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ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

Όλη η Μεγάλη Εβδομάδα και κάθε ύμνος που ψάλλεται είναι αφιερωμένος και σε ένα 
επιμέρους περιστατικό της ζωής του Χριστού. Ήδη από το απόγευμα προς βράδυ της 
Κυριακής των Βαΐων, ψάλλεται η ακολουθία του Νυμφίου (Ιδού ο Νυμφίος έρχεται..), η οποία 
αναφέρεται στην είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. 

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται | π. Κωνσταντίνος Βασιλάκης. - YouTube 

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται 
εν τω μέσω της νυκτός 
και μακάριος ο δούλος, 
ον ευρήσει γρηγορούντα· 
ανάξιος δε πάλιν, 
ον ευρήσει ραθυμούντα.  
Βλέπε ουν ψυχή μου, 

μη τω ύπνω κατενεχθής, 
ίνα μη τω θανάτω παραδοθής, 
και της Βασιλείας έξω κλεισθής· 
αλλά ανάνηψον κράζουσα·  
Άγιος, άγιος, άγιος ει ο Θεός 
προστασίαις των ασωμάτων, σώσον ημάς 

__________________________________________________________________________ 

Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης ψάλλεται το τροπάριο της Κασσιανής κατά τη διάρκεια του 
οποίου τελείται ανάμνηση της αλείψεως του Χριστού με μύρο από μια πόρνη γυναίκα. 

Τροπάριο της Κασσιανής - Hymn of Kassiani - YouTube 

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις 
περιπεσοῦσα γυνή, 

Κύριε, η γυναίκα που έπεσε σε πολλές 
αμαρτίες 

τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου 
ἀναλαβοῦσα τάξιν, 

σαν ένοιωσε τη θεότητά σου, γίνηκε 
μυροφόρα 

ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ 
ἐνταφιασμοῦ κομίζει. 

και σε άλειψε με μυρουδικά πριν από τον 
ενταφιασμό σου 

Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, 
οἶστρος ἀκολασίας, 

κι έλεγε οδυρόμενη: Αλλοίμονο σε μένα, 
γιατί μέσα μου είναι νύχτα κατασκότεινη 

ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς 
ἁμαρτίας. 

και δίχως φεγγάρι, η μανία της ασωτείας κι 
ο έρωτας της αμαρτίας. 

Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, Δέξου από μένα τις πηγές των δακρύων, 

ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ 
ὕδωρ· 

εσύ που μεταλλάζεις με τα σύννεφα το νερό 
της θάλασσας. 

κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς 
καρδίας, 

Λύγισε στ' αναστενάγματα της καρδιάς μου, 

ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου 
κενώσει. 

εσύ που έγειρες τον ουρανό και κατέβηκες 
στη γης. 

Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας, Θα καταφιλήσω τα άχραντα ποδάρια σου, 

ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς 
κεφαλῆς μου βοστρύχοις· 

και θα τα σφουγγίσω πάλι με τα πλοκάμια 
της κεφαλής μου· 
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ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν, αυτά τα ποδάρια, που σαν η Εύα κατά το 
δειλινό, 

κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ 
ἐκρύβη. 

τ' άκουσε να περπατάνε, από το φόβο της 
κρύφτηκε. 

Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου 
ἀβύσσους 

Των αμαρτιών μου τα πλήθη και των 
κριμάτων σου την άβυσσο, 

τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου; ποιος μπορεί να τα εξιχνιάση, ψυχοσώστη 
Σωτήρα μου; 

Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ 
ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος. 

Μην καταφρονέσης τη δούλη σου, εσύ που 
έχεις τ' αμέτρητο έλεος 

 (Μεταγραφή: Φώτης Κόντογλου) 

 

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης αφού έχουν αναγνωσθεί στην εκκλησία 12 περικοπές από τα 
4 Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη, ψάλλεται το «Σήμερον 
Κρεμάται επί ξύλου...» το οποίο αναφέρεται στη σταύρωση του Χριστού. 

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου Πέτρος Γαϊτάνος Petros Gaitanos Today is suspended on the 
Cross - YouTube 

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, 
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. 
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, 
ο των αγγέλων βασιλεύς. 
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται 
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. 
Ράπισμα κατεδέξατο, 

ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. 
Ήλοις προσηλώθη, 
ο Νυμφίος της Εκκλησίας. 
Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου. 
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ. 
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου 
Ανάστασιν. 

