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17 Ιαλνπαξίνπ  Παξαθιεηηθόο Καλώλ ζηνλ Άγην 

Νενκάξηπξα Γεώξγην εμ Ισαλλίλσλ 
 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 

Χαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Σμῦ Νεμιάνηονμξ ηῷ Θείς Σειέκεζ, μἱ ζοκεπόιεκμζ παεῶκ ηαῖξ 

ὀδύκαζξ, πνμζέθεςιεκ ηναοβάγμκηεξ ἐη αάεμοξ ροπῆξ, Ἅβζε 

Γεώνβζε, ἰαηνέ ηῶκ κμζμύκηςκ, ζπεῦζμκ ηαί ἁπάθθαλμκ, ηῆξ 

πανμύζδξ ἀκάβηδξ, ημύξ ἐηγδημύκηαξ πίζηεζ ἀηθζκεῖ, ηήκ ζήκ 

αμήεεζακ Μάνηοξ ἑηάζημηε. 

 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ὡξ πμθζμῦπμκ ηαί εενιμηαημκ νύζηδκ, ηαί ἀνςβόκ ηαί αμδεόκ ἐκ 

ἀκαβηαζξ, πθμοημῦκηεξ Γεώνβζε αμῶιεκ ζμί εενιῶξ, ηέπε ἠιᾶξ 

πάκημηε, ηῶκ ἐκ αίς ηζκδύκςκ, θύθαηηε ηήκ πόθζκ ζμο, ἐκ εἰνήκδ 

ηεθεία, ηαί ηάξ αἰηήζεζξ πθήνμο ζοιπαεῶξ, ηῶκ εὐθααῶξ 

πνμζθμζηώκηςκ ηῷ μἴης ζμο. Καί κῦκ ηαί ἀεί ηαί εἰξ ημύξ αἰώκαξ 

ηῶκ αἰώκςκ. Ἀιήκ. 

 

Θενηνθίνλ 

Οὐ ζζςπήζμιεκ πόηε, Θεμηόηε, ηά, δοκαζηείαξ ζμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκαλζμζ• εἰ ιή βάν ζύ πνμίζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ ἠιᾶξ ἐννύζαημ 

ἐη ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; Σίξ δέ δζεθύθαλεκ ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οὐη 

ἀπμζηῶιεκ, Δέζπμζκα, ἐη ζμύ• ζμύξ βάν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

 

Χαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο …. 

 

– Δἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Ἰάζεζξ πανέπςκ πακημδαπᾶξ, ροπῶκ ηαί ζςιάηςκ, εεναπεύεζξ πάεδ 

δεζκά, Γεώνβζε κέε Ἀεθμθόνε, ημῖξ πνμζζμύζζ εενιῶξ ηή πνεζαεία 

ζμο.  
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Ἀεθήζαξ κμιίιςξ ὑπέν Χνζζημῦ, θαιπνῶξ ἐδμλάζεδξ, ηῶκ 

εαοιάηςκ ηή δςνεά, ηαί πάζζ πανέπεζξ ηάξ αἰηήζεζξ, ημῖξ 

πνμζθμζηῶζζ ηῷ Οἴης ζμο Ἅβζε. 

 

 ςιάηςκ ὀδύκαξ ηάξ παθεπᾶξ, ἰᾶζαζ ηαπέςξ, Νεμιάνηοξ 

εαοιαημονβέ, ηαί ιέθδ ζοζθίββεζξ πανεεέκηα, ηή δεδμιέκδ εεόεεκ 

ζμί πάνζηζ. 

 

Θενηνθίνλ 

ηύδζαξ Κόνδ ζςιαηζηῶξ, ηόκ ἄζανημκ Λόβμκ, ὑπέν θόβμκ δίπα 

ηνμπῆξ, δίμ ηῶκ παεῶκ ηῆξ ἀθμβίαξ, ηήκ ιμθοκεεῖζακ ηανδίακ ιμο 

ηάεανμκ. 

 

Ὠδή γ’. Οξαλίαο Ἁςίδνο 

Ἰαιάηςκ ζέ ηνήκδκ, ὡξ ἀθδεῶξ ἔδεζλε, ηόζις ηῆξ γςῆξ ὁ ηαιίαξ, 

Μάνηοξ Γεώνβζε, ὅεεκ ηά κάιαηα, ηαί ηά βθοηύηαηα νεῖενα, πάζδξ 

παναηθήζεςξ, αθύζμκ ημῖξ πάζπμοζζ. 

