῖς ἰάματα, τοῖς 
πανευλαβῶς προσιοῦσι, ταύτῃ καὶ ἀντλοῦσιν ἐν πίστει, 
ὕδωρ τὸ ζωήῤῥυτον πανάμωμε. 

 
Κρήνη, ἀνεξάντλητος ἁγνή, θείων δωρεῶν 

Παρακλήτου, ὑπάρχεις ὡς ἀληθῶς, νάματα 
βλυστάνουσα, τοῖς Σοὶ προσφεύγουσι, καὶ ζητοῦσιν ἐκ 
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πίστεως, τὴν Σὴν προστασίαν, εἰς σωμάτων δύναμιν, 
ψυχῆς ἐνίσχυσιν, καὶ ἀπαλλαγὴν ἐκ τοῦ μένους, τοῦ 
παμμιαροῦ μισοθέου, δαίμονος Παρθένε Ζωοδότειρα. 

 
Ὦ τῶν δαψιλῶν Σου δωρεῶν! βρύσις τοῦ Θεοῦ 

Ζωοδόχος, δι’ ὧν ἀεὶ τοὺς πιστούς, διασώζεις ἅπαντας, 
τοὺς προσιόντας Σοι· εἰς χαρὰν γὰρ πανάῤῥητον, τὰς 
λύπας καὶ θλίψεις, μετατρέπεις Δέσποινα, Σῇ θείᾳ 
χάριτι· ὅθεν, γεγηθότες βοῶμεν· πότισον ἡμᾶς 
ἀφθαρσίας, ὕδατι καὶ σῶσον τοὺς ὑμνοῦντάς Σε. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος δ΄. 

Κήρυκες γεγονότες τῶν θαυμασίων Σου, 
μεγαλοφώνως βοῶμεν Σοι Ζωοδόχε κρήνη, ὑπεράμωμε 
Δέσποινα· ῥεύμασι τῶν πρεσβειῶν Σου, ῥυπώδη στολὴν 
τῶν θλίψεων ἀπόπλυνον, καὶ χαρᾶς ἔνδυσον ἡμᾶς 
χιτῶνα φωτόλαμπρον. 

 
Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 

Βρύσις τῆς τοῦ Θεοῦ, ἀπείρου εὐσπλαγχνίας, 
πολύκρουνος ἐπώφθης, Παρθένε Ζωοδόχε, Πηγὴ καὶ 
φρέαρ χάριτος. 

 
Στ.: Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 

γενεᾷ. 
Ἡ ἐκ σεισμοῦ ποτέ, πηγή Σου κενωθεῖσα, ἐν 

Βασιλίδα αὖθις, ἀνέδωκεν εἰς κόσμου, Παρθένε 
ἀγαλλίασιν. 

 
Στ.: Ἡγίασε τὸ σκήνωμα Αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος. 
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Θαύματα Σῆς Πηγῆς, τῆς Ζωοδόχου Μῆτερ, ὁρῶντες 
καθ’ ἑκάστην, τὸ ἄμετρον ὑμνοῦμεν, τῆς θείας 
προστασίας Σου. 

 
Δόξα. Τριαδικόν. 

Δός μοι πιεῖν ζωῆς, ἀφθίτου ὕδωρ Πάτερ, Υἱὲ καὶ 
θεῖον Πνεῦμα, καὶ ῥαντισμῷ Σου θείῳ, τὸν ῥύπον μου 
ἀπόπλυνον. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Νάματα ἐκ πηγῆς, βλυστάνεις Ζωοδόχου, τῆς Σῆς 
ἡμῖν Παρθένε, εἰς παῦσιν ἀλγηδόνων, καὶ πόνων 
ἀνακούφισιν. 

 
Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 

 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Τὸ ζωήῤῥυτον νᾶμα τῆς Πηγής Σου πανάχραντε, ὡς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Σου τὰ ἐλέη ἀείποτε, ἁγνὴ οὐκ 
ἐξαντλεῖται Μαριάμ, ἀλλ’ ἅπασι βλυστάνει δωρεάν, 
θαυμασίων σου χειμάῤῥουν, τοῖς Σοὶ μεγαλοφώνως 
ἀνακράζουσι· δόξα τῇ Ζωοδόχῳ Σου Πηγῇ, δόξα τοῖς 
μεγαλείοις Σου, δόξα τῇς Σῆς προνοίας δι’ ἡμᾶς, τῷ 
πλούτῳ Δέσποινα. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ 

Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης 
πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ 
ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

 
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 γ’ 
τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος α' Αὐτόµελον. 

 
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἐν 

μνημείῳ τίθεται, καὶ κλῖμαξ πρὸς οὐρανόν, ὁ τάφος 
γίνεται. Εὐφραίνου Γεθσημανῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον 
τέμενος. Βοήσωμεν οἱ πιστοί, τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι 
ταξίαρχον, Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ 
παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.  
 

Βαβαὶ τῶν σῶν μυστηρίων ἁγνή! τοῦ Ὑψίστου 
θρόνος, ἀνεδείχθης Δέσποινα, καὶ γῆθεν πρὸς οὐρανόν, 
μετέστης σήμερον. Ἡ δόξα σου εὐπρεπής, θεοφεγγέσιν 
ἐκλάμπουσα χάριτι, Παρθένοι σὺν τῇ Μητρὶ τοῦ 
Βασιλέως πρὸς ὕψος ἐπάρθητε. Κεχαριτωμένη χαῖρε, 
μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ 
μέγα ἔλεος. 
 

Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν, Ἐξουσίαι θρόνοι, Ἀρχαὶ 
Κυριότητες, Δυνάμεις καὶ Χερουβίμ, καὶ τὰ φρικτὰ 
Σεραφίμ. Ἀγάλλονται γηγενεῖς ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ 
κοσμούμενοι. Προσπίπτουσι βασιλεῖς, σὺν 
Ἀρχαγγέλοις Ἀγγέλοις καὶ μέλπουσι· Κεχαριτωμένη 
χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ 
τὸ μέγα ἔλεος.  
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Καὶ γ’ τοῦ Θαύµατος. Ὅµοια. 
Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος!  ὡς ἀείῤῥους πηγή, 

ἀναβλύζεις νάματα, θαυμάτων παντοδαπῶν, τοῖς Σοὶ 
προστρέχουσι, καὶ ὕδωρ εὐφραντικόν, ἀρυομένοις ἐκ 
ταύτης ἑκάστοτε, πανύμνητε Μαριάμ, τῶν τοῦ Θεοῦ 
δωρημάτων ἐκσφράγισμα, ὃ οὐκ ἐξαντλεῖται ὄντως, ὡς 
ἡ θεία χάρις Σου, εἰς αἰῶνας αἰώνων, Ζωοδόχε κρήνη 
Δέσποινα. 

 
Βαβαὶ τῶν Σῶν θαυμασίων ἁγνή, ἐκ σεισμοῦ 

μεγάλου, ἠφανίσθη ῥεύματα, πηγῆς Σου ζωαρχικῆς, ἐν 
Πόλει πόλεων, ἀλλ’ αὖθις ὑπερφυῶς, τῇ πανσθενεῖ 
ἐπιπνοίᾳ Σου ἤρξατο, βλυστάνειν ἐκ τῆς σοροῦ, τῶν 
ἐρειπίων τοῦ θείου τεμένους Σου, ὕδωρ τὸ σωτηριώδες, 
πᾶσι προσπελάζουσι, καὶ πιεῖν ἐκζητοῦσι, ὡς παθῶν 
αὐτὸ λυτήριον. 

 
Τὸ Σὸν ἀντλοῦντες ἁγίασμα, Ζωοδόχε κρήνη, ἰσχύος 

πληρούμεθα, καὶ ὕμνον πανευλαβῶς, προσφέρομέν Σοι 
ἁγνή· αὐτὸ γὰρ ὑπερφυῶς, ἐκ τοῦ σεισμοῦ τοῦ φρικτοῦ 
οὐκ ἠφάνισται, ἀλλ’ αὖθις πρὸς εὐσεβῶν, χαρὰν καὶ 
ῥώμην ἀφθόνως ἀνέβλυσε, τῶν βοώντων· Θεοτόκε, 
ἀσθενῶν ἀνάῤῥωσις, καὶ καμνόντων προστάτις, ταχινὴ 
ὑπάρχεις Δέσποινα. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. β΄. 

Τὰ ῥεῖθρα τῶν ἰάσεων Θεονύμφευτε, ἃ ἐκ τῆς 
Ζωοδόχου Σου Πηγῆς δωρεὰν ἀναβλυστάνοντα, 
δαψιλῶς παρέχει πᾶσι τοῖς προσιοῦσιν, οὐκ ἴσχυσε 
σεισμοῦ ἡ δύναμις ἀφανίσαι· τῇ Σῇ γὰρ ἀενάῳ προνοίᾳ, 
τὴν πρὸς στιγμὴν κενωθεῖσαν κρήνην Σου, 
θαυματουργῶν ἔπλησας ναμάτων, πρὸς κουφισμὸν 
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τῶν κεκοπιακότων, ἀνάῤῥωσιν τῶν νοσούντων, καὶ τῶν 
θλιβομένων παραμύθιον. 

 
 
 
 

Εἴσοδος τὸ Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείµενον, καὶ τὰ 
Ἀναγνώσµατα. 

 
Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσµα (Κεφ. 28, 10-17) 

 
Ἐξῆλθεν Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου καὶ 

ἐπορεύθη εἰς Χαρράν, καὶ ἀπήντησε τόπω, καὶ 
ἐκοιμήθη ἐκεῖ· ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος, καὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν 
λίθων τοῦ τόπου, καὶ ἔθηκε πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ 
ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, καὶ ἐνυπνιάσθη. Καὶ ἰδοὺ 
κλῖμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο 
εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἀνέβαινον καὶ 
κατέβαινον ἐπ' αὐτῆς. Ὁ δὲ Κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ' 
αὐτῆς, καὶ εἶπεν· Ἐγὼ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ τοῦ πατρός 
σου, καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαάκ, μὴ φοβοῦ. Ἡ γῆ, ἐφ' ἧς σὺ 
καθεύδεις ἐπ' αὐτῆς, σοὶ δώσω αὐτήν, καὶ τῷ σπέρματί 
σου. Καὶ ἔσται τὸ σπέρμα σου ὡσεὶ ἄμμος τῆς γῆς καὶ 
πλατυνθήσεται ἐπὶ Θάλασσαν, καὶ Λίβα, καὶ Βορρᾶν, 
καὶ ἐπὶ ἀνατολάς, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι 
αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 
εἰμι μετὰ σοῦ, διαφυλάσσων σὲ ἐν τῇ ὁδῷ πάσῃ, οὗ ἐὰν 
πορευθῇς, καὶ ἐπιστρέψω σε εἰς τὴν γῆν ταύτην, ὅτι οὐ 
μὴ σε ἐγκαταλίπω, ἕως τοῦ ποιῆσαι με πάντα ὅσα 
ἐλάλησά σοι. Καὶ ἐξηγέρθη Ἰακὼβ ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ 
καὶ εἶπεν· Ὅτι ἐστὶ Κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐγὼ δὲ 
οὐκ ᾔδειν. Καὶ ἐφοβήθη, καὶ εἶπεν· Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος 
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οὗτος! Οὐκ ἔστι τοῦτο, ἀλλ' ἢ οἶκος Θεοῦ, καὶ αὕτη ἡ 
πύλη τοῦ οὐρανοῦ. 

