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5 ΜΑΪΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΗ  ΑΓΙΑ  ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΣΤΡΟ 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, 
ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ, κεζ’ ὅ ηὸ Θεὸο Κύξηνο θαὶ ηὰ θάησζη  

Τξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὐςσζείο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Ὡο ηνῦ Κπξίνπ εὐθιεὴο Ἀζιεθόξνο, ἐλ καξηπξίῳ θξαηαηῶ 

ἐδνμάζζεο, Δἰξήλε εἰξελώλπκε, Μαξηύξσλ θαιιόλε. Ὅζελ ηὴλ 

ἀληάκεηςηλ, ἐλ ὑςίζηνηο εὑξνῦζα, βξύζηο ἀλαδέδεημαη, δαςηιὴο 

ἰακάησλ, εὐεξγεηνῦζα ἔλδνμε ἁεὶ, ηνῦο ηῶ παλζέπηῳ λαῶ ζνπ 

πξνζηξέρνληαο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὑ ζησπήζνκελ πνηὲ Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰ κὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηὶο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην, 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τὶο δὲ δηεθύιαμελ, ἔσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνῖσλ δεηλλ. 

 

Ὁ Ν΄ θαὶ ὁ Καλὼλ, νὖ ἡ Ἀθξνζηηρίο: Σθέπε κε ζῇ ράξηηη ἀεὶ Δἰξήλε. 

Κπξίιινπ. 

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

Σπλνῦζα Μαξηύξσλ ηαῖο ζηξαηηαῖο, ἔλδνμε Δἰξήλε, πξσηνηόθσλ ἐλ 

ηαῖο ζθελαῖο, εἰξήλελ θαὶ ράξηλ ἡκῖλ αἴηεη, ηνῖο ηῶ ἁγίῳ λα«ζνπ 

πξνζηξέρνπζη. 

Κάζεῖιεο ηὸλ ὅθηλ ηὸλ δπζκελῆ, πάλζεκλε Δἰξήλε, δη’ ἀγώλσλ 

ἀζιεηηθλ, νὗ ῥῦζαη ηῇ ζῇ ἐπηζηαζίᾳ, ηὴο πνλεξίαο ἡκᾶο ηνὺο 

ἱθέηαο ζνπ. 
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Δὑξνῦζα εἰξήλε ηῆο ὑπὲξ λνῦλ, δσῆο ηὰο ἀβύζζνπο, δηὰ πόλσλ 

καξηπξηθλ, ἡκᾶο θαηαμίσζνλ εὐραῖο ζνπ, ἁκαξηεκάησλ εὑξεῖλ ηὴλ 

ζπγρώξεζηλ. 

Θενηνθίνλ. 

Παξζέλε Μαξία ὡο ἀγαζή, ηὸλ, ἀγαζνδόηηλ, θαζηθέηεπε ἐθηελο, ἵλα 

πάζεο ζιίςεσο ξπζζκελ, νἱ εὐζεβο πξνζθπλνῦληεο ηὸλ ηόθνλ 

ζνπ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Δὐζπκπάζεηνο πᾶζηλ, ὡο ἀιεζο πέινπζα, ηνῖο ζπληξεηξηκκέλῃ 

θαξδία, πηζηο πξνζηξέρνπζη, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ, Μεγαινκάξηπο 

Δἰξήλε, ἐ παληὶ πξνζηάηεπε, ηῶ βίῳ πάληνηε. 

Μαξηπξίνπ ηνὺο πόλνπο, θαξηεξηθο ἤλεγθαο, θαὶ ἐλ νὐξαλνῖο ηῆο 

ἀπόλνπ, δσῆο ἐηξύθεζαο. Ὅζελ ἐπόπηεπε, Μεγαινκάξηπο Δἰξήλε, 

ἐλ ἀγξύπλῳ ὄκκαηη, ηνῦο εὐθεκνῦληάο ζε. 

λ θηλδύλνηο πξνζηάηηο, ἡκῖλ ζεξκὴ θάλεζη, ἐλ ζηελνρσξίαηο 

Δἰξήλε, ηειεία ἄλεζηο, θαὶ ἐλ δεηλαῖο ζπκθνξαῖο, παξακπζία θαὶ 

ζθέπε, ἵλα θαηὰ ρξένο ζε, ἐγθσκηάδνκελ. 

