
ΑΚΟΛΟΥCΞ>ΙΑ 

ΤΟΥ ΑΚ·ΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ 
Είς τi)ν Ύπεραγίαν Θεοτόκον 

'Εν τφ Έσπεριν<i_i ε!ς τό, Κύριε, Ε:χέχραξα. 

Στιχηρά προσόμοια. Ήχος πλ. β'. 
ν ()λην .Χπcθέμενe>ι . 

Βουλi]ν προαιώνιον, άποκαλύπτων σοι, 
Κόρη, Γαβριr1λ €φέστηκε, σε κατασπαζό
μενος καl φθ-ε,γ,ιόμενος· Χαίρε, γη aσπο
ρε· χαίρε, βάιε aφλεκτε· χαίρε, βάθος δυσ
θ-εώρητον· χαίρε. η γέφυρα , π(.)ος τοί·ς ου
ρανου~ η μετάγουσα, καl η χλίμαξ η με
τάρσιος, 11ν ό Ίιικώβ ΕfJεάσαιο, χαίρε, 
θεία στάμνε τοϋ Μάν .. α· χαίρε λ·ύσις τΤiς 
ι1ρaς χαίρε, ΆΜμ 1] aνάκλισις μετϊι 
σοϋ ό Κύριος. 

Φαίvει μοι ώς aν~'tρωπος, φησίv η i'ί
φfJορος Κόρη, προς τον Άρχιστράτηγον, 
καl πώς φθ·έγγει ρήuαcα ύπερ aνθρωπον; 
Μεc' εμοϋ ί:φης γάρ, τον Θεον ί:σrσΗαι 
καί σκηνώσε ι ν Εν τi'i μήτρα μου· καl πώς 
γενήσομαι, λέγΕ μοι, χωρί0ν ε1'ιρύχωρ@ν, 
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καl τόπος άγιάσμrιτος τοϋ τοίς Χερουβlμ 
επιβαίνοντος; Μ~Ί με δελεάσης &πάτn· ου 
γάρ /!γνων ήδονήν· γάμου ύπάρχω &μύη
τος· πώς ο-Ον παίδα τέξομαι ; 

Θεος δπου βούλεται, νιχίίτnι φύσεως 
τάξις' φησlν ό 'Ασώματος, καl τa {ιπερ 
ι'iνθρωπον διαπράττεται· τοίς Εμοίς πί
στευF, &ληΗέσι ρήμασι . Παναγία ίιπερri· 
μωμε. Ή δε εβόησε· γένοιτο μοι νϋν ώς 
το ρi'jμα σου, καl τέξομαι τον ι'iσαρκον' 
σάρκα έξ Εμοϋ δανεισάμενον, δπως &να
γάγη τον aνθρωπον, ώς μόνος Ι\υνατός, 
είς το &νχaίον &ξίωμα διa τi'jς συγκρά-
σε ως. 

Δ6ςα χαi νuν. Ήχος β' 

Το &π' αl.ώνος Μυστήριον &νακιιΑύιττε
ται σ~1μερον, χαl ό ΥίΟς τοϋ Θεοϋ, Υtος 
&νθρώπου γίνεται, ί:να τοϋ χείρονος με
ταλαβών, μεταδώ μοι τοϋ βελτ ίονος. Έ
ψεύσθη πάλrιι 'Αδ:iμ, καl Θεο, έπι/}υμ11-
σας ού γέγονεν."Ανθρωπος γίνεrαι Θεός, 
i:να Θεον τον 'Αδάμ &περyάσηται. Εv
φραινέσθω η κτίσις χορευέτω η φύσις, 
δτι Ά.;>χάγγελος Παρθένφ, μετά δέους 
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παρίσταται, και τό Χαϊοέ κομίζει, της λύ
πης &ντίθετον. Ό Ι\ιCι σπλάγχνα Ελέους, 
εvανθρωπήσας. Θεός fιμών, δόξα σοι. 

'Λπόσιιχα προσόμοια. Ήχος α'. 
των ούρανίων ταγμάτων 

Τών υύρανίων άψίδων ό Γιιβριήλ κατα
πτάς, tίς Ναζαρέτ έπέστη, πρός Παρ{}ένον Μα
ρίαν, βοών αύτiϊ τι'ί> Χαίρε συλλήψει Υίόν, 
τού ~ Αδr'.ι.μ Uρχαιότερον, τόν ποιητήν τών αL· 
cί.νων καί λυτρωτήν, τών βοώντων σοι. τό Χαί· 
(!ε, 'Αγνή. 

Στίχ. •Άκουσον Θύγατερ καί ίδε, κτλ. 
'Ο Γαβριήλ τ!ί Παρ{}έν<~ · τό •\Jαγγiλιον, έξ 

οuρανοϋ χομίσας, ιlνεβόα τό Χαίρε· συλλ11ψει 
εν γαστρί σου, τόν σοί χωρητόν, καί ~οίς πάσι 
rlχώρητον χαί χυοφόρος ύφ{}ήσει τοϋ έκ Πα
τρός, :::ρό έωσφόρου άνατείλαντος . 

Στίχ. Τό πρόσωπόν σου λιτανεύουσιν. 
'Ο συναίδιος Λόγος τοϋ προανύ.ρχου Πατρός . 

μ11 χωρισt}είς τών ίίνω, νϋν έπέστη τοίς κιίτωι 
δι ίίχραν εύσπλαχνiαν, οίκτον λαβών, τοϋ κα{}' 
ήμί.iς ολισ{}ήματος καί τοϋ 'Αδάμ τήν πτω · 
χείαν ύ.ναλαβών, έμορφώ&η τό άλλότριον . 

Στ ίχ. Πί.iσα 11 γη προσκυνησάτωσάν σοι, 
'Ο έκ Πατρός άϊδίως, καί ε~ Μητρος χ~ο

''ικώς, φανερω{}είς τίί) κόσμι~ ύπεuούσιος Λό· 
γως, μορφήν δούλου λαμβάνει, κάί γi'Ιsτe;ι 
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σάρξ, μή έκστάς της Θεότητος· κσί τόν 'Αδάμ 
άναπλάττει έν τfi γαστρί, της άππόρως συλ· 
λαβούσης αύτόν. 

Δδξα χαί νυν. Ήχος β'. 

Εύαγγελίζετrιι δ Γαβριήλ, τii Κεχrι ρι τω· 
μένn ... σήμέρον. Χαίρε ... Κύριον 'Άχρ rι ντε . 
Έν τψ Όρ~ριρ, ε!ς τό, Θεcς Κupιcις 

'Απολvτίκιον. Ήχος πλ. δ' . 