 
Προφητείας, Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσµα (Κεφ. 43, 27 

& 44, 1-4) 
Ἔσται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπέκεινα, 

ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὰ 
ὁλοκαυτώματα ὑμῶν, καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου ὑμῶν, καὶ 
προσδέξομαι ὑμᾶς, λέγει Κύριος (μδ' 1). Καὶ ἐπέστρεψέ 
με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν Ἁγίων τῆς ἐξωτέρας 
τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, καὶ αὕτη ἦν 
κεκλεισμένη. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς με· Ἡ πύλη αὕτη 
κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ 
διέλθῃ δι' αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεός, Ἰσραὴλ 
εἰσελεύσεται δι' αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη. Διότι ὁ 
Ἡγούμενος οὗτος κάθηται ἐπ' αὐτὴν τοῦ φαγεῖν ἄρτον 
ἐνώπιον Κυρίου, κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ Αἰλὰμ τῆς πύλης 
εἰσελεύσεται, καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύσεται. 
Καὶ εἰσήγαγέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν Ἁγίων 
τῆς πρὸς Βορρᾶν, κατέναντι τοῦ οἴκου, καὶ εἶδον καὶ 
ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου. 

 
Παροιµιῶν τὸ Ἀνάγνωσµα (Κεφ. 9, 1-11) 

 
Ἡ Σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον καὶ ὑπήρεισε 

στύλους ἑπτά. Ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς θύματα, καὶ 
ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον, καὶ 
ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν. Ἀπέστειλε τοὺς 
ἑαυτῆς δούλους, συγκαλοῦσα μετὰ ὑψηλοῦ 
κηρύγματος, ὡς ἐπὶ κρατῆρα, λέγουσα· Ὃς ἐστιν 
ἄφρων, ἐκκλινάτω πρὸς με, καὶ τοῖς ἐνδεέσι φρενῶν 
εἶπεν· Ἔλθετε φάγετε τὸν ἐμὸν ἄρτον, καὶ πίετε οἶνον, 
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ὃν κεκέρακα ὑμῖν, ἀπολίπετε ἀφροσύνην, καὶ ζήσεσθε, 
καὶ ζητήσατε φρόνησιν, ἵνα βιώσητε, καὶ κατορθώσητε 
σύνεσιν ἐν γνώσει, ὁ παιδεύων κακούς, λήψεται ἑαυτῷ 
ἀτιμίαν, ἐλέγχων δὲ τὸν ἀσεβῆ, μωμήσεται ἑαυτόν, (οἱ 
γὰρ ἔλεγχοι τῷ ἀσεβεῖ, μώλωπες αὐτῷ). Μὴ ἔλεγχε 
κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε, ἔλεγχε σοφὸν καὶ 
ἀγαπήσει σε. Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος 
ἔσται, γνώριζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει τοῦ δέχεσθαι. 
Ἀρχὴ σοφίας, φόβος Κυρίου, καὶ βουλὴ Ἁγίων, σύνεσις· 
(τὸ γὰρ γνῶναι Νόμον, διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς) · τούτῳ 
γὰρ τῷ τρόπῳ πολὺν ζήσεις χρόνον, καὶ προστεθήσεταί 
σοι ἔτη ζωῆς. 

 
Λιτή. Ἦχος α΄. 

Γλυκόῤῥουν ἁγιασμὸν ἀρυόμεθα ἐκ τῆς πηγῆς Σου, 
τῆς Ζωοδόχου γεγηθότες πάντοτε Θεοτόκε, οἱ εὐλαβῶς 
αὐτῇ προσπελάζοντες· ξένων γὰρ τεραστίων ἡ ῥοὴ καὶ 
ἡ χάρις τῆς κρήνης Σου, πρόξενος γίνεται, οὐ μόνον ἐν 
τῇ Βασιλίδι, ἀλλ’ ἐν παντὶ τόπῳ ηὐδόκησας ἀναβλῦσαι, 
ἰαμάτων νάματα· πότισον οὖν καὶ ἡμᾶς, τοὺς εἰς 
αἰῶνας πίνοντας ἁγνὴ Παρθένε, εἰς κατ’ ἄμφω ὑγείαν , 
εἰρήνην πολυπόθητον, καὶ σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 
Ἦχος β΄. 

Ἡ Ζωοδόχος Πηγή Σου Θεομῆτορ, ὑπερτέρα τῆς 
Προβατικῆς ἀνεδείχθη κολυμβήθρας· ἐν αὐτῇ γὰρ οὐ 
μόνον εἰς ἕναν ἐτησίως παρέχεις ὑγείαν, ἀλλ’ εἰς 
ἅπαντας τοὺς εἰς αὐτὴν προστρέχοντας ἐκ πίστεως· διὸ 
καὶ ἡμῖν δεόμεθα τοῖς Σὲ τιμῶσι, μὴ παύσῃ παρέχειν 
πρὸς σωτηρίαν τὰ πρόσφορα. 

 
Ἦχος γ΄. 
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Ἐπὶ τῷ ζωηφόρῳ φρέατί Σου, ἄρχοντες καὶ λαὸς 
ὁμοῦ συνωθούμενοι, δωρεὰν καὶ χύδην τὰ ἰάματα 
λαμβάνουσι, Θεογεννῆτορ ὑπερευλογημένη· σὺν 
αὐτοῖς κἀγὼ ἀγαλλόμενος, καὶ τῆς προστασίας Σου 
κηρύττων τὸ ἄμετρον, ἐκ τῆς θεοβρύτου πηγῆς Σου 
ἀντλῶ ἑκάστοτε, ῥώμην καταπαλαῖσαι τὸν δράκοντα. 

 
Ἦχος δ΄. 

Οὐκ ἔπαυσε πώποτε θαυματουργεῖν ἡ πηγή Σου, ἐκ 
σεισμοῦ δὲ κενωθεῖσα, ἀνέδωκε πάλιν ἰαματικὸν 
ἁγίασμα Δέσποινα· παῦσον οὖν καὶ τῶν δούλων Σου 
τοὺς σεισμοὺς τῆς καρδίας, καὶ εἰρήνευσον αὐτὰς 
ῥαντισμῷ τῆς Σῆς χάριτος, Ζωοδόχε Πηγὴ 
θαυματόβρυτε. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Ὁ αὐτός. 

Τῆς θαυματουργοῦ πληρώσεως τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 
Σου, μνήμην σήμερον Θεοτόκε τελοῦντες, ἀεί Σε 
μακαρίζομεν οἱ τῆς Σῆς χάριτος πίνοντες νάματα· αὕτη 
γὰρ ἐκ σεισμοῦ ποτὲ φοβεροῦ κενωθεῖσα, οὐκ ἔασε 
τοὺς οἰκέτας Σου ἀπαρακλήτους, ἀλλ’ αὖθις ἐκ τῶν 
ἐρειπίων τοῦ οἴκου Σου, θαυμαστῶς ἀνέβλυσε· δὸς οὖν 
καὶ ἡμῖν πιεῖν ὕδωρ σωτηρίας, ἵνα μεγαλύνομέν Σε 
πανάχραντε, καὶ Σὸν Υἱὸν δοξάζομεν, τὸν παρέχοντα 
διὰ Σοῦ ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν. 
Χαίροις, ἡ Ζωοδόχος Πηγή, ἡ κενωθεῖσα πρὸς 

στιγμὴν ἀλλὰ χάριτι, τῆς μόνης ἀειπαρθένου, καὶ 
Θεοτόκου ἁγνῆς, αὖθις πληρωθεῖσα ἵνα πάντοτε, 
δροσίζῃ τοὺς σπεύδοντας, εἰς αὐτὴν μετὰ πίστεως, καὶ 
ἰαμάτων, τὰ ἀείῤῥυτα νάματα, προχεόμενα, ἐξ αὐτῆς 
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ὡς δυνάμεως, νέκταρ ψυχῆς καὶ σώματος, ἀντλοῦντας 
Μητρόθεε, ἀναβοῶντας δὲ πόθῳ· ἡμῖν πιεῖν δὸς 
ἁγίασμα, σβεννῦον τὴν φλόγα, ἁμαρτίας δροσοβόλε, 
Θεογεννήτρια. 

 
Στ.: Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 

γενεᾷ. 
Δρόσος ἐκ νοητοῦ Ἁερμών, ἡ καταψύχουσα καρδίας 

ἐκ καύσωνος, τακήσας τὰς ἁμαρτίας, ὥσπερ ἐν θέρει 
κηρός, καὶ τρυφῆς ἀγήρω, θεῖος χείμαῤῥος, ἀρδεύων 
τοὺς σπεύδοντας, τῇ στεῤῥᾷ προστασίᾳ Σου, ὑπάρχεις 
κρήνη, Ζωοδόχε πανθαύμαστε· ὅθεν ἅπαντες, οἱ πιστοὶ 
μεγαλύνοντες, Σοῦ τῶν θαυμάτων πέλαγος, 
ἀντλοῦμεν ἀείποτε, ἐκ τῆς πανσέπτου πηγῆς Σου, 
ψυχῆς ἰάσεις καὶ σώματος, καὶ πίνομεν ὕδωρ, 
διειδέστατον χαρίτων, τῶν παναπείρων Σου. 

 
Στ.: Ἡγίασε τὸ σκήνωμα Αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος. 
Ῥεῖθρον τῶν οἰκτιρμῶν διαυγές, τῶν οὐρανίων 

ἀνεδείχθη ὁ οἶκός Σου, καὶ πῖδαξ χαρίτων θείων, ἡ 
Ζωοδόχος Πηγή, Σοῦ ἐν Βασιλίδι κοσμοσώτειρα· καθὼς 
γὰρ τὸ ἔλεος, τοῦ Υἱοῦ Σου τὸ ἄμετρον, οὐκ ἐλαττοῦται, 
εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα, οὕτω Δέσποινα, καὶ πηγῆς Σου ἡ 
ἔκβλυσις, χέει πιστοῖς ἑκάστοτε, ζωήῤῥυτα νάματα, τὰ 
ἀποπλύνοντα ῥύπον, ἁμαρτιῶν καὶ ἡδύνοντα, τοὺς 
στένοντας πάντας, ἐκ τῆς πλάνου ἐπηρείας, δεινῶν καὶ 
θλίψεων. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος δ΄. 

Πανήγυριν σήμερον πνευματικὴν ἐπιτελοῦντες, καὶ 
τὰς δωρεὰς τῶν θαυμασίων Σου ὁμολογοῦντες, 
Ζωοδόχε κρήνη, τῶν προσφυγῶν Σου αἱ χορεῖαι Σὲ 
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μακαρίζομεν· θαυμαστῶς γὰρ ὡς πάλαι ἡ χάρις Σου 
ἐπενεργοῦσα, τὴν κενωθεῖσαν πηγήν Σου αὖθις 
ἐπλήρωσεν, οὕτω καὶ τὰς κενὰς ἡμῶν καρδίας, 
πλήρωσον δεόμεθά Σου χρηστότητος. 

