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ΜΗΝΙ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙῼ Α΄. 

ΤΟΥ   ΑΓΙΟΥ   ΚΑΙ   ΔΝΔΟΞΟΥ   ΜΔΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 

ΤΡΥΦΩΝΟΣ 
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ 

 

ΕΝ Σῼ ΕΠΕΡΙΝῼ 
 

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τὸ «Μακάριος 

ἀνήρ». ΕῊς τὸ «Κύριε ΆκᾸκραξα» Έστῶμεν 

στῇχους η΄ καῈ ψάλλομεν στιχηρὰ προσό-

μοια προεόρτια β΄ καῈ τοῦ Ἁγῇου ă΄. 

Προεόρτια. 

Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

 σεπτὴ εὐτρεπῇζεται, Ἐκκλησῇα 

εῊσδᾸξασθαι, Άν αὐτῆ τὸν Κύριον ὥ-

σπερ νήπιον, Άπιδημοῦντα καῈ χάρι-

σι, νοητῶς φαιδρύνοντα, τὸ πιστότα-

τον αὐτς, καῈ φιλόθεον σύστημα· ᾧ 

καῈ κᾸκραγε: ὺ εἶ δόξα καῈ κλᾸος 

καῈ ὁ κόσμος, τοῦ πληρώματός μου 

Λόγε, ὁ δι᾿ ΆμᾹ σὰρξ γενόμενος. 

Ἡ παστὰς ἡ πολύφωτος, καῈ 

σκηνὴ ἡ ὑπᾸρτιμος, καῈ ναὸς ὁ ἅγιος 

καῈ εὐρύχωρος, ἔνδον θαλάμων εῊσά-

γουσα, τοῦ Ναοῦ τὸν Κύριον, προ-

μνηστεύεται αὐτόν, τῆ σεπτῆ Ἐκκλη-

σῇᾳ αὐτοῦ, Έκετεύουσα, Άκ φθορᾶς 

καῈ κινδύνων λυτρωθναι, τοὺς κυρῇ-

ως Θεοτόκον, ταύτην ἀπαύστως δο-

ξάζοντας. 

Σοῦ Ἁγῇου. 

Ἦχος α΄. Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

Τρύφων παναοῇδιμε τρυφς, ἀ-

κηράτου μᾸτοχος, Άν οὐρανοῖς Άχρη-

μάτισας, διαφανᾸστατα, γενικοὺς ἀ-

γῶνας, διαθλήσας ἔνδοξε, καῈ μάρ-

τυς ἀληθεῇας γενόμενος, Φριστὸν Έ-

κᾸτευε, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, 

τὴν εῊρήνην, καῈ τὸ μᾸγα ἔλεος. 

Τρύφων παναοῇδιμε φωτός, ἀϊ-

δῇου λάμψεσι, φωτοειδὴς ὅλος γᾸγο-

νας, καταστρεψάμενος, τὴν ζοφώδη 

πλάνην, καῈ τοὺς κοσμοκράτορας, 

τοῦ σκότους καθελὼν θεῇᾳ χάριτι, δι-

ὸ ΈκᾸτευε, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡ-

μῶν, τὴν εῊρήνην, καῈ τὸ μᾸγα ἔλεος. 

Τρύφων παμμακάριστε χαρᾶς, 

καῈ ἀγαλλιάσεως, ἀγγελικς κατηξῇ-

ωσαι, ἀπαρνησάμενος, τὰ τερπνὰ 

Ἡ 
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τοῦ βῇου, καῈ ψυχς στερρότητι, τὰ 

πάντα παρ᾿ οὐδᾹν ἡγησάμενος, καῈ 

καρτερώτατα, διανύσας τὸ μαρτύρι-

ον, νῦν πρεσβεύεις, ὑπᾹρ τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν. 
Ἕτερα Προσόμοια τοῦ Ἁγῇου. 

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 

Νόμοις τεθραμμᾸνος Έεροῖς, ηὔ-

ξησαι ὡς δᾸνδρον παμμάκαρ ἀειθα-

λᾸστατον, καῈ πλουσῇους ἤνεγκας 

καρποὺς Άν Πνεύματι, τῶν θαυμάτων 

τὴν δύναμιν καῈ τὴν Άξουσῇαν, Σρύ-

φων παμμακάριστε κατὰ πνευμάτων 

δεινῶν. Σούτων οὖν τς λύμης ἀτρώ-

τους, φύλαττε ἡμᾶς ἀθλοφόρε, τοὺς 

πανηγυρῇζοντας τὴν μνήμην σου. 

Πλήρης ὢν Ὴσχύος θεϊκς, Μάρ-

τυς καῈ φρονήματι θεῇῳ καλλωπιζό-

μενος, ἔστης ἀπερῇτρεπτος καῈ ἀκα-

τάπληκτος, τ ἀνόμως δικάζοντι, 

πανσόφως κηρύττων, τὴν ὑπᾹρ κατά-

ληψιν τοῦ Λόγου σάρκωσιν, ὅθεν 

καρτερῇᾳ τῶν πόνων, τὸν τς ἀνομῇ-

ας προστάτην, ᾔσχυνας μεγάλως 

θαυμαζόμενος. 

Ἔχων τὴν διάνοιαν ἀεῇ, Μάρτυς 

ἀφορῶσαν τ κάλλει τοῦ ἀθλοθᾸτου 

σου, πόνοις τοῖς τοῦ σώματος οὐ κα-

τενάρκησας, ἀλλ᾿ ὡς ἄκμων ἀνάλω-

τος, ὑπᾸφερες χαῇρων, βάσανα πολύ-

πλοκα καῈ πολυώδυνα· ὅθεν τὴν ἀ-

νώδυνον λξιν, εὗρες καταλλήλως 

χορεύων, περῈ τὴν τοῦ Λόγου ὡραιό-

τητα. 

Δόξα Πατρῇ... Ἦχος β΄. 

Ὑπερφρονήσας τῶν τῆδε γεη-

ρῶν, παμμάκαρ Σρύφων σεβάσμιε, 

πρὸς τὸ σκάμμα ἀνδρεῇως ἔσπευσας· 

καῈ τῆ πάλῃ δι᾿ αΉματος, σὺ ΆντᾸχνως 

Μάρτυς τὸν ὑπερήφανον καθελών, Ά-

κομῇσω τς νῇκης στᾸφος. Φριστὸν 

τὸν Θεὸν ἡμῶν, Άκλιπαρῶν δι᾿ ἡμᾶς, 

μὴ Άλλῇπῃς ἀθλοφόρε, εῊς τὸ σωθναι 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ΚαῈ νῦν... Προεόρτιον. Ἦχος ὁ αὐ-

τός. 

Σήμερον υμεὼν Άν ταῖς ἀγκά-

λαις, τὸν Κύριον τς δόξης ὑποδᾸχε-

ται, ὃν ὑπὸ τὸν γνόφον πρῴην ὁ Μω-

ϋσς Άθεάσατο, Άν τ ὄρει τ ινᾷ 

πλάκας δόντα αὐτ. Οὗτός Άστιν, ὁ 

Άν τοῖς Προφήταις λαλῶν, καῈ τοῦ 

νόμου ποιητής· Οὗτός Άστιν, ὃν ὁ 

Δαυῒδ καταγγᾸλει, ὁ τοῖς πᾶσι φοβε-

ρός, ὁ ἔχων τὸ μᾸγα καῈ πλούσιον ἔ-

λεος.  

Εἴσοδος. Υῶς Έλαρόν· τὸ Προκεῇ-

μενον τς ἡμᾸρας καῈ τὰ Ἀναγνώ-

σματα. 

Προφητεῇας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. μγ΄ 4-14) 

Τάδε λᾸγει Κύριος: Πάντα τὰ ἔ-

θνη συνήχθησαν ἅμα, καῈ συναχθήσο-

νται ἄρχοντες Άξ αὐτῶν. Σῇς ἀναγγε-

λεῖ ταῦτα Άν αὐτοῖς; ἢ τὰ Άξ ἀρχς, 

τῇς ἀκουστὰ ποιήσει ὑμῖν; ἈγαγᾸτω-

σαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καῈ δικαι-

ωθήτωσαν, καῈ εῊπάτωσαν ἀληθ. Γῇ-

νεσθᾸ μοι μάρτυρες, καῈ Άγὼ μάρτυς 

Κύριος ὁ Θεός, καῈ ὁ παῖς ὃν Άξελε-

ξάμην· Ήνα γνῶτε, καῈ πιστεύσητε, 

καῈ συντε, ὅτι Άγώ εῊμι. Ἔμπρο-

σθᾸν μου οὐκ ΆγᾸνετο ἄλλος Θεός, 
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καῈ μετ᾿ ΆμᾹ οὐκ ἔσται. Ἐγώ εῊμι ὁ 

Θεός, καῈ οὐκ ἔστι πάρεξ Άμοῦ ὁ σώ-

ζων. Ἐγὼ ἀνήγγειλα καῈ ἔσωσα, ὠ-

νεῇδισα, καῈ οὐκ ἦν Άν ὑμῖν ἀλλότρι-

ος. Ὑμεῖς ΆμοῈ μάρτυρες, καῈ Άγὼ 

Κύριος ὁ Θεός· ὅτι ἀπ᾿ ἀρχς Άγώ εῊ-

μι, καῈ οὐκ ἔστιν ὁ Άκ τῶν χειρῶν 

μου Άξαιρούμενος. Ποιήσω καῈ τῇς ἀ-

ποστρᾸψει αὐτό; Οὕτω λᾸγει Κύριος 

ὁ Θεός, ὁ λυτρούμενος ἡμᾶς, ὁ Ἅγι-

ος Ἰσραήλ. 

οφῇας ολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. ε΄. 15 - ă΄. 3) 

Δικαῇων ψυχαῈ Άν χειρῈ Θεοῦ, καῈ 

οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. Ἔδο-

ξαν Άν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, 

καῈ Άλογῇσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐ-

τῶν, καῈ ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεῇα σύντριμ-

μα, οΈ δᾸ εῊσιν Άν εῊρήνῃ. ΚαῈ γὰρ Άν 

ὄψει ἀνθρώπων Άὰν κολασθῶσιν, ἡ 

ΆλπῈς αὐτῶν ἀθανασῇας πλήρης. ΚαῈ 

ὀλῇγα παιδευθᾸντες, μεγάλα εὐεργε-

τηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς Άπεῇρασεν 

αὐτούς, καῈ εὗρεν αὐτοὺς ἀξῇους Ὰ-

αυτοῦ. Ὡς χρυσὸν Άν χωνευτηρῇῳ Ά-

δοκῇμασεν αὐτούς, καῈ ὡς ὁλοκάρ-

πωμα θυσῇας προσεδᾸξατο αὐτούς, 

καῈ Άν καιρ Άπισκοπς αὐτῶν ἀνα-

λάμψουσι, καῈ ὡς σπινθρες Άν κα-

λάμῃ διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη 

καῈ κρατήσουσι λαῶν, καῈ βασιλεύ-

σει αὐτῶν Κύριος εῊς τοὺς αῊῶνας. 