Το προσrαχ.ι'J€ν μυστικώς λαβών Εν γνώ · 
σει, Εν t'Ϊi σκηνiJ τοϋ Ίωσi)φ σποuδii Ε 
πέστη, ό 'Ασώματος λέγων τfi Άπειρογά· 
μφ. Ό κλίνας τii καταβάσε ι τους ούρα· 
νούς, χωρείται ιiναλλοιώτως δλως Εν σοί· 
δν 'Ι(αt βλέπων Εν μήτρα σου, λαβόντα 
δούλου μορφήν, έξίσταμαι κραυγάζε ιν 
σοι· Χαίρε, Νύμφη &νύμφεuτε . 

Τοϋτο λέγεται έκ τρίτου άργώς κσί μετά 
μέλους . 
Μετά δ έ: τήν πρώτην Στιχολογία\• ψάλλομεν. 

Κοvτάκιον δίχορον. Ήχος πλ. δ ' . 

Tfj iιπεeμάχφ ατρατηyψ τά νικητήeια, ώς 
.3,vτeωθεϊσα τώv δειvώv εiιχαριστήριa. ά-να· 
yράφω αο• ή π6λις 0011, Θεοτ6κε. 'Αλλ' C:.ς 
lχοvσα τό κράτος άπροσμάχητον, έκ .παv· 
τοίω-ν με κιt1δV11ωv έλεv{}έρωσοv, ί'να κeάζω 
αοι· Χαϊe•. Νtιμφη ά,,{ιμφsvτε. 
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EllJ.' οiiΤως, or .. ovς Εξ . 
., Α γyελος πρωτοστάτης, ούρανόθεν ε

πέμφθη, F.ίπείν τϋ Θεnτόκφ το Χαίρε· 
καl σiιν τfι &σωμάτφ φωνfi, σωματούμε· 
νόν σε θεωρών, Κύριε, Εξίστατο, καl ϊ
στατο κραυγάζων προς αύτην τοιαύτα . 

Χαίρε, δι' ής η χ.αρά εκλάμψει· χαίρε, 
δι' ής η &ρά εκλείψει. 

Χαίρε, τοϋ πεσόντος Άδιlμ ή άνάκλι
σις · χ.αίρε, τών δ.-τχρύων τijς Ε\Jας ή λύ
τρωσις. 

Χαίρε, ϋψος δυσανάβατον &νθρωπίνοις 
λογισμοίς· χαίρε βά{}ος δυσθεώρητον καί 
'Αγγέλων δφθαλμοίς. 

Χαίρε, δτ ι \Jπάρχ_εις Βασιλέως καθέ· 
δρα. χαίρε, οτι βαστάζεις τον βαστάζον· 
τα πάντα. 

Χαίρε, άστήρ, εμφαίνων τον ~Ηλιον· 
χαίρε, γαστηρ eν&έου σαρχώσεως. 

Χαίρε, δι' ής νεουργείται ή κτίσις· χαί-
ρε δι' ής βρεφουργείται δ Κτίστης. .,. 

Χαίρε, Νύμφη ι1νύμφευτε. 

Βλέπουσα ή 'Αγία εαυτην εν άγνοίι;ι, 
φησί τι{! Γαβριηλ θσρσαλέως. Το παρά· 
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δοξόν σου τiiς φωνijς, δυ<1παράδεχτόν μου 
τii ψυχii φαίνεται· &σπόρου γaρ σιιλλήψε
ω; τi1ν χύησιν πώς λέγεις; χράζων· 

Άλληλούϊα 

Γνώσιν Ciγνωστον yνώναι ή Παρθένο; 
ζηιοίίσα, eβόησε προς τον λειτουργοίίντα. 
Έχ λαγόνων aγνών υίον πώς i!:στι τεχθη
ναι δυνατόν ; λέξον μοι. Προς flv εκείνος 
ε;-~:ησεν εν φόβφ, πλi]ν κραυγάζων οϋτω. 

Χαίρε βοι·λΤΊς &πορρήτου μύστις' χαί
ρε, σι.γης δεομένων πίστις. 

Χrιίρ"., τά'!ν 1'7αυμάτων Χριστού το 
προοίμιον" χαίρε, τών δογμάτων αυτού 
το κεφάλαιον. 

Χαίρε, κλίμαξ επουράνιε, δι' ής κατέ
βη δ Θεnς· χαίρε, γέφυρrι μετάγουσα τους 
sκ νii~ προς οiJιιανόν. 

Χαίρε, το τών 'Αγγέλων πnλυθρύλη
τον θαίίμα· χαίρε, το τών δαιμόνων πο
λυθρήνητον τραί•μα. 

Χαίρε, το φώς &ρρήτως γενvήσασα· 
χαίρε, το πώς μηδένα /\ιδάξασα. 

Χαίρε, σοφών ύπερβαίνουσα γνώσιν· 
χαίρε, πιστών κατσυγάζουσα φρένας. 
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Χαίρε, Νύμφη &νύμφευτε. 

Δύναμις τοϋ Ύ ψίστου Επεσκίασε τότε, 
:τρός σύλληψιν τi'i Άπε.ιρογάμφ· χαl τi)ν 
εί!καρπον ταύτην νηδiιν ώς &γρόν ύπέδει
ξεν f~δiιν άπασι, τοίς θέλουσι θερίζειν 
σωτηρίαν, Εν τ(t> ψάλλειν οίίτως· 

Άλληλούϊα 

'Έχουσα ~'J.εοδόχον r1 ΙΙαρθ·ένος τ~Ίν 
μήτρα,;, aνέδραμε πρός ιi)ν 'Ελισάβετ· τό 
δε βρέφος eχείνης ευθύ;, επιγνόν τόν 
;,αύτης &σ~α?μόν ~χαι~ε· και ~λμασιν ώς 
~σμι:ισιν, εβοα προς την Θεοτοκον. 

Χαίρε, βλαστού &μαράντου κλήμα· χαί
ρε, καρποϋ dκηράτου κτήμα. 

Χαίρε, γεωργόν γεωργοϋσα φιλάνθρω
πον· χαίρε, φυτουργόν τής ζωής 1Ίμ<i>ν 
φύουσα. 

Χαίρε, Cίρουρα βλαστάνουσα εiJφορίαν 
οικτιρμών• χαίρε, τράπεζα βαστάζουσα 
εiJ{/ηνίαν ίλασμιίJν. 

Χαίρε, δτι λειμιiJνα τής τρυφής &να· 
θάλλεις· χαίρε, δτι λιμένα τών ψυχών έ
τοιμάζεις. 
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Χαίρε, δεκτον πρεσβείας θυμίαμα ·χαί
ρε, παντος τοίί κόσμου εξίλασμα . 