 

 ςηδνίαξ ζέ πύνβμκ, ηαί ἀζθαθῆ πνόαμθμκ, ηῶκ Ἰςακκίκςκ ἡ 

πόθζξ, ἔπμοζα Ἅβζε, πάζδξ ζηεκώζεςξ, ηαί δοζπναβίαξ ηαί αθάαδξ, 

νύεηαζ Γεώνβζε, ηή πνμζηαζία ζμο.  

 

Δοζπενείαξ ἁπάζδξ, ηαί παθεπῶκ εθίρεςκ, ηαί θεμνμπμζῶκ 

ἀθβδδόκςκ, ηαί πενζζηάζεςκ, θύηνςζαζ Ἅβζε, ημύξ ἀδζζηάηης 

ηανδία, ζπεύδμκηαξ Γεώνβζε, ηῷ Θεῶ ηάθς ζμο. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἰαηνόκ ηαί ςηήνα, ηόκ ημῦ πακηόξ ηέλαζα, Λόβμκ ηόκ ηό εἶκαζ ημῖξ 

πάζζκ, Ἁβκή πανέπμκηα, ἴαζαζ δέμιαζ, ηήκ ἀζεεκμῦζακ ροπήκ ιμο, 

ηή ζή ἀβαεόηδηζ, ιόκδ Πακύικδηε.  

 

Δζαζςζμκ ἀπό ηζκδύκςκ ηαί πόκςκ ηαί κμζδιάηςκ, ημύξ ἐκ πίζηεζ 

ηή ζή πνμζηνέπμκηαξ πάνζηζ, ηαί ζέ ηζιώκηαξ Γεώνβζε Νεμιάνηοξ.  

 

πζαθερμκ ἐκ εὐιεκεία πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ παθεπήκ 

ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηό ἄθβμξ. 
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Αἴηεζηο θαί ηό Κάζηζκα. 

Ἦρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή 

Πνμζηάηδξ εενιόξ, ηαί ιέβα ηαηαθύβζμκ, ἐδόεδξ ὑιίκ, πανά Θεμῦ 

Γεώνβζε, δζμ ἠιᾶξ ἁπάθθαλμκ, πμθοηνόπςκ ηζκδύκςκ ηαί εθίρεςκ, 

ηαί ηήκ ὑβείακ πμνήβεζ ἀεί, ημῖξ ηάικμοζζ 

πόκμζξ ηέ ηαί πάεεζζ. πνζζηζακμξ.gr 

 

Ὠδή δ’. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Δςνεάκ Μάνηοξ μἴηηεζνμκ, ημύξ πνμζενπμιέκμοξ ηῷ ζεπηῶ μἴης 

ζμο, ηαί παναζπμο ηά αἰηήιαηα, ηά ηαηά ροπήκ ηαί ζῶια Ἅβζε.  

 

δοκῶκ ἀπμθύηνςζαζ, ημύξ ζοκεπμιέκμοξ κόζμζξ ηαί πάεεζζ, ηαί 

δαζιόκςκ ηήκ ἐπήνεζακ, ἐλ ἠιῶκ ἀπέθαζμκ Γεώνβζε. 

 

 Ἰαηνεῖμκ ἀδάπακμκ, πάζδξ ἀζεεκείαξ, πάζδξ ηαηώζεςξ, ἡ ζμνόξ ἡ 

ηῶκ θεζράκςκ ζμο, ὤθεδ εείς Πκεύιαηζ Γεώνβζε. πνζζηζακμξ.gr 

 

Θενηνθίνλ 

Ἡ ηόκ Ἥθζμκ θάιραζα, ηῆξ δζηαζμζύκδξ ἠιίκ ἐκ ζώιαηζ, 

θάιπνοκόκ ιμο ηή δζάκμζακ, ηήκ ἐζημηζζιέκδκ Μδηνμπάνεεκε. 

 

Ὠδή ἐ’. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

ηέπαζμκ ἠιᾶξ, ἐπδνείαξ ημῦ ἀθάζημνμξ, ηαί ηαηάααθε αὐημῦ ηάξ 

ιδπακᾶξ, ἄξ ηεηηαίκεζ ηαε’ ἠιῶκ Μάνηοξ Γεώνβζε. 