 
Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 

 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Τὸ ζωήῤῥυτον νᾶμα τῆς Πηγής Σου πανάχραντε, ὡς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Σου τὰ ἐλέη ἀείποτε, ἁγνὴ οὐκ 
ἐξαντλεῖται Μαριάμ, ἀλλ’ ἅπασι βλυστάνει δωρεάν, 
θαυμασίων σου χειμάῤῥουν, τοῖς Σοὶ μεγαλοφώνως 
ἀνακράζουσι· δόξα τῇ Ζωοδόχῳ Σου Πηγῇ, δόξα τοῖς 
μεγαλείοις Σου, δόξα τῇς Σῆς προνοίας δι’ ἡμᾶς, τῷ 
πλούτῳ Δέσποινα. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ 

Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης 
πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ 
ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

 
 
 
 
 

Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
 

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

Προστρέξωμεν λαοί, τῷ ναῷ τῆς πανάγνου, καὶ ὕδωρ 
ἐκ πηγῆς, Ζωοδόχου ἐν πίστει, θερμῇ ἀρυσώμεθα, εἰς 
κατ’ ἄμφω ὑγείαν, ἀνακράζοντες· ἡμῶν ἀπόπλυνον 
ῥύπον, ταῖς πρεσβείαις Σου, ψυχῶν καὶ σῶσον Σοὺς 
δούλους, ἐν ὥρᾳ τῆς κρίσεως. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Μετέστης πρὸς αὐλάς, οὐρανῶν δασυσκίους, τὸ ὄρος 

τὸ δασύ, παρθενίας ἡ μόνη, Χριστὸν τὸν Θεάνθρωπον, 
ὑπὲρ φύσιν κυήσασα· ὅθεν σήμερον, σὺν ταῖς Ἀγγέλων 
χορείαις, μεγαλύνοντες, αὐτὴν ᾠδαῖς ἐξοδίοις, τιμῶμεν 
καὶ ᾄσμασιν. 

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

Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 
 Κενωθείσης ἐκ σεισμοῦ, τῆς Ζωοδόχου Σου Πηγῆς, 

τὴν παράδοξον αὐτῆς, αὖθις ἀνάβλυσιν λαμπρῶς, 
πανηγυρίζοντες δῆμοι τῶν εὐσεβούντων, κράζομεν· 
ἁγνή, δυσωπεῖν ἐκτενῶς, ὑπὲρ τῶν εὐλαβῶς, 
προσιόντων Σοι, μὴ διαλίπῃς Κύριον, καὶ Βασιλέα τοῦ 
σύμπαντος· ἀεὶ γὰρ βλύζεις, σωτηριώδη, τοῖς οἰκέταις 
Σου νάματα. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Ἐν χωρίῳ τῷ κλεινῷ, Γεσθημανῆ πανευλαβῶς, τῆς 

πανάγνου Μαριάμ, Μητρὸς τοῦ πάντων Ποιητοῦ, 
σήμερον πάναγνον σῶμα καὶ ζωηφόρον, ἄπνουν καὶ 
νεκρόν, κατατίθεται, Ἄγγελοι Θεοῦ, δὲ μεταφέρουσιν, 
αὐτῆς ψυχὴν δοξάζοντες τὴν θείαν, πρὸς τὰ ἐν πόλῳ 
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σκηνώματα, ἐξ ὧν πρεσβεύει, τῷ Ζωοδότῃ, τοὺς αὐτῆς 
σῶσαι πρόσφυγας. 

 
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Τὴν 

ὡραιότητα. 
Τῇ Ζωοδόχῳ Σου, Πηγῇ προστρέχοντες, καὶ 

ἀρυόμενοι, ἐκ ταύτης νάματα, εἰς ἀπολύτρωσιν παθῶν 
καὶ ἴασιν νοσημάτων, ἀνυμνολογοῦμέν Σε, καὶ πιστῶς 
ἐκβοῶμέν Σοι· πότιζε ἀείποτε σωτηρίας τῷ ὕδατι, τοὺς 
πόθῳ Σου τὴν χάριν ζητοῦντας, Μῆτερ Θεοῦ 
εὐλογημένη. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Τὴν σκοτισθεῖσάν μου, ψυχὴν καταύγασον, φωτὶ τῆς 

χάριτος, τοῦ θείου Τόκου Σου, ἁγνὴ Παρθένε Μαριάμ, 
ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, καὶ ἀχλὺν ἀπέλασον, τῶν 
ἀπείρων πταισμάτων μου, ὅπως εὕρω ἔλεος, ἐν τῇ ὥρᾳ 
τῆς κρίσεως, καὶ πόθῳ ἀσιγήτως βοῶ Σοι· Χαῖρε ἡ 
Κεχαριτωμένη. 

 
Εἶτα, οἱ Ἀναβαθµοί· τὸ α’ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
Προκείμενον: Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου ἐν πάσῃ 

γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 
Στ.: Ἡγίασε τὸ σκήνωμα Αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος. 
Εὐαγγέλιον, ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶ (Κεφ. α΄ 39-49 & 

56): Ἀναστᾶσα Μαριάµ... 
Δόξα: Ταῖς τῆς Ζωοδόχου πρεσβείαις... 
Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ.: Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
Γλυκασμὸν τὸν οὐράνιον βρύει ἀενάως, καὶ 

μολυσμὸν τὸν ψυχόλεθρον ἐκπλύνει, ἡ Ζωοδόχους Σου 
κρήνη Μητρόθεε· ὅθεν αὐτῇ καὶ ἡμᾶς προστρέχοντες, 
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τῶν θεϊκῶν χαρίτων γευόμεθα, καὶ ἀντλοῦμεν νάματα 
εἰς ψυχῶν ἀποκάθαρσιν. 

 
Εἶτα, οἱ Κανόνες· τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεως, καὶ 

τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Ἀενάως 
ἀναβλύζεις Θεοτόκε χάριτας. Χ. Μ. 

 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διόδευσας. 

Ἀφθόνως παρέχεις Χριστιανοῖς, τοῖς Σὲ ἀνυμνοῦσιν, 
ἰαμάτων Σου ὀχετούς, εἰς πάντας αἰῶνας Θεοτόκε, ὡς 
Ζωοδόχος Πηγὴ ἀνεξάντλητος. 

 
Ἐκ τοῦ γενομένου ποτὲ σεισμοῦ, ζωήῤῥυτον νᾶμα, 

ἐξηράνθη τῆς πηγῆς, ἀλλ’ αὖθις ἀνέβλυσε Παρθένε, 
ἵνα πιστοὺς κατευφραίνῃ ἀείποτε. 

 
Ναμάτων προχέεις ἀεὶ κρουνούς, πολλῆς 

συμπαθείας, Ζωοδόχε Πηγὴ πιστοῖς, ἐκπλύνοντας 
βόρβορον κακίας, καὶ ζοφερᾶς ἁμαρτίας πανάμωμε. 

Ἀνάδοσιν μέλποντες τῆς πηγῆς, τῆς Σῆς Ζωοδόχου, 
κενωθείσης ἐκ τοῦ σεισμοῦ, καὶ ἄχρις ἐσχάτων 
βλυστανούσης, πιστοῖς ἰάσεις ἁγνὴ Σὲ γεραίρομεν. 

 
ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

Ὥσπερ μέλι ἐκ πέτρας, τῆς Σῆς πηγῆς νάματα, καὶ 
γλυκὺ γευόμενοι νέκταρ, χάριν ἀέναον, τὴν σὴν 
γλυκεῖα Θεοῦ, Μῆτερ ἣν κόσμῳ ἐκβλύζεις, πάντες 
ἀρυόμεθα, καὶ Σὲ δοξάζομεν. 

 
Σὸν ναὸν ἐν τῇ Πόλει, σεισμὸς φρικτὸς Δέσποινα, 

καταστρέψας τὴν Ζωοδόχον, κρήνην ἐκένωσε, τὴν Σὴν 
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πλὴν Μῆτερ ταχύ, ἡ τῆς προνοίας Σου χάρις, ταύτην 
ῥέειν ἄφθονον, ὕδωρ ἀνέδωκεν. 

 
Ἀσθενῶν θεραπεία, καὶ ἀκλινὲς στήριγμα, τῶν 

καμνόντων πέλει ὁ θεῖος, οἶκός Σου Ἄνασσα, ἐν ᾧ 
βλυστάνει ζωῆς, ἀγήρω ἄφθονον νᾶμα, καὶ ξηραίνει 
τραύματα, νόσων καὶ θλίψεων. 

 
Νῦν Πηγῆς Ζωοδόχου, τὰ θαυμαστὰ μέλποντες, καὶ 

τὰς δωρεὰς ἐκζητοῦντες, τῆς Θεομήτορος, ἀναβοῶμεν· 
ἁγνή, τοῖς εὐλαβῶς Σε τιμῶσι, δὸς πιεῖν ἁγίασμα, εἰς 
νόσων ἴασιν. 

 
Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Συντήρει ἀκέντωτον Σὴν Ζωοδόχον Πηγήν, 
πανάμωμε Δέσποινα ἵνα ἐκ ταύτης ἀεί, ἀντλῶμεν 
ἰάματα, καὶ ταῖς πιστῶν καρδίαις, ταῖς κεναῖς θείων 
ἔργων, πλῆσον ἀγαθωσύνης, ἵνα τύχωμεν πάντες, σὺν 
Σοὶ τῆς οὐρανίου χαρᾶς, ταῖς ἱκεσίαις Σου. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. 

Μετέστης πανάμωμε ἐκ γῆς πρὸς θείας μονάς, καὶ 
δόμους λαμπρότητος ἵνα ὑψόθεν ἡμῖν, τὸ ἄμετρον 
ἔλεος, πέμψῃς τοῦ Ζωοδότου, καὶ πανσέπτου Υἱοῦ Σου, 
Δέσποινα Θεοτόκε, ῥυπτικαῖς Σου πρεσβείαις, καὶ 
ἅπαντας ἑλκύσῃς πρὸς Σέ, νῦν τοὺς τιμῶντάς Σε. 

 
ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε. 

Ἀνεξάντλητε χείμαῤῥε, ὕδωρ ὁ ἐκχέων πιστοῖς 
σωτήριον, χέρσον ἄρουσαν κατάρδευσον, Μῆτερ τῶν 
ψυχῶν τῶν εὐφημούντων Σε. 
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Βλέμματί Σου πανάχραντε, συμπαθείας κάλυψον 
τοὺς προστρέχοντας, τῇ Πηγῇ τῇ Ζωοδόχῳ Σου, ἄλγη 
ἐκπλυνούσῃ τὰ δυσίατα. 

 
Λύπης νέφη ἀπέλασον, καὶ φθορὰν ἀπόπλυνον 

ζωοπάροχε, κρήνη Σὲ τοὺς μεγαλύνοντας, ὀχετὸν 
χαρίτων ὡς κατάῤῥυτον. 