Θενηνθίνλ. 

Σαξθηθο ἐπεθάλε, ὁ ηνῦ Παηξὸο Ἄρξαληε, Λόγνο δηὰ Σνῦ ηῆο 

Παξζέλνπ, ζῴδσλ ηὰ ζύκπαληα· ὅλ θαζηθέηεπε, ἐλ κεηξηθῇ 

παῤῥεζίᾳ, εἰξελεῦζαη ἄπαληα, θόζκνλ Μεηξόζεε. 

Γηάζσζνλ ἀπὸ παληνίσλ θηλδύλσλ Μάξηπο Δἰξήλε, ηνῦο ἐπζεβο 

ηῶ λαῶ ζνπ πξνζηξέρνληαο, θαὶ ζὲ ὑκλνῦληαο, ὡο λύκθελ Φξηζηνῦ 

ἁγίαλ. 

Δπίβιεςνλ ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἑπὶ ηὴλ ἑκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Θαπκάησλ πνιιήλ, πινπηήζαζα ἐλέξγεηαλ, λνζνῦληαο ἡκᾶο, θαη’ 

ἄκθσ ηνὺο ἱθέηαο ζνπ, ζπκπαζο ἰάηξεπζνλ, θαὶ πξὸο ηξίβνλ 

θξείηηνλα ἵζπλνλ, ρεηξαγσγίᾳ ράξηηνο ηῆο ζῆο, Δἰξήλε Φξηζηνῦ 

Μάξηπο ἀήηηεηε. 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἡ ἀλδξείσο ἀζιήζαζα, θαὶ ζαπκάησλ ράξηλ θαηαπινπηήζαζα, ηλ 

ςπρλ ἡκλ ηἀ ηξαύκαηα, δξαζηηθο Δἰξήλε Μάξηπο ἴαζαη. 

Φαιεπο ἡκᾶο ζιίςεζηλ, ἐμεηαδνκέλνπο Δἰξήλε ιύηξσζαη, ηῶ 

Νπκθίῳ ζνπ πξεζβεύνπζα, θαὶ Σσηῆξη πάλησλ ηλ ηηκώλησλ ζε. 

Ἀπὸ θιίλεο θαθώζεσο, ἔγεηξνλ Δἰξήλε ἡκᾶο θαινῦληάο ζε, θαὶ 

εἰξήλελ ἀζηαζίαζηνλ, ηαῖο θαξδίαηο δίδνπ ηλ πξνζθύγσλ ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

Ῥππσζέληα ηνῖο πηαίζκαζη, Μῆηεξ ηνὺο νἰθέηαο νπ ἀπνθάζαξνλ, 

κεηξηθῆο θηιεπζπιαγρλίαο Σνπ, ἐθ’ ἡκᾶο ηὸ ὕδσξ ἐπηρένπζα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴζπλνλ ἡκλ, ἀζθαιο ηὰ δηαβήκαηα, πξὸο ἁγίαο ἀλαβάζεηο 

ἀξεηλ, ὦ Δἰξήλε, ζαπκαζηῇ ἐπηζηαζίᾳ ζνπ. 

Τείρηζνλ ἡκᾶο, ἐλ ἐρζξνῦ ηαῖο ἐπηζέζεζη, θαιιηπάξζελε Δἰξήλε 

ἐθιεθηή, ζπκκαρίᾳ ηῆο πξεζβείαο ζνπ πξὸο Κύξηνλ. 

Ἵιεσλ ἡκῖλ, ηνῖο ἀθξόλσο παξαπηαίνπζη, θαζ’ ἡκέξαλ ὦ Δἰξήλε 

ζαπκαζηή, ηαῖο επραῖο ζνπ ηὸλ Φηιάλζξσπνλ ἀπέξγαζαη. 

Θενηνθίνλ. 

