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ΒΑΣΘΚΔΘΞΜ 
 

ΔΜ ΧΘΚΘΞΔΔΜΔΠῼ ΙΑΣΤΞΠΘΑΣ 
 

Ἡ μμήμη αςξῦ ςελεῖςαι ςῇ ΙΑ΄ Ἰξσμίξσ. 
 

Οξίημα Δοξπ Χαοαλάμπξσπ Λ. Λπξύρια 

******************************************** 
Δλξγήραμςξπ ςξῦ Ἱεοέχπ ςὸ  Ιύοιε εἰράκξσρξμ,  μεθ' ὃ ςὸ  Ηεὸπ 

Ιύοιξπ,  ὡπ ρσμήθχπ, καὶ ςὸ ἑνῆπ· 
 

Ἦυξπ δ΄. Ὁ φχθεὶπ ἐμ ςῷ Σςασοῷ. 
 

Τῆπ Βαριλείαπ ξὐοαμμ ρξὺπ ἱκέςαπ 
μεςόυξσπ δεῖνξμ, ἱεοόαθλε Μάοςσπ, 
Βαρίλειε ςοιρόλβιε, υεορὶμ ἀπημπ 
ὁ ςοχθεὶπ ἐμ ἔςερι ςξῖπ ἐρυάςξιπ ἀπίρςχμ 
καὶ ςσυὼμ λαμποόςηςξπ Βαριλείαπ ςῆπ Ἄμχ, 
Χιλιξδέμδοξσ τύλαν θασμαρςέ, 
ὡπ παῤῥηρίαμ καςέυχμ ποὸπ Ὕφιρςξμ.   
 

Δόνα. Τὸ αςό. Ιαὶ μῦμ. Ηεξςξκίξμ. 
 

Ξὐ ριχπήρξμεμ πξςέ, Θεξςόκε, 
ςὰπ δσμαρςείαπ ρξσ λαλεῖμ, ξἱ ἀμάνιξι. 
Εἰ μὴ γὰο ρὺ ποξΐρςαρξ ποερβεύξσρα 
ςίπ ἡμᾶπ ἐῤῥύραςξ ἐκ ςξρξύςχμ κιμδύμχμ; 
Τίπ δὲ διετύλανεμ ἕχπ μῦμ ἐλεσθέοξσπ; 
Οὐκ ἀπξρςμεμ, Δέρπξιμα, ἐκ ρξῦ· 
ρξὺπ γὰο δξύλξσπ ρῴζειπ ἀεὶ ἐκ παμςξίχμ δειμμ. 
 

Δἶςα ὁ Μ΄ Ψαλμὸπ καὶ ὁ Ιαμὼμ, ξὗ ἡ Ἀκοξρςιυίπ· 
" Βαρίλειε μέε Ἱεοξμάοςσπ, ελόγει με. Χ.Λ." 
 

ᾨδὴ α΄. Ἦυξπ πλ. δ΄. Ὑγοὰμ διξδεύραπ. 
 

Βαρίλειε, Μάοςσπ πεοιταμὲπ 
Χοιρςξῦ κκληρίαπ, 
Βαριλείαπ ςμ ξὐοαμμ 
ἀνίχρξμ πάμςαπ ςξὺπ ςιμμςαπ, 
Ἱεοξμάοςσπ, ρὴμ θείαμ ἐμάθληριμ. 
 

Ἀμέμπςξσ, Βαρίλειε, ἀγχγῆπ 
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πσνίξμ, ςὸμ δοόμξμ 
μεςαμξίαπ ςῆπ ρχρςικῆπ 
ὑπόδεινξμ πᾶρί ρε ςιμρι 
ὡπ ἱεοόαθλξμ μέξμ ςῆπ πίρςεχπ. 
 

