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***
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Ἱστῶμεν στίχ.Ϛ΄ καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ προσόμοια.
Ἦχος δ'. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν
Πολυώνυμον σύνταγμα, πολαυποίκιλα βάσανα, ἀθλητῶν ὑπέμεινε
καρτερώτατα, καὶ πρὸς τὸν μόνον Θεὸν ἡμῶν, μετέστη γηθόμενον,
μυριάσιν ἱερῶν, ἀσωμάτων ἀγάλλεσθαι, ὡς τοῦ δράκοντος,
τὰς πολλὰς μυριάδας ἐκνικῆσαν, τῇ ἐνστάσει τῇ γενναίᾳ,
καὶ τῇ τοῦ Πνεύματος χάριτι.
Ὁ περίδοξος Μάξιμος, καὶ ὁ μέγας Τερέντιος, ὁ κλεινὸς Πομπήϊος καὶ
Μακάριος, Ἀφρικανὸς ὁ θειότατος, τιμάσθωσαν ᾄσμασι, σὺν αὐτοῖς
καὶ ὁ λοιπός, τῶν Μαρτύρων κατάλογος, οἳ τῷ αἵματι,τῷ οἰκείῳ τὴν
ἄνω βασιλείαν, ὠνησάμενοι καὶ δόξῃς, ἀδιαδόχου πληρούμενοι.
Οὐ λιμὸς οὐδὲ κίνδυνος, οὐ ζωὴ οὐδὲ θάνατος, τῆς ἀγάπης ἔνδοξοι τοῦ
ποιήσαντος, ὑμᾶς χωρίσαι κατίσχυσαν, διὸ ἐκληρώσασθε, βασιλείαν
οὐρανῶν, καὶ τρυφὴν ἀδαπάνητον, καὶ μὴ λήγουσαν, μηδαμῶς
εὐφροσύνην, ἀλλ’ αἰτεῖσθε, καὶ ἡμῖν ἀγαθοδότως,
τὸν ἱλασμὸν καὶ τὸ ἔλεος.
ἕτερα ὅμοια, νεοσύνθετα
Τῷ Κυρίῳ στρατεύομαι, μυκτηρίζων τὰ εἴδωλα, τὰ κωφὰ καὶ ἄψυχα,
οἷς περ θύετε, τοῖς ἀσεβέσιν ἐκραύγαζε, σὺν ἄλλοις συμμάρτυσιν,
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ὁ γενναῖος ἀθλητής, καὶ τῷ ξίφει ὑπέκλινε,
κεφαλὴν αὐτοῦ, Δημοσθένης προσμένων θεῖον στέφος,
οὗ τὴν πάντιμον τελοῦμεν, μνήμην φαιδρῶς οἱ χριστώνυμοι.
Τὰ τοῦ βίου εὐφρόσυνα, ὑπερεῖδες θεόσοφε, καὶ πρὸς τὸ μαρτύριον,
πόθῳ ἔδραμες, δι’ οὗ μενόντων ἐπέτυχες, καὶ δόξαν ἀπείληφας,
ἣν χαρίζεται Χριστός, τοῖς πιστῶς σταυρὸν αἴρουσιν, ὅθεν ἔχων σου,
τὰς σκηνώσεις ἐν θείᾳ Βασιλείᾳ, τοὺς τιμῶντάς σου τὴν μνήμην,
σκέπε ταῖς θείαις πρεσβείαις σου.
Πανοπλίαν τοῦ Πνεύματος, ἐνδυθεὶς ὦ Δημόσθενες, ὡς ὁ Παῦλος
γέγραφεν ὁ θεσπέσιος, πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἐχώρησας, οὐ στέφος
ἐπίκηρον, ἔχων πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν, ἀλλ’ αἰώνιον, ἄφθαρτον,
καὶ ἀμάραντον, ὃ παρέχει Χριστός, ὡς δῶρον θεῖον,
τοῖς Θεὸν Αὐτὸν καὶ Λόγον, πρὸ τῶν τυράννων κηρύξασι.
Δόξα. Ἦχος πλ.β΄.
Ἐκ τῆς μελαίνης Ἀφρικῆς, ὡς φωτοφόροι ἀστέρες ἀναφανέντες,
τὸν σκοτόμορφον ὄφιν τῆς είδωλομανίας ἀπεπνίξατε,
καθομολογήσαντες ἐνώπιον τυράννων, τὸν Χριστὸν Θεὸν ἀληθινόν,
καὶ φῶς ὑπάρχοντα τοῦ κόσμου. Ὅθεν παμμακάριστοι ἀθλοφόροι,
ἐν τῷ φωτοειδεῖ προσώπῳ Αὐτοῦ ἀεὶ ἐπευφραινόμενοι,
δείξατε καὶ τοὺς ἐν πόθῳ ὑμᾶς τιμῶντας,
υἱοὺς φωτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ ἀξιώσατε εὐχαῖς ὑμῶν,
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Τίς μὴ μακαρίσει σε ἢ τῆς ἑορτῆς
Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρὸν. Προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀναγνώσματα μαρτυρικά
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Προφητείας Ἠσαΐου τὸ ἀνάγνωσμα
(Κεφ. 43, 9-14)
Τάδε λέγει Κύριος. Πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα καὶ
συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. Τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα ἐν αὐτοῖς; ἢ
τὰ ἐξ ἀρχῆς, τίς ἀκουστὰ ποιήσει ἡμῖν. Ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας
αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ μοι
μάρτυρες καὶ ἐγὼ μάρτυς Κύριος ὁ Θεὸς καὶ ὁ παῖς ὃν ἐξελεξάμην, ἵνα
γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε, ὅτι ἐγὼ εἰμί. Ἔμπροσθέν μου οὐκ
ἐγένετο ἄλλος Θεός, καὶ μετ’ ἐμὲ οὐκ ἔσται. Ἐγὼ εἰμὶ ὁ Θεός, καὶ οὐκ
ἔστι πάρεξ ἐμοῦ ὁ σῴζων. Ἐγὼ ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδισα, καὶ
οὐκ ἦν ἐν ἡμῖν ἀλλότριος. Ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες, καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ
Θεός, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς ἐγὼ εἰμί, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν μου
ἐξαιρούμενος. Ποιήσω, καὶ τὶς ἀποστρέψει αὐτόϗ Οὕτω λέγει Κύριος ὁ
Θεός, ὁ λυτρούμενος ἡμᾶς, ὁ Ἅγιος Ἰσραήλ.
Σοφίας Σολομῶντος τὸ ἀνάγνωσμα
(Κεφ. 3, 1-9)
Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος.
Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι. Καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ
ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ’ ἡμῶν πορεία σύντριμμα, οἱ δὲ εἰσὶν ἐν εἰρήνῃ.
Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν
ἀθανασίας
πλήρης.
Καὶ
ὀλίγα
παιδευθέντες,
μεγάλα
εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς, καὶ εὗρεν αὐτοὺς
ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτούς, καὶ ὡς
ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῇς
αὐτῶν ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται.
Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος
εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτόν, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ
οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῶ, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς
ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.
Σοφίας Σολομῶντος τὸ ἀνάγνωσμα
(Κεφ. 5, 15-23 & 6, 1-3)
Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ
φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς
εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ
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αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται
πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν
ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα,
κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα. Ὀξυνεῖ
δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ρομφαίαν. Συνεκπολεμήσει αὐτῶ ὁ κόσμος ἐπὶ
τοὺς παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς
ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται καὶ ἐκ
πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ’
αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως.
Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει
αὐτούς, καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία καὶ ἡ κακοπραγία
περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε,
μάθετε, δικασταὶ περάτων γῆς, ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους
καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν, ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ
κράτησις ὑμῖν, καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ
Ψάλλομεν στιχηρὰ ἰδιόμελα
Ἦχος α΄
Τῇ ὁμοψυχίᾳ τῆς πίστεως ἡνωμένοι, καὶ τῇ πανοπλίᾳ τοῦ Πνεύματος
καθωπλισμένοι, ὁμοῦ συνηθλήσατε παμμακάριστοι, καὶ ὁμοῦ
ἐνικήσατε,
τὸν ψυχώλεθρον καὶ πλάνον ἐχθρόν. Ὅθεν, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Κυρίου
εὐφραινόμενοι, μνήσθητε καὶ ἡμῶν, δεόμεθα,
ὡς φιλάδελφοι καὶ εὐπάρεδροι, καλλίνικοι Μάρτυρες.
Ἦχος β΄
Ὅτε ἠναγκάσθητε θύειν τοῖς ξοάνοις, καὶ τοῖς εἰδώλοις προσνεῖμαι
τὴν λατρείαν, ἐν μιᾷ καρδίᾳ καὶ γλώττῃ ἠρνήσασθε, ὡς τέκνα τοῦ
φωτοδότου Χριστοῦ. Διὸ καὶ ἐν ποικίλοις κολαστηρίοις δοκιμασθέντες,
ἅπαντες ἐφάνητε καθαρώτεροι χρυσοῦ, καὶ τῷ ξίφει ὑποκλίναντες
τὰς κεφαλάς, ἐστέφθητε τῷ τῆς ἀφθαρσίας διαδήματι,
καὶ πρεσβεύετε ἀπαύστως, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
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Ἦχος γ΄
Παριδόντες τῶν φθαρτῶν τὴν ἀπόλαυσιν, ὅλῃ διαθέσει ἐδράμετε
πρὸς τὸ μαρτύριον, ἀθλοφόροι Μάρτυρες ἐν Καρθαγένῃ.
Καὶ εἷς τὸν ἕτερον παραθαῤῥύνοντες γενναιοψύχως, οὐδόλως
ἐλογίσθητε τὴν δριμύτητα τῶν βασάνων. Διὸ ἀγαλλόμενοι
ὡς νικηφόροι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Αὐτὸν ἱκετεύσατε,
ὑπὲρ τῶν τιμώντων τὴν μνήμην ὑμῶν.
Ἦχος δ΄
Ὁ πόθος τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ, ἀπέσβεσε πᾶν φιλόϋλον νόημα
καὶ ἐπιθυμίαν ἐκ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, καλλίνικοι ἀθλοφόροι.
Καὶ νεῦρα βοῶν καὶ θλάσεις μελῶν καὶ πεπυρωμένας σούβλας,
καὶ τριχίνων ὑφασμάτων κατατριβήν ὡς παίγνια λογιζόμενοι,
ἐνεδύθητε ἀξίως διὰ τῆς ξιφοτμήσεως τὸ ἔνδυμα τῶν βασιλικῶν
γάμων,
καὶ μετέχετε χαίροντες τοῦ ἀλήκτου συμποσιασμοῦ τοῦ Κυρίου,
ἐν ᾧ μνήσθητε καὶ ἡμῶν, γενναιότατοι.
Δόξα. Ἦχος πλ.α΄
Τὴν μακαρίαν φωνήν, Χριστιανός εἰμι, ὡς σύνθημα σωτηριῶδες ὁμοῦ
υἱοθετήσαντες, τὴν εἰδωλικὴν μανίαν ἀπεσβέσατε,
καὶ ἐν πλησμονῇ μαρτυρικῶν βασάνων ἀποτμηθέντες τὰς κάρας,
τοῦ πεποθημένου Χριστοῦ ἅπαντες ἐπετύχετε.
Διὸ καὶ ἡμῖν χαρίσασθε, γενναιότατοι ἀθλοφόροι,
ἀειφλεγὲς τὸ μαρτυρικὸν φρόνημα,
καὶ τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐν τέλει ἀξιώσατε.
Καὶ νῦν. Μακαρίζομέν σε ἢ τῆς ἑορτῆς.
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ
Στιχηρὰ προσόμοια. Ἦχος πλ.α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν.
Χαίροις, Ἐπαμεινώνδα κλεινέ, Μάξιμε θεῖε,
Προμηθεῦ καὶ Τερέντιε, Πομπήϊε, Θεμιστόκλεις,
Ζήνων, Ἡράκλεις, Λουκᾶ, Μιλτιάδη σῶφρον καὶ Μακάριε,
Σοφόκλεις, Θεόδωρε, Ἠφαιστίων, Ἀλέξανδρε,
Ἀναξαμένη, Ἀριστείδη, Ἀνάξανδρε, Διονύσιε,
Ἠσαΐα, Δημάρατε, Μνήσαρχε καὶ Πολύβιε,
Δημόσθενες, Πίνδαρε, Θησεῦ, Θωμᾶ, Παρμενίων,
Ὅμηρε μάκαρ, Θεόφραστε.Ἠλία, Περίκλεις,
Ἑτεόκλεις, Πολυνίκη, οἱ πάντες χαίρετε.
Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.
Κλῆσιν τοῦ μαρτυρίου λαβών, προθύμως ἔδραμες, Δημόκλεις
χριστόψυχε, συνάμᾳ Ἀναξαμένῃ, καὶ Ἰσοκράτει σοφῷ,
Ξενοφῶντι θείῳ, Πελοπίδᾳ τε. Πυρὶ γὰρ τοῦ ἔρωτος,
τοῦ Χριστοῦ πυρπολούμενοι, καὶ φθειρομένων,
οὐδαμῶς μεριμνήσαντες, μόνον ἔσχετε, ὡς σκοπὸν τὴν κατάκτησιν,
ἄνω Σιὼν ἣ πέφυκεν, πατρὶς ἡ ἀσάλευτος, τῶν καθορώντων ἀλήκτως,
Χριστοῦ τὸ πάμφωτον πρόσωπον, οὗ θείαις πρεσβείαις,
ταῖς ὑμῶν, ὦ ἀθλοφόροι, ἀξιωθείημεν.
