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15 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ 

Τπεξαγίαλ Θενηόθνλ ηελ Ιεξνζνιπκίηηζζαλ 

Πνίεκα Γξos Υαξαιάκπνπο Μ. Μπνύζηα 

Μ. Τκλνγξάθνπ ηεο ησλ Αιεμαλδξέσλ Δθθιεζίαο 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

                Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

           Ἀκήλ. 

Ο ΡΜΒ’ (142) Φαικόο... 
Κφνζε εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο, … 

: 

Θευξ Κφνζμξ ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ, εθμβδιέκμξ ὁ ἐνπυιεκμξ ἐκ 

ὀκυιαηζ Κονίμο(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

Εἶηα ηά Τνμπάνζα.  

                      Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 
Τμῦξ πνμζηοκμῦκηαξ ζῆκ ἀβίακ εἰηυκα ηῆκ άπεζνυηεοηημκ, Ἀβκῇ 

Θεμηυηε, ἐκ ηῷ πακζέπηῳ ηάθῳ ζμο ἐκ Γεεζδιακή ζηέπε ηαί 

δζάζῳγε, ηῶκ Ἱενμζμθφιςκ ζέικςια, ηαηχζεςκ, ἀηδδίαξ, 

ῥᾳζηχκδξ ηαί παιαζγήθςκ ἅπακηαξ παεῶκ, ἴκα ζε πυεῳ ροπῆξ 

ιεβαθφκςιεκ. 

                                   Γόμα. Καί λῦλ.  
Ο ζζςπήζςιεκ πυηε Θεμηυηε, …. 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

θέδζυκ ιε, ὁ Θευξ, ….. 

Εἶηα ὁ Κακχκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ 

«Ίενμζμθοιίηζζζα Θεμηυηε, αμήεεζ ιμὶ. X.» 

              ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Ἱηακῶζμκ πάκηαξ ημφξ εζεαεῖξ ημτ ὄθεςξ ηάπμξ, Θεμηυηε, ηήκ 

ηεθαθήκ ζοκηνῖραζ πηενκίγμκημξ ηυ βέκμξ ηῶκ πμσηῶκ, 

Ίενμζμθοιίηζζζα. 
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πίαθερμκ, Μῆηεν, ἐλ μνακμῦ ηαί ἴδε ημφξ πυεῳ πνμζηοκμῦκηαξ 

ηήκ ζήκ ιμνθήκ, ηήκ ἄκεο πεζνυξ ἱζημνδεεῖζακ ανμηείμο, ὦ 

Ίενμζμθοιίηζζζα. 

Ῥακίδαξ δαηνφςκ ιμο ζῶκ επῶκ ἀπυζιδλμκ ιάηηνῳ, εζοιπάεδηε 

Μανζάι, ημφ ζπεφδμκημξ πάνζηζ ζμο εεῖα ηῆ ιδηνζηή, 

Ίενμζμθοιίηζζζα. 

Ονάκςζμκ θνυκδια ηῶκ πζζηῶκ πμεεῖκ  ηά ἐκ πυθῳ δζαιέκμκηα 

ἀηθζκῶξ, ηαί κέηνςζμκ θμβζζιμφξ ἀηάηημοξ ζῶκ ἱηεηῶκ, 

Ίενμζμθοιίηζζζα. 

                       ᾨδή γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Σήκ εἰηυκα ηαηεῖδε, Ταηζακή, Δέζπμζκα, ἔηπθδηημξ θςηί 

δφβαζιέκδκ, ὦ λέκμο εαφιαημξ, ἔκ ηῷ ηεθθίῳ αηῆξ ἄκεο 

πνςζηῆνμξ πνςζεεῖζακ πμσημῦ, Μδηνυεεε, ηυζιμο αμήεεζα. 

Ὄθαμξ πέθεζ καμῦ ζμο ημτ ἱενμῦ ηάθμο ζμο ηυ ἀπεζνμπμίδημκ, 

Μῆηεν, εεῖμκ ζμο ἔηηοπμκ, ὅ πνμζηοκμῦκηεξ πζζηῶξ άκααμχιεκ• 

αμήεεζ ζέ ημῖξ ιαηανίγμοζζκ ἔκ αίμο ηθφδςζζ. 

Λῦζμκ ηῆξ ἐιπαεείαξ ζῶκ ἱηεηῶκ γυθςζζκ ηαί εἰνήκδκ ηῆ ηηθδζία 

δχνδζαζ, Δέζπμζκα, σκα ζέ πάκηεξ έκί ζηυιαηζ ἀκεοθδιῶιεκ ηαί 

ιμνθήκ ζμο ἄπνακημκ ηαηαζπαγχιεεα. 