Σςηοίζχμ μὴ παύρῃ ρξὺπ ὑμμηςάπ, 
Βαρίλειε μάκαο, 
ἐμ ἀγάπῃ ςξῦ Ἰηρξῦ, 
ὑπὲο ἧπ ἐμήθληραπ ἐμδόνχπ, 
Ἱεοξμάοςσπ ρςεῤῥὲ καὶ ἀήςςηςε. 
 

Ηεξςξκίξμ. 
 

Ἰθύμξσρα πάμςαπ ποὸπ ἀςοαπξὺπ 
εὐθείαπ μὴ παύρῃ, 
Ὁδηγήςοια θασμαρςή, 
Κσοία Παοθέμε, Βαριλείξσ 
ἱεοξάθλξσ ἐμθέομξιπ δεήρερι. 
 

ᾨδὴ γ΄. Ξοαμίαπ ἁφῖδξπ. 
 

Κσπηομ ςὴμ ὁμίυλημ 
ἡμμ τχςὶ ρκέδαρξμ 
ςμ θεξπειθμ ποξρεσυμ ρξσ, 
Μάοςσπ Βαρίλειε, 
Χιλιξδέμδοξσ τχρςήο, 
ὁ ἀρςοαπαῖπ καςασγάραπ 
ρῆπ ρςεῤῥᾶπ ἀθλήρεχπ 
ἄοςι ςὰ ρύμπαμςα. 
 

Ἐπεσλόγει θεόθεμ 
ςξὺπ εὐλαβπ ρπεύδξμςαπ 
θήκημ ποξρκσμῆραι λειφάμχμ 
υαοιςξβούςχμ ρξσ, 
Ἱεοξμάοςσπ κλειμὲ 
ςῆπ ςξῦ Χοιρςξῦ κκληρίαπ, 
γεοαοὲ Βαρίλειε, 
αἰδεριμώςαςε. 
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Ἰαςοὸμ ςμ ρχμάςχμ 
καὶ ςμ φσυμ, Κύοιξμ, 
ἐκςεμπ δσρώπει διδόμαι 
πᾶριμ ὑγίειαμ 
ςξῖπ ποξρκσμξῦρι πιρςπ 
ςὴμ ςμ λειφάμχμ ρξσ θήκημ, 
ἱεοὲ Βαρίλειε, 
Μάοςσπ μεόαθλε. 
 

Ηεξςξκίξμ. 
 

Ἐλεσθέοξσπ ρσμςήοει 
δξύλξσπ ςξὺπ ρξύπ, Δέρπξιμα, 
Κευαοιςχμέμη Παοθέμε, 
Θεξγεμμήςοια, 
υαμαιζηλίαπ παθμ 
ςξῦ Βαριλείξσ ποερβείαιπ, 
ςξῦ Ἱεοξμάοςσοξπ, 
Μῆςεο παμάυοαμςε. 
 

Ἀνίχρξμ  
ςμ ξὐοαμμ Βαριλείαπ ςξὺπ ρὲ ςιμμςαπ, 
ἱεοόαθλε θασμαρςέ, ρςεῤῥότοξμ Βαρίλειε, 
κξρμῆςξο καὶ τύλαν Χιλιξδέμδοξσ. 
 

Ἐπίβλεφξμ 
ἐμ εὐμεμεία, παμύμμηςε Θεξςόκε, 
ἐπὶ ςὴμ ἐμὴμ υαλεπὴμ ςξῦ ρώμαςξπ κάκχριμ 
καὶ ἴαραι ςῆπ φσυῆπ μξσ ςὸ ἄλγξπ. 
 

Αἴςηριπ καὶ ςὸ Ιάθιρμα. 
Ἦυξπ β΄. Οοερβεία θεομή. 
 

Ὡπ δέμδοξμ Χοιρςξῦ καςάκαοπξμ, Βαρίλειε, 
αἱμάςχμ ῥξαῖπ ςὸ πξςιρθὲμ ἰδίχμ ρξσ, 
ἀτθαορίαπ ἤμθηραπ, 
ἀθλξτόοε, καοπὸμ καὶ ἀπείληταπ 
υάοιμ Αὐςὸμ ἀεὶ ἐκδσρχπεῖμ 
ὑπὲο ςμ ςιμώμςχμ ρὸμ μαοςύοιξμ. 
 