Στίχ. Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ
πληθυνθήσεται.
«Γνῶτε, ὦ γλυπτολάτραι, ἡμεῖς, μόνον λατρείαν τῷ Κυρίῳ
προσφέρομεν,
Οὗ λόγῳ ἅπας ὁ κόσμος, ἐκ μηδενὸς ὑφεστώς, καὶ νῦν συγκρατεῖται,
καὶ πορεύεται. Διὸ μὴ ἐλπίζετε, ὅτι θύσομεν πώποτε,
κωφοῖς ξοάνοις, οἷς οἰκοῦσιν οἱ δαίμονες, ἀλλὰ ἔλλογον,
τὴν θυσίαν προσφέρομεν, Λόγῳ Πατρὸς Ὃν οἴδαμεν, Σωτῆρα καὶ
Κύριον, τὸν δι’ ἡμᾶς σταυρωθέντα, καὶ τῆς φθορᾶς ἀπαλλάξαντα»,
ἐβόων συμφώνως, Καρχηδόνος οἱ γενναῖοι,
καὶ θεῖοι Μάρτυρες.
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Δόξα. Ἦχος β΄.
Εὐαγγελίου πληρωταὶ κατὰ πάντα γενόμενοι, καὶ ἐν σαρκὶ
περιπολεύοντες τὴν Καρθαγένην,
τῶν γηίνων ἀγγελοφρόνως ὑπερῄρθητε, ἀθλοφόροι πανεύφημοι.
Μὴ φοβηθέντες γὰρ τοὺς τὸ σῶμα ἀποκτείνοντας,
πρὸς βασάνους ἀμετρήτους ἐχωρήσατε γενναίως,
καὶ ὡς νικηταὶ παρὰ τοῦ ἀθλοθέτου καταστεφθέντες,
πρεσβεύετε νῦν Αὐτῷ ἀπαύστως, ὑπὲρ ἡμῶν, παμμακάριστοι.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Ὢ θαύματος καινοῦ, πάντων τῶν πάλαι θαυμάτων!
τίς γὰρ ἔγνω μητέρα, ἄνευ ἀνδρὸς τετοκυῖαν, καὶ ἐν ἀγκάλαις
φέρουσαν,
τὸν ἅπασαν τὴν κτίσιν περιέχοντα; Θεοῦ ἐστὶ βουλὴ τὸ κυηθέν,
Ὃν ὡς βρέφος, Πάναγνε, σαῖς ὠλέναις βαστάσα,
καὶ μητρικὴν παῤῥησίαν πρὸς αὐτὸν κεκτημένη,
μὴ παύσῃ δυσωποῦσα ὑπὲρ τῶν σὲ τιμώντων,
τοῦ οἰκτειρῆσαι καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. Ὅτι σοῦ ἐστιν.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ΄.Ταχὺ προκατάλαβε.
Στρατὸς θεοσύλλεκτος, πανευκλεῶν ἀθλητῶν, στεῤῥότητι πίστεως,
ἐξ Ἀφρικῆς συνδραμών, γενναίως ἠγώνισται· σύμφρονες γὰρ τῇ
γνώμῃ,
καὶ τοῖς τρόποις ὀφθέντες, σύναθλοι τοῖς ἀγῶσιν, ἀνεδείχθησαν
πάντες,
καὶ νῦν καθικετεύουσι, σῴζεσθαι ἅπαντας.
ἕτερον τοῦ ἁγίου Δημοσθένους
Ἦχος ὁ αὐτός.

8

Ἀκολουθία τῶν ἐν Καρθαγένῃ Ἁγίων Μαρτύρων

Σοφίαν ἠγάπησας τὴν τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυχῆς,
λατρείαν ἐξήλεγξας εἰδωλικὴν ἀνδρικῶς,
καὶ ἤθλησας ἄριστα. Ὅθεν ὡς στρατιώτην,
τοῦ Κυρίου τιμῶμεν, Δημόσθενες ἀθλοφόρε,
καὶ αἰτούμεθα πόθῳ, πρεσβείας σου ἀεὶ πρὸς Χριστόν,
τὸν σὲ δοξάσαντα.
Θεοτοκίον
Τὸ ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον ἢ τῆς προλαβούσης ἑορτῆς
καὶ Ἀπόλυσις
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν. Κάθισμα. Ἦχος α΄ Τὸν τάφον σου Σωτήρ.
Χορὸς μαρτυρικός, τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην, ἐλέγξας ἀνδρικῶς,
πρὸς ἀγῶνας ἐδείχθη, ὡς ἄκμων ἀνάλωτος,
καὶ βασάνων ὑπέρτερος· ὅθεν εἴληφε, τῆς ἀφθαρσίας τὸ στέφος,
καὶ ἀγάλλεται, ἐν οὐρανῶν Βασιλείᾳ, ἡμῖν ἐπευχόμενος.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον ὅμοιον.
Ὁδήγησον ἡμᾶς, ἐν ὁδῷ μετανοίας, ἐκκλίνοντας ἀεί,
πρὸς κακῶν ἀνοδίας, καὶ τὸν ὑπεράγαθον, παροργίζοντας Κύριον,
ἀπειρόγαμε, εὐλογημένη Μαρία, καταφύγιον,
ἀπεγνωσμένων ἀνθρώπων, Θεοῦ ἐνδιαίτημα.
Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν. Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.
Φωτὶ λαμπόμενοι, Χριστοῦ τῆς πίστεως, σκότος ἠλέγξατε,
εἰδώλων, Ἅγιοι, ἐν Καρθαγένῃ ἀνδρικῶς, θεόθεν δυναμωθέντες·
ὅθεν ὑπομείναντες, τοὺς δαρμούς, τὴν μαστίγωσιν,
καὶ τὴν ἐφαλάτωσιν, τῶν πληγῶν ὥσπερ ἄσαρκοι,
ἐτύχετε ὁμοῦ τῆς Βασιλείας, ξίφει τμηθέντες, παμμακάριστοι.
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Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον ὅμοιον.
Τὴν νεκρωθεῖσάν μου, ψυχὴν τοῖς πάθεσι, ζώωσον Πάναγνε,
μόνη πανάμωμε, ὡς παῤῥησίαν μητρικήν, πρὸς τὸν Υἱόν σου ἔχουσα·
σὺ γὰρ μόνη ἔτεκες, ὑπὲρ νοῦν καὶ διάνοιαν,
Λόγον τὸν συνάναρχον, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι,
ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν τῷ κόσμῳ,
διδόντα ἀεὶ καὶ μέγα ἔλεος.