Ὑπενφικδηε Μῆηεν, Γεεζδιακήξ ζέικςια, ζμτ ηήκ άπεζνυηεοηημκ 

ὄκηςξ ηαηαζπαγυιεκμζ ιμνθήκ αμῷιεκ ηνακχξ• θακέ 

Ἱενμζμθφιςκ, ηήκ ἡιῶκ ζημηυιαζκακ δίςλμκ εθίρεςκ. 

Εἰνήκεοζμκ γςήκ ζῶκ δμοθῶκ ηαί ζφκηνζρμκ πμθειίμοξ ηαῖξ 

πνεζαείαζξ ζμο πνυξ ηυκ ζυκ Υἱυκ ηυκ εζνήκανπμκ, ἀηέζημν ζεική 

Ἱενμζμθφιςκ. 

πίαθερμκ ἔκ ειεκείᾳ, πακφικδηε Θεμηυηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ παθεπήκ 

ημῦ ζχιαημξ ηαηῶζζκ ηαί ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηυ ἄθβμξ. 
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                            Ἦρνο β’. Πξεζβεῖα ζεξκῇ. 
Λζηαῖξ ζμο εενιαῖξ, Ίενμζμθοιίηζζζα, πζζηῶκ μἵ πμνμί ἕηάζημηε 

πνμζθεφβμκηεξ εθααῶξ ηναοβάγμιεκ• πνυξ Θεμῦ αἶκμκ πεΐναξ 

ἀκφρςζμκ ήιχκ ζήκ άπεζνυηεοηημκ ιμνθήκ πζζηῶξ 

πνμζηοκμφκηςκ, Μῆηεν ἄπνακηε. 

                              ᾨδή δ´. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Μδηνμπάνεεκε Δέζπμζκα, ηάθῳ ἔκ πακζέπηῳ ζμο ἀζπαγυιεκμζ, 

Ἱενμζμθφιςκ ηθεῖζια, ζήκ εἰηυκα πάνζημξ πθδνμφιεεα. 

Ἰενμζμθοιίηζζζα, Πακαβίμο Τάθμο ηήκ ἀδεθθυηδηα, Θενιμπφθαξ 

ηήκ θοθάηημοζακ πίζηεςξ ἐκίζποε ηαί ηνάηοκε. 

Τῆκ εἰηυκα ζμο, ἄπνακηε, ηήκ ἀπεζνμπμίδημκ ηαί πακεαφιαζημκ 

πνμζηοκμῦκηεξ ἀπμθαφμιεκ πθμφημο δςνεῶκ ηῆξ ζοιπαεείαξ ζμο. 

Ἰαιάηςκ ἤ πάνζξ ζμο πμηαιυξ ἀζηείνεοημξ ὤθεδ ἅπαζζκ, ὦ 

Ίενμζμθοιίηζζζα, ἀθβεζκῶξ κμζμῦζζ, πανζηυανοηε. 

                                 ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σηήνζλμκ ήιάξ ἔκ ηῆ πίζηεζ ααηηδνία ζμο πνμζεοπῶκ πνυξ ηυκ Υἱυκ 

ζμο ηαί Θευκ ημφξ ικμῦκηαξ ζε, Ἰενμζμθοιίηζζζα. 

Σηέρμκ ημφξ πζζηῶξ πνμζηοκμῦκηαξ ζμο ηυ ἔηηοπμκ ηυ ζεπηυκ 

ἀθεάνηῳ ζηέθεζ, μνακῶκ Βαζζθίξ ηθεζκῇ, Ἰενμζμθοιίηζζζα. 

Ἄκςεεκ ἡιῖκ θῶξ, Ἰενμζμθοιίηζζζα, ἐβνδβυνζεςξ ηαηάπειρμκ 

ηαπφ ημῖξ ἔκ γυθῳ ἀηδδίαξ, θεῦ, ηαεεφδμοζζ. 

Θναῦζμκ ημφξ δεζιμφξ ἁιανηίαξ ιμο ηαί ἕθηοζμκ ηυκ ζυκ 

πνυζθοβα πνυξ δυιμοξ μνακῶκ, εεμηίιδηε Ίενμζμθοιίηζζζα. 

