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11 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ 

Τπεξαγίαλ Θενηόθνλ Άμηνλ Εζηί 
Πνίεκα Νηθνδήκνπ Μεηξνπνιίηνπ πξώελ Παηξῶλ, 2001 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 

άξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηνλ ΡΜΒ’ (142) Φαικόλ. 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, … 

 

 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα. 

                      Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 
Τῇ Θενηόθῳ ἐθηελῶο λῦλ πξνζδξάκσκελ, ἁκαξησινὶ θαὶ ηαπεηλνὶ 

θαὶ πξνζπέζσκελ, ἐλ κεηαλνίᾳ θξάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο· 

Γέζπνηλα βνήζεζνλ, ἐθ’ ἡκῖλ ζπιαγρληζζεῖζα, ζπεῦζνλ 

ἀπνιιύκεζα ὑπὸ πιήζνπο πηαηζκάησλ, κὴ ἀπνζηξέςεο Σνὺο 

δνύινπο θελνύο, Σὲ γὰξ θαὶ κόλελ, ἐιπίδα θεθηήκεζα. 

                   

                    Δόμα. Ἦρνο α΄. Σνῦ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο. 

Παξζέλε Θενηόθε ηνῦ θόζκνπ πξνζηαζία, θαὶ ρξηζηηαλῶλ 

ὀξζνδόμσλ, κεζίηξηα θαὶ ζθέπε, πξνζδέρνπ ηὴλ δέεζηλ ἡκῶλ, θαὶ 

ηαύηελ πξνζάγαγε Φξηζηῷ, ηῷ Υἱῷ Σνπ θαὶ Σσηῆξη ἡκῶλ Θεῷ. ᾯ 

Ἄμηόλ ἐζηη ςάιιεηλ· δόμα ηῷ ἐλ Δἰθόλη ηῇ ζεπηῇ, ὡο βξέθνο ἐλ δεμηᾷ 

ηῆο Μεηξόο, πξνζθπλνπκέλῳ θαὶ εὐινγνῦληη ἡκᾶο. 

                          Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε.. 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, … 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο:  

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε Θενηόθνλ. 
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                 ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἀμίσο ὑκλῆζαη νὐθ εὐπνξῶ, Γέζπνηλα ηνῦ θόζκνπ Παλαγία Μήηεξ 

Θενῦ, ἀιι’ ἐπάθνπζόλ κνπ θαὶ πξνζδέρνπ, ηὴλ ηαπεηλὴλ θαὶ ζεξκήλ 

κνπ παξάθιεζηλ. 

 

Ξέλνλ ηὸ κπζηήξηνλ ηὸ ἐλ Σνί, Μῆηεξ θαὶ Παξζέλε ἡ ηεθνῦζα ηὸλ 

Λπηξσηήλ, ἀιι’ νἰθηήξηζόλ κε θαὶ παξάζρνπ, ὡο ἀιεζῶο 

πνιπεύζπιαγρλνο ἔιενο. 

 

Ἵιεσλ γελέζζαη κνη ηὸλ Φξηζηόλ, δένκαη Παξζέλε θαὶ πξνζηξέρσ 

ηαῖο Σαῖο εὐραῖο, Σὲ ηὴλ Θενηόθνλ καθαξίδσλ, πᾶζαλ δ’ ἐιπίδα εἰο 

Σὲ ἀλαηίζεκη. 

 

 πάλησλ Γεζπόηεο θαὶ Πιαζηνπξγόο, ζείᾳ εὐδνθίᾳ ὁ ζθελώζαο ἐλ 

Σῇ γαζηξί, ἄμηόλ ἐζηίλ Σνη δη’ Ἀγγέινπ, ὡο ἀιεζῶο καθαξίδεηλ 

ἐθέιεπζελ. 

                    

                                 ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἀςῖδνο. 

Ναὸο ἔκςπρνο νὖζα ηνῦ Ἀρσξήηνπ Μεηξόζεε, δηὰ ηὴλ ἡκῶλ 

ζσηεξίαλ ἐλαλζξσπήζαληνο, Αὐηὸλ ἱθέηεπε λῦλ, ὑπὲξ εἰξήλεο ηνῦ 

θόζκνπ, θαὶ ἡκῶλ εἰζάθνπζνλ ηῶλ παξαθιήζεσλ. 