Μετὰ τὸν Πολυέλεον. Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἀγάπῃ τοῦ Κτίσαντος, τῶν γεηρῶν ἡδονῶν, σοφῶς κατεφρόνησαν
καὶ τῶν εἰδώλων ἀχλύν, γενναίως διέλυσαν, οἱ ἐν τῇ Καρθαγένῃ,
μαρτυρήσαντες πόθῳ· ὅθεν Εὐαγγελίου, πληρωταὶ γεγονότες,
Παράδεισον κατῴκησαν, πιστοῖς πρεσβεύοντες.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον ὅμοιον.
Πολλαῖς περιστάσεσι, καὶ συμφοραῖς τῶν δεινῶν, Παρθένε,
κυκλούμενοι,
καὶ πρὸς ἀπόγνωσιν, ἀεὶ περιπίπτοντες, μόνην σε σωτηρίαν,
καὶ ἐλπίδα καὶ τεῖχος, ἔχομεν, Θεοτόκε, καὶ πρὸς σὲ κατὰ χρέος,
ἐν πίστει καὶ νῦν προστρέχομεν, σῶσον τοὺς δούλους σου.
Οἱ Ἀναβαθμοί. Τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. Ἐκ νεότητός μου.
Προκείμενον. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχος. Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ
πληθυνθήσεται.
Εὐαγγέλιον. Τὸ μαρτυρικόν, τοῦ Ὄρθρου τοῦ ἁγίου Γεωργίου.
Ὁ Ν΄. Ἐλέησόν με ὁ Θεός...
Δόξα. Ταῖς τῶν σῶν Μαρτύρων.
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου.
Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός…
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ.β΄
Μαρτυρικὴ πανήγυρις σήμερον,
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ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν ἀθλοφόρων τῆς Καρθαγένης,
οἵτινες ἐν μιᾷ ψυχῇ ἀθλήσαντες, καὶ τὸν Χριστὸν Θεὸν ἀληθινὸν
ἐνώπιον τῶν ἀσεβῶν ἀνακηρύξαντες,
διὰ πολλῶν βασάνων τὸ στέφος παρὰ Κυρίου ἐδέξαντο,
καὶ πρεσβεύουσιν ἀπαύστως ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων, οὗ ἡ ἀκροστιχίς.
«Πληθύς με σῴζοις καλλινίκων Μαρτύρων».
ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ'. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Πληθὺς ἀθλοφόρων πανευκλεῶν, Χριστὸν ἐκδυσώπει,
πλῆθος ἔχοντα οἰκτιρμῶν, τὰ πλήθη μειώσαι τῶν κακῶν μου,
ὅπως τὴν σὴν εὐφημήσω πανήγυριν.
Λατρεύοντες ζῶντι καὶ ἀληθεῖ, Θεῷ ἀθλοφόροι,
τοῖς ἀψύχοις σέβας θεοῖς, οὐδόλως ἐνείματε καὶ ζῶσα,
τῷ Ζωοδότῃ θυσία προσήχθητε.
Ἠκύρωσαν δόγμα θεοστυγές, καὶ μέσον σταδίου,
τεσσαράκοντα ἀθληταί, ἐκήρυξαν Λόγον σαρκωθέντα,
τὸν ἀλογίας τὸν κόσμον ῥυσάμενον.
Θυμὸν ἀλογώτατον δυσσεβοῦς, τυράννου γενναίως,
ἀπεκρούσαντο οἱ σοφοί, ἀγάπῃ τηρούμενοι τῇ θείᾳ,
καὶ πρὸς θυμὸν κινηθέντες τὸν δίκαιον.
Θεοτοκίον
Ὑμνῶ σε Παρθένε ὅτι Θεόν, πανύμνητε μόνη,
ἐσωμάτωσας ἐκ τῶν σῶν, τιμίων αἱμάτων Παναγία,
καὶ ὑπὲρ λόγον φρικτῶς ἀπεκύησας.
ᾨδὴ γ΄. Σὺ εἶ τὸ στερέωμα.
Στόμασιν ἐκήρυξαν, τοῖς ἱεροῖς αὐτῶν Κύριον, οἱ ἀθληταί,
ἔναντι τυράννων, ἐναθλοῦντες στεῤῥότατα.
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Μίαν γνώμην ἔχοντες, οἱ ἀθληταὶ θανεῖν εἵλοντο,
διὰ Xριστόν, καὶ πολυθεΐας, πλάνην πᾶσαν ἐπάτησαν.
Ἔλυσαν τὸν σύνδεσμον, τῆς ματαιότητος δέσμιοι, διὰ Xριστόν,
οἱ περὶ τὸν θεῖον, γεγονότες Τερέντιον.
Θεοτοκίον
Σῶσόν με κυήσασα,τὸν ὑπεράγαθον Κύριον,
Μῆτερ ἁγνή, παῦσον τῆς ψυχῆς μου, πολυτάραχον κλύδωνα.

Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Ἐξ αἱμάτων οἰκείων οἱ ἀθληταί, ἑαυτοῖς πορφυρίδα βάψαντες νῦν,
ὡραῖοι τοῖς στίγμασι, τῷ Χριστῷ προσηνέχθησαν,
τρισηλίου δόξῃς φωτὶ λαμπρυνόμενοι, καὶ ἡμᾶς φωτίζοντες,
αὐτοὺς μακαρίζοντας· ὅθεν τὴν φωσφόρον, καὶ σεπτὴν αὐτῶν
μνήμην,
τελοῦντες λαμβάνομεν, ἰαμάτων χαρίσματα, οἷς ἐν πίστει βοήσωμεν·
Πρεσβεύσατε, γενναῖοι, τῷ Χριστῷ, δωρηθῆναι ἄφεσιν τοῖς μέλπουσι,
καὶ πιστῶς ἐκτελοῦσι, τὴν πάμφωτον μνήμην ὑμῶν.
Θεοτοκίον
Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης καὶ Ποιητής, ἐξ ἀχράντου σου μήτρας σάρκα
λαβών, προστάτιν σε ἔδειξε, τῶν ἀνθρώπων, Πανάμωμε,
διὰ τοῦτο πάντες πρὸς σὲ καταφεύγομεν, ἱλασμὸν πταισμάτων,
αἰτούμενοι, Δέσποινα, καὶ αἰωνιζούσης, λυτρωθῆναι βασάνου,
καὶ πάσης κακώσεως, τοῦ δεινοῦ κοσμοκράτορος,
ἵνα πίστει βοῶμέν σοι· Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῶ καὶ Θεῶ,
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι,
τοῖς ἀνυμνοῦσί σε πόθῳ, καὶ πίστει, Πανύμνητε.