ΟΈ πεποιθότες Άπ᾿ αὐτόν, συνήσουσιν 

ἀλήθειαν, καῈ οΈ πιστοῈ Άν ἀγάπη 

προσμενοῦσιν αὐτ· ὅτι χάρις καῈ ἔ-

λεος Άν τοῖς ὁσῇοις αὐτοῦ, καῈ Άπι-

σκοπὴ Άν τοῖς Άκλεκτοῖς αὐτοῦ. 

οφῇας ολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. ε΄. 15 - ă΄. 3) 

Δῇκαιοι εῊς τὸν αῊῶνα ζῶσι, καῈ 

Άν Κυρῇῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καῈ ἡ φρο-

ντῈς αὐτῶν παρὰ Ὑψῇστῳ. Διὰ τοῦτο 

λήψονται τὸ βασῇλειον τς εὐπρεπεῇ-

ας, καῈ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους Άκ 

χειρὸς Κυρῇου· ὅτι τῆ δεξιᾷ αὐτοῦ 

σκεπάσει αὐτούς, καῈ τ βραχῇονι ὑ-

περασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλῇ-

αν τὸν ζλον αὐτοῦ, καῈ ὁπλοποιήσει 

τὴν κτῇσιν εῊς ἄμυναν Άχθρῶν. Ἐνδύ-

σεται θώρακα δικαιοσύνην καῈ περι-

θήσεται κόρυθα, κρῇσιν ἀνυπόκριτον. 

Λήψεται ἀσπῇδα ἀκαταμάχητον, ὁσι-

ότητα· ὀξυνεῖ δᾹ ἀπότομον ὀργὴν εῊς 

ρομφαῇαν. υνεκπολεμήσει αὐτ ὁ 

κόσμος ΆπῈ τοὺς παράφρονας· πο-

ρεύσονται εὔστοχοι βολῇδες ἀστρα-

πῶν, καῈ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου 

τῶν νεφῶν, ΆπῈ σκοπὸν ἁλοῦνται, καῈ 

Άκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ριφή-

σονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ᾿ 

αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης· ποταμοῈ δᾹ 

συγκλύσουσιν ἀποτόμως. Ἀντιστήσε-

ται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, καῈ ὡς 

λαῖλαψ Άκλικμήσει αὐτούς, καῈ Άρη-

μώσει πᾶσαν τὴν γν ἀνομῇα, καῈ ἡ 

κακοπραγῇα περιτρᾸψει θρόνους δυ-

ναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς, καῈ 

σύνετε· μάθετε δικασταῈ περάτων 

γς· Άνωτῇσασθε οΈ κρατοῦντες πλή-

θους, καῈ γεγαυρωμᾸνοι ΆπῈ ὄχλοις Ά-

θνῶν· ὅτι Άδόθη παρὰ Κυρῇου ἡ κρά-

τησις ὑμῖν, καῈ ἡ δυναστεῇα παρὰ Ὑ-

ψῇστου. 
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ΕΙ ΣΗΝ ΛΙΣΗΝ 

Ἰδιόμελα. Ἦχος α΄. 

Ἀθλητικῶς ἀριστεύσας, τῆ ὑπᾹρ 

Φριστὸν ὁμολογῇᾳ σου, τὴν ἀθεΐαν Ά-

μεῇωσας, Σρύφων παμμακάριστε· σὺ 

γὰρ ἀνατεθεῈς τ Θε, τὴν πρὸς αὐ-

τὸν διάπυρόν σου ἔφεσιν, τοῖς ἔργοις 

Άβεβαῇωσας, εὐαγγελικῶς πολιτευ-

σάμενος· τὸ γὰρ δοθᾸν σοι τάλαντον, 

οὐκ Άν τ βάθει τς γς κατᾸκρυψας, 

ἀλλ᾿ ἀφθόνως μετᾸδωκας, τοῖς δεο-

μᾸνοις τὴν δωρεάν· καῈ νῦν τὰ ἄνω 

κατοικῶν βασῇλεια, μὴ παύσῃ Άφο-

ρῶν καῈ Άποπτεύων, καῈ πολυτρόπων 

ρυόμενος συμφορῶν, τοὺς Άκ πόθου 

προσιόντας σοι. 

Ἦχος β΄. 

Ἐν νεανικῆ ἡλικῇᾳ, πρεσβυτικὴν Ά-

γεώργησας σύνεσιν, ὡς ἀνάθημα θεῖ-

ον· ὑπᾹρ πᾶσαν γὰρ τροφὴν γεηράν, 

τὸν Άξ Έδρώτων ἀληθ θησαυρὸν Άμ-

φρόνως προᾸκρινας· καῈ τς φθειρο-

μᾸνης ζως χωρισθεῇς, τὸ θανεῖν ὑπᾹρ 

Φριστοῦ, ὡς ἀθανασῇας ἀφορμὴν ἡ-

γήσω· διὸ τοῖς ἀντεχομᾸνοις τοῦ 

σκότους, ὡς υΈὸς φωτὸς Άβόας· οὐ-

δᾹν χωρῇσει με τς ἀγάπης Φριστοῦ, 

οὐ βασάνων Άπαγωγή, οὐ θανάτου 

βῇᾳ· εῊ καῈ τὰς σάρκας μου τᾸμνετε, 

ἀλλὰ τὴν ψυχήν μου κασμεῖτε τοῖς 

ζωηφόροις στῇγμασι, δι᾿ ᾧν συνδοξα-

σθήσομαι, τ λαμπρῶς με ἁγιάσα-

ντι. 

Ἦχος γ΄. 

Τὸν χειμάρρουν τς τρυφς Άκ 

Θεοῦ εῊληφώς, πᾸλαγος θαυμάτων, 

ἀνεδεῇχθης Σρύφων πανεύφημε· τῶν 

αΈμάτων σου γὰρ κρουνοῇ, ΆκχυθᾸ-

ντες ΆπῈ γς, ὥσπερ μύρον Άν οὐρα-

νοῖς, τ Λόγῳ προσηνᾸχθησαν·ὅθεν 

Άδοξάσθης ΆνθᾸως καῈ πύργος Ὴσχύ-

ος, τοῖς ὀρθοδόξοις δᾸδοσαι· πᾶσαν 

μᾹν βλάβην ΆκτρᾸπων, θεῇαν δᾹ χάριν 

πορῇζων, παρὰ Φριστοῦ πᾶσι καῈ μᾸ-

γα ἔλεος. 

Ἦχος δ΄. 

Ὡς τς οὐρανῇου τρυφς Άπώνυ-

μος, τὴν κλσιν τοῖς ἔργοις σου, Σρύ-

φων Άπεσφράγισας· σὺ γὰρ ταῖς Ά-

ντολαῖς τοῦ Λόγου Άντρυφῶν, τὰς ὑ-

πᾹρ τς ἀληθεῇας θλῇψεις, ὡς ἀπό-

λαυσιν ΆδᾸξω ἀγαθῶν· δι’ ὧν τῆ Ἐκ-

κλησῇᾳ, τὴν τῶν θαυμάτων ΆνᾸργειαν, 

ὡς ζωοπάροχον τρυφὴν Άκαρποφό-

ρησας, Άν ᾗ καῈ ἡμεῖς Άντρυφῶντες, 

τὰς ἀριστεῇας τῶν ἄθλων σου τιμῶ-

μεν βοῶντες· Κύριε, ταῖς τοῦ ἀθλο-

φόρου σου πρεσβεῇαις, δώρησαι τ 

λα σου ἀφθόνως, τὸ θεῖόν σου καῈ 

πλούσιον ἔλεος. 

Δόξα Πατρῇ. Ἦχος πλ. α΄. 

Δεῦτε φιλεόρτων ὁμήγυρις, δεῦτε 

καῈ τρυφήσωμεν, Άν τῆ πανσᾸπτῳ 

πανηγύρει τοῦ ἀθλοφόρου Φριστοῦ· 

σήμερον γὰρ ὡς Ὰωσφόρος ἤστραψε, 

καῈ πρὸς ἀκήρατον πανδαισῇαν, συ-

γκαλεῖται τοὺς βοῶντας· χαῇροις τῶν 

Ἀποστόλων ὁμόζηλε, καῈ τῶν εὐκλε-

ῶν Ἀναργύρων, Άγκαλλώπισμα τερ-

πνόν· χαῇροις ὁ πλουσῇαν τὴν χάριν 

παρὰ Φριστοῦ λαβών, καῈ τοῖς αῊ-

τοῦσι παρᾸχων δαψιλῶς τὰς εὐεργε-

σῇας· χαῇροις τῶν Μαρτύρων ὁμότι-

με, καῈ τῶν πνευμάτων τς πονηρῇας 

ὀλοθρευτὰ ῊσχυρᾸ. Ἀλλ᾿ ὧ Σρύφων 

ἀθλητὰ ἀήττητε, ἀπάλλαξον ἡμᾶς Άκ 

συμφορῶν καῈ κινδύνων, καῈ δώρη-
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σαι τοῖς ἀγροῖς ἡμῶν εὐφορῇαν τῆ Έε-

ρᾷ ἀντιλήψει σου. 

ΚαῈ νῦν... Προεόρτιον. 

Ἦχος ὁ αὐτός. 

Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν νηπιάσας σαρ-

κῇ, ὑπὸ μητρὸς ΠαρθᾸνου τ να 

προσάγεται, τοῦ οῊκεῇου νόμου, πλη-

ρῶν τὸ Άπάγγελμα· ὃν υμεὼν δεξά-

μενος ἔλεγε: Νῦν ἀπολύεις Άν εῊρήνῃ 

κατὰ τὸ ρμά σου τὸν δοῦλόν σου· 

εἶδον γὰρ οΈ ὀφθαλμοῇ μου, τὸ σωτή-

ριόν σου Κύριε. 

* * * 
ΕΙ ΣΑ ΑΠΟΣΙΧΑ 

τιχηρὰ προσόμοια. 

Ἦχος πλ. α΄. ΧαῈροις ἀσκητικῶν. 

