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23 Απξηιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

ΠΑΝΣΧΝ ΣΧΝ ΑΓΙΧΝ ΓΔΧΡΓΙΧΝ, Γ. 
Ἀπνζηνιάθε  
 

· 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ· εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

῏Ηρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Οἱ πνιπάξηζκνη Γεώξγηνη πάληεο, ἡ ζενθόξνο ηνῦ Φξηζηνῦ 

ζπλνδεία, ὑπέξ ἡκῶλ πξεζβεύζαηε ζεξκῶο ηῷ Θεῷ· ἄιινη κέλ 

ἐθάλεηε θνξπθαῖνη ἀζιήζεη, ἄιινη δέ εἰο ἄζθεζηλ, ὑπεξέβεηε 

κέηξνλ· δηό θαί πάληαο ηνύο Φξηζηηαλνύο, λῦλ εὐινγεῖηε, ἁγία 

ὁκήγπξηο! 

 

Γόμα. Σό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο.  

 

Δἶηα ὁ Καλώλ. 

ᾨδή α΄. ῏Ηρνο πι. δ΄. ῾Τγξάλ δηνδεύζαο. 

Γεώξγηνη Μάξηπξεο ηνῦ Φξηζηνῦ, ππξζνί θθιεζίαο, θαί 

πηζηῶλ ἡ θαηαθπγή, πξνζεύμαζζε πάληεο ηῷ Κπξίῳ, ἳλα ζηεξξνί ἐλ 

ηῇ πίζηεη ἱζηώκεζα. 

 

Τήλ ῥώκελ ζαπκάδνληεο ηῆο ςπρῆο, ὑκῶλ ηῶλ Μαξηύξσλ, 

Γεσξγίσλ ηῶλ Ἀζιεηῶλ, αἰηνύκελνη ζζέλσζηλ ἐλ πίζηεη, θαί 

γεσξγίαλ ςπρῆο ηε θαί ζώκαηνο. 
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Γεώξγηε πξώηαξρε ηῶλ ινηπῶλ, θαί Μεγαινκάξηπο, ηῶλ 

ηξνπαίσλ θαηαθηεηά, ζύλ ἃπαζη ἄιινηο ὁκσλύκνηο, Ὀξζνδνμίᾳ ἡκᾶο 

ζηεξεώζαηε. 

Θενηνθίνλ. 

Γελλήζαζα Πάλαγλε ηόλ Θεόλ, ηόλ ηήλ ζσηεξίαλ, ρνξεγνῦληα 

εἰο ηνύο βξνηνύο, θαηέρεηο κεγάιελ παξξεζίαλ· ὃζελ θαθῶλ θαί 

δεηλῶλ ἡκᾶο ιύηξσζνλ. 

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Θενθόξνη Παηέξεο, Φξηζηηαλῶλ θαύρεκα, ἐθ ηῶλ Γεσξγίσλ 

ηνῦ δήκνπ, ἔλζαξθνη Ἄγγεινη, ὦ Σηλαΐηα Ἀββᾶ θαί Φνδεβῖηα 

ηξηζκάθαξ, ηνῖο πηζηνῖο ἀλάςαηε, πόζνλ ἀζθήζεσο. 

 

Νῆςηλ πλεύκαηνο ζείαλ, θαί ηῶλ ρξεζηῶλ  ἔθεζηλ, πξνζέηη 

θεξύγκαηνο δῆινλ, ἡκῖλ ἐκθύηεπζνλ, Ἀζσληηῶλ ἡ ἰζρύο θαί ηῶλ 

Ἰβήξσλ ἡ δόμα, ἱεξέ Γεώξγηε, Πάηεξ παλεύθεκε. 

 

Γεσξγίσλ  ὁ δῆκνο, ζέ πνηεηήλ θέθηεηαη, ἐλζέσλ θαλόλσλ θαί 

ὓκλσλ, ζεῖε πίζθνπε, ἀξρηπνηκέλσλ ηό θῶο, Νηθνκεδείαο ηό θιένο, 

ηνύο πνηκέλαο δίδαμνλ, πνίκαλζηλ ἄξηζηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄξνο ἃγηνλ ὤθζεο, θαί ἐθιεθηόο ζάιακνο, θαί ηῆο ζσηεξίαο ἡ 

θιῖκαμ, Πάλαγλε Γέζπνηλα· ὃζελ ἡκῶλ ηῶλ πηζηῶλ, παξά Κπξίνπ 

ἐμαίηεη, ηῶλ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ, κόλε Παλύκλεηε. 