 

 πὶ γῆο ἐλ ἀλζξώπνηο ηὴλ εὐδνθίαλ Θενῦ Παηξόο, Ἄγγεινη ὑκλνῦζη 

ὡο εἶδνλ Φξηζηνῦ ηὴλ Γέλλεζηλ, Σὲ ηὴλ ηεθνῦζαλ δέ, παξαθαινῦκελ 

Παξζέλε, ζθέπε θξνύξεη θύιαηηε, λῦλ ηὴλ δσὴλ ἡκῶλ. 

 

Σσηεξίαλ εἰξγάζσ ἐλ κέζῳ γῆο Κύξηε, ὅζελ Σε ὑκλνῦκελ νἱ δνῦινί 

Σνπ θαὶ δνμάδνκελ, ἐλ ηῇ ἀγάπῃ ηῇ Σῇ, ηῶλ δσξεῶλ Σνπ ηπρόληεο, 

ηὴλ ἀεηκαθάξηζηνλ ζρόληεο κεζίηξηαλ. 

 

Τὴλ ἡκῶλ ζσηεξίαλ νἰθνλνκῶλ ὁ Παηήξ, ηὸλ Υἱὸλ Αὐηνῦ εἰο ηὸλ 

θόζκνλ δηὰ Σνῦ ἔπεκςε, ζάξθα ιαβεῖλ ἐθ γαζηξόο, ηῆο ἀθεξάηνπ 

Σνπ Μῆηεξ, ἵλα ζώζῃ ἅπαληαο ηνὺο ὑκλνιόγνπο Σνπ. 
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Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλνπο ηνὺο δνύινπο Σνπ Θενηόθε, ὅηη πάληεο 

κεηὰ Θεὸλ εἰο Σὲ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἄῤῥεθηνλ ηεῖρνο θαὶ 

πξνζηαζίαλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

       

                                Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 
Πξεζβείαηο ηαῖο Σαῖο πξνζθεύγνληεο παλάρξαληε, ἐιένπο πεγὴλ 

γηλώζθνκελ ἐλ ζιίςεζη, θαὶ ζεξκῶο αἰηνύκεζα, ηῷ Υἱῷ θαὶ Θεῷ Σνπ 

κεζίηεπζνλ, ἐθ ηῶλ θηλδύλσλ ῥύζαζζαη ἡκᾶο, ὁ κόλνο ὑπάξρσλ 

πνιπέιενο. 

                        ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἱθεηεύνκελ Γέζπνηλα, ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ ἐθ’ ἡκᾶο ἐπίβιεςνλ, θαὶ 

ἐιένπο Σνπ ἀμίσζνλ, ηνὺο Σνὶ πεπνηζόηαο ἐθ πίζηεσο. 

 

Νέαλ θηίζηλ εἰζήλεγθε, θόζκῳ ὁ Υἱόο Σνπ Παξζέλε ἄρξαληε, 

ἀλαγέλλεζηλ ἐθ Πλεύκαηνο, ηνῦ Ἁγίνπ δνὺο ἡκῖλ ζσηήξηνλ. 

 

Ὢ παλύκλεηε πξόζδεμαη, ὕκλνλ Σνη ὃλ ςάιινκελ ἄμηόλ ἐζηη, 

Θενηόθε καθαξίδεη Σε, ηὴλ ηηκησηέξα ηῶλ Φεξνπβίκ. 

 

Σθέπελ Σὴλ ἐθαπιώζαζα, ἐπὶ ηὰ Σὰ ηέθλα Μῆηεξ Θεόλπκθε, ἐθ 

παληνίσλ λῦλ δηάζσζνλ, δεηλῶλ πεξηζηάζεσλ ηνὺο δνύινπο Σνπ. 

                         

                                ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Μέγα ἀιεζῶο, ηὸ κπζηήξηνλ ηνῦ Τόθνπ Σνπ, ζπλέιαβεο ἀθξάζησο 

ἐλ Σῇ γαζηξί, ηὸλ Εσνδόηελ Φξηζηὸλ Παλαγία Γέζπνηλα. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ, ἡ ηεθνῦζα ηὸλ Θεάλζξσπνλ, ηῷ ζξόλῳ ηῆο Τξηάδνο ἐλ 

νὐξαλῷ, παξηζηακέλε ἰζρύεηλ ὡο Θενκήηνξα. 

