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[1] 
 

 
ΠΡΑΠΗΠ ΞΟΩΡΖ 

Ἦρνο πι. α' 
 
Ἡ δσὴ ἐλ ηάθῳ, θαηεηέζεο Σξηζηέ, θαὶ 
Ἀγγέισλ ζηξαηηαὶ ἐμεπιήηηνλην 
ζπγθαηάβαζηλ δνμάδνπζαη ηὴλ ζήλ. 
 
Ἡ δσὴ πο ζλῄζθεηο; πο θαὶ ηάθῳ νἰθεῖο; 
ηνῦ ζαλάηνπ ηὸ βαζίιεηνλ ιύεηο δέ, θαὶ ηνῦ 
ᾅδνπ ηνὺο λεθξνὺο ἐμαληζηᾶο. 
 
Κεγαιύλνκέλ ζε, Ἰεζνῦ Βαζηιεῦ, θαὶ 
ηηκκελ ηὴλ Ραθὴλ θαὶ ηὰ Ξάζε ζνπ, δη' ὧλ 
ἔζσζαο ἡκᾶο ἐθ ηο θζνξᾶο. 
 
Κέηξα γο ὁ ζηήζαο, ἐλ ζκηθξῶ θαηνηθεῖο, 
Ἰεζνῦ πακβαζηιεῦ ηάθῳ ζήκεξνλ, ἐθ 
κλεκάησλ ηνὺο ζαλόληαο ἀληζηλ. 
 
Ὁ Γεζπόηεο πάλησλ, θαζνξᾶηαη λεθξόο, θαὶ 
ἐλ κλήκαηη θαηλῶ θαηαηίζεηαη, ὁ θελώζαο ηὰ 
κλεκεῖα ηλ λεθξλ. 
 



[2] 
 

Κεηὰ ηλ θαθνύξγσλ, ὡο θαθνῦξγνο 
Σξηζηέ, ἐινγίζζεο δηθαηλ ἡκᾶο ἅπαληαο, 
θαθνπξγίαο ηνῦ ἀξραίνπ πηεξληζηνῦ. 
 
Ὁ ὡξαῖνο θάιιεη, παξὰ πάληαο βξνηνύο, ὡο 
ἀλείδενο λεθξὸο θαηαθαίλεηαη, ὁ ηὴλ θύζηλ 
ὠξαΐζαο ηνῦ παληόο. 
 
Ἡ Εσὴ ζαλάηῳ, ζαῦκα! Ξο ὁκηιεῖ; Ξο 
ζαλάηῳ θαηαξγεῖηαη ὁ ζάλαηνο; ἐθ ζαλόληνο 
πο πεγάδεη δὲ δσή; 
 
Ὢ ζαπκάησλ μέλσλ! ὢ πξαγκάησλ θαηλλ! 
Ὁ πλνο κνη ρνξεγὸο ἄπλνπο θέξεηαη, 
θεδεπόκελνο ρεξζὶ ηνῦ Ἰσζήθ. 
 
Θαὶ ἐλ ηαθ ἔδπο, θαὶ ηλ θόιπσλ, Σξηζηέ, 
ηλ παηξῴσλ νδακο ἀπεθνίηεζαο· ηνῦην 
μέλνλ θαὶ παξάδνμνλ ὁκνῦ. 
 
Λνεξλ ζπληξέρεη, ζηξαηηλ ἡ πιεζύο, 
Ἰσζὴθ θαὶ Ληθνδήκῳ ζπζηεῖιαί ζε, ηὸλ 
ἀρώξεηνλ ἐλ κλήκαηη ζκηθξ. 
 



[3] 
 

Λεθξσζεὶο βνπιήζεη, θαὶ ηεζεὶο πὸ γλ, 
δσνβξύηα Ἰεζνῦ κνπ ἐδώσζαο, λεθξσζέληα 
παξαβάζεη κε πηθξᾷ. 
 
Ἐλ θαηλῶ κλεκείῳ, θαηεηέζεο Σξηζηέ, θαὶ 
ηὴλ θύζηλ ηλ βξνηλ ἀλεθαίληζαο, 
ἀλαζηὰο ζενπξεπο ἐθ ηλ λεθξλ. 
 