 

Γηάζσζνλ, ηῶλ Γεσξγίσλ Ἁγίσλ πάλζεπηε δῆκε, πάζεο 

βιάβεο θαί πεηξαζκῶλ, ςπρῆο ηε θαί ζώκαηνο, ηνύο ᾄδνληαο ὓκλνλ 

ὑκῖλ ἐλ πίζηεη. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ 

ραιε-πήλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. ῏Ηρνο β΄. Σά ἄλσ δεηῶλ. 

Πξνζηάηαη ζηεξξνί θαί θύιαθεο ἀθνίκεηνη, ζεξκνί 

πξεζβεπηαί, θαί βέβαηνη ἀθέζηνξεο, ηῷ ιαῷ ἐδείρζεηε Γεσξγίσλ 

ζύληαγκα ἃγηνλ· ὃζελ ἀεί πξεζβεύεηε Θεῷ, ιπηξνῦζζαη ἁπάζεο 

πεξηζηάζεσο. 

 

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Φσηηζζέληεο ηῇ ράξηηη, θαί ὁκνινγίαο ιαβόληεο δύλακηλ, ηόλ 

Φξηζηόλ ὡκνινγήζαηε, Ὁκνινγεηῶλ δπάο παλάξεζηνο.            

 

Οἱ Κπξίῳ εὐάξεζηνη, θαί ηνῖο θαθνδόμνηο βξνηῶλ δπζάξεζηνη, 

ἐθδηδάμαηε Γεώξγηνη, ηῆο Ὀξζνδνμίαο ὑπεξάζπηζηλ. 

 

Γεσξγίσλ νἱ Μάξηπξεο, ηῶλ πεηξαηεξίσλ ηνῦ βίνπ ῥύζαζζε, 

ινγηζκῶλ ηε ἀπνθάζαξζηλ, ἀζθνπκέλνηο πᾶζη ρνξεγήζαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ταῖο ιηηαῖο Σνπ Παλάζπηιε, ηῶλ ἁκαξησιῶλ ἐζηζκῶλ 

ἀπάιιαμνλ, θαί ηεξεῖλ ἡκᾶο πξνζηάγκαηα, ηνῦ Κπξίνπ πάληα 

ἐμαηηνύκεζα. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Μάξηπξεο ζεπηνί, Γεσξγίσλ ἡ θνξύθσζηο, ηῆο Σεξβίαο θαί 

ηῆο Φίνπ νἱ βιαζηνί, ηήλ ὑγείαλ ὁκσλύκσλ ζπληεξήζαηε. 

 

Ἔζραηνη θαηξνί, ηό καξηύξηνλ ἐζαύκαζαλ, Γεσξγίνπ ἐμ 

Ἠπείξνπ ηνῦ ιακπξνῦ· ὃζελ πάληεο ηήλ εὐρήλ αὐηνῦ αἰηνύκεζα. 

 

Νόζσλ δνθεξῶλ, ἀζηλεῖο ἡκᾶο  θπιάμαηε, Γεσξγίσλ 

Νενκάξηπξεο ζεπηνί, Σακνζξάθεο θαί ηῆο Κξήηεο δεύγε ἃγηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πξέζβεπε Ἁγλή, ηῷ Παηξί Υἱῷ θαί Πλεύκαηη, ηνῦ θαζαίξεηλ 

ηάο θειῖδαο ηνῦ λνόο, θαί ζσζῆλαη ηάο ςπράο ἡκῶλ, Παλάκσκε. 
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ᾨδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἰζρύτ, ηῇ ζετθῇ λεθξώζαληεο, ἀλζξσπεῖαλ δηά βίαο ηήλ θύζηλ, 

ζείαλ πνιιήλ ἐθνκίζαηε ράξηλ, ηῶλ Γεσξγίσλ θηιέξεκνη Γέξνληεο· 

δηό ἁπάζαο θαζαξάο, ηάο αἰζζήζεηο ἡκῶλ ἀζθαιίζαηε. 