Ἄρξαληε ἡκῖλ, ηνῖο ἀθξόλσο παξαπηαίνπζη, ηνῖο νἰθέηαηο Σνπ 

ζπιαγρλίζζεηη, θαὶ παξάζρνπ εὐθξνζύλελκπζηηθήλ, ηαῖο θαξδίαηο 

ηλ ὑκλνύλησλ ηὴλ ινρείαλ Σνπ. 
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ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

λίθεζαο, ηλ ἐζξλ ηὰο θάιαγγαο, ὑπνκείλαζα ζηεῤῥο ηὰο 

αἰθίαο, θαὶ ηλ εἰδώισλ ηὴλ πιάλελ θάζεῖιεο, Μάξηπο Δἰξήλε 

κεγίζηνηο ἀγζί ζνπ. Ὅζελ παξέζηεο ηῶ Φξηζηῶ, κεκλεκέλε ἡκλ 

ηλ ηηκώλησλ ζε. 

Ἱθέηεπε, ἐθηελο ηὸλ Κύξηνλ, ὡο πινπηνῦζα παῤῥεζίαλ Δἰξήλε, ἵλα 

δεηλλ ἀπσιείαο βάξαζξσλ, θαὶ αἰσλίνπ ζαλάηνπ ιπηξώζεηαη, ηνὺο 

ἀλακέιπνληαο πηζηο, ζὼλ ἀγώλσλ ηὰ ἔλδνμα ηξόπαηα. 

ηξύγεζαο, ἀθεξάηνπ ράξηηνο, θαὶ εἰξήλεο νὐξαλίνπ Δἰξήλε, ὡο 

ηνῦ Νπκθίνπ παξζέλνο θξνλίκε, θαὶ Ἀζιεθόξνο Αὐηνῦ 

ἀθαηάπιεθηνο· ὅζελ ἐμαίηεη θαὶ ἡκῖλ. ζνῖο ἱθέηαηο ἀεὶ ηὰ 

ζπκθέξνληα. 

Θενηνθίνλ. 

Ἱιάζζεηη, ὁ Θεὸο ηνῖο δνύινηο Σνπ, ζζνλ πάληαο ἁκαξηίαο 

ζεξάηξσλ· Σνὶ γὰξ πξνζάγνκελ πίζηεη βεβαίᾳ, ηὴλ Παλαγίαλ 

Παξζέλνλ Μεζίηξηαλ, δη’ ἧο ἀλέηεηιαο βξνηνῖο, ζσηεξίνπ ἡκέξαλ 

ραξκόζπλνλ. 

Γηάζσζνλ ἀπὸ παληνίσλ θηλδύλσλ Μάξηπο Δἰξήλε, ηνῦο ἐπζεβο 

ηῶ λαῶ ζνπ πξνζηξέρνληαο, θαὶ ζὲ ὑκλνῦληαο, ὡο λύκθελ Φξηζηνῦ 

ἁγίαλ. 

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

ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

λ καξηπξίνπ ηνῖο ἄζινηο ἐκπξέςαζα, εἰξεληθο πξὸο Φξηζηὸλ 

ἐμεδήκεζαο, εἰξήλεο Δἰξήλε ηῶ ἄξρνληη, ἐμαηηνπκέλε ἡκῖλ ηνῖο 

ἱθέηαηο ζνπ, εἰξήλελ Αὐηνῦ ηὴλ ζσηήξηνλ. 

 

Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄. πνκέλσλ ὑπέκεηλα ηὸλ Κύξηνλ θαὶ 

πξόζεζρε κνη… 
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Ση.: Καὶ ἔζηεζελ ἐπὶ πέηξαλ ηνὺο πόδαο κνπ θαὶ θαηεύζπλε ηὰ 

δηαβήκαηά κνπ. 

 

Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηαζῖνλ. [Κεθ. Κε΄, 1-13]. 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηὴλ παξαβνιὴλ ηαύηελ: Ὡκνηώζε ἡ Βαζηιεία ηλ 

νὐξαλλ δέθα παξζέλνη, αἵηηλεο ιαβνῦζαη ηὰο ιακπάδαο αὐηλ 

ἐμῆιζνλ εἰο ἀπάληεζηλ ηνῦ λπκθίνπ. Πέληε δὲ ἧζαλ ἐμ αὐηλ 

θξόληκνη θαὶ αἱ πέληε κσξαῖ· αἴηηλεο κσξαὶ ιαβνῦζαη ηὰο ιακπάδαο 

ἑαπηλ νὐθ ἔιαβνλ κεζ’ ἑαπηλ ἔιαηνλ· αἱ δἐ θξόληκνη ἔιαβνλ 

ἔιαηνλ ἐλ ηνῖο ἀγγείνηε αὐηλ κεηὰ ηλ ιακπάδσλ αὐηλ. 

