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Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΕΛΛΑΔΙΟΥ 

Δρ. Χαρ. Μπούσια 

 
Ψαλλομένη τῇ 27η Μαΐου  

 

ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ  

Ἱστῶμεν στίχους δ΄ καί ψάλλομεν Στιχηρά 

Προσόμοια. Ἦχος α΄. Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

Ἑλλάδιε, Μάρτυς γεραρέ,* ὁ φοινίξας αἵμασι* τήν 

ἀλουργίδα, μακάριε,* ἱερωσύνης σου,* καί ἱεροάθλων* 

ἐποφθείς ἀρχέτυπον,* μή παύσῃ τοῦ Κυρίου δεόμενος* 

ὑπέρ τῶν ᾄσμασιν,* ἐν Ἑλλάδι ἀνυμνούντων σου* τούς 

ἀγῶνας* καί πάνσεπτον ἄθλησιν. 

 

 

Ἑλλάδιε, Μάρτυς θαυμαστέ, ὡς ποιμήν 

ἀνύστακτος* ἐλλόγου ποίμνης σου ἴθυνας* πρός 

ὁλοκλήρωσιν* καί λειμῶνας θείας* εὐφροσύνης 

ἅπασαν* ἀγέλην σου· διό μακαρίζοντες* σέ ὡς 

καλλίνικον* ἱερόαθλον ἀγῶνάς σου* τούς τιμίους* 

ὑμνοῦμεν πρός θέωσιν. 

 

Ἑλλάδιε, πᾶσα ἡ Ἑλλάς* τήν ἁγίαν μνήμην σου* 

ἐπιτελοῦσα ἐν ᾄσμασι* πιστῶς κραυγάζει σοι·* Ἱεράρχα 

θεῖε,* ὁ καλῶς τήν ποίμνην σου* τήν ἔλλογον ἰθύνας 

πρός θέωσιν,* ἐξ ἐπιβούλων με* τῆς μανίας 

ἀπολύτρωσαι* καί κακίας* ἐχθρῶν σαῖς δεήσεσι. 
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Ἑλλάδιε, Πάτερ εὐσθενές,* εὐσεβείας ἔκτυπον,* 

Ἱεραρχῶν ἐγκαλλώπισμα* καί ἀγαλλίαμα* 

Ἀθλοφόρων, δέξαι* ὕμνον τῶν προσφύγων σου* καί 

πλῆσον τάς καρδίας χρηστότητος* τῶν ἀνυμνούντων 

σε* καί τιμώντων σου τά σκάμματα* καί ἀγῶνας* 

στεῤῥούς μαρτυρίου σου. 

Δόξα. Ἦχος β΄. 

Ἀμπεχόμενος Ἱερωσύνης ἱμάτιον* προσῆλθες εἰς 

τό στάδιον τῆς νομίμου ἀθλήσεως,* Ἑλλάδιε, 

Ἱερομάρτυς πανάριστε·* καλῶς οὖν αὐτό διανύσας* 

ἀνῆλθες εἰς πόλον Χριστῷ συναγάλλεσθαι* καί 

πρεσβεύειν ἀπαύστως ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  

Καί νῦν. Θεοτοκίον.  

Την πᾶσαν έλπίδα μου… 

 

Εἰς τόν Στίχον. Ἦχος Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ. 

Χαίροις, τῶν Ἀθλητῶν* Ἱερωμένων κλέος,* 

Ἑλλάδιε στεῤῥόφρον,* ὁ σκέπων φερωνύμως* Ἑλλάδαν 

τήν τιμῶσαν σε. 

Στ. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καί ὡσεί κέδρος ἡ ἐν 

τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. 

Χαίροις, ὁ αἰκισμούς,* τοῦ σοῦ σαρκίου ξέσιν* καί 

πῦρ καθυπομείνας* διά Χριστοῦ τήν πίστιν* τήν ἱεράν, 

Ἑλλάδιε. 

Στ. Οἱ Ἱερεῖς Σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καί 

οἱ Ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται. 

Μνήμην σου τήν σεπτήν* Ἑλλάδος Ὀρθοδόξου* 

τιμῶμεν αἱ χορεῖαι* ᾠδαῖς μελισταγέσι* καί ᾄσμασιν, 

Ἑλλάδιε. 

Δόξα. Τριαδικόν. 
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Δόξα Σοι, ὁ Θεός,* Τριάς Ὑπεραγία,* ἡ σκέπουσα 

Ἑλλάδα* Ὀρθόδοξον τιμῶσαν* τοῦ Ἑλλαδίου 

σκάμματα. 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

Ῥῦσαι, Μῆτερ Θεοῦ,* Ὑπερευλογημένη,* Ἑλλάδα 

ἐπηρείας* ἐχθροῦ τοῦ μισοκάλου,* ἀεί Σε 

μακαρίζουσαν. 

 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκιον.  

 

Ἦχος πλ. α΄. Τόν Συνάναρχον Λόγον. 

Ἐξ ἐχθρῶν ἐπιβούλων Ἑλλάδα λύτρωσαι, τήν σέ 

τιμῶσαν ἐκθύμως, Ἱερομάρτυς στεῤῥέ, εὐσεβείας 

ἐγκαλλώπισμα, Ἑλλάδιε, πᾶσιν ὁ νέμων δαψιλῶς, τά 

ἐλέη τοῦ Θεοῦ, πρεσβείαις σου τοῖς ἀόκνοις, 

παντελεήμονος Λόγου, Θεοῦ Ὑψίστου, ἐνθεώτατε.  

 

 

Θεοτοκίον.  

Χαῖρε, πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος… 

 

 

 

 

 

 

Ἀπόλυσις. 
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ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ Προοιμιακός καί τό 

Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δέ τό Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν 

στίχους στ΄ καί ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. 

Ἦχος α’. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων.  

Ἱερομάρτυρα θεῖον,* σοφόν Ἑλλάδιον,* τήν 

λογικήν ἀγέλην* τοῦ Χριστοῦ θεοσόφως* ποιμάναντα, 

χορεῖαι δεῦτε πιστῶν* εὐφημήσωμεν ᾄσμασι* καί τήν 

αὐτοῦ ἑορτάσωμεν εὐλαβῶς* μνήμην πάντες τήν 

ὑπέρλαμπρον. 