 

Κάιινπο Σνπ ἁγλή, ὁ Βαζηιεὺο ηνῦ παληὸο ἐπεζύκεζε, Θύγαηεξ 

ζενδόμαζηε Μαξηάκ, θιῖλνλ ηὸ νὖο Σνπ ἡκῶλ ἐπαθνύνπζα. 
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Ἄγγεινο Θενῦ, ὤθζε Σνη εὐαγγειηζάκελνο, αὐηὸο δὲ πάιηλ ἔθε ηῷ 

ὑκλσδῷ, Σὲ καθαξίδεηλ ὡο ἄμηνλ ἀιεζῶο ἐζηηλ. 

                     

                                ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Ῥύνκελνο, ἐθ θζνξᾶο θαὶ πηώζεσο, ὁ Υἱόο Σνπ Θενηόθε Παξζέλε, 

ηνὺο Σνὺο ἱθέηαο δηδνὺο ζσηεξίαλ, εὐγλσκνζύλεο πιεξνῖ ηὰο ςπρὰο 

ἡκῶλ, πξὸο Σὲ κεζίηξηα ζεξκή, θαὶ ἡκῶλ θξαηαηὸλ θαηαθύγηνλ. 

 

Ἱιάζζεηη, Παλνηθηίξκσλ Κύξηε, ηνῖο δεηλῶο ἡκαξηεθόζη Σνη 

δνύινηο, ἐπηθακπηόκελνο ζείαηο πξεζβείαηο, ηῆο Παλαγίαο Ἀρξάληνπ 

Ἧο ἄμηόλ ἐζηηλ, ἐλ παῤῥεζίᾳ κεηξηθῇ, αἰηνπκέλεο εὑξεῖλ Σε 

εὐήθννλ. 

 

Εσὴλ ἡκῶλ, ἐλ θηλδύλνηο ἔθζεηνλ, ηῇ Σῇ ζθέπῃ ἀζθαιῇ ζεσξνῦκελ, 

πεξαγία Θενηόθε βνήζεη, θαὶ ἀῤῥσζηίαο θπγάδεπζνλ ηάρηνλ, ὅηη 

ἐλ Σνὶ κεηὰ Θεόλ, ηὰο ἐιπίδαο ἡκῶλ ἀλεζέκεζα 

 

λώηηζαη, Παλαγία Γέζπνηλα, πξνζεπρὴλ ἡκῶλ ηῶλ Σνὶ 

πξνζθεπγόλησλ, θαὶ ηῶλ πελήησλ Σνπ κὴ ἐπηιάζε, Σὲ γὰξ θαὶ 

κόλελ ἐιπίδα θεθηήκεζα, ἀλαμηόηεηα ἡκῶλ, ἐλ πνιινῖο ζπλεηδόηεο 

νἱ δνῦινί Σνπ. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλνπο ηνὺο δνύινπο Σνπ Θενηόθε, ὅηη πάληεο 

κεηὰ Θεὸλ εἰο Σὲ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἄῤῥεθηνλ ηεῖρνο θαὶ 

πξνζηαζίαλ. 

 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

                    

                   Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Πξνζηαζίαλ Σε ἀπὸ ηῶλ θηλδύλσλ θεθηήκεζα, παῤῥεζίαλ δὲ πξὸο 

ηὸλ πεξάγαζνλ ἔρνκελ, Παλαγία Μῆηεξ Θενῦ ἐιέεζνλ ἡκᾶο, 

κεζηηεύνπζα ηῷ Λπηξσηῇ, ηὰο ἁκαξηίαο παξηδεῖλ, ηῶλ πηζηῶο 

θξαπγαδόλησλ Σνη· πξόθζαζνλ ἐλ ἀλάγθαηο, θαὶ ζπεῦζνλ ἐλ 

ἀζζελείαηο, ἀπὸ δεηλῶλ θαὶ ζπκθνξῶλ, ῥπζζῆλαη ηνὺο ηηκῶληάο Σε. 
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Πξνθείκελνλ 

Παξέζηε ἡ Βαζίιηζζα ἐθ δεμηῶλ Σνπ, ἐλ ἱκαηηζκῷ δηαρξύζῳ, 

πεξηβεβιεκέλε, πεπνηθηικέλε. 

Σηίρ. μεξεύμαην ἡ θαξδία κνπ ιόγνλ ἀγαζόλ. 

