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«Πανεύφημοι Μάρτυρες», Ἦχος Α’,qe.Πα2 aQcd. 
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Πανεύφημοι μάρτυρες ὑμᾶς, οὐχ ἡ γ 

κατέκρυψεν, ἀλλ’ οὐρανὸς ὑπεδέξατο· 

ἠνοίγησαν ὑμῖν, Παραδείσου πύλαι, καὶ ἐντὸς 

γενόμενοι, τοῦ ξύλου τς ζως ἀπολαύετε, 

Χριστῷ πρεσβεύσατε, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν, τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
Προσόμοια 

Θεόφρον μακάριε βαφαῖς, τοῦ οἰκείου αἵματος, 

τὴν ἱεράν σου καὶ ἔνθεον, στολὴν ἐφαίδρυνας· 

ἐκ δυνάμεως γάρ, εὐσεβῶς εἰς δύναμιν, εἰς 

δόξαν ἀπὸ δόξης προβέβηκας· καὶ νῦν ἱκέτευε, 

δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ 

τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Θυσίαν τὸ πρότερον Θεῷ, φέρων τὴν 

ἀναίμακτον, ὡς ἱερεὺς ἐννομώτατος, ὡς 

ὁλοκάρπωμα, καὶ δεκτὴν θυσίαν, σεαυτὸν δι’ 

αἵματος, ὡς Μάρτυς ἀληθέστατος ὕστερον, 

Χριστῷ προσήγαγες, θεορρμον πανσεβάσμιε, 

ὃν δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ὑμνούντων σε. 
 

Μαρτύρων στρατεύματα Χριστῷ, Πάτερ 

προσενήνοχας, ταῖς ὑποθήκαις σου Ἄνθιμε, καὶ 

παραινέσεσι, νουθετῶν διδάσκων, καὶ σαφὲς 

ὑπόδειγμα, θεόφρον σεαυτὸν παρεχόμενος· μεθ’ 

ὧν ἱκέτευε, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν 

εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

Πάτερ Θεόκτιστε τὸ σόν, εὐαγὲς μνημόσυνον, 

τῶν μοναστῶν τὰ συστήματα, εὐφραίνει 

κάλλεσι, τς σς πολιτείας, καὶ θαυμάτων 

χάρισι, καὶ ταῖς τῶν χαρισμάτων λαμπρότησι, 

Χριστὸν ἱκέτευε, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, 

τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Πάτερ Θεόκτιστε Θεοῦ, κτίσις ἐχρημάτισας· τὸ 

κατ’ εἰκόνα φυλάξας γάρ, ἐπαληθεύουσαν, διὰ 

πολιτείας, καὶ πανσέπτου σχήματος, τὴν 

κλσιν ἐπεδείξω πανθαύμαστε, Χριστὸν ἱκέτευε, 

δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ 

τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Ἀγκίστρῳ τς χάριτος σοφῶς, ὁ Παῦλος ὁ 

ἔνθεος, δημηγορήσας ἐζώγρησεν, Ἱεροφάντορα, 

καὶ τῶν ἀπορρήτων, θεωρὸν εἰργάσατο, σὲ 

σκεῦος ἐκλογς θεασάμενος, μεθ’ οὗ 

δυσώπησον, θεορρμον Διονύσιε, τοῦ σωθναι, 

τοὺς πόθῳ ὑμνοῦντας σε. 
 

Ἀγγέλοις ὁμότιμον τὸν νοῦν, Πάτερ Διονύσιε, δι’ 

ἀρετς ἐργασάμενος, τὴν ὑπερκόσμιον, τς 

ἱεραρχίας, εὐταξίαν πάνσοφε, ἐν βίβλοις ἱεροῖς 

ἀνιστόρησας, καθ’ ἣν ἐρρύθμισας, Ἐκκλησίας 

τὰ συστήματα, οὐρανίων, τὰς τάξεις 

μιμούμενος. 

Π 
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Ἐμφιλοσοφώτατα Θεῷ, μάκαρ Διονύσιε, ὡς 
δυνατὸν ὁμοιούμενος, τῶν ὀνομάτων σύ, μυστικῶς 

τῶν θείων, εὐσεβῶς ἐξήπλωσας, τὴν ἔνθεον θεόφρον 

ἀνάπτυξιν, ἑνώσει κρείττονι, μυηθεὶς τὰ ὑπὲρ 

ἔννοιαν, καὶ μυήσας, τοῦ κόσμου τὰ πέρατα. 
  

