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23 Απξηιίνπ  Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

Μεγαινκάξηπξα θαη Τξνπαηνθόξνπ 

Γη’ ερῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 

Ο Χαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ….  

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ ὀλόκαηη 

Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Σόλ γελλαηόηαηνλ Υξηζηνῦ ζηξαηηώηελ, θαί Ἀζιεηήλ παλαιεζῆ ηνπ 

σηῆξνο, θαί Ἰαηξόλ παλάξηζηνλ ηῶλ λόζσλ ἐλ ὠδαῖο, ἅπαληεο ηηκήζσκελ 

πξόο αὐηόλ ἐθβνῶληεο. Λύηξσζαη πξεζβείαηο ζνπ ηῆο παξνύζεο ἀλάγθεο, 

ηῆο ἀθνξήηνπ ἴλα ζέ ἀεί, ὡο εὐεξγέηελ ὑκλῶκελ Γεώξγηε. 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη.Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο 

αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Θενηνθίνλ 

Οὐ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε…. 

Χαικόο λ΄ (50)…Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο…. 

Ὠδή δ΄. Ἦρνο πι. α΄. Ὁ Δἱξκόο. Υγξάλ δηνδεύζαο 

Γεώξγηε Μάθαξ ἀγσληζζεῖο, ηόλ ζεῖνλ ἀγώλα, ἠμηώζεο ἐπηηπρεῖλ, ηῆο 

ἐπνπξαλίνπ εὐθξνζύλεο, ὑπέξ ζῶλ δνύισλ πξεζβεύσλ πξόο Κύξηνλ. 
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Ἐλίθεζαο δόγκα ηπξαλληθόλ, ἐλζένηο ἀγῶζηλ, ἀιιά δένκαη, Ἀζιεηά, ηαῖο 

ζαῖο κεζηηείαηο νἴθηεηξνλ κέ, ὑπό ηῶλ λόζσλ ληθώκελνλ πάληνηε. 

Ναόο ρξεκαηίζαο ηνῦ παληνπξγνῦ, ηνύο ηή ζή εἰθόλη, πξνζπειάδνληαο 

εὐιαβῶο, Γεώξγηε Μάθαξ ηαῖο εὐραίο ζνπ, θαηνηθεηήξηα δεῖμνλ ηνῦ 

Πλεύκαηνο. 

Θενηνθίνλ 

ύ εἰ, Παξζέλε ἄζπηιέ ηεο ἐκῆο, ςπρῆο ηαιαηπώξνπ, ἡ ἰζρύο ηέ θαί ἡ ἐιπίο. 

Σῆο δ` ἐζθνηηζκέλεο κνπ θαξδίαο, ζύ εἰ ηό θῶο ηό ἀλέζπεξνλ, Παλαγλέ. 

Ὠδή γ΄. Ὁ Δἱξκόο. Σπ εη ην ζηεξέσκα 

Ἐλ νἴθσ θαζεύδνληαο, θαί ὀδῶ βαδίδνληαο, ζύ κεγαινκάξηπο Κπξίνπ, λῦλ 

πεξηθξνύξεζνλ, θαζνδεγῶλ λῦλ ἠκᾶο, εἰο λνκάο ζενζηεξίθηνπο, ηνύο ἀεί 

πξνζθεύγνληαο ηή ζεία ζθέπε ζνπ. 

Σῶλ Μαξηύξσλ ζύζθελε, Ἀγγέισλ ζπλόκηιε, θαί ηῶλ ζιηβνκέλσλ 

ἁπάλησλ, ιηκήλ γαιήληνο, ραξᾶο ἀμίσζνλ λῦλ, ηνύο ἀλπκλνῦληαο ζέ πόζσ, 

ἀζινθόξε ἅγηε θαί ἀμηάγαζηε. 

Ννζεκάησλ παληνίσλ, θαί ςπρηθῶλ ζιίςεσλ, ἁπάιιαμνλ κάξηπο Κπξίνπ, 

ηνύο ζέ γεξαίξνληαο, θαί λῦλ πξνζθεύγνληαο ἐλ ἀθιηλεῖ δηαλνία, ηαῖο 

ζεξκαῖο πξεπβείαηο ζνπ κάξηπο Γεώξγηε. 

Θενηνθίνλ 

Ὑπέξ ἠκῶλ ἐθδπζώπεη ηόλ εὐκελῆ Κύξηνλ, πάζεο ἐθιπηξνῦζζαη ἀλάγθεο, 

θαί πεξηζηάζεσο, Παξζέλε κήηεξ Υξηζηνῦ θαί Κπξία ἠκῶλ πάλησλ, ἀζηλεῖο 

δηάζσδε, ηνύο ζέ γεξαίξνληαο. 