 

Τόν θεαυγῆ Ἱεράρχην* καί ἀρχιποίμενα* τῶν τοῦ 

Χριστοῦ προβάτων,* ὑπέρ ὧν καί ἀσμένως* ὑπέμεινε 

βασάνους καί αἰκισμούς,* θεοφόρον Ἑλλάδιον,* ὡς 

καλλιμάρτυρα πάντες πανευσθενῆ* καί θειότατον 

τιμήσωμεν. 

 

 Ἱεροάθλων Πατέρων* τόν παμφαέστατον* ἀστέρα 

ἐν σταδίῳ* ἀνατείλαντα πόνοις*εὐψύχου μαρτυρίου 

νῦν οἱ χοροί* φιλεόρτων, Ἑλλάδιον,* ἀνευφημήσωμεν 

ᾄσμασι μελιχροῖς* καί εὐτάκτοις μελῳδήμασι. 

 

Μαρμαρυγαῖς τῶν σῶν ἄθλων* πιστῶν 

συστήματα* τά νῦν ὑμνονολοῦντα* τήν ἁγίαν σου 

μνήμην* κατηύγασας, Μαρτύρων πανευσταλῶν* 

ὡραιότης, Ἑλλάδιε,* καί τήν Χριστοῦ Ἐκκλησίαν 

ἀθλητικοῖς* κατορθώμασί σου ηὔφρανας. 

 

Τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος* φωτίζεις πέρατα* 

θεόθεν προστασίας* καί σεπτῆς ἀρωγῆς σου* ἀκτῖσι, 

καλλιμάρτυς τοῦ Ἰησοῦ,* φωτοφόρε Ἑλλάδιε,* τῆς 
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ἀνυμνοῦσης σήν ἄθλησιν τήν στεῤῥάν* καί τό ἔνδοξον 

μαρτύριον. 

 

Μάρτυς Ἑλλάδιε, πόνους* φρικτούς καί θάνατον* 

διά Χριστοῦ ἀγάπην* καθυπέμεινας χαίρων,* Οὗ ὄνομα 

τό θεῖον καί ἱερόν* εὐθαρσῶς ὡμολόγησας,* καί 

Ἀθλοφόρων ἐδείχθης ὑπογραμμός,* Ἱεράρχα 

καρτερόψυχε. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

Τόν Ποιμένα τόν καλόν τῆς λογικῆς τοῦ Κυρίου 

ἀγέλης,* τόν ἄχρι θανάτου ἑαυτόν ἀναλώσαντα ὑπέρ 

τῆς αὐτῆς σωτηρίας,* Ἑλλάδιον τόν Ἱερομάρτυρα 

εὐφημήσωμεν κράζοντες· φερωνύμως σκέπε τήν 

τιμῶσαν σε Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα* καί λιταῖς σου 

κατάπεμψον ἐφ’ ἡμᾶς τούς ὑμνοῦντάς σε* τοῦ 

παντελεήμονος Λόγου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου* τό μέγα 

καί πλούσιον ἔλεος. 

Και νῦν. Θεοτοκίον.  

Τίς μή μακαρίσει Σε, Παναγία Παρθένε… 

 

Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενον τῆς ἡμέρας, 

Ἀναγνώσματα. 

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. μγ΄ 9 

- 14). 

Τάδε λέγει Κύριος. Πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν 

ἅμα, καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. Τίς 

ἀναγγελεῖ ταῦτα; Ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀκουστὰ ποιήσει 

ὑμῖν; Ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ 

δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ μοι 

μάρτυρες καὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός καὶ ὁ 

παῖς μου, ὃν ἐξελεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ 

συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι.  Ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο 
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ἄλλος Θεός καὶ μετ’ ἐμὲ οὐκ ἔσται. Ἐγὼ ὁ Θεός καὶ οὐκ 

ἔστι πάρεξ ἐμοῦ ὁ σῴζων. Ἐγὼ ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, 

ὠνείδισα καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑμῖν Θεὸς ἀλλότριος. Ὑμεῖς ἐμοὶ 

μάρτυρες καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός. Ἔτι ἀπ' ἀρχῆς ἐγώ 

εἰμι καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν μου ἐξαιρούμενος· 

ποιήσω καὶ τίς ἀποστρέψει αὐτό; Οὕτω λέγει Κύριος ὁ 

Θεός, ὁ λυτρούμενος ἡμᾶς, ὁ Ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ. 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. γ΄ 1 - 

9). 

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ καὶ οὐ μὴ ἅψηται 

αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων 

τεθνάναι καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ 

ἀφ' ἡμῶν πορεία σύντριμμα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ 

γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν 

ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα 

εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς καὶ 

εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ· ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ 

ἐδοκίμασεν αὐτούς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας 

προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 

ἀναλάμψουσιν καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ 

διαδραμοῦνται· κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν 

καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ 

πεποιθότες ἐπ’ Αὐτῷ, συνήσουσιν ἀλήθειαν καὶ οἱ 

πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν Αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ 

ἔλεος ἐν τοῖς Ὁσίοις Αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς 

ἐκλεκτοῖς Αὐτοῦ. 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ε΄ 15 - 

στ΄ 3). 

Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς 

αὐτῶν παρὰ Ὑψίστου. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον 

τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς 

Κυρίου· ὅτι τῇ δεξιᾷ Αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς καὶ τῷ 
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βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν τὸν 

ζῆλον Αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν 

ἐχθρῶν· ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ 

περιθήσεται κόρυθα, κρῖσιν ἀνυπόκριτον˙ λήψεται 

ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα˙ ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον 

ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν˙ συνεκπολεμήσει δὲ Αὐτῷ ὁ 

κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι 

βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου, τῶν 

νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ 

πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι˙ ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν 

ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως˙ 

ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαίλαψ 

ἐκλικμήσει αὐτούς καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει 

θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε˙ 

μάθετε δικασταὶ περάτων γῆς˙ ἐνωτίσασθε οἱ 

κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις 

ἐθνῶν˙ ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ 

δυναστεία παρὰ Ὑψίστου.  

