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6 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ Όζηνλ 

Παηέξα εκώλ ηζώελ ηνλ Αηγύπηηνλ 

Πνίεκα Ἀλησλίνπ Μάξθνπ (2011). 

Κέληξνλ Ἁγηνινγηθῶλ Μειεηῶλ «Ὅζηνο πκεώλ ὁ Μεηαθξαζηήο». 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 

άξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηνλ ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Καί εζύο ςάιιεηαη ηεηξάθηο ἐμ’ πακνηβῆο, κεηά ηῶλ νἰθείσλ 

ζηίρσλ: 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ)  

 

Δἶηα ηά παξόληα Τξνπάξηα.  

                             Ἦρνο δ’. Ὁ ὑςσζείο. 
Τόλ ηῆο Αἰγύπηνπ ηῆο θιεηλῆο ηόλ πξνζηάηελ, δεῦηε θηιένξηνη ηά 

λῦλ ζπλειζόληεο, πλεπκαηηθνῖο ηνῖο ἄζκαζηλ κλήζσκελ θαηδξῶο· 

Σηζώελ ηόλ παλζαύκαζηνλ, ηῆο ἐξήκνπ ηό θάιινο, παξ’ αηνῦ 

αἰηνύκελνη ὀθιεκάησλ ηήλ ιύζηλ· ηῶλ ηηκῶλησλ ηνῦηνλ ειαβῶο 

θαί ηήλ ζεξκήλ ηνπ αἰηνπκέλσλ ἀληίιεςηλ. 

Γόμα. Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α’. Σόλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

(Πνίεκα Μνλαρνῦ Γεξαζίκνπ Μηθξαγηαλλαλίηνπ) 

Ἐθ παηδόο γεσξγήζαο δσήλ ηήλ θξείηηνλα, ηῶλ θαη’ αηῆο 

ἐλεπιήζζεο ζενπξγηθῶλ ἀγαζῶλ, ηῶλ Ἀγγέισλ κηκεηά, Σηζώε 

Ὅζηε· ὅζελ ὡο ἥιηνο ιακπξόο, ἀπαπγάδεηο ηειαπγῶο, ἐλ ὥξᾳ ηῆο 

Σῆο ἐμόδνπ· δεινπνηῶλ ηήλ Σήλ δόμαλ θαί θαηαιάκπσλ ηάο ςπράο 

ἡκῶλ. 

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ.  

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε.. 
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Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, … 

Δἶηα ςάιινκελ ἐμ πακνηβῆο, πξαείᾳ ηῇ θσλῇ θαί ἐλ ειαβείᾳ, ηόλ 

παξόληα Καλόλα, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο,  

ΣΗΣΩΖΣ ΥΜΝΖΣΘΩ Ο ΤΖΣ ΑΗΓΥΠΤΟΥ. ΑΝΤΩΝΗΟΥ. 

            ᾨδὴ α’. Ἦρνο πι. δ’. Ὁ Δἱξκόο. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Σηζώε ζπγρσξεύσλ ἐλ νξαλνῖο, Ἀγγέισλ ρνξείαηο, θαζηθέηεπε 

ἐθηελῶο, ἁκαξηεκάησλ δηδόλαη ηήλ ιύζηλ θαί πεηξαζκῶλ ηνῦ Βειίαξ 

ἀπάιιαμνλ. 

Ἰιύνο κε θάζαξνλ ηῆο ςπρῆο, Σηζώε Παηέξσλ ηῆο ἐξήκνπ 

Καζεγεηά, θαί πάζεο καλίαο ηνῦ Βειίαξ, ῥῦζαη κε, Πάηεξ, ζεξκῇ ηῇ 

πξεζβείᾳ Σνπ. 

Σσζῆλαη πνζνύληαο πάληαο ἡκᾶο, ηῶλ ηνῦ ἀιινηξίνπ ἐπηζέζεσλ 

πνλεξῶλ, ηαῖο Σαῖο ζενδέθηνηο πξεζβείαηο, ηαῖο πξόο Φξηζηόλ ηόλ 

Θεόλ ἐμαηηνύκεζα. 