ᾨδὴ δ΄. Δἰρακήκξα, Ιύοιε. 
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Μῦμ, Βαρίλειε, μέλπξμςεπ, 
ςξῦ Χιλιξδέμδοξσ λεσῗςα ἔμθεε, 
ἱεοόαθλε, ρὴμ ἄθληριμ 
υάοιμ ἐκδευόμεθα ςὴμ θείαμ ρξσ. 
 

Ἐπεσλόγει, Βαρίλειε, 
ςξὺπ ἀρπαζξμέμξσπ εὐχδιάζξσραμ 
θήκημ, εὔτημε, λειφάμχμ ρξσ, 
ςξῦ Χιλιξδέμδοξσ ρεμμξλόγημα. 
 

Δὐρσμπάθηςξμ Κύοιξμ 
ἐκςεμπ δσρώπει, ρεμμὲ Βαρίλειε, 
ὑπὲο πάμςχμ ἀμσμμξύμςχμ ρξσ 
ςὸ ρςεῤῥὸμ καὶ πάμρεπςξμ μαοςύοιξμ. 
 

Ηεξςξκίξμ. 
 

Ἱκεςεύξσρα Τόκξμ ρξσ 
μὴ ἐλλείπῃπ, Μῆςεο, ὑπὲο ποξρτύγχμ ρξσ, 
Βαριλείξσ μῦμ ςὴμ ἄθληριμ 
ςμ μεγαλσμόμςχμ καλλιμάοςσοξπ. 
 

ᾨδὴ ε΄. Φώςιρξμ ἡμᾶπ. 
 

Ἔρξ ἐμαογὴπ 
βξηθὸπ ςμ ποξριόμςχμ ρξι 
καὶ θεομπ ἐκδευξμέμχμ ρὰπ εὐυὰπ 
ποὸπ ςὸμ εὔρπλαγυμξμ Θεάμθοχπξμ, Βαρίλειε. 
 

Ῥύξσ ρσμτξομ 
καὶ παμςξίχμ πεοιρςάρεχμ 
ςξὺπ ποξρςοευξμςαπ ςῇ ρῇ ἐπιρκξπῇ, 
ἱεοόαθλε παμεύτημε, Βαρίλειε. 
 

Ὄλβξμ ςξῖπ πιρςξῖπ 
ςξῦ Χιλιξδέμδοξσ ἔδχκαπ 
ςμ λειφάμχμ ρξσ, Βαρίλειε, ρξοόμ, 
ςὴμ ἰάρειπ ἀρθεμξῦριμ ἀπξμέμξσραμ. 
 

Ηεξςξκίξμ. 
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Λέμμηρξ ἡμμ, 
Θεξςόκε Ὁδηγήςοια, 
ςμ πιρςπ ἐκδευξμέμχμ ρὰπ λιςὰπ 
Βαριλείξσ μεξάθλξσ παοακλήρερι. 
 

 ᾨδὴ ρς΄. Τὴμ δέηριμ. 
 

Ἀρςείοεσςε πξςαμέ, Βαρίλειε, 
ἀμςιλήφεχπ ςμ ρξὶ ποξριόμςχμ, 
δοόριρξμ πάμςαπ ἡμᾶπ ἀοχγῆπ ρξσ 
καὶ ποξρςαρίαπ ἀόκμξσ ςξῖπ μάμαρι, 
ςξὺπ ποξρκσμξῦμςαπ εὐλαβπ 
ςμ λειφάμχμ ρξσ θήκημ ςὴμ πάμρεπςξμ. 
 