Ἐπὶ γο θαηιζεο, ἵλα ζώζῃο Ἀδάκ· θαὶ ἐλ 
γῆ κὴ εξεθὼο ηνῦηνλ Γέζπνηα, κέρξηο 
ᾅδνπ θαηειήιπζαο δεηλ. 
 
Ὡο βξνηὸο κὲλ ζλῄζθεηο, ἐθνπζίσο Πσηήξ, 
ὡο Θεὸο δὲ ηνὺο ζλεηνὺο ἐμαλέζηεζαο, ἐθ 
κλεκάησλ θαὶ βπζνῦ ἁκαξηηλ. 
 
Γαθξπῤῥόνπο ζξήλνπο, ἐπί ζε ἡἉγλή, 
κεηξηθο ὦ Ἰεζνῦ ἐπηῤῥαίλνπζα, ἀλεβόα· 
πο θεδεύζσ ζε ἱέ; 
 
Λεθξσζέληα πάιαη, ηὸλ Ἀδὰκ θζνλεξο, 
ἐπαλάγεηο πξὸο δσὴλ ηῆ λεθξώζεη ζνπ, λένο 
Πηεξ ἐλ ζαξθὶ θαλεὶο Ἀδὰκ. 
 



[4] 
 

Λνεξαί ζε ηάμεηο, ἠπισκέλνλ λεθξόλ, 
θαζνξζαη δη' ἡκᾶο ἐμεπιήηηνλην, 
θαιππηόκελαη ηαῖο πηέξπμη Πσηήξ. 
 
Ἁπισζεὶο ἐλ μύιῳ, ζπλεγάγσ βξνηνύο· ηὴλ 
πιεπξάλ ζνπ δὲ λπγεὶο ηὴλ δσήῤῥεηνλ, 
πᾶζηλ ἄθεζηλ πεγάδεηο Ἰεζνῦ. 
 
Ὑπὸ γλ βνπιήζεη, θαηειζὼλ ὡο ζλεηόο, 
ἐπαλάγεηο ἀπὸ γο πξὸο νξάληα, ηνὺο 
ἐθεῖζελ πεπησθόηαο Ἰεζνῦ. 
 
Ξξνζθπλ ηὸ Ξάζνο, ἀλπκλ ηὴλ Ραθήλ, 
κεγαιύλσ ζνπ ηὸ θξάηνο Φηιάλζξσπε, δη' 
ὧλ ιέιπκαη παζλ θζνξνπνηλ. 
 
Ἐθνπζίσο Πηεξ, θαηειζὼλ πὸ γλ, 
λεθξσζέληαο ηνὺο βξνηνὺο ἀλεδώσζαο, θαὶ 
ἀλήγαγεο ἐλ δόμῃ παηξηθῆ. 
 
Ὁ ρεηξί ζνπ πιάζαο, ηὸλ Ἀδὰκ ἐθ ηο γο, δη' 
αηὸλ ηῆ θύζεη γέγνλαο ἄλζξσπνο, θαὶ 
ἐζηαύξσζαη βνπιήκαηη ηῶ ζῶ. 
 



[5] 
 

Νἴκνη θο ηνῦ Θόζκνπ! νἴκνη θο ηὸ ἐκόλ! 
Ἰεζνῦ κνπ πνζεηλόηαηε ἔθξαδελ, ἡ 
Ξαξζέλνο ζξελῳδνῦζα γνεξο. 
 
Ὦ Θεὲ θαὶ Ιόγε, ὢ ραξὰ ἡ ἐκή, πο ἐλέγθσ 
ζνπ ηαθὴλ ηὴλ ηξηήκεξνλ λῦλ ζπαξάηηνκαη 
ηὰ ζπιάγρλα κεηξηθο. 
 
Ρίο κνη δώζεη ὕδσξ, θαὶ δαθξύσλ πεγάο, ἡ 
Θεόλπκθνο Ξαξζέλνο ἐθξαύγαδελ, ἵλα 
θιαύζσ ηὸλ γιπθύλ κνπ Ἰεζνῦλ; 
 
Ξόηε ἴδσ Πηέξ, ζε ηὸ ἄρξνλνλ θο, ηὴλ 
ραξὰλ θαὶ ἡδνλὴλ ηο θαξδίαο κνπ; ἡ 
Ξαξζέλνο ἀλεβόα γνεξο. 
 