Χαῇροις ὁ Άκ προνοῇας κληθεῇς, 

προγνωστικῶς Σρύφων Μαρτύρων 

ἀγλάϊσμα· τρυφὴ γὰρ πιστοῖς Άδεῇ-

χθης, καῈ ἀρρωγὸς εὐμενής, ὡς Θεοῦ 

θεράπων γνησιώτατος· διὸ καῈ διᾸ-

πρεψας, μαρτυρῇου τοῖς σκάμμασι, 

καῈ Άξ αΈμάτων, ἁλουργῇδα Άξύφανας 

τὴν μηδᾸποτε, δεχομᾸνην παλαῇωσιν· 

ἥν περ ἀμφιασάμενος, Κυρῇῳ παρᾸ-

στηκας, ὡς εὐπρεπὴς νεανῇας, ὡς ἀ-

θλοφόρος περῇδοξος, αῊτούμενος πᾶ-

σιν, Έλασμὸν καῈ σωτηρῇαν καῈ μᾸγα 

ἔλεος. 

τιχ. ΔῈκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει... 

Χαῇροις ὁ θεραπεύσας θερμῶς, 

τὸν δωρησάμενον θαυμάτων σοι δύ-

ναμιν· ἀγάπης γὰρ ὤφθης λύχνος, 

καῈ εὐσπλαγχνῇας κρουνός, καῈ δι-

καιοσύνης Άνδιαῇτημα· τοῖς πᾶσι τὰς 

χάριτας, Άφαπλῶν καῈ Ὴώμενος, νό-

σους ποικῇλας, Άπικλήσει τοῦ Πνεύ-

ματος, οὗ εὐάρμοστον Άχρημάτισαν 

ὄργανον· ὅθεν καῈ Άμελῴδησας, τυ-

ράννων Άνώπιον, τς εὐσεβεῇας τὸ 

μᾸλος, ὡς ἀηδὼν Σρύφων εὔλαλος, 

καῈ νῇκης τὸ στᾸφος, κομισάμενος μὴ 

παύσῃ Φριστ δεόμενος. 

τιχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἉγῈοις 

αὐτοῦ. 

Πεῖραν καθυποστὰς ἀνδρικῶς, 

πολλῶν βασάνων, ἀθλοφόρε ὡς ἄ-

σαρκος, τοὺς πόδας ἡλώθης ἥλοις, 

ὡς πορευθεῈς τὴν ὁδόν, τῶν δικαιω-

μάτων τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· διὸ καῈ Άτύ-

φλωσας, τὸν τυροῦντα ὡς γᾸγρα-

πται, Μάρτυς τὴν πτᾸρναν, ἀκλινῶν 

εὐοδούμενος, πρὸς οὐράνιον, μακα-

ρῇαν τε ἄνοδον· ὅθεν πρὸς τὴν Μη-

τρόπολιν, λαμπρῶς προσεχώρησας, 

τῶν πρωτοτόκων θεόφρον Άμφανιζό-

μενος πάντοτε, Φριστοῦ τ προσώ-

πῳ, τοῦ παρᾸχοντος τ κόσμῳ τὸ 

μᾸγα ἔλεος. 

Δόξα Πατρῇ...  Ἦχος δ΄. 

Ἀποστολικὴν κεκτημᾸνος χάριν, 

ἀθλοφορικὸν διήνυσας στάδιον, Σρύ-

φων ἀξιάγαστε· σὺ γὰρ τ θεῇῳ πό-

θῳ χρωθεῇς, πρακτικῶς Φριστ ἠκο-

λούθησας· καῈ πρὸς τὴν  ἁμαρτῇαν, 

μᾸχρις αΉματος ἀντικαθιστάμενος, Άν 

οὐρανοῖς Άκομῇσω τὸ ἔπαθλον. Φρι-

στὸν ὑπᾹρ ἡμῶν ΈκᾸτευε, ἀθλητὰ μα-

κάριε. 

ΚαῈ νῦν... Προεόρτιον. 

Ἦχος ὁ αὐτός. 

Σήμερον ἡ Έερὰ Μήτηρ, καῈ τοῦ Έε-

ροῦ ὑψηλοτᾸρα ΆπῈ τὸ Έερὸν παραγᾸ-
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γονεν, Άμφανῇζουσα τ κόσμῳ τὸν 

τοῦ κόσμου ποιητήν, καῈ τοῦ νόμου 

πάροχον· ὃν καῈ Άν ἀγκάλαις ὑποδε-

ξάμενος, ὁ πρεσβύτης υμεών, γε-

ραῇρων Άκραύγαζε. Νῦν ἀπολύεις 

τὸν δοῦλόν σου· ὅτι εἶδόν σε τὸν ω-

τρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Νῦν ἀπολύεις..., τὸ Σρισάγιον, καῈ 

τὰ Ἀπολυτῇκια. 

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεῇς. 

Τρυφς τς θεῇας φερωνύμως τρι-

σμάκαρ, κατατρυφῶν Άν οὐρανοῖς ἀ-

εννάως, τοὺς Άκτελοῦντας ἅσμασι 

τὴν μνήμην σου, σκᾸπε καῈ διάσωζε 

Άκ παντοῇων κινδύνων, δῇωκε τὰ βλά-

πτοντα τὰς ἀρούρας θηρῇα· Ήνα σοι 

πόθῳ κράζομεν ἀεῇ· χαῇροις ὦ Σρύ-

φων, μαρτύρων ἀγλάϊσμα. 

Ἕτερον. 

Ἦχος δ΄. Σαχὺ προκατάλαβε. 

Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον Ὴχνηλατῶν 

Άκ παιδός, βασάνους ὑπήνεγκας ὑ-

πᾹρ Φριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καῈ ἤθλησας 

ἄριστα· ὅθεν τὴν τῶν θαυμάτων, κο-

μισάμενος χάριν, λύτρωσαι πάσης 

βλάβης τοὺς τιμῶντάς σε πόθῳ, Σρύ-

φων μεγαλομάρτυς, πιστῶν ἡ ἀντῇλη-

ψις. 

Δόξα Πατρῇ. Ἕτερον. 

Ἦχος γ΄. Θεῇας πῇστεως. 

Θεῇου Πνεύματος τῆ χορηγῇᾳ, χά-

ριν ἄφθονον τῆ Ἐκκλησῇᾳ, ἀναβλύ-

ζεις ὥσπερ κρήνη ἀκᾸνωτος, καῈ κα-

ταρδεύεις ἡμῶν τὴν διάνοιαν, Άν τῆ 

τρυφῆ ἀθλοφόρε τῶν δώρων σου. 

Σρύφων ἔνδοξε, Φριστὸν τὸν Θεὸν Έ-

κᾸτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μᾸγα ἔ-

λεος. 

ΚαῈ νῦν. Προεόρτιον. 

Ἦχος α΄. Χορὸς ἀγγελικός. 

Οὐράνιος χορός, οὐρανῇων ἁψῇ-

δων, προκύψας ΆπῈ γς, καῈ φερόμε-

νος βλᾸπων, ὡς βρᾸφος ὑπομάζιον, 

πρὸς ναὸν τὸν πρωτότοκον, πάσης 

κτῇσεως, ὑπὸ Μητρὸς ἀπεράνδρου, 

προεόρτιον, νῦν σὺν ἡμῖν μελῳδοῦσι, 

φρικτῶς Άξιστάμενος. 

Ἀπόλυσις. 

 

 ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Μετὰ τὴν α΄ τιχολογῇαν. Κάθισμα. 

Ἦχος α΄. Σὸν τάφον σου ωτήρ. 

Ὡς ἥλιος λαμπρός, ἡ ἁγῇα σου 

μνήμη, ΆπᾸστη Άμφανῶς παναοῇδιμε 

Σρύφων, πιστοὺς σελαγῇζουσα ταῖς 

ἀκτῖσι τῶν ἄθλων σου, καῈ διώκου-

σα, τὸν σκοτασμὸν τῶν δαιμόνων· Άν 

ᾗ ἅπαντες, ὑπᾹρ ἡμῶν σε πρεσβεύ-

ειν, αῊτοῦμεν πρὸς Κύριον. 

Δόξα Πατρῇ. Ὅμοιον. 

Χρηστότητος Θεοῦ, μιμητὴς ἀνε-

φάνης, προχᾸων δαψιλῶς, εὐσπλαγ-

χνῇας τὴν δρόσον, καῈ νᾸμων τὰ πρό-

σφορα, ἀναργύρως τοῖς χρῄζουσιν· 

ὅθεν κάμφθητι ὡς συμπαθὴς οὐρανό-

θεν, ταῖς δεήσεσι, τῶν προσιόντων 

σοι Σρύφων, καῈ σῶσον τοὺς δού-

λους σου. 

ΚαῈ νῦν. Προεόρτιον. Ὅμοιον. 

Ὁ ὢν σὺν τ Πατρῇ, ΆπῈ θρόνου ἁ-

γῇου, Άλθὼν ΆπῈ τς γς, Άκ ΠαρθᾸνου 

ΆτᾸχθη, καῈ βρᾸφος ΆγᾸνετο, χρόνοις 
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ὢν ἀπερῇγραπτος ὃν δεξάμενος, ὁ 

υμεὼν Άν ἀγκάλαις, χαῇρων ἔλεγε· 

Νῦν ἀπολύεις ΟῊκτῇρμον, εὐφράνας 

τὸν δοῦλόν σου. 

Μετὰ τὴν β΄ τιχολογῇαν. Κάθισμα. 

Ἦχος δ΄. Σαχὺ προκατάλαβε. 

ΑΈμάτων τοῖς ρεύμασι τς ἀθεΐας 

τὸ πῦρ, σβεσάμενος ἔνδοξε τῆ τοῦ 

Φριστοῦ ἀστραπῆ ἀΰλως ΆξᾸλαμψας, 

Σρύφων τῆ Ἐκκλησῇᾳ ὡς φωσφόρος 

λυχνῇα, φᾸγγος ἀθανασῇας, καῈ θαυ-

μάτων ἀκτῖνας· διὸ καῈ τοὺς ὑμνοῦ-

ντας τὴν μνήμην σου φαῇδρυνον. 

Δόξα Πατρῇ. Ὅμοιον. 

Σφοδρῶς σπαθιζόμενος τὸν πα-

λαιὸν πτερνιστήν, καιρῇως κατᾸτρω-

σας ὡς στρατιώτης Φριστοῦ, τῆ λόγ-

χῃ τῶν ἄθλων σου· ἥλοις δᾹ πεπαρ-

μᾸνος τοὺς ὡραῇους σου πόδας, ἤνυ-

σας ἀκωλύτως τὴν οὐράνιον τρύβον· 

καῈ νῦν περιπολεύεις τὰ ἄνω βασῇ-

λεια. 