 

 Νάια ιοζηζηόκ, εὐθνμζύκδξ ηαί πνδζηόηδημξ, ὁ ζόξ ηάθμξ 

ἀκααθύγςκ κμενῶξ, ηαηεοθναίκεζ ηάξ ροπᾶξ ἠιῶκ Γεώνβζε. 

 

 Ἔπεζ ζέ εενιόκ, ἀκηζθήπημνα Γεώνβζε, ὁ θαόξ Ἰςακκίκςκ ὁ πζζηόξ, 

δζά ημῦημ ἐβηαοπᾶηαζ ηή ζή πάνζηζ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὅθδκ ιμο πνόξ ζέ, ἀκαηείκς ηήκ δζάκμζακ, ἴκα ηύπς ηῆξ ζῆξ πάνζημξ 

Ἁβκή? ἄθθ’ ὤ Δέζπμζκα αμήεεζ ιμί ηαί ζῶζμκ ιέ. 

 

Ὠδή ζη’. Τήλ δέεζηλ 

Μεβάθςξ πανά Χνζζημῦ ἐδμλάζεδξ, ηαί ἰάιαηα πδβάγεζξ πμζηίθα, 

ηαί εεναπεύεζξ δεζκάξ ἀζεεκείαξ, ηαί ἀπεθαύκεζξ ἀηάεανηα 

πκεύιαηα, ηαί κῦκ παναζπμο Ἀεθδηά, ηαί ἠιίκ ηήκ ζςηήνζμκ πάνζκ 

ζμο.  
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Ἀθάθμζξ ὡξ ηήκ θςκήκ ἐπανίζς, ηαί ἠκώνεςζαξ πμθθμύξ 

παναθύημοξ, ηαί ημῖξ πςθμῖξ εὐδνμιίακ πανέζπεξ, μὕης ηαί κῦκ 

Νεμιάνηοξ Γεώνβζε, παναζπμο ἀπαζζκ ἠιίκ, ἐπεθεόκηςκ δεζκῶκ ηήκ 

ἐηθύηνςζζκ. 

 

Ροζεῆκαζ πεζναηδνίςκ πακημίςκ, ηαί ζηεκώζεςκ ἠιᾶξ ἐπςδύκςκ, 

ηαί ἐκ εἰνήκδ δζαβεζκ ηόκ αίμκ, ηόκ Πμζδηήκ ηῶκ ἁπάκηςκ ἱηέηεοε, 

Γεώνβζε εαοιαημονβέ, Νεμιάνηοξ Χνζζημῦ ἀλζάβαζηε. 

 

Θενηνθίνλ 

Σόκ πάκηςκ ηομθμνήζαζα Κηίζηδκ, ἐλ ἁβκῶκ ζμο ὑπέν θύζζκ 

αἱιάηςκ, ἐη ηῆξ θεμνᾶξ ἀκαηηώιεκμκ ηόζιμκ, θεμνμπμζῶκ 

θμβζζιῶκ ιέ ἁπάθθαλμκ, ηαί νύειζζόκ ιμο ηήκ γςήκ, Θεμηόηε Ἁβκή 

εείς ἔνςηζ.  

 

Δζαζςζμκ ἀπό ηζκδύκςκ ηαί πόκςκ ηαί κμζδιάηςκ ημύξ ἐκ πίζηεζ ηή 

ζή πνμζηνέπμκηαξ πάνζηζ ηαί ζέ ηζιώκηαξ Γεώνβζε Νεμιάνηοξ.  

 

Ἄπνακηε, ἡ δζά θόβμο ηόκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

Αἴηεζηο θαί ηό Κνληάθηνλ. 

Ἦρνο β’. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ 

Ὡξ ἀκηζθήπημνα ιέβακ Γεώνβζε, Ἰςακκίκςκ ἡ πόθζξ βεναίνεζ ζέ, ηαί 

ηαοπςιέκδ ημῖξ εείμζξ ζμο εαύιαζζ, ηήκ ζήκ ὀλείακ ηδνύηηεζ 

ἀκηίθδρζκ, αὐηῆξ βάν ὑπάνπεζξ ηό ζηήνζβια. 

 

Πξνθείκελνλ. 

Γίθαηνο ὡο θνῖλημ ἀλζήζεη θαί ὡζεί θέδξνο ἡ ἐλ ηῷ Ληβάλσ 

πιεζπλζήζεηαη. 