Θέισλ ὤθζεο Ιόγε, ἐλ ηῶ ηάθῳ λεθξόο, 
ἀιιὰ δῆο, θαὶ ηνὺο βξνηνὺο ὡο πξνείξεθαο, 
ἀλαζηάζεη ζνπ Πσηήξ κνπ ἐγεξεῖο. 
 

Γόμα... 
Ἀλπκλνῦκελ Ιόγε ζε ηὸλ πάλησλ Θεόλ, ζὺλ 
Ξαηξὶ θαὶ ηῶ Ἁγίῳ ζνπ Ξλεύκαηη, θαὶ 
δνμάδνκελ ηὴλ ζείαλ ζνπ Ραθήλ. 
 

Θαὶ λῦλ... 



[6] 
 

Καθαξίδνκέλ ζε, Θενηόθε ἁγλή, θαὶ ηηκκελ 
ηὴλ Ραθὴλ ηὴλ ηξηήκεξνλ, ηνῦ ἱνῦ ζνπ θαὶ 
Θενῦ ἡκλ πηζηο. 
 
Ἡ δσὴ ἐλ ηάθῳ, θαηεηέζεο Σξηζηέ, θαὶ 
Ἀγγέισλ ζηξαηηαὶ ἐμεπιήηηνλην, 
ζπγθαηάβαζηλ δνμάδνπζαη ηὴλ ζήλ. 
 

ΠΡΑΠIΠ ΓΔΡΔΟΑ 
Ἦρνο πι. α' 

 
Ἄμηόλ ἐζηη, κεγαιύλεηλ ζε ηὸλ Εσνδόηελ, 
ηὸλ ἐλ ηῶ Πηαπξῶ ηὰο ρεῖξαο ἐθηείλαληα, θαὶ 
ζπληξίςαληα ηὸ θξάηνο ηνῦ ἐρζξνῦ. 
 
Ἄμηόλ ἐζηη, κεγαιύλεηλ ζε ηὸλ πάλησλ 
Θηίζηελ· ηνῖο ζνῖο γὰξ παζήκαζηλ ἔρνκελ, 
ηὴλ ἀπάζεηαλ ῥπζζέληεο ηο θζνξᾶο. 
 
Ἔθξημελ ἡ γ, θαὶ ὁ ἥιηνο Πηεξ ἐθξύβε, 
ζνῦ ηνῦ ἀλεζπέξνπ θσηὸο Σξηζηέ, ἐλ ηῶ 
ηάθῳ δύληνο λῦλ ζσκαηηθο. 
 
Ἄλσ ζε Πσηήξ, ἀρσξίζησο ηῶ Ξαηξὶ 
ζπλόληα, θάησ δὲ λεθξὸλ ἠπισκέλνλ γ, 
θαζνξληα θξίηηεη λῦλ ηὰ Πεξαθίκ. 



[7] 
 

 
Οήγλπηαη λανῦ, θαηαπέηαζκα ηῆ ζῆ 
Πηαπξώζεη, θξύπηνπζη θσζηξεο Ιόγε ηὸ 
θο, ζνπ θξπβέληνο ηνῦ ἡιίνπ πὸ γλ. 
 
Γο ὁ θαηαξράο, κόλῳ λεύκαηη πήμαο ηὸλ 
γῦξνλ, ἄπλνπο ὡο βξνηὸο θαζππέδπ γλ· ηῶ 
ζεάκαηη δε θξῖμνλ νξαλέ. 
 
Θξλνλ ἱεξόλ, δεῦηε ᾄζσκελ Σξηζηῶ 
ζαλόληη, ὡο αἱ Κπξνθόξνη γπλαῖθεο πξίλ, ἵλ' 
ἀθνύζσκελ ηὸ Σαῖξε ζὺλ αηαῖο. 
 
Κύξνλ ἀιεζο, ζὺ ἀθέλσηνλ πάξρεηο 
Ιόγε· ὅζελ ζνη θαὶ κύξα πξνζέθεξνλ, 
Κπξνθόξνη ζνη ηῶ δληη, ὡο λεθξῶ. 
 
Ἔπηεμελ Ἀδάκ, Θενῦ βαίλνληνο ἐλ 
Ξαξαδείζῳ, ραίξεη δὲ πξὸο Ἅδελ 
θνηηήζαληνο, πεπησθὸο ηὸ πξώελ, θαὶ λῦλ 
ἐμεγεξζείο. 
 