                              ᾨδή ο´. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

πάημοζμκ ηῆξ θςκῆξ δεήζεςξ ηῶκ πζζηῶξ ἀζπαγμιέκςκ εἰηυκα 

ζήκ άπεζνυηεοηημκ, Θεμβεκκήημν, Ταηζακήκ ἤ ζή εέα εθνακμῦζα 

ηῆ θεθμοζιέκδ ἀζηναπαῖξ εεσηαῖξ, Ίενμζμθοιίηζζζα. 

Οὕξ ἅπαζζ ηάπζζηα εήημμκ ηθῖκμκ ημῖξ ἐπζγδημῦζζ ζήκ πάνζκ ηαί 

ζήκ ἀκηίθδρζκ ηαί πνμζηαζίακ, Μῆηεν Θεμῦ, Πασζίμο ἀβθάσζια ημῦ 

’Ἀεςκίημο κεαοβμῦξ ἀζηδημῦ, Ίενμζμθοιίηζζζα. 
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Τῷ ἄνηῳ ιε ζῶκ επῶκ δζάενερμκ ηυκ πεκυιεκμκ μἰηέηδκ ζμο, 

Μῆηεν, ἤ ηῶκ πζζηῶκ μἰημκυιμξ ὀλείᾳ ηαί ηῶκ πνμζθφβςκ ζμο 

δζαπεζνίζηνζα, ζμτ ηάθμο ἔκ Γεεζδιακή εδζαονέ, Ίενμζμθοιίηζζζα. 

 

δήβδζμκ πάκηςκ δζααήιαηα πνυξ θεζιῶκαξ ἀθεανζίαξ 

πακηένπκμοξ ημφξ πνμζηοκμῦκηαξ ιμνθήκ ζμο, Πανεέκε, ηήκ 

ἱθανάκ, Ίενμζμθοιίηζζζα, ὀιανμαθοημῦζακ ημῖξ πζζημῖξ ημῦ Υἱμῦ 

ζμο ηυ ἄιεηνμκ ἔθεμξ. 

Εἰνήκεοζμκ γςήκ ζῶκ δμφθςκ ηαί ζφκηνζρμκ πμθειίμοξ ηαῖξ 

πνεζαείαζξ ζμο πνυξ ηυκ ζυκ Υἱυκ ηυκ εζνήκανπμκ, ἀηέζημν ζεική 

Ἱενμζμθφιςκ. 

Ἄπνακηε, ἤ δζά θυβμο ηυκ Λυβμκ ἀκενιδκεφηςξ ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα, δοζχπδζμκ ὦξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

                        Ἦρνο β’. Σνῖο ηῶλ αίκάησλ ζνπ. 
Τήκ άπεζνυηεοηημκ εείακ εἰηυκα ζμο, πενζηθεέξ Ίενμζμθοιίηζζζα, 

δζαημζιμῦζακ ηυκ πάκζεπημκ ηάθμκ ζμο πακεοθααῶξ μἱ πζζημί 

ἀζπαγυιεκμζ πάνζκ ηήκ ζήκ δαρζθῶξ ἐηδεπυιεεα. 

Πνμηείιεκμκ. 

Μκδζεήζμιαζ ημῦ ὀκυιαημξ Σμο ἔκ πάζῃ βεκεά ηαί βεκεά. 

Σηίπμξ. Τυ πνυζςπμκ ζμο θζηακεφζμοζζκ μἵ πθμφζζμζ ημῦ θαμῦ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθάλ.(Κεθ. α 39-49, 56). 