Σηίρνο. Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο αηνῦ. 

 

– Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ. 

Εἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαῖξ, Ἰδμύ, ἐβώ ἀπμζηέθθς ὑιᾶξ 

ὡξ πνόααηα ἐκ ιέζς θύηςκ, βίκεζεε μὔκ θνόκζιμζ ὡξ μἱ ὄθεζξ, ηαί 

ἀηέναζμζ ὡξ αἵ πενζζηεναί. Πνμζέπεηε δέ ἀπό ηῶκ ἀκενώπςκ, 

παναδώζμοζζ βάν ὑιᾶξ εἰξ ζοκέδνζα, ηαί ἐκ ηαῖξ ζοκαβςβαῖξ αὐηῶκ 

ιαζηζβώζμοζζκ ὑιᾶξ. Καί ἐπί ἡβειόκαξ δέ ηαί ααζζθεῖξ ἀπεήζεζεε 

ἕκεηεκ ἐιμῦ, εἰξ ιανηύνζμκ αὐημῖξ ηαί ημῖξ ἔεκεζζκ. Ὅηακ δέ 

παναδζδῶζζκ ὑιᾶξ, ιή ιενζικήζδηε πῶξ ἤ ηί θαθήζδηε, δμεήζεηαζ 
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βάν ὑιίκ ἐκ ἐηείκδ ηή ὥνα, ηί θαθήζδηε. Οὗ βάν ὑιεῖξ ἔζηε μἱ 

θαθμῦκηεξ, ἀθθά ηό Πκεῦια ημῦ Παηνόξ ὑιῶκ, ηό θαθμῦκ ἐκ ὑιίκ. 

Παναδώζεζ δέ ἀδεθθόξ ἀδεθθόκ εἰξ εάκαημκ, ηαί παηήν ηέηκμκ, ηαί 

ἐπακαζηήζμκηαζ ηέηκα ἐπί βμκεῖξ, ηαί εακαηώζμοζζκ αὐημύξ. Καί 

ἔζεζεε ιζζμύιεκμζ ὑπό πάκηςκ δζά ηό ὄκμιά ιμο, ὁ δέ ὑπμιείκαξ εἰξ 

ηέθμξ, μὗημξ ζςεήζεηαζ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σάίξ ημο Ἀεθμθόνμο, πνεζαείαζξ, θεῆιμκ, ἁπάθθαλμκ ηά πθήεδ 

ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 
Σαῖξ ηῆξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ, θεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά πθήεδ, ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

 

Σηίρνο: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ θαί 

θαηά ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

Καί ηό παξόλ Πξνζόκνηνλ 

Ἦρνο Πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

Ἤεθδζαξ ζηεννόηαηα, ἐκ ηαῖξ ἐζπάηαζξ ἡιέναζξ, ηαί Χνζζηόκ 

ἐδόλαζαξ, ηαί ἐπενόκ ηαηήζποκαξ ηή ἀεθήζεζ ζμο, Ἀεθδηά ἔκδμλε, 

ὅεεκ ἐδμλάζεδξ, ἰαιάηςκ ημῖξ πανίζιαζζ, ηαί κέιεζξ ἄπαζζ, νῶζζκ 

ηαί ὑβείακ ηαί ἔθεμξ, ημῖξ πίζηεζ ηαηαθεύβμοζζ, ηῷ ζεπηῶ ζμο ηάθς 

Γεώνβζε? ηαί κῦκ ἐηδοζώπεζ, πηαζζιάηςκ ἠιίκ δμῦκαζ ἱθαζιόκ, ηαί 

δοζπενῶκ ἀπμθύηνςζζκ, Χνζζηόκ ηόκ θζθάκενςπμκ. 

 

Ὠδή δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

Ὑπαπεέκηα ιέ Μάνηοξ, ημῦ ἐπενμῦ ηή ηαί  κμΐ ἀβκώιμκζ, 

ἐηθύηνςζαζ ηαπέςξ, ηή ζῆ ἐπζζηαζία, ὁ πμθθμύξ θοηνςζάιεκμξ, ἐη 

ηονακκίδμξ πζηνᾶξ, πκεοιάηςκ ἀηαεάνηςκ.  

