
[1] 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 10!! 
 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΣΑ ΘΕΡΜΟΥ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 
(Ἀποστόλου Παπαχρήστου) 

 
  

 
Εἰς τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν στίχους δ΄, καὶ 

ψάλλοµεν στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος πλ. β΄. 
Τριήµερος Ἀνέστης Χριστέ. 
 

Προσέλθωμεν προθύμως πιστοί, Ναῷ τῆς 
Θεομήτορος, καὶ πανήγυριν κροτήσωμεν φαιδράν, 
ἰάσεις γὰρ παρέχει, ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, ἡ 
Πάναγνος ὡς οὖσα Μήτηρ Θεοῦ. 
 

Σκιρτᾷ ἡ Αἰτωλία ἁγνή, Ἀκαρνανία χαίρει τε, καὶ 
χορεύει ἐκβοῶσα ἡ Ἑλλάς· σὺ εἶ ἡ προστασία, χαρὰ καὶ 
σωτηρία, ἡμῶν καὶ δόξα Μυρτιώτισσα. 
 

Συνέλθωμεν πιστοὶ τῇ Μονῇ, Μυρτιωτίσσης 
σήμερον, καὶ κατίδωμεν Ναὸν περικαλλῆ, πυρὸς 
διασωθέντα, ἀκούσωμεν καὶ ὄμβρον, πῶς πέμπει ἡ 
ἁγνή, δι’ οἶκτον ἡμῖν. 
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Προσπίπτω Σοι σεμνὴ ἐκ ψυχῆς, συντετριμμένης 
κράζων Σοι· μὴ Σὴν ὄψιν ἀποστρέψῃς ἀπ’ ἐμοῦ, μηδέ με 
ἀποπέμψης, κενὸν ἐλέησόν με, ὡς οὖσα ὄντως 
εὐσπλαγχνίας πηγή. 
 

  
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος δ΄. 

 
Σήμερον ὁ θεοχώρητος ναός, ἡ Θεοτόκος, τῷ Ναῷ 

Αὐτῆς νῦν προσδέχεται τοὺς προσκυνοῦντας ἐν πίστει 
τὴν Εἰκόνα Αὐτῆς. Σήμερον ἁμαρτημάτων ἄφεσις 
χαρίζεται, τοῖς τῇ μεσιτείᾳ Αὐτῆς καταφεύγουσιν ἐκ 
πόθου, διὸ πρὸς Αὐτήν, οἱ δι’ Αὐτῆς σεσωσμένοι, σὺν τῷ 
Γαβριὴλ πιστῶς ἐκβοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ 
Κύριος μετὰ Σοῦ, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

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

 
Δεῦτε ἐκ καθαρᾶς, ψυχῆς τῆς Θεοτόκου, 

συνδράμωμεν τεμένει, τὴν καθαρὰν ὑμνοῦντες, 
Παρθένον καὶ ἀμίαντον. 
 

Στ.: Τὸ πρόσωπόν Σου λιτανεύουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ 
λαοῦ. 
 

Ὅτε ἀγροὺς ἁγνή, λαοῦ Σου αἱ ἀκρίδες, δι’ ἁμαρτίαν 
οἴμοι, κατέφθειρον εἰς λίμνην, ἐβύθισας ὡς 
εὔσπλαγχνος. 
 

Στ.: Ἀνάστηθι Κύριε εἰς τὴν ἀναύπαυσίν Σου, Σὺ καὶ ἡ 
κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός Σου. 
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Πίστει πάντες θερμῇ, Μονῇ Μυρτιωτίσσης, 
προσέλθετε ἰάσεις, ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, τῶν 
ἀνιάτων λήψεσθε. 
 

  
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος β΄. 

 
Σήμερον τῷ Ναῷ προσέλθωμεν τῆς Θεόπαιδος 

Παρθένου, καὶ Αὐτῇ βοήσωμεν ψυχῇ συντετριμμένῃ· 
Σεμνὴ Μυρτιώτισσα, σῷζε τοὺς Σὲ ὑμνοῦντας. 
 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Σήμερον τῆς εὐδοκίας. 
 

Σήμερον τῆς Θεοτόκου ἡ μνήμη ἐπέφανε, δεῦτε οὖν 
προθύμως ταύτην πάντες ἀνυμνήσωμεν, ἐν ᾠδαῖς οἱ 
πιστοὶ τὴν πάνσεπτον Μυρτιώτισσα, καὶ τὴν Αὐτῆς 
Εἰκόνα κατασπασώμεθα, βοῶντες Αὐτῇ μεγαλοφώνως 
καὶ λέγοντες· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, τοῦ κόσμου ἡ 
ἀνάκλησις (γ΄) 
 

  
 

Ἀπόλυσις. 
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ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 
  
Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τό· Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τό· 

Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους στ΄, καὶ ψάλλομεν 
στιχηρὰ προσόμοια. Ἦχος α’. Ὢ τοῦ παραδόξου 
θαύματος. 
 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! Τῆς ἁγνῆς ἡ Εἰκὼν ἐν 
ἡμῖν ἐσκήνωσε, της μόνης ἐν γυναιξὶ Παρθενομήτορος, 
τοῖς πᾶσι τῷ Σῷ Υἱῷ δωρησαμένης ζωὴν τὴν αἰώνιον, 
διὸ σὺν τῷ Γαβριήλ, οἱ δι’ Αὐτῆς σεσωσμένοι βοήσωμεν· 
Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ Σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ 
κόσμῳ διὰ Σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. (δίς) 
 

Βαβαὶ τῶν Σῶν θαυμασίων ἁγνή! ἀνεδείχθης πᾶσι 
προστασία ἄμαχος, ὡς Μήτηρ τοῦ Ποιητοῦ καὶ 
Παντοκράτορος, θαυμάτων τὰς δωρεάς, ὥσπερ πηγὴ 
ἀναβλύζεις τοῖς πέρασιν, ἰᾶσαι τοὺς ἀσθενεῖς, καὶ 
φυγαδεύεις ἀκάθαρτα πνεύματα, διὸ ψαλμικῶς τὸ 
χαῖρε, Σοὶ βοῶμεν ἄχραντε, Σὴν Εἰκόνα ἐν πίστει 
προσκυνοῦντες Μυρτιώτισσα. (δίς) 

  
 

Τὴν Σὴν Εἰκόνα πανύμνητε, ἣν κυκλοῦσι φόβῳ τῶν 
Ἀγγέλων Τάγματα, προσπίπτομεν οἱ πιστοὶ καὶ 
ἀσπαζόμεθα, ὑπάρχεις γὰρ κιβωτός, ἡ τὸν ἀχώρητον 
Λόγον χωρήσασα, διὸ παράσχου ἀεὶ τοῖς τῷ Ναῷ Σου 
φοιτῶσι τὴν ἄφεσιν, ἡ τῷ νομικῷ ναῷ τε προσαχθεῖσα 
χάριτι, τοῦ Κυρίου γενέσθαι, καὶ Ναός τε καὶ ἡ Μήτηρ 
Αὐτοῦ. (δίς) 
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Δόξα. Καὶ νῦν. Ὀκτάηχον. 
 

Ἦχος α΄. Θεαρχίῳ νεύματι, πᾶσιν ἡμῖν τὴν ἑαυτῆς 
Εἰκόνα δεδώρηκε, σεπτὸν ἡ Παρθένος κειμήλιον. 
 

Ἦχος πλ. α΄. Καταλαβόντες ὅθεν ἄνθρωποι ταύτην, 
μετὰ φόβου, πίστει ἐξόχως τιμήσωμεν. 
 