Ἔκ ηαῖξ ἡιέναζξ ἐηείκαζξ, ἀκαζηᾶζα Μανζάι ἐπμνεφεδ εἰξ ηήκ 

ὀνεζκήκ ιεηά ζπμοδῆξ εἰξ πυθζκ Ἰμφδα, ηαί εἰζῆθεεκ εἰξ ηυκ μἶημκ 

Ζαπανίμο ηαί ἠζπάζαημ ηήκ Εθζζάαεη. Καί ἐβέκεημ ὦξ ἤημοζεκ ἤ 

Εθζζάαεη ηυκ ἀζπαζιυκ ηῆξ Μανίαξ, ἐζηίνηδζε ηυ ανέθμξ ἔκ ηῆ 

ημζθία αοηήξ• ηαί ἐπθήζεδ Πκεφιαημξ ἀβίμο ἤ Εθζζάαεη ηαί 

ἀκεθχκδζε θςκή ιεβάθδ ηαί εζπεκ• εφθμβδιέκδ ζφ ἔκ βοκαζλί ηαί 

εθμβδιέκμξ ὅ ηανπυξ ηῆξ ημζθίαξ ζμο. Καί πυεεκ ιμζ ημῦημ ἳκα 

ἔθεῃ ἤ ιήηδν ημφ Κονίμο ιμο πνυξ ιε; ’Ἰδμφ βάν ὦξ ἐβέκεημ ἤ 

θςκή ημφ ἀζπαζιμῦ ζμο εἰξ ηά ὦηα ιμο, ἐζηίνηδζε ηυ ανέθμξ ἔκ 

ἀβαθθζάζεζ ἔκ ηῆ ημζθία ιμο. Καί ιαηανία ἤ πζζηεφζαζα ὅηζ ἔζηαζ 

ηεθείςζζξ ημῖξ θεθαθδιέκμζξ αφηή πανά Κονίμο. Καί εἶπε Μανζάι• 

ιεβαθφκεζ ἤ ροπή ιμο ηυκ Κφνζμκ ηαί ήβαθθίαζε ηυ πκεῦια ιμο ἐπί 
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ηῷ Θεῶ ηῷ ζςηῆνζ ιμο, ὅηζ ἐπέαθερεκ ἐπί ηήκ ηαπείκςζζκ ηῆξ 

δμφθδξ αφημφ. Ἰδμφ βάν ἀπυ ημῦ κῦκ ιαηανζμῦζζ ιε πάζαζ αἵ βεκεαί• 

ὅηζ ἐπμίδζε ιμζ ιεβαθεία ὅ δοκαηυξ ηαί ἅβζμκ ηυ ὄκμια αφημφ. 

Ἔιεζκε δέ Μανζάι ζφκ αφηή χζεί ιήκαξ ηνεῖξ ηαί πέζηνερεκ εἰξ 

ηυκ μἶημκ αφηήξ. 

 

Γόμα.Ταῖξ ηῆξ Θεμηυημο, ηῆξ Γεεζδιακδηίζζδξ, πνεζαείαζξ, 

θεῆιμκ, ῥῦζαζ αθάαδξ ιε πθάκμο. 

Καί λῦλ.Ταῖξ ηῆξ Θεμηυημο πνεζαείαζξ, θεῆιμκ, έλάθεζρμκ ηά 

πθήεῃ ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  

Σήκ ἀπεζνμπμίδημκ ηαί πακαβίακ εἰηυκα, ηήκ ημζιμῦζακ ηάθμκ ζμο 

ηυκ ζεπηυκ, Πακηάκαζζα, ἀζπαγυιεκμζ εθααῶξ ηνάγμιεκ• 

Κεπανζηςιέκδ, ὦ Ίενμζμθοιίηζζζα, ὦξ πάθαζ δὔθνακαξ ηήκ 

Ταηζακήκ ηαηζδμῦζακ ζε ιμκάζηνζακ πονζεφιαζζ πενζδοβαζιέκδκ 

ηαί πάνζηζ παναπεεῖζακ εεία άθνάζηςξ ἔκ ηεθθίῳ ηῷ αηῆξ μτης 

ηάιε πενζαφβαζμκ θέββεζ πνμζηαζίαξ ζμο. 

                        ᾨδὴ δ’. Οἵ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Καη’ ἐπενῶκ ἀμνάηςκ κίηαξ δίδμο, Πανεέκε, ημῖξ ζμί πνμζθεφβμοζζ 

ηαί πυεῳ ζήκ εἰηυκα ηήκ Ἱενμζμθφιςκ εείακ ηθῆζζκ ηαηέπμοζακ 

ἀζπαγμιέκμζξ πζζηῶξ, Κονία Θεμηυηε. 

Εζοιπάεδηε Μῆηεν, ζςθνμζφκδξ πολία ἡιᾶξ άκέδεζλμκ ημφξ ζέ 

ικμθμβμῦκηαξ ἑηάζημηε ηαί πυεῳ ἐηγδημῦκηαξ ηήκ πάνζκ ζμο, ἶκα 

ημτ αίμο ζμθῶξ ἀκφζςιεκ ηήκ ηνίαμκ. 

Βάενμκ ηῆξ πανεεκίαξ, Πακαβία Πανεέκε, ημφξ ηαηαθεφβμκηαξ ηῆ 

πακζεεκεΐ ζμο ζηέπδ ἁβκείαξ ιονμεήηαξ ἡδοπκεφζημοξ άκάδεζλμκ 

δζχημοζα ηῶκ παεῶκ ἡιῶκ ηήκ δοζςδίακ. 