 

Εἰς τήν Λιτήν, Ἰδιόμελα. Ἦχος α΄. 

Τήν πυξίδα τῆς ψυχῆς σου ἐπιμελῶς στρέψας, 

Ἑλλάδιε,* πρός τό βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως* 

ἰσαγγέλως ἐπί γῆς ἐπολιτεύσω* καί σοφῶς ἐποίμανας 

τήν λαχοῦσάν σοι ποίμνην·* αἵμασιν οὖν μαρτυρίου 

σφρα-ίσας τήν σήν θεοφιλή ποιμαντορίαν* ἀθλητικῶς 

μετέστης πρός νομάς αἰωνίους,* ἔνθα Χριστῷ 

πρεσβεύεις ὑπέρ τῶν τιμώντων* τήν ἀεισέβαστον 

μνήμην σου.  

Ἦχος β΄. 

Ἱερουργήσας τό Εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης λόγοις 

καί πράξεσι,* τῆς ἄνωθεν σοφίας μυσταγωγός 

ἀπεφάνθης, Ἑλλάδιε·* σύ γάρ εὐτόλμως ὁμολογήσας 
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τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα τοῦ Κυρίου,* αἰκισμούς 

πολυωδύνους καθυπέμεινας ἄχρι τέλους·* λαβών ὅθεν 

τό δηνάριον τῆς ἀγήρω εὐφροσύνης,* οὐρανόθεν 

ἐποπτεύεις τούς σέ μακαρίζοντας* καί Κυρίῳ 

πρεσβεύεις ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Ἦχος γ΄. 

Τήν ἱεροπρεπῆ σου πολιτείαν ἐκόσμησας, 

Ἑλλάδιε,* μαργαρίταις τῶν ἀθλητικῶν σου 

παλαισμάτων·* ἐκδώσας γάρ σεαυτόν πόνοις 

ἀνυποίστοις,* ὡς σφάγιον ἐτύθης ὑπέρ τῆς τοῦ Κυρίου 

ἀγάπης·* κληρονόμος οὖν τῶν ἡτοιμασμένων ἀγαθῶν 

γενόμενος,* ἀδιαλείπτως Χριστῷ πρεσβεύεις ὑπέρ 

σωτηρίας τοῦ κόσμου* καί τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐξαιρέτως 

οἰκούντων,* τῶν τιμώντων ἐν ὕμνοις τήν ἀεισέβαστον 

μνήμην σου. 

Ἦχος δ΄. 

Ὡς ἀπλανής οἰακοστρόφος τῆς νηός τῆς τοῦ 

Χριστοῦ Ἐκκλησίας,* σταθηρῶς ἐκυβέρνασας αὐτήν 

πρός εὔδιον σωτηρίας λιμένα,* Ἑλλάδιε παναοίδημε·* 

καρτερίᾳ γάρ αἰκισμῶν καί βασάνων* ἐν τοῖς 

ποιμαντικοῖς σου πόνοις,* τούς ἀπίστους 

ἐθριάμβευσας* καί πιστῶν τά συστήματα 

κατηύφρανας·* κομισάμενος ὅθεν τό τῆς νίκης διάδημα 

παρά τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,* πᾶσιν εὐχαῖς σου 

παρέχεις* Αὐτοῦ τό μέγα καί πλούσιον ἔλεος.  

Δόξα. Ὁ αὐτός. 

Τόν ἐν ἱεροάθλοις θεοειδῆ Ἑλλάδιον,* τόν 

ὑπομείναντα αἰκισμούς ἀνυποίστους καί θάνατον,* διά 

τήν τοῦ πολυελέου Χριστοῦ ἀγάπην,* τοῖς μύροις τῶν 

ἡδυπνεύστων ᾀσμάτων ῥάνωμεν·* οὗτος γάρ Ἀγγέλοις, 

Ἱεράρχαις καί Μάρτυσι συναγαλλόμενος,* ἀπαύστως 
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Χριστῷ πρεσβεύει ἡμῖν διδόναι* τῶν ἐμπταισμένων 

ἄφεσιν καί θεῖον ἔλεος.  

Καί νῦν. Θεοτοκίον.  

Ἐκ παντοίων κινδύνων τούς δούλους Σου… 

 

Εἰς τόν Στίχον. Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις, ἀσκητικῶν. 

Χαίροις, Ἱεραρχῶν παμφαές* καί φωτοφόρον* 

ἄστρον, μάκαρ Ἑλλάδιε,* ἀκτῖσι σοῦ μαρτυρίου* ὁ 

καταυγάσας φαιδρῶς* πᾶσαν οἰκουμένην* σέ 

γεραίρουσαν·* σεπτέ ἱερόαθλε,* φερωνύμως ἀείποτε* ὁ 

περισκέπων* αῆς Ἑλλάδος τά πέρατα,* ἧς τά σύνορα* 

ὡς φρουρός ἀξιόμαχος* καί φύλαξ ἀπροσμάχητος* 

φυλάττεις, μακάριε,* καί ἀσινῆ ἐκ μανίας* ἥνπερ τηρεῖς 

καί κακότητος* αὐτῆς ἐπιβούλων* καί ἐχθρῶν τῶν 

μισοχρίστων,* σεβασμιώτατε.  

Στ. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθίσει καί ὡσεί κέδρος ἡ ἐν 

τῷ Λιβάνῳ πλυθηνθήσεται. 

Χαίροις, ὁ θείᾳ νεύσει χρισθείς* Ἀρχιερεύς τῆς 

Ἐκκλησίας, Ἑλλάδιε,* ὁ ἔμπλεως τῆς σοφίας* τοῦ 

παναγάθου Θεοῦ,* Οὗ τήν θείαν κλῆσιν ὡμολόγησας* 

τρανῶς καί ὑπέμεινας* αἰκισμούς τε καί θάνατον,* ἵνα 

πρός λήξεις* ἀϊδίου τερπνότητος* καί λαμπρότητος* 

ὑπέρ λόγον καί ἔννοιαν* φθάσῃς, θεοφορούμενε* 

ποιμήν τῆς ἀγέλης σου* καί σταθηρέ κατευθῦντορ* 

αὐτῆς πρός δόξαν ἀτέλεστον* καί θείους λειμῶνας* 

χαρμονῆς καί αἰωνίου* ἀγαλλιάσεως. 