Φξνλίδνληνο δὲ ηνῦ λπκθίνπ ἐλύζηαμαλ δὲ πᾶζαη θαὶ ἐθάζεπδνλ. 

Μέζεο δὲ λπθηὸο θξαπγὴ γέγνλε· ἰδνὺ ὁ λπκθίνο ἔξρεηαη, 

ἐμέξρεζζαη εἰο ἀπάληεζηλ αὐηνῦ. Τόηε ἠγέξζεζαλ πᾶζαη αἱ παξζέλνη 

εθεῖλαη θαὶ ἐθόζκεζαλ ηὰο ιακπάδαο αὐηλ. Αἱ δἐ κσξαὶ ηαὶο 

θξνλίκνηο εἶπνλ:Γόηε ἡκῖλ ἐθ ηνῦ ἐιαίνπ ὑκλ, ὅηη αἱ ιακπάδεο 

ἡκλ ζβἐλλπληαη. Ἀπεθξίζεζαλ δὲ αἱ θξόληκνη ιέγνπζαη:Μήπνηε 

νὐθ ἀξθέζε ἡκῖλ θαὶ ὑκῖλ· πνξεὐεζζε δὲ κᾶιινλ πξὸο ηνὺο 

πσινύληαο θαὶ ἀγνξάζαηε ἑαπηαῖο. Ἀπεξρνκέλσλ δὲ αὐηλ 

ἀγνξάζαη ἦιζελ ὁ Νπκθίνο θαὶ αἱ ἕηνηκνη εἰζῆιζνλ κεη’ αὐηνῦ εἰο 

ηνὺο γἀκνπο, θαὶ ἐθιείζζε ἡ ζύξα. Ὕζηεξνλ δἐ ἔξρνληαη θαὶ αἱ 

ινηπαὶ παξζέλνη ιέγνπζαη: Κύξηε, Κύξηε, ἄλνημνλ ἡκῖλ. Ὁ δὲ 

ἀπνθξηζεὶο εἶπελ: Ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, νὐθ νἶδα ὑκᾶο. Γξεγνξεῖηε νὖλ, 

ὅηη νὐθ νἴδαηε ηὴλ ἡκέξαλ νὑδὲ ηὴλ ὥξαλ ἐλ ᾗ ὁ Υἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ 

ἔξρεηαη. 

 

Γόμα. Ταῖο ηῆο Ἀζιεθόξνπ… 

Καη λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. Β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση.: Ἐιεήκσλ, 

ἐιέεζόλ κε ὁ Θεὸο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο Σνπ… 

Δἰξήλε πνιύαζιε, ἠγιατζκέλε παξζέλε, Μάξηπο εἰξελώλπκε, ηλ 

Μαξηύξσλ θαύρεκα, ὑπεξήδηζηνλ, ηνὺο θαηαθεύγνληαο, ἀδηζηάθηῳ 

πίζηεη, ηῇ δπλάκεη ηῆο πξεζβείαο, ῥῦζαη δεόκεζα, πάζεο δπζπξαγίαο 
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θαὶ ζιίςεσο, θηλδύλσλ ηε θαθώζεσλ, θαὶ ἐπεξεηλ ηνῦ ἀιάζηνξνο· 

ζὺ γὰξ παῤῥεζίαλ, πινπηεῖο πξὸο ηὸλ θηιάλζξσπνλ Θεόλ, ηὸλ 

ζηεθαλώζαληα δόμῃ ζε, θαὶ ηηκῇ ὡο γέγξαπηαη. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ῥώκῃ ράξηηνο Μάξηπο, ἐξαζηνῦ ζνπ ηὸ πάζνο, ἐμεηθνλίζαζα, 

ἀπέιαβεο Δἰξήλε, ὑςόζελ ηλ ζαπκάησλ, ηῆλ ἀείδσνλ δύλακηλ, δη’ 

ἧο ἡκᾶο ραιεπώλ, ἴαζαη λνζεκάησλ. 