Ῥχμμύμεμξπ ἄμχθεμ, Βαρίλειε, 
ςαπειμπ βίξσ παοόμςξπ διῆλθεπ 
ὁδὸμ καὶ Χιλιξδέμδοξσ ςὴμ πξίμμημ 
ὡπ Ἱεοεὺπ θεασγὴπ καθχδήγηραπ 
ποὸπ ρχςηοίαπ ἀςοαπξύπ, 
εὐρεβμ καςεσθῦμςξο ποὸπ θέχριμ. 
 

Τῆπ Χάοιςξπ ςῆπ Ἁγίαπ ρκήμχμα, 
ςὴμ ὀογὴμ μὴ δσμηθεὶπ ςμ ἀπίρςχμ 
τσγεῖμ ἐκγόμχμ ςῆπ Ἄγαο ἀοςίχπ 
ὑπὲο Χοιρςξῦ ἐκακώθηπ, Βαρίλειε, 
ὁ ςῆπ κακίαπ ἀριμεῖπ 
ρξὺπ ἱκέςαπ ςηομ ςξῦ ἀλάρςξοξπ. 
 

Ηεξςξκίξμ. 
 

Ὑτέοπξμςα ὄτιμ ςὸμ ζηςξῦμςά με 
θαμαςραι ἀπξμάκοσμξμ ςάυξπ 
πόῤῥῳ ἐμξῦ, Παμαγία Παοθέμε, 
ἡ διὰ Τόκξσ ρεπςξῦ ρξσ ρσμςοίφαρα 
αὐςξῦ, ρεμμή, ςὴμ κεταλήμ, 
Βαριλείξσ ἐμθέομξιπ δεήρερι. 
 

Ἀνίχρξμ  
ςμ ξὐοαμμ Βαριλείαπ ςξὺπ ρὲ ςιμμςαπ, 
ἱεοόαθλε θασμαρςέ, ρςεῤῥότοξμ Βαρίλειε, 
κξρμῆςξο καὶ τύλαν Χιλιξδέμδοξσ. 
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Ἄυοαμςε, 
ἡ διὰ λόγξσ ςὸμ Λόγξμ ἀμεομημεύςχπ 
ἐπ' ἐρυάςχμ ςμ ἡμεομ ςεκξῦρα, δσρώπηρξμ 
ὡπ ἔυξσρα μηςοικὴμ παῤῥηρίαμ. 
 

Αἴςηριπ καὶ ςὸ Ιξμςάκιξμ. 
Ἦυξπ β΄. Τξῖπ ςῶμ αἱμάςχμ ρξσ. 
 

Χιλιξδέμδοξσ λεσΐςημ θειόςαςξμ, 
μαοςσοικπ ςὸμ ἀγμα ςελέραμςα, 
ἐγκχμιάρχμεμ ὕμμξιπ Βαρίλειξμ, 
ρςεῤῥὸμ μεόαθλξμ, πίρςει αἰςξύμεμξι 
αὐςξῦ θεομὰπ ἱκερίαπ ποὸπ Ὕφιρςξμ. 
 

Οοξκείμεμξμ. Ἦυξπ δ΄. Θασμαρςόπ, ὁ Θεόπ, ἐμ ςξῖπ Ἁγίξιπ Αὐςξῦ. 
Σςίυξπ. Τξῖπ Ἁγίξιπ ςξῖπ ἐμ ςῇ γῇ Αὐςξῦ ἐθασμάρςχρεμ ὁ Κύοιξπ. 
 

Δαγγέλιξμ·  Ιαςὰ Ἰχάμμημ (Ιετ. ιε΄ 17-27, ιρς΄ 1-2). 
Εήςει εἰπ ςὴμ Κειςξσογίαμ ςξῦ ἁγίξσ Γεχογίξσ ςξῦ Τοξπαιξτόοξσ. 
 

Δόνα. Ταῖπ ςξῦ Σξῦ Ἁγίξσ ποερβείαιπ, λεῆμξμ,.. 
Ιαὶ μῦμ. Ταῖπ ςῆπ Θεξςόκξσ ποερβείαιπ, λεῆμξμ,.. 
 