__________________________________________________________________________ 

Η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί την κορύφωση του Θείου Δράματος όπου ο ιερέας, αφού 
κατεβάσει τον Εσταυρωμένο, τον τοποθετεί στον Επιτάφιο που έχει ετοιμαστεί από νωρίς και 
ψάλλονται τα εγκώμια σε τρεις στάσεις: «Η Ζωή εν Τάφω» (α' στάση), «Άξιον Εστί» (β' στάση) 
και «Αι γενεαί πάσαι» (γ' στάση), μετά τα οποία πραγματοποιείται και η περιφορά του 
Επιταφίου στους δρόμους της πόλης ή του χωριού. 

Η ζωή εν τάφω 

H ζωή εν τάφω - Γλυκερία - YouTube 

Η ζωή εν τάφω κατετέθης, 
Χριστέ, 
και Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, 
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην. 
Μεγαλύνομέν σε, Ιησού Βασιλεύ, 
και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου, 
δι ών έσωσας ημάς εκ της φθοράς. 
Η ζωή πώς θνήσκεις; 
πώς και τάφω οικείς; 
του θανάτου το βασίλειον λύεις δε 
και το Άδου τους νεκρούς εξανιστάς. 
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Άξιον Εστί 

Μεγάλη Παρασκευή ~ Άξιον Εστί ~ Byzantine Hymns ~ Holy Week - YouTube 

Άξιον εστί 
μεγαλύνειν σε τον ζωοδότην, 
τον εν τω σταυρώ τας χείρας εκτείναντα 
και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. 
Θρήνον ιερόν 
δεύτε άσωμεν Χριστώ θανόντι, 
ως αι μυροφόροι γυναίκες πριν 
ίνα και το χαίρε ακουσώμεθα συν αυταίς. 

Άναρχε Θεέ, 
συναΐδιε Λόγε και Πνεύμα, 
σκήπτρα των ανάκτων κραταίωσον 
κατά πολεμίων, ως αγαθός. 
Άξιον εστί 
μεγαλύνειν σε τον ζωοδότην, 
τον εν τω σταυρώ τας χείρας εκτείναντα 
και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. 
 

Αι γενεαί πάσαι 

Αι Γενεαί Πάσαι (Ω γλυκύ μου Έαρ) – Serres Voices (Official Video 2021) - YouTube 

Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη Ταφή Σου, προσφέρουσι Χριστέ μου. 
Καθελών του ξύλου, ο Αριμαθείας, εν τάφω Σε κηδεύει. 
Μυροφόροι ήλθον, μύρα σοι, Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως. 
Δεύρο πάσα κτίσις, ύμνους εξοδίους, προσοίωμεν τω Κτίστη. 
Ούς έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν, κατά του ευεργέτου. 
Ιωσήφ κηδεύει, συν τω Νικοδήμω, νεκροπρεπώς τον Κτίστην. 
 
Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος; 
Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πώς πάθος κατεδέξω; 
Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι. 
Ω Τριάς Θεέ μου, Πατήρ Υιός και Πνεύμα, ελέησον τον κόσμον. 
Ιδείν την του Υιού σου, Ανάστασιν, Παρθένε, αξίωσον σους δούλους. 

__________________________________________________________________________ 

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και αφού έχει πραγματοποιηθεί η αφή του Αγίου Φωτός 
στον Πανάγιο Τάφο, πραγματοποιείται η τελετή την Ανάστασης ψάλλοντας τα τροπάρια 
«Δεύτε λάβετε φως» και «Χριστός Ανέστη». 

Δεύτε λάβετε φως 

Δεύτε λάβετε φως | Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Άγ.Αθανάσιος Θεσσαλονίκης - YouTube 

Ἦχος πλ. α’ 
Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν. 

Ἦχος πλ. β’ 
Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς 
καταξίωσον ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν 
 

Χριστός Ανέστη 

Χριστός Ανέστη! - YouTube 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν 
θανάτῳ θάνατον πατήσας 
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι 
ζωὴν χαρισάμενος. 
 


