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1 Μαϊος Παπάκληση Αγίος Παναπέτος 

επισκόπος Πάυος 
 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 

Ψαικόο ξκβ’ (142). 

Κύπιε εἰσάκοςσον τῆρ πποσεςσῆρ μος…  

 

Θεόρ Κύπιορ καὶ ἐπέθανεν ἡμῖν, εὐλογημένορ ὁ ἐπσόμενορ ἐν 

ὀνόμαηι Κςπίος.(ηεηπάκιρ μεηα ηων ζηοίσων) 

 

Εἶηα ηὸ ηξνπάξηνλ. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τῶλ ἀξεηῶλ ὑπελδπζεὶο ζείαλ ριαῖλαλ, πνηκὴλ ηῆο Πάθνπ 

ζαπκαζηὸο ἀλεδείρζεο, Παλάξεηε θαὶ κέγηζηνο εὐρέηεο πξὸο Θεόλ· 

ὅζελ αἰηνπκέλσλ ζνπ, κὴ παξίδῃο δεήζεηο, ἀιιὰ ηαύηαο πιήξσζνλ, 

ὡο θηιόηεθλνο Πάηεξ, θαὶ πάζεο ῥύνπ ζιίςεσο δεηλῆο, δηδνὺο 

ἑθάζηῳ, ςπρῆο ηὰ ζπκθέξνληα. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, 

 

Ψαικόο λ’ (50). 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεόρ, κατά τό μέγα ἔλεόρ…. 

 

Εἶτα ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκποστισίρ: Σκήνωμα πάζηρ ἀπεηῆρ δεῖξόν 

με, Πάηεπ. Ἀ(θανάζιορ). 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. Δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Σηνιίζαο ἐθ παίδσλ ηαῖο ἀξεηαῖο, ςπρήλ ζνπ ἐδείρζεο, νἶθνο 

πάληεξπλνο ηνῦ Φξηζηνῦ, Ὃλ Πάηεξ Παλάξεηε δπζώπεη, ὑπὲξ ἡκῶλ 

αἰηνπκέλσλ πξεζβείαο ζνπ. 

 

Κξαηήζαο ηνὺο νἴαθαο ηῆο ςπρῆο, ιηκέλη ὡξκίζζεο, Βαζηιείαο 

ηῶλ νὐξαλῶλ, ἧο πάληαο ἀμίσζνλ εὐραῖο ζνπ, ηὸλ Ἰεζνῦλ ἱθεηεύσλ 

Παλάξεηε. 

 

Ἠξάζζεο ηὴλ ἔλζενλ βηνηήλ, ζεηξῆλαο δηώμαο, ἁκαξηίαο Πάηεξ 

καθξάλ, ςπρῆο ζνπ· δηὸ θαηαμηώζαηο, θαὶ ηνὺο ηηκῶληάο ζε νὕησ 

πνξεύεζζαη. 
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Θεοτοκίον. 

Νανὺο ηνῦ Γεζπόηνπ παλεππξεπεῖο, ἀλάδεημνλ Μῆηεξ, ηνὺο 

εἰθόλα Σνπ ηὴλ ζεπηήλ, ἐθ πόζνπ ηηκώλησλ θαὶ βνώλησλ, ηνῦ 

Ἀξραγγέινπ ηὸ Φαῖξέ Σνη ἄρξαληε. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὤθζεο ἄκσκνο Πάηεξ ἐλ ηνῖο Θενῦ θξίκαζηλ· ὅζελ ἠμηώζεο 

γελέζζαη, πνηκὴλ ζεζπέζηνο· δηὸ ἱθέηεπε, Ἀξρηεξέα ηὸλ κέγαλ, ὅπσο 

θαηαπέκςεηε, ράξηλ ηνῖο ηέθλνηο ζνπ. 