Δὐαγγέιηνλ, θαηὰ Μαηζαῖνλ (Ι΄, 11-13, 20). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· Ἄμηόο ἐζηηλ ὁ ἐξγάηεο ηῆο 

ηξνθῆο αὐηνῦ, εἰο ἣλ δ’ ἂλ πόιηλ ἢ θώκε εἰζέιζεηε, ἐμεηάζαηε ηὶο ἐλ 

αὐηῇ, ἄμηόο ἐζηη, θἀθεῖ κείλαηε ἕσο ἂλ ἐμέιζεηε· εἰζεξρόκελνη δὲ εἰο 

ηὴλ νἰθίαλ ἀζπάζαζζε αὐηὴλ ιέγνληεο· Δἰξήλε ηῷ νἴθῳ ηνύηῳ. Καὶ 

ἐὰλ κὲλ ᾗ ἡ νἰθία ἀμία, ἐιζέησ ἡ εἰξήλε ὑκῶλ ἐπ’ αὐηήλ, ἐὰλ δὲ κὴ ᾗ 

ἡ ἀμία, ἡ εἰξήλε ὑκῶλ πξὸο ὑκᾶο ἐπηζηξαθήησ. Οὐ γὰξ ὑκεῖο ἐζηε νἱ 

ιαινῦληεο, ἀιιὰ ηὸ Πλεῦκα ηνῦ παηξὸο ὑκῶλ, ηὸ ιαινῦλ ἐλ ὑκῖλ. 

Δόμα.Πάηεξ, Λόγε, Πλεύκα, Τξηάο ή έλ Μνλάδη, έμάιεηςνλ ηά 

πιήζε, ηώλ έκώλ εγθιεκάησλ. 

 

Καη λῦλ.Ταΐο ηεο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο, Έιεήκνλ, έμάιεηςνλ ηά 

πιήζε, ησλ έκώλ εγθιεκάησλ. 

Σηίρνο. Διεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

 

Ἦρνο β’. Όιελ απνζέκελνη. 
Παλαγία Γέζπνηλα, παξαθαινῦκέλ Σε ζῶζνλ, ἡκᾶο θαὶ θαηεύλαζνλ, 

ηῶλ παζῶλ ηὸλ ηάξαρνλ ηῇ Σῇ ράξηηη, δσξεὰλ δὸο ἡκῖλ, ἐθ πεγῆο 

δσήῤῥπηα, ηνῦ ἐιένπο Σνπ ηὰ λάκαηα, ηνῦ Ἰεζνῦ Φξηζηνῦ, ζείᾳ 

εὐδνθίᾳ Θεόλπκθε, ὅπσο δηὰ βίνπ, δνμάδνκελ ηὸ Ὄλνκα Αὐηνῦ, θαὶ 

Σὲ πηζηῶο καθαξίδνκελ, ηὴλ ἀεηκαθάξηζηνλ 

                 

                            ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Ἱεξέσλ δεήζεηο θαὶ ηῶλ πηζηῶλ ἱθεζίαο πξόζδεμαη Γέζπνηλα, Δἰθόλα 

Σνπ ηὴλ ζείαλ, ἐλ ηῷ ζεπηῷ λαῷ Σνπ, ἀζπαδόκελνη ςάιινκελ·  

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ναὸο ἔκςπρνο νὖζα ηνῦ ἐθ Σνῦ ζαξθσζέληνο ζείῳ βνπιήκαηη, 

Παξζέλε Θενηόθε, Λόγνπ Θενῦ γελλῆηνξ, ἐθδπζώπεη ᾧ ςάιινκελ· 

 ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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Σὸλ λαὸλ πεξηέπεη ηνῦ ιανῦ θθιεζία Μῆηεξ Θενῦ ἡκῶλ, ἐλ ηνύηῳ 

ηῷ ηεκέλεη, ηῶλ ζείσλ θεξπγκάησλ ἔλζα ὕκλνλ ἐμάδνκελ·  ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

λ ηῷ ζείῳ λαῷ Σνπ ὑκλσδίαλ πξνζδέρνπ ὡο ἄμηόλ ἐζηηλ, ἀεὶ Σὲ 

καθαξίδεη, ἅκα ηῇ παξαθιήζεη, πξὸο Φξηζηὸλ ᾧ πξνζάδνκελ·  ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

                

                                 ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 
Θενγελλῆηνξ, θαὶ ἀεηπάξζελε Κόξε, θεραξίησζαη ὑπὸ ηνῦ ςίζηνπ, 

Ὃλ ὑπεξπςνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Δὐινγεκέλε, ἐλ γπλαημὶ Θενηόθε, Ἣλ ὑκλνῦκελ ζηξαηηαὶ ηῶλ 

Ἀγγέισλ, Σὲ ὑπεξπςνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

 ἐλ Τξηάδη, Θεὸο ὁ θηίζαο ηὸλ θόζκνλ, πξννξῶλ Σε Παλαγία 

Παξζέλε, Μεηέξα Θενηόθνλ, γεξαίξεη εἰο αἰῶλαο. 