Γηαζσζνλ, ζαῖο πξεζβείαηο, Κπξίνπ κεγαινκάξηπο, ηνύο ἐλ πίζηεη ηή ζή 

πξεζβεία πξνζηξέρνληαο, θαί ζέ ηηκώληαο Γεώξγηε ἀζινθόξε. 

Ἐπηβιεςνλ, ἐλ εὐκελεία, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ ηνπ 

ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τά ἄλσ δεηῶλ. 

Πξνζηάηελ ζεξκόλ, θαί κέγαλ ἀληηιήπηνξα, ἱθέηεο ὁ ζόο, γηλώζθεη ζέ 

Γεώξγηε, ηνῦηνλ νὔλ ἐπηζθεςαη ηάρηνλ, θαί ἐθ ηῆο θιίλεο ἔγεηξαη αὐηόλ, θαί 

ηῆο ὀδύλεο θαί λόζνπ ἁπάιιαμνλ. 

Ὠδή δ΄. Ὁ Δἱξκόο.Δηζαθήθνα Κύξηε 

Ἀζζελείαο ὁ δείιαηνο, θαί θηλδύλνηο πιείζηνηο ἀεί ζπλέρνκαη, ὤ Γεώξγηε, 

βνήζεη κνί, ηῷ θαηεγλσζκέλσ ἱθεηεύσ ζέ. 

Γεζκεπζεῖο δηά Κύξηνλ, πάζαλ ηνπ Βειίαξ θαθίαλ ἔιπζαο, ἐμ ἤο ἅπαληαο 

πεξίζσδε, ηνύο πηζηῶο ὑκλνῦληαο ζέ Γεώξγηε. 

Ννζεκάησλ θαί ζιίςεσλ, θαί παληνίαο βιάβεο ἠκᾶο ἁπάιιαμνλ, ὤ Γεώξγηε 

Παλεύθεκε, ηαῖο πξόο ηόλ σηήξα ἰθεζίαηο ζνπ. 

Θενηνθίνλ 

Ρῶζηλ δόο κνί, Παλάρξαληε, θαί ἐθ ραιεπῶλ θηλδύλσλ δηαζσζνλ, θαί 

παζῶλ θνπξίαο ἔγεηξνλ, ζόλ ἀρξεῖνλ δνῦινλ, ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ. 

Ὠδή ἐ΄. Ὁ Δἱξκόο.Φώηηζνλ εκαο 

Φῶο ηό λνεηόλ, ηή θαξδία ζνπ δεμάκελνο, ηήλ ηῆο ςπρῆο ἠκῶλ δνθόηεηα, 

θσηί ηῷ ζείσ, Γεώξγηε, θαηαιάκπξπλνλ. 

ύ καξκαξπγαῖο, ηαῖο ηῆο ράξηηνο, Γεώξγηε, θαηαπγαδόκελνο θώηηζνλ, 

ςπρᾶο ζῶλ δνύισλ, ζθνηηζζείζαο παξαπηώκαζη. 

.Πάζε ραιεπά, ηῆο ςπρῆο ἠκῶλ, Γεώξγηε, ηαῖο πξόο ηόλ πιάζηελ ζνπ 

δεήζεζη, παξαθαινῦκελ ἰάηξεπζνλ θαί ἑμάιεηςνλ. 

Θενηνθίνλ 
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Ἄρξαληε ἠκᾶο, ἀπνγλώζεσο ἐμάγαγε βπζνῦ, θαί πξόο ὅξκνλ ηῆο ἀιεζνῦο, 

ηνύο ζνύο ἰθέηαο, κεηαλνίαο θαζνδήγεζνλ. 

Ὠδή ο΄. Ὁ Δἱξκόο.Τελ δέεζηλ εθρεώ 

Καηεύλαζνλ ηῶλ παζῶλ ηάο θηλήζεηο, θαί ςπρῆο θαί λνόο θαί θαξδίαο, ὅηη 

θαθῶλ ἡ δσή κνπ ἐπιήζζε, κεγαινκάξηπο Κπξίνπ Γεώξγηε, θαί δένκαη ὡο 

ραιεπόο, ἐθ παληνίσλ θηλδύλσλ κέ ιύηξσζε. 

Γεώξγηε, ἄζινπο ἀλύζαο κεγάινπο θαί ὡο ἄγγεινο ἐπί ηῆο γήο ζνί ἀζιήζαο, 

θαί ἐθ θάθῶλ ηήλ δσήλ ἠκῶλ ὅισλ, θαί ἐθ θηλδύλσλ θαί λόζσλ ἁπάιιαμνλ, 

δεόκελνη ἐθ πεηξαζκῶλ, ηήλ δσήλ πεξηθξνύξηζνλ. 