 

Μαθξπλζεὶο ηῶλ γεΐλσλ θαὶ ηῶλ θζαξηῶλ Ἅγηε, γέγνλαο ὡο 

ἄγγεινο ζεῖνο, Πάηεξ Παλάξεηε· ὅζελ δεόκεζα, ηὸλ λνῦλ ἡκῶλ 

ἐθθαζάξνηο, ηνῦ Φξηζηνῦ ὀλόκαηνο, κλήκελ δσξνύκελνο. 

 

Ἀγαζῶλ ἐληξπθήζαο ηνῦ νὐξαλνῦ Ἅγηε, ἔηη ηῆο θζνξᾶο 

πεξηθέξσλ ζῶκα ἀμίσζνλ, πάληαο ηνὺο δνύινπο ζνπ, θαηαπνιαῦζαη 

ἐληεῦζελ, ὧλ Φξηζηὸο ὑπέζρεην, ζείσλ ηξπθήζεσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πξὸο Θεὸλ αἷξε ρεῖξαο ὑπὲξ πηζηῶλ ἄρξαληε, ὅηη πξὸο Αὐηὸλ 

παῤῥεζίαλ Σὲ πεπινπηήθακελ, θαὶ θαζηθέηεπε, ἁκαξηηῶλ ηῶλ 

πνηθίισλ, δνῦλαη ηὴλ ζπγρώξεζηλ, ὡο Πνιπέιενο. 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο δενκέλνπο ζνπ πάζεο ἀλάγθεο, ὡο θηιόηεθλνο 

Πάηεξ Παλάξεηε, θαὶ αἴηεζαη ηὴλ ηῶλ ςπρῶλ θαὶ ζσκάησλ ὑγείαλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Τῆο Πάθνπ πνηκὴλ ἐδείρζεο ζενλνύζηαηνο, ἀγάπῃ πνιιῇ θαὶ 

ζαύκαζη θνζκνύκελνο· δη’ ὧλ ἀπειαύλεηο ἀεὶ ηὰο λόζνπο Παλάξεηε, 

θαὶ ηὴλ εἰξήλελ ςπραῖο, ραξίδεη ἀδηάζεηζηνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἀδηάιεηπηνλ ἔζρεθαο, ηὴλ εὐρὴλ Παλάξεηε Ὅζηε, ἣλ παξάζρνπ 

ὥζπεξ δώξεκα, ηνῖο ἐπηζπκνῦζηλ ἐλ ἁπιόηεηη. 

 

Σάινλ θόπαζνλ Ἄγηε, ηὸλ ἐπεγεηξνκέλνλ ἐθ ηῶλ ζιίςεσλ, θαὶ 

ιηκέλη ἐγθαζόξκηζνλ, ηῆο Φξηζηνῦ εἰξήλεο ηνὺο ηηκῶληάο ζε. 
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Ἡ δσή ζνπ καθάξηε, ἔκπλνπλ Δὐαγγέιηνλ ἀλαδέδεηθηαη, θαὶ 

θαλὼλ βίνπ ρξηζηόθξνλνο, νὗ ηνὺο αἰηνπκέλνπο ζε ἀμίσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σσηεξίαλ παλύκλεηε, δίδνπ ηνῖο ὑκλνῦζη Σνπ ηὰ ζαπκάζηα, θαὶ 

ηὴλ ζάξθσζηλ δνμάδνπζη, Λόγνπ ηὴλ ὑπέξινγνλ Θεόλπκθε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Αἷξε ἀθ’ ἡκῶλ, ηῆο ζαξθὸο Πάηεξ ηὸλ πόιεκνλ, θαὶ ηνῦ 

Πλεύκαηνο θαηάζηεζνλ, ηὴλ εἰξήλελ, ὅπσο ζε γεξαίξνκελ 

Παλάξεηε. 

 

Ῥῦζαη ηῶλ παζῶλ, ςπρσιέζξσλ Πάηεξ ηέθλα ζνπ, πᾶζηλ 

ἀπαζείαο δσξνύκελνο, θαὶ ηῷ Γεζπόηῃ, ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ 

ζπλάξκνζαλ. 

