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8 Σεπηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΥΠ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ, κ. Μαθξίλεο Μ. 

Κσζηαιεμίνπ Φζηώηηδνο 
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142)  Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο  δ΄. Ὁ  ὑςσζείο  ἐλ  ηῷ  ζηαπξῷ. 

Ὡο ηῶλ ἀλζξώπσλ θξαηαηάλ πξνζηαζίαλ* θαί ἱεξᾶο ἡκῶλ 

Μνλῆο ἐπνπηείαλ,* ραξηζηεξίνηο ἄζκαζηλ βνῶκελ Σνη, Ἁγλή·* 

ραίξνηο ραξηηόβξπηε* δσξεῶλ ἐπνκβξία,* πάληαο ἡ δξνζίδνπζα* 

δαςηιῶο, Παλαγία,* ηνύο εὐιαβῶο  θαί πίζηεη ἀθξαηθλεῖ,* ηήλ  

πάλζεπηόλ Σνπ γεξαίξνληαο Γέλλεζηλ. 

 

Δόμα. ηό Ἀπνιπηίθηνλ ηῆο Γελλήζεσο.  

Ἡ Γέλλεζίο Σνπ, Θενηόθε,* ραξάλ ἐκήλπζε πάζῃ ηῇ 

νἰθνπκέλῃ·* ἐθ Σνῦ γάξ ἀλέηεηιελ ὁ Ἥιηνο ηῆο δηθαηνζύλεο,* 

Φξηζηόο ὁ Θεόο ἡκῶλ·* θαί ιύζαο ηήλ θαηάξαλ, ἔδσθε ηήλ 

εὐινγίαλ* θαί θαηαξγήζαο ηόλ ζάλαηνλ,* ἐδσξήζαην ἡκῖλ,* δσήλ 

ηήλ αἰώληνλ. 

Καί λῦλ. Ὅκνηνλ. 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηέ, Θενηόθε…. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο….  

 

Εἶηα ὁ Καλώλ, νὗ  ἡ  ἀθξνζηηρίο θαη’ ἀιθάβεηνλ, πιήλ ηῶλ 

Θενηνθίσλ.   

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

Ἀληάμηνλ ὕκλνλ ηῶλ γεγελῶλ,* νὐδείο ἐμηζρύεη* Σνί 

πξνζθέξεηλ ὡο ἀιεζῶο·* ἡκεῖο δέ εἰο ηήλ θηιαλζξσπίαλ* ηήλ Σήλ 

ζαξξνῦληεο, ηήλ δέεζηλ ςάιινκελ.  

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_988.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_988.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_988.html


[94] 

 

 

Βπζνῦ κε  ἐμάγαγε ηῶλ παζῶλ,* δη’ ὧλ  ἐκαθξύλζελ* ἐθ 

λεόηεηνο ηνῦ Θενῦ,* δεηλῷ πνιεκήηνξη ςπρῆο κνπ,* πξνζθνιιεζείο 

ἀζπλέησο ἡ δείιαηνο.  

 

Γελλήζεη Σνπ, Ἄρξαληε, ηῇ ζεπηῇ,* βξνηῶλ ἐλεξγεῖηαη* 

ζσηεξίαο ἡ ἀπαξρή,* δηό ηάο νἰθνύζαο ηῇ Μνλῇ Σνπ,* ἐλ βίβιῳ 

δώλησλ γξαθῆλαη εὐδόθεζνλ.  

 

θ ζηείξαο λεδύνο ζενπξεπῶο,* ζήκεξνλ γελλᾶηαη* ἡ 

ηεθνῦζα ηόλ Πιαζηνπξγόλ,* πιεξνῦζα ηά πάληα εὐθξνζύλεο,* ηά 

ηε ἐπίγεηα θαί ηά νὐξάληα. 

 

ᾨδή  γ΄. Οὐξαλίαο  ἁςίδνο. 

Γπλαζηείᾳ Σνπ, Μῆηεξ,* ηῇ ζετθῇ ηείρηζνλ,* ηαύηελ Σνπ ηήλ 

πνίκλελ, Παξζέλε,* Σέ ζεζαπξίδνπζαλ* θξνπξόλ θαί πξόκαρνλ,* 

ηῶλ ηνῦ ἐρζξνῦ ῥπνκέλελ* δεηλῶλ ἐπηζέζεσλ,* Θενραξίησηε.  

 

λ εἰξήλῃ ηόλ λνῦλ  κνπ* δηαπαληόο θύιαηηε,* πάληα 

ινγηζκόλ ςπρνθζόξνλ* καθξάλ δηώθνπζα·* Σύ γάξ ὡο ηέμαζα* ηόλ 

Ἀξρεγόλ ηῆο εἰξήλεο,* παξξεζίαλ θέθηεζαη* κεγίζηελ, Ἄρξαληε.  