Οοξρόμξιξμ. Ἦυξπ πλ. β΄. Ὅλημ ἀπξθέμεμξι. 
Σςίυξπ. λεῆμξμ, ἐλέηρόμ με, ὁ Θεόπ, καςὰ ςὸ μέγα ἔλεόπ Σξσ καὶ 
καςὰ ςὸ πλῆθξπ ςμ ξἰκςιομμ Σξσ ἐνάλειφξμ ςὸ ἀμόμημά μξσ. 
 

Λύρςα ἱεοώςαςε 
Χιλιξδέμδοξσ, κακώρειπ 
κεταλῆπ ςιμίαπ ρξσ 
καὶ ρςοεβλώρειπ γμάθξσ ρξσ 
καὶ ραοκίξσ ρξσ 
ὑπξρςάπ, ἔμθεε, 
ὑπ’ ἐκγόμχμ Ἄγαο, 
ἄυοι ςέλξσπ μαοςσοίξσ ρξσ, 
ρςεῤῥὲ Βαρίλειε, 
Ἱεοξμαοςύοχμ ὡοάψρμα 
καὶ Καρςξοίαπ ρέμμχμα 
ςῆπ πεοιξικίδξπ θεόρδξςξμ, 
ἐκςεμπ δσρώπει 
ςὸμ Κύοιξμ ἡμμ καὶ Λσςοχςὴμ 
ὑπὲο πιρςμ ςμ ἐμ ᾄρμαρι 
μῦμ μεγαλσμόμςχμ ρε. 
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Σρξμ, ὁ Θεόπ, ςὸμ λαόμ Σξσ..... 
 

ᾨδὴ ζ΄. Ξἱ ἐκ ςῆπ Ἰξσδαίαπ. 
 

Σκξςαρμὸμ ἀκηδίαπ 
καὶ ῥαρςώμηπ ςαυέχπ 
ἡμμ, Βαρίλειε, 
Ἱεοξμάοςσπ μέε 
Χοιρςξῦ ςῆπ κκληρίαπ, 
ἀρςοαπαῖπ ἀπξμάκοσμξμ 
ρμ ποὸπ Αὐςμ, θασμαρςέ, 
δεήρεχμ ἐμθέομχμ. 
 

Δὐτημξῦμςεπ ςξὺπ πόμξσπ 
μαοςσοίξσ ρξσ θείξσ, 
ρεπςὲ Βαρίλειε, 
ξὓπ ἔςληπ δι’ ἀγάπημ 
Χοιρςξῦ, Ἱεοξμάοςσπ, 
ἐκδευόμεθα υάοιμ ρξσ, 
ἵμα ςξῦ βίξσ καλπ 
ἀμύρχμεμ ςὴμ ςοίβξμ. 
 

Ὑπεοεύυξσ ςμ πίρςει 
ποξρκσμξύμςχμ λειφάμχμ 
ςὴμ υαοιςόβοσςξμ 
ρξοόμ ρξσ, μεξμάοςσπ 
Βαρίλειε, λεσῗςα 
ςξῦ φίρςξσ παμόριε, 
ἣμ ἔυει ὡπ θηρασοὸμ  
Χιλιξδέμδοξσ κώμη. 
 

Ηεξςξκίξμ. 
 

Καμπηδὼμ παοθεμίαπ, 
Θεξςόκε, μὴ παύρῃ 
πιρςξὺπ τχςίζξσρα, 
καθεύδξμςαπ ἐμ ρκόςει 
παθμ υαμαιζηλίαπ, 
Βαριλείξσ ἐμςεύνερι, 
ςξῦ μεασγξῦπ ἀληθπ 
ταμξῦ ἐμ ἱεοεῦρι. 
 