Ράθῳ Ἰσζήθ, ειαβο ζε ηῶ θαηλῶ 
ζπγθξύπησλ, ὕκλνπο ἐμνδίνπο ζενπξεπεῖο, 
ηνῖο ζπκκίθηνηο ζξήλνηο κέιπεη ζνη Πσηήξ. 
 



[8] 
 

Ὄκκα ηὸ γιπθύ, θαὶ ηὰ ρείιε ζνπ πο κύζσ 
Ιόγε; πο λεθξνπξεπο δὲ θεδεύζσ ζε; 
Κεηὰ θξίθεο ἀλεβόα Ἰσζήθ. 
 
Ἥιηνο θαηδξόλ, ἀπαζηξάπηεη κεηὰ λύθηα 
Ιόγε· θαὶ ζῦ δ' ἀλαζηὰο ἐμαζηξάςεηαο, κεηὰ 
ζάλαηνλ θαηδξο ὡο ἐθ παζηνῦ. 
 
Γ ζε πιαζηνπξγέ, πὸ θόιπνπο δεμακέλε 
ηξόκῳ, ζπζρεζεῖζα Πηεξ ηηλάζζεηαη, 
ἀθππλώζαζα λεθξνὺο ηῶ ηηλαγκῶ. 
 
Κύξνηο ζε Σξηζηέ, ὁ Ληθόδεκνο θαὶ ὁ 
Δζρήκσλ, λῦλ θαηλνπξεπο 
πεξηζηείιαληεο, ἀλεβόσλ· θξῖμνλ, ἅπαζα ἡ 
γ. 
 
Πὺ ὡο ὤλ δσο, ρνξεγὸο Ιόγε ηνὺο 
Ἰνπδαίνπο, ἐλ Πηαπξῶ ηαζεὶο νθ 
ἐλέθξσζαο, ἀιι' ἀλέζηεζαο θαὶ ηνύησλ ηνὺο 
λεθξνύο. 
 
Θάιινο Ιόγε πξίλ, νδὲ εἶδνο ἐλ ηῶ πάζρεηλ 
ἔζρεο, ἀιι' ἐμαλαζηὰο πεξέιακςαο, 
θαιισπίζαο ηνὺο βξνηνὺο ζείαηο αγαῖο. 
 



[9] 
 

Ἔδπο ηῆ ζαξθί, ὁ ἀλέζπεξνο εἰο γλ 
θσζθόξνο· θαὶ κὴ θέξσλ βιέπεηλ ὁ ἥιηνο, 
ἐζθνηίζζε κεζεκβξίαο ἐλ ἀθκῆ. 
 
Ἥιηνο ὁκνῦ, θαὶ ζειήλε ζθνηηζζέληεο 
Πηεξ, δνύινπο ελννῦληαο εἰθόληδνλ, νἱ 
κειαίλαο ἀκθηέλλπληαη ζηνιάο. 
 
Ὕπλσζαο κηθξόλ, θαὶ ἐδώσζαο ηνὺο 
ηεζλεηαο, θαὶ ἐμαλαζηὰο ἐμαλέζηεζαο, 
ηνὺο πλνῦληαο ἐμ αἰλνο, Ἀγαζέ. 
 
Ὥζπεξ πειεθάλ, ηεηξσκέλνο ηὴλ πιεπξάλ 
ζνπ Ιόγε, ζνὺο ζαλόληαο παῖδαο ἐδώσζαο, 
ἐπηζηάμαο δσηηθνὺο αηνῖο θξνπλνύο. 
 
Ἥιηνλ ηὸ πξὶλ, Ἰεζνῦο ηνὺο ἀιινθύινπο 
θόπησλ, ἔζηεζελ· αηὸο δὲ ἀπέθξπςαο, 
θαηαβάιισλ ηὸλ ηνῦ ζθόηνπο ἀξρεγόλ. 
 
Θόιπσλ παηξηθλ, ἀλεθθνίηεηνο κείλαο, 
νἰθηίξκνλ, θαὶ βξνηὸο γελέζζαη εδόθεζαο, 
θαὶ εἰο ᾅδελ θαηαβέβεθαο Σξηζηέ. 
 