                                     Θενηνθίνλ. 

Ὠξάτζκα πάλζεπηνλ θαί ηηκή Αἰγύπηνπ ηπγράλσλ, Ὅζηε Πάηεξ 

ἡκῶλ ζεπηέ, ζεζπέζηε ιεηκώλ ζείαο ἀγάπεο, ηῇ Θενκήηνξη ηάο 

ρείξαο Σνπ ἔθηεηλνλ 

                       ᾨδὴ γ’. Ὁ Δἱξκόο. Οὐξαλίαο ἀςίδνο. 
Ἡκαξηεθόησλ, ὦ Πάηεξ, ηνῦ Κπξίνπ ἐλώπηνλ, αἰηνύκεζα ἐιένπο 

πξεζβείαηο ηαῖο Σαῖο δεόκελνη· κή παύεηο Τνύηῳ ζεξκῶο πέξ ἡκῶλ 

εκελίδεηλ, ὅπσο ιπηξσζείεκελ δεηλῆο θνιάζεσο. 

Σηεθεθόξνο ἀλῆιζεο εἰο νξαλνύο, Ὅζηε, Σηζώε ἀζθεηῶλ πνθήηα, 

ζενεηδέζηαηε· δηό λῦλ πξέζβεπε, θαζηθεηεύσλ Κπξίῳ, βειῶλ ηῶλ 

ηνῦ ἀιάζηνξνο ἡκᾶο ιπηξώζαζζαη. 

Ὕδσξ βιῦζνλ κνη, Πάηεξ, ἐμ’ νξαλνῦ ηῇ πξεζβείᾳ Σνπ, ὅπσο 

θαηαζβέζε ηήλ θιόγαλ ἧλ θαηαθαίεη κε, ηῆο ἁκαξηίαο δεηλῶο θαί 

ηῆο ἐπεξρνκέλεο ππξί θαηαδίθεο κνπ θξηθηῆο πξνγεύζεσο. 
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                                        Θενηνθίνλ. 
Μνιπλζείο ἁκαξηίαηο θαί ῥππαξόο εξηζθόκελνο, ὡο ηό θαη’ εἰθόλα 

κνιύλαο πνιπεηδέζηαηα, ζπεύδσ ηῇ ζείᾳ Σνπ πξόο Σόλ Υἱόλ 

κεζηηείᾳ, ὅπσο θαζαξζήζνκαη θἀγώ ὁ πνιύθιαπζηνο. 

Γηάζσζνλ ηαῖο ηνῦ ζίνπ πξεζβείαηο Παληειεήκσλ, ὅηη πάληεο 

θαηόπηλ Σνῦ αηῷ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἔρνληα ηήλ πξόο Σέ 

παξξεζίαλ. 

‘Δπίβιεςνλ ἐπηθακπηόκελνο Θενηόθνπ θαί ηνῦ ζίνπ ηαῖο ιηηαῖο 

Οἰθηῆξκνλ, ἐθ’ ἡκᾶο ηνύο ἀζζελεῖο θαί ιύηξσζαη ηόλ ιαόλ Σνπ. 

                        Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

                          Ἦρνο β’. Σά ἄλσ δεηῶλ. 

Σηζώε ηῇ πξεζβείᾳ λῦλ πξνζπίπησκελ, νἱ ἐλ πόλνηο ςπρῆο θαί 

ζιίςεζη πάξρνληεο θαί δη’ αηνῦ αἰηνύκεζα ηό ηνῦ Κπξίνπ ἄκεηξνλ 

ἔιενο θαί ηήλ ηαρεῖαλ Τνύηνπ ζπλδξνκήλ θαί ηήλ βεβαίαλ Αηνῦ 

ἀληίιεςηλ. 

                   ᾨδὴ δ’. Ὁ Δἱξκόο. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἡκᾶο πάληεο, Σηζώε, ηνύο ηῇ ζθέπῃ Σνπ λῦλ ζπεύδνληαο, νξαλίνπ 

ραξᾶο θέξαζνλ, ὡο Παξαδείζνπ πνιίηεο γελόκελνο. 