Νῦλ ὀδύλαο, ςπρῶλ θαί σκάησλ, ἐπηθνύθεζνλ Μεγαινκάξηπο Κπξίνπ, 

ηῶλ πξόο ηήλ ζήλ ἀθνξώλησλ πξεζβείαλ, θαί ηάο θαξδίαο ἠκῶλ ραξᾶο 

πιήξσζνλ, θαί ἀζπκίαο ραιεπῆο, ἐμ ἠκῶλ ηήλ ὁκίριελ δηαιπζνλ. 

Θενηνθίνλ 

Καηαύγαζνλ, ἐθ θσηόο νὐξαλίνπ, ηήλ ἀζιίαλ κνπ ςπρήλ Θενηόθε, θαί 

ἁγίαζνλ λνῦλ θαί θαξδίαλ, ἴλα ραξᾶο ἐκπιεζζεῖ ἡ δσή ἠκῶλ, θαί ἴαζηλ 

δηαπαληόο ηή δσή ἠκῶλ παξζέλε πξνζθέξνπζα. 

Γηάζσδε ἐθ πάζεο λόζνπ, πακάθαξ Γεώξγηε, ηαῖο πξόο Θεόλ ἐλζέξκνηο 

πξεζβείαηο ζνπ, ηνύο πξνζηξέρνληαο ηή ζεπηή ζνπ εἰθόλη. 

Ἄρξαληε ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ 

ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

Κνληάθηνλ ἦρνο β’. Πξνζηαζία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. 

Πξνζηάηελ ζέ ζεξκόλ, θαί ηεῖρνο ἀπξνζκάρεηνλ, πινπηνῦληεο ἀεί, νἱ ζνί 

πξνζπειάδνληεο, γνεξῶο ἐθβνῶκελ ζνί. Παλζέβαζηε Γεώξγηε, πξνθζαζνλ, 

θαί ἐθ παζῶλ ἠκᾶο θαί ζιίςεσλ ἁπάιιαμνλ, ηαῖο ζείαηο πξόο ηόλ σηήξα 

πξεζβείαηο ζνπ. 
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Καί εὐζύο ηό Πξνθείκελνλ• Ἦρνο δ΄.Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο ἁγίνηο 

αὐηνῦ. (δίο).ηίρνο: Σνῖο ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηή γῆ αὐηνῦ ἐζαπκάζησζελ ὁ 

Κύξηνο. 

Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο ἁγίνηο αὐηνῦ 

Σό Δὐαγγέιηνλ ( ἰέ΄. 17-27, ἰζη΄. 1-2 ). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο.. 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. Σάίο ηνπ Ἀζινθόξνπ, 

πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἁπάιιαμνλ ηά πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ.Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ 

πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

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

ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ὅιελ ἀπνζέκελνο, βησηηθήλ ηπξαλλίδα, ὀπίζσ ζνπ ἔδξακελ, ὁ ζεπηόο 

Γεώξγηνο, Θεέ Ἄλαξρε, θαί ηεξπλά ἅπαληα, θαί δεζκόλ ἄιπηνλ, ὡο ἱζηόλ 

ἀξάρλεο ἔιπζε, δηό θαί ἔηπρε, ηῆο ζῆο Βαζηιείαο, Ἀόξαηε. Αὐηνῦ νὔλ ηαῖο 

δεήζεζηλ, ἱιαζκόλ, Οἰθηίξκνλ παξαζρνπ κνί, ηῶλ πιεκκειεκάησλ, θαί 

δεῖμνλ κέ ἀλώηεξσλ παζῶλ, ηῶλ ἐλνρινύλησλ κνπ, Γέζπνηα, ηήλ ςπρήλ 

ἑθάζηνηε. 

Οὐδείο πξνζηξέρσλ ἐπί ζνῖ, θαηεζρπκέλνο ἀπό ζνπ ἐθπνξεύεηαη ζνθέ, 

Γεώξγηε ηξηζκάθαξ, ἀιι’αἰηεῖηαη ηήλ ράξηλ θαί ιακβάλεη δηά ζνπ ηό 

δώξεκα, πξόο ηό ζπκθέξνλ ηῆο αἰηήζεσο. 