Ἦχος β΄. Καὶ γὰρ οἱ ἔνδοξοι, τῶν Οὐρανῶν 
Δυνάμεις, τὴν Θεοτόκον κυκλοῦσαι, ταύτῃ 
κραυγάζουσι· 
 

Ἦχος πλ. β΄. Χαῖρε Θεόνυμφε Παναγία, ἄφθορε, 
ἄχραντε, Παρθένε ἀμόλυντε· χαῖρε ἡ πάντων 
Βασίλισσα, ἐν γυναιξὶν εὐλογημένη, καὶ αἰνετὸς καὶ 
εὐλογημένος Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καρπὸς ὁ τῆς 
κοιλίας Σου. 
 

Ἦχος γ΄. Ὃν προσκυνοῦντές τε, ὕμνον ἀεὶ βοῶμεν 
τὸν τρισάγιον, τῷ Αὐτοῦ Πατρί, καὶ τῷ Θείῳ Πνεύματι. 
 

Ἦχος βαρύς. Διὰ Σοῦ ἁγνή, βροτοὶ Αὐτὸν 
προσφωνεῖν, τῷ Κυρίῳ ἔμαθον, ἣν οὖν οἱ πιστοί, 
ἀτενίσαι οὐκ ἰσχύομεν, καὶ ταύτῃ ἄξιον γέρας 
ἀπονέμειν ἀδύνατον. 
 

Ἦχος δ΄. Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον, ὑπερέχει 
πᾶσαν ἔννοιαν. 
 

Ἦχος πλ. δ΄. Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ 
Βασιλεῖ καὶ τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς, 
περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς 
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ἐναντίας τὴν νεολαίαν Σου· τὴν γὰρ Σὴν προστασίαν 
κεκτήμεθα. 
 

  
 

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

 
Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσµα. (Κεφ. κγ΄ 10-17) 

 
Ἐξῆλθεν Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου, καὶ 

ἐπορεύθη εἰς Χαῤῥάν, καὶ ἀπήντησε τόπῳ, 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’ αὐτὴν ὁ δὲ Κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ· 
αὐτῆς, καὶ εἶπεν: Ἐγὼ ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ τοῦ πατρός σου, 
καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαάκ, μὴ φοβοῦ. Ἡ γῆ, ἐφ’ ἧς σὺ καθεύδεις 
ἐπ’ αὐτῆς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου. Καὶ 
ἔσται τὸ σπέρμα σου ὡσεὶ ἄμμος τῆς γῆς, καὶ 
πλατυνθήσεται ἐπὶ Θάλασσαν, καὶ Λίβα, καὶ Βοῤῥᾶν, 
καὶ ἐπὶ Ἀνατολάς· καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι 
αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ τῷ σπέρματί σου. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 
μετὰ σοῦ διαφυλάσσων σε ἐν τῇ ὁδῷ πάσῃ, οὗ ἐὰν 
πορευθῇς, καὶ ἀποστρέψω σε εἰς τὴν γῆν ταύτην, ὅτι οὐ 
μὴ σε ἐγκαταλίπω, ἕως τοῦ ποιήσαι με πάντα ὅσα 
ἐλάλησά σοι. Καὶ ἐξηγέρθη Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ ὕπνου 
αὐτοῦ, καὶ εἶπεν: Ὅτι ἔστι Κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, 
ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν, Καὶ ἐφοβήθη καὶ εἶπεν  Ὡς φοβερὸς ὁ 
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τόπος οὗτος! οὐκ ἔστι τοῦτο, ἀλλ᾿ ἤ οἶκος Θεοῦ· καὶ 
αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ. 
 

Τῆς Ἐξόδου τὸ Ἀνάγνωσµα (Μ΄ 1-5, 7-9, 14, 28-29) 
 

Ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωϋσῆν λέγων· Ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ 
τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου στήσεις τὴν Σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου 
καὶ θήσεις τὴν Κιβωτόν, καὶ σκεπάσεις αὐτὴν τῷ 
καταπετάσματι καὶ εἰσοίσεις τὴν τράπεζαν καὶ τὴν 
λυχνίαν· καὶ θήσεις τὸ θυμιατήριον τὸ χρυσοῦν εἰς τὸ 
θυμιᾶν ἐναντίον τῆς Κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου καὶ θήσεις 
τὸ κάλυμμα τοῦ καταπετάσματος ἐπὶ τὴν θύραν τῆς 
Σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ λήψῃ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος 
καὶ χρίσεις τὴν Σκηνήν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ 
ἁγιάσεις αὐτήν, καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ἔσται 
ἁγία, καὶ ἁγιάσεις τὸ θυσιαστήριον· καὶ ἔσται τὸ 
θυσιαστήριον ἅγιον τῶν ἁγίων. Καὶ ἐποίησε Μωϋσῆς 
πάντα ὅσα συνέταξεν αὐτῷ Κύριος ὁ Θεός, ὁ ἅγιος τοῦ 
Ἰσραήλ· καὶ ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὴν Σκηνὴν τοῦ 
μαρτυρίου, καὶ δόξης Κυρίου ἐπλήσθη ἡ Σκηνή, καὶ οὐκ 
ἠδυνήθη Μωϋσῆς εἰσελθεῖν εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ 
μαρτυρίου· ὅτι ἐπεσκίαζεν ἐπ’ αὐτὴν ἡ νεφέλη· καὶ 
δόξης Κυρίου ἐπλήσθη ἡ Σκηνή.  
 

Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσµα. (Κεφ. µγ΄ 
27) 

 
Ἔσται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπεκεῖνα, 

ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὰ θυσιαστήριον τὰ 
ὁλοκαυτώματα ὑμῶν, καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου ὑμῶν, καὶ 
προσδέξομαι ὑμᾶς, λέγει Κύριος Κύριος. Καὶ ἐπέστρεψέ 
με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν Ἁγίων τῆς ἐξωτέρας, 
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τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς· καὶ αὕτη ἧν 
κεκλεισμένη. Καὶ εἶπε Κύριος πρός με: Ἡ πύλη αὕτη 
κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ 
διέλθῃ δι᾿ αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ, 
εἰσελεύσεται δι’ αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη. Διότι ὁ 
ἡγούμενος οὗτος κάθηται ἐπ’ αὐτήν, τοῦ φαγεῖν ἄρτον. 
Κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ Αἰλὰμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται, καὶ 
κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύσεται. Καὶ εἰσήγαγέ με 
κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς Βοῤῥᾶν, κατέναντι 
τοῦ οἴκου· καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος 
Κυρίου. 
 

Λιτή. Ἦχος α΄. 
 

Ἀγάλλου καὶ εὐφραίνου πᾶσα ἡ Αἰτωλία, ὅτι ἐν Σοὶ 
τεθησαύρισται παρὰ Θεοῦ, ὡς πλοῦτος ἀναφαίρετος, 
Μυρτιωτίσσης ἡ Εἰκὼν ἡ πανσεβάσμιος, καὶ γὰρ 
οὐρανὸς Σοὶ ἀναδέδειξαι. Ὡς οὖν ἐν τῷ οὐρανῷ, τῶν 
Ἁγίων οἱ δῆμοι τὴν Θεοτόκον ἀπαύστως γεραίρουσιν, 
οὕτω καὶ ἐν τῇ γῇ τὸ ἑαυτῆς σεβάσμιον ἐκτύπωμα 
λαμπρῶς λιτανεύεις. Συγκαλεσαμένη τοίνυν ἁπάσας 
τὰς περιχώρους κώμας καὶ πόλεις, τῇ Θεοτόκῳ 
μεγαλοφώνως βόησον· Ἡ τῷ Σῷ Υἱῷ εἰς τοὺς οὐρανοὺς 
ἡμᾶς ἀναγαγοῦσα, σεμνὴ Παμμακάριστε, σῶσον ἡμᾶς 
τῇ ἐμπνεύσει τῆς θείας πρεσβείας Σου. 
 

Ἦχος γ΄. 
 