 
Ὑπερύμνητε Δέσποινα, κρεῖττον Ἰορδάνου τὸ θεῖον 

νᾶμά Σου, πέλει ἄμφω τῶν προσφύγων Σου, ἁγιάζον 
τὰς ψυχὰς καὶ σώματα. 

 
 

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 
Ζάλης τῶν παθῶν, ἀπολύτρωσαι τοὺς σπεύδοντας, 

εὐλαβῶς τῇ Ζωοδόχῳ Σου Πηγῇ, τῇ κιρνῶσι ἀγαθὴ 
πιστοῖς ἰάματα. 

 
Ἔβλυσεν ἁγνή, ὕδωρ αὖθις ἐκ τοῦ οἴκου Σου, τοῦ 

πεσόντος ἐκ σεισμοῦ ὑπερφυῶς, ἵνα δρόσου πλήσῃ 
πάντας τοὺς οἰκέτας Σου. 

 
Ἴσθι ἀρωγός, τῶν ἀντλούντων ἐκ τοῦ φρέατος, τῆς 

πανσέπτου Ζωοδόχου Σου Πηγῆς, Θεοτόκε καὶ 
ζητούντων τὴν Σὴν εὔνοιαν. 

 
Στάμνος τοῦ Θεοῦ, ἡ τὸ μάνα περιέχουσα, Θεοτόκε 

τὰ ἐλέη Σοῦ Υἱοῦ, καταπέμψαι ἐφ’ ἡμᾶς Αὐτὸν ἱκέτευε. 
 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν. 
Θεόβρυτε, κρήνη ἁγιάσματος, Μαριὰμ καὶ οἰκτιρμῶν 

θεῖον ῥεῖθρον, τῶν οὐρανίων κατάρδευσον πάντων, 
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τῶν σὲ τιμώντων ψυχὰς τῇ Σῇ χάριτι, ἡ κενωθεῖσάν 
Σου ποτέ, ἐκ σεισμοῦ κρήνην αὖθις πληρώσασα. 

 
Ἐπίσκεψις, ἀσθενούντων Δέσποινα, καὶ καμνόντων 

ταχινὴ προστασία, τῆς θείας χάριτος πίδακα πᾶσι, τὴν 
Ζωοδόχον Πηγήν Σου ἀνέδειξας, μετ’ εὐλαβείας ἐξ 
αὐτῆς, τοῖς ἀντλοῦσι σωτήρια νάματα. 

 
Ὀχύρωμα, εὐσεβούντων ἄσειστον, Ζωοπάροχε Πηγὴ 

ὁ ναός Σου, ἐν Βασιλίδι ἐδείχθη καὶ φρέαρ, 
θαυματουργὸν τὸ Σὸν θεῖον ἁγίασμα, τὸ μὴ 
κενούμενον ποτέ, ἀλλ’ ἀεὶ δωρεὰς βλῦζον Δέσποινα. 

 
Τὸ ἄμετρον, δωρεῶν Σου πέλαγος, καὶ ἰάσεων τὴν 

Σὴν πλημμυρίδα, τὶς ἐξυμνήσει ζωήῤῥυτε κρήνη, ἢ τὶς 
θαυμάτων πληθὺν διηγήσεται, ἅπερ τελεῖς πιστῶν 
χαρά, Θεοτόκε τοῖς Σὲ καταφεύγουσι. 

 
Κοντάκιον, τῆς Κοιµήσεως. Ἦχος πλ. 

β' Αὐτόµελον. 
Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ 

προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις 
οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν 
μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον. 

 
Ἕτερον, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ 

ὑπερµάχῳ. 
Ἐκ τοῦ σεισμοῦ τοῦ φοβεροῦ τὸ Σὸν ἁγίασμα, 

βραχυχρονίως κενωθὲν Πηγὴ Ζωήῤῥυτε, θαυμαστῶς 
Σῇ ἐπιπνοίᾳ Θεοκυῆτορ, ἀναβλύζειν αὖθις ἤρξατο καὶ 
χάριτας, δωρεὰν παρέχειν πᾶσι προσπελάζουσι, καὶ 
κραυγάζουσι· Χαίροις ὕδωρ φυσίζωον. 
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Ὁ Οἶκος. 

Ἄφθονον ῥέεις νᾶμα, μὴ κενούμενον Μῆτερ, ἁγνὴ ἐκ 
Ζωοδόχου Σου κρήνης, καὶ ποτίζεις ψυχὰς δαψιλῶς, τὰς 
κενὰς ἐξ ἔργων ἀγαθῶν πάντοτε, καρπὸν βλαστάνειν 
βρώσεως, ἀλήκτου τῶν πιστῶν βοώντων· 

Χαῖρε, ἡ βρύσις τῶν ἰαμάτων·  
χαῖρε, ἡ πλύσις βορβόρου ἔργων. 
Χαῖρε, ἡ πιστοῖς γλυκασμὸν ἀναβλύζουσα·  
χαῖρε, ὀχετοῖς δωρεῶν ἡ παρέχουσα. 
Χαῖρε, κρήνη θεραπεύουσα, ἀσθενείας τοῦ λαοῦ·  
χαῖρε, κλίνη ἀνθοστόλιστε, ἀναπαύσεως Χριστοῦ. 
Χαῖρε, ὅτι βλυστάνεις δωρεὰς ἀκενώτους·  
χαῖρε, ὅτι ποτίζεις τὰς ψυχὰς ἀενάως. 
Χαῖρε, κρατὴρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν· 
χαῖρε, λουτὴρ ψυχῆς πλύνων ῥύπανσιν. 
Χαῖρε, ἀεὶ ἡ ἀστείρευτος οὖσα·  
χαῖρε, πιστοῖς ἡ χαρὰν ἐφαπλοῦσα. 
Χαίροις, ὕδωρ φυσίζωον. 
 

Συναξάριον. 
Τῇ ΙΣΤ΄ Αὐγούστου, ἡ ἐν τῷ ναῷ τῆς Ζωοδόχου 

Πηγῆς ἐξάντλησις τοῦ ἁγιάσµατος, καὶ αὖθις 
ἀνάδοσις. 

 
Πηγὴ κενοῦται θαυματουργῶν ὑδάτων, 

Πληρουμένη δέ, θαυματουργεῖ καὶ πλέον. 
 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη γίνεται τῆς καὶ µετὰ 
οἰκτιρµῶν ἐπενεχθείσης ἡµῖν ἐν τοῖς καιροῖς 
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ἐκείνοις φοβερᾶς ἀπειλῆς τοῦ σεισµοῦ, οὗ παρ' 
ἐλπίδα ἐλυτρώσατο ἡµᾶς ὁ φιλάνθρωπος Θεός. 

 
Στῆσον φόβῳ σῷ ἡμῶν τὰς διανοίας, 

Τῇ σαλεύσει Δέσποτα, γῆς θεμελίων. 
 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 
Διοµήδους. 

 
Ἠθλησε καὶ ζῶν, καὶ θανὼν Διομήδης, 

Προαιρέσει ζῶν, καὶ νεκρὸς τομῇ κάρας. 
Εἶχεν οὗτος πατρίδα τὴν Ταρσὸν τῆς Κιλικίας, 

γεννηθεὶς μὲν ὑπὸ ἀγαθῶν καὶ περιφανῶν γονέων, 
γενόμενος δὲ αὐτὸς κατὰ προαίρεσιν ἀγαθώτερος καὶ 
ἐναρετώτερος. Ἐξήσκει δὲ τὸ ἰατρικὸν ἐπάγγελμα, διὰ 
τοῦ ὁποίου μὲν ἰάτρευε τὰ σώματα πάντων τῶν εἰς 
αὐτὸν προστρεχόντων, τὰς δὲ ψυχὰς τούτων ἰάτρευε 
διὰ τὴς εὐσεβείας καὶ θεογνωσίας. Κατὰ δὲ τοὺς 
χρόνους τοῦ βασιλέως Διοκλητιανοῦ ἐν ἔτει 288 ἀφήσας 
τὴν πατρίδα του Ταρσόν, ὑπῆγεν εἰς τὴν Νίκαιαν τῆς 
Βιθυνίας, ἔνθα εὐηργέτει ποικιλοτρόπως τοὺς 
προσερχομένους ἀυτῷ, καὶ ὡς ἰατρός, καὶ ὡς 
διδάσκαλος τῆς πίστεως. Ὅθεν διεβλήθη πρὸς τὸν 
βασιλέα, καὶ ἔνεκεν τούτου ἀπεστάλησαν ἄνθρωποι 
ἵνα τὸν φέρωσι ἔμπροσθεν αὐτοῦ· ἀλλ’ ἐπειδὴ ἀπῆλθε 
πρὸς Κύριον ὁ Ἅγιος, οἱ ἀπεσταλμένοι, εὑρόντες αὐτὸν 
νεκρόν, ἔκοψαν τὴν ἁγίαν του κεφαλὴν ἵνα φέρωσι 
αὐτὴν εἰς τὸν βασιλέα, διὰ τὴν ἀσπλαγχνίαν των ὅμως 
ταύτην εὐθὺς οἱ δήμιοι ἐτυφλώθησαν. Ἰδὼν δὲ τὴν 
κεφαλὴν τοῦ Ἁγίου ὁ βασιλεύς, προσέταξε νὰ τὴν 
ἐπαναφέρωσι καὶ ν’ ἀποθέσωσιν εἰς τὸν φυσικόν της 
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τόπον, συναρμόζοντες αὐτὴν μὲ τὸ λοιπὸν σῶμα· ἅμα 
δὲ συνήρμοσαν τὴν κεφαλὴν τοῦ Μάρτυρος μὲ τὸ σῶμά 
του, εὐθὺς ἔλαβον καὶ τὴν ὀπτικὴν ἐνέργειαν καὶ τὸ 
φῶς τῶν ὀφθαλμῶν των. Τελεῖται ἡ αὐτοῦ σύναξις καὶ 
ἑορτὴ εἰς τὸ μαρτυρικὸν αὐτοῦ ναόν, ὁ ὁποῖος 
εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ σεβασμίου οἴκου τῆς Ὑπεραγίας 
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, παρὰ τῇ Χρυσῇ Πύλῃ. 
 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ὅσιος Χαιρήµων ἐν εἰρήνῃ 
τελειοῦται. 

 
Λήξει βίου σου χαῖρε, Χαιρήμων μάκαρ. 

Ἀρχὴν γὰρ εἶδες τῆς ἀμοιβῆς τῶν πόνων. 
Οὗτος ὁ Ὅσιος Χαιρήμων ἴσως εἶναι ὁ ἀναφερόμενος 

ἐν τῷ Λαυσαϊκῷ, ὅστις ἐν ᾧ καθήμενος εἰργάζετο 
εὐθὺς ἐξέψυξεν. Εἰς δὲ τὸν Παράδεισον τῶν Πατέρων 
γράφεται περὶ τοῦ Χαιρήμονος τούτου, ὅτι τὸ σπήλαιον 
αὐτοῦ ἀπεῖχε μὲν τῆς Ἐκκλησίας μίλια τεσσαράκοντα, 
ἀπεῖχε δὲ τοῦ ὕδατους μίλια δώδεκα, καὶ μ’ ὅλον τοῦτο 
ἡσύχαζε, φέρων δύο ὑδρίας ὕδατος, τὴν μὲν τὴν μίαν 
ἡμέραν, τὴν δὲ τὴν ἄλλην. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀλκιβιάδης, πυρὶ 

τελειοῦται. 
Ἀλκιβιάδου σάρκα πῦρ κατεσθίει 

Μωσῆς ἄν εἶπε θεῖος ὡσεὶ καλάμην. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων τριακοντατριῶν 
µαρτύρων τῶν ἐκ Παλαιστίνης, ξίφει τελειωθέντων. 

