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19 ΜΑΪΟΥ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 13 

ΟΙΟΜΑΡΣΤΡΧΝ ΚΑΝΣΑΡΑ, Γ. 

Γαιαλνπνύινπ  
       

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 

 

 

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

Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Ὦ Ἰσάλλε θαζεγνύκελε ζεῖε, κεηὰ ζπλάζισλ ηῆο Καληάξαο 

ρνξείαο, Κόλσλνο, Βαξλάβα, Γελλαδίνπ, Γεξκαλνῦ, Γεξαζίκνπ, 

Θενθηίζηνπ ηε, Θενγλώζηνπ θαὶ Ἰσζήθ, Μαμίκνπ θαὶ Κπξίιινπ 

λῦλ, Ἱεξεκία, Μάξθνπ, ἐθδπζσπήζαηε ιηηαῖο Φξηζηόλ, δνῦλαη ηνὺο 

ἄζινπο, ὑκῶλ ἐθκηκήζαζζαη. 

Γόμα. 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. 

  

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Ὁζίοσς Ἀθληηὰς Κανηάρας, 

ᾄζω. Γεωργίοσ. 

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

δκὴλ εὐσδίαο πλεπκαηηθῆο, παλεύθεκνη δόηε, ἀλπκλεῖζζαη 

ἆζια ὑκῶλ, θαζαίξνληεο πάληαο παζεκάησλ, Καληάξαο κάλδξαο ηὰ 

ἐγθαιιώπηζκαηα. 

 

Σαξθὸο ἀιγεδόλαο θαὶ ἐθηξνπάο, λνὸο ὦ Παηέξεο, ζὺλ ηνῖο 

πάζεζη ηῆο ςπρῆο, καθξύλαηε ηάρεη ὑκεηέξαηο, πξὸο ηὸλ Σσηῆξα 

ιηηαῖο ἐμαηηνύκεζα. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/03/13_17.html
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Ἰζρὺλ ἡκῖλ δόηε ἀεὶ ζνθνί, ςπραῖο ἵλ’ ἁπάζαο, δηαλνίαο ηὰο 

ἐθηξνπάο, λνζήκαζη ηαύηαηο δ’ ὀιεζξίνηο, ὑκῶλ δπλάκεη 

ἀληηπαξεξρόκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

δύλελ ςπρῇ κνπ ηῇ ῥππαξᾷ, πξνὐμέλεζε Μῆηεξ, δηαλνίαο ἡ 

πξὸο ῥνπήλ, θηλνῦζα ηὴλ θύζηλ ἁκαξηίαλ, ἀιι’ εἰο ραξὰλ ηὴλ 

πηθξίαλ κεηάηξεςνλ. 

  

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὑςειόθξνλνο γλώκεο, παξ’ ὃ δεῖ ιπηξώζαζζε, θαὶ θξνλεῖλ 

ἡκᾶο ἄλσ ἔρεηλ, δόηε πξὸο θξείηηνλα, ὡο ἐβηώζαη’ ὑκεῖο, ἀζθεηηθῶο 

ζενθόξνη, ἵλα δόμεο Κύξηνο, δείμῃ νἰθήηνξαο. 

 

Σηξαηηὰο ηῶλ δαηκόλσλ, ὅπιῳ Σηαπξνῦ Ἅγηνη, πάληεο 

πεξηηεηεηρηζκέλνη ἀπεκαθξύλαηε, λεζηείαηο ηε θαὶ εὐραῖο 

εὐγξεγνξνῦληεο ἀπαύζησο· ὅζελ πάληαο ῥύζαζζε, ηνύησλ 

ηνμεύκαζη. 

 

Ἀζιεηαὶ ηῆο Καληάξαο, ηνὺο ςαικηθῶο ὄλνκα, κέγηζηνλ 

ᾀδόλησλ Γεζπόηνπ, ηνύηνπο ἀπήκνλαο, ηεξήζαζζαη ἐθ δεηλῶλ, 

ὑκῶλ ηεινύλησλ δὲ κλήκελ, κλήζζεηε δεόκεζα, ἐλ ὥξᾳ Κξίζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Θεξαπεύεηο ἀλζξώπνπο ὡο ζπκπαζὴο Γέζπνηλα, πάληνηε 

ἐιαύλνπζα λόζνπο, βαιζάκῳ ράξηηνο, Σαῖο κεηξηθαῖο πξὸο Υἱόλ, 

εὐκελεζηάηνηο πξεζβείαηο, ηάρεη ἀπνλέκνπζα, ἄκθσ ηὴλ ἴαζηλ. 