Στ. Οἱ Ἱερεῖς Σου, Κύριε,ἐνδύσονται δικαιοσύνην καί 

οἱ Ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται. 

Μνήμην, τήν ἱεράν σου λαμπρῶς* ἐπιτελοῦντες,* 

Ἀθλοφόρε Ἑλλάδιε,* οἱ δῆμοι τῶν Ὀρθοδόξων* καί 

ἐξαιρέτως χοροί* εὐλαβῶς οἰκούντων, πανσεβάσμιε,* 

Ἑλλάδος εἰς πέρατα,* ἐκ ψυχῆς ἀνακράζομεν* μυχίων, 
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μάκαρ,* Ἱεράρχα θεσπέσιε* καί ἀήττητε* Ἀθλητά τοῦ 

Παντάνακτος,* ῥῦσαι δεινῆς στενώσεως,* ἐχθρῶν 

ἐπιθέσεως* τῶν ὀρατῶν καί ἁπάντων* τῶν ἀοράτων, 

στεῤῥόψυχε,* ἀνάγκης καί βλάβης,* φθόνου, μίσους καί 

μανίας* τούς ἀνυμνοῦντάς σε. 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Ποιμαντικοῖς ἀγῶσι τόν ἐκλάμψαντα* καί 

μαρτυρικοῖς φοινιχθέντα αἵμασιν,* ᾀσματικοῖς 

ἐπαίνοις ἐυφημήσωμεν,* Ἑλλάδιον τόν εὔψυχον·* οὗτος 

γάρ ὡς φοῖνιξ ὑψίκομος* ποιμαντικῶν ἀρετῶν καί 

ἀγάπης,* μαρτυρικήν καρποφορίαν ἐξήνεγκε τῇ τοῦ 

Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ·*  καί νῦν τῶν ἀκηράτων ἀπολαύων 

ἀγαθῶν ἐν πόλῳ,* ἀδιαλείπτως πρεσβεύει ὑπέρ τῶν 

τιμώντων * μνήμην αὐτοῦ τήν πανσεβάσμιον. 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

Δέσποινα, πρόσδεξαι… 

 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, 

 

 Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τόν Συνάναρχον 

Λόγον. 

Ἐξ ἐχθρῶν ἐπιβούλων Ἑλλάδα λύτρωσαι, τήν σέ 

τιμῶσαν ἐκθύμως, Ἱερομάρτυς στεῤῥέ, εὐσεβείας 

ἐγκαλλώπισμα, Ἑλλάδιε, πᾶσιν ὁ νέμων δαψιλῶς, τά 

ἐλέη τοῦ Θεοῦ, πρεσβείαις σου τοῖς ἀόκνοις, 

παντελεήμονος Λόγου, Θεοῦ Ὑψίστου, ἐνθεώτατε.  

Θεοτοκίον.  

Χαῖρε, πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος… 

 

 

Ἀπόλυσις. 
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ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ 

Μετά την α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α΄. Τον 

τάφον Σου, Σωτήρ. 

Ἑλλάδιε σοφέ,* θεῖε ἱεροφάντορ,* ἱδρώτων σου 

ῥοάς,* ὁ συμμίξας ἐκθύμως* αἱμάτων σου χεύμασι,* μή 

ἐλλίπῃς ἀείποτε* δοῦναι ἅπασι* τοῖς σέ λαμπρῶς 

εὐφημοῦσιν* ἐν τοῖς πέρασι τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος* 

ἰσχύν καί ὑγίειαν.  

Δόξα. Τό αὐτό. Καί νῦν. Θεοτοκίον.  

Ἐλέους ποταμέ,* Παναγία Παρθένε,* ἁγίασον 

ἡμᾶς* προστασίας Σου ῥεῖθροις* τούς Σέ 

μακαρίζοντας* εἰς αἰῶνα τόν ἅπαντα* καί γεραίροντας* 

τοῦ Ἑλλαδίου τήν μνήμην* τοῦ στεῤῥόφρονος* 

Ἱερομάρτυρος, Μῆτερ* Ὑψίστου φιλόστοργε. 

 

Μετά τήν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχύ 

προκατάλαβε. 

Ἀλκίφρον Ἑλλάδιε,* ἱεροάθλων κρηπίς,* 

Μαρτύρων ἀμάρυγμα*  καί φέγγος Ἱεραρχῶν* 

φωσφόρων, ἱκέτευε* τόν ἐνισχύσαντά* σε ἐν ταῖς 

μάχαις τοῦ βίου,* πέμψαι τοῖς τιμῶσι σε* φερωνύμως 

Ἑλλάδι* ἰσχύν αὐτῆς τροπῶσαι ἐχθρῶν,* μάκαρ, τό 

φρύαγμα. 

Δόξα. Τό αὐτό. Καί νῦν. Θεοτοκίον.  

Ἡ ξένως βαστάσασα* ἐν τῇ ἀγκάλῃ τῇ Σῇ* 

Χριστόν, τόν Θεάνθρωπον,* Θεογεννῆτορ Σεμνή,* 

πανύμνητε Δέσποινα,* δέξαι καί τούς τιμῶντας* 

Ἑλλαδίου τήν μνήμην,* ἐν τῆ πεπλατυσμένῃ* ἐξ 

ἀγάπης ἀγκάλῃ* τῇ Σῇ καί ῥῦσαι πάντας δεινῶν* τούς 

ἀνυμνοῦντας Σε. 
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Μετά τόν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Την 

ὡραιότητα. 

Συνόρων φύλακα* Ἑλλάδος μέλψωμεν* 

περιπολεύοντα* καί ἐκδιώκοντα* τούς ἐπιβούλους τῆς 

αὐτῆς θεόθεν ἐλευθερίας,* θεῖον ἱερόαθλον* 

μελιῤῥύτοις μελίσμασι,* εἰληφότα ἄφθονον* χάριν, τῷ 

Παντοκράτορι* πρεσβεύειν ὑπέρ πάντων βοώντων·* 

χαῖρε, Ἑλλάδιε τρισμάκαρ. 