Σπκπαζῶο ἐπηθιώκελνο, ηῇ αἰηήζη ηῶλ πηζηῶο δενκέλσλ Σνη, Σηζώε 

Πάηεξ, δίδνπ ἅπαζη, ραξάλ ηήλ ζείαλ θαί ἀλαθαίξεηνλ. 

Θεξαπείαο ἀμίσζνλ, ηόλ ζπληεηξηκκέλνλ, Πάηεξ, ἱθέηελ Σνπ, θαί 

εραῖο Σνπ ἐπαλάθεξσλ εἰο ηνῦ θάιινπο ηνῦ ἀξραίνπ ηήλ 

ηεξπλόηεηα. 

                                    Θενηνθίνλ. 
Ὡξαΐζαο ηῷ ηόθῳ Σνπ, γέλνο ηῶλ ἀλζξώπσλ, Μῆηεξ Ἀπείξαλδξε, 

Παξαδείζνπ ηήλ θαηνίθεζηλ, ηῇ Σῇ κεζηηείᾳ ἡκᾶο ἀμίσζνλ. 

                     ᾨδὴ ε’. Ὁ Δἱξκόο. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὄλησο καληθῶο ηόλ Σόλ Κύξηνλ ἠγάπεζαο, ὥζπεξ γλήζηνο ἐξαζηήο 

καληθόο, δηό ἐλ ἐξήκῳ ηήλ Σήλ λεόηεηα ἠλάισζαο. 

Τεῖρνο ἀῤῥαγέο ηῶλ ηηκώλησλ Σε, Ἀμηάγαζηε, ἐπνθζείο, Αἰγύπηνπ 

γόλνο ὁ ιακπξόο, θαί ἀξεηῶλ ζενεηδῶλ ζεῖνλ ἐθζθξάγηζκα. 
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Ἡκῶλ ηῶλ εζεβῶο γεξαηξόλησλ ηήλ ἀνίδεκνλ θαί ζεπηήλ Σνπ 

κλήκελ, Πάηεξ ἀγαζέ, κή ἐπηιάζνπ Σαῖο πξόο Κύξηνλ δεήζεζη. 

                                         Θενηνθίνλ. 

Σύ Μήηεξ Θενῦ ἀλεδείρζεο, ζεία Γέζπνηλα, δηό πάλησλ ἡκῶλ πέιεηο 

ὁδεγόο θαί κεζήηξηα πξόο Κύξηνλ θαί πξόκαρνο. 

                              ᾨδὴ ζη’. Ὁ Δἱξκόο. Σήλ δέεζηλ. 

Ἀιέμαλδξνλ ἐλ ηῷ ηάθῳ ὡο εἶδεο, ἐθηινζόθεζαο ἐπί ηνῦ ηῆο δσῆο 

πξνζθαίξνπ, δηό Σηζώε κεγάισο ἀλαθξάδεηο, ἁκαξησιόο ἐζηηλ 

νὗηνο ἤ δίθαηνο, ζηξαηηώηεο ἤ κήπσο Βαζηιεύο, πάκπησρνο πέλεο ἤ 

θάπνηε πινύζηνο. 

Ἰάηξεπζνλ ηά ηῆο ςπρῆο κνπ ηξαύκαηα, ηαῖο Σαῖο ιηηαῖο Σηζώε πξόο 

ηόλ Λόγνλ· θαί ἐθ παζῶλ θαί κνιπζκάησλ ἰιύνο θαί βδειπξῶλ κε 

ἀπάιιαμνλ πξάμεσλ· θαί δπζσδείαο ηῆο ἐκῆο θαί Παξαθιήηνπ 

εσδίαλ παξάζρνπ κνη. 

Γεζόκελνη Σνί ηά λῦλ πξνζηξέρνκελ, ὡο ἐλ πεγῇ ζενπεηζῶλ 

αἰηεκάησλ, θαί Σύ δεόκεζα, Πάηεξ, κή παύεο, πέξ ἡκῶλ ἱθεηεύεηλ 

ηόλ Κηίζαληα· ἵλα ἐπνκβξίζε γιπθαζκόλ θαί ἀζαλάηνπ δσῆο ζεῖα 

λάκαηα. 