Ὅτε πανάμωμε Δέσποινα, τῶν Ἀγαρηνῶν γένος τὸ 
ἀντίθεον, τὸ ἡμῶν ἔθνος ἐν δουλείᾳ καταδυνάστευε, 
τότε Σὺ ὡς φιλόστοργος Μήτηρ, καὶ ὡς ἡ ὄρνις συνάγει 
τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτῆς, κατὰ τὸ 
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Εὐαγγέλιον, τὰ τέκνα Σου ἐν τῇ Σῇ Μονῇ 
ἐπισυνήγαγες. Ἐξαιρέτως δὲ τὰ παιδία, οὐ μόνον τὴν ἐν 
τῷ κρυπτῷ σχολείῳ τὴν τῶν γραμμάτων γνῶσιν 
ἐλάμβανον, ἀλλὰ καὶ βρώσεως λῆψιν καὶ ἀναπαύσεως 
ἄνεσιν ἐτύγχανον. Διὸ Θεονύμφευτε ἄχραντε, οἱ διὰ 
Σοῦ τῆς ἐλευθερίας τυχόντες, ἀκαταπαύστως βοῶμέν 
Σοι· Ῥῦσαι ἡμᾶς τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν, ταῖς 
πρὸς τὸν Υἱόν Σου δεήσεσι, καὶ ἐλευθερίας ἡμῖν τὴν 
αἰώνιον δώρησαι, ὡς συμπαθὴς καὶ φιλόστοργος. 

 
Ἦχος πλ. α΄. 

 
Τίς θαυμάσει τὰ μεγαλεῖά Σου Θεόνυμφε; Τίς μὴ 

ἀνυμνήσει Σου τῶν θαυμασίων τὰ τεράστια; ἡμέρας 
καὶ νυκτὸς διηγεῖσθαι οὐ παυόμεθα, εἶ γὰρ καὶ 
σιωπήσωμεν, οἱ λίθοι κεκράξονται. Ἐλθούσης γὰρ τῆς 
Σῆς Εἰκόνος ἐν τῇ Μονῇ Σου, ἕκαστος ἐκ τῶν ἀναγκῶν 
αὐτοῦ ἀεὶ λαμβάνει τὴν λύσιν· ἀκρίδας ἐν τῇ λίμνῃ 
ἠφάνισας, ἐλθούσας ἀφανίσαι ἐν τοῖς ἀγροῖς τὸν κόπον 
τῶν τέκνων Σου, λαοῦ δὲ τὸν ὄμβρον ἐκ Σοῦ 
ἐξαιτήσαντος, καὶ τὰς φωνὰς τῶν νηπίων καὶ κτηνῶν 
προσδεξαμένη, τὸν ὑετὸν πᾶσι δέδωκας. Μεγάλα τὰ ἐν 
Σοὶ πάντα, Σὲ μεγαλύνωμεν. 

 
Ἦχος βαρύς. 

 
Σήμερον τὰ ὑπὲρ νοῦν τῆς Θεοτόκου θαυμάσια 

ὑμνοῦμεν. Σήμερον, τῆς σεπτῆς Εἰκόνος τὴν σύναξιν 
ἑορτάζομεν. Τὸν γὰρ Ναὸν Αὐτῆς ἀβλαβῆ διέσωσε, 
ταύτης τῆς Μονῆς ποτε ὑπὸ ἐχθρῶν πυρποληθείσης, οἱ 
ἐν τῷ Ναῷ ὑπὸ Ἀγγέλου τρεφομένη πάλαι. Διὸ οἱ 
πιστοὶ πρὸς Αὐτῆς βοῶμεν αὐτοῦ τὴν φωνήν· Χαῖρε 
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Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ, ὁ ἔχων τὸ 
μέγα ἔλεος. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ΄. 
 

Δεῦτε λαοί, μετ’ ἐγκωμίων σήμερον, χρεωστικῶς τὴν 
Θεοτόκον ὑμνήσωμεν, τὴν ἐξ ἀκάρπου ῥίζης ἡμῖν 
βλαστήσασαν, τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννης, καὶ 
εὔκαρπον ὑπὲρ πάσας τὰς γυναῖκας ἀναδειχθεῖσαν. 
Τὸν γὰρ ἄναρχον Λόγον τοῦ Πατρός, ἀγεωργήτως ἐν 
μήτρᾳ συλλαβοῦσα, εἰς ἡμῶν σωτηρίαν καὶ τεκοῦσα, 
Παρθένος διένειμε. Διὸ σήμερον, τὴν ἑαυτῆς 
προσκυνοῦντες Εἰκόνα, ἐν κατανύξει Αὐτῇ βοήσωμεν· 
Θεοτόκε πρέσβευε, σὺν τοῖς Αἰτωλοῖς Ἁγίοις, 
Ἰσαποστόλῳ Κοσμᾷ καὶ Εὐγενίῳ Ὁσίῳ, τῷ ἐκ Σοῦ 
σαρκωθέντι, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

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

 
Δεῦτε τῶν Αἰτωλῶν ἡ πληθύς, τῆς Θεοτόκου τῷ Ναῷ 

νῦν προσδράμωμεν, καρδίᾳ συντετριμμένῃ, καὶ καθαρᾷ 
τῇ ψυχῇ, ἀκλονήτῳ πίστει καὶ σεμνότητι, καὶ γὰρ 
καθαρότητι, ἡ τῷ ὄντι Πανάμωμος, καὶ τῶν Ἀγγέλων, 
ἀσυγκρίτως ὑπέρκειται, καὶ σεμνότητι, ὑπερέβη τοὺς 
ἅπαντας, ἔχουσα τὴν ταπείνωσιν, τὸν Κύριον εἵλκυσεν, 
οὗ καὶ δοχεῖον καὶ θρόνος, ναὸς καὶ Μήτηρ ἐγένετο, Ὃν 
νῦν ἱκετεύει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Στ.: Τὸ πρόσωπόν Σου λιτανεύουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ 
λαοῦ. 
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Χαῖρε, Θεοκυῆτορ ἁγνή, ἡ τοῦ βροτείου γένους 
ὄντως ἀνάκλησις, Ἀδὰμ ἡ χαρά τὴν Εὔαν, ἡ ῥυσαμένη 
ἀρᾶς, τῶν δικαίων πάντων τὸ ἀγλάϊσμα, Μωσέως ἡ 
βάτος τε, ἀληθῶς Σὺ ἡ ἄφλεκτος, ῥάβδος ἡ ὄντως, 
Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα, κλῖμαξ ἔνθεος, Ἰακὼβ ἡ 
τεθέαται, ᾗ χρωμένοι πανσεβάσμιοι, Χριστῷ 
συναντώμεθα, καὶ τούτου χάριτι θείᾳ, υἱοὶ Θεοῦ 
χρηματίζομεν, ὃν νῦν ἐκδυσώπει, δοῦναι πᾶσι τὴν 
εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος. 

  
Στ.: Ἀνάστηθι Κύριε εἰς τὴν ἀναύπαυσίν Σου, Σὺ καὶ ἡ 

κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός Σου. 
 

Χαῖρε, τῆς Αἰτωλίας φρουρός, Μονῆς Μυρτέας 
εὐφροσύνη ἡ ἄμετρος, ἡμῶν δὲ παραμυθία, τῶν ἐκ 
δαιμόνων δεινῶν, καταπονουμένων καὶ τῶν θλίψεων, 
μαγείας κακίᾳ τε, καὶ ἐκ νόσων πανάμωμε, τῶν 
ἀνιάτων, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ὀχλουμένων νῦν, 
ὅθεν πίστει Σοι κράζομεν· Οἴκτιρον οὖν πανύμνητε, καὶ 
δὸς ἡμῖν ἄνεσιν, παῦσον τὴν ζάλην Παρθένε, τῶν 
ἀμετρήτων παθῶν ἡμῶν, Χριστὸν δυσωποῦσα, τὸν 
παρέχοντα τῷ κόσμῳ, τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. β΄. 
 