 

Σαξθίνπ, ηνύο πεηξαζκνύο Γεώξγηε, θαί λνόο ηάο πνλεξάο 

ἐλζπκήζεηο, ἃπεξ ἀζθήζεη θαηήξγεζαο Πάηεξ, ἀπνβαιώλ ηά ηνηαῦηα 

λνήκαηα, βηώζαο ἐλ ηῷ Μαιαηῷ, ηνῦ δηώθεηλ καζήκαηα δίδαμνλ. 

 

Μεγίζηεο, ἀμησζέληεο ράξηηνο, πηζθόπσλ Γεσξγίσλ ρνξεία, 

ηῆο Μπηηιήλεο δπάο ἡ ὁζία, θαί ζύ ηαγέ ηῆο Ἀκάζηξηδνο ἄξηζηε, 

ηεξεῖλ παξάδνζηλ ὀξζῶο, θθιεζίαο Πνηκέλαο θσηίζαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γπλάκσζνλ, θθιεζίαλ Ἄζπηιε, ηάο αἱξέζεηο θαί ηά ζρίζκαηα 

θεύγεηλ, θαί ηνύο πηζηνύο δηαηήξεζνλ πάληαο, ἀλακαξηήηνπο Υἱῷ 

Σνπ ἀξέζθνληαο, ἳλα δνμάδσκελ Αὐηόλ, παξαδόζεη θαιῶο ὡο 

ἐκάζνκελ. 

 

Γηάζσζνλ, ηῶλ Γεσξγίσλ Ἁγίσλ πάλζεπηε δῆκε, πάζεο 

βιάβεο θαί πεηξαζκῶλ, ςπρῆο ηε θαί ζώκαηνο, ηνύο ᾄδνληαο ὓκλνλ 

ὑκῖλ ἐλ πίζηεη. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ  ἐκήλ 

ραιεπήλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

 

Κνληάθηνλ. ῏Ηρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τήλ ζαπκαζηήλ Γεσξγίσλ ζπλέιεπζηλ, ἀζιήζεη ηε θαί ἀζθήζεη 

ἐθιάκςαζαλ, ηηκῶληεο πηζηνί κειῳδήζσκελ, ἐπηθαινύκελνη πᾶζαλ 

ἀληίιεςηλ, ιανῦ γάξ εἰζηλ ηό θξαηαίσκα. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

η. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθασμάστωσεν Κύριος. 

 

 

 



[183] 

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. θα΄ 12-16). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πξνζέρεηε ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ· ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ’ ὑκᾶο ηὰο ρεῖξαο αὐηῶλ θαὶ δηώμνπζη, 

παξαδηδόληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ βαζηιεῖο 

θαὶ ἡγεκόλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ. Ἀπνβήζεηαη δὲ ὑκῖλ εἰο 

καξηύξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηὰο θαξδίαο ὑκῶλ κὴ πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη· ἐγὼ γὰξ δώζσ ὑκῖλ ζηόκα θαὶ ζνθίαλ, ᾗ νὐ 

δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ, νὐδὲ ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ ὑπὸ γνλέσλ θαὶ ἀδειθῶλ θαὶ θίισλ θαὶ 

ζαλαηώζνπζηλ ἐμ ὑκῶλ θαὶ ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπὸ πάλησλ δηὰ ηὸ 

ὄλνκά κνπ θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο ὑκῶλ νὐ κὴ ἀπόιεηαη. λ ηῇ 

ὑπνκνλῇ ὑκῶλ θηήζαζζε ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηῶλ Σῶλ Ἁγίσλ…   

 

Καί λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ .... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέησόν 

με,  ὁ Θεός… 

Σύληαγκα ζεόιεθηνλ, ηῶλ Ἁγίσλ Γεσξγίσλ, θθιεζίαο 

θαύρεκα, θαί πηζηῶλ ηό ἔξεηζκα, ηό ἀθιόλεηνλ· πᾶζαλ γάξ δύλακηλ, 

θέθηεζζε Ἅγηνη, ηῷ Θεῷ εὐαξεζηήζαληεο· ὃζελ δεήζεηε, Φξηζηνῦ 

ηνῦ Γεζπόηνπ ηξηζόιβηνη, ζύκπαληεο εἰο ὁκήγπξηλ, ὃπσο ηά ηῆο 

πίζηεσο δόγκαηα, πάληνηε θπιάηηεηλ, κή παύζσκελ ὡο θόξαο 

ὀθζαικῶλ, ἃ νἱ Παηέξεο ἡξκήλεπζαλ, ἐλ Σπλόδνηο ἄξηζηα. 