Δόξα. Τό αὐτό. Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

Τήν σκοτισθεῖσάν μου* ψυχήν καταύγασον* φωτί 

τῆς χάριτος* τοῦ θείου τόκου Σου,* ἁγνή Παρθένε 

Μαριάμ,* ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων* καί ἀχλύν 

ἀπέλασον* τῶν ἀπείρων πταισμάτων μου,* ὅπως εὕρω 

ἔλεος* ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς Κρίσεως* καί πόθῳ ἀσιγήτως βοῶ 

Σοι·* χαῖρε, ἡ Κεχαριτωμένη. 

 

Οἱ Ἀναβαθμοί· το α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 

 

Προκείμενον. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καί ὡσεί 

κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. 

Στ. Οἱ Ἱερεῖς Σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καί 

οἱ Ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται. 

Εὐαγγέλιον Μαρτυρικόν (ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν, 

κεφ. ιβ΄ 8 – 12). 

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· πᾶς ὅς ἄν 

ὁμολογήσῃ… 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαλμός. 

 

Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου… 

Καί νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου… 

 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός… 
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Τόν καταλαμπόμενον μαρμαρυγαῖς τῆς Ἁγίας 

Τριάδος* καί φωτοβόλοις αὐτοῦ διδάγμασι φωτίζοντα 

τά πέρατα,* Ἑλλάδιον, τόν σεπτόν Ἱερομάρτυρα,* 

ὑμνήσωμεν ἐν κατανύξει βοῶντες·* ὡς φωτός τοῦ 

τρισηλίου ἀπαύγασμα,* φώτισον τάς καρδίας τῶν 

ὕμνοις τιμώντων σε* καί ζόφωσιν ἡμῶν παθῶν*  καί 

θλίψεων ἀπέλασον πρεσβείαις σου,* τῶν πόθῳ 

μεγαλυνόντων τά σά κατορθώματα. 

 

Εἶτα, οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου, 

οὗ ἡ ἀκροστιχίς· Ἑλλάδιον τιμῶμεν Ἑλλάδος οἱ 

παῖδες. Χ. Μ.  

ᾨδή α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω το στόμα μου.  

Ἑλλάδιον, ἄριστον* Ἱερομάρτυρα μέλψωμεν,* ὡς 

ὄλβον πολύτιμον* τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ*  καί 

ἀτίμητον* ἀδάμαντα ἀνδρείας* καί σάπφειρον 

πίστεως* πάντες γηθόμενοι. 

 

Λαμπάς ὁσιότητος*  καί καρτερίας ἐν σκάμμασιν,* 

Ἑλλάδιε πάνσοφε,* στεῤῥοψυχίας βολαῖς* 

κατηγλάϊσας* τῶν εὐσεβῶν χορείας* καί πᾶσαν τήν 

ποίμνην σου,* Μάρτυς, τήν ἔλλογον. 

 

Λαμπόμενος χάριτι* παντελεήμονος Κτήσαντος* 

σκοτίαν, Ἑλλάδιε,* δεινήν εἰδώλων λατρῶν* 

ἀπεδίωξας* και ἦμαρ εὐσεβείας* ἀνέτειλας ποίμνῃ 

σου,* πανιερώτατε. 

Θεοτοκίον. 

Ἀπήρανδρε Δέσποινα,* Χριστόν ἡμῖν καθιλέωσαι,* 

Υἱόν Σου τόν πάνσεπτον,* τοῖς Σέ ὑμνοῦσι λαμπρῶς* 

καί τά σκάμματα* τοῦ θείου Ἑλλαδίου* ἐκθύμως 

δοξάζουσιν* ὕμνοις ἐμπρέπουσι. 
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ᾨδή γ΄. Τούς Σούς ὑμνολόγους. 

Δικαίως τόν βίον διανύσας,* σωφρόνως, Ἑλλάδιε 

σεπτέ,* καί εὐλαβῶς ἀρχέτυπον* τοῖς πᾶσιν ἁγιότητος* 

ἐδείχθης, ἱερόαθλε,* Χριστοῦ κρηπίς θείας πίστεως. 

 

Ἱλέωσαι Κύριον ὑψόθεν* ἡμῖν τοῖς τιμῶσι σε 

λαμπρῶς,* Ἑλλάδιε πανεύφημε,* Ἱεραρχῶν ὑπόδειγμα* 

καί ἐξαιρέτως, ὄλβιε,* Ἑλλάδι μακαριζούσῃ σε. 

Οὐράνιε ἄνθρωπε ἀφθόνως* ἰσχύν ἐκ Θεοῦ 

λαβών, ἐχθρῶν* ἐπάτησας τό φρύαγμα*  καί ὅπλοις τῆς 

ἐνστάσεως,* Ἑλλάδιε, κατέτρωσας* τούς, φεῦ, τά 

εἴδωλα σέβοντας. 

Θεοτοκίον. 

Ναέ τοῦ Θεοῦ ἡγιασμένε,* ναούς ὁσιότητος ἡμᾶς* 

ἀνάδειξον τούς ᾄσμασιν* πιστῶς ἀνευφημοῦντάς Σε* 

καί μνήμην μεγαλύνοντας* τοῦ Ἑλλαδίου τοῦ μάκαρος. 

 

 Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 

Θεοτίμητε Ἱερομάρτυς, * τρόπων μέτοχος τῶν 

Ἀποστόλων* καί αὐτῶν ὀφθείς τῶν θρόνων διάδοχος,* 

εἰς θεωρίας σεπτῆς σου ἐπίβασιν,* πολυωδύνους αἰκίας 

ὑπήνεγκας·* ὅθεν ἤθλησας, Ἑλλάδιε, ὡς ἀσώματος*  

καί στέφος ἀϊδίου δόξης εἴληφας. 

Δόξα. Τό αὐτό. Καί νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀχειρότευκτε ναέ Ὑψίστου,* παντευλόγητε 

Θεογεννήτορ,* τούς οἰκέτας Σου ναούς ἀγαθότητος*  

καί σωφροσύνης ἀνάδειξον, Δέσποινα,* ἀεί Σῇ χάριτι 

πόθῳ προστρέχοντας*  καί τήν ἄμετρον ὑμνοῦντας τῶν 

θαυμασίων Σου* πληθύν καί προστασίαν καί 

συμπάθειαν. 
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ᾨδή δ΄. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ. 