  

Λπηξώζαζζε, ὦ ζεεγόξνη Παηέξεο, παληὸο θηλδύλνπο ηνὺο 

ιακπξὰλ κλήκελ ἐλ ςαικνῖο ὑκῶλ κεγαιύλνληαο, δσξνύκελνη ἡκῖλ 

πᾶζη ηὰ θξείηησ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

Πησρῶλ ἀξσγνὶ, ρνξὸο ηξηζθαηδεθάξηζκνο, πηζηῶλ ζηεξηγκὸο, 

ἐδείρζεηε παλόιβηνη, θαὶ ζηεῤῥῶο ἀζιήζαληεο, δῆλ ἐμεκεηξήζαηε 

ςάιινληεο, δόμα Σνη Σῶηεξ, κέζῳ ηνῦ ππξόο, ᾯ λῦλ παξεζηῶηεο 

ἱθεηεύεηε. 

  

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Λαηηλόδνμα ἄζεζκα, ηὰ πεξὶ ἀδύκνπ ἄξηνπ κὴ ζηέξμαληεο, ηῇ 

ὀξζῇ πίζηεη ἐκκείλαηε, ᾗ ἡκᾶο ηεξεῖλ πάληνηε εὔμαζζε. 

 

Ἡ Καληάξαο παλέλδνμνο, ζηνκαξηύξσλ ρνξεία Δὔζπιαγρλε, 

ἱθεηεύεη Σε πεξίζῳδε, πάζεο βιάβεο ὕκλνηο ηνὺο Σὲ κέιπνληαο. 

 

Τὸ ζσηήξηνλ κήλπκα, ηῇ ὑκῶλ ἀζιήζεη θαζππεδείμαηε, 

ξζνδόμσλ θξνλεῖλ πάληνηε, ὡο πηζηνῖο ἐδίδαμελ ὁ Κύξηνο. 

Θενηνθίνλ. 

Ἀεηπάξζελε πξέζβεπε, ἵλα πᾶζηλ ἵιεσο Λόγνο γέλεηαη, 

ἱθεηεύνκελ νἱ δνῦινί Σνπ, ηνῦ θπγεῖλ γεέλλεο πῦξ ηὸ ἄζβεζηνλ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σθέπεηε ἐρζξῶλ, ηνὺο ὑκᾶο ὑκλνῦληαο ἔλδνμνη, θαὶ ἐθ 

κεραλεκάησλ ηνῦ πνλεξνῦ, ηῇ ἀληηιήςεη θξνπξνῦληεο πηζηνὺο 

ἀπήκνλαο. 

 

Καύκαηη ππξόο, πίζηεη δῆλ ιηπόληεο Ὅζηνη, ἡκᾶο ἐθῥύζαζζε 

ἀζβέζηνπ ππξόο, ὑκῶλ πξεζβείαηο Γεζπόηελ θαζηθεηεύνληεο. 

 

Ἄξαηε ζεπηνί, ἀθ’ ἡκῶλ πηθξὰ λνζήκαηα, θαὶ παζῶλ παύζαηε 

ηὴλ δάιελ εὐραῖο, πξὸο ηὸλ Σσηῆξα γαιήλελ ζείαλ βξαβεύνληεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νόζσλ ραιεπῶλ, θαὶ βειῶλ ηνῦ πνιεκήηνξνο, ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο ηῇ ζθέπῃ Σνπ Ἁγλή, ἀεὶ ῥῦζαη ζπκπαζείᾳ ηῇ ἀκέηξῳ 

Σνπ. 
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ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Τὰ ηξαύκαηα, ηῶλ ςπρῶλ ἰάζαζζε, πξνζεπραῖο ὑκῶλ Φξηζηῷ 

Ἀζινθόξνη, ηὰο ζπκθνξάο, ἐθδηώμαηε πόῤῥῳ, θαὶ εἰξελαίσο βηνῦλ 

ἡκᾶο πάληνηε, δσξήζαζζε ηνῖο ςαικηθῶο, ἀξεηὰο θαὶ παιαίζκαηα 

ᾄδνπζηλ. 