[10] 
 

Ἤξζε ζηαπξσζείο, ὁ ἐλ ὕδαζη ηὴλ γλ 
θξεκάζαο, ἄπλνπο δ'ἐλ αηῆ νὗηνο 
ζάπηεηαη, ὃ κὴ θέξνπζα ἐζείεην δεηλο. 
 
Ἔθξημελ ἰδώλ, ηὸ ἀόξαηνλ θο ζε Σξηζηέ 
κνπ, κλήκαηη θξππηόκελνλ ἄπλνπλ ηε, θαὶ 
ἐζθόηαζελ ὁ ἥιηνο ηὸ θο. 
 
Ἔθιαηε πηθξο, ἡ παλάκσκνο Κήηεξ ζνπ 
Ιόγε, ὅηε ἐλ ηῶ ηάθῳ ἑώξαθε, ζὲ ηὸλ 
ἄθξαζηνλ θαὶ ἄλαξρνλ Θεόλ. 
 
Λέθξσζηλ ηὴλ ζήλ, ἡ παλάθζνξνο Σξηζηέ 
ζνπ Κήηεξ, βιέπνπζα πηθξο ζνη 
ἐθζέγγεην· κὴ βξαδύλεο ἡ δσὴ ἐλ ηνῖο 
λεθξνῖο. 
 
ᾍδεο ὁ δεῖλνο, ζπλεηξόκαμελ ὅηε ζε εἶδελ, 
Ἥιηε ηο δόμῃο ἀζάλαηε, θαὶ ἐδίδνπ ηνὺο 
δεζκίνπο ἐλ ζπνπδῆ. 
 
Ὕκλνηο ζνπ Σξηζηέ, λῦλ ηὴλ Πηαύξσζηλ θαὶ 
ηὴλ Ραθήλ ηε, ἅπαληεο πηζηνὶ ἐθζεηάδνκελ, 
νἱ ζαλάηνπ ιπηξσζέληεο ζῆηαθῆ. 
 
 



[11] 
 

Γόμα... 
Ἄλαξρε Θεέ, ζπλαΐδηε Ιόγε θαὶ Ξλεῦκα, 
ζθπηξα ηλ Ἀλάθησλ θξαηαίσζνλ, θαηὰ 
πνιεκίσλ ὡο ἀγαζόο. 

Θαὶ λῦλ... 
Ρέμαζα δσήλ, Ξαλακώκεηε ἁγλὴ Ξαξζέλε, 
παῦζνλ Ἐθθιεζίαο ηὰ ζθάλδαια, θαὶ 
βξάβεπζνλ εἰξήλελ ὡο ἀγαζή. 
 
Ἄμηόλ ἐζηη, κεγαιύλεηλ ζε ηὸλ Εσνδόηελ, 
ηὸλ ἐλ ηῶ Πηαπξῶ ηὰο ρεῖξαο ἐθηείλαληα, θαὶ 
ζπληξίςαληα ηὸ θξάηνο ηνῦ ἐρζξνῦ. 

 
ΠΡΑΠIΠ ΡΟΗΡΖ 

Ἠρνο γ' 
 
Αἱ γελεαὶ πᾶζαη, ὕκλνλ ηῆ Ραθῆ ζνπ, 
πξνζθέξνπζη Σξηζηέ κνπ. 
 
Θαζειὼλ ηνῦ μύινπ, ὁ Ἀξηκαζαίαο, ἐλ ηαθ 
ζε θεδεύεη. 
 
Κπξνθόξνη ἦιζνλ, κύξα ζνη Σξηζηέ κνπ, 
θνκίδνπζαη πξνθξόλσο. 
 



[12] 
 

Γεῦξν πᾶζα θηίζηο, ὕκλνπο ἐμνδίνπο, 
πξνζνίζσκελ ηῶ Θηίζηῃ. 
 
Ὡο λεθξὸλ ηὸλ δληα, ζὺλ Κπξνθόξνηο 
πάληεο, κπξίζσκελ ἐκθξόλσο. 
 
Νὕο ἔζξεςε ηὸ κάλλα, ἐθίλεζαλ ηὴλ 
πηέξλαλ,θαηὰ ηνῦΔεξγέηνπ. 
 