Τούς τιμῶντας σου τήν μνήμην, θεοφόρε 

Ἑλλάδιε,* καί ἀνευφημοῦντας* τά μαρτυρικά σου 

παλαίσματα,* τῆς οὐρανίου εὐκλείας καταξίωσον,* 

ἱερόαθλε,* ἧς κληρονόμος γεγένησαι. 

 

Ἱλεούμενος μή παύσῃ* τόν εὐΐλατον Κύριον,* 

δῆμοις Ὀρθοδόξων* τῆς Ἑλλάδος, μάκαρ Ἑλλάδιε,* τῆς 

ἐκτελούσης σήν μνήμην τήν ἐτήσιον* ὕμνοις πρέπουσι* 

καί μελιῤῥύτοις μελίσμασι. 

 

Μάρτυς ἄριστε καί σῶφρον,* Ἱεράρχα Ἑλλάδιε,* 

τοῖς ποιμαντικοῖς σου* πόνοις ὁ λαμπρύνας σοῖς 

αἵμασι,* μή διαλίπῃς δεόμενος τοῦ Κτίσαντος* πέμψαι 

ἅπασιν* Αὐτοῦ τό πλούσιον ἔλεος. 

Θεοτοκίον. 

Ὡς μυράλειπτρον ἁγνείας* Σέ ὑμνοῦμεν 

ἡδύπνευστον,* Κεχαριτωμένη,* Μῆτερ τοῦ Ὑψίστου καί 

σπεύδοντες* τῇ ἀῤῥαγεῖ προστασία Σου ἑκάστοτε,* 

μεγαλύνομεν* τήν πρός ἡμᾶς Σου συμπάθειαν. 

 

ᾨδή ε΄. Ἐξέστη τά σύμπαντα. 

Μαρτύρων διάκοσμε,* θεοειδές Ἑλλάδιε,* ὁ 

φρουρών ἀεί καί ἐποπτεύων* Ἑλλάδος πλάτη* τῆς 

Ὀρθοδόξου, ἐχθρῶν* μανίαν κατάστειλον ταχύ* κατ’ 

αὐτῆς, δεήσεων* σῶν θερμοῖς ὅπλοις, ἔνδοξε. 

 

Ἐλάμπρυνας σκάμμασιν* ἀρίστου σου ἀθλήσεως* 

τῆς Ἱερωσύνης τήν στολήν σου,* ἤν φέρων, Μάρτυς,* 

πεφοινιγμένην ῥοαῖς* αἱμάτων σου θείων, εἰς νομάς* 

οὐρανῶν, Ἑλλάδιε* θαυμαστέ, εἰσελήλυθας. 



[16] 
 

Νικήτωρ, Ἑλλάδιε,* φανείς ἐν τοῖς ἀγῶσί σου* κατ’ 

ἐχθρῶν τά εἴδωλα σεβόντων* καί θριαμβεύσας* τόν 

παλαιόν πτερνιστήν* ἀμέμπτῳ σου βίῳ, Ἀθλητά,* νίκης 

στέφος εἴληφας* ἀϊδίου λαμπρότητος. 

Θεοτοκίον. 

Ἐίσκεψαι, Δέσποινα,* ψυχήν τήν ἀσθενοῦσάν μου* 

καί λιτῶν φαρμάκῳ Σου ἐνθέων* θεράπευσόν μου* 

αὐτῆς οὐλάς, Ἀγαθή,* ἰάτειρα ὥσπερ ταχινή* πάντων 

δεομένων σου* καί λαμπρῶς ἀνυμνούντων Σε.  

 

ᾨδή στ΄. Τήν θείαν ταύτην. 

Λαμπάς Χριστοῦ ἀγαθότητος,* Ἑλλάδιε, φωτίζεις 

τά πέρατα* τοῖς ἀμαρύγμασι* τῆς θεαυγοῦς πολιτείας 

σου* καί τῆς ποιμαντορίας* τῆς φιλοθέου σου. 

 

Λιμήν πλεόντων ἀχείμαστος* καί τῶν 

θαλαττευόντων γαλήνιος* ὅρμος, Ἑλλάδιε,* ὀφθείς 

κατηύθυνας ἅπαντας* πρός θέωσιν τούς πίστει* σοί 

καταφεύγοντας. 

 

Ἀξίως πάντες τιμῶμεν σε,* ὡς πίστεως κοσμήτορα 

πάνσεπτον* σέ ἱκετεύομεν·* εἰρήνην βράβευσον 

ἄνωθεν* Ἑλλάδι σε τιμῶσι* λαμπρῶς, Ἑλλάδιε.  

Θεοτοκίον. 

Δυνάμει Σοῦ τῶν δεήσεων* διάσωσον ἐκ πάσης 

κακώσεως* τοῦ πολεμήτορος,* τούς εὐθαρσῶς 

μεγαλύνοντας* Σέ ὡς φρουρόν καί σκέπην* πιστῶν, 

Μητρόθεε. 

 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ. 

Ἱερομάρτυς εὐσταλές, σεβασμιώτατε,* ὁ αἰκισμούς 

καθυπομείνας γενναιότατα* ὑπέρ ποίμνης σου 
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ἐλλόγου, Καλόν Ποιμένα,* Ἰησοῦν,* σῇ ποιμασίᾳ 

ἐκμιμούμενος* καί ἐνδόξῳ μαρτυρίῳ σου, πανεύφημε·* 

ὅθεν κράζομεν·* χαίροις, μάκαρ Ἑλλάδιε. 

 

Ὁ Οἶκος. 

Ἄνωθεν ἐπευλόγει σέ τιμῶσαν Ἑλλάδα, Ἑλλάδιε, 

Μαρτύρων ἀκρότης καί διάκοσμε Ἱεραρχῶν, σήν 

ἐκδεχομένην ἀκλινῶς εὔνοιαν καί φρούρει τούς ἐν 

ᾄσμασι τερπνοῖς σοι ἐκβοῶντας ταῦτα· 

Χαῖρε, τό κλέος τῶν Ἀθλοφόρων· 

χαῖρε,  τό εὖχος Ἱεροάθλων. 