ΚαῈ νῦν. Προεόρτιον. Ὅμοιον. 

ΣαρκῈ νηπιάσαντα Άξ ἀπειράν-

δρου Μητρός, χερσῈ γηραλᾸαις σου 

ἀγκαλισθεῈς υμεών, Φριστὸν τὸν 

Θεὸν ἡμῶν, ἔλαβες τς Άξόδου τὴν ἀ-

πόφασιν δόξῃ, εἴληφας τῶν θαυμά-

των τὴν ἀᾸνναον χάριν· διὸ ἀξιοχρᾸ-

ως σε πάντες δοξάζομεν. 

Μετὰ τὸν ΠολυᾸλεον. Κάθισμα. 

Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Τὴν τρυφὴν Άπιποθῶν, τῶν αῊωνῇ-

ων ἀγαθῶν, ὑπᾹρ πλοῦτον καῈ χρυ-

σόν, τοὺς σπαραγμούς σου τς σαρ-

κός, περιποιήσω νοῒ μεγαλόφρονι· ὅ-

θεν τὸν καλὸν τελᾸσας δρόμον σου, 

ἔτυχες σοφᾹ ὡς πόρρω ἤλπισας, τς 

τοῦ Δεσπότου σου θᾸας τὴν ἔλλαμ-

ψιν, κληρονομῇσας μακάριε· ὃν Άκδυ-

σώπει, Σρύφων σωθναι, τοὺς εὐλα-

βῶς σοι προστρᾸχοντας. 

Δόξα, καῈ νῦν. Προεόρτιον. Ὅμοιον. 

Νηπιάζει δι᾿ ΆμᾹ ὁ παλαιὸς τῶν ἡ-

μερῶν, καθαρσῇων κοινωνεῖ ὁ καθα-

ρώτατος Θεός, Ήνα τὴν σάρκα πιστώ-

σῃ μου τὴν Άκ ΠαρθᾸνου· καῈ ταῦτα 

υμεών, μυσταγωγούμενος, ΆπᾸγνω 

τὸν αὐτὸν Θεὸν καῈ ἄνθρωπον· καῈ 

ὡς ζωὴν ἠσπάζετο καῈ χαῇρων, πρε-

σβυτικῶς ἀνεκραύγαζεν: Ἀπόλυσόν 

με· σᾹ γὰρ κατεῖδον, τὴν ζωὴν τῶν ἁ-

πάντων. 

Οἱ Ἀναβαθμοί. 

Σὸ α΄ Ἀντῇφωνον τοῦ δ΄ ἤχου καῈ 

τὸ Προκεῇμενον. 

Δῇκαιος ὡς φοῇνιξ ἀνθήσει, καῈ ὡ-

σεῈ κᾸδρος ἡ Άν τ Λιβάνῳ πληθυν-

θήσεται. 

τιχ. ΠεφυτευμᾸνος Άν οἴκῳ Κυρῇ-

ου... 

ΕὐαγγᾸλιον: Σὸ Άν τ ὄρθρῳ τοῦ 

Ἁγῇου Γεωργῇου. 

Ὁ ν΄ Χαλμός· Δόξα. Σαῖς τοῦ Ἀ-

θλοφόρου... 

ΚαῈ νῦν. Σαῖς τς Θεοτόκου... 

τῇχ. ἘλᾸησόν με ὁ Θεός... καῈ τό: 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. 

Τρύφων ἀθλοφόρων καλλονή, 

σπλάγχα οῊκτιρμῶν Άνδυσάμενος, 

τοῖς δεομᾸνοις ἀφθόνως Άσκόρπισας, 

τὴν θεϊκὴν δωρεάν· καῈ τοῖς Άκζητοῦ-

σῇ σε Ὰκὼν Άπιστάς, ὡς θῦμα λιγικόν, 

καῈ ὁλοκάρπωμα τᾸλειον, προσηνᾸ-

χθης τ Φριστ. Ἀλλὰ καῈ ἡμῶν μὴ 
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Άλλῇπῃς μνημονεύων, Άν τῆ πρὸς αὐ-

τὸν οῊκειώσει σου δεόμεθα. 

Οἱ Κανόνες. 

Ὁ Προεόρτιος μετὰ τῶν ΕΈρμῶν 

εῊς ă΄, καῈ τοῦ Μάρτυρος εῊς δ΄. 

Ὁ Προεόρτιος. 

ᾨδὴ α΄.Ἦχος δ΄, ὁ εΈρμός. 

Ἄσομαῇ σοι Κύριε ὁ Θεός μου· ὅ-

τι ὡδήγησας λαὸν Άν μᾸσῳ τς θα-

λάσσης, Άκάλυψας δᾹ ἅρματα, Υα-

ραὼ καῈ τὴν δύναμιν. 

Ἄσομαῇ σοι Κύριε ὁ Θεός μου, τ 

νηπιάσαντι σαρκῇ, καῈ νόμῳ ὑπακού-

σαντι, καῈ σώσαντι τὸν ἄνθρωπον δι᾿ 

ὃν γᾸγονας ἄνθρωπος. 

Ἀγκάλαις δεξάμενος ὁ Πρεσβύ-

της, τὸν ζωοδότην καῈ Θεόν, τς ζως 

ἀπελύετο βοῶν· Νῦν ἀπολύεις με· 

κατεῖδον γάρ σε σήμερον. 

Τοῖς νόμοις τς φύσεως ὑπακού-

εις, καῈ τοῦ γράμματος θεσμοῖς, κα-

τὰ νόμον ὑπεῇκεις ΦριστᾸ, ὁ πρῈν ὑ-

παγορεύσας μοι τὸν νόμον Άν τ ὄ-

ρει ινᾷ. 

Θεοτοκῇον. 

Ἄσομαῇ σοι Κύριε ὁ Θεός μου· ὅ-

τι ΆτᾸχθης Άκ μητρὸς ΠαρθᾸνου ἁγῇ-

ας, καῈ ταύτην ἀνᾸδειξας, Άλπῇδα 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Ὁ Κανὼν τοῦ Μάρτυρος φᾸρων Ἀκρο-

στιχῇδα. 

Σρυφῆς μεθέξειν ἀξῈωσόν με Σρύφων. 

Θεοφάνους. 

ᾨδὴ α΄. 

Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

Τοῖς ὄντως ΆνθᾸου Άν οὐρανοῖς, 

τρυφς ἀπολαύων, ὡς ἀήττητος Ἀ-

θλητής, ταῖς σαῖς Έκεσῇαις τὴν ψυχήν 

μου, τς τῶν παθῶν ρῦσαι συγχύσε-

ως. 

Ρημάτων τῶν θεῇων Άνηχηθεῇς, ΆτᾸ-

λεσας ταῦτα, Παναοῇδιμε πρακτικῶς, 

τὴν ἁγιωσύνην ἀγαπήσας, καῈ σω-

φροσύνην ἀσπασάμενος. 

Ὑπρξας τ ὄντι ποιμαντικός, 

ποιμαῇνων ψυχς σου, Άν σοφῇᾳ τοὺς 

λογισμοὺς ψυχὰς ΆπιστρᾸφων πλα-

νωμᾸνας, καῈ τ Θε προσάγων ἔν-

δοξε. 

Θεοτοκῇον. 

Φωτῇζεις με φᾸγγει τ νοητ, ἀ-

παύγασμα δόξης, ἡ τεκοῦσα τὸ πα-

τρικόν, πανάμωμε Κόρη καῈ τὸν ζό-

φον, τς ἁμαρτῇας διασκᾸδασον. 

Καταβασῇα: ΦᾸρσον ἀβυσσοτόκον. 

* * *  

Ὁ Προεόρτιος. 

 

ᾨδὴ γ΄.Ὁ εΈρμός. 

Ἐν Κυρῇῳ Θε μου, Άστερεώθη ἡ 

καρδῇα μου· διὸ οΈ ἀσθενοῦντες, πε-

ριεζώσαντο δύναμιν. 

ἈνοιγᾸσθω ὁ ναός, ὁ τοῦ Θεοῦ 

γὰρ νῦν ΆπᾸστη ναός, ναοὺς ἡμᾶς 

ποισαι, τοῦ Ἁγῇου αὐτοῦ Πνεύμα-

τος. 

Νῦν παρλθεν ἡ σκιά, καῈ ἀντει-

σήχθη ἡ ἀλήθεια, τς χάριτος Άλθού-

σης· νῦν ὑποδᾸχου τὸν Φριστὸν υ-

μεών. 

Χήρα Ἄννα σώφρων, ἡ μεμονωμᾸ-

νη καῈ γνωστὴ τ Θε, νῦν ἀνθομο-
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λογεῇτω, τ νηπιάσαντι σαρκῈ δι᾿ ἡ-

μᾶς. 

Θεοτοκῇον. 

Τὴν Θεομήτορα ΠαρθᾸνον, ὀρθο-

δόξως ἀνυμνήσωμεν· πρεσβεύει γὰρ 

ἀπαύστως, ὑπᾹρ ἡμῶν πρὸς τὸν Κύ-

ριον. 

Σοῦ Μάρτυρος. 

ὺ εἶ τὸ στερᾸωμα. 

Ἤμβλυνας τὴν δύναμιν, τὴν ὑπε-

ρήφανον ἔνδοξε, Μάρτυς Φριστοῦ, 

τὴν Άκ τοῦ Ὑψῇστου, Άνδυσάμενος 

δύναμιν. 

Σάρκα περικεῇμενος, ὀφρὺν τὴν ἄ-

σαρκον ἔσβεσας, τοῦ δυσμενοῦς, καῈ 

σεσαρκωμᾸνον, Θεὸν Λόγον Άκήρυ-

ξας. 

Μόνη φυγαδεύονται, τῆ παρουσῇᾳ 

σου πνεύματα, τὰ πονηρά, Πνεύμα-

τος Ἁγῇου, διωκόμενα χάριτι. 

Θεοτοκῇον. 

Ἔχων σε βοήθειαν, οὐκ αῊσχυνθή-

σομαι Πάναγνε, Μήτηρ Θεοῦ, ἔχων 

σε προστάτιν, τς ζως μου σωθήσο-

μαι. 

Καταβασῇα: Σὸ στερᾸωμα. 

* * * 

Κάθισμα τοῦ Μάρτυρος. 