Ὅνιμκ πεζιαγμιέκςκ ἔκ εαθάζζῃ ημτ αίμο ἀεί ζε ἔβκςιεκ, ηῶκ 

Ἱενμζμθφιςκ ἐπχκοιε Πανεέκε• ὅεεκ πυεῳ αμῷιεκ ζυκ 

ηαηάπαοζμκ ηῶκ παεῶκ ηάξ ηνζηοιίαξ, Μῆηεν. 
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                              ᾨδὴ ἡ’. Σόλ Βαζηιέα. 

Ἠ ἔκ ηαῖξ θφπαζξ πζζηῶκ πμνεία, Πανεέκε, ηῆ ζῇ πάνζηζ ζπεφδμοζα 

ηνάγεζ• δεῖλμκ ιμζ ἀθάημο πανάξ ζηδκάξ, Πανεέκε. 

Θεμβεκκδημν, παῦζμκ ῥμάξ ηῶκ δαηνφςκ μἰηεηῶκ ζμο πζζηῶξ 

πνμζηοκμφκηςκ ζήκ ιμνθήκ ἔκ ηάθῳ Γεεζδιακή ζεπηῷ ζμο. 

Ἔκ ηαῖξ ἀκάβηαζξ ζέ μἰημκυιμκ βζβκχζης ηαί ἰάηεζνακ ἔκ 

ἀζεεκείαζξ παθεπαῖξ ὅ πνυζθολ ηῆξ πάνζημξ ζμο, Μῆηεν. 

Ἱθάζεδηζ ιμζ ηῷ πνμζηοκμῦκηζ ιμνθήκ ζμο, ἤκ ανμηῶκ μφη 

ἐπάναλε, Μῆηεν, πείν, εφθμβδιέκδ, Γεεζδιακήξ ημζιῆημν. 

                        ᾨδὴ ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μεηυπμοξ άεακάηςκ άβαεχκ ζμφξ δμφθμοξ, Μῆηεν Θεμῦ, 

Ίενμζμθοιίηζζζα, ημφξ πνμζηοκμῦκηαξ εἰηυκα ηήκ ζήκ ἀκάδεζλμκ. 

Οδυθςξ ἀκακεφςκ ζπέζεςξ ημῦ πθάκμο ζήκ ιδηνζηήκ, 

Ίενμζμθοιίηζζζα, αἰημῦιαζ πάνζκ ηαί ηνάγς• θῦζμκ ιμο πχνςζζκ. 

Ἰάηνεοζμκ πθδβάξ ιμο ημτ ηναοιαηζζεέκημξ κυμξ ἐπενμῦ, 

Ίενμζμθοιίηζζζα, ἀπάηῃ ηνάγς ὅ ηάθαξ δμῦθμξ ζήξ πάνζημξ. 

Φανάξ ἀζηαζζάζημο πνυλεκε, Πανεέκε, ηῶκ εζεαῶκ, 

Ἰενμζμθοιίηζζζα, ηῶκ θοπδνῶκ ζῶκ πνμζθφβςκ ἀπθφκ ἐηδίςλμκ. 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηήκ Θεμηυημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί  πακαιχιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαείι ηαί  ἐκδμλμηένακ  ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι· ηήκ ἀδζαθευνςξ Θευκ Λυβμκ ηεημῦζακ, ηήκ  ὄκηςξ 

Θεμηυημκ Σέ ιεβαθφκμιεκ. 

Δεῦηε, ἀζπαζχιεεα ηήκ ιμνθήκ ηῆξ ἀεζπανεέκμο, πμζδεεῖζακ ἄκεο 

πεζνυξ ἀθδεῶξ ανμηείμο ἔκ Ἱενμζμθφιμζξ, ηαί ἔπμοζακ ηήκ ηθῆζζκ 

αηῶκ ηήκ πάκζεπημκ. 

Φαίνμζξ ηῆξ κευηδημξ πμδδβυξ πνυξ ηήκ ζςηδνίακ ηαί πνυζηάηζξ ηαί 

ἀνςβυξ ζμί ηῶκ πνμζθεοβυκηςκ ἔκ πάζαζξ αίμο γάθαζξ, Γεεζδιακήξ 

ημζιῆημν, πάκζεπηε Δέζπμζκα. 
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Τήκ ζεπηήκ ιμνθήκ ζμο, ἤκ ηῷ θςηί πενζδοβαζιέκδκ ἔκ ηεθθίῳ 

Ταηζακή ηῷ αηῆξ ηαηεῖδεκ ἔκ πίζηεζ πνμζηοκμῦιεκ, Κονία 

Θεμηυηε, ὦξ άπεζνυηεοηημκ. 