Χαῖρε, σῆς ἀγέλης ἰθύντωρ πρός θέωσιν· 

χαῖρε,  τῆς σῆς ποίμνης πυξίς πρός τελείωσιν. 

Χαῖρε, ὅτι καθυπέμεινας άνυποίστους αἰκισμούς· 

χαῖρε,  ὅτι πάντας ᾔσχυνας σῇ ἐνστάσει τούς 

ἐχθρούς. 

Χαῖρε, ὅτι φυλάττεις φερωνύμως Ἑλλάδα· 

χαῖρε,  ὅτι ἀνάπτεις τῆς ἀθλήσεως δᾶδα. 

Χαῖρε, Μαρτύρων θεῖον ἀγλάϊσμα· 

χαῖρε,  εἰδώλων πλάνης τό σύντριμμα. 

Χαῖρε, λαμπτήρ τῶν Ἱερομαρτύρων· 

χαῖρε,  πρηστήρ τῶν ἐχθρῶν τῶν ἀνόμων. 

Χαίροις, μάκαρ Ἑλλάδιε. 

 

Συναξάριον. 

 

Τῇ κζ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου 

Ἱερομάρτυρος Ἑλλαδίου.  
Στίχοι· 

Ἑλλάδι πέμψον, Ἑλλάδιε, ἐλέη 

Χριστοῦ ἐλεήμονος, Ἱερομάρτυς. 

Αἵμασι μαρτυρίου χάριν παρέχειν,  
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Ἑλλάδιε, Χριστοῦ εἴληφας ἐλέη. 

Ταῖς αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, 

ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

 

ᾨδή ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 

Οὐ παυόμεθα* ὑμνεῖν τήν σήν ἐνάθλησιν,* στερρέ 

Ἑλλαδιε,* καί ἐκβοᾶν μυστικῶς·* Ἑλλάδα περίσκεπε 

καί φρούρει πάντοτε* τῇ σῇ χάριτι,* Ἱερομάρτυς 

ἔνδοξε,* καί πρό Κτίστην παῤῥησία. 

 

Στῦλε ἄσειστε* ἀνδρείας καί σεμνότητος,* 

πιστούς, Ἑλλάδιε,* ὑμνοῦντας σήν ἀκραιφνῆ* καί  

ἄμεμπτον βιωσιν σύν τοῖς καμάτοις σου* ἐναθλήσεως* 

ἀρίστης, μάκαρ, στήριζε* καί ἁγίαζε λιταῖς σου. 

 

Ὄμβροις θείων σου* αἱμάτων κατεφοίνιξας* 

ἱερωσύνης σου* στολήν, Μαρτύρων βαλβίς* τῆς 

πίστεως ἄσειστε* καί χαίρων ἔδραμες* πρός 

σκηνώματα* τῶν οὐρανῶν, Ἑλλάδιε,* συνεφραίνεσθαι 

Ἀγγέλοις. 

Θροτοκίον. 

Ἱλαστήριον* τοῦ κόσμου, Μητροπάρθενε,* δεινῆς 

στενώσεως* καί ψυχοκτόνων παθῶν,* Σούς δούλους 

ἐκλύτρωσαι τούς ἀναμέλποντας* προστασίαν Σου* τήν 

ἄγρυπνον καί σκέπην Σου* τήν ἀέναον ἐν βίῳ. 

 

ᾨδή η΄. Παῖδας εὐαγεῖς. 

Πάντιμε κοσμῆτορ εὐσεβείας,* Ἑλλάδιε, Ἱεράρχα 

παναοίδημε,* μαρτυρίου σκάμματα* ἤνυσας ὡς 

ἄσαρκος* περιφρουρῶν τήν ποίμνην σου,* μάκαρ, τήν 

ἔλλογον,* ἐκ πλάνης τῶν λατρῶν τῶν εἰδώλων,* 

σέβοντας τούς λίθους* τούς ἀναίσθητους, οἴμοι! 
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ᾌσμασί σε στέφοντες εὐήχοις,* Ἑλλάδιε, 

στεφηφόρε ἱερόαθλε,* ἄγομεν τήν μνήμην σου* νῦν τήν 

ἀεισέβαστον* καί καθηκόντως κράζομεν·* 

πανιερώτατε, μή παύσῃ φερωνύμως φυλάσσων* τήν 

προσφεύγουσάν σοι* Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα. 

 

Ἴσθι τῆς Ἑλλάδος παραστάτης* ἐν πάσαις τῆς 

Ἱστορίας περιστάσεσι,* θευαγές Ἑλλάδιε,* μάκαρ 

ἱερόαθλε,* καί πάντων τῶν τιμώντων σε* φρουρός 

ἀνύστακτος,* Ποιμένων καί Μαρτύρων φαιδρότης,* ὁ 

κοσμήτωρ πάσης* Χριστοῦ τῆς Ἐκκλησίας. 

Θεοτοκίον. 

Δούλων Σου κατεύθυνον τά ἴχνη* πρός τρίβους 

σωτηριώδους ἐπιγνώσεως,* ἄχραντε Μητρόθεε,* 

εὐσεβῶν ἰθύντειρα* πρός ἀφθαρσίας δώματα* καί πρός 

σκηνώματα* ἀλήκτου εὐφροσύνης, πρεσβείαις* τοῦ 

ἱεροάθλου,* πανσόφου Ἑλλαδίου. 

 

ᾨδή θ΄. Ἅπας γηγενής. 

Εὔφρανον ἡμᾶς* τούς σέ μακαρίζοντας* λαμπρῶς, 

Ἑλλάδιε,* ὡς Ἱερομάρτυρα* στεῤῥόν καί βάθρον* 

Χριστοῦ τῆς πίστεως,* βοῶμεν, ἀδιάσειστον* καί 

ἱκετεύομεν·* ῥῦσαι πάντας* ἐχθρικῆς δουλώσεως* καί 

κακίας πιστῶν τά συστήματα.  