Ἦχος δ΄. Σαχὺ προκατάλαβε. 

Τῶν πόνων μακάριε κατατρυφῶν 

τς σαρκός, τὴν θεῇαν καῈ ἄπονον Άν 

Παραδεῇσῳ τρυφήν, ἀξῇως ἀπεῇλη-

φας, στᾸφος ἀθανασῇας, Άκ Θεοῦ δε-

δεγμᾸνος· ὅθεν καῈ Ὴαμάτων, ποτα-

μοὺς ἀναβλύζεις, τοῖς πόθῳ κατα-

φεύγουσι Μάρτυς τῆ σκᾸπῃ σου. 

Δόξα, καῈ νῦν. Προεόρτιον. 

Ἦχος α΄. Σοῦ λῈθου σφραγισθέντος. 

ΘησαυρᾹ τῶν αῊώνων ἡ ζωὴ τῶν 

ἁπάντων, δι᾿ ΆμᾹ νηπιάσας ὑπὸ νό-

μου ΆγᾸνου, ὁ πάλαι χαράξας Άν 

πλαξῇ, τὸν νόμον Άν τ ὄρει τ ινᾷ, 

Ήνα πάντας ἀπαλλάξῃς, Άκ τοῦ νόμου 

πάλαι δουλεῇας. Δόξα τῆ εὐσπλαγ-

χνῇᾳ σου ωτήρ· δόξα τῆ βασιλεῇᾳ 

σου· δόξα τῆ οῊκονομῇᾳ σου μόνε φι-

λάνθρωπε. 

Ὁ Προεόρτιος. 

ᾨδὴ δ΄. Ὁ ΕΈρμός. 

Τοὺς οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου κα-

τεκάλυψε, καῈ ἡ γ Άπληρώθη τς 

σς δόξης ΦριστᾸ· διὸ ἀπαύστως 

κράζομεν. Δόξα τῆ δυνάμει σου Κύ-

ριε. 

ΑΈ τάξεις τῶν ἈγγᾸλων Άξεπλάγη-

σαν, Άν ταῖς ἀγκάλαις τοῦ Πρεσβύ-

του θεασάμεναι, τὸν σὺν ΠατρῈ καῈ 

Πνεύματι ὑμνούμενον, ὡς ΤΈὸν καῈ 

Θεὸν ἡμῶν. 

Τὸ ἡμῶν ἀτελᾹς ὀκειούμενος, ὁ 

παντᾸλειος Θεὸς τῆ κατὰ νόμον προ-

σαγωγῆ, τὸ τᾸλειον τς χάριτος ἡμῖν 

Άδωρήσατο. 

Ὡς βρᾸφος Άν ἀγκάλαις δεχόμε-

νος, καῈ Θεὸν τ πνεύματι θεώμενος, 

ὁ υμεὼν σωτήριον τοῦ κόσμου, τὸν 

Φριστὸν ἀνεκήρυττε. 

ΜωσᾸως τιμιώτερος γᾸγονας, τοῦ 

δεξαμᾸνου νόμον Άν τ ὄρει ινᾷ· ὅ-

τι Φριστὸν τὸν Κύριον ἀγκάλαις σου 

Πρεσβύτα Άβάστασας. 

Θεοτοκῇον. 

Ἡ Ἄννα προφητεύουσα τὸ μᾸλ-

λον, τὸν Άκ τς μήτρας σου Θεὸν 

προανηγόρευσε· διὸ ἀπαύστως πρᾸ-
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σβευε, σωθναι Θεομτορ τοὺς δού-

λους σου. 

Σοῦ Μάρτυρος. 

ΕῊσακήκοα Κύριε. 

ΘεωμᾸνους κατᾸπληξας, Μάκαρ 

τοὺς τυράννους τῆ καρτερῇᾳ σου· 

τὰς βασάνους γὰρ ὑπᾸμεινας, ὡς Άν 

ἀλλοτρῇῳ πάσχων σώματι. 

Ἐνετρύφας Μακάριε, τοῖς τῶν ἀλ-

γηδόνων πόνοις νηττόμενος· νῦν τρυ-

φᾷς δᾹ καθαρώτερον, ἀϊδῇου δόξης 

Άμφορούμενος. 

ΞεομᾸνου τοῦ σώματος, ταῖς τῶν 

σιδηρῶν ὀνύχων ὀξύτησιν, Άνευροῦτό 

σου ΘεσπᾸσιε, τς ψυχς ὁ τόνος θεῇ-

ᾳ χάριτι. 

Θεοτοκῇον. 

ἘπῈ σᾹ τὴν Άλπῇδα μου, πᾶσαν ἀ-

νατῇθημι Μητροπάρθενε· τὴν ψυχήν 

μου διαφύλαξον, ἡ Θεὸν τεκοῦσα τὸν 

ωτρά μου. 

 

Καταβασῇα: Ἐκάλυψεν οὐρανούς. 

 

Προεόρτιος. 

ᾨδὴ ε΄. Ὁ εΈρμός. 

Ὁ ἀνατεῇλας τὸ φῶς, καῈ φωτῇσας 

τὸν ὄρθρον, καῈ δεῇξας τὴν ἡμᾸραν, 

δόξα σοι Ἰησοῦ, ΤΈᾹ τοῦ Θεοῦ, φι-

λάνθρωπε δόξα σοι. 

Ἐν τῆ τοῦ νόμου σκιᾷ, τὸν τς χά-

ριτος λόγον, τρανῶς Άχρηματῇσθη, 

υμεὼν ὁ δῇκαιος, σωματικῶς τὸν 

Φριστὸν δεξάμενος. 

Οὗτος εῊς πτῶσιν φησῇ, καῈ ἀνά-

στασιν κεῖται· εῊς πτῶσιν τῶν ἀπῇ-

στων, καῈ πιστῶν ἀνάστασιν, ὁ υ-

μεών, ἄρτι προεφήτευσε. 

Θεοτοκῇον. 

Θεοκυτορ Ἁγνή, τὸν ΤΈόν σου 

δυσώπει, λυτρώσασθαι κινδύνων, καῈ 

πάσης περιστάσεως, τοὺς σᾹ δοξάζο-

ντας, Θεοτόκε ἄχραντε. 

Σοῦ Μάρτυρος. 

Ὀρθρῇζοντες βοῶμᾸν σοι. 

Ἰνδάλματα τς πλάνης κατήργη-

σας, Ἀθλοφόρε· εῊκόνι λατρεύειν 

γάρ, Θεοῦ τοῦ ὄντως ἠγάπησας. 

Νενῇκηκας γενναῇως τὸ φρόνημα, 

τοῦ τυράννου, τὸ ἄθεον Πάνσοφε, 

Φριστοῦ τῆ πῇστει νευρούμενος. 

Θεοτοκῇον. 

ἈνᾸκφραστος ἡ σύλληψις γᾸγονε, 

σοῦ ΠαρθᾸνε ὁ τόκος ἀπόρρητος, δι-

αμεμᾸνηκεν ἄχραντε. 

 

Καταβασῇα: Ὡς εἶδεν Ἡσαΐας. 

Προεόρτιος. 

ᾨδὴ ă΄. Ὁ εΈρμός. 

Ὡς Ἰωνᾶν τὸν Προφήτην, Άλυ-

τρώσω τοῦ κήτους ΦριστᾹ ὁ Θεός, 

κᾀμᾹ τοῦ βυθοῦ τῶν πταισμάτων ἀ-

νάγαγε καῈ σῶσόν με μόνε φιλάν-

θρωπε. 

Ἐχρηματῇσθη πρεσβύτης, μὴ θα-

νεῖν, πρῈν Ὴδεῖν τὸν Δεσπότην Φρι-

στόν· ἀγκάλαις δᾹ σήμερον φᾸρει καῈ 

τοῦτον προσδεικνύει παντῈ τ λα 

Ἰσραήλ. 

Τὸν ποιητὴν τῶν αῊώνων, ὁ πρε-

σβύτης ὡς βρᾸφος δεξάμενος, Θεὸν 

προαιώνιον ἔγνω, καῈ φῶς Άθνῶν καῈ 

δόξαν τοῦ Ἰσραὴλ τὸν Φριστόν. 

Νῦν υμεὼν προφητεύει, νῦν ἡ 

Ἄννα ἀνθομολογεῖ τ Θε· ὁ μᾹν τῆ 
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ΜητρῈ καῈ ΠαρθᾸνῳ, ἡ δᾹ τ Άκ Παρ-

θᾸνου ἀναδειχθᾸντι σαρκῇ. 

Θεοτοκῇον. 

Ὦ μακαρῇα κοιλῇα, πόθεν ταύτην 

τὴν δόξαν Άβλάστησας; Θεὸς τὸ τε-

χθᾹν ὦ ΠαρθᾸνε, καῈ φῶς Άθνῶν, καῈ 

δόξα καῈ ἀπολύτρωσις. 

Σοῦ Μάρτυρος. 

Ἱλάσθητῇ μοι ωτήρ. 

Ξηράνας τὰς μυσαράς, σπονδὰς 

καῈ κνῇσσης μιάσματα, μανῇας εῊδω-

λικάς, σοῖς αΉμασιν ἔνδοξε, κατήρ-

δευσας ἅπαντα, τὰ τς Ἐκκλησῇας, 

εὐγεν Σρύφων βλαστήματα. 

Ἰχῶρες μαρτυρικοῇ, ὡς μύρον εὐω-

διάζουσι, τὸ αἷμα τῶν ἀθλητῶν, πη-

γάζει Ὴάματα ἡ κόνις τοῦ σώματος, 

ψυχὰς ἁγιάζει, τῶν πιστῶς θεραπευ-

όντων αὐτούς. 

Θεοτοκῇον. 

Ὡς ἔμψυχος κιβωτός, ΆδᾸξω Λό-

γον τὸν ἄναρχον· ὡς ἅγιον Έερόν, τὸν 

Κτῇστιν Άχώρησας, ὡς θρόνος πυρῇ-

μορφος, φᾸρεις τὸν Δεσπότην, Θεο-

μτορ πάσης κτῇσεως. 

Καταβασῇα: ἘβόησᾸ σοι. 

Κοντάκιον. 

Ἦχος πλ. δ΄. Ὡς ἀπαρχάς. 

Τριαδικῆ στερρότητι, πολυθεΐαν 

ἔλυσας, Άκ τῶν περάτων ἀοῇδιμε, τῇ-

μιος Άν Κυρῇῳ γενόμενος· καῈ νική-

σας τυράννους, Άν Φριστ τ ωτ-

ρι, τὸ στᾸφος εἴληφας τς μαρτυρῇας 

σου, χαρῇσματα θεῇων Ὴάσεων, ὡς ἀ-

ήττητος. 

