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1 Ματνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΓΕΧΡΓΙΟΤ ηνῦ ἐλ Γνκαηίῳ, Δξ. Υαξ. Μπνύζηα  
 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

 

 

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

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Φηιαιιειίαο εὐζαιέζηαηνλ ἔξλνο, θαὶ ἀγαπήζεσο Φξηζηνῦ 

ἐθκαγεῖνλ, ζαπκαηνπξγὲ Γεώξγηε δηθαίσλ θξεπίο, πάζεο 

ἀπνιύηξσζαη ηῆο ἐρζξνῦ ἐπεξείαο, θαὶ δεηλῆο θνιάζεσο ηνὺο ἀεί ζε 

ηηκῶληαο, θαὶ ἐθδεηνῦληαο πίζηεη ἀθιηλεῖ, ηὰο ζὰο ἀόθλνπο 

πξεζβείαο πξὸο Κύξηνλ. 

Δόμα. Καὶ 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. 

 

Εἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Γομαηίος Γεώπγιε, 

ππέζβεςε ὑπὲπ ἡμῶν. Χ.  

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

Γεώξγηε Ὅζηε ηνῦ Φξηζηνῦ, ἀθάηῳ ἀγάπῃ, ὁ ἐθιάκςαο θαὶ 

νἰθηηξκνῖο, πξὸο πάληαο ηνὺο ζηέλνληαο κὴ παύζῃ, ὑπὲξ ἡκῶλ ηνῦ 

Σσηῆξνο δεόκελνο. 

 

θζεὶο ζηπινβάηεο θαὶ ἀξσγόο, πελήησλ θακλόλησλ, θαὶ 

ἁπάλησλ ηῶλ ἐλ δεηλαῖο, ζηεξήζεζη βίνπ ζιηβνκέλσλ, ηξπθῆο ἡκᾶο 

ηῆο ἀιήθηνπ ἀμίσζνλ. 

 

Μηζζὸλ ηῶλ θακάησλ ζνπ εἰιεθώο, ἐλ ρώξᾳ ηῶλ δώλησλ, ζὺλ 

Ἀγγέισλ ρνξνῖο νἰθεῖο, πξεζβεύσλ Γεώξγηε ἀπαύζησο, Φξηζηῷ 

ππξὸο θνιαζκνῦ ἀπαιιάμαη κε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_44.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_44.html


[29] 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπέιαζνλ ζθόηνο ηὸ δνθεξόλ, λνόο κνπ Παξζέλε, ηαῖο 

ιακπξαῖο Σνπ καξκαξπγαῖο, θσηί κε αὐγάδνπζα ζνθίαο, 

θηιαδειθίαο θαὶ γλώζεσο θξείηηνλνο. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Τῶλ βαζάλσλ ὁδεύζαο, θαὶ ζπκθνξῶλ Ὅζηε, ηξίβνπο 

Γνκαηίνπ ἀθέζησξ, θαξηεξηθώηαηα, παξὰ Φξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, εὗξεο 

Γεώξγηε ράξηλ, ἀπειαύλεηλ ζιίςεσλ, ηάρνο ζθνηόκαηλαλ. 

 

Ἱιαζκὸλ ηῶλ πηαηζκάησλ, ἁκαξηηῶλ θάζαξζηλ, θαὶ 

παξαπησκάησλ παληνίσλ, αἴηεη ζπγρώξεζηλ, ηνῖο ζὲ ηηκῶζη πηζηῶο, 

παξὰ ηνῦ πάλησλ Σσηῆξνο, εὐπνηΐαο ζηέιερνο, Πάηεξ Γεώξγηε. 