ᾨδὴ η΄. Τὸμ Βαριλέα. 
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Ὁ πξοτσοώραπ 
Χιλιξδέμδοξσ ςὴμ υθόμα 
ρμ αἱμάςχμ, Βαρίλειε, ῥείθοξιπ, 
πόςιρόμ με, Μάοςσπ, 
ςξῖπ μάμαριμ εὐυμ ρξσ. 
 

Γῆθεμ ποὸπ ὕφξπ 
ἕλκσρξμ θεῖξμ ςξὺπ πίρςει 
ἀμσμμξῦμςαπ, Βαρίλειε, ἄθλξσπ 
ςξὺπ μαοςσοικξύπ ρξσ, 
κλσςὲ Ἱεοξμάοςσπ. 
 

Ἐλέξσπ πέμφξμ 
ἡμῖμ θεόθεμ ῥαμίδαπ 
ραῖπ ποερβείαιπ, Βαρίλειε Μάοςσπ, 
ποὸπ ςὸμ Ζχξδόςημ, 
πηγὴμ ςὴμ ςξῦ ἐλέξσπ. 
 

Ηεξςξκίξμ. 
 

Ἰδεῖμ Υἱξῦ μξσ 
μξοτῆπ ςὸ ἄῤῥηςξμ κάλλξπ 
καςανίχρξμ, Θεξγεμμῆςξο, 
ὕμμξιπ καθ’ ἑκάρςημ 
ςξὺπ μεγαλύμξμςάπ ρε. 
 

ᾨδὴ θ΄. Ισοίχπ Ηεξςόκξμ. 
 

Λαοςύοχμ μέχμ εὖυξπ, 
ὁ καθσπξμείμαπ 
ρςεῤῤπ βαράμξσπ, Βαρίλειε, ποέρβεσε 
Χοιρςῶ ὑπὲο ςμ ςιμώμςχμ ςὴμ θείαμ μμήμημ ρξσ. 
   

Ἐν ἐπηοείαπ πλάμξσ 
ῥῦραι ςξὺπ ἐκθύμχπ 
ἀρπαζξμέμξσπ ρξοὸμ ςμ λειφάμχμ ρξσ 
ςὴμ υαοιςόβοσςξμ, Μάοςσπ Χοιρςξῦ, Βαρίλειε. 
 

Χοιρςξῦ ὁ ἀπξλαύχμ 
δόνηπ αἰχμίξσ, 
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αὐςῆπ ἡμᾶπ καςανίχρξμ, ἄθλξσπ ρξσ 
ςξὺπ μεγαλύμξμςαπ πόθῳ, ρεπςὲ Βαρίλειε. 
 

Ηεξςξκίξμ. 
 

Λμημόμεσε ρμ δξύλχμ 
Βαριλείξσ πόμξσπ 
ςξῦ μεξάθλξσ ὑμμξύμςχμ ἑκάρςξςε, 
εὐλξγημέμη Παοθέμε, Θεξγεμμήςοια. 
 

Ἄνιόμ ἐρςι....καὶ ςὰ παοόμςα Λεγαλσμάοια. 
 

Χαίοξιπ, ἱεοόαθλε θασμαρςέ, 
ἐμ Χιλιξδέμδοῳ 
ἀμσπξίρςξσπ ὁ ὑπξρςὰπ 
ὑπ’ ἐυθομ βαράμξσπ, 
Βαρίλειε, Μαοςύοχμ 
μεξλαμπμ ρεμμόςηπ 
καὶ ἀγαλλίαμα.  
 

Χαίοξιπ, Ἱεοέχμ ἡ καλλξμή, 
εὐκλεμ Μαοςύοχμ 
ὁ ἀρύληςξπ θηρασοόπ, 
υαίοξιπ, Καρςξοίαπ 
Χιλιξδέμδοξσ εὖυξπ 
καὶ ρέμμχμα ςὸ μέξμ,  
μάκαο Βαρίλειε. 
 