Μεηαβνιή ηῶλ ζιηβνκέλσλ, ἀπαιιαγῆ ηῶλ ἀζζελνύλησλ, ὑπάξρεηο ζύ, 

ἀζινθόξε Κπξίνπ• ζῶδε πάληαο ηνπο πξόο ζέ, θαηαθεύγνληαο, 

κεγαινκάξηπο, ηῶλ πνιεκνπκέλσλ ἡ εἰξήλε, ὁ ἄκεζνο πξνζηάηεο ηῶλ 

πηζηῶλ. 



[176] 

 

Ὠδή δ΄. Ὁ Δἱξκόο. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο 

Κνζκηθῶλ κέ ζθαλδάισλ, θαί παζῶλ ἀηηκίαο, θαί πάζεο ζιίςεσο, Γεώξγηε 

εὐραίο ζνπ, δηάζσδε θαί δίδνπ, ἀλακέιπεηλ ἑθάζηνηε, ὁ ηῶλ παηέξσλ ἠκῶλ 

Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

Ραζπκίαο ἀηόπνπ, θαί δεηλῆο ἁκαξηίαο, ηαῖο ἰθεζίαηο ζνπ, Γεώξγηε κέ 

ζῶζνλ, πξνζηξέρνληα ἐλ πίζηεη, ηή ζεξκή ἀληηιήςεη ζνπ. Ὅπσο ηηκῶ ζέ 

πηζηῶο εἰο πάληαο ηνύο αἰώλαο.. 

Ὤ Γεώξγηε Μάθαξ, δπζρεξείαο ηνῦ βίνπ, θιπδσληδόκελνλ, κεδόισο κέ 

παξίδεο, ἀιι` νἴθηηξνλ εὐραίο ζνπ, θαί δηαζσζνλ ςάιινληα, ὁ ηῶλ παηέξσλ 

ἠκῶλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

Θενηνθίνλ 

Ἐλ ηῷ βίσ ηόλ ρξόλνλ, ἀκειεία Παξζέλε, ἐθδαπαλήζαο πνιιή, πξνζπίπησ 

θαί βνῶ ζνί, δηέγεηξνλ κέ ζῶζνλ, ηῷ Τἱῶ ζνπ θξαπγάδνληα, ὁ ηῶλ παηέξσλ 

ἠκῶλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

Ὠδή ἡ΄. Ὁ Δἱξκόο. Τνλ Βαζίιεα 

Σνύο ζνύο νἰθέηαο, ὤ Γεώξγηε Μάθαξ, ἐθ θηλδύλσλ ζιίςεσλ θαί λόζσλ, 

ζαῖο πξόο ηόλ σηήξα ἁπάιιαμνλ πξεζβείαηο. 

ηήξημνλ πάληαο, ὤ Γεώξγηε κάξηπο, ἐλ ηή πίζηεη θαί ζεία ἀγάπε, θαί ξύζαη 

εὐραίο ζνπ θαθίαο ηνῦ Βειίαξ. 

Σή ὑπεξκάρσ, ἀληηιήςεη ζνπ, κάξηπο, θαηαθεύγνληεο αἰηνύκεζα λόζσλ, θαί 

δεηλῶλ εὐραίο ζνπ, ηαρέσο ιπηξσζῆλαη. 

Θενηνθίνλ 

Ἴαζαη, Κόξε, ηαῖο πξόο ηόλ θηίζηελ ιηηαίο ζνπ, ηεθνκέλνπο λόζνηο ηνύο 

ζνύο δνύινπο, θαί δεηλῶλ παληνίσλ ἁπάιιαμνλ ηαρέσο. 
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Ὠδή ζ΄. Ὁ Δἱξκόο. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Ννζνύλησλ θαί πιεόλησλ, θαί ηῶλ ἐλ θηλδύλνηο, πξόο ζσηεξίαλ θαηέζηεο 

ὑπέξκαρνο, ηῶλ Ἀζιεηῶλ ἡ ἀθξόηεο, Μάξηπο Γεώξγηε. 

πλήθζεο ηαῖο ρνξείαηο, πάλησλ ηῶλ καξηύξσλ, ζύλ νἶο δπζώπεη Θεόλ, ὤ 

Γεώξγηε, ἁπαιιαγῆλαη θηλδύλσλ, δεηλῶλ ηνπο δνύινπο ζνπ. 

Ὡο θύιαμ ὀξζνδόμσλ, θαί ηῆο εὐζεβείαο, θαί ηῶλ καξηύξσλ ηό θιένο, 

Γεώξγηε, ὑπέξ ἠκῶλ ηόλ σηήξα, ζεξκῶο ἱθέηεπε. 