Χαίρε, Θεοίί προς {},·ηω\Jς ευδοκία· 
χαίρε, θνητών πί~ος Θεον παρρησία. 

Χαίρε, Νύμφη &νύμφευτε. 

Ζάλην ενδοθεν εχων λογισμών &μφι
βόλων, δ σώφρων Ίωσi)φ εταράχθη,προς 
τi)ν aγαμόν σε θεωρών, καl κλεψίγαμον 
ύπονοών ·Άμεμπτε· μα/Jών δε σοίί τ11ν 
σύλληψιν Εκ Πνεύματος άγίου, Εφη· 

Άλληλούϊα. 

Et{)>' οϋτω τό Κοντάκιον. Τ~ bn:ερμάχ~ 
στροιτηνl!).... Εtτα τόν • Αμωμον καί πάλιν 
τό αίιτό Κοντάκιον, καί έτέρους i1ξ Οίκους. 

·Ηκnυσαν σι ποιμένες τών Άγγέλων 
ύμνούντων τi)ν ενσαρκον Χριστοίί παρου
σίαν, καl δραμόντες ώς προς ποιμένα, 
θεωροϋσι τοίίτον ώς aμνον aμωμον εν τii 
γαστρl Μαρίας βοσκηθέντα, 1\ν ύμνοϋν
τες εlποv-

Χαίρε, άμνοϋ καl ποιμένος μήτηρ· χαί
ρε, α\Jλi) λογικών προβάτων. 

Χαίρε, άοράτων Εχθρών άμυντήριον· 
χαίρε, παραδείσου θυρών .aνοικτήριον. 
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Χαίρε, δtι ιό ουρανια συναγάλλεται 
tίi y'fj· χαίρε, οtι τά επίγεια συγχορεύει 
ο\ιρανnίς. 

Χαίρε, τών 'Αποστόλων ιό aσίγητον 
στόμα· χαϊρε. ιών ιΗtλοφόρων τό &νίκη
τον θάρσος. 

Χαίρε, στερρόν τiiς πίστεως /iρεισμα· 
χαίρε, λαιιπpόν τi'jς χάριτος γνώρισμα. 

Χαίρε, δι' '1ις Εγυμνώ1'Ιη ό ~ ~δης· χαί· 
ρε, δι' {1ς Ενεδύθημεν δόξαν· 

Χαίρε, Νύμφη &νύμφευτε. 

Θεοδρόμον &σιέρα 1'3εωρήσαντες Μά
γοι, τ'fi τούτου 1'1κολούθησαν rι'ίγλιl" καί 
ώς λύχνον QΙΙΙQϋντ~ς α\ιτόν, δι' α\ιτοϋ 
f~ρεύνων πταιbν Άνακτα· καl φθάσαν
τες τόν aφθαστον, ~ {Jησαν α\ιτiρ βοών-
τες· Άλληλούϊα. 

"Ιδον παίδες Χαλδαίων Εν χερσl τiiς 
Παρθένου τόν Πλάσαντα χFρσl τοiις &ν
θρώπους· καl Δεσπότην νοοίίντες α\ιιόν, 
ει καί δούλου Ιiλαβε μορφήν, Ιiσπευσαν 
τοίς δώροις f\εραπείίσαι καί βοi'jσαι τii 
Ε\ιλσγημένη. 
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Χαίρε, αστέρος aδύτου Μήτηρ· χαίρε, 
αυγη μυστικijς ήμέρας. 

Χαίρε, τijς &πάτης τf~ν κάμινον σβέσιι
σα· χαίρε, της Τριάδος τους μύστας φω
τίζουσα. 

Χαίρε, τύραννον &πάνθρωπον Εκβα · 
λούσα τijς &ρχης· χαίρε, Κύριον φιλάν
{}ρωπον επιδείξασα Χριστόν. 

Χαίρε, f1 τijς βαρβάρου λυτρουμένη 
/tρησκείας· χαίρε, ή του βορβόρου ρυομέ
νη τών Ε:ργων. 

Χαίρε, πυρος προσκύνησιν παί•σασα· 
χαίρε, φλογος παθών &παλλάττουσα. 

Χαίρε, :τιστών δδηγε σωφροσύνης · χ((ί
ρε, πασών γενεών tiι ροιrt1'νr;. 

Χαίρε. dνύμφευτε. 

Κι] ρυχες θεοφόροι γεγονότες οί Μrί
γοι, ύπέστρεψαν ε\ς τf~ν Βαβυλώνα· εκτε
λέσαντές σου τον χρησ;.ιόν, κα! κηρύξαν
τές σε τον ~ριστον aπασιν, aφέντες τον 
Ίlρώδην ό1ς ληρώδη, μη ε\δότα ψάλλειν· 

'Αλληλούϊα. 

Λάμψας Εν τ'fi Α\γiJπτφ φωτισμον &· 
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λη{}είας, έδίωξας τού ψεύδους το σκότος· 
τά γάρ ε'ί/\ωλα ταύτης, Σωτήρ, μ:ή ένεγ· 
καντά σου τήν lσχύν, πέJtτωχεν· o'L τούτων 
δε ρυσθέντες, εβόων προς τήν Θc:οτόκον. 

Χαίρε, aνόρθωσις τών &ν&ρά1πων"χαί
ρε, κατάπτωσις τών δαιμόνων. 

Χαίρε, τi'jς &πάτης τiJν πλάνη ;cατή
σασα· χαίρε, τών ειδώλων τον δύλον ε 
λέγ!Ξαrιιι. 

Χαίρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραώ τον 
νοητόν· χαίρε, πέτρα ή πnτίσασα τους δι
ψώνως τiJν ζωήν. 

Χαίρε, Jtύρινε σrύλε, οδηγών τους εν 
σκιηει· χαίρε, σκέπη τού κόσμου, πλατυ
τέρα νεφέλης 

Χαίρε, τροφή τοϋ Μάννα διάδοχε· χαί
ρε, τρυφiiς άγίας διάκονε. 

Χαίρε, ή Γii τiiς Επαγγελίας' χαίρε, έξ 
ής ρέει μέλι χαl γάλα. 

Χαίρε, νύμφη ι'ίνύμφευτε. 

Μέλλονως Συμεώνος του παρόντος 
αlώνος, μεθίστασθαι του &πατεώνος, έπε
δό&ης ο)ς βρέφος αυτφ, &λλ' έγνώσθης 
τούτφ χαl Θεος τέλειος· διό!tερ έξεπλάγη 
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σου τiιν aρρητον σοφίαν. κράζων' 

Άλληλυύϊα. 

