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«Ποίοις εὐφημιῶν», Ἦχος Β’, υ 5Δι 

D zaq  d  d  d a a f  d  zaq  d  nd  d] s; s a za  d  D 

     οι   οι  οιρ ες   θη      μι      ω   ων    ζηε   εμ  μα   α   ζιν     α       να     δη   ζω μεν 

B zaq  d za35  d  d  D sD a[Γ s;ad.s  d a a \f # j a\ 

  Πε     ε   ηπο     ο   ον και  Πα     ας    λον        ηοςρ  δι     η       πη     με  νοςρ  ηοιρ 

zaG  d  d  d A s s za  d  d  d   d  s aG f  d  d]B s; 

  ζω   μα   α   ζι   και      η     νω      με     ε    ε    ε  νοςρ  ηω     πνε     ε     ε   ες   μα 

h{ ba[ d s;ab.DA s s a za  d  DB  z1a5  d  d  DD sa[Γ 

α    α     α     ηι         ηοςρ    θε      ο      κη      πς     ς  κων ππω    ω   ω   ηο   ζηα   α 

\s,$ ad.a\ a; s s s s za  d  d  d  s  d  1a5v 1a5 

  ηαρ         ηον     μεν     ωρ    ηων    Α      πο    ζηο    ο   λω  ων  ππο    ε     ξα      απ 

BxD  h{ ba[ d \s,$ ab.sG\ Γa;υ s s  d a zaq  d   D  Πs;υ a35 

  σο  ο     ο     ον    ηα          ηον    δε      ωρ       ς   πεπ ηοςρ     α     αλ λοςρ   κο     πι 

n nd dj ba[  d s; an\ d xaeΥe s s\ zaq  dB za35  d  d  D sD a[Γ 

 α       ζα     α     αν   ηα          ηος   ηοςρ  γαπ       ο     ον    ηω    ω  ωρ   α     ξι       ι 

s;ad.ssΕ sG f: j aQD xs;  h{ ba[  d s;qd xsΥ sB zaq  d 

 ωρ            α      θα    να  ηος    ος        δο    ο     ο      ο    ξηρ         δι      α       δη     η 

d  d a35p d aGo dD a s f:  d a zaG  d  d  d a 1a5 s 

μα  ζι  ζηε    ε    θα    α    νοι    Χπι  ζηορ  ο   Θε      ορ      η   η  μων   ο       ε      σων 

jB za  d xd  d aD aΓ aGo xD  h{ ba[  d \s,# ad. 

 ηο     με     ε     γα   α     ε        ε        ε       λε   ε     ε       ε     ορ 
 

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν, ἀναδήσωμεν 

Πέτρον καὶ Παῦλον; τοὺς διῃρημένους τοῖς 

σώμασι, καὶ ἡνωμένους τ Πνεύματι, τοὺς 

θεοκηρύκων πρωτοστάτας, τὸν μέν, ὡς τῶν 

Ἀποστόλων προεξάρχοντα, τὸν δέ, ὡς ὑπὲρ 

τοὺς ἄλλους κοπιάσαντα· τούτους γὰρ 

ὄντως ἀξίως, ἀθανάτου δόξης, διαδήμασι 

στεφανοῖ, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἔχων τὸ 

μέγα ἔλεος. 

Προσόμοια 

Ποίοις ὑμνῳδιῶν κάλλεσιν, ἀνυμνήσωμεν 

Πέτρον καὶ Παῦλον, τῆς θεογνωσίας τὰς 

πτέρυγας, τὰς διαπτάσας τὰ πέρατα, καὶ πρὸς 

οὐρανὸν ἀνυψωθείσας, τὰς χεῖρας, Εὐαγγελίου 

τοῦ τῆς χάριτος, τοὺς πόδας, τῆς ἀληθείας τοῦ 

κηρύγματος, τοὺς ποταμοὺς τῆς σοφίας, τοῦ 

Σταυροῦ τὰ κέρατα, δι’ ὧν δαιμόνων ὀφρύν, 

Χριστὸς καταβέβληκεν, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

Π 
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Ποίοις πνευματικοῖς ᾄσμασιν, ἐπαινέσωμεν 