Ὁ Οἶκος. 

Ἱερὰν πανδαισῇαν προτῇθεται φι-

λεόρτων τὸ σύστημα σήμερον, προε-

όρτια σύμβολα φᾸρουσαν, τοῦ Κυρῇ-

ου τεσσαρακονθήμερον τὴν Άν Παρ-

θᾸνου φρικτὴν γᾸννησιν, καῈ πρεσβύ-

του σεπτοῦ Άναγκάλισιν, καῈ σεπτοῦ 

ἀθλοφόρου μνημόσυνα· δι᾿ αὐτὸν 

γὰρ τὸν Φριστόν, τελειοῦται νικητι-

κῶς, ὡς ἀήττητος. 

υναξάριον. 

Μὴν Υεβρουάριος ἔχων ἡμᾸρας κη΄. 

ΕῊ δᾸ Άστι δῇσεκτος, κθ΄. 

Ἡ ἡμᾸρα ἔχει ὥρας ια΄ καῈ ἡ νὺξ 

ὥρας ιγ΄. 

Τῆ α΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ 

ἁγῇου μάρτυρος Σρύφωνος καῈ Προ-

εόρτια τς Ὑπαπαντς. 

τῇχοι. 

ὺ δᾹ Σρύφων τῇ; Σὸ ξῇφος θνήσκω 

φθάσας·  

Καιρὸς δᾹ τῇ σου τοῦ τᾸλους; Νου-

μηνῇα. 

Ἐν Υεβρουαρῇοιο Σρύφων πρὸς 

τομς θάνε πρώτῃ. 

Τῆ αὐτῆ ἡμᾸρᾳ μνήμη τοῦ Ὁσῇου 

Πατρὸς ἡμῶν ΠᾸτρου τοῦ Άν Γαλατῇ-

ᾳ. 

τῇχοι. 

Ἤσκει τελευτς ΠᾸτρος ἄχρι Γα-

λάτης, λόγοις ἀλειφθεῈς Παύλου τοῖς 

πρὸς Γαλάτας. 

Τῆ αὐτῆ ἡμᾸρᾳ μνήμη τοῦ Ὁσῇου 

Πατρὸς ἡμῶν Βενδιμιανοῦ, τοῦ Άν 

βουν τοῦ Ἁγῇου Αὐξεντῇου ἀσκήσα-

ντος. 

τῇχοι. 

Βενδιμιανὸς δᾸνδρον ἀρετς μᾸγα, 

φυτευθᾹν εῊς γν καῈ μεταχθᾹν εῊς 

Πόλον. 

Τῆ αὐτῆ ἡμᾸρᾳ μνήμη τοῦ Ὁσῇου 

Πατρὸς ἡμῶν καῈ Ὁμολογητοῦ Βασι-
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λεῇου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονῇκης 

ὁρμωμᾸνου Άκ τς τῶν Ἀθηνῶν πόλε-

ως. 

τῇχοι. 

Ὀρθῶς λαὸν σόν, Βασῇλειε, ποιμά-

νας, ὄντως Άβασῇλευσας Άκ τῶν πρα-

γμάτων. 

Τῆ αὐτῆ ἡμᾸρᾳ ὁ Ἅγιος Σιμόθεος 

ὁ Ὁμολογητής, Άν εῊρήνῃ τελειοῦται. 

τῇχοι. 

Σιμόθεος μετᾸσχε τιμς τς ἄνω, 

μὴ προκρῇνας τι τς Θεοῦ τιμς κά-

τω. 

Τῆ αὐτῆ ἡμᾸρᾳ ὁ Ἅγιος Μάρτυς 

Θεΐων μετὰ δύο παῇδων, ξῇφει τελει-

οῦνται. 

τῇχοι. 

Θνῄσκουσι παισῈν εὐπροθύμως Άκ 

ξῇφους, ὅλῃ Θεΐων εΉπετο προθυμῇᾳ. 

Τῆ αὐτῆ ἡμᾸρᾳ ὁ Ἅγιος Μάρτυς 

Καρῇων, τὴν γλῶτταν Άκτμηθεῇς τε-

λειοῦται. 

τῇχοι. 

Υωνς στερήσει, γλωττότμητος 

Καρῇων, γλωσσῶν πλάνων ἔπαυσεν 

ὑθλοφωνῇαν. 

Τῆ αὐτῆ ἡμᾸρᾳ μνήμη τῶν ἁγῇων 

Μαρτύρων Περπετούας καῈ τῶν σὺν 

αὐτῆ ατύρου, Ρευκάτου, ατορνῇ-

λου, εκούνδου, καῈ Υιλικητάτης. 

τῇχοι. 

Σὴν τῶν σφαγᾸντων ΠερπᾸτουα 

πεντάδα, ἤμειψε συσφαγεῖσα πρὸς 

τὴν Ὰξάδα. 

Τῆ αὐτῆ ἡμᾸρᾳ ὁ ἅγιος Νεομάρ-

τυς Ἀναστάσιος ὁ Ναυπλιώτης, ὁ Άν 

Ναυπλῇῳ μαρτυρῇσας Άν ἔτει ᾳχνε΄ 

(1655), εῊς λεπτὰ τεμάχια τμηθεῈς τε-

λειοῦται. 

τῇχοι. 

Ἀναστάσιος συγκοπεῈς σαρκὸς μᾸ-

λη, ἄρτιος ἔσται Άσχάτῃ ἀναστάσει. 

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγῇων, πρεσβεῇαις, 

ΦριστᾹ ὁ Θεός, ΆλᾸησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Προεόρτιος. 

ᾨδὴ ζ΄. Ὁ εΈρμός. 

Ὁ τῶν ΠατᾸρων Θεὸς μὴ καται-

σχύνῃς ἡμᾶς, ἀλλὰ δώρησαι ἡμῖν, Άν 

παρρησῇᾳ βοᾶν σοι· εὐλογητὸς εἶ ὁ 

Θεός. 

Ὁ Άνοικήσας Θεός, Άν γαστρῈ τς 

ΠαρθᾸνου, Άν ἀγκάλαις υμεών, ὥ-

σπερ Άν θρόνῳ πυρῇνῳ, σήμερον Άν-

θρονῇζεται. 

Σὺ τὸ γεῶδες ἡμῶν, προσλαβόμε-

νος Λόγε, Άνηπῇασας σαρκῇ, καῈ νομι-

κῶν καθαρσῇων, μετᾸσχες ὥσπερ νή-

πιον. 

Ἡ σώφρων Ἄννα ἡμῖν, προφητεύει 

τὸ μᾸλλον, καῈ προλᾸγει μυστικῶς, 

τὴν τῶν Άθνῶν προσδοκῇαν, καῈ Ἰσ-

ραὴλ τὴν λύτρωσιν. 

Θεοτοκῇον. 

Χαῖρε ἡ ἄσπορος γ, ἡ τὸν Λόγον 

Άκ μήτρας, δῇχα σπᾸρματος ἀνδρός, 

σεσαρκωμᾸνον τεκοῦσα, ἡ σκᾸπη τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν. 

Σοῦ Μάρτυρος. 

ΟΈ Άκ τς Ἰουδαῇας. 

Στεφηφόρος χορεύεις, τοῖς χοροῖς 

τῶν Μαρτύρων συνευφραινόμενος, 

τὴν πλάνην γὰρ νικήσας, Άν λόγῳ ἀ-

ληθεῇας, ἀναμᾸλπεις γηθόμενος. ὁ 

τῶν ΠατᾸρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς 

εἶ. 
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Ὁ Δεσπότης τῶν ὅλων, τῶν αὐτοῦ 

παθημάτων στᾸφει τὸν Μάρτυρα· 

καῈ τοῦτον Άναυλῇζει, σκηναῖς Άπου-

ρανῇοις, κεκραγότα καῈ λᾸγοντα: Ὁ 

τῶν ΠατᾸρων ἡμῶν Θεὸς εὐλογητὸς 

εἶ. 

Θεοτοκῇον. 

ΝᾸον φᾸρουσα βρᾸφος, τὸν πρὸ 

πάντων αῊώνων Θεὸν Πανάμωμε, Άκ 

σοῦ σωματωθᾸντα, μὴ παύσῃ δυσω-

ποῦσα, τοῦ σωθναι τοὺς ψάλλο-

ντας. Ὁ τῶν ΠατᾸρων ἡμῶν Θεὸς εὐ-

λογητὸς εἶ. 

 

Καταβασῇα: Ᾱ τὸν Άν πυρῇ. 

Προεόρτιος. 

ᾨδὴ η΄. Ὁ εΈρμός. 

Τὸν ΒασιλᾸα Φριστόν, ὃν ὡμολό-

γησαν οΈ αῊχμάλωτοι Παῖδες, Άν τῆ 

καμῇνῳ λᾸγοντες μεγάλῃ τῆ φωνῆ· 

πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε ὡς Κύριον. 

Τὸν δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿ ἡμᾶς, βρᾸφος 

γενόμενον, ὑπὸ νόμον ἀχθᾸντα, Ήνα 

τοῦ νόμου πάντας ἀπαλλάξῃ τοῦ 

γραπτοῦ, πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε ὡς 

Κύριον. 

Ἰδών σε φῶς νοερόν, υμεὼν ὁ 

Πρεσβύτης, ἀγκάλαις ὑπεδᾸξατο βο-

ῶν. Νῦν ἀπολύεις με Λόγε, πρὸς τὴν 

Άν τ Πνεύματι ζωὴν Άκ τς προ-

σκαῇρου. 

Τὸν πρὸ αῊώνων Θεόν, τὸν εὐδο-

κήσαντα δι᾿ ἡμᾶς νηπιάσαι καῈ Άν 

χερσῈ δεχθναι τοῦ πρεσβύτου υμε-

ών, πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε ὡς Κύρι-

ον. 

Θεοτοκῇον. 

Τὸν ΒασιλᾸα Φριστόν, ὅν ἡμῖν ἔ-

τεκεν ἡ ΠαρθᾸνος Μαρῇα, καῈ μετὰ 

τόκον ἔμεινε ΠαρθᾸνος ἁγνή, πάντα 

τὰ ἔργα ὑμνεῖτε ὡς Κύριον. 

Σοῦ Μάρτυρος. 

Ἑπταπλασῇως κάμινον. 