Νὕο ἔζξεςε ηὸ κάλλα, θέξνπζη ηῶ Πσηξη, 
ρνιὴλ ἅκα θαὶ ὄμνο. 
 
Ὢ ηο παξαθξνζύλεο, θαὶ ηο 
Σξηζηνθηνλίαο,ηο ηλ πξνθεηνθηόλσλ! 
 
Ὡο ἄθξσλ πεξέηεο,πξνδέδσθελ ὁ 
κύζηεο,ηὴλ ἄβπζζνλ ζνθίαο. 
 
Ρὸλ ῥύζηελ ὁ πσιήζαο, αἰρκάισηνο 
θαηέζηε, ὁ δόιηνο Ἰνύδαο. 
 
Ἰσζὴθ θεδεύεη, ζὺλ ηῶ Ληθνδήκσ, 
λεθξνπξεπο ηὸλ Θηίζηελ. 
 
Εσνδόηα Πηεξ, δόμα ζνπ ηῶ θξάηεη, ηὸλ 
ᾅδελ θαζειόληη. 



[13] 
 

 
Ὕπηηνλ ὁξζα, ἡ Ξάλαγλόο ζε Ιόγε, 
κεηξνπξεπο ἐζξήλεη. 
 
Ὢ γιπθύ κνπ ἔαξ, γιπθύηαηόλ κνπ Ρέθλνλ, 
πνῦ ἔδπ ζνπ ηὸ θάιινο; 
 
ἱὲ Θενῦ παληάλαμ, Θεέ κνπ πιαζηνπξγέ 
κνπ, πο πάζνο θαηεδέμσ; 
 
Ἀλέθξαδελ ἡ Θόξε, ζεξκο δαθξπῤῥννῦζα, 
ηὰ ζπιάγρλα θεληνπκέλε. 
 
Ὦ θο ηλ ὀθζαικλ κνπ, γιπθύηαηόλ 
κνπ Ρέθλνλ, πο ηάθῳ λῦλ θαιύπηῃ; 
 
Ρὸλ Ἀδὰκ θαὶ Δὔαλ, ἐιεπζεξζαη, Κηεξ, κὴ 
ζξήλεη, ηαῦηα πάζρσ. 
 
Γνμάδσ ζνπ ἱέ κνπ, ηὴλ ἄθξαλ 
εζπιαγρλίαλ, ἧο ράξηλ ηαῦηα πάζρεηο. 
 
Ὄμνο ἐπνηίζζεο, θαὶ ρνιὴλ νἰθηίξκσλ, ηὴλ 
πάιαη ιύσλ γεῦζηλ. 
 



[14] 
 

Ἰθξίσ πξνζεπάγεο, ὁ πάιαη ηὸλ ιαόλ ζνπ, 
ζηύιῳ λεθέιεο ζθέπσλ. 
 
Αἱ Κπξνθόξνη Πηεξ, ηῶ ηάθῳ 
πξνζειζνῦζαη, πξνζέθεξόλ ζνη κύξα. 
 
Ἀλάζηεζη, νἰθηίξκνλ, ἡκᾶο ἐθ ηλ 
βαξάζξσλ, ἐμαληζηλ ηνῦ ᾅδνπ. 
 
Ἀλάζηα Εσνδόηα, ἥ ζε ηεθνῦζα Κήηεξ, 
δαθξπῤῥννῦζα ιέγεη. 
 
Ππεῦζνλ ἐμαλαζηλαη, ηὴλ ιύπελ ιύσλ 
Ιόγε, ηο Πε ἁγλο Ρεθνύζεο. 
 
Νξάληαη Γπλάκεηο, ἐμέζηεζαλ ηῶ θόβῳ, 
λεθξόλ ζε θαζνξώζαη. 
 
Ρνῖο πνζ ηε θαὶ θόβῳ, ηὰ πάζε ζνπ 
ηηκζη, πηαηζκάησλ δίδνπ ιύζηλ. 
 
Φξίηηνπζηλ νἱ λόεο, ηὴλ μέλελ θαὶ θξηθηήλ 
ζνπ, Ραθὴλ ηνῦ πάλησλ Θηίζηνπ. 
 
Ἔῤῥαλαλ ηὸλ ηάθνλ, αἱ Κπξνθόξνη κύξα, 
ιίαλ πξσὶ ἐιζνῦζαη. 