Ὁ φωτοειδέστατος Χριστοῦ, ἔρως καὶ θειότατος, 

τὴν σὴν ψυχὴν κατελάμπρυνε, καὶ τὴν 

διάνοιαν, γλυκυτάτῳ φέγγει, εὐσεβῶς 

ἐπύρσευσε, καὶ πᾶσαν αἰσθητὴν ἡδυπάθειαν, ὡς 

πῦρ κατέφλεξεν, οὐρανίων ἐπιλάμψεων, ἐκτελέσας, 

δοχεῖον πανέντιμον. 
 

Ἡ μεγαλοπρέπεια τῶν σῶν, λόγων Ἱερόθεε, καὶ 

τῶν σοφῶν ἀποδείξεων, ἡ παναρμόνιος, καὶ 

ἀκριβεστάτη, ἀγωγὴ καὶ μέθοδος, 

ἐπιστημονικς διαθέσεως, καρπὸς γνωρίζεται, 

καὶ φωτίζει τοὺς προστρέχοντας, καὶ σοφίζει 

τοὺς ἀναγινώσκοντας. 
 

Τὸ περιφανέστατον τῶν σῶν, συνταγμάτων 

Ὅσιε, περὶ τὰ θεῖα θεάματα, ὁ Διονύσιος, ὁ 

πολὺς τὰ θεῖα, τοῖς πιστοῖς ἐκήρυξε, καὶ τὸ 

ὑπερφυὲς τῶν δογμάτων σου, μεθ’ οὗ 

δυσώπησον, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν 

εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Παρθένε πανύμνητε Μωσς, τὸ ἐν σοὶ 

μυστήριον, προφητικοῖς εἶδεν ὄμμασι, βάτον 

τὴν ἄφλεκτον, καίπερ καιομένην· πῦρ γὰρ τς 

θεότητος, τὴν μήτραν σου Ἁγνὴ οὐ κατέφλεξε· 

διὸ αἰτοῦμέν σε, ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τὴν 

εἰρήνην, παράσχου τοῖς δούλοις σου. 
 

Σφαγήν σου τὴν ἄδικον Χριστέ, ἡ Παρθένος 

βλέπουσα, ὀδυρομένη ἐβόα σοι· Τέκνον 

γλυκύτατον, πῶς ἀδίκως θνῄσκεις, πῶς τῷ 

ξύλῳ κρέμασαι, ὁ πᾶσαν γν κρεμάσας τοῖς 

ὕδασι; Μὴ λίπῃς μόνην με, Εὐεργέτα πολυέλεε, 

τὴν μητέρα, καὶ δούλην σου δέομαι. 
 

Βάκχε καὶ Σέργιε ὑμᾶς, ὁ τς δόξης Κύριος, 

κατακοσμήσας ταῖς χάρισι, ταῖς τῶν ἰάσεων, 

θαυμαστοὺς ἐν κόσμῳ, εὐκλεῶς ἀνέδειξε, 

νοσοῦντας δι’ ὑμῶν θεραπεύων ἀεί· διὸ 

πρεσβεύσατε, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν 

εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Βάκχε καὶ Σέργιε ὑμεῖς, ἐπὶ γς ἀθλήσαντες, ἐν 

οὐρανοῖς συγχορεύετε, σὺν Ἀσωμάτοις γάρ, ἀεὶ 
παρεστῶτες, τῆ Τριάδι Ἅγιοι, καὶ δόξῃ ἐντρυφῶντες 

ἀγάλλεσθε· διὸ πρεσβεύσατε, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Βάκχε καὶ Σέργιε ὑμεῖς, τοῦ ἐχθροῦ τὴν 

ἔνστασιν, ἀνδρείως ἄμφω ἐλύσατε· καὶ τῶν 

εἰδώλων δέ, ὀλεθρίαν πλάνην, εὐσεβῶς 

ἀπώσασθε, Χριστὸν τὸν Βασιλέα κηρύξαντες· ὃν 

ἱκετεύσατε, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν 

εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες οἱ τρεῖς, ἐν ἑνὶ φρονήματι, τῆ 

τρισαγίῳ θεότητι, ἀεὶ λατρεύοντες, ἀπειλὰς 
τυράννων, καὶ πληγὰς αἰκίσεων, ὑπέμειναν τῆ πίστει 

ῥωννύμενοι, Πρόβος καὶ Τάραχος, καὶ ὁ σύναθλος 

Ἀνδρόνικος, καὶ τς νίκης, στεφάνους ἐδέξαντο. 
 