Καί πάλιν. η1 ύπερμάχ~ ατροcτηy~. 
Κtτα τόν Ν καί εύ&ύς τόν Κανόνα της Θε· 

οτύκου ο~ ή άχροστιχίς . 

Χαράς δοχείον , σο t πρέπει χαίρειν 
μόνη· 'Ιωσήφ. 

'Ωδή Α', Ήχος δΌ Ό Εlρμός. 

«'Ανοίξω τό στόμα μου, χαt πληρω· 
:οθήσεται Πνεύματος καl λόγον Ερεύξομαι 
» τϋ βασιλίδι Μητρί· καt δφθήσομαι, φαι· 
» δρώς παvηγυρίζων, καt (j.σω γηθόμε· 
> νος ταύτης τa θαύματα • . 

Τροπάρια. 

Χριστού βίβλον ι1μψυχον, έσφραγισμένην σε 
Πνεύματι, δ μέγας Άρχάγγελnς, Άγνι'ι, {}εώ
μενος, έπεφώνει σοι · Χαίρε, χαρiiς Δοχείον, 
δι' ής της Προμήτορος άρά λυi1'ήσεται. 

'Αδάμ έπανόρθωσις, χαίρε, ΠαρiJ-ένε Θεό· 
νυμφε, τού "Αδου ή νέκρωσις χαίρε, Πανά · 
μωμε, τό παλάτιον τού μόνου Βασιλέως χαί· 
ρε, {}ρόνε πύρινε τού Παντοκράτορος. 

Ρόδον τό άμάραντον, χαίρε, ή μόνη βλαστrι· 
σασα· τό μηλον τό εύοσμον, χαίρε, ή τέξασα· 
τό όσφράδιον τού πάντων Βασιλέως χαίρε, 
άπειρόγαμε, κόσμου διάσωσμα. 
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'Αγ,·eίας {}ησαύρισμα, χαίρε, δι' i'jς έκ τοϋ 
πτώματος ήμών έξανέστημεν· χαίρε, ήδύπνοον 
κρί,•ον, Δέσποινα, πιστούς εόωδιάζοV' {)-υμίαμα 
εϋοσμον, μύρον πολύιιμον. 

Καταβασlα. 'Ωδή Γ . Ό Είeμός . 

.. Τοiις σοiις uμ•·ολόγους, Θεοτόκε, ώς 
»ζώσα, και aφθονος πηγή: θίqσυ'Υ CHJγ· 
»κροτησαντας, πνε1•ματ1κον στ Ισ~ν· 
•και εν τfi θε(q. δόξη σου, στεφάνων δό
>)ξης &ξίωσον». 

Τροπάρια. 

Στάχυν ή βλασττ\σασα τον {)-είον, ώς χcί1ρα 
άνήροτος σσφώς, χαίρε, έμψυχε τράπεζα, άρ
τον ζωής χωρήσασα· χαίρε, τοϋ ζώντος ϋδα
τος, πηγή iiχένωτος, ΔFσποινα. 

Δάμαλις τόν μόσχον 11 τεκοϋσα, τον άμω
μον, χαίρε, τοίς πιστοίς' χαίρε, άμνάς κυ1'1-
σασα, Θεοϋ άμνόν τΟν αϊροντα, κόσμου παν· 
τός τά πταίσματα· χαίρε, 6ερμόν ίλσστ1\ριον 

''Ορ!}ρος φαεινός, χrιίρε, ή μόνη. τον ηλ .. 
ον φέρουσα Χριrιτόν, φωτός κατοικητήριον· 
χαίρε τό σκότος λύσασα, καί τούς ζοφώδbις 
δαίμονας, όλοτελώς έκμειώσασα. 

Χαϊρε, πύλη μόνη, fiν ό Λόγος, διώδευσε 
μόνος, ή μοχλούς καί πύλας • Αδου, Δέσποινα 
τψ τόκφ σου συντρίψασα· χαίρε, ή {)-εία είσο· 
δος, τών σφζομι!νων πανύμνητε. 
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Ε\τα τό Κοντάκιον. Tij ύπc:pμ~χ~. 
Καί πάλιν ιΧλλοuς tξ ,Οίχ!)uς. 

Νέαν εδειξε χτίσιν, Εμφανίσας ό Κτί
στη;, ήμίν τοί; ύπ ' αύτοϋ γενομένοις, εξ 
&σπόρου βλαστήσας γαστρός, χαί φυλά
ξ . ύτην, ά\σπερ ήν, aφθορον· ινα 
τ(),j) - ά βλέποντες, ύμvήσωμεν αυτήν, 
βοώvτες. 

Χαίρε, το aνθος τiiς &φθα.ισίας· χαίρε, 
το στέφος τijς εγχρατείας. 

Χαίρε, aναστάσεως τύπον εχλάμπουσα· 
χαίρε, τών Ά yγέλων τον βίον Εμφαί
νουσα. 

Χαίρε , δένδρον &γλαόχαρπον, ε ξ οο 
τρέφονται πιστοί· χαίρε, ξύλον ε\Jσχιό
φυλλον, ύφ ' οiί σκέπονται πολλοί. 

Χrιίρε , χυοψcψοϋσα όδηγον πλuνωμέ
νοις· χαίρε, aπογεννώσu λυτρωτi]ν αlχ 
μαλcόωις. 

Χαίρε , Κριτοϋ δικαίου δυσώπησις- χαί· 
ρε, πολλών πταιόντων συγχώρησις. 

Χαίρε, στολη τών γυμνών πrιρρησίας· 
χαίρε, στοργη πάντα πόθον νιχώσα. 

Χαίρε, Νύμφη &νύμφευτε. 
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Ξένον τόκον ιδόντες, ξενω&ιϊψεν του 
κόσμου, τον νοίίν εις οvρανον μεταθέν
τεζ διu τοίίτο γάρ ό ύψηλος Θεος έπί 
γίi; έφάνη ταπεινος Cίνθρωπο;, βουλόμε
νος έλχύσαι προς το ϋψος τους α-Uτφ βο-
ώντας· Άλληλούϊα. 

Qλος ilν έν τοίς κάτω, καl τών uνω 
ουδόλω~ dπίiν ό dπερίγραπτος Λόγος· 
συγκατάβασις γάρ θ~ϊκή, συ μετάβασις 
δi: τοπικi] γέγονε· καί τόκος έκ Παρ&ένου 
ίtεnλήπτου &κοuούσης ταίίια. 

Χαίρε, Θεοt Πχωρήτοu χι!>ρα· χαίρε, 
σεπτοϋ μυστηρίου θύρα. 