Σήμερον, τὰ στίφη τῶν πιστῶν, πνευματικῶς 
συνελθόντα, τὴν Θεόπαιδα Παρθένον καὶ Θεοτόκον, 
εὐσεβοφρόνως τιμήσωμεν, καὶ τὴν σεβάσμιον Αὐτῆς 
Εἰκόνα, ὥσπερ ἄνθη, τοῖς ᾄσμασι καταστέψωμεν, τὴν 
ὡς ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τὰ θαύματα δεικνύουσα, Ἣν 
χρεωστικῶς προσκυνοῦντες βοήσωμεν· Σεμνὴ 
Μυρτιώτισσα, μὴ ὑπερίδῃς φωνὴν λαοῦ Σου 
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ἀπεγνωσμένου, ἀλλὰ πρόφθασον, στήριξον ἡμᾶς, ὅτι 
ἄλλην ἐλπίδα οἱ πιστοί, μετὰ Θεὸν ἐκτός Σου οὐκ 
οἴδαμεν. 

  
Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 

  
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Σήμερον τῆς εὐδοκίας. 
 

Σήμερον τῆς Θεοτόκου ἡ μνήμη ἐπέφανε, δεῦτε οὖν 
προθύμως ταύτην πάντες ἀνυμνήσωμεν, ἐν ᾠδαῖς οἱ 
πιστοὶ τὴν πάνσεπτον Μυρτιώτισσα, καὶ τὴν Αὐτῆς 
Εἰκόνα κατασπασώμεθα, βοῶντες Αὐτῇ μεγαλοφώνως 
καὶ λέγοντες· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, τοῦ κόσμου ἡ 
ἀνάκλησις (γ΄) 
 

  
 

Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 

 
  

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

 
Ἀγάλλεται ἁγνή, ἐπὶ Σοὶ Αἰτωλία, χορεύει καὶ 

σκιρτᾷ, καὶ τὰ Σὰ μεγαλεῖα, κηρύττει τοῖς πέρασι, νῦν 
θαρσεῖτε κραυγάζουσα, πάντες ἄνθρωποι· ἰδοὺ 
λυτήριον ἔσται, τῆς Θεόπαιδος Εἰκών, Ἣν πίστει καὶ 
πόθῳ, λαοὶ προσκυνήσατε. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. 
 

 Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν, κάθισμα. Ἦχος δ΄. 
Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 
 

Καταπλήττει μου τὸν νοῦν, τὰ Σὰ μυστήρια ἁγνή, 
καὶ ἐξιστᾷ τὸν λογισμόν, πάντα Παρθένε τὰ ἐν Σοί, ὅτι 
παρθένος πρὸ τόκου καὶ ἐν τῷ τόκῳ, καὶ πάλιν μετ’ 
αὐτὸν παρθένος ἔμεινας, Θεὸν γὰρ ἐν σαρκὶ ἡμῖν 
ἐγέννησας, καὶ ἐκ μαστῶν Σου γάλακτι ἐξέθρεψας, τὸν 
τροφοδότην τῆς κτίσεως, Αὐτὸν δυσώπει, ἡμῖν εἰρήνην 
καὶ σωτηρίαν  δωρήσασθαι. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. 
 

  
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τὸ 

προσταχθὲν μυστικῶς. 
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Σὲ ἱκετεύομεν ἁγνὴ Θεοκυῆτορ, καὶ προσκυνοῦμέν 
Σου τὴν ἄχραντον Εἰκόνα, Μυρτιώτισσα πίστει ἐκτενῶς 
βοῶντες, οἱ ὄντως ἐσκοτισμένοι τοῖς λογισμοῖς, ἐν 
ἔργοις καὶ ἐνθυμήσεσι πονηραῖς, καὶ Θεὸν 
παροργίζοντες, Ὃν ἐκδυσώπει ἐκτενῶς, ἡμῖν γενέσθαι 
ἵλεως, ἐν ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς Ἑορτῆς. 
 

 Τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
 

Προκείμενον: Ἄκουσον Θύγατερ καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ 
οὖς Σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ Σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ 
Πατρός Σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους 
Σου. 
 

Στ.: Τὸ πρόσωπόν Σου λιτανεύουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ 
λαοῦ. 
 

Εὐαγγέλιον, ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν. (Κεφ. α´ 39-49, 56) 
 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἀναστᾶσα Μαριὰμ 
ἐπορεύθη εἰς τὴν Ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν 
Ἰούδα· καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ 
ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ἡ 
Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ 
βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος 
ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ, καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ 
εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ 
καρπὸς τῆς κοιλίας σου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ 
ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο 
ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου ἐσκίρτησε τὸ 
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βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. Καὶ μακαρία ἡ 
πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις 
αὐτῇ παρὰ Κυρίου. Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ 
ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ 
τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν 
ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν 
μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί· ὅτι ἐποίησέ μοι 
μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Ἔμεινε 
δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν 
εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 
 

Ὁ Ν΄ ψαλµός. 
 

Δόξα: Σήμερον τῷ Ναῷ προσέλθωμεν τῆς Θεόπαιδος 
Παρθένου, καὶ Αὐτῇ βοήσωμεν ψυχῇ συντετριμμένῃ· 
Σεμνὴ Μυρτιώτισσα, σῷζε τοὺς Σὲ ὑμνοῦντας. 
 

Καὶ νῦν: Σήμερον τῷ Ναῷ προσέλθωμεν τῆς 
Θεόπαιδος Παρθένου, καὶ Αὐτῇ βοήσωμεν ψυχῇ 
συντετριμμένῃ· Σεμνὴ Μυρτιώτισσα, σῷζε τοὺς Σὲ 
ὑμνοῦντας. 
 
 

Ἰδιόμελον. Ἦχος δ΄. Στ. Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με, ὁ Θεός, 
κατὰ τὸ μέγα ἔλεος σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν 
οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.  
 

Σήμερον ὁ θεοχώρητος Ναός, ἡ Θεοτόκος, τῷ Ναῷ 
Αὐτῆς νῦν προσδέχεται τοὺς προσκυνοῦντας ἐν πίστει 
τὴν Εἰκόνα Αὐτῆς. Σήμερον, ἁμαρτημάτων ἄφεσις 
χαρίζεται, τοῖς τῇ μεσιτείᾳ Αὐτῆς καταφεύγουσιν ἐκ 
πόθου. Διὸ πρὸς Αὐτῆς σεσωσμένοι, σὺν τῷ Γαβριὴλ 
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πιστῶς ἐκβοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος 
μετὰ Σοῦ, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 
 

  
 

Εἶτα, ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου µετὰ τῶν Εἱρµῶν εἰς 
η΄, οὗ ἡ ἀκροστιχίς, µέχρι τῆς Ζ΄ ᾨδῆς: Ἀνυμνῶ Σε, 
ὦ ἁγνὴ Μυρτιώτισσα. Ἀποστόλου. 
 

ᾨδὴ α΄. Ὁ Εἱρμός. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 
 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται πνεύματος, 
καὶ ᾄσω Θεόνυμφε, τὰς δυναστείας Σου, τοῦ δοθῆναι 
μοι, εἰρήνην Σαῖς πρεσβείαις, καὶ ἄφεσιν Δέσποινα, τῶν 
ὀφλημάτων μου. 
 

Νοσοῦντά με πάναγνε, τὴν τῶν παθῶν μου 
σκοτόμαιναν, καὶ κάλλος μὴ ἔχοντα, τὸ τοῦ 
βαπτίσματος, ἡ ὡραῖόν τε, τῷ κάλλει παρὰ πάντας, 
ἀνθρώπους κυήσασα, Αὐτή με κάλλυνον. 
 