 

Ενθεξόλ δηαιύεη,* πνιπεηδῶλ ζιίςεσλ,* νἷά πεξ ἡώο 

ιακπξνηάηε* ἐμαλαηέιινπζα,* ἡ Σή παλήγπξηο* ηνῦ Γελεζιίνπ, 

Παξζέλε,* ἥλπεξ ἑνξηάδνληεο,* Σέ καθαξίδνκελ. 

 

 θ ηῆο ῥίδεο πξνῆιζελ* ηνῦ Ἰεζζαί βιάζηεκα* ἅγηνλ, ἡ 

ἄκσκνο Μήηεξ* ηνῦ Παληνθξάηνξνο,* ἡ δηαλνίμαζα* ηνῦ 

Παξαδείζνπ ηάο πύιαο,* θεθιεηζκέλαο πξόηεξνλ* δηά ηόλ 

ἄλζξσπνλ. 

 

Γηάζσδε* ηνύο εὐιαβείᾳ θαί πόζῳ ἀλεπθεκνῦληαο* ἑνξηήλ 

ηῆο Σῆο Γελλήζεσο ηήλ πάληηκνλ,* ἀπὸ θηλδύλσλ* θαί πάζεο ἄιιεο  

ἀλάγθεο. 
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πίβιεςνλ* ἐλ  εὐκελείᾳ, Παλύκλεηε  Θενηόθε,* ἐπί  ηήλ  

ἐκήλ  ραιεπήλ  ηνῦ  ζώκαηνο  θάθσζηλ*  θαί  ἴαζαη*  ηῆο  ςπρῆο  

κνπ  ηό  ἄιγνο. 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Μνλήλ καο ἱεξάλ,* πηζηῶο ἀλαθεηκέλελ Σνί,* Παξζέλε 

Ἁγλή,* ηῇ κεηξηθῇ πξνλνίᾳ Σνπ,* ζθεπσξίαο ἀλζξώπσλ ἀζηλῆ 

δηαθύιαηηε,          Ἄρξαληε,  * ὅπσο ἀεί ρξεσζηηθῶο* ηάο εὐεξγεζίαο 

Σνπ δνμάδσκελ. 

 

ᾨδή δ΄. Εἰζαθήθνα  Κύξηε. 

Ἡ ςπρή κνπ ῥεξύπσηαη,* ὅιε ἁκαξηήκαζηλ, Παλακώκεηε,* 

ἀιιά Σύ εὐραῖο Σνπ πνίεζνλ,* ηαύηελ ἀπνπιῦλαη κε ηνῖο δάθξπζηλ.  

 

Θείῳ θόβῳ ὀρύξσζνλ,* ἐθ ηῆο ῥαζπκίαο κε πνιεκνύκελνλ,* 

ὅπσο ηξίβνλ ἀγαιιόκελνο* ηήλ ζηελήλ βαδίδσ ηῆο ἀζθήζεσο.  

 

Ἰαηξείαο ηνύο πάζρνληαο,* ζείαηο Σνπ πξεζβείαηο Σύ 

θαηαμίσζνλ,* ηνύο  πξνζηξέρνληαο ηῇ Μάλδξᾳ Σνπ,* πίζηεη 

πξνζθπλῆζαί Σνπ  ηήλ Γέλλεζηλ. 

 

Ἡ Θεόλπκθνο ηίθηεηαη* ἐμ Ἰσαθείκ  θαί Ἄλλεο ηήλ ζήκεξνλ, 

ραξκνζύλελ ηήλ νὐξάληνλ,* πάζῃ νἰθνπκέλῃ πξνκελύνπζα. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ  ἡκᾶο. 

Κόζκνπ ηά ηεξπλά* λνπλερῶο ηνύο θαηαιείςαληαο* θαί   

Φξηζηῷ ἀθνινπζήζαληαο,* ηνῦ θνζκηθνῦ μέλνπο ἀλάδεημνλ 

θξνλήκαηνο. 

 

Λύηξσζαη, Ἁγλή,* λνζεκάησλ θαί θαθώζεσλ* ηνύο 

ἀλελδόησο θαηαθεύγνληαο,* εἰο ηήλ ηηκίαλ Σνπ Μνλήλ,* ἥλπεξ 

ἐδόμαζαο. 
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Μέκλεζν ςπρή* ηό «ὁ θέλων εἶναι πρώηιζηος,* πρέπον 

γενέζθαι ὡς ὁ ἔζταηος»* θαί ηαῖο πξεζβείαηο* ηῆο Παξζέλνπ 

ηαπεηλώζεηη. 