 

Ἀῤάζπκνλ, ηὴλ δηάλνηαλ ἔρεηλ, ἡκῶλ δόηε θαὶ ζαηᾶλ 

κεζνδείαο, ιηηαῖο ζνθνί, θπγαδεύζαηε ηάρεη, ὑπνδεηθλύνληεο βίνπ 

δηόξζσζηλ, ἀθαηαθξίησο δ’ ἐλ Φξηζηνῦ, παξεζηῶηαο ηῷ βήκαηη 

εὔμαζζε. 

 

Ῥσλλύκελνη, νὐξαλίνπ ράξηηνο, θαθνδόμσλ θαηεζρύλαηε ζξάζε· 

ὅζελ ἡκῶλ, εὐζαξζὸλ παῤῥεζίαο, θαὶ ζηαζεξὸλ πεξὶ πίζηηλ 

δσξήζαζζε, ὁκνινγνῦληεο ὡο ὑκεῖο, ἀπηνήησο Παηέξεο καθάξηνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀκόιπληε, ἐθ παζῶλ κε λήζηεπζνλ, θαὶ δπλάκεη Σνπ 

ἐλίζρπζνλ ζείᾳ· ὅηη ηξνθόο, γιπθαζκὸο θαὶ ἀγάπε, ἡκῶλ ὑπάξρεηο 

ἐιπὶο θαὶ κεζίηξηα· ἀεὶ δ’ ὑκλνῦκέλ Σε πηζηῶο, πξνζθπλνῦληεο 

Παξζέλε ηὸλ ηόθνλ Σνπ. 

  

Λπηξώζαζζε, ὦ ζεεγόξνη Παηέξεο, παληὸο θηλδύλνπο ηνὺο 

ιακπξὰλ κλήκελ, ἐλ ςαικνῖο ὑκῶλ κεγαιύλνληαο, δσξνύκελνη ἡκῖλ 

πᾶζη ηὰ θξείηησ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Τῆο ἐλ Κύπξῳ Καληάξαο Μνλῆο Θενκήηνξνο, κνλαδόλησλ 

ἀπαξρὴ, νἰθηζηῶλ ἠμηώζεηε, ηνῦ γελέζζαη Ἰσάλλε, ζὺλ Κόλσλη 

ζεπηῷ· δηὸ θαὶ ἕλδεθα κεζ’ ὑκῶλ, ἀθνινπζήζαληεο πηζηῶο, 

ἐλεζιήζαηε ζθάκκαηη, δόληεο ἐλ παῤῥεζίᾳ, ἀγάπεο ὁκνινγίαλ, ὑπὲξ 

ηῆο πίζηεσο Φξηζηνῦ, ὀξζνδόμσο ἄρξηο αἵκαηνο. 
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Πξνθείκελνλ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ θοβούμενος ηὸν Κύριον, ἐν 

ηαῖς ἐνηολαῖς Αὐηοῦ θελήζει ζθόδρα. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις ηοῖς ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ, ἐθασμάζηωζεν ὁ Κύριος. 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ… 

 

Γόμα. Ταῖο ηῶλ ζηάζισλ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός... 

Ῥύζαζζε ἐθ ζιίςεσο, ἡκᾶο θαὶ ἐθ ηξηθπκίαο, θαὶ παζῶλ ηὴλ 

δόθσζηλ, πόῤῥῳ ἀπειάζαηε, ηξηζκαθάξηνη· Ὅζηνη ζθέπεηε, ηνὺο 

πίζηεη ζπεύδνληαο, ἐλ Μνλῇ ηῆο Θενκήηνξνο, ηνύηνπο θξνπξνῦληεο 

ἐλ βίῳ, δεηλῶλ ἀπνιπηξώζαζζε, ἀλάγθεο πεξηζηάζεσλ, θαὶ ηῶλ 

ραιεπῶλ ζπκθνξῶλ θαὶ λόζσλ· ἵλ’ ὑκλνινγνῦκελ, ἁπάζαο ἀξεηὰο 

ὑκῶλ ζνθνί, θαὶ κεγαιύλσκελ ᾄζκαζη, κλήκελ ἀεηζέβαζηνλ. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σθελαῖο ηνῦ Παξαδείζνπ, αὐιηδόκελνη πάληεο ἐθδπζσπεῖηε 

Φξηζηῷ, ἀδάκαληνη Παηέξεο, θνιάζεσο ῥπζζῆλαη, ηνὺο βνῶληαο 

ζεζπέζηνη· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο πξνζθπλεηὸο εἶ. 