 

ινηξόπσο πνζήζαο, λενιακπὲο ἥιηε, ηῆο θηιαιιειίαο 

ἀξέζθεηλ, ηῷ παλνηθηίξκνλη, Φξηζηῷ δνρεῖνλ θἀκέ, ηῆο πξὸο Αὐηὸλ 

θαὶ ηὸ πέιαο, δεῖμνλ ἀγαπήζεσο, θαὶ βίνπ ζώθξνλνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπεξύκλεηε Κόξε, ηὴλ ηῶλ παζῶλ ζύειιαλ, ηὴλ 

πεξηδνλνῦζαλ ἀζιίσο, ηὸλ θαηαθεύγνληα, ηαῖο ῥππηηθαῖο Σνπ εὐραῖο, 

πξὸο ηὸλ Υἱόλ Σνπ θαὶ Κηίζηελ, θόπαζνλ θαὶ ζῶζόλ κε, ηάρνο 

θξαπγάδσ Σνη. 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο ἐλ ᾄζκαζη κειηῤῥύηνηο, ἐμ 

ἀλάγθεο δπζρεξεηῶλ δεηλῶλ πεξηζηάζεσλ, θαὶ βιάβεο Γεώξγηε 

ζενθόξε. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πελήησλ ηξνθὸο παζρόλησλ ἀλαθνύθηζηο, ἐιένπο θξνπλὸο 

ἀείῤῥννο Γεώξγηε, θαὶ δηώθηεο ζιίςεσλ, ἀλεδείρζεο· ὅζελ 

πξνζηξέρνληεο, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο πάληεο ραξκνλῆο, νἱ ζὲ 

ηηκῶληεο ἀπαύζησο πιεξνύκεζα. 
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ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Γεσξγήζαο Γεώξγηε, ἐλ ἐζράηνηο ρξόλνηο, ἀγάπελ ἔκπξαθηνλ, 

πξὸο ηὸ πέιαο ηὴλ θαξδίαλ κνπ, ζπκπαζείαο πνίεζνλ γεώξγηνλ. 

 

λ ηνῖο ζείνηο ιεηςάλνηο ζνπ, νἱ ηῶλ εὐζεβνύλησλ ρνξνὶ 

ζεκλύλνληαη, νὓο δηάζσδε Γεώξγηε, ἐθ δπζρεξεηῶλ θαὶ πεξηζηάζεσλ. 

 

Ὡο ἀζθήζεσο πάκθσηνλ, ζέιαο θαὶ πξνλνίαο θσζηῆξα 

ἔγλσκελ, ζὲ Γεώξγηε νἱ ζπεύδνληεο, ηῇ ἀθαηαηζρύληῳ κεζηηείᾳ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥείζξνηο Πάλαγλε Γέζπνηλα, ηῶλ ἐληεύμεώλ Σνπ πξὸο ηὸλ 

Παληάλαθηα, ηῶλ παζῶλ θακίλνπο ζβέζνλ κνπ, ἀπαζείαο δξόζνλ 

ἐπνκβξίδνπζα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Γλώζεη ζετθῇ, ἐιιακπόκελνο Γεώξγηε, ὥζπεξ θίινο 

γλεζηώηαηνο Αὐηνῦ, δηαδόζεηο ζείαο λέκεηο ηνῖο ηηκῶζί ζε. 

 

Ἴαζηλ ςπρῶλ, θαὶ ζσκάησλ ἀξπόκεζα, πξνζθπλνῦληέο ζνπ 

ζαπκάησλ πνηακέ, ἀλεμάληιεηε ηὰ ιείςαλα Γεώξγηε. 

 

Ἔπηδε ἡκῖλ, νὐξαλόζελ θαὶ ηὸ θξόλεκα, ηῆο ζαξθόο κνπ 

ἀπνθνίκεζνλ εὐραῖο, ἀζηγήηνηο ζνπ Γεώξγηε πξὸο Κύξηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πιήξνπ ζπκπαζῶο, ηὰο αἰηήζεηο Μεηξνπάξζελε, ηῶλ 

ἑθάζηνηε ὑκλνύλησλ ἐλ ρνξῷ, Σὲ ηνῦ Κηίζαληνο Μεηέξα ηὴλ 

ὑπέξηηκνλ. 