Στερρὸς στρατός τε καὶ συνασπισμὸς μέγας, 
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Ξίφει πεσών, στράτευμα δαιμόνων πρέπει. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἀνάµνησις τῆς εἰσόδου τῆς 
ἀχειροτεύκτου Μορφῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ 

Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκ τῆς Ἐδεσσηνῶν 
πόλεως, εἰς ταύτην τήν θεοφύλακτον καὶ Βασιλίδα 

τῶν πόλεων ἀνακοµισθείσης. 
 

Ἐν σινδόνι ζῶν ἐξεμάξω σὴν θέαν, 
Ὁ νεκρὸς εἰσδὺς ἔσχατον τὴν σινδόνα. 

Ἀχειρότευκτον χειρότευκτος σὸν τύπον. 
Φέρει κέραμος παντοτεῦκτα Χριστέ μου. 

Ἤκουσταί μοι τὰ περὶ σοῦ καὶ τῶν σῶν ἰαμάτων, 
τῶν ἄνευ φαρμάκων ὑπὸ σοῦ γινομένων· ὡς γὰρ λόγος, 
τυφλοὺς ἀναβλέπειν ποιεῖς, χωλοὺς περιπατεῖν 
κατασκευάζεις, λεπροὺς καθαρίζεις, καὶ ἀκάθαρτα 
πνεύματα καὶ δαίμονας ἐλαύνεις, καί τους ἐν 
μακρονοσίᾳ βασανιζομένους θεραπεύεις, καὶ νεκροὺς 
ἐγείρεις, καὶ ταῦτα πάντα ἀκούσας περὶ σοῦ, κατὰ νοῦν 
ἐθέμην τὸ ἕτερον τῶν δύο, ἢ ὅτι Θεοῦ Υἱὸς εἶ, ποιῶν 
ταῦτα, ἢ Θεός. Διὰ τοῦτο τοίνυν γράψας ἐδεήθην σου 
σκυλῆναι καὶ ἐλθεῖν πρός με, ἵνα καὶ τὸ πάθος, ὃ ἔχω 
θεραπεύσῃς, καὶ μετ' ἐμοῦ ἐνταῦθα συνέσῃ· καὶ γὰρ 
ἤκουσα, ὅτι καὶ οἱ Ἰουδαῖοι καταγογγύζουσί σου, καὶ 
βούλονται κακῶσαί σε. Πόλις δὲ σμικροτάτη μοι ἐστὶ 
καὶ σεμνή, ἥτις ἀρκέσει ἀμφοτέροις ἡμῖν τοῦ κατοικεῖν 
ἐν εἰρήνῃ. Μακάριος εἶ, Αὔγαρε, πιστεύσας ἐν ἐμοὶ καὶ 
μὴ ἑωρακώς με· γέγραπται γὰρ περὶ ἐμοῦ, τοὺς 
ἑωρακότας μὴ πιστεύειν ἐν ἐμοί, ἵνα οἱ μὴ ἑωρακότες 
με, αὐτοὶ πιστεύσωσι καὶ ζήσωνται. Περὶ δὲ οὗ ἔγραψὰς 
μοι ἐλθεῖν πρὸς σέ, δέον ἐστὶ πάντα δι' ἃ ἀπεστάλην, 
πληρῶσαί με, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι, ἀναληφθῆναι 
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πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με Πατέρα, καὶ ἐπειδὰν 
ἀναληφθῶ, ἀποστελῶ σοι ἕνα τῶν Μαθητῶν μου, 
ὀνόματι Θαδδαῖον, ὅστις καὶ τὸ πάθος σου θεραπευσει, 
καὶ ζωὴν αἰώνιον, σοί τε καὶ τοῖς σὺν σοί, καὶ εἰρήνην 
παρέξει, καὶ ποιήσει τῇ πόλει σου τὸ ἱκανόν, πρὸς τὸ 
μηδένα τῶν ἐχθρῶν κατισχῦσαι αὐτῆς. 
 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἀνάµνησιν ποιούµεθα τῆς περὶ 
ἡµᾶς τοῦ Θεοῦ µεγίστης καὶ ἀνυπερβλήτου 
φιλανθρωπίας, ἣν ἐδείξατο τότε ἀποστρέψας µέτ' 
αἰσχύνης τοὺς ἀθέους Ἀγαρηνούς, µεσιτείᾳ τῆς 
Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου, καὶ 
ἀειπαρθένου Μαρίας. 
 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ µνήµη τοῦ Ὁσίου Γερασίµου 
τοῦ νέου ἀσκητοῦ, καὶ προστάτου Κεφαλληνίας. 

 
Γέρα πρέπουσι Γερασίμῳ τῷ Νέῳ. 

Τῷ τοῖς γέρασι τῶν παλαιῶν στεφθέντι. 
 

Ἧν ὁ Ὅσιος Πατὴρ Γεράσιμος, ἐκ τῆς 
Πελοποννήσου ὁρμώμενος, ἐκ χώρας λεγομένης 
Τρίκκης, ἤ Τρίκκαλα, κατὰ τὴν κοινὴν συνήθειαν. 
Ἔτυχε γονέων οὐχ ἦττον τὴν εὐσέβεια εὐγενῶν, ἤ τὸ 
γένος, καὶ πλουσίων ἀρκούντως. Ἀφ’ οὗ ἦλθεν εἰς 
ἡλικίαν, περιῆλθεν καὶ Ἑλλάδα, καὶ Θετταλίαν, καὶ 
Θράκην, ζητῶν πανταχοῦ τὴν ψυχικὴν τελειότητα. 
Διέτριψεν ἱκανὸν καιρὸν μονάσας ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει 
τοῦ Ἄθω, ἐν ᾧ τοῖς τῆς ἀρετῆς καλλίστοις ἄνθεσιν, 
αὕτα παρὰ τοῖς ἐκεῖσε ἀσκουμένοις μοναχοῖς ἔγνω, 
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ἑαυτὸν καθωράϊσε. Μετὰ δὲ ταῦτα εἰς τοὺς σεβασμίους 
τόπους τῆς Ἱερουσαλὴμ μετέβη, χάριν προσκυνήσεως, 
ὅπου διαμείνας ἱκανὸν καιρόν, εἰς τὸν τῆς ἱερωσύνης 
βαθμὸν κανονικῶς ἀνεβιβάσθη παρὰ τοῦ 
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Γερμανοῦ, παρ’ οὗ καὶ 
συγχώρησιν λαβών, μετέβη εἰς τὰ περίχωρα τοῦ 
Ἰορδάνου, ὅπου καὶ τεσσαρακονθήμερον νῆστις 
διετέλεσε, κατὰ μίμησιν τοῦ Δεσπότου, καὶ πολλοὺς 
περιελθὼν τόπους, καὶ νήσους, τελευταίον καὶ τὴν 
ἡμετέραν νῆσον κατέλαβεν, ἔνθα πολλοὺς διετέλεσε 
χρόνους, τοὺς πιστοὺς παραινῶν καθ’ ἑκάστην εἰς τὸ 
κατὰ Χριστὸν καὶ θεαρέστως ζῇν. Εἰς γηραλαίαν δὲ ἤδη 
ἐληλακὼς ἡλικίαν, καθ’ ἑαυτὸν μονάσαι ἠθέλησε. Διὸ 
εὑρὼν τινὰ ναὸν πεπαλαιωμένον ἔν τινι τόπῳ Ὁμαλᾶ 
καλουμένῳ, ἀνήγειρε τοῦτον, καὶ ἐκ βάθρων 
ἀνεκαίνισε, καὶ εἰς διαγωγὴν ἰδίαν ἀνῳκοδόμησεν. 
Ἀλλ’ οἱ ἐν ταύτῃ τῇ νήσῳ προέχοντες τὴν τοῦ ἀνδρὸς 
ἀρετὴν ἐπιγνόντες, ἠνάγκασαν αὐτὸν ἀποδεχθῆναι τὰς 
ἐκείνων θυγατέρας, ὅσαι δηλαδὴ τὴν μοναχικὴν 
πολιτείαν ἠσπάζοντο, καὶ θεαρέστως βίον προείλοντο. 
Ἐδέχθη δὲ τὸ τοιοῦτον βάρος διὰ ψυχικὴν ὠφέλειαν ὁ 
Πατήρ, καὶ συνήχθησαν τὸ πρῶτον τινές, ἅς καὶ 
διετέλεσε διδάσκων τὴν ἀγγελικὴν καὶ μοναδικὴν 
πολιτείαν χρόνους οὐκ ὀλίγους. Οὗτος ὁ Ἅγιος Πατὴρ 
διέτριψε χρόνους τριάκοντα καὶ ἐν τῇ οἰκοδομηθείσῃ 
παρ’ αὐτοῦ μονῇ καὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ, ἄρτου τὸ σύνολον 
μὴ γευσάμενος, ἀλλὰ διέζῃ ὀσπρίοις μόνον ὀλίγῳ ὕδατι 
βεβρεγμένοις, καὶ συνεχῶς δακρύοις καὶ προσευχαῖς, 
καὶ ἀγρυπνίαις ἑαυτὸν καθήγνιζε. Καὶ ποτε τῆς νήσου 
ὑπ’ ἀνομβρίας πασχούσης, διὰ προσευχῆς ὑετὸν 
καταταγών, ἐθεράπευσεν. Οὐ μὴν δὲ ἄλλα καὶ πολλοὺς 
ἀσθενεῖς, καὶ δαιμονῶντας ἰάσατο, ὧν τὰ πάθη καὶ τὰ 
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ὀνόματα μακρὸν ἄν εἴη λέγειν. Πιστεύεται βεβαίως 
παρὰ πᾶσι τοῖς ἐνταῦθα χριστιανοῖς διαφυλαχθῆναι 
τὴν νῆσον ταύτην ἀναιχμαλώτιστον, ἐν τῷ καιρῷ τῆς 
τῶν Ἀγαρηνῶν μάχης, διὰ προσευχῆς τοῦ αὐτοῦ 
Πατρός. Τῶν δὲ μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ θαυμάτων, εἰ 
ἔστι τις ἐκ τῆς νήσου ταύτης, ἤ καὶ τῶν ἐκείνου 
συγγενῶν, ὅς μὴ μετέλαβεν ἐκ τούτων, γέγονεν ὅμως 
θεατὴς πολλῶν. Γυνή τις δαιμονιζομένη ἤχθη εἰς τὴν 
τοῦ Ἁγίου Μονὴν θεραπείας χάριν, ἥτις εὐκαιρίας 
λαχοῦσα, καὶ ὑπὸ σατανικῆς ἐνεργείας κινουμένη, 
κατέπεσεν εἰς φρέαρ βαθύτατον· ἀλλ’ ἐπιφανέντος τοῦ 
Ἁγίου, οὐ μόνον διεσώθη τοῦ πνιγμοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
ἐνοχλοῦντος αὐτὴν δαίμονος ἠλευθερώθη. Ἐκοιμήθη 
δὲ οὗτος ὁ Ὅσιος ἐν ἔτει τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 1579, Αὐγούστου 15. 
Ἐπειδὴ δὲ ἦν ἀδύνατον κρύπτεσθαι, ἡ τοῦ Ἁγίου ἀρετή, 
διὰ τοῦτο μετὰ τὸ αὐτοῦ θάνατον ἡ βουληθήσαν 
ποιῆσαι ἀνακομιδὴν τοῦ Λειψάνου, ἥτις καὶ γέγονε 
παρὰ τοῦ Ἐξάρχου τοῦ τότε τὸν θρόνον τῆς 
βασιλευούσης πόλεως Ἱερεμίου κανονικῶς, καὶ 
νομίμως κατέχοντος, ἐν ἔτει 1581. Ἀλλ’ ἐπειδὴ πολλοὶ 
τῶν ἐναντίων πρὸς κατηγορίαν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν 
κινούμενοι, ἐλάλουν ἀσέβειαν, ἠναγκάσθημεν, 
προσταγῇ τοῦ μακαρίτου Φιλαδελφίας Κυρίου Γαβριήλ, 
αὖθις ἐνταφιάσαι, ὅ καὶ γέγονεν. Ἐάσαντες δὲ τὸ ἱερὸν 
ἐκείνο λείψανον ἐν τῇ γῇ μέχρι τῆς τοῦ Φιλαδελφίας 
διορίας, καὶ πάλιν δευτέραν ποιήσαντες ἀνακομιδήν, 
εὕρομεν τὸ αὐτὸ λείψανον ἀκέραιον, πᾶσαν εὐωδίαν 
ἐκπέμπον, καὶ ἰάματα. Ἔμεινε δὲ ἐν τῇ γη τὸ τοῦ Ἁγίου 
λείψανον καὶ πρῶτον, καὶ ὕστερον χρόνους δύω καὶ 
μήνας ὀκτώ. 
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Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου 
Μακαρίου. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἐρικούσιος, 
ἀνακαινιστὴς τῆς µονῆς τοῦ Γηροµερίου ἐν 
Θεσπρωτίᾳ τῆς Ἠπείρου, ἐν ἐιρήνῃ τελειοῦται. 