ἢ τῆς προλαβούσης ἑορτῆς.
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ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε.
Ὡραιώθητε μάρτυρες, πόνων ἐπιδόσεσι φαιδρυνόμενοι,
ὑπὲρ σάπφειρον χρυσίον τε, καρτεροῖς ἀγῶσιν ἐλαμπρύνθητε.
Ζωηφόρον ἐνέργειαν, ἐκ ζωαρχικῆς Τριάδος δεξάμενοι,
πάντα πόνον πᾶσαν νέκρωσιν, ψυχῶν καὶ σωμάτων ἀπελαύνετε.
Οὐκ ἀρνούμεθα Κύριον, δαίμοσιν ἀφρόνως οὐκ ἐπιθύομεν,
οἱ θεόφρονες ἐκραύγαζον, ὁμιλοῦντες πόνοις καὶ κολάσεσιν.
Ἰαμάτων χαρίσματα, χάριν ἀδαπάνητον, ῥῶσιν ἄπαυστον,
ἀναβλύζοντες μακάριοι, τῶν ἀνθρώπων πάθη θεραπεύετε.
Θεοτοκίον
Σὲ πανάμωμε Δέσποινα, πειρασμοῖς κυκλούμενος εἰς βοήθειαν,
προσκαλοῦμαι, σπεῦσον σῶσόν με, τὸν Σωτῆρα Λόγον ἡ κυήσασα.
ᾨδὴ ε΄. Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι, Κύριε.
Καθείλετε τῆς πλάνης ὀχύρωμα, ἀθλοφόροι ταῖς ἀναμοχλεύσεσι,
τῆς καρτερίας πανεύφημοι.
Αἱμάτων ἐπιῤῥοαῖς ξηράναντες, τῆς ἀπάτης τὸν βυθόν, μακάριοι,
πᾶσαν ψυχὴν κατηρδεύσατε.
Λογίων τῶν ἐνθέων πληρούμενοι, ἀθλοφόροι, τῶν σοφῶν ἐλύσατε,
τὴν ἀλογίαν ἐν Πνεύματι.
Θεοτοκίον
Λυτρούμενος ἐπέφανεν, Ἄχραντε, τοὺς ἀνθρώπους ἐκ σοῦ ὁ ὑπέρθεος,
ἄνθρωπος, Κόρη, γενόμενος.
ᾨδὴ ς΄. Τὴν δέησιν, ἐκχεῶ πρὸς Κύριον.
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Ἰσχύϊ σου, Ἰησοῦ, νευρούμενοι, ἐξενεύρισαν ἐχθροῦ δυναστείαν,
καὶ δυνατοί, ἀνεδείχθησαν ὄντως, δι’ ἀσθενείας σαρκὸς
προσπαλαίοντες, καὶ ῥίψαντες τὸν ἰσχυρόν,
οἱ σεπτοὶ καὶ καλλίνικοι Μάρτυρες.
Νενίκηκας, τὸν πολύμορφον ὄφιν, καὶ τὴν τούτου τοῖς ποσί σου
συντρίψας, ὡς ἀληθῶς, κεφαλὴν νικηφόρον,
τῇ κορυφῇ σου διάδημα εἴληφας, Δημόσθενες Μάρτυς Χριστοῦ,
τῶν ἁγίων Ἀγγέλων συμμέτοχε.
Ἰάματα, ἡ σορὸς τῶν Mαρτύρων, ἀναβλύζει καὶ τὰ πάθη καθαίρει,
καὶ τῶν ψυχῶν, ἀποπλύνει τὸν ῥύπον,
καὶ τῶν δαιμόνων βυθίζει τὰς φάλαγγας, ἁπάντων δὲ τῶν εὐσεβῶν,
τὰς καρδίας ἀρδεύει τῇ χάριτι.
Θεοτοκίον
Κατάσκιον, προεώρα σὲ ὄρος, ὁ προφήτης Ἀββακούμ, Θεοτόκε,
ἐκ σοῦ Θεός, ὑπὲρ λόγον προῆλθε,
σεσαρκωμένος καὶ κόσμον διέσωσε, τῷ κλύδωνι τῆς χαλεπῆς,
ἁμαρτίας δεινῶς συνεχόμενον.
Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς Χριστοῦ ἀκόλουθοι, οἱ ἀθλοφόροι, ἐν σταδίῳ ἔλεγον,
ἀγωνιζόμενοι στεῤῥῶς· μὴ δειλιάσωμεν, σύναθλοι,
τρυφὴ γάρ μένει, ἡμᾶς ἀδιάδοχος.
Ὁ Οἶκος
Βληθέντες βέλει τοῦ Χριστοῦ, καὶ μεθυσθέντες οἴνῳ, τοῦ ὑπερθέου
ἔρωτος, Μάρτυρες Καρχηδόνος, σκότος ἐλύσατε ὁμοῦ,
καταμυκυτηρίσαντες τὰ ἄψυχα εἴδωλα,
ὡς θεολόγοι θεόσοφοι·διὸ ποικίλαις βασάνοις ἐναθλήσαντες στεῤῥῶς,
ἐν πᾶσιν ἐνικήσατε, τύποι γενόμενοι πιστῶν εἰς τὸ ὑπερορᾷν τῶν
γηΐνων, διδάσκοντες ἐμπραγμάτως,
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ὅτι ἄλλος κόσμος ἀναμένει καὶ τρυφὴ
ἡμᾶς ἀδιάδοχος.
Τὸ Συναξάριον
Τῇ Ι΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν ἐν Καρχηδόνι ἁγίων
Μαρτύρων
Τερεντίου,
Ἀφρικανοῦ,
Μαξίμου,
Πομπηΐου,
Δημοσθένους, Σοφοκλέους, Μιλτιάδου καὶ ἑτέρων τριάκοντα
τριῶν, ἔτι δὲ καὶ τῶν περὶ τὸν μακάριον Ζήνωνα καὶ Ἀλέξανδρον
καὶ Θεόδωρον.
Στίχοι
Ἔπαθλα ποῖα τῆς τομῆς Τερεντίω;
Ἃ μὴ προσέσχεν ὄψις, οὖς ἢ καρδία!
Ἴδωμεν οὓς τέμνουσιν ἀθλητάς, ὅσοι!
Δεκὰς τετραπλῆ, πρὸς δὲ καὶ ἄλλοι μάλα.
Ἀσφάραγον δεκάτη γε Τερέντιος ἐξαπεκάρθη.