 

 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ῥαλίζη ζνπ, ηῶλ ἱδξώησλ Ὅζηε, θαὶ δαθξύσλ ζνπ ἐθνίιελαο 

πέηξαλ, ηνῦ ζνῦ ζπειαίνπ θαὶ ηὸ ηνῦ Σσηῆξνο, εἵιθπζαο ἔιενο 

Πάηεξ Γεώξγηε, Ὃλ ἐθδπζώπεη θαὶ ἡκῖλ, δαςηιῶο ηὸ Αὐηνῦ πέκςαη 

ἔιενο. 
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βάδηζαο, ἀθιηλῶο Γεώξγηε, ηὴλ πξὸο πέιαο ἀγαπήζεσο 

ηξίβνλ, θαὶ εὐπνηΐαο θαηδξύλαο ζὸλ βίνλ, πξὸο ἀξεηῆο ὕςνο ἤξζεο 

δπζπξόζηηνλ, πξὸο ὃ ἀλάγαγε θἀκέ, ηὸλ ηηκῶληα ηνὺο ζείνπο 

θακάηνπο ζνπ. 

 

Σθνηίαλ κνπ, ηῶλ παζῶλ δηάιπζνλ, θαὶ ιακπξὰλ ηῆο ἀπαζείαο 

ἡκέξα, ἀλάηεηιόλ κνη θσζθόξνηο ιηηαῖο ζνπ, πξὸο ηὸλ Σσηῆξα 

ζεόθξνλ Γεώξγηε, ηνῦ Γνκαηίνπ θξπθησξέ, ὡο θσηὸο ηνὺ ἀθηίζηνπ 

ἀλάπιεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Βαζθαίλσλ κνη, ὁ ἀιάζησξ Ἄλαζζα, εἰο βπζὸλ ὠζεῖ πηθξᾶο 

ἀπσιείαο, ἀιι’ ἀλαηείλσλ ηὰο ρεῖξαο βνῶ Σνη· ἀλάγαγέ κε θαὶ 

ζῶζνλ ηὸλ ᾄζκαζη, ὑκλνῦληά Σε παλεπιαβῶο, ζσηεξίαο ἐκῆο ζεία 

πξόμελε. 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο ἐλ ᾄζκαζη κειηῤῥύηνηο, ἐμ 

ἀλάγθεο δπζρεξεηῶλ δεηλῶλ πεξηζηάζεσλ, θαὶ βιάβεο Γεώξγηε 

ζενθόξε. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ νπ. 

Ὡο πνηακὸλ ἰακάησλ ἀείῤῥννλ, θαὶ ζεζαπξὸλ ζαπκαζίσλ 

ἀζύιεηνλ, Γεώξγηε κάθαξ ηηκῶκέλ ζε· ηνῖο γὰξ ιεηςάλνηο ζνπ 

πάληνηε ζπεύδνληεο, θαη’ ἄκθσ ηὴλ ῥῶζηλ ιακβάλνκελ. 

 

Πξνθείκελνλ. Καςσήζονηαι Ὅζιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάζονηαι 

ἐπὶ ηῶν κοιηῶν αὐηῶν.η. ᾌζαηε ηῷ Κςπίῳ ᾆζμα καινόν, ᾄζαηε ηὸν 

Κςπίον πᾶζα ἡ γῆ. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30).  

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε 

ὑπὸ ηνῦ Παηξόο κνπ· θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ 

Παηήξ· νὐδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ 

βνύιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαύζσ ὑκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 

ὑκᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ 
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εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ· ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ 

ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ.  

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεόρ... 