 

Ἔιαηνλ Φξηζηνῦ, ηαῖο πιεγαῖο ἡκῶλ ἐπίρεε, Πάηεξ Παλάξεηε 

πξεζβείαηο ζνπ, Σακαξείηνπ, ηνῦ θαινῦ ὡο ἀθνκνίσκα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τήξεζνλ ἡκᾶο, πεηξαζκῶλ Παξζέλε ἄρξαληε, θαὶ ινγηζκνὺο 

πόῤῥσ ἐθδίσθε, ζείᾳ κλήκῃ, ηνῦ Υἱνῦ ηνῦ γιπθπηάηνπ Σνπ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

Ἠγώληζαη, θαη’ ἐρζξνῦ Παλάξεηε, θαὶ ἐζηέθζεο ἀθζαξζίαο ηῷ 

ζηέθεη· ὅζελ ἡκᾶο, πεηξαζκνῖο ἐκπεζνῦζη, ηαῖο παηξηθαῖο ζνπ εὐραῖο 

ὑπνζηήξηδε, θαὶ δὸο ηὸ ηέινο ἀγαζόλ, ἵλα πόζῳ ηηκῶκελ ηὴλ κλήκελ 

ζνπ. 

Σπλέδεζαο, ἀζζελὲο ζαξθίνλ ζνπ, ηῇ ἁιύζεη ὡο κηζόςπρνλ θύλα, 

θαὶ ἐλ θξππηῷ, ζνὺο ἀγῶλαο ἐηέιεηο· δηὸ Κπξίνπ ηὸ ἔιενο εἵιθπζαο· 

Ὃλ πξέζβεπε δηὰ παληόο, ὑπὲξ ηέθλσλ ζνπ Πάηεξ Παλάξεηε. 

 

Γεδώξεηαη, ὁ Φξηζηόο ζνη δύλακηλ, πξὸο θαζαίξεζηλ ηεηρῶλ 

ἐλαληίσλ, θαὶ ηὴλ ςπρήλ, θαηεράιθεπζε πίζηεη, εἰο πεηξαζκῶλ 

ἀληνρὴλ ἁγηώηαηε· δηὸ ὡο πείξα ζηνκσζείο, ηαῖο εὐραῖο ζνπ ἡκᾶο 

θαηαπινύηηζνλ. 

Θενηνθίνλ. 
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ιέεζνλ, κεηξηθῇ ἀγάπῃ Σνπ, Σὰ ἀλόεηα θαὶ πίπηνληα ηέθλα, 

θαὶ γὰξ ἁγλή, εἰ ἀεὶ ἐλ ηῇ πηώζεη, θαὶ ἁκαξηίαηο πνιιαῖο δηαθείκεζα, 

νὐ ζέινκελ ηὴλ ἀπὸ Σνῦ, θαὶ Φξηζηνῦ αἰσλίαλ δηάζηαζηλ. 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο δενκέλνπο ζνπ πάζεο ἀλάγθεο, ὡο θηιόηεθλνο 

Πάηεξ Παλάξεηε, θαὶ αἴηεζαη ηὴλ ηῶλ ςπρῶλ θαὶ ζσκάησλ ὑγείαλ. 

 

Ἄρξαληε…. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ.. 

Τὸλ Φξηζηὸλ ἐθ παηδὸο ἐθαςάκελνο, ἕσο γήξσο Παλάξεηε 

ἔζρεθαο, ζεζαπξόλ ζνπ θαὶ ηῆο θαξδίαο κόλνλ πνζεηόλ· δηὸ 

ἀληεκείθζεο παξ’ Αὐηνῦ, ζαπκαηνπξγίαηο ἱεξαῖο, θαὶ ζεκείνηο ἐλ 

βίῳ ζνπ· ὅζελ κὴ δηαιίπῃο, πάληνηε ἱθεηεύεηλ, ὑπὲξ ηῶλ πόζῳ ζνπ 

ἀεί, ἐθδεηνύλησλ Πάηεξ δέεζηλ. 