Θενηνθίνλ 

Μαξία, ἐθηαθείζαλ, ηήλ νἰθηξᾶλ ςπρήλ κνπ, ηῆο ἁκαξηίαο θινγκῶ 

θαηαδξόζηζνλ, ηνύ ζνπ ἐιένπο ξαλίζη, θαί ζῶζνλ Παλαγλέ. 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ ἀεηκαθάξηζηνλ 

θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ. Σήλ ηηκησηέξαλ ηῶλ 

Υεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ εξαθίκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ 

Λόγνλ ηεθνῦζαλ ηήλ ὄλησο Θενηόθνλ ζέ κεγαιύλνκελ. 

Καηεύλαζνλ ηόλ ηάξαρνλ, Ἀζιεηά, παζῶλ θαί θηλδύλσλ, θαί δαηκόλσλ ηάο 

πξνζβνιᾶο, ἀπέιαζνλ πάζαο, ἀπό ηῶλ ζέ ὑκλνύλησλ, ὡο κάξηπξα Κπξίνπ, 

ζεῖε Γεώξγηε. 

Πόζσ ἐνξηάζσκελ ἀδειθνί, ηήλ θσζθόξνλ κλήκελ, Γεσξγίνπ ηνῦ 

Ἀζιεηνῦ, θαί ζηέςσκελ ηνῦηνλ, ηνῦ ἔαξνο ηνῖο ἴνηο, ἴλα ἀμησζῶκελ ηῆο 

ζείαο ράξηηνο. 

Ἀλάθησλ ὑπέξκαρνλ θαί πησρῶλ, πιεόλησλ ζσηήξα, ἀζζελνῦληα ηέ ἰαηξόλ, 

αἰρκαιώησλ ξύζηελ, θαί ὀξθαλῶλ πξνζηάηελ, θεθηήκεζα ζέ πάληεο, 

Μάξηπο Γεώξγηε. 

Λύζνλ, ὤ Γεώξγηε ἀζιεηά, λέθνο ἁκαξηίαο, θαί ηάο λόζνπο ηάο θνβεξᾶο, 

δίσμνλ ἐλ ηάρεη, ἀπό ηῶλ πξνζθπλνύλησλ, ηήλ ζείαλ ζνπ εἰθόλαλ, θαί 

ἀλπκλνύλησλ ζέ. 
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Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηό 

ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

Τό Τξηζάγηνλ…. 

Δἴηα ηό ηξνπάξηνλ. Ἦρνο δ΄. 

Ὡο ηῶλ αἰρκαιώησλ ἐιεπζεξσηήο, θαί ηῶλ πησρῶλ ὑπεξαζπηζηήο, 

ἀζζελνύλησλ ἰαηξόο, βαζηιέσλ ὑπέξκαρνο, Σξνπαηνθόξε Μεγαινκάξηπο 

Γεώξγηε, πξέζβεπε Υξηζηῷ ηῷ Θεῶ,ζσζῆλαη ηάο ςπρᾶο ἠκῶλ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο ηνύο ηεινῦληάο ζνπ πηζηῶο, ηήλ ἀμηνζαύκαζηνλ κλήκελ, κάξηπο 

Γεώξγηε, πάζεο πεξηζηάζεσο ξύζαη πξεζβείαηο ζνπ, λνζεκάησλ θαί 

ζιίςεσλ, παζῶλ θαί θηλδύλσλ, ζέ θαζηθεηεύνκελ, θαί ηῶλ βειῶλ ηνῦ 

ἐρζξνῦ. Ὅπσο ζέ θαηδξῶο ἀλπκλῶκελ, ὡο θνηλόλ ἠκῶλ εὐεξγέηελ, θαί ηῶλ 

ἀζινθόξσλ ἐγθαιιώπηζκα. 

Πάλησλ πξνζηαηεύεηο ἀζιεηά, θαί ὑπέξ ἠκῶλ λῦλ πξεζβεύεηο, Υξηζηῷ 

Γεώξγηε, ηῶλ πξνζθαινπκέλσλ ζέ, ἐλ ηῶδε νἴθσ ηῷ ζῶ, θαί ἐθ ζιίςεσο 

ἅπαληαο, θηλδύλσλ θαί λόζσλ, ζώδεηο ἠκᾶο ἅγηε, ὡο παξξεζίαο ηπρῶλ• ὅζελ 

ηόλ ζόλ δνῦινλ ἐθ πάζεο, λόζνπ ζπλερόκελνλ ζῶζνλ, θαί ηήλ θιίλεο 

ἔγεηξνλ θαί ἴαζαη. 

Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη ἠκᾶο, ἀπό 

πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ κέ ὑπό 

ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

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

θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