Χαίρε, τών &πίστων :1μφίβολον Cίκοu
σμα· χαίρε, τών πιστών &ναιιφίβσ1.οv 
καύχημα 

Χαίρε, οχημα πανάγιον του επι τών 
Χερουβείμ· χαίρε, οϊκημα πανάριστον, 
τοίί έπί τών ΣεQαφείμ. 

Χαίρε, 11 ταναντία, εις τα-Uτο Jγαγοϋσα· 
χαίρΕ, f1 παρ&ενίαν καί λοχείαν ζευγνίίσα. 

Χαίρε, δι' ής έλύ1'tη παράβασις· χαίρε, 
δι' ής f)νοίχθη Παράδεισος. 

Χαίρε, ή κλεlς τiiς Χριστοϋ βασιλείας· 



-1~ -

χαίρε, Ελπίς &γαθά'>ν αl.ωνίων. 

Χαίρε, Νύμφη &νύμφευτε. 

Πaσα φύσις • Αγγέλων κατεπλάyη το 
μέyrι τi'jς σi'jς ενανθρωπ1\σεως /!ργον τον 
&πρόσιτον γaρ ώς Θεόν, Εθεώρει πίίσι 
προσιτον aνθρωπd'ν, 1]μίν μεν συνδιά· 
γοντα, &κούοντα δε παρa πά1·των οϋτως 

'Αλληλούϊα. 

Ρήτορας πολυφθόγγους ώς iχι'tύας &· 
φώνου;, όρώμεν Επί σοί, Θεοτόκε' &πο· 
ρούσι γaρ λι' γειν το πώς, καί Παρ&ένος 
μένεις, καί τεκείν 'ίσχυσας ; 1]μείς δε το 
Μυστήριον θαυμάζοντες, πιστώς βοώμεν· 

Χrιίρε, σοφίας Θεού δοχείον· χαίρε, 
προνοίας α\Jτού ταμείον. 

Χαίρε, φιλοσόφους &σόφους δει κνύου· 
σα· χαίρε, τεχνολόγου; &λόγους eλέγχΙJυσα. 

Χαίρε, οτι εμωράνθησαν οί δεινnί συ · 
ζητηταί' χαίρε, οτι Εμαράνδησαν ut τά'>ν 
μύθων ποιηταί. 

Χαίρε, τών 'Αθηναίων τaς πλοκaς δια · 
σπώσα· χαίρε, τών άλιέων τaς σαγήνας 
πληρούσα. 

- ~-- -------
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Χαίρε, βuθοϋ &yνοίας εξF.λκουσα· χαί· 
ρε, πολλοuς εν γνώσει φωτίζουσα. 

Χαίρε, δλκaς τών θελόντων σω/:!i}ναι· 
χαίρε, λιμi]ν τών τοϋ βίο11 πλωτήρων. 

Χαίρε, Νύμφη &νύμφευτε. 

Σώσαι θέλων τον κόσμον ό των ϋλων 
κοσμήτωρ, προς τοϋτον αυτεπάγγελτος 
11λθε· καl ποιμi]ν ύπάρχων ώς Θεός, δι' 
ημας εφάνη καΒ-' i',μας aν/:!ρωπος· δμοίφ 
γaρ το ομοιον καλέσας, ώς Θεος &κούει· 

Άλληλούϊα 

Καί πriλιν τό Κοντάκιον. Τ~ bπερμ~χ~. 
'Ωδή Δ'. Ό Εleμ6ς. 

«'Ο καθ1]ι.ιενος Εν δόtη, €πi θρόνου 
»Θεότητος, Εν νεφέλη κούφη ήλθεν Ίη· 
>)σοϋς δ ύπέρ/}εος. τii &κηράτφ παλάμη 
»καl διέσωσε τοuς κραυγάζοντας· Δόξα, 
» Χριστέ, τ"fi bυνάμει σου». 
Έν φωναίς ~σμάτων πίστεc, σοί βοώμεν, 

Πανύμνητε. Χαίρε, πίον όρος καί τετυρωμέ
νον έν Πνεύματι- χαίρε, λυχνία καί στάμνε, 
Μάννα φέρουσα, τό γλuκαίνον τά των εύσε· 
βοον α!σ,'1-ητήρια. 

Ίλαστήριον τοϋ κόσμου, χαίρε, άχραντε Δέ· 
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σποινα· ~αίρε, κλίμαξ γfι{}εν, πάντας _άνυψ<?
σασα χαριτι · χαίρε ή γέφυρα όντως 11 μετrt
yουσα, έκ {}ανάτου πάντας πρός ζωήν τούς 
ύμνοϋντάς σε 

Ούρανών ύψηλοτέρα, χαίρε, γης τό {}εμέ· 
λιον, έν τϋ σϋ νηδύϊ, "Άχραντε, άκόπως βα
στάσασα χαίρε, κογχύλη . πορφύρα\• {}είαν βά
ψασα, έξ αίμάτων σου, τι'ί> βασιλεί τών δυν&. 
μεων. 

Νομοθ·έτην {1 τεκοϋσα άλη{}όJς, χαίρε, Δέ
σποινα, τΟν τό.ς άνομίας πάντων δωρι:άv έξα
λείφοντα · άκατανόητον , βά{J-ος, iιψος άρρητον, 
r1πειρόγσμε , δι' ής ήμείς έtlεώ&ημεν 

Σέ τήν πλέξασαν τφ κόσμcρ, άχειρόπλοκον 
στέφανον, άνυμνολογοϋμε" · Χαίρε σοι Παρ· 
{}ένε, κραυγάζοντες , τό φυλακτήριον πάντων, 
καί χαρά}{ωμα, καί κραταίωμα, καt ίερόν κα
ταφύγιον. 

Ώδi] Ε ' . Ό Ε{eμός. 

« 'Εξέστη τα σύμπαντα, επι τii θείι;ι 
»δόξτ~ σου· συ γάρ, &πειρόγαμε Παρθέ
»νε, εσχες Εν μήτρι;ι ,τον Επί πιiντων Θεόν, 
»καi τέτοκας Cίχρονον Ύιόν, πaσι τοίς ύ· 
J> μl'οϋσι cιε, σωτηρίαν βραβεύοντα». 

Τeοπάeια. 