 

Πποκείμενον: Οἱ ἱεπεῖρ Σος Κύπιε ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην, καὶ 

οἱ Ὅζιοί Σος ἀγαλλιάζονηαι. Ση.: Τί ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κςπίῳ, πεπὶ 

πάνηων ὧν ἀνηαπέδωκεν ἡμῖν; 

Εὐαγγέιηνλ. Καηὰ Μαηζαῖνλ (Ε΄, 14-19) 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο: κεῖο ἐζηε ηὸ θῶο ηνῦ 

θόζκνπ. νὐ δύλαηαη πόιηο θξπβῆλαη ἐπάλσ ὄξνπο θεηκέλε· νὐδὲ 

θαίνπζη ιύρλνλ θαὶ ηηζέαζηλ αὐηὸλ ὑπὸ ηὸλ κόδηνλ, ἀιι’ ἐπὶ ηὴλ 

ιπρλίαλ, θαὶ ιάκπεη πᾶζη ηνῖο ἐλ ηῇ νἰθίᾳ. νὕησο ιακςάησ ηὸ θῶο 

ὑκῶλ ἔκπξνζζελ ηῶλ ἀλζξώπσλ, ὅπσο ἴδσζηλ ὑκῶλ ηὰ θαιὰ ἔξγα 

θαὶ δνμάζσζηλ ηὸλ παηέξα ὑκῶλ ηὸλ ἐλ ηνῖο νὐξαλνῖο. Μὴ λνκίζεηε 

ὅηη ἦιζνλ θαηαιῦζαη ηὸλ λόκνλ ἢ ηνὺο πξνθήηαο· νὐθ ἦιζνλ 

θαηαιῦζαη ἀιιὰ πιεξῶζαη. ἀκὴλ γὰξ ιέγσ ὑκῖλ, ἕσο ἂλ παξέιζῃ ὁ 

νὐξαλὸο θαὶ ἡ γῆ, ἰῶηα ἓλ ἢ κία θεξαία νὐ κὴ παξέιζῃ ἀπὸ ηνῦ 

λόκνπ ἕσο ἂλ πάληα γέλεηαη. ὃο ἐὰλ νὖλ ιύζῃ κίαλ ηῶλ ἐληνιῶλ 

ηνύησλ ηῶλ ἐιαρίζησλ θαὶ δηδάμῃ νὕησο ηνὺο ἀλζξώπνπο, ἐιάρηζηνο 

θιεζήζεηαη ἐλ ηῇ βαζηιείᾳ ηῶλ νὐξαλῶλ· ὃο δ’ ἂλ πνηήζῃ θαὶ 

δηδάμῃ, νὗηνο κέγαο θιεζήζεηαη ἐλ ηῇ βαζηιείᾳ ηῶλ νὐξαλῶλ.  

 

Δόξα: Ταῖρ ηοῦ Ἱεπάπσος... 

 

Καὶ νῦν: Ταῖρ ηῆρ Θεοηόκος... 
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Πποσόμοιον. Ἦσορ πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι. Στ.: Ἐλεῆμον, 

ἐλέηζόν με ὁ Θεόρ... 

 

Ὡο ζνθόο ηηο ἐκπνξνο, ηὴλ Βαζηιείαλ Κπξίνπ, ἀξεηαῖο 

ἠγόξαζαο, θαὶ ζαὐηὸλ ἐθόζκεζαο ἱεξώηαηε· ηῶλ παζῶλ γέγνλαο, 

θύξηνο ἐλ γλώζεη, θαὶ ιαὸλ Θενῦ ἐπνίκαλαο, Πάηεξ Παλάξεηε, 

δεζκεπζεὶο βαξείαηο ἁιύζεζη· δηὸ θαὶ θαηεμίσζαη, ηῆο 

ζαπκαηνπξγίαο ἐλ βίῳ ζνπ· ὅζελ θηινηέθλσο, ἱθέηεπε ηὸλ 

εὔζπιαγρλνλ Θεόλ, Πάθνπ παλάξηζηε πξόεδξε, ὑπὲξ ηῶλ ηηκώλησλ 

ζε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἱιέσζαη ηὸλ Κηίζηελ ἱεξάξρα Παλάξεηε ὑπὲξ δνύισλ ζνπ, θαὶ 