[15] 
 

 
Ἀξώκαηα θαὶ κύξα, καζήηξηαη γπλαῖθεο, 
πξνζθέξνπζη ηῶ Ράθῳ. 
 
Ρὸ «ραίξεηε» δ’ ἐθεῖλαη, ἀθνύνπζηλ εζέσο, 
εἰο ἀκνηβὴλ ηλ δώξσλ. 
 
Ρὰ δάθξπα ὡο κύξα, ηῆ ζῆ Ραθῆ 
πξνζθέξεηλ, ἀμίσοόλ κε Πηεξ. 
 
Δἰξήλελ Ἐθθιεζία, ιαῶ ζνπ ζσηεξίαλ, 
δώξεζαη ζ Ἐγέξζεη. 
 

Γόμα... 
Ὦ Ρξηὰο Θεέ κνπ, Ξαηὴξ ἱὸο θαὶ Ξλεῦκα, 
ἐιέεζνλ ηὸλ Θόζκνλ. 
 

Θαὶ λῦλ... 
Ἰδεῖλ ηὴλ ηνῦ ἱνῦ ζνπ, Ἀλάζηαζηλ Ξαξζέλε, 
ἀμίσζνλ ζνὺο δνύινπο. 
 
Αἱ γελεαὶ πᾶζαη, ὕκλνλ ηῆ Ραθῆ ζνπ, 
πξνζθέξνπζη Σξηζηέ κνπ. 
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Δινγεηάξηα Ἦρνο πι. α' 

 
Εὐλογηηὸρ εἶ, Κύπιε, δίδαξόν με ηὰ 

δικαιώμαηά ζος. 
Ρλ Ἀγγέισλ ὁ δκνο, θαηεπιάγε ὁξλ ζε, 

ἐλ λεθξνῖο ινγηζζέληα, ηνῦ ζαλάηνπ δὲ 
Πσηήξ, ηὴλ ἰζρὺλ θαζειόληα, θαὶ ζὺλ ἑαπηῶ 

ηὸλ Ἀδὰµ ἐγείξαληα, θαὶ ἐμ ᾍδνπ πάληαο 
ἐιεπζεξώζαληα. 

 
Εὐλογηηὸρ εἶ, Κύπιε, δίδαξόν με ηὰ 

δικαιώμαηά ζος. 
Ρί ηὰ µύξα, ζπκπαζο ηνῖο δάθξπζηλ, ὦ 
Καζήηξηαη θηξλᾶηε; ὁ ἀζηξάπησλ ἐλ ηῶ 

ηάθῳ Ἄγγεινο, πξνζεθζέγγεην ηαῖο 
Κπξνθόξνηο. Ἴδεηε κεῖο ηὸλ ηάθνλ θαὶ 

ἤζζεηε· ὁ Πσηὴξ γὰξ ἐμαλέζηε ηνῦ 
κλήκαηνο 

 
Εὐλογηηὸρ εἶ, Κύπιε, δίδαξόν με ηὰ 

δικαιώμαηά ζος. 
Ιίαλ πξσΐ, Κπξνθόξνη ἔδξακνλ, πξὸο ηὸ 
κλµά ζνπ ζξελνινγνῦζαη· ἀιι' ἐπέζηε, 
πξὸο αηὰο ὁ Ἄγγεινο, θαὶ εἶπε· ζξήλνπ ὁ 
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θαηξὸο πέπαπηαη, µὴ θιαίεηε, ηὴλ Ἀλάζηαζηλ 
δὲ Ἀπόζηόινηο εἴπαηε. 

 
Εὐλογηηὸρ εἶ, Κύπιε, δίδαξόν με ηὰ 

δικαιώμαηά ζος. 
Κπξνθόξνη γπλαῖθεο κεηὰ µύξσλ ἐιζνῦζαη, 

πξὸο ηὸ κλµά ζνπ Πηεξ ἐλερνῦλην, 
Ἀγγέινπ ηξαλο, πξὸο αηὰο θζεγγνκέλνπ. 
Ρί κεηὰ λεθξλ, ηὸλ δώληα ινγίδεζζε; ὡο 

Θεὸο γὰξ ἐμαλέζηε ηνῦ κλήκαηνο. 
 