'Οδόν ή κυήσασα ζωης, χαίρε, πανάμωμε, 
ή κατακλυσμοίί τfις άμαρτίας, σώσασα κόσμον · 
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χαίρε, Θεόν\Jμφε, άκουσι<α καί λάλημα φQι· 
κτόv- χαίρε ένδιαίτ-r1μα, τοϋ Δεσπότου της 
κτίσεως 

'Ισχίο; καί οχύρωμα cίν{}Qώπω1·, χαίρε, • Ά
χραντε, τόπε άγιάσματος τijς δόξης νέκρωσις 
• Αδου, νυμφιον όλόφrοτε· χαίρε, τών dγγΟ.ων 
χαQμονή· χαίgε, i1 βοή-&ει τιί>ν πιστιί1ς δεο
μέ"ων σου. , 

Πυ11ίμορφον όχημα τοϋ Λόγου, χαί(>ε, ΔF
σποινο, έμψυχε Πcιράδεισε. τό ξύλον, έν μέσQ) 
έχων ζωΤ)ς τόν Κύριον, ού ό γλυχα<Ιμός '::Φο· 
ποιεί πίστει, τούς μετiχοντας κuί φ-&ορίj. ύ~ιο
κ.ι'i1.jΗ.:.ντας 

Ρων,•ύμrνοι σ-&ένει σου, πιστώς dναβοώμέν 
σοι· Χαίρε, πόλις τοϋ Παμβασιλέως, δεδοξα 
σμένα χαί άξιάκουστα, περί ης λι::λάληνται 
σαφώς όρος άλατόμητον, χαίρε, βά-&ος άμέ
τρητον. 

Εύρύχωροv σκήνωμα, τοϋ Λόγου, χαίρε, Ά· 
χραντε· χόχλος ή ιόν -&είον μαργαρίτην. πρυα· 
γrιγοϋσα, χαίρε, Παν&αύμαστε· πιiντων προς 
Θεό\• καταλλαγή, τών μακαριζόντων σε, θεο · 
τόχεΊ έκάστοτε. 

Καταβασία. 'Ωδή ΣΤ'. ·ο Εteμός. 
'Εξέστι τdt σύμπcχντcχ .... 

._Την θείαν ταύτην καt πάντιμον τε
»λούντες εορτi}ν οί θ·εόφρονες, της Θεο · 
»μήτορος, δεύτε τaς χείρας κροτήσωμεν, 
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»τόν εξ rιυτης τεχθέντα ®εόν δ'οξάζοντες•. 

Τροπάρια 

Παστάς τοίi Λόγου άμόλuντε, αίτία τη~ 
τών πάντων ιft'~εώσεως, χαίρs . Πα,άχραντι:, 
τών Προφητών περ,ήχημα· χαίρε, τών 'Απο· 
στόλωγ τό έγκαλλώπισμα. 

Έκ._σοίi ή δρόσος άπέσταξε, φλογμόν πο
λυ'!}ε'ίας ή λύσασα · u{)-εν βοώμέν σοι· Χατρε, 
ό πόκος δ βν5ροσος, uν Γεδεών, Παρ{)-έvε, 
προε&εάσατο. 

'Ιδού σοι, Χαίρε, κραuγάζομεν, λιμ1)ν ήμίν 
γενοίi iJ-αλαττεύοuσι , καί όρμητήριον, έν τQ:> 
πελάγει τών iJ-λίψεων, καί τών σκανδάλων 
πάντων τοίi πολεμήτορος. 

Χαράς αtτία χαρίτωσον, ήμών τόν λογισμόν 
τοίi κραuγάζειν σοι · χαίρε, ή άφλεκτος βάτος, 
\•εφέλη όλόφωτε. ή τούς πιστ.ούς άπαύσtως 
έπισκιάζοuσα. 

Εtτα τό Κοντάκιον. Tfi ύπεpμάχ~ στpαιτηyι;ί· 
Κcιί τούς λοιπούς ί'ξ Οίκους. 

Τείχος εl τών Παρθένων, Θεοτόκε 
Παρθένε, καl πά~των τών εlς σέ προσ· 
τρεχόντων· ό γaρ τοϋ οiJρανοϋ καί τi'jς 
γης κατεσκεύασέ σε Ποιητής, 'Άχραντε, 
οlκ11σας, εν τii μήτρg σου, καί πάντας 
σοl προσφωνείν διδάξας. 
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Χαίρε, ή στήλη τi'\ς Παρ{}ενίας· χαίρε, 
ή πύλη ri'\ς σωτηρίας. 

Χαίρε, dρχηγΕ νοητής &ναπλάσεως· 
χαίρε, χορηγΕ {}εϊκijς &γαθότητος. 

Χαίρε. συ γaρ Π'•αγέννησας τους συλ
ληφθέντας αίσχρώς• χαίρε, ου γaρ ενου
{}έτησας τους συλη{}έντας τόν \'Οίιν. 

Χαίρε, 1i τόν φθορέα τών φρενών κα
τcιργοϋσα· χαίρε, η τόν σπορέrι τijc ά· 
γνείας τεκοϋσα. 

Χαίρε, παστaς dσπόρου νυμφεύσεως· 
χαίρε, πιστους Κυρίφ dρμόζουσα 

Χαίρε, καλi) κουροτρόφε παρθένων· 
χαίρε, ψυχών νυμφοστόλε 'Αγίων . 

Χαίρε, Νύμφη dνύμφευτε. 
0Υ μνος Cίπας ήττaται, συνεκτείνεσ{}αι 

σπεύδων, τiί> πλή{}ει τιί>ν πολλών οίκτιρ
μιΪJν C'Ου' ίσαρί{}μους γaρ ιίi ψάι.ιμφ, ι~
Μς αν προσφέρωμέν σοι, Βασι λεϋ ayιf, 
ουδεν τελοϋμεν Cίξιον, ιΙ)ν δέδωκας ήμίν 
τοίς σοί βοώσιν · Άλληλούϊα. ~ 
φωτοδόχον λαμπάδα τοίς εν σκότει 

φανείσαν, όρώμεν τi)ν άγίαv Παρθένον· 
τό γaρ aϋλον ιϊπτουσα φώς, οδηγεί πρός 
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γνώσιν -/tεϊκΤ~ν Cίπαντας, αυγη τον νοϋν 
φωτίζουσα, κρuυγij δi:: τιμωμένη ταϋτα. 

Χα"ϊρε, ιiκτlς νοητοϋ 'Ηλίου· χα"ίρε, βο
λiς τοϋ ilδύτου φέγγους. 
Χ α"ίρε, aστραπf~ τaς ψυχάς καταλάμ

πουuα · χαίρε, ώς βροντi~ τοuς εχθροuς 
καταπλ1]ttουσα. 

Χα"ίρε, δτι τον πολύφωτον dνατέλλεις 
φωτισμόν· χα"ίρε, δτι τον πολύρρητον &
ναβλύζε ι ς ποταμόν . 
Χ ιιίρ ε τ ijς κολυμβή{}ρας ζωγραφοϋσα 

τον τύπον" χαίρε, τΤjς άμαρτίας &ναιροϋ
σα τον ρύπον. 

