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ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ: ΤΡΙΑΔΙΚΑ.  ΩιΔΕΣ.  

ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ   ΩΡΕΣ. 

ΤΡΙΑΔΙΚΑ. 

ΗΧΟΣ Α΄. 

Σωματικαῖς μορφώσεσι, τῶν ἀσωμάτων 

Δυνάμεων, πρὸς νοερὰν καὶ ἄυλον ἀναγόμενοι 

ἔννοιαν, καὶ τρισαγίῳ μελῳδήματι, τρισυποστάτου 

Θεότητος, ἐκδεχόμενοι ἔλλαμψιν, χερουβικῶς 

βοήσωμεν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός…       

σῶσον ἡ μᾶς. 

Δόξα... 

Μετὰ πασῶν τῶν οὐρανίων Δυνάμεων, 

χερουβικῶς τῷ ἐν ὑψίστοις βοήσωμεν, τὸν 

Τρισάγιον ἀναπέμποντες αἶνον, Ἅγιος, Ἅγιος, 

Ἅγιος εἶ ὁ Θεός .…σῶσον ἡ μᾶς. 

Καὶ νῦν...  

Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου, προσπίπτομέν σοι, 

Ἀγαθέ, καὶ τῶν ἀγγέλων τὸν ὕμνον, βοῶμέν σοι,  

Δυνατέ, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς 

Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. 

ΗΧΟΣ Β'. 

Ἄκτιστε φύσις, ἡ τῶν ὅλων δημιουργὸς τὰ 

χείλη ἡμῶν ἄνοιξον, ὅπως ἀναγγέλλωμεν τὴν 

αἴνεσίν σου βοῶντες·Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός 

ἡμῶν… σῶσον ἡ μᾶς.  

Δόξα... 

Τὰς ἄνω Δυνάμεις μιμούμενοι οἱ ἐπὶ γῆς, 

ἐπινίκιον ὕμνον προσφέρομέν σοι, Ἀγαθέ, Ἅγιος, 

Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός… σῶσον ἡ μᾶς. 

  ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ. ΤΡΙΑΔΙΚΑ. ΩιΔΕΣ. 

ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ. ΩΡΕΣ. 

ΤΡΙΑΔΙΚΑ. 

ΗΧΟΣ Α΄. 

Μέ σχήματα σωματικά ἀνεβαίνοντας πρός τήν πνευμα-

τική καί ἄυλη ἔννοια τῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων, καί μέ τόν 

τρισάγιο ὕμνο προσδοκώντας τόν φωτισμό τῆς τριαδικῆς 

Θεότητας, ὅπως τά Χερουβίμ, ἄς φωνάξουμε στό μόνο Θεό: 

Εἶσαι Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Θεέ μας, …      σῶσε  μας. 

 

Δόξα...    

Μαζί μέ ὅλες τίς οὐράνιες Δυνάμεις,  ὅπως τά Χερουβίμ, 

ἄς κραυγάσουμε στόν Ὕψιστο ἀναπέμποντας τόν τρισάγιο 

ὕμνο: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι, Θεέ μας…  σῶσε μας. 

 

Καί νῦν... 

Ἀφοῦ σηκωθήκαμε ἀπό τόν ὕπνο, πέφτουμε μπροστά 

σου, Ἀγαθέ, καί τόν ὕμνο τῶν Ἀγγέλλων σοῦ φωνάζουμε, 

Δυνατέ: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι, Θεέ μας,  μέ τίς πρεσβεῖες 

τῆς Θεοτόκου ἐλέησέ μας. 

ΗΧΟΣ Β΄. 

Ἄκτιστη φύση, πού εἶσαι Δημιουργός  τῶν ὅλων, ἄνοιξε 

τά χείλη  μας, γιά νά ἀναγγέλλουμε τόν ὕμνο σου φωνάζο-

ντας: Ἅγιος Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι, Θεέ μας, …  σῶσε μας. 

 

 

Δόξα... 

Μιμούμενοι τίς ἄνω Δυνάμεις ἐμεῖς οἱ γήινοι, ἐπινίκιο 

ὕμνο σοῦ πρσφέρουμε, Ἀγαθέ: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι, Θεέ 
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Καὶ νῦν... 

Τῆς κλίνης καὶ τοῦ ὕπνου, ἐξεγείρας με Κύριε, 

τὸν νοῦν μου φώτισον, καὶ τὴν καρδίαν καὶ τὰ 

χείλη μου ἄνοιξον, εἰς τὸ ὑμνεῖν σε, Ἁγία Τριάς, 

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου 

ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

ΗΧΟΣ Γ'. 

Πατέρα ἄναρχον, Υἱὸν συνάναρχον, Πνεῦμα 

συναΐδιον, Θεότητα μίαν χερουβικῶς δοξολογεῖν 

τολμῶντες λέγομεν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός 

…… σῶσον ἡ μᾶς. 