Ὑπόμνημα
Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου τοῦ δυσσεβοῦς βασιλέως καὶ
Φουρτουνιανοῦ ἡγεμόνος, ὥρμηντο δὲ ἐξ Ἀφρικῆς. Καταφοιτήσαντος δὲ
δόγματος δεῖν ἐξόμνυσθαι τὴν εἰς τὸν Χριστὸν πίστιν τοὺς ταύτῃ
ἀντεχομένους ἢ μὴ πειθομένους παντοίως κολάζεσθαι, ὁρῶντες οὗτοι
πολλοὺς ὑποσκελιζομένους καὶ πρὸς πλάνην αὐτομολοῦντας
συνωμολόγησαν ἀλλήλοις ἐνστῆναι καὶ τῇ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος
γενναιότητι ὑπὲρ Χριστοῦ καλῶς ἀποχρήσασθαι, ἀναμνήσαντες
ἀλλήλους τῶν τοῦ Κυρίου ῥημάτων, ἃ πρὸς μαρτύριον τοὺς πιστοὺς
ἐπαλείφων μὴ δεδοικέναι ἔλεγεν ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, τῆς
δὲ ψυχῆς λαβέσθαι μὴ δυναμένων. Ἐπεὶ δὲ προσαχθέντες τῷ ἡγεμόνι
Φουρτουνιανῷ περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ δυνάμεως καὶ τῆς ἀσθενείας τῶν
παρὰ τοῖς ἕλλησι τιμωμένων ξοάνων διεξῆλθον, τούτους μὲν ὁ ἡγεμὼν
ἐν τῇ φρουρᾷ βληθῆναι ἐκέλευσε, τοὺς δὲ περὶ τὸν μακάριον Ζήνωνα
καὶ Ἀλέξανδρον καὶ Θεόδωρον μεταστειλάμενος ἀποστῆναι τῆς τοῦ
Χριστοῦ πίστεως παρῄνει. Ἐνστάντων δὲ αὐτῶν καὶ τὸ τῆς πίστεως
ἄτρεπτον ἐπιδειξαμένων ἐξ ὧν εἶπον καὶ ἔπαθον, νεύροις βοῶν καὶ
ῥάβδοις ἀκανθώδεσι καὶ τραχείαις ἐτύφθησαν, ὥστε φανῆναι τὴν ἔνδον
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τῶν σπλάγχνων οἰκονομίαν καὶ σουβλίοις πυρωθεῖσι τὰ ψόα αὐτῶν
διετρώθη καὶ κράματι ὄξει συντεθέντι καὶ ἅλατι καὶ τριχίνοις
διετρίβησαν ὑφάσμασιν. Ἀπογνοὺς δὲ ὁ ἡγεμὼν τὰ κατ’ αὐτούς, μᾶλλον
δὲ καὶ περιαλγὴς γενόμενος, οἷς διὰ προσευχῆς οἱ Ἅγιοι ἐπὶ γῆς τὰ
ξόανα ἤνεγκαν καὶ συνετρίβησαν, ἀποτμηθῆναι τὰς κεφαλὰς τούτων
ἐκέλευσε μηνὶ Ἀπριλίῳ πέμπτῃ. Ἀχθέντες δὲ οἱ περὶ τὸν Τερέντιον καὶ
παῤῥησιασάμενοι αὖθις εἰς τὴν φυλακὴν ἐβλήθησαν προσδεθέντες
κλοιοῖς κατὰ τῶν τραχήλων καὶ πέδαις ὑποβληθέντες τοὺς πόδας καὶ
τὰς χεῖρας ἁλύσει δεθέντες. Διήνεγκαν οὖν τὴν χαλεπὴν ταύτην
τιμωρίαν ὑποκειμένων αὐτοῖς τριβόλων σιδηρῶν, ἐπὶ πλείσταις ἡμέραις
ἀπόσιτοι διαμείναντες -εἰσαγωγὴ γὰρ ἄρτων ἀπηγορεύθη παρὰ τοῦ
ἡγεμόνος τοῖς δεσμοφύλαξιν. Αὐτοὶ δὲ θείας ἀντιλήψεως τυχόντες
παρὰ Θεοῦ δι’ ἐπιστασίας ἀγγέλου τῶν δεσμῶν ἀποπεσόντων καὶ
τροφῆς αὐτοῖς οὐρανόθεν χορηγηθείσης, αὖθις νεαροὶ τῷ ἡγεμόνι
παρέστησαν· ξεσθέντες δὲ καὶ θηρίοις ὑποβληθέντες, ὧν οὐδὲν αὐτῶν
ἥψατο, ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. Εἰσὶν δὲ τὰ ὀνόματα τούτων:
Τερέντιος, Ἀφρικανός, Μάξιμος, Πομπήϊος, Ζήνων, Θεόδωρος,
Ἀλέξανδρος, Ἀναξαμένης, Ἀνάξανδρος(ἢ Ἀνάξαρχος), Ἀριστείδης,
Δημάρατος, Δημοκλῆς, Δημοσθένης, Διονύσιος, Ἐπαμεινώνδας,
Ἑτεοκλῆς, Ζήνων, Ἠλίας, Ἡρακλῆς, Ἠσαΐας, Ἠφαιστίων, Θεμιστοκλῆς,
Θεόφραστος, Θησεύς, Θωμᾶς, Ἰσοκράτης, Λουκᾶς, Μιλτιάδης,
Μνήσαρχος, Ξενοφῶν, Ὅμηρος, Παρμενίων, Πελοπίδας, Περικλῆς,
Πίνδαρος, Πολύβιος, Πολυνίκης καὶ Προμηθεύς.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς ἁγίας Προφήτιδος Ὀλδᾶς.
Στίχοι
Ἀφῆκεν Ὀλδὰ πνεῦμα μέλλοντα βλέπον,
Ἡ Πνεύματος γέμουσα θείου πυθία.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰακώβου
Πρεσβυτέρου, καὶ Ἀζᾶ Διακόνου.
Στίχοι
Τὸν Ἰάκωβον καὶ τετμημένον γράφω,
Καὶ τῆς τομῆς φέροντα μισθὸν τὸ στέφος.
Τμηθεὶς ὁ Χριστοῦ λευΐτης Ἀζᾶ κάραν,
Χριστοῦ τὸν ἐχθρὸν Λευϊαθὰν αἰσχύνει.
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Δήμου, ἐν
Σμύρνῃ μαρτυρήσαντος κατὰ τὸ 1763 ἔτος.