Τριαδικόν. 
 

Ὑπέρθεε Κύριε, Τριὰς Ἁγία καὶ Ἄναρχε, Ἀσύγχυτε 
Ἄτρεπτε, καὶ Ἀδιαίρετε, ἡ ποιήσασα, τῷ λόγῳ Σου τὴν 
κτίσιν, ἐλέησον σῶσόν με, ὡς ὑπεράγαθος. 
 

Μαρία Θεόνυμφε, ἡ τῆς ψυχῆς μου εὐπρέπεια, χαρὰ 
εὐφροσύνη τε, καὶ ἀγαλλίασις, κλέος καύχημα, καὶ 
δόξα μου ὑπάρχεις, ποθοῦντα ὑμνῆσαί Σε, Αὐτῇ με 
οἴκτιρον. 
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ᾨδὴ γ΄. Ὁ Εἱρμός. Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους. 
 

Ναῷ τῆς Παρθένου δεῦτε πάντες, φαιδρῷ τῷ 
προσώπῳ οἱ πιστοί, προσέλθωμεν καὶ γὰρ ἡμῖν, 
παρέχει τὰ ἰάματα, τοῖς ἐκτενῶς κραυγάζουσι· Χαῖρε 
σεμνὴ Μυρτιώτισσα. 
 

Ὢ θαῦμα τὸ μέγα πῶς ὀ θεῖος, Ναὸς τῆς Παρθένου 
καὶ σεπτός, ἀλώβητος διέμεινε, πυρὶ ἀναλωθείσης 
αὐτῆς, Μονῆς τῆς ἱερᾶς ποτε, δόξα τῷ Μόνῳ Θεῷ ἡμῶν. 
 

Τριαδικόν. 
 

Σωτήριον ὕμνον τῇ Τριάδι, βοήσωμεν πάντες 
ἐκτενῶς, πιστοὶ Ἅγιος Ἅγιος, Ἅγιος ὁ Θεὸς ἡμῶν, σὺν 
Ἀσωμάτοις Τάξεσι, τῇ Ὑπερθέῳ γηθόμενοι. 
 

Ἐκύησας ἄχραντε Παρθένε, τὸν Λόγον τὸν ὄντα σὺν 
Πατρί, καὶ Πνεύματι βροτὸν ἡμῶν, ἐν δύο ταῖς 
θελήσεσιν, οὐσίαις τε καὶ φύσεσιν, ὡς Θεοτόκος ἡ 
ἄμωμος. 
 

  
Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

 
Κατεπλάγη ἡ Ἑλλάς, καὶ Αἰτωλία ἐπὶ Σοί, καθορῶσα 

ἀληθῶς, ὥσπερ τὰ ἄστρα οὐρανοῦ, τῶν Σῶν θαυμάτων 
τὰ πλήθη ὦ Μυρτιώτισσα, διὸ χρεωστικῶς, μετὰ 
λαμπρᾶς τῆς φωνῆς, βοᾷ Σοι ἐκτενῶς, Θεοκυῆτορ ἁγνή· 
Σὺ εἶ ἡμῶν τὸ τεῖχος καὶ σκέπη, καὶ προστασία ἡ 
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ἄμαχος, ἀλλ’ εἶ καὶ πάντες πταίομεν ὅμως, ἀπὸ Σοῦ 
οὐκ ἀπέστημεν. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

  
ᾨδὴ δ΄. Ὁ Εἱρμός. Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν. 

 
Ὢ Παρθενομῆτορ ποτὲ Ἀββακούμ, ὄρος Σε ἑώρα 

κατάσκιον, ἐξ οὗ ἀῤῥήτως, ἐσαρκώθη ὁ Χριστός, ᾧ 
ἐκτενῶς κραυγάζομεν· Δόξα τῇ Δυνάμει Σου Κύριε. 
 

Ἀπὸ ἀκαθάρτων ἁγνὴ λογισμῶν, καὶ ἀπὸ παθῶν 
ἐνοχλούντων με, καὶ ἐκ δαιμόνων, τῶν ζητούντων τὴν 
ἐμήν, ψυχὴν δουλῶσαι σῶσόν με, ὅπως μακαρίζω Σε 
ἄχραντε. 
 

Τριαδικόν. 
 

Γένος τῶν βροτῶν Σε ὑμνοῦμεν ἀεί, Ἄναρχε Τριὰς ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ βοῶμεν· ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱός, καὶ 
Πνεῦμα τὸ πανάγιον, ἵλεως γενοῦ τοῖς ἱκέταις Σου. 
 

Νέον ἡμῖν τέτοκας βρέφος Χριστόν, ὦ Θεογεννήτρια 
πρέσβευε, σὺν τοῖς Ἁγίοις, θεηγόρῳ τε Κοσμᾷ, καὶ 
Εὐγενίῳ ῥύσασθαι, πάντας ἐκ φθορᾶς Μυρτιώτισσα. 
 

  
 

ᾨδὴ ε΄. Ὁ Εἱρμός. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 
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Ἡ πάνσεπτος Δέσποινα Μονή Σου, πᾶσι γέγονεν ἐν 
τοῖς χαλεποῖς καιροῖς τὰ πάντα, στέγη ἀστέγων, τροφὴ 
πενήτων σαφῶς, παίδων φροντιστήριον κρυπτόν, 
σκέπη ὀρφανῶν χηρῶν, καὶ τοῖς πᾶσι ἀσφάλεια. 
 

Μαρία Θεόνυμφε τοῦ Λόγου θεῖον ὄχημα, χαῖρε 
Κιβωτὲ τῆς Διαθήκης, χαῖρε ὁ θρόνος τοῦ Βασιλέως 
Χριστοῦ, χαῖρε ἡ τῷ Τόκῳ Σου σαρκί, ᾅδην 
θανατώσασα, χαῖρε πάντων ἀνάκλησις. 
 

Τριαδικόν. 
 

Ὑμνήσωμεν ἅπαντες τὴν ἄκτιστον Θεότητα, καὶ 
θεολογήσωμεν βοῶντες· Δόξα Σοι Πάτερ, ὁ ὢν 
ἀγέννητος, Υἱὲ γεννητέ, Πνεῦμα εὐθές, τὸ 
ἐκπορευόμενον ἐκ Πατρός, Σὺ Θεὸς ἡμῶν. 
 

Ῥωννύμενος Ἄχραντε τῷ σθένει τοῦ Παντάνακτος, 
Δέσποινα Υἱοῦ Σου Ἡσαΐας πόῤῥῳ ἐβόα· Παρθένος 
τέξει Υἱόν, τὸν Ἐμμανουήλ, ὅ γε ἐστί, μεθ’ ἡμῶν ὁ 
Κύριος, τῆς εἰρήνης ὁ πρύτανις. 
 

ᾨδὴ στ΄. Ὁ Εἱρμός. Τὴν θείαν ταύτην. 
 

Τὸν μόνον ὄντως κατάδικον, αἰσχροῖς ἐν λογισμοῖς 
καὶ τοῖς πάθεσι, καὶ βυθιζόμενον ἐν ἀπωλείᾳ 
πανύμνητε, ὡς Ἰωνᾶν ὁ Κύριός με ἀνάγαγε. 
 

Ἰδού Σοι χαῖρε κραυγάζομεν, λιμὴν ἡμῖν γενοῦ 
Μυρτιώτισσα, τοῖς ἁμαρτάνουσι, καὶ ἐκ μαγείας τοῖς 
πάσχουσι, καὶ ἀνιάτων νόσων, ψυχῆς πανύμνητε. 
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Τριαδικόν. 
 