Χριστὸν ἐνδυσάμενοι Σταυρόν, ὡς ὅπλον δὲ 

φέροντες, ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν Ἅγιοι, στερρῶς 

καθείλετε, τῶν ἐχθρῶν τὰ θράση, καὶ τς νίκης 

ἔνδοξοι, βραβεῖα ἐκ Θεοῦ ἐκομίσασθε, αὐτῷ 

πρεσβεύοντες, δωρηθναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, 

τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Τῷ πόθῳ φλεγόμενοι Χριστοῦ, Ἀθλοφόροι 

ἔνδοξοι, ἀκαταγώνιστοι ὤφθητε, ξίφος οὐ 

κάμινος, οὐ θυμὸς τυράννων, οὐ ποιναὶ 

κολάσεων, οὐ θάνατος ὑμᾶς ἐξεφόβησεν, ἀλλ’ 

ἐκτελέσαντες, τὸν ἀγῶνα τς ἀθλήσεως, 

ἐπαξίως, στεφάνους ἐδέξασθε. 
 

Καρποὺς προσενήνοχας Θεῷ, τῆ διδασκαλίᾳ σου, 

τοὺς σεσωσμένους Ἀοίδιμε, σαυτὸν δὲ κάρπωμα, 

ἱερὸν προσξας, μαρτυρίου αἵματι, παμμάκαρ 

φοινιχθεὶς ἱερώτατε· διὸ ἱκέτευε, δωρηθναι ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Τὸν νοῦν ἐπερείσαντες Χριστῷ, ἀκλινεῖς 

ἐδείχθητε, ταῖς προσβολαῖς τῶν κολάσεων, 

οἰκείοις αἵμασι, πλάνης τοὺς προμάχους, ἄρδην 

κατακλύσαντες, καὶ ἔνδον Παραδείσου 

σκηνώσαντες, ὦ Ἱερώτατοι, ἱερεῖα ὡς ἀμώμητα, 

ὡς τς θείας, ἀμπέλου βλαστήματα. 
 

Πυρὸς δυνατώτερον τὸν νοῦν, ἐξαφθέντες 

Μάρτυρες, ἐν τῆ ἀγάπῃ τοῦ Κτίσαντος, Κάρπε 

καὶ Πάπυλε, νοητοὶ φωστρες, τὸ πῦρ 

ἀπεσβέσατε, εἰδώλων βδελυρῶν θείᾳ χάριτι, 

δρόσῳ τς πίστεως, καὶ αἱμάτων ταῖς 
προσχύσεσι, τὸν χειμάρρουν, τρυφς ἐκληρώσασθε. 
 

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον Πατρός, τὸ ἐκπορευόμενον, 

διὰ τς σς γλώττης ὥρισε, Χριστοῦ τὴν 

μέλλουσαν, ἐν ἐσχάτοις χρόνοις, παρουσίαν 

ἔσεσθαι, ἐπὶ ἀνακαινίσει τς κτίσεως, καὶ νῦν 

τὴν ἔκβασιν, θεωροῦντες τῶν προρρήσεων, σοῦ 

Προφήτα, τὴν μνήμην γεραίρομεν. 
 

Τῆ γνώμῃ πορνεύουσαν τὸ πρίν, ἀπὸ σοῦ 

Φιλάνθρωπε, φύσιν ἡμῶν μνηστευσάμενος, τς 

βεβηλώσεως, ἐλυτρώσω ταύτην, σεαυτῷ καθ’ 

ἕνωσιν, συνάψας ὑπὲρ νοῦν ἀδιάρρηκτον, καὶ 

τούτου σύμβολον, ὁ Προφήτης σου γενόμενος, 

τὰς πρὶν πόρνας, σωφρόνως ἠγάγετο. 
 