 

Αἱξέζεσλ πξνθιήζεηο, ἐρζξῶλ ἐπαλαζηάζεηο θαὶ ηνῦ βειίαξ 

ὀθξύλ, ἐιάζαηε Παηέξεο, πξεζβείαηο πξὸο Σσηῆξα, ἵλα ραίξνληεο 

ᾄδσκελ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο πξνζθπλεηὸο εἶ. 

 

Σσθξόλσο θαὶ δηθαίσο, πνιηηεύεζζαη πάληαο δίρα θαθίαο 

ζπκνῦ, θαὶ ἡδνλνζεξίαο, θαπιόηεηνο θαὶ κέζεο, ἀμηώζαζζε 

πάληνηε, ηνὺο εὐθεκνῦληαο ὑκῶλ, Παηέξεο ζεῖα ἆζια. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ Μῆηεξ Θενηόθε, θαζνξῶκέλ Σε ὄλησο ὥζπεξ θαηεῖδε 

Μσζῆο, ἐλ ηῷ Σηλαίῳ Βᾶηνλ, θινγὶ παξαδνζεῖζαλ, ἀιιὰ δ’ 

ἄθιεθηνλ κείλαζαλ· ὅζελ ηὴλ θιόγα παζῶλ, ηῇ ράξηηί Σνπ ζβέζνλ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 
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Γῆζελ εἰο δόμαλ, ἄλσ Σηὼλ ηὸλ Νπκθίνλ, ηνῦ πνζεῖλ ὁξᾶλ 

ἤρζεηε πάληεο· ὅζελ ὑκῶλ πόζνλ, θἀκῖλ δόηε Παηέξεο. 

 

ιένπο ζείνπ, θαὶ δσξεῶλ ἀζαλάησλ, ηὸλ ιαὸλ ἐκπιήζαηε 

Παηέξεο, ηῶλ ὑκῶλ ᾀδόλησλ, ηὴλ ἄζιεζηλ θαὶ κλήκελ. 

 

Ὦ Παλνηθηῖξκνλ, ηῶλ Ἀζιεηῶλ εὐραῖο ζῶζνλ, ηνὺο πηζηῶο 

ἀπαύζησο Σὲ ὑκλνῦληαο, θαὶ δνμνινγνῦληαο, Σὸλ θξάηνο εἰο 

αἰῶλαο. 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη γεέλλεο, ηῶλ νὐξαλῶλ πιαηπηέξα, θαὶ Ἁγίσλ ἡ 

ἁγησηέξα, Μῆηεξ Σὲ ηηκῶληαο, θαὶ ζθέπε πάζεο βιάβεο. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γαιήλελ δόηε βίνλ, πίζηεσο ἀξόηξῳ, ζενζεβείᾳ θαὶ πόζῳ 

Θενῦ, ὦ ζεπηνὶ ἡκῶλ θαξδίαο θαὶ θξέλαο, θαιιηεξγνύκελνη. 

 

Ἱθέζηνλ πξεζβείαλ, δόη’ ἵλ’ ἐμαιείςῃ, ἡκῶλ ἐγθιήκαηα 

βίβινπ ὁ Γεκηνπξγόο, ὦ ζενθόξνη Καληάξαο, κάλδξαο ζεβάζκαηα. 

 

ξδὰο ἐρζξῶλ ἀπίζησλ, ζηίθε θαθνδόμσλ, ἐπαπεηινύλησλ 

ιιάδνο θαὶ Κύπξνπ ιαόλ, θαηαδηώμαηε ηάρεη, Παηέξεο Ὅζηνη. 

Θενηνθίνλ. 

Ὑςίζηνπ ἡ θαζέδξα, πέιεηο ἐλ ηῷ πόιῳ· δηὸ δπζώπεη Υἱόλ 

Σνπ ζσζῆλαη ἡκᾶο, ηνὺο ἀιεζῶο Θενηόθνλ, ὁκνινγνῦληάο Σε. 