ΜᾸχρι τομς καῈ καύσεως, μᾸχρις 

αΉματος χύσεως, μᾸχρι καῈ θανάτου 

τελευταῖον ἤθλησας, ἀντικαθιστάμε-

νος, πρὸς ἁμαρτῇαν Μάρτυς Φρι-

στοῦ· νῦν δᾹ τς ζως, τς Άν Φριστ 

κρυπτομᾸνης, λαβόμενος κραυγά-

ζεις· Ἱερεῖς εὐλογεῖτε, λαὸς ὑπερυ-

ψοῦτε, εῊς πάντας τοὺς αῊῶνας. 

ἘπῈ τς γς ἠγώνισαι, δυσσεβᾸσι 

μαχόμενος, πρὸς ἀπατηλὴν καῈ θεο-

μάχον πλάνησιν, πικρῶς ἀναγκάζου-

σιν· Άν οὐρανοῖς σὺ Σρύφων τρυφᾷς, 

στεφανηφορῶν, καῈ σὺν ἈγγᾸλοις 

κραυγάζων· οΈ Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱε-

ρεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, 

Φριστὸν εῊς τοὺς αῊῶνας. 

Τυραννικὴν διήλεγξας, ἀθεότητα 

πάνσοφε, καῈ δαιμονικὴν θεομαχῇαν 

ἔσβεσας, ροαῖς τῶν αΈμάτων σου τὸν 

Άν Σριάδι ᾼνα Θεόν, ἀξιοπρεπῶς καῈ 

καθαρῶς ἀναγγᾸλλων, καῈ σᾸβων καῈ 

κραυγάζων· Ἱερεῖς εὐλογεῖτε, λαὸς 

ὑπερυψοῦτε, εῊς πάντας τοὺς αῊῶ-

νας. 

Θεοτοκῇον. 

Ρήμασι σοῖς Ὰπόμενοι, μακαρῇζο-

μεν Πάναγνε, σᾹ τὴν μακαρῇαν τὴν 

σαρκῈ γεννήσασαν, τὸν ὄντως μακά-
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ριον, τὸ φῶς οῊκοῦντα ἄδυτον, καῈ 

φωταγωγὸν καῈ φωτοδότην Δεσπό-

την, ὃν Παῖδες εὐλογοῦσιν, Ἱερεῖς ἀ-

νυμνοῦσι, λαοῈ ὑπερυψοῦσιν εῊς πά-

ντας τοὺς αῊῶνας. 

Καταβασῇα: ἈστᾸκτῳ πυρῇ. 

Προεόρτιος 

ᾨδὴ θ΄.Ὁ εΈρμός. 

Μεγαλύνομεν πάντες, τὴν φιλαν-

θρωπῇαν σου, Κύριε ωτὴρ ἡμῶν, ἡ 

δόξα τῶν δούλων σου, καῈ στᾸφανος 

τῶν πιστῶν, ὁ μεγαλύνας τὴν μνήμην 

τς τεκούσης σε. 

Ὁ πλαξῈν Άγχαράξας, τὸν τοῦ 

γράμματος νόμον, χερσῈν ἀγκαλῇζε-

ται, πρεσβύτου ὡς νήπιον, καῈ ἁγιό-

γραφον ἡμῖν, ὑπαγορεύει νόμον τὸ 

ΕὐαγγᾸλιον. 

Σήμερον Άν τ να, υμεὼν ὁ 

πρεσβύτης, ἀγκάλαις ΆδᾸξατο, Φρι-

στὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, καῈ Άβόησε λᾸ-

γων· νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου 

ΔᾸσποτα. 

Τῶν ἈγγᾸλων αΈ τάξεις, Άν σαρκῈ 

κατιδοῦσαι τὸν Κτῇστην τὸν ἴδιον, ὡς 

βρᾸφος γενόμενον, ἀγκάλαις τοῦ 

πρεσβύτου, τοῦτον Άν φόβῳ ὑμνοῦ-

σαι Άδόξαζον. 

Συμεὼν Θεοδόχε, τοῦ Κυρῇου αὐ-

τόπτα, καῈ νόμου καῈ χάριτος, ἀρχὴ 

καῈ συμπᾸρασμα, μνεῇαν ποιοῦ καῈ 

ἡμῶν, τῶν τιμώντων τὴν σεπτήν σου 

μετάστασιν. 

Θεοτοκῇον. 

Χαῖρε Πάνσεμνε Ἁγνή, παρθενῇας 

καύχημα, καῈ τοῦ κόσμου ἡ χαρά, 

Μαρῇα Μήτηρ καῈ δούλη, τοῦ ωτ-

ρος Φριστοῦ· αὐτὸν δυσώπει ὑπᾹρ 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Σοῦ Μάρτυρος. 

Ᾱ τὴν ἀπειρόγαμον. 

ὙπᾹρ τὰ ὁρώμενα, αΈ τῶν μαρτύ-

ρων προσδοκῇαι, πλήρης ἀθανάτου 

λήξεως, καθορᾶται ἡ τούτων Άλπῇς, 

πλήρης θυμηδῇας καῈ χαρᾶς, καῈ φαι-

δρότητος ἀνεκφράστου· ὅθεν ἀξῇως 

μακαρῇζονται. 

Φῶς ΆγᾸνου δεύτερον, φωτῈ τ 

πρώτῳ προσπελᾸσας, αἴγλῃ τῆ αὐ-

τοῦ πυρσούμενος, καῈ μορφούμενος 

Σρύφων σοφᾸ, καῈ ταῖς αὐτοῦ χορη-

γουμᾸναις Άλλάμψεσι διαλάμπων· ὅ-

θεν σε πάντες μακαρῇζομεν. 

Ὤφθης ἀκατάπληκτος, Άν τοῖς ἀ-

γῶσιν ἀθλοφόρε· Ὤφθης ἀληθῶς Ά-

πώνυμος, τς ΆνθᾸου καῈ θεῇας τρυ-

φς· ἧς νῦν ἀπολαύων, καῈ τρανῶς Ά-

νηδόμενος, σωτηρῇαν τοῖς σᾹ τιμῶσιν 

ἡμῖν αἴτησαι. 

Θεοτοκῇον. 

ΝᾸκρωσον τὸ φρόνημα, Θεογενν-

τορ τς σαρκός μου· ζώωσον ψυχς 

τὴν νᾸκρωσιν, Άνεργεῇᾳ τς ὄντως ζω-

ς, τς Άκ σοῦ τεχθεῇσης κατὰ σάρκα, 

δι᾿ ἄφατον εὐσπλαγχνῇαν, καῈ σωτη-

ρῇαν τῶν ὑμνούντων σε. 

Καταβασῇα: Θεοτόκε ἡ Άλπῇς. 

Ἐν νόμῳ σκιᾷ. 

Ἐξαποστειλάριον. 

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

Ὁ τῶν πασχόντων ρύστης, καῈ εὐ-

σεβούντων προμηθεύς, Σρύφων ὁ μᾸ-

γας ὑμνεῇσθω, ὡς στρατιώτης τοῦ 

Φριστοῦ, ὃν εὐμενῶς Έλεοῦται, τοῖς 

πρὸς αὐτὸν προσιοῦσιν. 
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Ἕτερον. 

Ἐν Πνεύματι τῷ Ὴερῷ. 

Τρυφς κατεμφορούμενος, παρα-

δόξου καῈ θεῇας, ἈγγᾸλοις ὁμοδῇαι-

τος, Άχρημάτισας μάκαρ, τὰς χνας 

νᾸμων Άν νάπαις, πρὸς θεοῦ ἀπεῇλη-

φας, τὴν χάριν τῶν Ὴαμάτων, Σρύφων 

μεγαλομάρτυς, θεραπεύων τῶν βρο-

τῶν, τὰς ἀσθενεῇας καῈ νόσους. 

Προεόρτιον. Ὅμοιον. 

Τὸν παῖδα προσκομῇσασα, ἡ πα-

νάμωμος Κόρη, Άν Έερ τετᾸλεκε, τὰ 

τοῦ νόμου· καῈ τοῦτον, ἀγκάλαις ὡς 

ΆδᾸξατο, υμεὼν ὁ δῇκαιος, ἀντᾸφη-

σε τῆ ΠαρθᾸνῳ· Οὗτος κεῖται εῊς 

πτῶσιν, καῈ ἀνάστασιν πολλῶν, καῈ 

ὡς σημεῖον Άν κόσμῳ. 

ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΝΟΤ 

* * * * 

Ἱστῶμεν στῇχους δ΄ καῈ ψάλλομεν 

στιχηρὰ προσόμοια. 

Ἦχος πλ. δ΄. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! 

τῈχ. ΑΉνεῖτε αὐτὸν ἐπΈ ταῖς δυνα-

στεῈαις αὐτοῦ... 

Τρύφων ἀθλητὰ μακάριε, τ 

σαρκωθᾸντι Θε, καῈ ἀγκάλαις ὡς 

νήπιον, βασταχθναι ἥκοντι, τοῦ 

πρεσβύτου προσᾸφερες, καθάπερ 

ζεῦγος τρυγόνων ἄμωμον, ψυχὴν καῈ 

σῶμα πόνους ἀθλήσεως· ὢ τς ἀρῇ-

στης σου προσφορᾶς θεόληπτε! Δι᾿ 

ἦς φθαρτῶν, καῈ ρεόντων ἤλλαξας, 

τὰ μὴ κενούμενα. 

τιχ. ΑΉνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ-

πιγγος... 

Τρύφων ἀθλοφόρε ἔνδοξε, ὥσπερ 

τρυφὴν ἀληθ, τὴν πτωχεῇαν ἠγάπη-

σας, τοῦ σαρκῈ πτωχεύσαντος, καῈ 

τὸν κόσμον πλουτῇσαντος, περιουσῇ-

αν μνηστευομᾸνην σοι, τς βασιλεῇας 

τοῦ Παντοκράτορος· ἦς ΆπιβᾸβηκας, 

σταλαγμοῖς αΈμάτων σου ὡς Άν βα-

φαῖς, θεῇας ὡραιότητος περιρεόμε-

νος. 

τιχ. ΑΉνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 

καΈ χορῷ... 

Τρύφων ἀθλητὰ πανεύφημε, τὸν 

ζωοδότην Φριστόν ὁλικῶς Άνδυσάμε-

νος, ἄνθος τς νεότητος, καῈ ἀκμὴν 

τὴν τοῦ σώματος, τῆ γῆ ἀπᾸθου κα-

θάπερ πρόσκαιρα, καῈ ἀνυψώθης 

πρὸς τὰ αῊώνια, ταῖς τῶν ἀγώνων 

σου χρυσαυγᾸσι πτᾸρυξι καῈ τ φω-

τῇ, χαῇρων κατεσκήνωσας, τς ἄνω 

λήξεως. 