Μέγαλ ἀληηιήπηνξα, ηνῦ Γνκαηίνπ ἡ θώκε, θαὶ πξνζηάηελ 

ἔρνπζα, ζπεύδεη ηῇ ζῇ ράξηηη, ζενθόξεηε, Πλεύκαηνο ὄξγαλνλ, 

κάθαξ Γεώξγηε, θαὶ ἀγάπεο ζθεῦνο πάληηκνλ· ζὺ γὰξ παληάπαζη, ηὰ 

ηῆο ζσηεξίαο γλσξίζκαηα, ῥάβδῳ ηῶλ ζῶλ ἐληεύμεσλ, πξὸο 

Φξηζηὸλ παξέρεηο ἀθαηαπαύζησο, θαὶ ηαρὺ ἐθξύῃ, ηνὺο ζπεύδνληαο 

ηῇ ζῇ ἐπηζθνπῇ, πεξηθαιὲο ζεκλνιόγεκα, πνιηηείαο θξείηηνλνο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Ἔρεη Γνκάηηόλ ζε γέξαο, ἀληηιήπηνξα ηαρὺ θαὶ παξαζηάηελ, 

ἐλ δεηλαῖο ζπκθνξαῖο· δηό ζνη θαηαθεύγεη, ἑθάζηνηε Γεώξγηε, 

ἀλπκλνῦλ ζε γεζνζύλσο. 

 

Ὕςσζνλ ρεῖξάο ζνπ δηθαίαο, πξὸο ηὸλ Ὕςηζηνλ Γεώξγηε 

ηξηζκάθαξ, θαὶ κὴ παύζῃ Αὐηῷ, πξεζβεύεηλ ἀζηγήησο, ὑπὲξ ηῶλ 

εὐθεκνύλησλ ζνπ, πνιηηείαλ ηὴλ ὁζίαλ. 

 

Ἔξγνηο ἀθάηνπ θαισζύλεο, δηαπξέςαο εὐζεβῶλ ἁπάλησλ 

ὤθζεο, ζπκπαζείαο θξαηήξ, θξηλῶλ ἀγάπεο πόκα, Γεώξγηε ηνῖο 

ζπεύδνπζη, ηῇ ζεξκῇ ζνπ κεζηηείᾳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὕπεξζελ ἴδε Θενηόθε, ηὴλ ηαπείλσζηλ ηνῦ δνύινπ Σνπ 

θξαπγάδσ, θαὶ δαθξύσλ θξνπλνύο, γλεζίαο κεηαλνίαο, ὑπάλνημόλ 

κνη Γέζπνηλα, ηῷ ςαικνῖο Σε ἀλπκλνῦληη. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Παηῆζαη πάζαο, ηὰο κεραλὰο ηνῦ βειίαξ, θαηαμίσζνλ Γεώξγηε 

ηνὺο πίζηεη, ζνὶ πξνζεξρνκέλνπο, ππμίνλ ἀθαθίαο. 

 

λ ἐγθξαηείᾳ, ἀζθεηηθῶο βηνηεύζαο, ἰαηξεύεηλ λόζνπο ὤησλ 

ράξηλ εὗξεο, θιένο Γνκαηίνπ, Γεώξγηε πακκάθαξ. 

 



[33] 

 

Ῥῶζηλ παξάζρνπ, ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο ἅκα, ηνῖο πξνζηξέρνπζη 

ηνῖο ζείνηο ζνπ ιεηςάλνηο, θαὶ ηὴλ ζὴλ πξεζβείαλ, παλεπιαβῶο 

αἰηνῦζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἠγιατζκέλε, ηνῦ Παληνθξάηνξνο ζξόλε, ἐκπαζνῦο κνπ 

ἁκαξηίαο θάζαξόλ κε, ἵλα Σὲ δνμάδσ, ηὴλ Κεραξηησκέλελ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μεηόρνπο δεῖμνλ πάληαο, ηνῦ ηξνπαηνθόξνπ, ιακπξὲ 

ζπλώλπκε ζεῖε Γεώξγηε, κεηὰ ηὸ ηέινο ηῆο ἄλσ, ἡκᾶο ιακπξόηεηνο. 

 

Ὡο ῥόδνλ Γνκαηίνπ, ζὲ ὑκλνινγνῦληεο, λενζαιὲο ηαῖο ζαῖο 

ζείαηο Γεώξγηε, ιηηαῖο ἐλ δίλαηο ηνῦ βίνπ, ἀεὶ πξνζθεύγνκελ. 