Πέτρον καὶ Παῦλον; τὰ τὴν ἀθεότητα 

σφάττοντα, καὶ μὴ ἀμβλυνόμενα στόματα, τῆς 

φρικτῆς τοῦ Πνεύματος μαχαίρας, τὰ Ῥώμης, 

περιφανῆ ἐγκαλλωπίσματα, τὰ πάσης τῆς 

οἰκουμένης ἐντρυφήματα, τὰς τῆς Καινῆς 

Διαθήκης, θεογράφους πλάκας, νοουμένας ἃς ἐν 

Σιών, Χριστὸς ἐξεφώνησεν, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Ποίοις οἱ εὐτελεῖς χείλεσιν, εὐφημήσωμεν νῦν 

τὴν τεχθεῖσαν; τὴν ἁγιωτέραν τῆς κτίσεως, καὶ 

Τιμιωτέραν ὑπάρχουσαν, Χερουβίμ, καὶ πάντων 

τῶν Ἁγίων· τὸν θρόνον, τοῦ Βασιλέως τὸν 

ἀσάλευτον, τὸν οἶκον, ἐν ᾧ κατῴκησεν ὁ 

Ὕψιστος, τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσμου, τὸ Θεοῦ 

ἁγίασμα· τὴν παρέχουσαν τοῖς πιστοῖς, ἐν τῇ 

θείᾳ γεννήσει αὐτῆς, τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Ποῖα πνευματικὰ ᾄσματα, νῦν προσάξωμέν σοι 

Παναγία; τῇ γὰρ ἐκ τῆς στείρας κυήσει σου, 

ἅπαντα τὸν κόσμον ἡγίασας, καὶ Ἀδὰμ δεσμῶν 

ἀπελυτρώσω, καὶ Εὔαν, ἐκ τῶν ὠδίνων 

ἠλευθέρωσας, Ἀγγέλων· διὸ χοροὶ 

συνεορτάζουσιν, ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ χαίρει, καὶ 

ἐπικροτοῦσιν, αἱ ψυχαὶ Δικαίων ᾠδάς, πιστῶς 

ἀνακράζουσαι, εἰς δόξαν τῶν γενεθλίων σου. 

 

Τίνα τὰ φοβερὰ ᾄσματα, ἃ προσῆξάν σοι τότε 

Παρθένε; κύκλῳ σου τεχθείσης ἱστάμεναι, κόραι 

χαρμοσύνως χορεύουσαι, καὶ θαμβητικῶς 

ἀναβοῶσαι· Ἐτέχθη, τοῦ Βασιλέως τὸ παλάτιον, 

ἐκλάμπει, ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματος, πύλαι 

ἠνοίχθησαν στεῖραι· τοῦ Θεοῦ γὰρ πύλη, 

εὐτεκνίαν τῶν ἀρετῶν εἰσάγει βραβεύουσα, 

εἰρήνην καὶ μέγα ἔλεος. 
 

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν, ἀναδήσωμεν τὸν 

Ἱεράρχην; τὸν ἀρτιφανῶς ἀναλάμψαντα, καὶ 

τὴν Ἐκκλησίαν φαιδρύναντα, ταῖς τῆς εὐσεβείας 

λαμπηδόσι· τὸ νέον, τῶν Ὀρθοδόξων 

ἐγκαλλώπισμα, τῶν πάλαι, Ἀρχιερέων τὸν 

ὁμόζηλον· τῇ γὰρ αὐτῶν πολιτείᾳ, νουνεχῶς 

στοιχήσας, ἐδοξάσθη παρὰ Χριστοῦ, τοῦ πᾶσι 

παρέχοντος, δι’ αὐτοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Ποίοις μελωδικοῖς ᾄσμασιν, ἐπαινέσωμεν τὸν 

Ἱεράρχην; τοῦ Θεοῦ τὸν θεῖον θεράποντα, καὶ 

τῶν ἀρετῶν τὸ κειμήλιον, τῆς θεολογίας τὴν 

κιθάραν, τὸν ἄρτι τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀναβλύσαντα, 

τὸ νέκταρ, τῆς εὐσεβείας τὸ οὐράνιον, λόγῳ τῆς 

χάριτος θείῳ, ἐκ σοφῶν χειλέων, καὶ θαυμάτων 

τὴν δωρεάν, θεόθεν δεξάμενον, τὸν θεόληπτον 

Νεκτάριον. 