Ἡ ἀζιήζεσο πόλνηο, θαιιηκάξηπο Δἰξήλε, Φξηζηὸλ δνμάζαζα, 

παζλ ηῆο ἀδνμίαο, ζεξκῇ ζνπ ἀληηιήςεη, ηνὺο ἱθέηαο ζνπ 

ιύηξσζαη, ᾄδνληαο πόζῳ ςπρῆο, ηῇ δόμῃ ζνπ αἰλέζεηο. 

Νηθεθόξνηο ζνπ ἄζινηο, πξὸο ζθελὰο ἀεηδώνπο, κεηέζηεο ἔλδνμε· 

δηὸ ἡκᾶο εὐραῖο ζνπ, ηνὺο πεξηιεηπνκέλνπο, ηῶ Κπξίῳ νἰθείσζνλ, 

Δἰξήλε Μάξηπο ζεκλή, Μαξηύξσλ εὐθνζκίᾳ. 

Θενηνθίνλ. 

Ἡιηόκνξθε Κόξε, ἡ ηεθνῦζα ἀθξάζησο, Φξηζηὸλ ηὸλ Κύξηνλ, ηῇ Σῇ 

θσηαγσγίᾳ, ζθνηίαλ ἁκαξηάδσλ, ἐμ’ ἡκλ δηαζθέδαζνλ, ἴλα 

εὐθήκσο ἀεί, ὑκλνῦκελ Σνπ ηὸλ ηόθνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Καηαβιεζέληαο, ηαῖο πξνζβνιαῖο ηῆο θαθίαο, ἐλδπλάκσζνλ ἡκᾶο 

Μάξηπο Δἰξήλε, ἵλα ζε ηηκκελ, ὡο Μάξηπξα Κπξίνπ. 

πεξθνζκίνπ, Μάξηπο Δἰξήλε γαιήλεο, ἀπνιαύνπζα Μαξηύξσλ 

ζὺλ ρνξείαηο, πξεζβεῖαηο ζνπ παῦζνλ, παζλ ἡκλ ηὸλ ζάινλ. 

Ῥζηλ ρνξήγεη, θαὶ ςπρηθὴλ εὐξσζηίαλ, ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ ζεόιεπηε 

Δἰξήλε, θαηαπνλνπκέλνηο, πηθξνῖο πεηξαηεξίνηο. 

Θενηνθίνλ. 

Ἱιάζζεηί κνη, ηῶ ἀλαηζρύλησο βηνῦληη, πεξάγαζε Σσηὴξ ηαῖο 

ἱθεζίαηο, ηῆο δη’ εὐζπιαγρλίαλ, θξηθηο Σε θπεζάζεο. 
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ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Λανῦ ηνῦ ρξηζησλύκνπ, καθαξίδνληόο ζε, ηῇ ζπκκαρίᾳ ηῆο ζείαο 

ζνπ ράξηηνο, πξόζηεζη Μάξηπο Δἰξήλε, ἀεηκαθάξηζηε. 

Λακπὰο θαεηλνηάηε, αἴγιεο νὐξαλίνπ, Παξζελνκάξηπο Δἰξήλε 

ὑπάξρνπζα, ηῆο δηαλνίαο ηὸ ζθόηνο, ἡκλ δηάιπζνλ. 

Ὁιόθσηνλ παζηάδα, Μάξηπο εὑξακέλε, εἰο θαηνηθίαλ Δἰξήλε 

αἰώληνλ, θο ἡκῖλ πᾶζηλ ἐμαίηεη, Θενῦ ηῆο γλώζεσο. 

Θενηνθίνλ. 

πέξαγλε Μαξία, Κεραξηησκέλε, ἁγλόλ κε ηήξεη ςπρῇ ηε θαὶ 

ζώκαηη, ἵλα ἀεὶ καθαξίδσ, ηὸλ ζεῖνλ ηόθνλ Σνπ. 

 

Τὸ Ἄμηνλ ἐζηη θαὶ ηὰ Μεγαιπλάξηα. 

Τὴλ Μεγαινκάξηπξα ηνῦ Φξηζηνῦ, ἔλδνμνλ Δἰξήλελ, εὐθεκήζσκελ 

εὐιαβο, ὅηη ηῆο εἰξήλεο, ηὸλ ἄξρνληα ἐλ θόζκῳ, δη’ ἄζισλ 

καξηπξίνπ, ὑπέξεδόμαζε. 