Στίχοι
Δήμοις ἀθλητῶν μὴ φοβηθεὶς δημίους,
Δῆμος συνηρίθμηται, ἀθλητὴς νέος.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου
τοῦ Ε΄, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καὶ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου, ὃς πρότερον διαπομπευθεὶς εἶτα ἐκρεμάσθη ὑπὸ τῶν
ἀθέων ἀγαρηνῶν ἐν τῇ κεντρικῇ πύλῃ τῶν Πατριαρχείων
ἀγομένης τῆς λαμπροφόρου ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα τοῦ ἔτους
1821.
Στίχοι
Ἐν ἀγχόνῃ κἂν τέθνηκας, Πατριάρχα,
Ὅμως γε ἀεὶ ζῇς ἐν Ἐδὲμ τῇ θείᾳ.
Τῇ δεκάτῃ Πατριάρχης θῦμα γέγον’ οὕνεκα ἔθνους.
Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ
σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
ᾨδὴ ζ΄. Παῖδες Ἑβραίων.
Ὦτα εὐήκοα πρὸς θείαν, ἀποπλήρωσιν Χριστοῦ τῶν προσταγμάτων,
κεκτημένοι σοφοί, ἐμέλπετε προθύμως· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε,
ὁ Θεὸς εἰς τοὺς αἰῶνας.
Νόμους ἐνθέους ἀθλοφόροι, ἀντεθήκατε προστάγμασιν ἀνόμων,
κελευόντων Χριστόν, ἀρνεῖσθαι, ᾯ βοῶμεν· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε,
ὁ Θεὸς εἰς τοὺς αἰῶνας.
Μέλη ποιναῖς ἐκδεδωκότες, ἀπηρνήσασθε τὸ σῶμα δι’ ἀγάπην,
τοῦ ὀφθέντος ἐν γῇ, καὶ σάρκα εἰληφότος, ᾯ μελωδεῖτε μάρτυρες,
ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
Ἄνω τὸ ὄμμα διανοίας, ἀνατείναντες γενναῖοι τὰς βασάνους,
στεῤῥοτάτῃ ψυχῇ, ἠνέγκατε βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε,
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ὁ Θεὸς εἰς τοὺς αἰῶνας.
Θεοτοκίον
Ῥεύσαντας πάλαι τοὺς γεννάρχας, παραβάσεως ἀτόπου πλημμελείᾳ,
ἐν νηδύϊ Χριστόν, ἀῤῥεύστως συλλαβοῦσα,
πρὸς τὴν ζωὴν ἀνήγαγες, τὴν ἀρχαίαν Θεοτόκε.
ᾨδὴ η΄. Ἑπταπλασίως κάμινον.
Τυραννικοῦ πρὸ βήματος, ὁ θεόφρων Τερέντιος, σὺν Ἀφρικανῷ τε,
Δημοσθένης, Μάξιμος, ὁ θεῖος Μακάριος,
καὶ Σοφοκλῆς ὁ ἔνδοξος,
ἅμα τῇ λοιπῇ τῶν συμμαρτύρων χορείᾳ,
Χριστὸν ὁμολογοῦσι, τὸν Σωτῆρα τῶν ὅλων,
καὶ τούτου τῇ ἀγάπῃ, γενναίως ἐναθλοῦσιν.
Ὑπὲρ Χριστοῦ στρεβλούμενοι, καὶ βουνεύροις τυπτόμενοι,
καὶ ἀνηλεῶς, οἱ ἀθληταὶ ξεόμενοι,
τριβόλοις κεντούμενοι, καὶ τοῖς θηρσὶ ῥιπτούμενοι,
καὶ πυρακτωθεῖσιν ὀβελίσκοις τὰ στέρνα, φλεγόμενοι ἐβόων·
Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Ῥῆμα ζωῆς προφέροντες, οἱ καλλίνικοι Μάρτυρες,
τεθανατωμένους ἐν τῇ πλάνῃ ἔσωσαν, ἐχθροὺς ἐθανάτωσαν,
καὶ τοῦ Χριστοῦ τὸν θάνατον, καὶ τὰ φωταυγῆ ἐξεικονίζοντες πάθη,
βασάνοις πολυτρόποις, τὸ μακάριον τέλος,
ἐδέξαντο ὑμνοῦντες, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ὥσπερ κιθάρα εὔῤῥυθμος, κρουομένη τῷ Πνεύματι, καὶ τὰς διανοίας
τῶν πιστῶν ἡδύνουσα, τετράριθμος πέφυκε, τῶν ἀθλοφόρων θεία
δεκάς, θεῖον κορυφαῖον κεκτημένη βοῶντα, Τερέντιον τὸν μέγαν·
ἱερεῖς εὐλογεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Θεοτοκίον
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Νενεκρωμένην ζώωσον, πεπτωκυῖαν ἀνάστησον,
τετραυματισμένην τὴν ψυχήν μου ἴασαι, τῇ λόγχῃ, Πανάμωμε,
τῇ κεντησάσῃ θείαν πλευράν, τοῦ ἐκ τῆς γαστρός σου,
σαρκωθέντος Σωτῆρος, Ὃν παῖδες εὐλογοῦσιν,
ἱερεῖς ἀνυμνοῦσι, λαοὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
ᾨδὴ θ΄. Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή.
Ἴαμα βρύει ἡ σορός, τῶν μαρτύρων ἐκ πηγῆς θείου Πνεύματος,
ἐπαρδομένη ἀεί, προθύμως δεῦτε ἀπαρυσώμεθα,
σῶμα, καρδίαν καὶ ψυχήν, καθαγιαζόμενοι, καὶ τὸν Σωτῆρα Χριστόν,
μεγαλύνοντες πιστῶς φιλομάρτυρες.
Ὡς ἄνθη θεῖα τοῦ ἀγροῦ, ὥσπερ ῥόδα μυστικὰ ἐξηνθήσατε,
καὶ εὐωδίας σεπτῆς, τὴν Ἐκκλησίαν ἀπεπληρώσατε,
πλάνην δυσώδη τοῦ ἐχθροῦ, μακρὰν ἀπελαύνοντες,
τῇ θείᾳ χάριτι, ἀθλοφόροι τοῦ Χριστοῦ ἀξιάγαστοι.
Σήμερον Μάξιμον πιστοί, καὶ Ἀλέξανδρον ὁμοῦ καὶ Θεόδωρον,
θεῖον Πομπήϊον, Ἐπαμεινώνδαν τε καὶ Τερέντιον, σὺν Δημοσθένει καὶ
λοιποῖς, πιστῶς εὐφημήσωμεν,
καὶ μακαρίσωμεν, ἀνυμνοῦντες τὰ αὐτῶν προτερήματα.
Ἤγγικε, πρόσεχε ψυχή, ἡ τοῦ Κτίστου τελευταία ἐπέλευσις,
οἱ θρόνοι τίθενται, καὶ τὸ κριτήριον ἤδη πάρεστιν, ὁ δὲ Κριτὴς ὡς
ἀγαθός, βοᾷ, ἑτοιμάσθητε· Σπεῦσον οὖν βόησον,
τῶν Μαρτύρων σου λιταῖς, Σῶτερ, σῶσόν με.