Δόξα... 

Τριὰς ὁμοούσιε καὶ ἀδιαίρετε, Μονὰς 

τρισυπόστατε καὶ συναΐδιε, σοὶ ὡς Θεῷ τῶν 

Ἀγγέλων τὸν ὕμνον κραυγάζομεν· Ἅγιος, Ἅγιος, 

Ἅγιος εἶ ὁ Θεός… σῶσον ἡ μᾶς. 

Καὶ νῦν... 

Ἀθρόον ὁ Κριτὴς ἐπελεύσεται, καὶ ἑκάστου αἱ 

πράξεις γυμνωθήσονται· ἀλλὰ φόβῳ κράξωμεν ἐν 

τῷ μέσῳ τῆς νυκτός· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, 

διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

 

ΗΧΟΣ Δ'. 

Τὸν ἄναρχόν σου Πατέρα, καὶ σέ, Χριστὲ ὁ 

Θεός, καὶ τὸ πανάγιόν σου Πνεῦμα, χερουβικῶς 

δοξολογεῖν τολμῶντες, λέγομεν· Ἅγιος, Ἅγιος, 

Ἅγιος εἶ ὁ Θεός… σῶσον ἡ μᾶς. 

μας, … σῶσε μας. 

Καί νῦν... 

Σηκώνοντάς με ἀπό τό κρεβάτι καί τόν ὕπνο, Κύριε, φώ-

τισε τό νοῦ μου καί τήν καρδιά μου, καί ἄνοιξε τά χείλη μου, 

γιά νά σέ ὑμνῶ, Ἁγία Τριάδα: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι, Θεέ 

μας, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου ἐλέησέ μας. 

 

 

ΗΧΟΣ Γ῾. 

Πατέρα χωρίς ἀρχή, Υἱό ἐπίσης χωρίς ἀρχή, Πνεῦμα 

αἰώνιο μαζί τους, μία Θεότητα, τολμώντας νά τήν 

δοξολογοῦμε  ὅπως τά Χερουβίμ, λέμε: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος 

εἶσαι, Θεέ μας, ................σῶσε μας. 

Δόξα... 

Τριάδα μέ τήν ἴδια οὐσία καί ἀδιαίρετη, Μονάδα τριπρό-

σωπη καί μαζί αἰώνια, σ’ ἐσένα  ὡς Θεό τῶν Ἀγγέλων κραυ-

γάζουμε τόν ὕμνο: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι, Θεέ μας, ……

 σῶσε μας. 

Καί νῦν.... 

Βιαστικά (ξαφνικά) θά ἔλθει ὁ Κριτής καί θά 

ἀπογυμνωθοῦν οἱ πράξεις τοῦ καθενός. Ἀλλά μέ φόβο ἄς 

κραυγάσουμε μέσα στή νύχτα: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι, Θεέ 

μας, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου ἐλέησέ μας. 

 

ΗΧΟΣ Δ’. 

Τόν ἄναρχο Πατέρα σου καί σένα, Χριστέ Θεέ μας, καί τό 

Πανάγιο Πνεῦμα τολμώντας νά δοξολογοῦμε, ὅπως τά Χε-

ρουβίμ, λέμε: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι, Θεέ μας…   σῶσε 

μας. 
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Δόξα... 

Ὡς αἱ τάξεις νῦν τῶν Ἀγγέλων ἐν οὐρανῷ, καὶ 

στάσεις φόβῳ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς, ἐπινίκιον 

ὕμνον προσφέρομέν σοι Ἀγαθέ· Ἅγιος, Ἅγιος, 

Ἅγιος εἶ ὁ Θεός… σῶσον ἡ μᾶς. 

Καὶ νῦν... 

Τῶν νοερῶν σου λειτουργῶν, προσφέρειν, οἱ 

θνητοὶ τὸν ὕμνον τολμῶντες, λέγομεν· Ἅγιος, 

Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον 

ἡμᾶς. 

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Α'. 

Ὑμνῳδίας ὁ καιρός, καὶ δεήσεως ὥρα, ἐκτενῶς 

βοήσωμέν σοι τῷ μόνῳ Θεῷ· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ 

ὁ Θεός…  σῶσον ἡ μᾶς.  

Δόξα... 

 Εἰκονίζειν τολμῶντες, τὰ νοερά σου 

στρατεύματα, Τριὰς ἄναρχε, στόμασιν ἀναξίοις 

βοῶμέν σοι· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός…       

σῶσον  ἡμᾶς.  

Καὶ νῦν... 