 

ςιάηςκ ἀννςζηίαξ, ηαί ροπῶκ ηαπελίαξ ἠιᾶξ ἁπάθθαλμκ, ηαί 

δίδμο εὐνςζηίακ, ἠιίκ ηαί εὐελίακ, ηαί πηαζζιάηςκ ζοβπώνδζζκ, 

ηαῖξ ἰηεζίαζξ ηαῖξ ζαῖξ, Γεώνβζε ηνζζιάηαν.  

 

Γεςνβία ἀΰθς, ηῆξ ζεπηῆξ πνεζαείαξ Μάνηοξ Γεώνβζε, βεςνβεζ 

εὐπναβίακ, ηαί πάζακ πμνδβίακ, ἀβαεῶκ ἠιίκ πνάλεςκ, ηαί 

ζςηδνίακ ροπῆξ, ηαί εείακ εὐθνμζύκδκ. 
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Θενηνθίνλ 

ζανηώεδ ἀηνέπηςξ, ἐλ ἁβκῶκ ζμο αἱιάηςκ ηαί ὤθεδ ἄκενςπμξ, ὁ 

Πθάζηδξ ηῶκ ἀκενώπςκ, ηόκ ἄκενςπμκ ηαζκίγςκ, ηῆξ ηαηάναξ δί’ 

ἔθεμξ, ὄκ ἐηδοζώπεζ Ἁβκή, ζῶζαζ ημοξ ζέ ὑικμῦκηαξ. 

 

Ὠδή ἡ’. Τόλ Βαζηιέα 

Ρῶζζκ παναζπμο, ημῖξ παθεπῶξ ἀζεεκμύζζ, ηαί ἀκόνεςζζκ ημῖξ 

παναθεθοιέκμζξ, ὡξ θααῶκ ηήκ πάνζκ, πανά Κονίμο Μάνηοξ.  

 

Ἀννςζηδιάηςκ, ζέ ἰαηήνα πμζηίθςκ, ὡξ πθμοηήζακηεξ Γεώνβζε 

εεόεεκ, ἐκ πάζδ ἀκάβηδ, ηή ζή ζπεύδμιεκ ζηέπδ.  

 

οκηνζρμκ Μάνηοξ, ηόκ ηαε’ ἠιῶκ μἴα εήνα, ὠνοόιεκμκ ἐπενόκ ηόκ 

παθαικαῖμκ, ηαί ηῆξ ημύημο αθάαδξ, ἠιᾶξ ἀηνώημοξ ηήνεζ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἴαζαζ Κόνδ, ηήκ ἀζεεκμῦζακ ροπήκ ιμο, ηαί ηαηάκολζκ ἐκ ηή 

ηανδία δίδμο, ὡξ ἄκ ἀπμπθύκς, ηόκ νύπμκ ηῆξ ηαηίαξ. πνζζηζακμξ.gr 

 

Ὠδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Μή παύζδ ἐπμπηεύςκ, ηαύηδκ ζμο ηήκ πόθζκ, ηήκ πνμζηεζιέκδκ 

εενιῶξ ηή ζή πάνζηζ, Νεμιανηύνςκ ηό ηθέμξ Μάνηοξ Γεώνβζε.  

 

 πάζζ ηάξ αἰηήζεζξ, κέιςκ ημῖξ θμζηῶζζ, ηῷ ζῶ Σειέκεζ Γεώνβζε 

Ἅβζε, δίδμο ἠιίκ ἐκ ἀκαβηαζξ ηήκ ζήκ αμήεεζακ.  

 

Ὑπέν ηῶκ ζέ ηζιώκηςκ, πάκημηε δοζώπεζ, ηήκ Πακαβίακ Σνζάδα 

Γεώνβζε, ὡξ ἄκ γςῆξ αἰςκίμο ἀλζςεείδιεκ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὑρίζημο Λόβμο Μῆηεν, Ἄπνακηε Πανεέκε, ἁιανηζῶκ ηαηαζβίδμξ ιέ 

θύηνςζαζ, ηαί πνόξ γςῆξ ἐκανέημο ὅνιμκ ιέ ἴεοκμκ. 

 

 Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ ζέ ηήκ Θεμηόημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιώιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἠιῶκ. Σήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Χενμοαίι ηαί ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

εναθίι, ηήκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ ηήκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ ζέ ιεβαθύκμιεκ. 