Ὡς φῶς ἡμᾶς φωταγώγησον Τριάς, τὸ νοερὸν ἡ 
ἀπρόσιτος, καὶ ἀναλλοίωτος, τὸ Σὸν ἐργάζεσθαι 
θέλημα, καὶ ἐν φωτὶ τῆς δόξης Σου, τοῦ πορεύεσθαι. 
 

Τὸν ὄντως ὄντα καὶ ἄναρχον, τοῖς πᾶσι τὸν ἐπέκεινα 
Κύριον, τὸν ἀπερίγραπτον, καὶ μὴ ὁρώμενον πώποτε, 
Παρθένε πᾶσιν ἔδειξας, ὡς Μητρόθεος. 
 

  
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερµάχῳ. 

 
Τῆς Αἰτωλίας ἡ πληθὺς ἐν πίστει δράμωμεν, καὶ τὴν 

σεβάσμιον Εἰκόνα προσκυνήσωμεν, τῆς πανάγνου 
Θεοτόκου ἀναβοῶντες, ἐκ κινδύνων καὶ πολέμων καὶ 
κακώσεων, καὶ σεισμῶν καὶ πάσης νόσου ἡμᾶς 
λύτρωσαι, ἵνα κράζομεν· Χαῖρε, ὦ Μυρτιώτισσα. 
 

Ὁ Οἶκος. 
 

Ἄγγελοι ἀοράτως, τῆς Ἁγνῆς Θεοτόκου, τὴν 
πάνσεπτον κυκλοῦσιν Εἰκόνα, καὶ νῦν ἡ τῶν 
ἀνθρώπων πληθύς, θεωροῦντες ταύτης τὴν μορφὴν 
χαίρουσι, καὶ φόβῳ συνεχόμενοι κραυγάζουσιν Αὐτῇ 
τοιαῦτα· 
 

Χαῖρε ἁγνή, τῶν βροτῶν σωτηρία·  
 

χαῖρε σεμνή, ἡ χαρὰ Αἰτωλίας. 
 

Χαῖρε, τῆς Μονῆς Σου ἀκλόνητον ἔρεισμα·  
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χαῖρε, τοῦ λαοῦ Σου τὸ ἄσειστον στήριγμα. 

 
Χαῖρε, ὅτι ἀπεδίωξας τῶν ἀκρίδων συμφοράν·  

 
χαῖρε, ὄμβρον πέμψασα εἰς λαοῦ Σου τὴν χαράν.  

 
Χαῖρε, ὅτι Ναόν Σου τοῦ πυρὸς ἐλυτρώσω·  

 
χαῖρε, σχολὴν παιδίοις Σὴν Μονήν τε ἐκτήσω. 

 
Χαῖρε λαμπάς, τοὺς βροτοὺς ἡ φωτίζουσα·  

 
χαῖρε λιμήν, τοὺς ἀνθρώπους ἡ σώζουσα. 

 
Χαῖρε, δι’ ἧς πᾶσα νόσος νικᾶται·  

 
χαῖρε, δι’ ἧς ὁ βελίαρ ἡττᾶται. 

 
Χαῖρε, ὦ Μυρτιώτισσα. 

 
  

 
Συναξάριον. 

 
Τῇ Ι΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός, ἡ σύναξις τῆς Εἰκόνος τῆς 
Παναγίας Θεοτόκου τῆς Μυρτιωτίσσης, τῆς ἐν 

Μυρτέᾳ τῆς Αἰτωλίας κειµένης, ἐν ᾗ ἀνάµνησιν τοῦ 
θαύµατος ποιούµεθα, καθ’ ὃ ἡ Θεοτόκος ἐῤῥύσατο 
τὸν λαὸν Αὐτῆς, ἐκ τῆς ἐπιδροµῆς καὶ βλάβης τῶν 

ἀκρίδων. 
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Μυρτιωτίσσης ἡ Εἰκών, ἄνθος ἦν εὐωδιάζον, 
 

οὐ μόνον τοὺς ἐν γῇ πιστούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν πόλῳ. 
 

Σώζει ἡ ἁγνὴ λαὸν ἐκ τῶν ἀκρίδων, 
 

πέμπουσα εἰς λίμνην ὡς ἄβυσσος ἐλέους. 
 

Αὕτη ἡ Εἰκὼν τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιωτίσσης, ἐν 
καιροῖς χαλεποῖς ἄκουε πῶς ἐνήργησε σημεῖον 
θαυμαστὸν ἐν τῇ τῆς Μυρτέας ἐπαρχίᾳ. Ἀγέλη ἀκρίδων 
εἰσήλασεν εἰς τὴν ῥηθεῖσαν χώραν καὶ εἷλε πάντα τὰ 
γεννήματα καὶ ἀγαθὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς. Μὴ ἀποχωρούσης 
δὲ ἐκεῖθεν, δέησις ἐγένετο πρὸς τὴν Θεομήτορα ὑφ’ 
ἁπάσης τῆς χώρας. Ὅθεν ἅπαντες οἱ πρεσβύτεροι, 
ἄνδρες, νεανίσκοι, γυναῖκες, παρθένοι, τῶν ἱερέων 
προεξαρχόντων, ἐλιτάνευσαν τὴν Εἰκόνα ἐν τοῖς 
ἀγροῖς. Τῆς δεήσεως δὲ ἀναπεμπομένης καὶ στεναγμῶν 
καὶ δακρύων τοῦ λαοῦ πληρουμένου, ἵνα ῥύσηται ὁ 
Κύριος διὰ τῆς Μητρός Του τῆς θλίψεως, ἧς αἰτία ἡ τῶν 
ἀκρίδων ἀγέλη, ἅπαν τὸ σμῆνος ἀκρίδων αὐτομάτως 
συνήχθη καὶ ὥρμησεν ἐν τῇ κειμένῃ λίμνῃ καὶ 
ἀπεπνίγη. Τότε, πᾶς ὁ λαός, πλήρης χαρᾶς καὶ 
εὐγνωμοσύνης πρὸς τὴν Θεομήτορα, καταλαβὼν τὸν 
Ναὸν αὐτῆς εὐχαρίστει καὶ ἐδοξολόγει ἀπαύστως 
Αὐτὴν διὰ τὴν μεγίστην εὐεργεσίαν ἣν ἐξ Αὐτῆς ἔλαβε.  
  

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ἁγίων 
Τεσσαράκοντα Πέντε Μάρτυρες, τῶν ἐν Νικοπόλει 
τῆς Ἀρµενίας. 
 

http://www.saint.gr/700/saint.aspx
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Παρεμβολὴ τις εὑρέθη Θεῷ νέα, 
Τόλμη παρεμβάλλουσα καὶ πυρὸς μέσον. 

 
Οὗτοι, κατὰ τοὺς καιροὺς Λικινίου βασιλέως, καὶ 

Λυσίου ἡγεμόνος, ὡμολόγησαν τὸν Χριστόν. Ἐξῆρχον 
δὲ αὐτῶν, οἳ καὶ τῆς πόλεως ἦσαν πρῶτοι· Λεόντιος, 
Μαυρίκιος, Δανιήλ, καὶ Ἀντώνιος. Διαφόροις δὲ 
βασάνοις ἐξετασθέντες, ὕστερον ἐν καμίνῳ πυρὸς 
βληθέντες, τέλος τοῦ δρόμου τῆς ἀθλήσεως εὕραντο 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων· 
Βιάνορος καὶ Σιλουανοῦ 

 
Oὐκ ἠδυνήθη σὴν ἑλεῖν στεῤῥὰν φύσιν, 
Mάρτυς Bιάνωρ, οὐδὲ τοῦ ξίφους βία. 
Ὤφθη παταχθεὶς Σιλουανὸς τῷ ξίφει, 

ἄλλος Σιλωὰμ ἐξιώμενος πάθη. 
 