 

Στήριζε ἀεί* Ἑλλάδα τιμῶσάν σε* φαιδρῶς, 

Ἑλλάδιε,* βάκτρῳ σῶν δεήσεων* πρός τόν Δεσπότην* 

ἡμῶν καί Κύριον,* τόν ἄγαν εὐσυμπάθητον* καί 

πολυέλεον* καί τά στίφη* σύντριψον σῇ χάριτι* 

ἐπιβούλων αὐτῆς, ἐνθεώτατε. 
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Χαῖρε, Ἀθλητά* Ἑλλάδιε, σέμνωμα* 

περικλεέστατον* Ἐπισκόπων κράζοντες* θερμῶς 

βοῶμεν·* ἡμῖν κατάπεμψον* εὐχαῖς σου ἀδιαλείπτοις 

σου* το θεῖον ἔλεος* τοῦ Ὑψίστου,* πᾶσι προχέοντος* 

οἰκτιρμῶν ποταμούς, καρτερόψυχε.  

 

Θεοτοκίον. 

Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,* πιστῶν καταφύγιον* καί 

παραμύθιον* θλιβομένων, πρόσδεξαι* ἡμῶν δεήσεις* 

καί  ὡς θυμίαμα* αὐτάς ταχύ προσάγαγε* τῷ θείῳ τόκῳ 

Σου* καί Σωτῆρι* πάσης ἀνθρωπότητος,* εὐϊλάτῳ Θεῷ 

καί Παντάνακτι. 

 

Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Στεῤῥόν Ἱερομάρτυρα,* ἐπιφανῆ Ἑλλάδιον,* τόν 

κοσμήσαντα σαπφείροις* Ὑψίστου ὁμολογίας,* ὡς 

φύλακα ἀνύστακτον* Ἑλλάδος εὐφημήσωμεν* καί τάς 

αὐτοῦ ζητήσωμεν* πρεσβείας πρός τόν Δεσπότην* καί 

Πολυέλεον Κτίστην.  

Θεοτοκίον.  

Ἐμπεριστάτων στήριγμα,* σεμνή Θεογεννήτρια,* 

πρεσβείαις τοῦ Ἑλλαδίου,* τοῦ θαυμαστοῦ Ἱεράρχου*  

καί Μάρτυρος, ἐκλύτρωσαι* ἡμᾶς δεινῆς στενώσεως* 

καί τῆς ἀπάτης τοῦ ὄφεως* τοῦ νοητοῦ, Θεοτόκε,* ἡ 

ἀπολύτρωσις Εὔας. 

 

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν στίχους δ΄ καί 

ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ἦχος α΄. 

Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

Πανεύφημε Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ,* Ἱεράρχα ὅσιε,* 

φωτί Χριστοῦ ἐλλαμπόμενος* ἐπώφθης χάριτος* 

αὔγασμα τῆς θείας,* φωταυγές Ἑλλάδιε,* φωτίζον 
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Ὀρθοδόξων συστήματα* τελοῦντα μνήμην σου,* νῦν 

ἐκθύμως τήν πανίερον* μελιῤῥύτοις* ᾠδαῖς τε καί 

ᾄσμασι.  

 

Βασάνων πληθύν καί αἰκισμῶν* χαίρων 

καθυπέμεινας* ὡς ἄλλου πάσχοντος, ἔνδοξε* Μάρτυς 

Ἑλλάδιε·* ὅθεν στεφηφόρος* ἔδραμες πρός δώματα* 

ἀφθίτου ἐν Ἐδέμ ὡραιότητος,* ἵνα σύν τάγμασιν* 

Ἀσωμάτων μέλπεις Κύριον,* εὐσεβέσι* τά γέρα τόν 

νέμοντα. 

 

Ἑλλάδιε μάκαρ, τοῦ Χριστοῦ* μύστα ἱερώτατε,* ὁ 

ἐν σταδίῳ τόν κότινον* νίκης τόν ἄφθιτον* ἐκ χειρῶν 

Κυρίου* τοῦ Θεοῦ δεξάμενος,* Αὐτόν ἐκδυσωπῶν, 

πανεσβάσμιε,* ὑπέρ προσφύγων σου* μή ἐλλίπῃς τῶν 

βοώντων σοι·* χαῖρε, σέλας* τῆς πίστεως πάμφωτον. 

 

Ἑλλάδος τά σύνορα ἀεί* φρούρει τῇ σῇ χάριτι,* 

ἱεροφάντορ Ἑλλάδιε,* Μαρτύρων ἔκτυπον,* καί τῶν 

ἐπιβούλων* στίφη διασκόρπιζε* αὐτῆς ἐχθρῶν ῥομφαίᾳ 

ἀόκνων σου* εὐχῶν, πανύμνητε,* πρός τόν εὔσπλαχνον 

Παντάνακτα* καί ἐλέους* πηγήν τήν ἀστείρευτον.  

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Δεῦτε, πάντες ἐγκωμίων καταστέψωμεν ἄνθεσι* 

τόν ἀήττητον Ἱερομάρτυρα Ἑλλάδιον,* τόν κλεΐσαντα 

τήν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν* ποιναντικοῖς πόνοις καί 

μαρτυρίῳ* καί ἐν κατανύξει αὐτῷ βοήσωμεν·* ἐλαίῳ 

ἡμῶν πλῆσον τάς καρδίας ἄμφω ὑγιείας καί σθένους* 

καί πρεσβείαις σου κατάπεμψον ἡμῖν δαψιλῶς ὑψόθεν,* 

τοῦ εὐϊλάτου Κυρίου τό μέγα καί πλούσιον ἔλεος.  

Καί νῦν. Θεοτοκίον.  

Μακαρίζομέν Σε, Θεοτόκε Παρθένε… 
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Δοξολογία Μεγάλη και Ἀπόλυσις. 

Μεγαλυνάριον. 

Ἔλεος κατάπεμψον σαῖς εὐχαῖς* δαψιλῶς Κυρίου* 

ἐπί πάντας τούς ὑμνητάς* καί τούς ἐξαιρέτως* 

οἰκοῦντας ἐν Ἑλλάδι,* σεπτέ Ἱερομάρτυς,* μάκαρ 

Ἑλλάδιε. 

 

Δίστιχον. 

Ἐχθροῦ ἀπειλῆς Ἑλλάδα τιμῶσαν σε, 

Ἑλλάδιε, ῥῦσαι, βοᾷ Χαραλάμπης. 

 

  
 

  

 