Φαίξνηο Παξζελίαο ζθεῦνο ζεπηόλ, θαὶ ηῆο εὐζεβείαο, ὁ ἀζύιεηνο 

ζεζαπξόο· ραίξνηο εὐζζελείαο, ἡ κεινπξγὸο θηλύξα, θαὶ ιύξα 

θαξηεξίαο, Δἰξήλε ἔλδνμε. 

Πιάλελ ἐθθπγνῦζαλ ηὴλ παηξηθήλ, Φξηζηῶ ζπλεηάγεο, δηὰ πίζηεσο 

ἀθξαηθλνῦο, ὧ θαὶ ἐλπκθεύζεο, Αὐηῶ πξνζαγαγνῦζα, ηὸ αἷκά ζνπ 

ὡο πξνῖθα, Δἰξήλε ἔλδνμε. 

Φαίξνηο Ἀζιεθόξε ηνῦ Ἰεζνῦ, Πεξολ ηὰο ηεξζξείαο, ἡ αἰζρύλαζα 

ἀλδξηθο· ραίξνηο ἡ ἐλ ἄζινηο, Δἰξήλε καξηπξίνπ, ηῆο πίζηεσο 

δπλάκεη, ἀλδξαγαζήζαζα. 

Ἴδε Καιιηπάξζελε ἐθ’ ἡκᾶο, ἐπηθαινπκέλνπο, ηὴλ πξεζβείαλ ζνπ 

πξὸο Θεόλ, πάληαο ῥπνκέλε, ἐρζξνῦ ηῆο παλνπξγίαο, θηλδύλσλ 

πνιπηξόπσλ, θαὶ πεξηζηάζεσλ. 

Φαίξνηο Ἀζιεθόξσλ ἡ θαιινλὴ, πάλζεκλε Δἰξήλε, θθιεζίαο ἡ 

ραξκνλή· ραίξνηο ἀζζελνύλησλ, ἀληίιεςηο ηαρεῖα, θαὶ εὐθεκνῦζηλ 

ὕκλνηο, ηὴλ καξηπξίαλ ζνπ. 



[78] 
 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἁγηνη Πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηὸ ζσζήλαη ἡκᾶο. 

 

Τὸ Τξηζάγηνλ θαὶ ηὸ Ἀπνιπηίθηνλ.  

Ἦρνο α΄. Τῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

Δἰξελώλπκνλ θιῆζηλ, νὐξαλόζελ πινπηήζαζα, ηῆο ζενερζξίαο 

ἐπάξζεηο, ἀλδξηθο ἐηαπείλσζααο, θαὶ ἤζιεζαο ἀγάπῃ ηνῦ Φξηζηνῦ, 

ηὸ θάιινο παξηδνῦζα ηῆο ζαξθόο· δηὰ ηνῦην ηῆο εἰξήλεο ηὰο 

δσξεὰο, παξέρεη ηνῖο ἐθβνζη: Γόμα ηῶ ζε θαιέζαληη Φξηζηῶ· δόμα 

ηῶ ζὲ ἐληζρύζαληη· δόμα ησ ἐλ λπκθλί ζε δσῆο, Δἰξήλε εἰζάμαληη. 

  

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο ηνὺο πξνζηξέρνληαο πηζηο, ηῶ ραξηηνβξύηῳ λασ ζνπ, 

Δἰξήλε Μάξηπο Φξηζηνῦ, θαὶ ἀλαθεξύηηνληαο, ηὴλ καξηπξίαλ ζνπ, 

θαὶ ηνὺο ἄζινπο ζνπ κέιπνληαο, δη’ ὧλ θιεξνλόκνο, ηῆο ἀθξάζηνπ 

γέγνλαο, ἀγαιιηάζεσο, ῥῦζαη δξαζηηθαῖο ζνπ πξεζβείαηο, πξὸο ηὴλ 

Παλαγίαλ Τξηάδα, ηλ δεηλλ ἐλ βίῳ πεξηζηάζεσλ. 

 

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

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο.  

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, 

ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 