Χαίρε, λουη']ρ έκπλύνων συνείδησιν· 
χαίρε, κρατήρ κιρνών &γαλλίασιν. 
Χαιρε, οσμη τijς Χριστοϋ εuωδίας· χαί

ρε, ζωη μυστικΤiς εl•ωχίας. 

Χαίρε, Νύμφη &νύμ;ι:ευτε. 
Χάριν δοϋναι θελήσας, 9φλημάτων ilρ· 

χαίων, ό πάντων χρεωλύτης &νθρόJπων, 
επεδ1]ιιησε δι' έαυτοϋ προς τοuς &ποδή
μους τiiς αuτοϋ χάριτος· καl σχίσας το 
χε ι ρόγραφον, &κούει_παρa πάντων οϋτως· 

'Αλληλούϊα . 
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ψάλλοντές σου τον τόκον , άνυμνοϋμέν 
σε πάντες ι!1ς i-'μψυχον ναόν , Θεοτόκε· έν 
τϋ σϋ γι~ρ οι~ήσας γ αστρί, ί, συν έχων 
πάντα τϋ χειρl Κύριος, ήγίασεν, έδόξασεν, 
εδίδαtε βο(,ίν σοι πάντας. 

Χαίρε, σκηνfι του Θεου καl Λόyο1• 
χαίρε, 'Αγία 'Αγίων μείζων. 

Χαίρε, κιβωτε χρυσωθείσα τι~1 Πνεύμιι;ι 
τι · χαίρε, tJησαυρε της tωΎjς aδαπriνηtε. 

Χαίρε, τ1μιοv διάδημr:ι Ηασι).έων ι{1σε
βών· χαίρε, καύχημα σεβάσμιον ίερέω ν 
εΝ,αβών. 

Χαίρε, τij ς Έκκλησίας ό dσύλευτος 
πύργος· χαίρε, τii ς βασιλείας το dπόρθη· 

. τον τείχος . 

Χαίρl!, δι' ής Εγείρονται τρόπαια· χαί
ρε, δι' ής έχθροl καταπίπτdυσι. 

Χcιίρε, χρωτος του έμοϋ -θεραπεία';(αί
ρε, ψuχijς τijς Εμijς σωτηρία. 

Χαίρε, ;-.J°ύμφη dνύμφευτε. 

Ώ πανύμνητε Μijτερ, ή τεκουσα το 
πάντων 'Αγίων άγιώτατον Λόγον· δεξα
μένη τΤιν νυν προσφοράν, άπο πάσης ρυ
σαι συμφορaς ι'ίπαντας, καl τiiς μελλο1}-
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σης λύτρωσαι κολάσεως τους συμβοών-
ταc. 'Αλληλούϊα. 

Κuί πάλιν τον πρώτον Οlκον . 

"Α yγελrις πρωτnστάτης οuρανόθεν ε
πθμφθη κλπ. σελ. 7. 

Μέχρι τέλους τοϋ Οίκου. 
Εlτrι το Κοντάκιον. Τ~ ilπερμάχ~····· 

Κιιι.ί d.ποπληροϋμε'' τά λοιπά τi'jς άκολου{}(ας. 

Ώδ11 z·. Ό Εleμός. 
«Οuκ Ελάτρευσαν τii κτίσFL οί ~'Jεόφρο

• νες παρr'~ τnν κ τίσαντα· aλλa πυρος a· 
»πειλήν, άνδρείω~ πατήσαντες, χιlίροντfς 
»Εψαλλον· Ύ περύμνητε, ό τών 'Πατέρrι\ν 
»Κύριος καl θFός, εuλογητός εl». 

Τeοπάeια 
Άνυμνοϋμέν σε, βοώνιες Χ'1ίρε, όχημα, 

·Ηλίου τοίι νοητοϋ· άμπελοι,, άλη{}ινή, τόν βό
τρυν τον πέπειρον, ή γεωργήσασα, οlνον στά
ζοντα, τόν τάς ψυχάς εύφραί νονια, τών πι· 
στώς σε δοξιιζόντων 

'Ιατijρα ιών άν{}ρώπων iι κυήσασα. χαίρε 
Θεόνυμφε· ή ράβδος ή μυστική , άνθος ιό άμά · 
ραντον ή έξανθήσuσα· χαίρε, Δέσποινα, δι' ;'jς 
χαρίiς πληρούμε{}α, καί ζωήν κληρονομοϊιμεν. 

Ρητορεύουσα, ού σ-8-ένει γλώσσα, Δέσποινσ, 
ί•μνολογijσαί σε ύπέρ γάρ τά Σsραφίμ, ύψcδ-
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'6-ης κu ήσασα, τόν Βασιλέα Χριστόν· δν ίκέ
τεuε, πάσης νϋν βλάβης ρύσασ{}αι τούς πι
στώς σε προσκυνοUντας. 

Εύφημεί σε, μοκαρίζοντα τά πέρατα, καί 
ύ.νοχράζει σοι· Χαίρε ό τόμοι;, εν φ, δακτύ
λφ έγγεγραπται, Πατρι)ς δ Λόγος, Άγ"ή· ΟΙ' 
ίκέ τεuε, βίβλφ ζωης τούς δούλους σου, κατα 
ΥΙΙάψαι, Θεοτόκ ε . 

•Jχετεύομεν ot δοϋλοί 0011 καί κλίνομεν 
γόνυ κορδί ας ήμών κλϊνον τό ού; σο\!, •Αγνή, 
κuί σώσον τούς ιtλίψεσ ι βu6ιζομένοuς ήμiίς 
καί σuντήρησον πάσης έχl}ρών άλώσεως t1]ν 
σήν Πόλιν Θεοτόκε . 

Καταβασία. Ού~ έλάτρεuσαν κ . λ.π . 

Ώδ11 Η ' . ·ο Είρμός. 

« Παϊδας εuuγείς εν τϋ καμίvφ, δ τό
• κος τij; Θεοτόκου διεσώσατο· τότε μΕν 
»τυιτuύμενος, νϋν δε ενεργούμενος, τiιν 
»ο!κουμένην aπασαν, έγείρει ψάλλουσαv. 
• Τόν Κύριον ύμνt ίτε τa Ι!ρyα, καί ύπερ
» υψοpτε είς πάντας τοlις αίώνα~» . 

Τροπάρια. 