                                         Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦκελ Σε θαί εινγνῦκελ, Γέζπνηλα, θαί αἰηνύκεζα ιηηάο Σνπ 

ηάο ἁγίαο· ἵλα παζῶλ θαί θηλδύλσλ ῥπζζῶκελ θαί πξόο ηήλ ἄλσ 

δσήλ θαηαληήζσκελ· ἔλζα ραξά ἀιεζηλή, ἐλ ηῷ θσηί ηνῦ Υἱνῦ Σνπ 

ηό ἀλέζπεξνλ 

Γηάζσζνλ ηαῖο ηνῦ ζίνπ πξεζβείαηο Παληειεήκσλ, ὅηη πάληεο 

θαηόπηλ Σνῦ αηῷ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἔρνληα ηήλ πξόο Σέ 

παξξεζίαλ. 

Ἐπίβιεςνλ ἐπηθακπηόκελνο Θενηόθνπ θαί ηνῦ ζίνπ ηαῖο ιηηαῖο 

Οἰθηῆξκνλ, ἐθ’ ἡκᾶο ηνύο ἀζζελεῖο θαί ιύηξσζαη ηόλ ιαόλ Σνπ. 
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                       Ἦρνο β’. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Μεζηηείᾳ ηῆο Μεηξόο Σνπ, Πνιπέιεε, ἱθεζίαηο ηνῦ ζίνπ θαί 

δεήζεζη, ηῷ Σῷ ιαῷ ἐπίβιεςνλ θαί ζῶζνλ ἡκᾶο· ἡκάξηνκέλ Σνη, 

Ἀγαζέ, θαί παξνξγίδνκελ ἀεί, ηήλ Σήλ ἀγαζόηεηα· δέρνπ ηήλ 

κεζηηείαλ ηῆο ἀρξάληνπ Μεηξόο Σνπ, ἐπηθακπηόκελνο, Σσηήξ, 

Αηῆο ηαῖο δεήζεζη. 

Καί εζύο ηό Πξνθείκελνλ. 

Τίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ ζίνπ Αηνῦ. 

Σηίρ. Μαθάξηνο ἀλήξ ὁ θνβνύκελνο ηόλ Κύξηνλ. 

Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ ἁγίνπ Δὐαγγειίνπ,  

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο. Πάληα κνη παξεδόζε πό ηνῦ 

Παηξόο κνπ θαί νδείο ἐπηγηλώζθεη ηόλ Υἱόλ, εἰκή ὁ Παηήξ. Οδέ 

ηόλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη, εἰκή ὁ Υἱόο θαί ὧ ἐάλ βνύιεηαη ὁ Υἱόο 

ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο θαί πεθνξηηζκέλνη, 

θἀγώ ἀλαπαύζσ κᾶο. Ἄξαηε ηόλ δπγόλ κνπ ἐθ κᾶο θαί κάζεηε ἀπ’ 

ἐκνῦ, ὅηη πξᾶνο εἰκί θαί ηαπεηλόο ηῇ θαξδίᾳ, εξήζεηε ἀλάπαπζηλ 

ηαῖο ςπραῖο κῶλ.  γάξ δπγόο κνπ ρξεζηόο θαί ηό θνξηίνλ κνπ 

ἐιαθξόλ ἐζηη. 

Γόμα. Σηζώε ηαῖο πξεζβείαηο, ιηηαῖο ηε, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηά 

πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηά 

πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο νπ θαί 

θαηά ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ νπ ἐμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Γεῦηε ηόλ Σηζώελ λῦλ, ηόλ ηῆο ἐξήκνπ πνιίηελ, ἐλ ὕκλνηο 