 

Ναὲ θηιαιιειίαο, εὐπνηΐαο θέξαο, θαὶ ζπκπαζείαο ιεηκὼλ 

εὐσδέζηαηε, δηάιπζόλ κνπ θαθίαο, ἀριὺλ θξαπγάδσ ζνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φξεζηόηεηνο ηακεῖνλ, Κεραξηησκέλε, ηνῦ Βαζηιέσο παιάηηνλ 

ἔκςπρνλ, ρξεζηνεζείαο κε δεῖμνλ, δνρεῖνλ εὔρξεζηνλ. 

 

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 ηῶλ δηθαίσλ ἡ θαιινλή· ραίξνηο Γνκαηίνπ, ὦ Γεώξγηε 

ραξκνλή· ραίξνηο ὁ ηνὺο πόλνπο, ηῶλ ὤησλ ζεξαπεύσλ, ηῇ δαςηιῶο 

δνζείζῃ, ζῇ ζείᾳ ράξηηη. 

 

Φαίξνηο Γνκαηίνπ λενζαιέο, ἄλζνο θαὶ ἀγάπεο, ηνῦ πιεζίνλ 

κπξεςηθόλ, ῥόδνλ ηὸ ἐλ ρξόλνηο, ἀλζῆζαλ ηνῖο ὑζηέξνηο, Γεώξγηε 

δηθαίσλ, ἔκςπρνλ ἄγαικα. 

 

Τὸλ ἐλ πνιηηείᾳ ζενθηιεῖ, ἄξηη ἐπνθζέληα, ὡο ἀζηέξα 

λενιακπῆ, ἐλ ηῷ θόζκῳ πάληεο, Γεώξγηνλ ηὸλ λένλ, ςαικῶλ ηνῖο 

ἡδππλόνηο, ἄλζεζη ζηέςσκελ. 
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λ ἐζράηνηο ρξόλνηο ὡο βνεζόλ, ἔγλσκέλ ζε πάληεο, ἐλ 

θηλδύλνηο θαὶ ἀξσγόλ, ηαρηλὸλ ἐλ βίνπ, ηνῖο θιύδσζη ζεόθξνλ, 

Γεώξγηε ζίσλ, ἔκπλνπλ ζεζαύξηζκα. 

 

Κιήξνπ ηὰ αἰηήκαηα ζπκπαζῶο, ηῶλ πξνζεξρνκέλσλ, ηνῖο 

ιεηςάλνηο ζνπ ζαπκαζηέ, Γνκαηίνπ Πάηεξ, Γεώξγηε ηνὺο πόλνπο, 

ἰώκελνο ἁπάλησλ, θαὶ ηὰ λνζήκαηα. 

 

Φαίξνηο εὐζεβείαο ὁ ζεζαπξόο· ραίξνηο εὐπνηΐαο, ἔξγσλ ἔξλνο 

κπξεςηθόλ· ραίξνηο ηὴλ πησρείαλ, Φξηζηνῦ ὁ ἀγαπήζαο, θαὶ ηνὺο 

πησρνὺο πινπηίζαο, κάθαξ Γεώξγηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα 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. 

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. Θενηνθίνλ. 

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 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

 

 



[35] 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάλησλ, ζσηεξίαλ ἀζζελῶλ, ὀξθαλῶλ ρεξῶλ θαὶ θακλόλησλ, 

ηὸλ ἀλεμάληιεηνλ, ηξνθνδόηελ κέιςσκελ, ᾠδαῖο εὐζρεκόζη, 

Γνκαηίνπ ηὸλ ἔθνξνλ, Γεώξγηνλ πίζηεη, πξὸο αὐηὸλ θξαπγάδνληεο· 

θσηνεηδέζηαηε, ῥῦζαη ζπκθνξῶλ θαησδύλσλ, κάζηηγνο θαθώζεσλ 

λόζσλ, θαὶ πεηξαηεξίσλ ηνὺο ἱθέηαο ζνπ. 

 

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. 

 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

 

 

  