 

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο ᾿Ινπδαίαο. 

Οἱ θξνπλνί ζῶλ αἱκάησλ, Θεηηαιίαο Ῥαςάλελ, θαιῶο 

θαηήξδεπζαλ, Γεώξγηε ηξηζκάθαξ, δηό θαί λῦλ ἀγάιιῃ, κειῳδῶλ 

πξόο πξόο ηόλ  Κύξηνλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἶ. 

 

Μεγαιύλνληεο ἆζια, θαί ηηκῶληεο ηήλ κλήκελ, ὑκῶλ 

παλέλδνμνη, Γεώξγηε θέζνπ, ζύλ ηῷ ἐμ Ἀηηαιείαο, πξόο ηόλ  

Κύξηνλ θξάδνκελ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἶ. 
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Ἡ ἁγία ρνξεία, θθιεζίαο ηῆο Μίαο, βιαζηνί  ηεηξάξηζκνη, 

Γεώξγηνη Ῥσκαίσλ, πξεζβεύζαηε Γεζπόηῃ, ηάο αἰηίαο ηνῦ 

ζρίζκαηνο, Ἀλαηνιῆο θαί Γπζκῶλ, ηαρέσο ἐμαιεῖςαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεώξγεζνλ Κπξία, εὐζεβείαο ἀγξόλ κνπ, θαί κεηαλνίαο κνπ, 

ἠζῶλ ηε εὐθνζκίαλ, ἐλ Πλεύκαηη Ἁγίῳ, θαιιηέξγεζνλ Γέζπνηλα, ἳλα 

δνμάδσ Φξηζηόλ, θαί Ἄλαξρνλ Παηέξα. 

 

 

ᾨδή ε΄. Σόλ Βαζηιέα. 

Λόγνηο θαί ἔξγνηο, εὐραξηζηεῖλ ηῷ Γεζπόηῃ, ἱθεηεύνκελ 

δνῦλαη δπλάκεηο, Μάξηπξεο Κπξίνπ, ἐθ δήκνπ Γεσξγίσλ. 

 

Φαίξνληαη πάληα, ηῆο θθιεζίαο ηά κέιε, θαί αἰηνῦληαη ὑκῶλ 

πξνζηαζίαλ, ζύζηεκα Ἁγίσλ, ιακπξῶλ Νενκαξηύξσλ. 

 

Ῥύζαηε πάληαο, ἐθ ινγηζκῶλ ἀθαζάξησλ, ζηεξενῦληεο ἐλ 

θόβῳ Κπξίνπ, ἔλζενο ρνξεία, Ἁγίσλ Γεσξγίσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄρξαληε Κόξε, ἐθ ηῶλ ἁγλῶλ Σνπ αἱκάησλ, ὁ Γεζπόηεο 

ἐθόξεζελ ζάξθα, ᾧ νἰθείσζαί κε, γλεζίᾳ κεηαλνίᾳ. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Βνῶκελ Γεσξγίσλ, ζκήλεη ἐθ Μαξηύξσλ, ηνύο ἀζζελεῖο ἐμ 

ἡκῶλ ζεξαπεύζαηε, θαί ηήλ θαη’ ἄκθσ ὑγείαλ ἡκῖλ ραξίζαηε. 

 

Μαξηύξσλ ηῶλ ἀξραίσλ, δόμεο θνηλσλνῦληεο, ὦ Νενκάξηπξεο 

ζείνπ ζπληάγκαηνο, ἀπνιπηξῶζαη θαθίαο ἡκᾶο δεόκεζα. 

 

Φνξεία πηζθόπσλ, ζύλ ηῷ Παηξηάξρῃ, ηνύο ζπλσλύκνπο 

ὑκῖλ  εὐινγήζαηε,  ἳλα ζεάξεζηνλ βίνλ πάληεο δηάγσκελ. 
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Θενηνθίνλ. 

Παλάρξαληε Μαξία, Κεραξηησκέλε, ραῖξε πηζηῶλ ἀζθαιέο 

θαηαθύγηνλ, θαί ζσηεξία ηνπ θόζκνπ θαί ἀγαιιίακα.  