 

Τηκησηέξα, ηῶλ Φεξνπβὶκ ἀλπςώζεο, Σεξαθὶκ ἐλδνμνηέξα Παξζέλε, 

ὅζελ Σὲ ὑπεξπςνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

                      

                            ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
 Ἄγγεινο ηὸ Φαῖξε, ἐβόα Θενηόθε, ἡκεῖο δὲ Σὲ κεγαιύλνκελ 

πακκαθάξηζηε, ἐπηθαινύκελνη πάληεο ηὴλ Σὴλ βνήζεηαλ. 

 

Κιένο ηῶλ ξζνδόμσλ, ὡξάτζκα θαὶ δόμα, ηῆο θθιεζίαο ηὸ 

θαύρεκα θαὶ εἰθόληζκα, Σὲ δπζσπνῦκελ Παξζέλε θαὶ κεγαιύλνκελ. 

 

Οἰθηίξκνλα Υἱόλ Σνπ, αἰλνῦκελ εὐινγνῦκελ, θαὶ ζὺλ Παηξὶ 

πξνζθπλνῦκελ θαὶ Θείῳ Πλεύκαηη, Σὲ Θενκῆηνξ ηηκῶληεο θαὶ 

κεγαιύλνληεο. 

 

Νακάησλ Σνπ ηὰ ῥεῖζξα, ἔθρπζνλ Θενηόθε, θαὶ ἰαηξείαλ παξάζρνπ 

ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο, ἵλα ζπκθώλσο ἐλ πίζηεη Σὲ κεγαιύλνκελ. 
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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. 

, 

Ἄμηόλ ἐζηίλ Σνη ὡο ἀιεζῶο, ἄρξαληε Παξζέλε, Θενηόθε ἐιπὶο ἡκῶλ, 

ηὸλ καθαξηζκόλ Σνπ ἐλ ὕκλνηο ἀλακέιπεηλ, θαὶ δέεζηλ πξνζάγεηλ ἐλ 

ὥξαηο ζιίςεσλ. 

 

Ἄμηνλ θαὶ πάιηλ Μήηεξ Θενῦ, ηὴλ εὐραξηζηίαλ ἀλαγξάςαη Σνη 

πἱτθῶο, νἱ ἐλ ἀζζελείαηο, ἀλάγθαηο θαὶ θηλδύλνηο, ηὴλ ιύηξσζηλ 

εὑξόληεο ηῇ κεζηηείᾳ Σνπ. 

 

Παξάθιεζηλ δέμαη ὡο ἀγαζή, Μήηεξ ηνῦ Σσηῆξνο θαὶ ἡκῶλ ηῶλ 

ἁκαξησιῶλ, ὅπσο ἐπηβιέςῃο, δηδνῦζα πξνζηαζίαλ, ὡο ἄμηόλ ἐζηίλ 

Σνη θηιαλζξσπεύεζζαη. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σὸ Σξηζάγηνλ…. 

. 

θαί ηά Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Δόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί 

λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σύ 

γάξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ 

Σνπ  θαί  ηό  ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 



[49] 

 

Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ  πεξηζηάζεσλ· Σύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

                            

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                               Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάλησλ, ἡ ἐιπὶο ρξηζηηαλῶλ, ηῶλ ὑπὸ ηὴλ Σὴλ πξνζηαζίαλ, 

ηεινύλησλ Μῆηεξ Φξηζηνῦ, θαὶ ηὴλ κεζηηείαλ Σνπ, ἐθδερνκέλσλ 

ζεξκῶο, δὸο ἡκῖλ ζεῖνλ ἔιενο, θαὶ κὴ ἀπνῤῥίςεο, ἀπὸ ηνῦ πξνζώπνπ 

Σνπ, ηνὺο Σνὶ πξνζπίπηνληαο, Ἄμηόλ ἐζηη Παλαγία, ηὸ Σὲ ἀιεζῶο 

κεγαιύλεη, ηὴλ πνιιὰ πξὸο Κύξηνλ ἰζρύνπζαλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη …. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ …. 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 
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