– 
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Χαίνμζξ ηῶκ Μανηύνςκ ὁ ημζκςκόξ, ηαί θαιπνά πνμζεήηδ, ηαί 

ἰζόηζιμξ ἀθδεῶξ, παίνμζξ Νεμιάνηοξ, Γεώνβζε εεμθνμκ, ηῆξ 

ηηθδζίαξ ἄζηνμκ κέμκ ηαί ἔηθαιπνμκ. 

 

Πίζηεζ δζαπνέπςκ ηή πνόξ Χνζζηόκ, ἤεθδζαξ κμιίιςξ, ἐκ θνμκήιαηζ 

ἀηθζκεῖ, ηαί ἐιεβαθύκεδ ἀπείνμζξ εαοιαζίμζξ, βεκκαῖε Νεμιάνηοξ 

ἀλζμεαύιαζηε. 

 

Χαίνεζ ηεηηδιέκδ ὡξ εδζαονόκ, ηόκ εεῖόκ ζμο ηάθμκ, ηαί ηόκ μἶηόκ 

ζμο ηόκ ζεπηόκ, ηῶκ Ἰςακκίκςκ, Γεώνβζε ἡ πόθζξ, ηαί ηήκ ζήκ 

πνμζηαζίακ ηδνύηηεζ ἄπαζζ. 

 

Ἄηαημξ ηαί ιέηνζμξ ηαί ἁπθμύξ, πέθςκ Ἀεθμθόνε, ηαί ἀηέναζμξ ηή 

ροπή, ἤζποκαξ ἀκόιςκ, ηό θνύαβια εἰξ ηέθμξ, ηή πίζηεζ ημῦ Κονίμο 

ἀβςκζζάιεκμξ. 

 

Ὤθεδ ἰαηνεῖμκ πκεοιαηζηόκ, ὁ ζεπηόξ ζμο μἶημξ, Νεμιάνηοξ 

εαοιαημονβέ, πςθμί βάν ἰῶκηαζ, ηαί παναθεθοιέκμζ, πνμζηνέπμκηεξ 

ἐκ ημύης ηή ἐπζζηέρεζ ζμο. 

 

Χαίνμζξ εθζαμιέκςκ ἀκαροπή, ηαί ηαημοπμοιέκςκ, ἡ ηαπεία 

ἀπαθθαβή, παίνμζξ Νεμιάνηοξ, Γεώνβζε ηνζζιάηαν, ἠιῶκ πνόξ ηόκ 

ςηήνα πνέζαοξ εενιμηαημξ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἠιᾶξ. 

 

Τό Τξηζάγηνλ…. 

 

Τό Ἀπνιπηίθηνλ 

Ἦρνο Πι. α’. Τόλ Σπλάλαξρνλ Λόγνλ 

Σόκ πακεύθδιμκ ιάνηοκ Χνζζημῦ Γεώνβζμκ, Ἰςακκίκςκ ηό ηθέμξ 

ηαί πμθζμῦπμκ ζηεννόκ, ἄζιαζζκ ἐβηςιίςκ ἀκεοθδιήζςιεκ, ὅηζ 

ἐκήεθδζε θαιπνῶξ, ηαί ηαηήκεβηεκ ἐπενόκ, ημῦ Πκεύιαημξ ηή 

δοκάιεζ, ηαί κῦκ ἀπαύζηςξ πνεζαεύεζ ὑπέν ηῶκ ροπῶκ ἠιῶκ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β’. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ 

Πάκηςκ αμδεόξ ηαί ἀνςβόξ, πέθςκ Νεμιάνηοξ Κονίμο, 

ἀλζμεαύιαζηε, κέιεζξ ηά ἰάιαηα, ημῖξ πνμζζμύζζ εενιῶξ, ηῷ ἁβίς 

Σειέκεζ ζμο, ηαί ημῖξ ἐκ ἀκαβηαζξ, αμδεεῖξ ἑηάζημηε, ὡξ 

ζοιπαεέζηαημξ, ὅεεκ δοζπενείαξ ἁπάζδξ, ἠιᾶξ ἀζζκεῖξ δζαηήνεζ, 

Ἀεθδηά Γεώνβζε δεόιεεα. 

 

Ἦπμξ πθ. δ΄. 

Δέζπμζκα πνμζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ ζμο, ηαί θύηνςζαζ 

ἠιᾶξ, ἀπό πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

Ἦπμξ α΄. 

Σήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ ζέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλμκ 

ιέ ὑπό ηήκ ζηέπδκ ζμο. 

 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