Ὁ μὲν Ἅγιος Βιάνωρ, τῆς Πισσιδῶν ἐπαρχίας ἦν. Διὰ 
δὲ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν, Σεβηριανῷ ἡγεμόνι 
Εὐφρατησίας εἰς ἐξέτασιν ἄγεται. Καὶ πρότερον μὲν 
κρεμασθείς, σπαθίζεται, καὶ σφαίραις πυρὸς 
κατακαίεται, καὶ τοὺς ὀδόντας, καὶ τὰ ὦτα ἀφαιρεῖται. 
Ὁ δὲ Σιλουανός, παρεστώς, καὶ τὴν τοῦ Ἁγίου 
καρτερίαν βλέπων, ἐπίστευσεν εἰς Χριστόν, καὶ 
πάραυτα τὴν γλῶσσαν ἐξεκόπη, καὶ μετὰ ταῦτα τὴν 
κεφαλήν. Ὁ δὲ Ἅγιος Βιάνωρ τρυπᾶται τοὺς 
ἀστραγάλους, καὶ τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν ἐξορύττεται, 
καὶ τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς ἀφαιρεῖται, καὶ τὸν αὐχένα 
τέμνεται. 
 

  

http://www.saint.gr/699/saint.aspx
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Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 
Ἀπολλωνίου τοῦ ἐκ Σαρδέων 

 
Ἀπολλωνίῳ σταυρὸς ἡ τιμωρία, 

Eἰπεῖν δ’ ἀληθῶς, Σταυρός ἡ σωτηρία. 
 

Ὃς Περινίῳ τῷ ἄρχοντι, ἐνδημοῦντι τῷ Ἰκονίῳ, 
προσαχθείς, καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας, καὶ τὰ 
εἴδωλα μυκτηρίσας, σταυρῷ προσηλοῦται, καὶ τὸ 
μαρτύριον ἐκπληροῖ. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ἁγίων Μυρίων 
Ὁσιοµαρτύρων, τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ σκήταις 
κατοικούντων, οὓς θανάτῳ πικρῷ παρέδωκεν ἐν 
πυρὶ καὶ καπνῷ, Θεόφιλος Ἀλεξανδρείας, διὰ 
Ἰσίδωρον τὸν Πρεσβύτερον   
 

Ἔκτεινεν εἰς σπήλαια πῦρ τοὺς μυρίους, 
Σπήλαιον οἰκήσαντος οἰκέτας Λόγου. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῆς Ὁσία Ἀµαλίας, τῆς ἐν 

Βελγίῳ. 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 

Τιθόη.  
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ 
Ῥώσσου τοῦ Ἐσφιγµενίτου 

 
  
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ὁσίων Παρθενίου καὶ 

Εὐµενίου τῶν ἐν Κουδουµᾷ τῆς Κρήτης. 
 

http://www.saint.gr/696/saint.aspx
http://www.saint.gr/695/saint.aspx
http://www.saint.gr/4089/saint.aspx
http://www.saint.gr/697/saint.aspx
http://www.saint.gr/693/saint.aspx
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Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Νέου 
Ἱεροµάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐν Δαµασκῷ 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ 

Πεντασχοινίτου, τοῦ ἐν Κύπρῳ. 
 

Ὁ πτωχοὺς ξενίσας πλουσίως ἐξενίσθη, 
 

Ἀθανάσιος θεῖος ἐν πόλῳ δόξης. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νεοµάρτυς Νικόδηµος ὁ 
ἐν Βελιγραδίῳ, ἐν ἔτει 1809. 

 
Χεὶρ Νικόδημον πέφνεν ἡ μιαιφόνος, 

 
Χεὶρ Κυρίου ἔνειμεν ἀξίως στέφος. 

  
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, 

ἐπισκόπου Ῥιαζὰν καὶ Μουρώµ. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ Σύναξις πάντων τῶν 
Βατοπεδινῶν Ἁγίων 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ ἀνάµνησις τῆς ἀνακοµιδῆς τῶν 

λειψάνων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου ἐπισκόπου Ἄσσου. 
 

Ταῖς τῆς Μητρός Σου καὶ τῶν Σῶν Ἁγίων Χριστὲ ὁ 
Θεὸς, τῶν περικειµένων καὶ ἡµᾶς ἀπάλλαξον 
συµφορῶν καὶ ἐλέησον ἡµᾶς, ὡς µόνος 
Φιλάνθρωπος. Ἀµήν. 

 
ᾨδὴ ζ΄. Ὁ Εἱρμός. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 

http://www.saint.gr/1706/saint.aspx
http://www.saint.gr/4117/saint.aspx
http://www.saint.gr/698/saint.aspx
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Ἱκετεύομεν οἱ δούλοι Σου Θεόνυμφε καὶ 

ἀνακράζομεν· πταισμάτων ῥῦσαι ἡμᾶς, καὶ λῦσον 
πρεσβείαις Σου, τῆς ἀνομβρίας δεινά, ὄμβρον 
πέμπουσα, ὥσπερ ποτὲ τοῖς δούλοις Σου, 
προσκυνοῦντας Σὴν Εἰκόνα. 
 

Σὲ πανύμνητε Προφῆται προανήγγειλαν ῥάβδον καὶ 
τράπεζαν, στάμνον χρυσῆν κιβωτόν, καὶ γέφυραν 
πύλην τε, τὴν ἀδιόδευτον, ἣν ὁ Κύριος, ἐλθὼν ὡς ἦν 
κατέλιπεν, Ὃν ἀπαύστως εὐλογοῦμεν. 
 

Τριαδικόν. 
 

Σὲ δοξάζομεν Θεὲ Θεῶν καὶ Κύριε, Τριὰς ἀμέριστε, 
τοῖς χαρακτῆρσι, μονὰς τῇ φύσει, ἀσύγχυτε καὶ 
ἀδιαίρετε, ἀνακράζοντες· Ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ 
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 
 

Ἀναμάρτητον Θεὸν Ἁγνὴ ἡ τέξασα, τῷ ῥυπωθέντι 
μοι ἐν ἁμαρτίαις δειναῖς, Θεῷ παροργίζοντι, 
ἀσυνειδήτως τε, δὸς μετάνοιαν, πρὸ τοῦ θανάτου 
ἄχραντε, καὶ ζωῆς ἀξίωσόν με. 
 
 

ᾨδὴ η΄. Ὁ Εἱρμός. Ἄκουε Κόρη Παρθένε ἁγνή. 
 

Ἄκουε Κόρη Παρθένε ἁγνή, φωνῆς μου νῦν τῆς 
ταπεινῆς, βοήθησόν μοι καὶ ῥῦσαί με τῶν παθῶν, γενοῦ 
μοι εἰς ἱλασμὸν ἡ πάντων χαρά, διὰ Σοῦ γὰρ ὁ 
πανάθλιος ζωῆς ἐλπίζω τεύξασθαι, ἵνα ἀπαύστως βοῶ· 
Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. 
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Ἔχουσα Κόρη πληθὺν οἰκτιρμῶν, ἀκούσασα φωνὰς 

λαοῦ, ζοφῶδες νέφος ἀκρίδων ἐπιδρομῆς, ἡλίου 
κρυψάντων φῶς σαφῶς, ἐξ ἀγρῶν θανατῶσαι ταύτας 
ἤγαγες εἰς λίμνην, τοῦ λαοῦ Σῷ Υἱῷ βοῶντος πίστει 
ἁγνή· Εὐλογοῦμεν πάντες Χριστέ, Σὲ ἀπαύστως τὸν 
Κύριον. 
 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα τὸν 
Κύριον. 