ηηκήζσκελ, νἱ αηῷ πξνζπίπηνληεο κεηά πίζηεσο. Τῷ Θεῶ νὗηνο 

γάξ, πέξ ιανῦ ἅπαληνο, κεηά δέζεσο πξνζδέεηαη, ἐπηθαινύκελνο 

ἐθ’ ἡκᾶο Κπξίνπ ηό ἔιενο· θαί Τνύηνπ ηήλ ζσηήξηνλ ἐπί ηνῖο 

δενκέλνηο βνήζεηαλ· ραῖξε βνῶληεο, δνρεῖνλ ηνῦ Κπξίνπ ἐθιεθηόλ 

θαί ηῆο Αηνῦ παξαηάμεσο ζηξαηηῶηα ηίκηε. 
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                  ᾨδὴ δ’. Ὁ Δἱξκόο. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Πεξίζσδε ηνύο πίζηεη πξνζπίπηνληαο Σηζώε ηῇ Σῇ πξεζβείᾳ θαί 

ράξηηη, Ὅζηε· Φξηζηῶ γάξ βαζηιεύεηο, ἐλ δόμῃ Παξαδείζνπ, δηό 

ἀλαθξάδσκελ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ Θεόο εινγεηόο εἶ. 

Τήλ δέεζηλ κνπ δέρνπ, ὥζπεξ ζπζίαλ, Πάηεξ, θαί ὡο εῶδεο 

ηεξπλόλ ηε ζπκίακα· παζῶλ δέ ἀθαζάξησλ κάθξπλνλ δπζσδίαλ ἀπό 

ηνῦ δνύινπ Σνπ ςάιινληνο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ Θεόο εινγεηόο 

εἶ. 

 Κύξηνο ηῶλ πάλησλ, ἐδέρζε καξηπξίνπ ηήλ πξόζεζηλ Σηζώε ηῆο 

ςπρῆο· Παηξόο ηνῦ πακκεγίζηνπ ἐλ ἀζθεηαῖο Παηξᾶζη, δηό 

ἐθβνῶκελ Αηῶ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ Θεόο εινγεηόο εἶ. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Ὕκλνλ Σνί Θενηόθε, λαέ ηνῦ Εσνδόηνπ, πξνζθέξνκελ ἐληόλσο 

θξαπγάδνληεο· πύιελ ηῆο κεηαλνίαο πάλνημνλ, Παξζέλε, ηνῖο βνῶζη 

ηῶ ηόθῳ Σνπ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ Θεόο εινγεηόο εἶ. 

            ᾨδὴ ε’. Ὁ Δἱξκόο. Σόλ Βαζηιέα ηῶλ νὐξαλῶλ. 

Ἀλαλενῦκαη, θαζνξῶλ Σνύο ἀγῶλαο, ζεῖε Σηζώε, πέκεηλαο γάξ 

ζιίςεηο ἐλ ηῆ ἐξήκῳ, δηά Φξηζηόλ ηόλ Κηίζηελ. 

Νίθαο, ὦ Πάηεξ, ηνῖο Σέ ηηκῶζη ἐθ πόζνπ, ρνξήγεη Σαῖο πξεζβείαηο 

πξόο ηόλ Λόγνλ, Ὅλ πεξπςνῦκελ εἰο πάληαο ηνύο αἰῶλαο. 

                                   Θενηνθίνλ. 
Τηκησηέξα ηῶλ Φεξνπβείκ πάξρεηο θαί ἐλδνμσηέξα ηῶλ Σεξαθείκ, 

Μαξία, ὡο ηνῦ Κπξίνπ Θενῦ ἡκῶλ Μεηέξα. 

                   ᾨδὴ ζ’. Ὁ Δἱξκόο. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
Ὡξάτζκα ἐξήκνπ θαί ἄλζνο ἐξεκίαο, δη’ ἐγθξαηείαο ἐθάλεο, 

καθάξηε, Σηζώε πάηεξ ἀγαζέ, θαί κνλαδόλησλ ηύπνο θαί πόδεηγκα. 

Ναόο ηνῦ Παξαθιήηνπ, δη’ ἀζθήζεσο ἐγέλνπ, θαί ἀξεηῶλ 

θαηαγώγηνλ, Ὅζηε, ὡο Ἀλησλίνπ κηκεηήο θαί Παρσκίνπ ηνῦ ζείνπ 

ζπλέθδεκνο. 