 

 

Ἄμηνλ  ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ  Σε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ  

ἀεηκαθάξηζηνλ  θαί  παλακώκεηνλ  θαί  κεηέξα  ηνῦ  Θενῦ  ἡκῶλ.  

Τήλ  ηηκησηέξαλ  ηῶλ  Φεξνπβείκ  θαί  ἐλδνμνηέξαλ  ἀζπγθξίησο  

ηῶλ  Σεξαθείκ, ηήλ  ἀδηαθζόξσο  Θεόλ  Λόγνλ  ηεθνῦζαλ, ηήλ  

ὄλησο  Θενηόθνλ  Σέ  κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο Γεσξγίσλ ἡ ἐθιεθηή, Σύλνδνο Μαξηύξσλ, ηῶλ Ὁζίσλ 

θαί Ἀζθεηῶλ, ηῷ Γεζπόηῃ πάληεο, πξεζβεύεηε ἀπαύζησο, ὑπέξ ηῆο 

θθιεζίαο, θεύγεηλ ηά ζθάλδαια. 

 

Φαίξνηο Γεσξγίσλ ὁ ἀξρεγόο, ὁ Μεγαινκάξηπο, θαί πησρῶλ 

ὑπεξαζπηζηήο, ζύλ ηῷ λεσηέξῳ, βιαζηῷ ᾿Ισαλλίλσλ· ἐθάλεηε 

Κπξίῳ, ζθάγηα ἃγηα. 

 

Σέξβσλ θαί ηῆο Κύπξνπ νἱ ζεζαπξνί, Μαγλεζίαο Φίνπ, θαί 

Ἰβήξσλ ηέθλα ιακπξά, Κξήηεο Σακνζξάθεο, θέζνπ ηε ἡ δόμα, 

ἀθιόλεηνλ ηήλ πίζηηλ, ἡκῶλ ζηεξίμαηε. 

 

Φαίξνηο ηῶλ Ὁζίσλ ζεπηή ὁκάο, Ἅγηνη Παηέξεο, ηῆο 

ἀζθήζεσο ὁ θαλώλ, Φνδεβῖηα ζεῖε, θαί ζύ ὦ Σηλαΐηα, ινηπνί ηε 

Γεσξγίσλ, δῆκε ὑπέξηηκε. 

 

Φαίξνηο ἡ δπάο Ὁκνινγεηῶλ, ηῶλ ὀξζῶλ δνγκάησλ, ζζελαξνί 

ὑπεξαζπηζηαί· ραίξνηο θαί Ῥσκαίσλ, ηεηξάξηζκνο ρνξεία· ἀεί ηνύο 

πξνζθπλνῦληαο, ὑκᾶο θπιάηηεηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 



[186] 

 

Σό Σξηζάγηνλ Ἀπνιπηίθηνλ.  

 

῏Ηρνο πι. α΄. Σόλ πλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Θενζύιιεθηνλ δῆκνλ πηζηνί ὑκλήζσκελ· ηῶλ κέλ Μαξηύξσλ 

ηήλ πίζηηλ ηήλ ζζελαξάλ, ἀδειθνί, πξνζεπρῇ παξά Κπξίνπ 

ἐθδεηήζσκελ· ἄζθεζηλ δέ ηῶλ ἀξεηῶλ, ὁκνηάζσκελ θαιῶο, Ὁζίνηο 

ἡκῶλ Παηξάζη, θαί Γεσξγίσλ ἁπάλησλ, ηά θιέε ᾄζσκελ αἰζίαηο 

θσλαῖο . 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάλησλ, Γεσξγίσλ ὁ ρνξόο, Μάξηπξεο ἀξραῖνη θαί λένη, ζύλ 

ηνῖο Ὁζίνηο  ὑκῶλ, ἔξεηζκα αἰώληνλ, ηῆο θθιεζίαο Φξηζηνῦ, ηάο 

αἱξέζεηο δηώμαηε, θαί  Ὀξζνδνμίαο, δόγκαηα ζηεξίμαηε, ζενπνηά θαί 

ζεπηά, ἃ θαί ἐπνηίζαηε πάληεο, αἳκαζη θαί δάθξπζη· ὃζελ, λῦλ 

ηηκῶκελ ἃπαληαο εἰο Σύλαμηλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

  
  