 
Ἵλεως ἴσθι Τριὰς ὁ Θεός, προσδέχου τὰς ἐμὰς 

φωνάς, καταβαλοῦσα αἱρέσεων τὴν πληθύν, λατρεύειν 
Σε ὀρθοδόξως τὸν ἕνα Θεόν, μελωδοῦντάς Σοι καὶ 
ψάλλοντας, ὡς παῖδες ἐν καμίνῳ ποτέ, Σὲ τὸ τρισήλιον 
φῶς, εὐλογοῦμεν πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. 
 

Νέον ὡς ἧκες, παιδίον Θεὸς εἰς Αἴγυπτον, ὑπὸ 
ἁγνῆς, ξοάνων λίθους συνέτριψας ἀληθῶς, οὐκέτι 
εἰδώλων πλάνη καὶ πονηροῦ, πάλιν ἕξει καὶ ὁ θάνατος 
ἡμᾶς, διὸ κραυγάζομεν τῷ πεφυκότι σαρκί· Εὐλογοῦμεν 
πάντες Χριστέ, Σὲ ἀπαύστως τὸν Κύριον. 

 
 

ᾨδὴ θ΄. Ὁ Εἱρμός. Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ 
 

Ἄγγελοι, τὰ θαύματα τῆς Παρθένου, ὁρῶντες 
ἐξεπλήττοντο, πῶς ἐκλυτροῦται κινδύνων, ἡ 
Μυρτιώτισσα πάντα. 
 

Ῥητορεύουσα γλῶσσα βροτῶν, Σὲ Κόρη οὐκ ἰσχύει 
τοῦ ὑμνῆσαι, τὸν γὰρ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐχώρησας ἐν 
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μήτρᾳ, ὑπάρχοντα οὐδαμοῦ ἀχώρητον, ὅθεν Σοι πιστῶς 
ἐκβοῶμεν· ὄντως ἀνωτέρα πάντων, ὑπάρχεις Παρθένε 
Ἁγνή. 
 

Ἄγγελοι, τὴν δύναμιν τῆς Παρθένου, ὁρῶντες 
ἐξεπλήττοντο, πῶς διασώζει δαιμόνων, ἡ Μυρτιώτισσα 
πάντας. 
 

Φοβερὰ προστασία Ἁγνή, χαρίτων ἐστὶ πλήρης ἡ 
Εἰκών Σου, ψαῦσαι χείλεσί τε ἀκαθάρτοις μὴ 
τολμῶντες, ὦ Μῆτερ, καθαρότητος ἐπέκεινα, πλὴν ὦ 
Μυρτιώτισσα, σοὶ βοῶμεν, ὄντως ἀνωτέρα πάντων, 
ὑπάρχεις Παρθένε Ἁγνή. 
 

Τριαδικόν. 
 

Ἄγγελοι, τὴν ἄκτιστον προσκυνοῦσι, Τριάδα τὴν 
ἀχώριστον, ὕμνον βοῶντες ἀπαύστως, Αὐτῇ φωναῖς 
τρισαγίαις. 
 

Ἀκατάληπτε Παναγία Τριάς, Πατὴρ Υἱὸς 
Παράκλητόν τε Πνεύμα, ὅλον τῷ φωτί Σου τῷ ἀκτίστῳ 
φώτισόν με, Σὲ μέλπειν τὸν ἐν τρισὶ προσώποις Κύριον, 
καὶ ἐν κατανύξει βοᾶν Σοι· ὄντως Ποιητὴς τῶν πάντων 
ὑπάρχεις, Ἁγία Τριάς. 
 

Ἄγγελοι, τὴν σκέπην τῆς Θεοτόκου, ὁρῶντες 
ἐξεπλήττοντο, πῶς τὸν λαὸν Αὐτῆς σώζει, ἐκ τῶν 
κινδύνων ἁπάντων. 
 

Τῷ ἀστέκτῳ οὖν θρόνῳ Χριστοῦ, ὁλόφωτος 
παρίστασαι Παρθένε, λάμπεις βασιλόπαις, ἀρεταῖς 
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πεποικιλμένη, ὁ θεῖος Δαβὶδ φωνὴν ὡς ἔφη Σοι, ὕμνον 
ὅθεν δέχου ἡμῶν Σοὶ κράζειν· Ὄντως ἀνωτέρα πάντων, 
ὑπάρχεις Παρθένε ἁγνή. 
 

Καταβασία. 
 

Σκέπασον Παρθένε τοὺς Σοὺς ἱκέτας, ἐκ πλάνης καὶ 
κακώσεως, εἰρήνην πᾶσι διδοῦσα, καὶ οὐρανῶν 
Βασιλείαν. 
 

Ἅπας γηγενής... 
 

Ἐξαποστειλάριον. Ἦχος β΄. Γυναῖκες 
ἀκουτίσθητε. 

 
Συνδράμωμεν φιλέορτοι, καὶ πίστει 

προσκυνήσωμεν, τὴν σεβασμίαν Εἰκόνα Μυρτιωτίσσης, 
ἰδοὺ γὰρ θαυμάτων τὰ τεράστια, πηγάζει καὶ ἰάματα, 
τὴν ἀνομβρίαν τε παύει, ἀκρίδων νέφη διώκει, ὡς 
ἀληθὴς Θεοτόκος. (γ΄) 
 

  
Αἶνοι. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων. 

 
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τὸ ἀγαλλίαμα, τὴν τὸν 

Χριστὸν τεκοῦσα, τὸν τοῦ κόσμου Σωτῆρα, τὴν 
Δέσποιναν τοῦ κόσμου ὕμνοις πιστοί, καὶ ᾠδαῖς 
εὐφημήσωμεν, ὅτι δεδώρηται πᾶσιν ἡμῖν φρουρόν, τὴν 
Εἰκόνα τὴν σεπτὴν Αὐτῆς. 
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Σοὺς ὀφθαλμοὺς ἆρον κύκλῳ καὶ ἴδε Δέσποινα, ἰδοὺ 
γάρ Σου τὰ τέκνα, παρειστήκεισαν ᾧδε, ἰάσεις τοῦ 
λαβεῖν Θεοτόκε ἐκ Σοῦ καὶ ἰσχύν, καὶ βοήθειαν ἀεὶ 
βοῶντα· πρὸς τίνα ἄλλην ἁγνή, οἱ πιστοὶ 
ἀπελευσόμεθα; 
 

Ὡς τὸν Ναόν Σου Παρθένε σῶον διέσωσας, ἐκ τοῦ 
πυρὸς Σοὺς δούλους, διαφύλαξον πάντας, πυρὸς ἐκ τῶν 
παθῶν καὶ δαιμόνων ἁγνή, ψυχικῶν ἀλγηδόνων τε, ἀεὶ 
βοῶντας· Σὺ εἶ βοηθὸς ἡμῶν, τί ἡμῖν ποιήσῃ ἄνθρωπος;  
 

  
 

Τὸν ἀρχηγὸν τῆς εἰρήνης ἡμῖν ἡ τέξασα, τὴν 
ταπεινὴν ψυχήν μου, τὴν δεινῶς πυρουμένην, δειλίας 
ἐκ δαιμόνων καὶ ταραχῆς, ἀνιάτων ἐκ νόσων τε, καὶ 
ἀκηδίας εἰρήνευσον Ἀγαθή, καὶ θανάτου ἐλευθέρωσον.  

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος β΄. 

 
Σήμερον, τῷ Ναῷ προσέλθωμεν τῆς Θεόπαιδος 

Παρθένου Μυρτιωτίσσης, τὴν Εἰκόνα τὴν σεπτὴν καὶ 
θαυματόβρυτον προσκυνήσωμεν πιστοί. Σήμερον γάρ, 
πᾶσι βρύει τὰ ἰάματα καὶ παρέχει σωτηρίας τὰ 
αἰτήματα. Ταύτῃ ἐκβοήσωμεν ἐκ ψυχῆς ἡμῶν· Χαῖρε 
σκέπη, τῶν γηγενῶν εὐλογημένη. 
 

  
 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
 

  