Νηδύϊ τόν Λόγον ύπεδέξω τόν π iντα βu· 
στάζοντα έβάστασας , γάλακτ. / ; έflορεψος , νεύ
ματι τόν τρέφοντα, τήν οtχουμέ"nν Cίττοσαν , 
Άγνή, ώ ψάλλομεν. Τόν Κύριον ύμ,είτε τά 
f.ιηα, καί ύπερυψοϋτε ε1ς πάντας το-ύς α!ώνας . 
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Μωσijς κατε"όησε" έ" βάτφ, τό μέγα J\lυ· 
στήριο" tού τόκου σου · Παίδες προεικόνισαν, 
τοϋ~ο έμφανέσtατα, μέσον πυρός ίστάμενοι 
καί μή φλεγόμενοι, ιlκήρατε άγία Παρtl-eνε · 
δΟ·εν σέ ύμνοϋμεν είς πάντuς τοUς αίώνας . 

Οί πρώην ιlπάτη γυμνω&έντες, στολήν ύ.· 
φ{):αρσίας έ"εδύtl-ημεν, τ;ϊ κυοφορί~ σου καί οί 
κα&εζόμενοι, έν σκότει παραπτώσεων, φώς κα· 
τωπτεύσαμεν, φωτός κατοικητήριον, Κόρη · δ · 
Ο-εν σέ ύμ , οϋμεν είς πό.ντας τούς αίώνας. 

Νεκ{)οί διά σού ζωοποιοϋνται, ζωήν γάΙJ 
τίι ν ιlνυπόστατον έκύησας· εϋλαλοι οί άλαλοι 
πρ<iιην χρηματίζοντες ~:επροί άποκαθαίροντοι 
νόσοι διιόκονtαι · πνευμάτων <lερίων τά πλΎ1Ο·η, 
f)ττηνται, Πrιοθένε, βροτών ί~ σωτηρία . 

'Η κόσμφ τεκοuσα σωτηρίαν. δι' ίjς ιlπό 
γης ε tς ϋψος iιρl}ημεν, χαίροις, Παντευλόγηιε , 
σκέπη καί κραταίωμα, τείχος Υ.αί ύχύρωμυ. 
τών ιιελ<υδούντων, •Αγνή· Τόν Ι<ύιΗον ύμνείτε 
τU. έργα, καί ύπερuψοϋτε εlς πάντας τοUς 
αtώνας . 

Καταβασία . Παίδας εύαγείς ... 
'Ωδή Θ' . Ό Εlρμός. 

«"λπης γηγΗής, σχιρrάτω τr[1 πνε·ύμα
»τι, λιιμπrιδοχούμενος · παν ·ηγυριζέτω δέ, 
»α(iλων Νόων φύσις γεραίρουσα, τi)ν ίε
»ρ(ιν πανήγυριν τiiς Θεομήτορος, καl βοιί-
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Θεοτό::ε, ά-

στοί, τό Χαίρε κραυγάζωμεν, 
1ς χαρiiς μέιοχοι γενόμενοι, τής 

σαι ήμiiς πειρασμού, βαρβαρικής 
καί πάσης άλλης πληγi'jς, διά πλΤj

όρη. παρrιπτώσεων, έπ.ιούσης βοοιοίς 
άμαρτάνουσιν. 

Ώφ{}ης φωτισμός, ήμών καί βεβαίωσις 
ίί{}εν βοώμέν σοι · Χαίρε, ιlστρον ιlδυτον. είσ
άγον κόσμφ ιόν μέγα "Ηλιον· Χαίρε, 'Εδέμ, 
ιί.νοίξασα την κεχλεισμένην, c Αγ\ή ' Χrrίρε, στϋ
λε πύρινε, είσriγοοσα είς τi~ν άνω ζω1lν τό 
άν{}ρώπινον 
Στώμεν εύλαβώς , έν οίκφ Θεοϋ ή μών, καί 

έκβοήσωμεν Χαίρε, κόσμου Δέσποινα· χαίρε, 
Μαρία, Κυρία πάντων ήμώV' χαίρε, ή μόνη 
uμωμος έν γυναιξ~ καί καλή· χαίρε, σκεϋος, 
μύρον τΟ Uκένωτον, έπί σέ κενω<ft-έν, εiσδε
ξάμενον 
'Η περισιερά, ή τον έλεήμονα άποκυrισσσα, 

zαίρε, Άειπάρ{}-ενε· Όσίων πάντων χαίρε τό 
καύχημα, τών Ά{}λητών σηφάνωμu· χαίρε, 
άπ<iΗων τε τ<.7.ιν Δικαίων, '6-είον έγκαλλώπι
σμα, καί ήμών τών πισtών τό διάσωσμα. 
Φείσαι ό Θεός, τής κληρονομίας σου, τάς 

άuαρτίιις ήμών, πάσας παραβλέπων νuν, είς 
τοίiτο έχων έκδυσωποϋσάν σε, τi]ν έπί γης ά
σπόρως σε κυοφορήσασuν, διά μέγα ί'λεος {}ε-



λήσαντα, 

Κατα.βα.σtα.. • Απα6 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑ 

Ήχος βΌ Γυναίκες &κο~ 

Σκιρτήσατε, · χορεύσατε, 1.ιει 
νης Cίσατε δ ΓαβριΊ)λ τii Παρb~ . 
ράν κομίζων επέσιη, ε'ίς Ναζαρέc νυν την 
πόλιν, χ11ρiiς τιl ε\ιαγγέλια· Χαίρε, Άγνi] 
πανάμωμε, του κόσμου ή προστασία· 
χαίρε, ο\ιράνιε θρόνε. 

Ε!ς τούς Αίνους, Στιχηρά προσόμοια. 
Ώς Γενναί~ν έ:ν μάρτuσιν. Ήχος δΌ 

Κεκρυμμένον μυστήριον, καi 'Αγγέ .. 
λοις &γνώριστον, Γαβριήλ πιστ~ύεται δ 
'Αρχάγγελος · καί επί σέ νυν ελεύσεται, 
τήν μόνην &κήρατον καί χαλιiν πfριστε
ράν, χιχl του γένους &νάπλαιην καl βοή
σει σΩι, Παναγία, τό χαίρε· έτοιμάζΩυ 
διά λόγου Θ εόν Λόγον, σου ταίς λαγόσιν 
ε'ίσδέξασf}αι. (Δίς). 

Φωτοφόρον παλάτιον, ήτοιμάσ{!·η σοι, Δέ· 
σποτα. η 'ηδύς ή άχραντος της Θεόπaιδος 
Δεϋρο πvός τοϋτο κατάβη{!ι, ο!κτίρας το πλii· 
σμα σου, φ&ονερώς πολεμη&έν, καί δοuλεί~ 
κρατούμsνον τοίί άλάστορος, καί τiι κάλλος το 