Γόμα... Ρξηαδηθὸλ 
Ξξνζθπλνῦκελ Ξαηέξα, θαὶ ηὸλ ηνύηνπ ἱόλ 
ηε, θαὶ ηὸ ἅγηνλ Ξλεῦκα, ηὴλ ἁγίαλ Ρξηάδα, 

ἐλ κηᾷ ηῆ νζίᾳ, ζὺλ ηνῖο Πεξαθίµ, 
θξάδνληεο· ηὸ Ἅγηνο, Ἅγηνο, Ἅγηνο εἶ Θύξηε. 

 
Θαὶ λῦλ ... Θενηνθίνλ 

Εσνδόηελ ηεθνῦζα, ἐιπηξώζσ Ξαξζέλε, 
ηὸλ Ἀδὰµ ἁκαξηίαο, ραξκνλὴλ δὲ ηῆ Δὔᾳ, 

ἀληὶ ιύπεο παξέζρεο, ῥεύζαληα δσο, ἴζπλε 
πξὸο ηαύηελ δέ, ὁ ἐθ ζνῦ ζαξθσζείο Θεὸο 

θαὶ ἄλζξσπνο. 
 

Ἀιιεινύτα, Ἀιιεινύτα, Ἀιιεινύτα Γόμα ζνη 
ὁ Θεόο. (ἐθ γ') 
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ΔΜΑΞΝΠΡΔΗΙΑΟΗΝΛ…ΑΗΛΝΗ…ΚΔΓ. 
ΓΝΜΝΙΝΓΗΑ… 

ΞΔΟΗΦΝΟΑ-ΔΞΑΛΝΓΝΠ-ΞΟΝΦΖΡΔΗΑ –
ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ –ΔΑΓΓΔΙΗΝ-ΑΞΝΙΠΖ 

 
Ήρνο β΄ 

Ὁ εζρήκσλ Ἰσζήθ, ἀπὸ ηνῦ μύινπ θαζειὼλ 
ηὸ ἄρξαληόλ ζνπ Πκα, ζηλδόλη θαζαξᾷ, 
εἰιήζαο θαὶ ἀξώκαζηλ, ἐλ κλήκαηη θαηλῶ 

θεδεύζαο ἀπέζεην. 
 
 

Ὅηε θαηιζεο πξὸο ηὸλ ζάλαηνλ, ἡ δσὴ ἡ 
ἀζάλαηνο, ηόηε ηὸλ ᾅδελ ἐλέθξσζαο, ηῆ 
ἀζηξαπῆ ηο ζεόηεηνο, ὅηε δὲ θαὶ ηνὺο 

ηεζλεηαο ἐθ ηλ θαηαρζνλίσλ ἀλέζηεζαο, 
πᾶζαη αἱ Γπλάκεηο ηλ ἐπνπξαλίσλ ἐθξαύγαδνλ. 

Εσνδόηα Σξηζηὲ ὁ Θεὸο ἡκλ, δόμα ζνη.  
 

 
Ραῖο Κπξνθόξνηο Γπλαημί, παξὰ ηὸ κλκα 

ἐπηζηάο, ὁ Ἄγγεινο ἐβόα. Ρὰ κῦξα ηνῖο ζλεηνῖο 
πάξρεη ἁξκόδηα, Σξηζηὸο δὲ δηαθζνξᾶο ἐδείρζε 

ἀιιόηξηνο. 

  
 



 
 

 
Άγιοσ Γεϊργιοσ - Ροτόντα Θεςςαλονίκθσ (ψθφιδωτό). 

 
 

Ταϊσ : το Παγϊνι, ςτισ επιτφμβιεσ απεικονίςεισ 
ςφμβολο τθσ Ανάςταςθσ και τθσ Ακαναςίασ, ςτα δε 

Βαπτιςτιρια ςφμβολο τθσ κακόδου τθσ Θείασ Χάριτοσ 
ςτον βαπτιηόμενο. 

 
 
 
ημ.  Η επιλογι των φμνων των Εγκωμίων ελιφκθ από 
το βιβλίο ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑ εκδόςεων τθσ 
Αποςτολικισ Διακονίασ Βλζπε περιςςότερα ςχετικά 
περί των Εγκωμίων ςτθ ςελίδα 14-15 του παραπάνω 

βιβλίου. 
 