γὰξ ἐλ ἁκαξηίαηο, ηὸλ ρξόλνλ ζπαηαιῶκελ, θαὶ νὐ κλήκελ 

ιακβάλνκελ, ηνῦ ἐπὶ ζύξαηο Κξηηνῦ, θαὶ ὥξαο ηῆο ἐζράηεο. 

 

Ξελίδεη ὁ ζὸο βίνο ηνὺο θνξνῦληαο ηὴλ ζάξθα ηαύηελ ηὴλ 

ἔλπινλ, ὅηη ὡο ὑπὲξ θύζηλ, δηῆιζεο θόζκνλ Πάηεξ, θαὶ ὡο ἄγγεινο 

ἔδεζαο, νἰθῶλ δὲ λῦλ νὐξαλνύο, ἡκῶλ κὴ ἐπηιάζνπ. 

 

Ὁ λόκνο ηῆο ἀγάπεο ἧλ ἡ ζηάζκε ηῶλ ἔξγσλ ζνπ ἁγηώηαηε, ὃλ 

δίδνπ ὥζπεξ θιῆξνλ, ζὺλ θόβῳ ηνῦ Γεζπόηνπ, ηαῖο ςπραῖο ἡκῶλ 

ζύκβηνλ, ὅπσο ὡο ηέθλα Θενῦ, ἀεὶ πεξηπαηῶκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ννζνῦζάλ κνπ ηὴλ ζάξθα θαὶ ςπρὴλ ηὴλ ζπκπάζρνπζαλ 

παλακώκεηε, ἰάηξεπζνλ ὡο νἶδαο, εὐραῖο ηαῖο κεηξηθαῖο Σνπ, ἰαηξὸλ 

ἡ θπήζαζα, παληὸο ηνῦ θόζκνπ Φξηζηόλ, Ὃλ πίζηεη πξνζθπλνῦκελ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Μλήκελ ζαλάηνπ, ηὴλ ἀιεμίκαξηνλ δίδνπ, ηνῖο ηηκῶζί ζε 

Παλάξεηε Πάηεξ, ηαύηῃ γὰξ ζπλέδεο, Φξηζηῷ ἐζηαπξσκέλνο. 

 

λ κέζῳ θόζκνπ, ὡο ἀζθεηὴο ἠγσλίζζεο, θαὶ ἀπείιεθαο ὦ 

Πάηεξ ηὸ ζηέθνο· δηὸ θαηεπιόγεη, ηὴλ ἄζθεζηλ ζῶλ ηέθλσλ. 

 

Πάζῃ δπλάκεη, ἐλ θξπθηόηεηη κέιη, ρξηζηαξέζησλ ἀξεηῶλ 

θαηεηξγάζζεο· ὅζελ λῦλ ζπκκάρεη, Παλάξεηε ζνῖο δνύινηο. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ἄθνπζνλ Μῆηεξ, ηὸλ ζηελαγκὸλ ηῆο θαξδίαο, θαὶ πξνζδέρνπ 

κεηάλνηαλ Σνῦ δνύινπ, δάθξπα δηδνῦζα, ἀπνπηζζνῦληα ῥύπνπο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Τὸ ζηόκα ἡκῶλ ἀιεζείαο Πάηεξ, ὁ ηνῦ ςεπδῶο ὁξθηζζέληνο 

ἀπύισηνλ, θξάμαο ζῇ ζείᾳ πξνζηάμεη, ζηόκα Παλάξεηε. 

 

λ ἐμνκνινγήζεη, βίνλ πεξαηῶζαη, ηνὺο αἰηνπκέλνπο ζνπ Πάηεξ 

ἀμίσζνλ, ὥζπεξ ηῷ πξώελ Καξπάζνπ, ζὺ ἐμεγόξεπζαη. 