Χαίοξιπ, ὁ κακώρειπ ςῆπ κεταλῆπ, 
γμάθξσ ςὰπ ρςοεβλώρειπ 
καὶ ραοκίξσ ςὸμ μελιρμὸμ 
ὑπξμείμαπ υαίοχμ 
ἐμ ςξῖπ ἐρυάςξιπ υοόμξιπ, 
Χοιρςξῦ Ἱεοξμάοςσπ  
θεῖε, Βαρίλειε. 
 

Δεῦςε, ποξρκσμήρχμεμ εὐλαβπ 
θήκημ ςμ λειφάμχμ 
Βαριλείξσ ςξῦ εὐκλεξῦπ, 
ςξῦ Χιλιξδέμδοξσ 
λεσΐςξσ ὑπ’ ἀπίρςχμ 
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υειομ ςελειχθέμςξπ, 
ςὴμ υαοιςόβοσςξμ. 
 

Ῥύξσ, μξρημάςχμ παμςξδαπμ, 
βλάβηπ ςξῦ ἐυθίρςξσ 
καὶ κιμδύμχμ ςξὺπ εὐλαβπ 
καςαρπαζξμέμξσπ 
λειφάμχμ ρξσ ςὴμ θήκημ, 
ςὴμ βούξσραμ ἰάρειπ 
πᾶρι, Βαρίλειε. 
 

Φοξύοει ξὐοαμόθεμ Καρςξοιεῖπ 
ρπεύδξμςαπ ἐμ πίρςει 
καςαρπάραρθαι ςὴμ ρξοὸμ 
ρμ υαοιςξβούςχμ,  
Βαρίλειε, λειφάμχμ, 
Ἱεοξμάοςσπ, πᾶρι 
βλύζξσραμ υάοιςαπ. 
 

Οᾶραι ςμ Ἀγγέλχμ αἱ ρςοαςιαί, 
Ποόδοξμε Κσοίξσ, 
Ἀπξρςόλχμ ἡ δχδεκάπ, 
ξἱ Ἅγιξι πάμςεπ, 
μεςὰ ςῆπ Θεξςόκξσ 
πξιήραςε ποερβείαμ 
εἰπ ςὸ ρχθῆμαι ἡμᾶπ. 
 

Τὸ Τοιράγιξμ καὶ ςὸ Ἀπξλσςίκιξμ. 
 

Ἀπξλσςίκιξμ. Ἦυξπ α΄. Τῆπ ἐοήμξσ πξλίςηπ. 
 

Ιαρςξοίαπ εὐάμδοξσ ςιμαλτὲπ ρεμμξλόγημα 
καὶ Χιλιξδέμδοξσ ςὸ μέξμ καὶ πεοίβλεπςξμ καύυημα, 
Βαρίλειε, ρςεῤῥότοξμ Ἱεοεῦ, 
Μαοςύοχμ μεξάθλχμ θηρασοέ, 
ἐπεσλόγει ςξὺπ ςιμμςαπ 
ςὴμ ἱεοάμ ρξσ μμήμημ καὶ κοασγάζξμςαπ· 
Δόνα, ςῶ ρὲ δξνάραμςι Χοιρςῶ, 
δόνα ςῶ ρὲ θασμαρςώραμςι, 
δόνα ςῶ ρὲ ποξρςάςημ εὐρεβμ 
ἐμ πᾶρι δείναμςι. 
 

Ἕςεοξμ. Ἦυξπ πλ. α΄. Τὸμ ρσμάμαουξμ Κόγξμ. 
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Δέμδοξσ πίρςεχπ ἕομξπ παμεσθαλέρςαςξμ, 
Ἱεοξμάοςσπ γεμμαῖε 
Χιλιξδέμδοξσ, υεορὶμ 
ἀμξρίξιπ ὁ κςαμθείπ, ρεπςὲ Βαρίλειε, 
ξὗπεο ἐμέπληρε Χοιρςὸπ  
εὐχδίαπ μσρςικῆπ 
ςὰ λείφαμα, ἐκδσρώπει  
Αὐςὸμ ὑπὲο ςμ ςιμώμςχμ 
ςὴμ μακαοίαμ ρξσ ἐμάθληριμ. 
 