Ἰζρύεη Παξαθιήηνπ Σηζώε ἐγεγόλεηο, πεηξαδνκέλσλ ἀιείπηεο θαί 

κέγαο θσζηήξ, ηῶλ ἐλ Αἰγύπηῳ Παηέξσλ, δηό ηηκῶκελ Σε. 



[58] 

 

κόηξνπνο ζίσλ πέιεηο, Σηζώε Πάηεξ, θαί ἀζθεηῶλ ζπλνδίηεο, 

Φξηζηνῦ κηκεηήο, θαί κνλαδόλησλ θνζκήησξ θαί ἐγθαιιώπηζκα. 

                                     Θενηνθίνλ. 
Ὑκλνῦκελ, Θενηόθε, ηό θάιινο ηῆο Σῆο δόμεο θαί ηόλ ἐθ Σνῦ 

γελλεζέληα δνμάδνκελ θαί ζύλ Ἁγίσλ ρνξείαηο Σέ κεγαιύλνκελ. 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί  παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαί  ἐλδνμνηέξαλ  ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ· ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ  ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Σηζώελ ηόλ κέγαλ ἐλ ἀζθεηαῖο, γόλνλ ηῆο Αἰγύπηνπ θαί ἐξήκνπ 

ἄλζνο ηεξπλόλ, ηηκήζσκελ πάληεο ἐλ ὕκλνηο εινγνῦληεο, αηνῦ ηήλ 

ζείαλ κλήκελ θαί παλππέξηηκνλ. 

Ὡο εἶδελ Ἀιεμάλδξνπ ηύκβνλ, ζνξόλ ὀζηῶλ γεγπκλσκέλσλ πάζεο 

δόμεο ηε θαί ηηκῆο, ηά πάληα καηαηόηεο, Σηζώεο ἀλεβόα, πινύζηνο 

ἔζηηλ νὕηνο ἤ πέλεο πάκπησρνο; 

Ἐλ ηάθῳ θαηαθείκελνλ ζεσξῶλ, Ἀιέμαλδξνλ ηόλ Μέγαλ, ηόλ ηνῦ 

θόζκνπ θαηαθηεηήλ, ζαλάηνπ κπζηήξηνλ ἐλ ιύπῃ θαηαλνῶλ Σηζώεο 

ἐζηέλαδε. 

Τό Μεγαιπλάξηνλ ηνῦ Ἁγίνπ ηνῦ Νανῦ ἤ ηῆο ἡκέξαο. Καί θιείνκελ 

κεηά ηνῦ 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

 

ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ. 

θαί ηά Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 



[59] 

 

 

Γόμα. 
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. 

Καί λῦλ. 
Τῆο εζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

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

                       Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α’. 

                         Σόλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ.  

Ἐθ παηδόο γεσξγήζαο δσήλ ηήλ θξείηηνλα, ηῶλ θαη’ αηῆο 

ἐλεπιήζζεο ζενπξγηθῶλ ἀγαζῶλ, ηῶλ Ἀγγέισλ κηκεηά, Σηζώε 

Ὅζηε· ὅζελ ὡο ἥιηνο ιακπξόο, ἀπαπγάδεηο ηειαπγῶο, ἐλ ὥξᾳ ηῆο 

Σῆο ἐμόδνπ· δεινπνηῶλ ηήλ Σήλ δόμαλ θαί θαηαιάκπσλ ηάο ςπράο 

ἡκῶλ. 

                                   40 Κύξηε ειέεζνλ 

                              Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  

Γεῦηε ηόλ Σηζώελ ηό ζεπηόλ, ηῶλ ἐθ ηῆο ἐξήκνπ Παηέξσλ, πάληεο 

ηηκήζσκελ, ὁκνῦ Ἀλησλίῳ ηε, ζύλ Μαθαξίῳ ὁκνῦ Παρσκίῳ θαί 

εἴπσκελ αηνῖο κεισδνῦληεο· ραίξεηε ηξηζόιβηνη Τξηάδνο πξόκαρνη, 

Παηέξεο, Ἐθθιεζίαο θσζηῆξεο θαί ἡκῶλ πξνζηάηαη ἐλ ἀλάγθαηο, 

πάλησλ ηε ξζνδόμσλ νἱ ἀκύληνξεο. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

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

κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 
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