 
Οὗτος ἐγεννήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ 1190 ἔτος 

υἱὸς Ἰωάννου τοῦ Λασκαρέως ἀδελφοῦ τοῦ 
αὐτοκράτορος Θεοδώρου τοῦ Λασκαρέως ὅς 
ἐβασίλευσεν ἐν Νικαίᾳ τῷ 1204. Ὁ Ὁσιος Νεῖλος, ἀπὸ 
τὸν διωγμὸν τῶν Λατίνων ἀνεχώρησεν ἀπὸ τὰ 
βασίλεια καὶ ἤλθε εἰς τὴν ἐν τῇ παραλίᾳ τοῦ Πόντου 
μονὴν τῶν Ἀκοιμήτων ἡγουμενεύοντος τοῦ Ὁσίου 
Μαρκέλλου (28 Δεκεμβρίου)· ὅστις ἀπὸ Νῖκον ὠνόμασε 
Νεῖλον τὸν Ἅγιον, χειροτονήσας αὐτὸν μοναχόν, καὶ 
ἔμεινεν ἐν τῇ μονῇ ἕως τὸ 1264 ὅτε ὁ θρόνος ἀπὸ τὴν 
Νίκαιαν ἐπανῆλθεν εἰς Κωνσταντινούπολιν. Τότε ὁ 
Νεῖλος, λαβὼν χρήματα ἐκ τῆς μητρός του ὑπῆγεν εἰς 
Ἱεροσόλυμα καὶ ἔμεινεν 6 ἔτη. Ἔπειτα, ἐπανήλθεν εἰς 
τὴν Κωνσταντινούπολιν μετά τινος θεοφιλοῦς 
γέροντος, μεθ’ οὗ ἐλέγξαντες τὸν Λατινόφρονα 
αὐτοκράτορα Μιχαὴλ τὸν Α’ τὸν Παλαιολόγον, 
ἐξωρίσθησαν εἰς πλοῖον ἄνευ πηδαλίου καὶ ἄνευ 
πλοιάρχου, ἀλλὰ μετὰ τεσσαρακονθήμερον πάλην 
κυμάτων καὶ τρικυμιῶν ἐλιμενίσθησαν εἰς τὸν Ἄθωνα, 
μονὴν τῶν Ἰβήρων, καὶ ἔμειναν 10 ἔτη καὶ ὁ μὲν γέρος 
ἀπεβίωσε, ὁ δὲ Νεῖλος ἔμεινε θυρωρὸς τῆς αὐτῆς μονῆς, 
ὁπόθεν ἀνεκλήθη ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικο τὸν 
Παλαιολόγον, φανεὶς εἰς αὐτὸν καὶ εἰς πάντας τοὺς 
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αὐλικοὺς αἰδέσιμος, καὶ λαβὼν χρήματα ἐξ αὐτοῦ καὶ 
τῆς ἀδελφῆς του, ἐταξίδευσε τὸ δεύτερον εἰς 
Ἱεροσόλυμα τὸ ἔτο 1300 περιελθὼν ἅπασαν τὴν 
Παλαιστίνην Γαλιλαίαν, Συρίαν , καὶ τὰς νήσους 
Ῥόδον, Κύπρον, Κρήτην, Πελοπόννησον καὶ 
Ἑπτάνησον. Ἐκ δὲ τῆς Κερκύρας ἐπέρασεν εἰς τὴν 
νῆσον Ἐρικοῦσαν ἔρημον οὗσαν, ἐκεῖ ἔκτισε Μονὴν ἐξ 
οὗ ἔλαβε τὴν ἐπωνυμίαν Ἐρικούσιος, μονάσας ἐπὶ 10 
ἔτη παλαίων μόνος καθ’ ὅλων τῶν στοιχείων διωχθεὶς 
δὲ ἐκεῖθεν ἐκ πειρατῶν, ἔπλευσε εἰς Κάνινα τοῦ 
Αὐλῶνος καὶ διελθὼν ὅλην τὴν παραλίαν Ἤπειρον, 
ἔφθασεν εἰς τὸ Φαρμακοβοῦνι τῆς Θεσπρωτίας εἰς 
θέσιν Γούβα πήξας μοναστήριον τὸ ὁποῖον μέχρι 
σήμερον σῴζεται, καὶ ἐκεῖ μετὰ τῶν δύων συνασκητῶν 
του Ἱερομονάχου Καλλινίκου καὶ τοῦ μοναχοῦ 
Γερασίμου, ἔκτισαν ἔκκλησίαν ἔνδον τοῦ Σπηλαίου ὅτε 
εἶδον ἐν μιᾷ νυκτὶ ἄνω τοῦ Σπηλαίου φῶς ἐξαίσιον, καὶ 
τὴν πρῳίαν μεταβάντες εἰς τὸ δάσος δὲν ἠδύνατο νὰ 
διακρίνωσι τὸ μέρος ὅπου ἦτο τὸ φῶς, διότι τὸ δάσος 
ἦτο πυκνόν, θέσαντες δὲ σταυρὸν μέγαν ἐκ δύο ξύλων 
μακρῶν τὴν ἄλλην νύκτα εἶδαν τὸ φῶς ἐπὶ τοῦ 
Σταυροῦ, καὶ ἐκεῖ ὡδηγήθησαν καὶ εὗρον τὴν εἰκόνα 
τῆς Θεοτόκου Ὁδηγήτριαν ἐπονομαζομένην, 
κεκρυμμένην ἀπὸ τὸ 840, ὅτε οἱ εἰκονομάχοι ἔκαυσαν 
πολλὰς ἐκκλησίας καὶ μονάς. Ἐκεῖ ἔκτισαν τὴν νῦν 
μονὴν τοῦ Γηρομερίου κτίσμα Ἡρακλείου τοῦ 
Αὐτοκράτορος ἀπὸ τὸ 630. Πυρποληθεῖσαν τὸ 840 καὶ 
ἀνακαινισθεῖσαν τὸ 1310. Εἰς τὴν ὁποίαν μονὴν 
ἀφιέρωσεν ὁ πλούσιος Ἰωαννίτης Ἰωάννης Ἀψαρᾶς 
πολλὰ κτήματα πρὸς διατροφὴν τῶν μοναχῶν. Τοῦτον 
ἐμιμήθησαν καὶ πολλοὶ ἄλλοι πλούσιο καὶ ἀφιέρωσαν 
πολλὰ καὶ ηὔξησεν ὁ ἀριθμὸς τῶν Μοναχῶν. Ὁ δὲ 
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Ὅσιος, φθάσας εἰς γήρας βαθύ, ἐχειροτόνησεν 
ἡγούμενον τὸν Ἡσαΐαν καὶ αὐτὸς ἐκλείσθην εἰς τὴν 
Σκήτην ἔξωθεν τῆς Μονῆς ἥτις σῴζεται ἕως σήμερον, 
μόνος μόνῳ Θεῷ προσευχόμενος, ἐκεῖ ἔγραψε καὶ τὴν 
διαθήκην του, ἀφιερώσας εἰς τὴν μονὴν τὸ ἰδιόχειρον 
Τετραυάγγελον καὶ τὰ ἅγια λείψανα, τὰ ὁποῖα 
σῴζονται κειμήλια τῆς μονῆς ἕως σήμερον, θαύματα 
ποιοῦντα εἰς τοὺς ἀσθενεῖς, κατόπιν ἀναθεμάτισεν 
τοὺς αἱρετικούς, εἶτα διέταξε τοὺς μοναχοὺς νὰ 
σέβωνται τὸν ἡγούμενον καῖ νὰ εἶναι ἀκοίμητοι εἰς 
δοξολογίαν Θεοῦ καὶ διδάξας αὐτοὺς πολλὰς ὁδηγίας 
ἐκ τῶν Γραφῶν, παρέδωκε τὸ πνεῦμά του. 
 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ὁσίου Τιµοθέου, 
ἐπισκόπου Εὐρίπου, καὶ κτίτορος τῆς Ἱ. Μ. Πεντέλης. 

 
Τιμήσας Τιμόθεος Θεὸν ὁσίως, 

θεόθεν τετίμηται τοῖς θαυμασίοις. 
 