 

Ῥεκάησλ ἀπνξνῦληεο, πξὸο εὐθεκηζκόλ ζνπ, Πάηεξ Παλάξεηε 

γόλαηα θιίλνκελ, θαὶ πξὸο Γεζπόηελ ζὲ πξέζβπλ, ζεξκὸλ 

πξνβάιινκελ. 

Θενηνθίνλ. 

Ἀμίσζνλ Παξζέλε, Σὺ ηῷ Παλαξέηῳ, θαὶ ηῶλ Ἁγίσλ ἁπάλησλ 

ζηξαηεύκαζη, παξαζηαζῆλαη Κπξίῳ, ηνὺο ἀλπκλνῦληάο Σε. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο Πάθνπ ζεῖε ἀξρηεξεῦ, ἀξεηῶλ δνρεῖνλ, θαὶ ζαπκάησλ ὁ 

αὐηνπξγόο, ραίξνηο ὁ ἀζθήζεη, βηώζαο ζεαξέζηῳ, ηῆο Κύπξνπ πάζεο 

πξέζβπο, Πάηεξ Παλάξεηε. 

 

Παῦινλ θαὶ Βαξλάβαλ ηνὺο ἱδξπηάο, θθιεζίαο Πάθνπ, ἔρσλ 

Πάηεξ πξὸ ὀθζαικῶλ, ἀξεηῆο ἐλζένπ, ἐπιήζζεο θαὶ ἀμίσο, δηάδνρνο 

ἐδείρζεο, ηνύησλ Παλάξεηε. 

 

Ὥζπεξ ηὸλ παξάιπηνλ ὑγηᾶ, ἔδεημαο πακκάθαξ, νὕησ θιίλῃ 

ἁκαξηηῶλ, θείκελόλ κε δεῖμνλ, ὡο ἔιαθνλ ζθηξηῶληα, Παλάξεηε 

Παηέξσλ, ἀξραίσλ ζύζηνηρε. 

 

Εῶζόλ κε ἁιύζεη ηῇ ηνῦ Σηαπξνῦ, ὅπσο ηῇ λεθξώζεη, ηνῦ Κπξίνπ 

ἐθδπλεζῶ, ηνῦ ἐρζξνῦ παγίδαο, θεπγεῖλ ηνὺο ςπρσιέζξνπο, θαὶ 

ἀιεζῶο βηώζσ, Πάηεξ Παλάξεηε. 
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Ννεξαῖο αἰζζήζεζη πξνζθπλῶλ, Πάηεξ ιείςαλά ζνπ, ἅπεξ 

θξύπηεηλ ἄρξη ηνῦ λῦλ· ὅζελ ὥζπεξ θιέπηεο, Παλάξεηε θξπθίσο, 

θαξπνῦκαη ηὰο εὐράο ζνπ, πξὸο ηὸλ Φηιάλζξσπνλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ 

ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε 

πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

                         

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα Παηξί… 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο ἡκῖλ 

ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ 

ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ 

Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ… 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύπιε ελέησον 

 

                            Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  

Γεῦηε, ηὸλ πνηκέλα ηὸλ θαιόλ, πάζεο ἀξεηῆο ηὸ δνρεῖνλ, Πάθνπ 

ηὸλ πξόεδξνλ, ηὸλ θιεηλὸλ Παλάξεηνλ, ἐθκηκεζώκεζα, θαὶ ςπρῶλ 

ἡκῶλ ἴαζηλ, αἰηήζσκελ πόζῳ, ἅκα θαὶ ηνῦ ζώκαηνο, νἱ 

θαρεθηνῦληεο δεηλῶο, ὅηη, ἐθ Κπξίνπ πινπζίσο, εἴιεθε ηὴλ ράξηλ 

ζαπκάησλ, ὁ ἐλ ἱεξάξραηο ηηκηώηαηνο. 

 

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. 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 