Ἕςεοξμ. Ὅμξιξμ. 
 

Ἱεοέχμ Μαοςύοχμ ρεπςὸμ καλλώπιρμα, 
Χιλιξδέμδοξσ κξρμῆςξο, 
ὁ μαοςσοήραπ ρςεῤῥπ 
ὑπ’ ἀπίρςχμ δι’ ἀγάπημ ςξῦ Κσοίξσ ρξσ, 
θείαμ λειφάμχμ ρξσ ρξοὸμ 
ςξῦ πληοώραμςξπ ρατπ, 
Βαρίλειε, εὐχδίαπ, 
Αὐςὸμ δσρώπει ἀπαύρςχπ 
ὑπὲο ςμ πίρςει ἀμσμμξύμςχμ ρε. 
 

Ἕςεοξμ. Ὅμξιξμ. 
 

Βιξςήμ ρξσ ὁρίαμ καὶ πίρςιμ ἔμθεομξμ, 
Ἱεοξμάοςσπ γεμμαῖε, 
ἰδόμςεπ Ἄγαο σἱξὶ 
καςὰ ρξῦ ἀμηλεπ, μάκαο, ἐπέδοαμξμ, 
Χιλξδέμδοξσ Ἱεοεῦ, 
καὶ ἀμῆλόμ ρε ρςσγμπ, 
Βαρίλειε, ὁ θεόθεμ 
ςξὺπ ρξὺπ ἱκέςαπ ἰθύμχμ 
ποὸπ Βαριλείαμ ςὴμ ξὐοάμιξμ. 
 

Ἐκςεμὴπ καὶ Ἀπόλσριπ, μεθ' ἣμ φάλλξμεμ ςὸ ἑνῆπ· 
 

Ἦυξπ β΄. Ὅςε ἐκ ςξῦ Νύλξσ. 
 

Οάμςαπ καςανίχρξμ ςσυεῖμ 
Βαριλείαπ Ἄμχ ςξὺπ πίρςει 
ἀμεστημξῦμςαπ λαμποπ 
ἄθλξσπ ρξσ, Βαρίλειε, 



13 
 

 

δι’ ὧμ ἐπέςσυεπ 
καςιδεῖμ κάλλξπ ἄῤῥηςξμ 
ςξῦ Παμβαρίλεχπ 
ςῆπ μξοτῆπ, μεόαθλε 
πεοιταμέρςαςε, 
θείχμ Λειςξσογὲ Μσρςηοίχμ, 
ὁ μῦμ ποξρεδοεύχμ ςῶ Ἄμῳ 
Θσριαρςηοίῳ, ἱεοώςαςε.  
 

Δέρπξιμα, ποόρδεναι 
ςὰπ δεήρειπ ςμ δξύλχμ ρξσ 
καὶ λύςοχραι ἡμᾶπ 
ἀπὸ πάρηπ ἀμάγκηπ καὶ θλίφεχπ. 
 

Τὴμ πᾶραμ ἐλπίδα μξσ 
εἰπ ρὲ ἀμαςίθημι, 
Μῆςεο ςξῦ Θεξῦ, 
τύλανόμ με ὑπὸ ςὴμ ρκέπημ ρξσ. 
 

Δίρςιυξμ. 
 

Βαρίλειε, Σεοατεὶμ ξοαμῶμ πλήοξσ 
υαοᾶπ ςιμῶμςά ρε, Χαοαλάμπηπ φάλλει. 
 

ΤΔΚΞΣ 
 

ΙΑ Θ   Δ Ξ Ν Α 
 

Τῼ   ΛΞΜῼ   ΑΚΖΗΘΜῼ 
 

Η Δ ῼ   Ζ Λ Ω Μ 
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