τῈχ. ΑΉνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις 

εὐήχοις... 

Τρύφων ἀθλοφόρε ἔνδοξε, χρι-

στομιμήτου στοργς, θησαυρὸς ἀνε-

ξάντλητος, γεγονὼς τοῖς τρόποις σου 

Άλεεῖς τοὺς ΈκᾸτας σου· ὅθεν μὴ παύ-

σῃ ἡμᾶς λυτρούμενος, ἀσθενημάτων 

καῈ πάσης θλῇψεως, καῈ παρεχόμε-

νος, ἀμπελῶσι πάντοτε, καῈ τοῖς 

καρποῖς, καῈ ἀρούραις ἄνωθεν, τὴν 

εὐλογῇαν σου. 

 

Δόξα Πατρῇ. Ἦχος β΄. 

Τς ἀθλοφορικς σου χάριτος, 

κατατρυφῶντες τῶν δωρεῶν, χρεω-

στικῶς τὴν μνήμην σου, Σρύφων Ὰορ-
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τάζομεν· ὅτι ἀντιλήπτωρ ἄγρυπνος, 

καῈ φύλαξ θερμότατος, πᾸλεις ἡμῶν 

ἀθλητά· τοὺς γὰρ πολλούς σου κα-

μάτους, ὁ πλούσιος δοτὴρ ἀμειβόμε-

νος, πηγήν σε θαυμάτων, εῊς πολλῶν 

περιποῇησιν εῊργάσατο· δι᾿ ὧν ὥ-

σπερ ἥλιος Άκλάμπων, τῶν εὐεργεσι-

ῶν τὰς ἀκτῖνας, καταθάλπεις τοὺς 

τιμῶντάς σε, καῈ πρεσβεύεις Κυρῇῳ 

ὑπᾹρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

ΚαῈ νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

Ὁ Κτῇστης οὐρανοῦ καῈ γς, Άν ἀ-

γκάλαις Άβαστάζετο, ὑπὸ ἁγῇου υ-

μεών, τοῦ πρεσβύτου σήμερον· αὐ-

τὸς γὰρ Άν Πνεύματι Ἁγῇῳ ἔλεγε: 

Νῦν ἠλευθᾸρωμαι· εἶδον γὰρ τὸν ω-

τρά μου. 

Δοξολογῇα μεγάλη καῈ ἀπόλυσις. 

                * * * * * * 

ΕΙ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 

Συπικά, ἡ γ΄ ᾨδὴ τς Ὰορτς, καῈ ἡ 

ă΄ τοῦ Ἁγῇου. 

Ἀπόστολος τοῦ Ἁγῇου. 

Προκεῇμενον. Ἦχος δ΄. 

(Χαλμ. ιε΄- ξζ΄). 

Τοῖς ἁγῈοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐ-

θαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 

τῇχος: Ἐν ἘκκλησῈαις εὐλογεῖτε 

τὸν Θεόν. 

Πρὸ ΡωμαῈους Ἐπιστολῆς Παύλου 

τὸ ἀνάγνωσμα. 

(Κεφ. η΄. 28-39) 

Ἀδελφοῇ, οἴδαμεν ὅτι τοῖς ἀγα-

πῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εῊς ἀ-

γαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς 

οὖσιν· ὅτι οὓς προᾸγνω, καῈ προώρι-

σε συμμόρφους τς εῊκόνος τοῦ υΈοῦ 

αὐτοῦ, εῊς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότο-

κον Άν πολλοῖς ἀδελφοῖς· οὓς δᾹ 

προώρισε, τούτους καῈ Άκάλεσε, καῈ 

οὓς Άκάλεσε τούτους καῈ Άδικαῇωσεν, 

οὓς δᾹ Άδικαῇωσε, τούτους καῈ Άδό-

ξασε. Σῇ οὖν Άροῦμεν πρὸς ταῦτα; ΕῊ 

ὁ Θεὸς ὑπᾹρ ἡμῶν, τῇς καθ᾿ ἡμῶν; 

Ὅς γε τοῦ Ὴδῇου υΈοῦ οὐκ Άφεῇσατο, 

ἀλλ᾿ ὑπᾹρ ἡμῶν πάντων παρᾸδωκεν 

αὐτόν, πῶς οὐχῈ καῈ σὺν αὐτ τὰ 

πάντα ἡμῖν χαρῇσεται; Σῇς ΆγκαλᾸσει 

κατὰ Άκλεκτῶν Θεοῦ; Θεὸς ὁ δικαι-

ῶν· τῇς ὁ κατακρῇνων; Φριστὸς ὁ ἀ-

ποθανών, μᾶλλον δᾹ καῈ Άγερθεῇς, ὃς 

καῈ ἔστιν Άν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὃς καῈ 

Άντυγχάνει ὑπᾹρ ἡμῶν. Σῇς ἡμᾶς χω-

ρῇσει ἀπὸ τς ἀγάπης τοῦ Φριστοῦ; 

Θλῖψις ἢ στενοχωρῇα ἢ διωγμὸς ἢ λι-

μὸς ἢ γυμνότης ἢ κῇνδυνος ἢ μάχαι-

ρα; Καθὼς γᾸγραπται ὅτι «ᾼνεκά 

σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμᾸραν· 

Άλογῇσθημεν ὡς πρόβατα σφαγς». 

Ἀλλ᾿ Άν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν 

διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. ΠᾸπει-

σμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή 

οὔτε Ἄγγελοι οὔτε ἀρχαῇ οὔτε δυνά-

μεις οὔτε Άνεστῶτα οὔτε μᾸλλοντα 

οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτῇ-

σις ᾺτᾸρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρῇσαι ἀ-

πὸ τς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τς Άν Φρι-

στ Ἰησοῦ τ Κυρῇῳ ἡμῶν. 

Ἀλληλούϊα (γ΄). Ἦχος δ΄. (Χαλμὸς 

ϟα΄). 

τῇχος: ΔῈκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, 

καΈ ὡσεΈ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ 

πληθυνθήσεται. 

Πεφυτευμένοι ἐν τῷ οἴκῳ ΚυρῈου, 

ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐξαν-

θήσουσιν. 
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ΕὐαγγᾸλιον: Ἐκ τοῦ κατὰ Λου-

κάν... 

Δἶπεν ὁ Κύριος τοῖς Ὰαυτοῦ μαθη-

ταῖς· Ἰδοὺ δῇδωμι ὑμῖν... 

Ζήτει τοῦτο, τ αββάτῳ τς ι΄ 

Ἑβδομάδος Λουκᾶ. (ελ. 102). 

ΜΕΓΑΛΤΝΑΡΙΑ. 
(Σοῦ Δημητρῇου Θεοδούλ. Χαραδάκη) 

ΑΈ γενεαῈ πᾶσαι μακαρῇζομᾸν σε 

Σρύφων μάρτυς Κυρῇου. 

Βασάνους ὑπομεῇνας ὦ Σρύφων ἀ-

θλοφόρε, ὑπᾹρ Φριστοῦ ἀγάπης. 

Ἐμῇσησας θεόφρων, ζως τὰς ἀ-

πολαύσεις, ποθήσας τὸν Φριστόν 

σου. 

Ἰάσεις ἀσθενούντων, παρᾸχεις ἀ-

θλοφόρε, Φριστοῦ τῆ Άπικλήσει. 

Τὴν κόρην βασιλᾸως, ὡς δαιμονι-

ζομᾸνην, τὴν ἴασιν παρᾸχεις. 

ἈμπᾸλων ἀσθενεῇας, ὦ Σρύφων 

θεραπεύεις, ἀπὸ παντὸς κινδύνου. 

Ὕμνους εὐχαριστῇας τῶν Ἀρχα-

νῶν ἡ πόλις προσφᾸρει τ Να σου. 

Νόσου καῈ πάσης βλάβης ὦ Σρύ-

φων ἀθλοφόρε, χάρισαι τοῖς σοῖς 

δούλοις. 

Τῶν Ἀρχανῶν τὴν πόλιν, σκᾸπε 

παντὸς κινδύνου, ὦ Σρύφων ἀθλοφό-

ρε. 

Προστάτης τῶν ἀμπᾸλων, ὦ Σρύ-

φων κατεστάθεις προστάξῃ τοῦ Κυ-

ρῇου. 

Δόξα Πατρῇ... 

Χρεωστικῶς τιμῶμεν τὴν μνήμην 

σου ὦ Σρύφων, μαρτύρων ὡραιότης. 

ΚαῈ νῦν... 

Ὦ Παρθενομτορ, μετὰ τοῦ ἀθλο-

φόρου, σῶζε τοὺς σοὺς οῊκᾸτας. 

Κοινωνικόν. 

ΔῊς μνημόσυνον αῊώνιον... 

Μεγαλυνάριον. 

Ἴχνεσιν Ὰπόμενος ἀκλινῶς, Σρύ-

φων ἀθλοφόρε, τοῦ φανᾸντος ΆπῈ τς 

γς, τῶν αὐτοῦ χαρῇτων δοχεῖον ἀνε-

δεῇχθης, καῈ Έεροῖς ἀγῶσι Μάρτυς δι-

Ᾰπρεψας. 

Ἕτερον. 

Φύλαττε Άκ βλάβης τε καῈ φθο-

ρᾶς, ἡμῶν τὰς ἀμπᾸλους, καῈ τοὺς 

κήπους καῈ τὰ φυτά, ὡς μεγῇστην χά-

ριν, λαβὼν παρὰ Κυρῇου, καῈ δῇωκε 

θηρῇα Σρύφων τὰ φθεῇροντα. 

Δῇστιχον. 

 Τρύφων ἀληθοῦς ἀξῇωσον τρυφς 

με, 

 Γεράσιμον μᾸλψαντα σὰς ἀριστεῇ-

ας. 

Ἕτερον δῇστιχον. 

Ἱερεῖ Γεώργιον ἀντιγράψαντι μᾸ-

τρον 

Φύλαττε διάσωζε ἀεῈ τοῦ βῇου. 

 

Ἀντεγράφῃ Άκ παλαιᾶς φυλλάδος ὑπὸ Γεωργῇου Ἐμμ. Λυδάκη ΈερᾸως τς 

τῶν Ἄνω Ἀρχανῶν πόλεως. 

Ἐν μηνῈ Ἰανουαρῇῳ λα΄ καῈ Άν ἔτῃ ͵βδ΄. 
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