Ὁ Ὅσιος καὶ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν Τιμόθεος 
ἐγεννήθη περὶ τὸ ἔτος 1510 ἐν Καλάμῳ Ἀττικῆς. 
Χειροτονηθεὶς Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν καὶ κατασταθεὶς εἶτα 
Μητροπολίτης Εὐρίπου διέλαμψε ταῖς ποιμαντικαῖς 
αὐτοῦ ἀρεταῖς καὶ τρόποις. Παῤῥησίᾳ ἐλέγξας τοὺς 
ἀπίστους Ἄγαρ ἐκγόνους διὰ τὴν μετατροπὴν ναῶν 
χριστιανικῶν εἰς τεμένη τῶν μισοχρίστων καὶ πρὸς 
ἀποφυγὴν τῆς θηριώδους αὐτῶν μανίας κατέφυγεν εἰς 
Ἀττικὴν ἔνθα μετ᾿ ὀλίγον ἐδόμησε Μονὴν πάνσεπτον 
ἐν τῷ ὄρει τῶν Ἀμώμων ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Κυρίας 
Θεοτόκου. Ἡσυχίαν φιλῶν κατῴκησεν ἐν τῷ γειτονικῷ 
Γαργηττῷ σχολάζων ἐν προσευχαῖς καὶ νηστείαις. Εἶτα 
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χάριν περισσοτέρας ἡσυχίας ἀπεσύρθη ἐν τῇ 
ἀπομακρῷ σκήτῃ τοῦ τροπαιοφόρου Γεωργίου ἐν 
Βραυρῶνι, ἔνθα εὐρῶν σμικρὸν ὑπόγειον σπήλαιον 
ᾤκησεν ἐν αὐτῷ. Εἰς τοσοῦσον ὕψος ἀρετῆς ἀνῆλθεν ὁ 
μακάριος, ὥστε καί χάριν θαυματουργίας ἔλαβεν ἔτι 
ζῶν. Οὕτω διέσωσε δι’ εὐχῆς αὐτοῦ τὸν παῖδα 
γαιοκτήμονος Ὀθωμανίδος ἐκ τῶν χειρῶν πειρατῶν 
ἀδίκων. Φθονηθεὶς ὅμως ὑπό τινων χωρικῶν 
κατακαυσάντων τὴν σμικρὰν αὐτοῦ ἀλιευτικὴν λέμβον 
οὐκ ἐπτοήθη, ἀλλὰ συγχωρήσας αὐτοῖς τὴν ἀδικίαν καὶ 
μακροθυμήσας ἐπ’ αὐτοὺς τὸ ἀσκητικὸν αὐτοῦ 
τριβώνιον λέμβον ἐποίησε καὶ ἐπιβιβασθεὶς αὐτῆς 
ἐλιμενίσθη εἰς τὴν νῆσον τῆς Κέας. Ἐνταῦθα θεοφιλῶς 
καὶ θεαρέστως τὸν ἀγῶνα τελέσας μετέστη πρὸς 
οὐρανίους σκηνώσεις, ἵνα ἀπολάβῃ παρὰ τοῦ 
δωρεοδότου Κυρίου τὸν στέφανον τῆς ἀλήκτου 
μακαριότητος, ἐν ἔτει 1590. Ἡ μνήμη αὐτοῦ πρεπόντως 
τιμᾶται καὶ παρὰ τῆς ἀρτισύστατου Μητροπόλεως 
Μεσογαίας ψαλμοῖς καὶ ᾄσμασι καὶ ᾠδαῖς 
πνευματικαῖς. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ὅσιος Δανιήλ, ὁ ἐκ Τσιοτίου 

(Φαρκαδόνα) καταγόµενος, καὶ ἐν τῇ Μονῇ τοῦ 
Μεγάλου Μετεώρου ἀσκήσαντος, ἐν εἰρήνῃ 
τελειοῦται. 

Ἐκ Τσιοτίου ἀπῆλθες θεοφόρε, 
Καὶ ἐν τῷ βράχῳ ἀνῆλθες θεηγόρε, 

 
Τῇ αὐτῇ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, ἐπισκόπου 

Λητῆς καὶ Ῥεντίνης 
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Χορήγει τά κρείττονα, τοῖς εὐλαβῶς εὐφημοῦσί σε, 
ὡς ἔνθεον φίλον τοῦ Σωτῆρος, ἱερέ Ἀκάκιε 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Νέου 

Ὁσιοµάρτυρος Νικοδήµου τοῦ ἐκ Μετεώρων, 
µαρτυρήσαντος ἐν ἔτει 1551. 

 
Τί δαί συ Νικόδημε; Εἰπέ σον πάθος. 
Τεθανάτωμαι δι’ ἀγάπην Κυρίου 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 

Ἀποστόλου τοῦ νέου, τοῦ ἐκ τῆς κωµοπόλεως Ἁγίου 
Λαυρεντίου καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀθλήσαντος, 

ἐν ἔτει 1686. 
 

Ἀπῆρας ὄντως εἰς μονὰς τῶν Ἀγγέλων, 
Πτεροῖς ἀγώνων φαίδιμος λίαν μάκαρ. 

 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νεοµάρτυς Σταµάτιος, ὁ 
ἐκ Βόλου καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει µαρτυρήσας ἐν 
ἔτει 1680 ξίφει τελειοῦται. 

 
Ὁ Σταμάτιος εὗρε τῶν κάτω στάσιν, 

ἀεικίνητον δ’ εὗρε τῶν ἄνω δρόμον. 
Οὗτος ὁ εὐλογημένος Σταμάτιος ἦτο ἀπὸ ἕν χωρίον 

τοῦ Βόλου, λεγόμενον Ἅγιος Γεώργιος, τῆς ἐπαρχίας 
Δημητριάδος. Συνέβη δὲ κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρόν, καὶ 
ἤλθεν εἰς τὴν χώραν του ἀπὸ τὴν βασιλείαν ἕνας Ἀγᾶς, 
διὰ νὰ συνάξῃ τὰ βασιλικὰ δοσίματα, ἤτοι τοὺς φόρους, 
ὁ ὁποῖος ἔκαμνε πολλὰς ἀδικίας, καὶ καταδυνάστευε 
τοὺς χριστιανούς, ὡς τὸν παλαιὸν καιρὸν ὁ Φαραὼ τὸ 
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γένος τῶν Ἑβραίων εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ ἦτο τὸ κακὸν 
ὑπὲρ τὴν δύναμίν των, ὅθεν μὴ δυνάμενοι νὰ δώσουν οἱ 
χριστιανοί, ὑπῆγαν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, 
θαῤῥοῦντες νὰ εὕρουν κρίσιν, καὶ δικαιοσύνην. 
Παρουσιάσθησαν λοιπὸν καὶ εἰςτὴν Ὑψηλὴ Πύλην 
ἐνώπιον τοῦ Βεζίρου τοῦ ἐπιτρόπου τοῦ Βασιλέως, καὶ 
ἔκλαιον τὴν ἀδικίαν των. Ὁ δὲ ὡς ἤκουσε, θέλων νὰ 
κάμῃ χάριν εἰς τὸν ἀδικητὴν ἐκεῖνον Ἀγᾶν (ἐπειδὴ καὶ 
ἦτο φίλος του) ἐπρόσταξε νὰ τοὺς διώξουν. Δέροντες 
λοιπὸν τοὺς χριστιανοὺς καὶ σπρώχνοντες αὐτοὺς οἱ 
ἄνθρωποί του, τοὺς ἔβγαλαν ἔξω, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
ἦτον εἷς καὶ ὁ μακάριος οὗτος Σταμάτιος. Τινὲς δὲ 
Ἀγαρηνοὶ φίλοι τοῦ ἀδικητοῦ ἐκείνου, ἰδόντες αὐτὸν 
ὅπου ἐφώναζε διὰ τὸν ἀδικητήν, περισσότερον ἀπὸ 
τοὺς ἄλλους, τὸν ἐπῆραν καὶ τὸν ὑπῆγαν εἰς τὸν 
Βεζίριν, λέγοντες, ὅτι αὐτὸς ἔγινε Τοῦρκος, καὶ τώρα 
εἰναι χριστιανός, καταμαρτυρούντες οἱ κατάρατοι, καὶ 
συκοφατοῦντες τὸν μάρτυρα. Ὁ δὲ Μάρτυς ἠρνεῖτο 
λέγων, ὅτι οὐδὲν τοιοῦτον ἐποίησε. Τὸν ἔπεμψε λοιπὸν 
ὁ Βεζίρης εἰς τὸν Κριτὴν ὅπου κρίνει τὰς τοιαύτας 
ὑποθέσεις. Ὅθεν ἠρώτησεν αὐτὸν ὁ Κριτὴς, ἄν ἀληθῶς 
ἔγινε Τοῦρκος. Ὁ δὲ Μάρτυς πάλιν ἠρνεῖτο, ὅτι ἀδίκως 
τὸν συκοφαντοῦν. Ἐγὼ λέγει τοιοῦτον πράγμα δὲν 
ἔκανα, ἀλλὰ οὐδὲ ἦλθε ποτὲ εἰς τὸν νοῦν μου τοιοῦτος 
λογισμός. Ὁ Κριτὴς τοῦ λέγει, καὶ ἄν δὲν ἔγινες γένου 
τώρα, καὶ ἔλα εἰς τὴν ἰδικήν μας πίστιν. Ὁ δὲ Μάρτυς 
γεγωνυίᾳ τῇ φωνῇ ἀνέκραξε, μή μοι γένοιτο νὰ ἔλθω 
εἰς τόσην ἀγνωσίαν, ὦ Κριτα! Καὶ νὰ ἀρνηθῶ τὸν 
Χριστόν μου· κάλλιον μοι εἶναι νὰ ἀποθάνων, καὶ νὰ 
εἶμαι μὲ τὸν Χριστόν μου, πάρεξ νὰ ζῶ εἰς τοῦτον τὸν 
κόσμον μὲ μυρίας ἀναπαύσεις, καὶ δόξας βιωτικάς. Ὁ 
δὲ Κριτής, ἰδῶν τὸ στεῤῥὸν τοῦ Μάρτυρος, τὸν ἔπεμψε 
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κατεπειγόντως εἰς τὸν Βεζίρην, καὶ τοῦ ἐμήνυσε τὴν 
πολλὴν σταθερότητα ὅπου ἔχει εἰς τὴν πίστιν τοῦ 
Χριστοῦ. Ὁ δὲ Βεζίρης ἔπασχε μὲ πολλοὺς τρόπους, καὶ 
κολακείας, ἴσως νὰ τὸν μεταστρέψῃ ἀπὸ τὴν πίστιν τοῦ 
Χριστοῦ, καὶ τοῦ ἔλεγε· ἄν γένῃς Τοῦρκος θὰ σὲ κάμω 
πρῶτον τοῦ παλατίου μου, καὶ θὰ σοῦ δώσω πλοῦτον 
πολύν, καὶ δόξαν καὶ τιμήν. Ὁ δὲ Μάρτυς λαμπρᾷ τῇ 
φωνῇ ἐνόησεν· Ἐγώ, πλοῦτον, καὶ δόξαν, καὶ τιμὴν ἔχω 
τὸν Χριστόν μου, ὅστις μοῦ ἔχει κατοικίαν ἐπάνω εἰς 
τοὺς οὐρανούς, δόξαν ἀμάραντον, καὶ ζωὴν αἰώνιον· αἱ 
δὲ ἰδικαί σου τιμαὶ καὶ δόξαι, εἶναι φθαρταί, καὶ 
μάταιαι, καὶ ταχέως ἀπολοῦνται ὁμοῦ μὲ ἐκείνους ὅπου 
τὰς ζητοῦν. Ταῦτα ἀκούσας ὁ Βεζίρης, τὸν ἔπεμψεν εἰς 
τὴν φυλακήν, καὶ ἐπρόσταξε νὰ τὸν τιμωροῦν, καὶ μεθ’ 
ἡμέρας τινὰς τὸν ἔβγαλαν ἀπὸ τὴν φυλακήν, καὶ τὸν 
ἔστησαν ἔμπροσθεν τοῦ βήματός του, καὶ ὑπέσχετο 
πάλιν τὰ αὐτά. Καὶ ἰδών, ὅτι δὲν πείθεται εἰς τὸ θέλημά 
του, τὸν ἠπείλησεν, ὅτι θὰ τοῦ κάμῃ μεγάλας, καὶ 
φρικτὰς τιμωρίας. Ὁ δὲ Μάρτυς ὡς παιγνία ταῦτα 
λογιζόμενος ἔλεγεν· ἄν καὶ μυρίους θανάτους μοὶ 
δώσῃς ἐγὼ τὸν Χριστόν μου δὲν ἀρνοῦμαι, ἀλλ’ εἶμαι 
ἔτοιμος νὰ βασανίζωμαι διὰ τὸ ὄνομά του, εἰς ὅλην μου 
τὴν ζωήν. Ταῦτα ἀκούσας ὁ Βεζίρης, καὶ ὁργῆς μεγάλης 
ἐμπλησθείς, τῷ παρέδωκε τῷ ἐπάρχῳ νὰ τὸν 
ἀποκεφαλίσῃ. Ὅστις, λαβὼν τὸν μακάριον τοῦτον 
Σταμάτιον καὶ φέρων αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ βασιλικοὺ 
παλατίου, εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, ἀπέτεμε τὴν ἁγίαν 
αὐτοῦ κεφαλήν. Καὶ οὕτως ἠξιώθη ὁ μακάριος νὰ 
συμβασιλεύῃ μὲ τὸν Χριστόν, δι’ ὅν καὶ ἐτιμήθη· οὗ ταῖς 
πρεσβείαις τύχοιμεν ἅπαντες τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν. 
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Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἀνάµνησις τῆς εὑρέσεως τῶν 