Θεοτοκίον
Φώτισον πύλη τοῦ φωτός,
τὴν ψυχήν μου ταῖς δειναῖς ἀμαυρότησι, τῶν παραβάσεων,
ἐσκοτισμένην καὶ κινδυνεύουσαν, καὶ τῆς ἡμέρας κοινωνόν,
τῆς θείας ἀνάδειξον, ὅπως δοξάζω σε,
προστασία τῶν πιστῶν ἀκαταίσχυντε.
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Ἐξαποστειλάριον.
Ἦχος β΄.Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν.
Χορεία θεοσύλλεκτε, Μάρτυρες Καρχηδόνος, τὸν θεῖον ὑμῶν ἔρωτα.
καὶ ἀγάπην Κυρίου, δι’ ὧν τερπνὰ τοῦ παρόντος, καὶ ἡδέα τοῦκόσμου,
σοφῶς καταπατήσαντες, ἐνηθλήσατε πόθῳ, δότε ἡμῖν,
τοῖς τιμῶσι μνήμην ὑμῶν φωσφόρον, καὶ κληρονόμους δείξατε,
Βασιλείας ἀφθάρτου.
Θεοτοκίον, ὅμοιον.
ἤ τῆς προλαβούσης ἑορτῆς.
Γνώμην βουλὴν καὶ σύνεσιν, νοῦν καρδίαν καὶ σῶμα, ψυχὴν καὶ ἅπαν
κίνημα, ἐνεργείας ἐνθέου, εἰς σὲ ἐθέμην, Παρθένε,σύ με φρούρει καὶ
σκέπε, ἐξ ἀοράτων, Δέσποινα, καὶ ἐχθρῶν ὁρωμένων,
τὸ πονηρόν, τῶν ἁμαρτιῶν μου λύουσα χρέος·
ὡς Θεομήτωρ πάντα γάρ, ὅσα θέλεις ἀνύεις.
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Ψάλλομεν στιχηρὰ προσόμοια.
Ἦχος πλ.δ΄. Ὤ!τοῦ παραδόξου θαύματος.
Μάρτυρες Χριστοῦ στεῤῥόψυχοι, Εὐαγγελίου τὸ φῶς,
ταῖς ψυχαῖς εἰσδεξάμενοι, φῶς ζωῆς γεγόνατε, τὸ βαθὺ σκότος
λύοντες,
τὸ ἐκ λατρείας εἰδώλων κείμενον, τοῖς ἀγνοοῦσι πίστιν τὴν σῴζουσαν·
ὅθεν ὁμόψυχοι, πρὸς ἀγῶνας ἤχθητε μαρτυρικούς,
ἐν οἷς ἠριστεύσατε, δυνάμει Πνεύματος.
Μάρτυρες Χριστοῦ μακάριοι, ἐνδεδυμένοι στεῤῥῶς, πανοπλίαν τὴν
ἄφθορον, τὰ ἐχθροῦ τοξεύματα, ὡς βρεφῶν ἐλογίσασθε,
καὶ διατόρως ἀνακηρύξαντες, οἰκονομίαν ψυχοσωτήριον
πάθη ὑπέστητε, οἷς ὁ νοῦς ἐξίσταται καὶ οὐρανῶν,
βασιλείας μέτοχοι, πάντες γεγόνατε.
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Μάρτυρες Χριστοῦ τρισόλβιοι, οὔτε θηρῶν αἱ ὁρμαί,
οὐδὲ ξέσεις τοῦ σώματος, οὔτε πεῖνα ἄμετρος, οὐδὲ στέρησις ὕδατος,
καὶ οὔτε ἄλλων βασάνων ἔπειξις, Θεοῦ ἀγάπης φλόγα κατίσχυσαν,
μειῶσαι, Ἅγιοι, ἀλλὰ προθυμότερον ζῆλον ὑμῶν,
ἔδειξαν καὶ στέφανον, ζωῆς ἡτοίμασαν.
Μάρτυρες Χριστοῦ θεόστεπτοι, ὡς πολυπλόκου ἐχθροῦ,
τὰς παγίδας συντρίψαντες, καὶ ἡμᾶς λυτρώσασθε,
μηχανῶν τοῦ ἀλάστορος, ἐνδυναμοῦντες πρὸς τὸ μαρτύριον,
τὸ καθ’ ἡμέραν τῆς συνειδήσεως,
ὅπως τηρήσαντες, τὰ Χριστοῦ ἐντάλματα δόξης ὑμῶν,
μέτοχοι γενώμεθα, εἰς τὸν Παράδεισον.
Δόξα. Ἦχος ὁ αὐτός.
Τῷ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πυρὶ καταφλεχθέντες, κόσμου τερπνὰ καὶ
ἡδονὰς τοῦ βίου παρίδετε, Μάρτυρες Καρχηδόνος ἀξιάγαστοι·
ὅθεν, τῶν εἰδωλομανούντων τὰς προκλήσεις ἀποῤῥίψαντες,
βασάνων πλείστων τὴν πεῖραν ἀνδρικῶς ἐλάβετε.
Καὶ μηδαμῶς κινηθέντες ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Ἰησοῦ,
τῷ ξίφει ἅπαντες εἰλήφατε τὸν στέφανον τῆς δόξης.
Ἐν οὐρανοῖς δὲ νῦν παρεστῶτες ἀγαλλόμενοι τῷ Θεῷ,
Αὐτὸν καθικετεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν ὡς φιλάδελφοι.
Καὶ νῦν. Δέσποινα πρόσδεξαι
ἤ τῆς προλαβούσης ἑορτῆς.
Μεγαλυνάριον κοινόν
Πλάνης καταπτύσαντες τῶν θεσμῶν, τῇ ὁμολογίᾳ,
παρετάξασθε τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τῶν ἀνόμων,
γενναῖοι ἀθλοφόροι, διὸ τῶν ἀϊδίων, γερῶν ἐτύχετε.
τοῦ ἁγίου Δημοσθένους
Τὴν Σοφίαν ἔγνωκας τοῦ Θεοῦ, Δημόσθενες μάκαρ,
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καὶ ἀθλήσας ὑπὲρ Αὐτῆς, νῦν ἐν Παραδείσῳ μνημόνευε τοὺς ὅσοι,
τὴν κλῆσίν σου πλουτοῦσι, μάρτυς τρισόλβιε.
Στίχοι
Τῇ συνειδήσει ἡμᾶς προσεναθλοῦντας,
Στηρίξατε, ὦ Μάρτυρες Καρχηδόνος.
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