  

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 θαιιηλίθσλ πξσηαζιεηῶλ, ζπλαζπηζκὸο ζεῖνο, ηῆο 

Καληάξαο ζεπηῆο Μνλῆο, ἀλδξῶλ ζηάζισλ, Παηέξσλ ζενθόξσλ, 

ὁκνινγίαο βάζξνλ, ἀπαξαζάιεπηνλ. 
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Γόηε ζείαλ ράξηλ ηὴλ δαςηιῆ, ἡκῖλ ἣλ ἀμίσο, εἰιεθόηεο παξὰ 

Φξηζηνῦ, ηῇ ὁκνινγίᾳ, θαὶ αἵκαηνο ἐθρύζεη, νἱ Κύπξῳ 

ἐλαζιήζαληεο, ὑπὲξ πίζηεσο. 

 

Γόμεο ἀξηδήινπ ζπγθνηλσλνί, Θενῦ ἐλ ὑςίζηνηο, λῦλ 

γεγέλεζζε ἀιεζῶο, κάλδξαο ηῆο Καληάξαο, ἀείθσηνη Παηέξεο, 

ππξζεύνληεο ὡο ἄζηξα, πηζηῶλ ηὸ πιήξσκα. 

 

Νόζνπο ἀπειάζαηε ραιεπάο, πεηξαζκνὺο θαὶ πάζε, ἀδνθήηνπο 

ηε ζπκθνξάο, ζιίςεηο θαὶ θηλδύλνπο, Παηέξεο ζενθόξνη, ἐθ πάλησλ 

ηῶλ ηηκώλησλ, ὑκῶλ ηὴλ ἄζιεζηλ. 

 

Γέμαζζε παξάθιεζηλ ηὴλ ἡκῶλ, θαὶ εὔκνιπα κέιε, ὦ Παηέξεο 

κάλδξαο ζεπηῆο, θαὶ ὁκνινγίαο, ὑκῶλ δόηε κηκεῖζζαη, Φξηζηνῦ 

ὄλνκα ζεῖνλ, ὑπεξδνμάδνληεο. 

 

θ ηῶλ ηνμεπκάησλ ζαηᾶλ ἐρζξνῦ, ἐθ πεηξαηεξίσλ, ἐκθπιίνπ 

ηε ζπαξαγκνῦ, θαὶ αἰσληδνύζεο, θακίλνπ ηῆο γεέλλεο, ιπηξώζαζζε 

ηνὺο πόζῳ, ὑκᾶο δνμάδνληαο. 

 

Ῥύζαζζε αἱξέζεσο ἀπεηιῆο, ἡκᾶο λῦλ Παηέξεο, θαὶ ἁιώζεσο 

ἐμ ἐρζξῶλ, ηῶλ ὀξεγνκέλσλ, ἁξπᾶμαη γῆλ Κππξίσλ, θαὶ πάληαο 

ηνύησλ δνύινπο, θαζππνηάμαζζαη. 

 

Θείαηο ὑκῶλ Ὅζηνη πξνζεπραῖο, βηνῦλ ἐιεπζεξῶο, ἐλ ἀλέζεη ηε 

θαὶ Φξηζηῷ, δόηε ηνῖο ὑκλνῦζη, ηὴλ θσηνθόξνλ κλήκελ, θαὶ ηνὺο 

ἐρζξνὺο ηῆο Κύπξνπ, δηαζθνξπίζαηε. 

 

Τὴλ ἐιεπζεξίαλ Σῶηεξ Φξηζηέ, ιηηαῖο ηῶλ Παηέξσλ, ηῆο 

Καληάξαο ζεπηῆο Μνλῆο, κεζ’ ἁπάζεο λήζνπ, παξάζρνπ ἵλ’ 

ἀπαύζησο, δνμάδνκέλ Σε πάληεο, εὐθάξπνπο δείμαηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

  



[210] 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα.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 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε, εὐθεκήζσκελ πηζηνί, λῦλ ηνὺο ζηάζινπο Παηέξαο, 

ᾄζκαζηλ ὕκλνηο η’ ᾠδαῖο, ραίξεηε θζεγγόκελνη, καθάξηνη θαὶ ζνθνί, 

νὐξαλόθξνλεο ἄλζξσπνη, Μνλὴλ ηῆο Καληάξαο, βίνπ κεγαιύλαληεο, 

ὑκῶλ αἱκάησλ ῥναῖο, πίζηεσο Φξηζηνῦ ξζνδόμνπ, ἧο 

ζεκαηνθύιαθεο ὄληεο, ηαύηελ ἐθπιάμαηε ἀλόζεπηνλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ… 

  

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 

 

  

  

 

 

  

  