Ποίοις πνευματικοῖς ῥήμασι, μακαρίσωμέν σε 

Ἱεράρχα; τὸν ἐν μέσῳ κόσμου βιώσαντα, βίον 

ἀληθῶς ἐνθεώτατον, πράξεσιν ὁσίαις καὶ 

ἀμέμπτοις, ἐντεῦθεν, Μονήν ἁγίαν Θε ἵδρυσας, 

ὡς ἄλλον, ψυχῶν λιμένα ἀκλυδώνιστον, ἐν τῇ 

Αἰγίνῃ τῇ νήσῳ, ἣν ἀπαύστως σκέπε, σὺν τ 

ταύτης καθηγητῇ, Νεκτάριε Ὅσιε, Διονυσίῳ τ 

θεόφρονι. 
 

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασι, στεφανώσωμεν τοὺς 

Διδασκάλους; Τοὺς διῃρημένους τοῖς σώμασι, 

καὶ συνημμένους τ Πνεύματι, τοὺς τῶν 

θεοφόρων πρωτοστάτας, Τριάδος, τοὺς 

ἰσαρίθμους καὶ θεράποντας, φωστῆρας, τῆς 

οἰκουμένης διαλάμποντας, τῆς Ἐκκλησίας τοὺς 

στύλους, οὓς στεφάνοις δόξης, ὡς νικήσαντας 

στεφανοῖ, Χριστός ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἔχων τὸ μέγα 

ἔλεος. 
 

Ποίοις ὑμνῳδιῶν κάλλεσιν, ἀναδήσωμεν τοὺς 

θεοφόρους; τοὺς οὐρανομύστας καὶ κήρυκας, 

τῆς ὀρθοδοξίας ὑπάρχοντας∙ τοὺς 

ἀκραιφνεστάτους θεολόγους, τὸν μέγαν 

ἱεροφάντορα Βασίλειον, τὸν θεῖον, καὶ 

θεορρήμονα Γρηγόριον∙ καὶ Ἰωάννην τὸν πάνυ, 

τὸν χρυσοῦν τὴν γλῶτταν, οὓς ἐδόξασεν ἡ Τριάς, 

ἀξίως ὁ Κύριος, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Ποίοις ἐγκωμιῶν ῥήμασιν, ἐπαινέσωμεν τοὺς 

Ἱεράρχας; τοὺς ἰσαποστόλους ἐν χάριτι, καὶ 

ὁμοτίμους χαρίσμασι∙ τοὺς τῆς ἀσεβείας 

καταλύτας, σωτῆρας, καὶ ὁδηγούς λόγῳ καὶ 

πράγματι. Ποιμένας, χριστομιμήτους διὰ 

πίστεως∙ τοὺς ἐπιγείους Ἀγγέλους βροτοὺς 

οὐρανίους∙ οὓς ἐτίμησεν ὁ Χριστός, τῆς δόξης ὁ 

Κύριος, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασι, καταστέψωμεν τὸν 

Χρυσολόγον, ἅμα Βασιλείῳ Γρηγόριον; τὰ σεπτὰ 

δοχεῖα τοῦ Πνεύματος, τοὺς στερροὺς τῆς 

πίστεως προμάχους, τούς στύλους τῆς 

Ἐκκλησίας, Πιστῶν στήριγμα∙ ἁπάντων, 

ἁμαρτανόντων παραμύθιον∙ πηγὰς βλυζούσας 

τὸ νᾶμα∙ ἐξ οὗ ἀρυόμενοι, ἡδυνόμεθα ταῖς 

ψυχαῖς, αἰτοῦντες συγχώρησιν, σφαλμάτων καὶ 

μέγα ἔλεος. 
 

Δεῦτε, ἐν ἱεροῖς μέλεσιν, εὐφημήσωμεν τὸν 

θεηγόρον, τὸ γρήγορον ὄμμα τῆς χάριτος, καὶ 

πάνσοφον στόμα τοῦ Πνεύματος· τὸν λαμπρὸν 

φωστῆρα οἰκουμένης, τὸ μέγα τῆς Ἐκκλησίας 

περιήχημα, τὸ κλέος ὀρθοδοξίας τὸ 

πανθαύμαστον, θεολογίας τὴν βρύσιν· τῶν 

θείων δογμάτων, τὸν ἀέναον ποταμόν, τὴν 

πηγὴν τὴν βρύουσαν, ἀμβροσίας θεῖα νάματα. 
 