Ὁ ἐν μήτρᾳ παρθενικῇ χωρηθείς, καὶ τῶν 

κόλπων τοῦ Πατρὸς μὴ χωρισθείς, σὺν Ἀγγέλοις 

καὶ ἡμᾶς πρόσδεξαι, Χριστὲ ὁ Θεός, βοῶντάς σοι· 

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου 

ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Β'. 

Παριστάμενα φόβῳ τὰ Χερουβίμ, ἐξιστάμενα 

Δόξα... 

Ὅπως τώρα τά τάγματα τῶν Ἀγγέλων στόν οὐρανό, καί 

ἡ στάση μας τῶν ἀνθρώπων μέ φόβο ἐπάνω στή γῆ, σοῦ 

προσφέρουμε ἐπινίκιο ὕμνο. Ἀγαθέ: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος 

εἶσαι, Θεέ μας, … σῶσε μας. 

Καί νῦν... 

Τολμώντας οἱ θνητοί νά προσφέρουμε τόν ὕμνο τῶν 

πνευματικῶν σου ὑπηρετῶν, λέμε: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι, 

Θεέ μας, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θοτόκου ἐλέησέ μας.  

 

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄. 

Εἶναι καιρός γιά ὑμνῳδία καί ὥρα γιά δέηση· Ἄς κραυγά-

σουμε ἐπίμονα στό μόνο Θεό: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι ὁ 

Θεός μας… σῶσε μας. 

Δόξα... 

Τολμώντας νά εἰκονίζουμε (νά παίζουμε τό ρόλο τους) τά 

πνευματικά σου στρατεύματα, Τριάδα χωρίς ἀρχή, μέ στόμα-

τα ἀνάξια κραυγάζουμε: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι , Θεέ μας  

… σῶσε μας. 

Καί νῦν... 

Ἐσύ πού χώρεσες σέ μήτρα παρθενική, καί δέ χωρίσθη-

κες ἀπό τίς ἀγκάλες τοῦ Πατέρα, Χριστέ Θεέ μας, μαζί μέ 

τούς ἀγγέλους δέξου κι ἐμᾶς νά κραυγάζουμε σ’ ἐσένα: 

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι,  Θεέ μας, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεο-

τόκου ἐλέησέ  μας. 

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄. 

Παραστέκοντας μέ φόβο τά Χερουβίμ, ἔκπληκτα ἀπό 
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τρόμῳ τὰ Σεραφίμ τὸν τρισάγιον ὕμνον προσφέρει, 

ἀσιγήτῳ φωνῇ, μεθ' ὧν καὶ ἡμεῖς βοῶμεν οἱ 

ἁμαρτωλοί· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός…σῶσον 

ἡ μᾶς. 

Δόξα... 

Ἀσωμάτοις στόμασιν, ἀσιγήτοις δοξολογίαις 

τὰ Ἑξαπτέρυγα ᾄδουσί σοι τὸν τρισάγιον ὕμνον, ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, καὶ   ἡμεῖς οἱ ἐπὶ γῆς, ἀναξίοις χείλεσιν 

αἶνόν σοι ἀναπέμπομεν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ 

Θεός, …σῶσον ἡμᾶς. 

Καὶ νῦν... 

Τριαδικῆς μονάδος Θεότητα, ἀσυγχύτῳ ἑνώσει 

δοξάσωμεν, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὸν ὕμνον 

βοήσωμεν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς 

Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ 

Ὁ ὑψίστῃ δυνάμει χερουβικῶς ἀνυμνούμενος, 

καὶ θεϊκῇ δόξῃ ἀγγελικῶς προσκυνούμενος, 

πρόσδεξαι καὶ ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, ἀναξίως 

τολμῶντας κραυγάζειν σοι· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ 

ὁ Θεός, …σῶσον ἡ μᾶς. 

Δόξα.... 

Τῇ ἀπροσίτῳ Θεότητι, τῇ ἐν Μονάδι Τριάδι, 

τῶν Σεραφὶμ τὸν Τρισάγιον ἀναπέμποντες αἶνον, 

μετὰ φόβου βοήσωμεν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ 

Θεός, … σῶσον ἡ μᾶς. 

Καὶ νῦν... 

Ὡς ὕπνον τὸν ὄκνον, ἀποθεμένη ψυχή, 

τρόμο τά Σεραφίμ, τόν τρισάγιο ὕμνο ἀναπέμπουν μέ 

ἀκατάπαυστη φωνή· μαζί μέ αὐτά φωνάζουμε κι ἐμεῖς οἱ 

ἁμαρτωλοί: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι  Θεέ μας,…σῶσε μας. 

 

Δόξα... 