τιµίων λειψάνων τῶν Ἁγίων Μαρτύρων ἐν 
Μεγάροις, Σεραφείµ, Δωροθέου, Ἰακώβου, 
Δηµητρίου, Βασιλείου, καὶ Σαράντου. 

 
Θησαυροὶ ὑπὸ γῆς κεκρυμμένοι τῆς Χριστοῦ πίστεως 

δρῶντες, 
ῥαγεισάσης τῆς γῆς Μεγαρέων λάρνακι ἰαμάτων 

πληρῶσαι. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Ῥαφαὴλ τοῦ 
Βανάτου. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρα, ἡ Σύναξις τῆς Εἰκόνος τῆς 
Θεοτόκου τοῦ Θεοδώρου τοῦ ἐν Ῥωσίᾳ. 

 
Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς 

ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 
Ὁ τὴν γῆν πᾶσαν σείων τῇ Αὐτοῦ θείᾳ νεύσει Υἱός 

Σου Δέσποινα, ἐκένωσε προσκαίρως, Σὴν Ζωοδόχον 
κρήνην, ἀλλ’ αὐτὴν πάλιν ἔπλησε, πρὸς κουφισμὸν 
εὐσεβῶν, ὑδάτων ζωοδόχων. 

 
Κολυμβήθρα ἐδείχθη Σιλωὰμ ὁ ναός Σου 

Θεογεννήτρια, ἐν Βασιλίδι Πόλει· ἀνώρθωσας γὰρ 
πλείστους, παρειμένους καὶ ἔπαυσας, ψυχῶν τὸν 
στόνον πιστῶν, τῶν Σοὶ προσπεφευγότων. 

http://www.saint.gr/1384/saint.aspx
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Εὐλογεῖς ξενοτρόπως τῆς πηγῆς Σου τὸ ὕδωρ ἁγνὴ 
ἐκ δόξης Σου, τῶν θείων σκηνωμάτων· ἐντεῦθεν καὶ 
ἰᾶται, τοῦτο ἄλγη δυσίατα, τοῖς εὐλαβῶς ἐξ αὐτοῦ, 
σεμνὴ ἀρυομένοις. 

 
Χαρισμάτων χειμάῤῥουν οὐκ ἠθέλησε Μῆτερ τὸν 

ζωοδόχον Σου, ὁ Σὸς Υἱὸς κενῶσαι· διὸ καὶ αὖθις ξένως, 
αὕτη κόσμῳ ἀνέδωκε, μετὰ σεισμὸν φοβερόν, εἰς 
ἀσθενούντων ῥῶσιν. 

 
ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα. 

Ἀνευφημοῦντες, τὴν Ζωοδόχον Πηγήν Σου, 
ἐκβοῶμεν· κατάπνιξον στίφη, δαιμονίων Μῆτερ, ῥοαῖς 
αὐτῆς ὑδάτων. 

 
Ῥανίδας στάξον, τῶν σωστικῶν Σου ναμάτων, ἐφ’ 

ἡμᾶς τοὺς προστρέχοντας πόθῳ, Ζωοδόχε κρήνη, τῷ 
ἱερῷ ναῷ Σου. 

 
Ἰσχὺς μερόπων, καὶ γλυκασμὲ τῶν Ἀγγέλων, 

ἀγαθότητος βρύσις ἀείῤῥους, πότισόν με ὕδωρ, 
Παρθένε μετανοίας. 

 
Τὸ μέγα θαῦμα, τῆς ἀναδόσεως αὖθις, ἐκ σεισμοῦ 

Ζωοδόχου Πηγῆς Σου, τῆς ἐξαντληθείσης, γεραίρω 
Θεοτόκε. 

 
ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

Ἀεὶ πηγάζεις νᾶμα, Ζωοδόχε κρήνη, ἡ ἀφθαρσίας τὸ 
ὕδωρ πηγάσασα, σωτηριῶδες τοῖς πόθῳ Σε 
μεγαλύνουσι. 
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Σεισμὸς ἐν Βασιλίδι, τὸ ἁγίασμά Σου, οὐκ ἠδυνήθη 
κενῶσαι πανύμνητε, τὸ τὴν ὑγείαν ἄμφω, πιστοῖς 
δωρούμενον. 

 
Χαρίτων ἀπολαῦσαι, Σοῦ τῶν ζωοδόχων, τῇ Σῇ Πηγῇ 

προσελθὼν ὁ τρισδύστηνος, βοῶ Σοι· χαῖρε Μαρία ὕδωρ 
φυσίζωον. 

 
Μεγάλων θαυμασίων, Σοῦ τὸ πλῆθος ᾄδων, τῇ 

ἀκενώτῳ Πηγῇ Σου προσέρχομαι, πιεῖν πανάχραντε 
ὕδωρ τὸ ζωοπάροχον. 

 
Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

 
Τὴν κόσμῳ ἀναβλύζουσαν, τῆς εὐσπλαγχνίας 

νάματα, Πηγήν Σου τὴν Ζωοδόχον, ἀνευφημοῦμεν 
Παρθένε· πηγάζεις γὰρ ἰάσεων, ἀφθόνως ὕδωρ ἅπασι, 
καὶ ψυχικὴν ὑγείαν, παρέχεις τοῖς Σὲ τιμῶσιν, ὡς 
ζωοπάροχον φρέαρ. 

 
Καὶ τῆς Ἑορτῆς. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

 
Τῶν Ἀποστόλων ὁ δῆμος, συναθροισθεὶς ἐν 

νεφέλαις, ἀξιοχρέως κηδεύει, τὴν τοῦ Κυρίου Μητέρα, 
παρόντος καὶ τοῦ Σωτῆρος, σὺν μυριάσιν Ἀγγέλων. 

 
Αἶνοι. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων Ταγµάτων. 

 
Ὡς τῶν θερμῶν πρεσβειῶν Σου τὸ πλῆθος Δέσποινα, 

πρὸς τὸν μονογενῆ Σου, καὶ θειότατον τόκον, Χριστὸν 
οὐκ ἐλαττοῦνται οὕτω ἁγνή, καὶ πηγῆς Σου τὰ νάματα, 
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τῆς Ζωοδόχου οὐ παύουσι δαψιλῶς, ἀναβλύζοντα ἐξ 
οἴκου Σου. 

 
Ἡ ἐκ σεισμοῦ ἐπελθοῦσα πηγῆς Σου κένωσις, ποτὲ 

ἐν Βασιλίδι, ζωοδόρητε κρήνη, ἀνέδωκε Παρθένε 
ὑπερφυῶς, καὶ κατηύφρανεν ἅπαντας, ἀρυομένους ἐκ 
ταύτης εἰς τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ σώματος ἀνάψυξιν. 

 
Τὰς ξηρανθείσας καρδίας ἡμῶν κατάρδευσον, 

νεφέλη ὀμβροτόκε, ζωοδότειρα κρήνη, ῥανίσιν ἀρωγῆς 
Σου τῆς θεϊκῆς, καὶ προνοίας Σου χεύμασιν· ἀεὶ γὰρ 
πᾶσι βλυστάνεις ὡς ἀληθῶς, βίου κρείττονος τὰ 
νάματα. 

 
Χοροὺς Πηγὴ Ζωοδόχε πιστῶν ἁγίασον, τῷ ῥαντισμῷ 

τῶν θείων, καὶ σεπτῶν Σου ναμάτων, καὶ σβέσον 
ἁμαρτίας πάσης φλογμόν, ἐκροαῖς τῆς Σῆς χάριτος, μὴ 
κενουμένης Παρθένε ἀλλ’ εἰς ψυχῶν, ἐκβλυζούσης 
ἀγαλλίασιν. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Δεῦτε λαοί, ἐκ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς 
ἀειπαρθένου, ἀρυσώμεθα νάματα, εἰς ψυχῶν ὁμοῦ καὶ 
σωμάτων δύναμιν· αὕτη γὰρ μὴ κενουμένη, ἀενάως 
βλύζει δωρεὰν ποταμοὺς θεϊκῶν χαρίτων· χρεωστικῶς 
ὅθεν τὴν τέξασαν, τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς τιμήσωμεν, 
ἀπεκδεχόμενοι αὐτῆς τὰς ῥυπτικὰς εὐχὰς πρὸς Κύριον. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. 

ᾌσατε λαοί, τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ᾄσατε· 
σήμερον γὰρ τὴν ὁλόφωτον ψυχὴν αὐτῆς, εἰς τὰς 
ἀχράντους παλάμας, τοῦ ἐξ αὐτῆς σαρκωθέντος ἄνευ 
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σπορᾶς, παρατίθησιν, ᾧ καὶ πρεσβεύει ἀδιαλείπτως, 
δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 

 
Μεγαλυνάριον. 

 
Χάριν ἀναβλύζεις ὡς ἐκ πηγῆς, ἀειζώου Μῆτερ, 

θαυμασίων διηνεκῶς, ἣ οὐκ ἐξαντλεῖται, ἀλλὰ καρδίας 
ἄρδει, ἀνίκμους τῶν ζητοῦντων, Σοῦ τὴν ἀντίληψιν. 
 