Σήκ πνμζςκοιμΰζακ, Μῆηεν Θεμῦ, Ἱενμζμθφιμζξ πνμζηοκμῦκηεξ 

πακεοθααχξ εαοιαζηήκ εἰηυκα θαιαάκμιεκ ἀθευκςξ ηήκ ἕλ αφηήξ 

ημῖξ πᾶζζ πάνζκ ἐηαθφγμοζακ. 

Δεῦηε, ἀζπαζχιεεα εθααῶξ ζήκ ζεπηήκ εἰηυκα ἔκ ηῷ ηάθῳ 

Γεεζδιακή, Ἱενμζμθφιςκ θαιπνάκ πνμζςκοιίακ ηήκ θένμοζακ, 

Πανεέκε, Θεμβεκκήηνζα. 

Πανεζιέκμκ ἤβεζναξ εαοιαζηῶξ ἔκ ηῆ Βμοθβανία ηαί ήκέςλαξ 

ὀθεαθιμφξ ἔκ αφηή ἀνηίςξ ηοθθῆξ ηαηαζπαζεείζδξ ζυκ ἔηηοπμκ, 

Πανεέκε, ηυ άπεζνυηεοηημκ. 

Δεῖλμκ ημῖξ πνμζηνέπμοζζκ εθααῶξ ζῶ πακζέπηῳ ηάθῳ 

πνμζηοκήζαζ ηήκ ζήκ ιμνθήκ ηνῖαμκ ηήκ εεεῖακ ἀπάβμοζακ πνυξ 

πυθμκ, ηῶκ Ἱενμζμθφιςκ ηθέμξ, Πακηάκαζζα. 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί, Πνυδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηυθςκ ἤ 

δςδεηάξ, μἵ Ἅβζμζ πάκηεξ, ιεηά ηῆξ Θεμηυημο πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηυ ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

Σό Σξηζάγηνλ… 

Ἀπνιπηηθόλ. 

                      Ἦρνο πι. ἀ’. Σόλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Βμδεῆζαζ ζμῖξ πνυζθολζ ζπεῦζμκ, Δέζπμζκα, ημῖξ εθααῶξ 

πνμζηοκμῦζζ ἔκ ηάθῳ Γεεζδιακῆ ηῷ πακζέπηῳ ζήκ ιμνθήκ 

ἀπεζνμπμίδημκ, ὀιανμαθοημῦζακ δαρζθῶξ ἰαιάηςκ ὀπεημφξ ηαί 

κάιαηα ζοιπαεείαξ ημῖξ ζέ ικμῦζζ, Πανεέκε, θαιπνῶξ, 

Ἰενμζμθοιίηζζζα. 

                                         40 Κύξηε ειέεζνλ 
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                               Ἦρνο β’. Ὃηέ ἐθ ηνῦ Ξύινπ. 

Σήκ ἀπεζνμπμίδημκ ιμνθήκ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ ημῦ Ὑρίζημο, 

ηαηαζπαγυιεκμζ εδζαονυκ πάνπμοζακ ὄκηςξ πμθφμθαμκ ημῦ καμῦ 

ημῦ ἀβίμο ζμο ἔκ ηάθῳ ζεπηῷ ζμο δφκαιζκ θαιαάκμιεκ ηήκ 

ἀπμννέμοζακ ἕλ αηῆξ ηαί πυεῳ αμχιεκ• Φαῖνε, Πακαβία Πανεέκε, 

ἀβθαή Ίενμζμθοιίηζζζα. 

Δέζπμζκα πνυζδελαζ ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμφθςκ Σμο, ηαί θφηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπυ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

Τήκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θφθαλυκ 

ιε πυ ηήκ ζηέπδκ Σμο. 

 

                      Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

                Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’                                     Ἀκήλ. 


	15 Αυγούστου Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Ιεροσολυμίτισσαν
	Ποίημα Δρos Χαραλάμπους Μ. Μπούσια Μ. Υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας
	Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν.                 Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὅ Θεός ἡμῶν έλέησον ἡμᾶς.            Ἀμήν.