Μέ ἄυλα στόματα, μέ ἀκατάπαυστες δοξολογίες, τά 

Ἑξαπτέρυγα (τά Σεραφίμ) ψάλλουν σ’ ἐσένα τόν τρισάγιο 

ὕμνο, Θεέ μας· Καί ἐμεῖς οἱ γήινοι μέ ἀνάξια χείλη 

ἀναπέμπουμε ὕμνο σ’ ἐσένα: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι,  Θεέ 

μας, …σῶσε μας. 

Καί νῦν... 

Ἄς δοξάσουμε τή Θεότητα τῆς Τριαδικῆς Μονάδας μέ 

ἀσύγχυτη ἕνωση, καί ἄς κραυγάσουμε τόν ὕμνο τῶν 

Ἁγγέλων: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι,  Θεέ μας, μέ τίς 

πρεσβεῖεςτῆς Θεοτόκου ἐλέησέ μας. 

 

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ 

Ἐσύ πού μέ ὕψιστη δύναμη ἀνυμνεῖσαι ἀπό τά Χερουβίμ, 

καί μέ θεϊκή δόξα προσκυνεῖσαι ἀπό τούς Ἀγγέλους, δέξου 

καί ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς, πού τολμοῦμε ἀνάξια νά κραγά-

ζουμε σ’ ἐσένα: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι,  Θεέ μας…  σῶσε 

μας. 

Δόξα... 

Ἀναπέμποντας τόν τρισάγιο ὕμνο τῶνΣεραφίμ στήν 

ἀπλησίαστη (ὕψιστη) Θεότητα, στήν Τριαδική Μονάδα, μέ 

φόβο ἄς φωνάξουμε: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι,  Θεέ μας,… 

σῶσε μας. 

Καί νῦν... 

Ἀποθέτοντας, ψυχή μου, τήν ὀκνηρία (τήν τεμπελιά)  ὡς 
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διόρθωσιν πρὸς ἔγερσιν, δεῖξον τῷ Κριτῇ, καὶ ἐν 

φόβῳ βόησον· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ 

τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ' 

Εἰς οὐρανὸν τὰς καρδίας ἔχοντες, Ἀγγελικὴν 

μιμησώμεθα τάξιν, καὶ ἐν φόβῳ τῷ ἀδεκάστῳ 

προσπέσωμεν, ἐπινίκιον ἀνακράζοντες αἶνον· 

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, … σῶσον ἡ μᾶς. 

Δόξα... 

Ὁρᾷν σε μὴ τολμῶντα τὰ Χερουβίμ, ἱπτάμενα 

κραυγάζει ἀλαλαγμῷ, τὸ ἔνθεον μέλος τῆς 

Τρισαγίας φωνῆς, μεθ' ὧν καὶ ἡμεῖς βοῶμεν οἱ 

ἁμαρτωλοί· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν… 

σῶσον ἡ μᾶς. 

Καὶ νῦν... 

Κατακαμπτόμενοι τῷ πλήθει, τῶν πταισμάτων 

ἡμῶν, καὶ μὴ τολμῶντες ἀτενίσαι τῷ ὕψει σου, τὴν 

ψυχὴν σὺν τῷ σώματι κλίναντες, μετὰ Ἀγγέλων 

τὸν ὕμνον βοῶμέν σοι· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ 

Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

ὕπνο, δεῖξε στόν Κριτή, ὅτι διορθώθηκες, γιά νά τόν 

ἐξυμνήσεις, καί μέ φόβο κραύγασε: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι,  

Θεέ μας, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου ἐλέησέ μας. 

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄. 

Ἔχοντας προσηλωμένες τίς καρδιές μας στόν οὐρανό, ἄς 

μιμηθοῦμε τά ἀγγελικά τάγματα· Καί ἄς προσπέσουμε στόν 

ἀδέκαστο Κριτή (πού δέ δωροδοκεῖται) κραυγάζοντας 

ἐπινίκιο ὕμνο: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι,  Θεέ μας,… σῶσε 

μας. 

Δόξα... 

Μή τολμώντας νά σέ βλέπουν τά Χερουβίμ, πετώντας 

κραυγάζουν μέ ἀλαλαγμό τή θεϊκή ὑμνῳδία τοῦ τρισάγιου 

ὕμνου· Μαζί μέ αὐτά καί ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί φωνάζουμε σ’ 

ἐσένα: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι,  Θεέ μας, … σῶσε μας. 

 

Καί νῦν... 

Κυρτωμένοι ἀπό τό πλῆθος τῶν σφαλμάτων μας, καί μή 

τολμώντας νά ἀτενίσουμε στό ὕψος σου, σκύβοντας μέ τήν 

ψυχή καί τό σῶμα μαζί μέ τούς Ἀγγέλους φωνάζουμε σ’ 

ἐσένα τόν ὕμνο: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι,  Θεέ μας, μέ τίς 

πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου ἐλέησέ μας, 

 