 

Πξόμελνο δσῆο* αἰσλίνπ Σύ γεγέλεζαη,* ηνῖο ἀπεηζήζαζη ηό 

πξόηεξνλ,* ηῇ Σῇ Γελλήζεη* Θενηόθε Ἀεηπάξζελε. 

 

ᾨδή  ζη΄. Ἱιάζζεηη κνη, Σσηήξ. 

Ννζζία ηά ἑαπηῆο,* νἶά πεξ ὄξληο, Παλάκσκε,* ζθεπάδεη 

ἐπηκειῶο,* νὕησ θαί ηήλ πνίκλελ Σνπ* ηήξεζνλ ἀιώβεηνλ,* ηῶλ 

ἐπεξρνκέλσλ*  πεηξαζκῶλ ηε θαί ζιίςεσλ. 

 

Ξίθνο εἰο ρεῖξαο πηζηῶλ* ὑπάξρεη ἡ ἀδηάιεηπηνο*  ηνῦ Ἰεζνῦ ἡ 

εὐρή,* δαηκόλσλ ηάο θάιαγγαο* θαηαθόπηνπζα, Γέζπνηλα,* ἥλπεξ 

δίδαμόλ κε,* κεηξηθῇ Σνπ νἰθεηόηεηη. 

 

δήγεζνλ ἀζθαιῶο,* ὡο εἰο ιηκέλα γαιήληνλ,* ηόλ θιῆξνλ 

Σνπ παληειῶο* εἰο Σέ ἀηελίδνληα,* εἰο ην ζεῖνλ ζέιεκα,* Ἄρξαληε 

Παξζέλε,* ηνῦ Κπξίνπ ηό ζσηήξηνλ. 

 

Σπλέζηηνη ζετθῶλ,* νἱ γεγελεῖο ηῶλ ἐιιάκςεσλ,* 

ἐζθνηηζκέλνη ηό πξίλ,* Θεῷ ἀπεηζήζαληεο,* γεγόλαζη, Γέζπνηλα,* 

θσηί ἀλεζπέξῳ*  ηνῦ ἁγίνπ Γελεζιίνπ Σνπ. 

 

Γηάζσδε* ηνύο εὐιαβείᾳ θαί πόζῳ ἀλεπθεκνῦληαο* ἑνξηήλ 

ηῆο Σῆο Γελλήζεσο ηήλ πάληηκνλ,* ἀπὸ θηλδύλσλ* θαί πάζεο ἄιιεο  

ἀλάγθεο. 

 

Ἄρξαληε,* ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο,* ἐπ’ 

ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα,* δπζώπεζνλ,* ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ 

παξξεζίαλ. 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

λ πίζηεη ζεξκῇ* θαί πόζῳ, Κόξε, δένληη,* ηήλ Σήλ ἑνξηήλ,* 

θσζθόξνλ θαη παλίεξνλ,* ἐθηεινῦληεο ζήκεξνλ,* ηῶλ ἁκαξηεκάησλ 

ηήλ ζπγρώξεζηλ* ἐπηηπρεῖλ δεόκεζα, Ἁγλή,* ηῇ παλεππξνζδέθηῳ 

κεζηηείᾳ Σνπ. 
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Πξνθείκελνλ. Μνηζθήζομαι  ηοῦ  ὀνομαηός  Σοσ,  ἐν  πάζῃ  

γενεᾷ  καί  γενεᾷ. 

Ση. Ἄκοσζον,  Θύγαηερ,  καί  ἴδε  καί  κλῖνον  ηό  οὗς  Σοσ  καί  

ἐπιλάθοσ  ηοῦ  λαοῦ  Σοσ  καί  ηοῦ  οἴκοσ  ηοῦ  παηρός  Σοσ  καί  

ἐπιθσμήζει  ὁ  Βαζιλεύς  ηοῦ  κάλλοσς  Σοσ. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ (Κεθ. α΄ 39-49, 56). 

λ  ηαῖο  ἡκέξαηο  ἐθείλαηο, ἀλαζηᾶζα  Μαξηάκ, …. 

ὑπέζηξεςελ  εἰο  ηόλ  νἶθνλ  αὐηῆο.  

 

Δόμα. Ταῖο ηῆο Παλαρξάληνπ…  Καί  λῦλ. Ταῖο ηῆο 

Θενηόθνπ…   

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο  πι. β΄. Ὅιελ  ἀπνζέκελνη. Ση. λέηζόν  

με,  ὁ  Θεός…  

Παξζέλε Παλάκσκε,* Ἰσαθείκ θαί ηῆο Ἄλλεο,* θπηόλ 

νὐξαλόζδνηνλ* ζήκεξνλ ἐβιάζηεζαο, θύζηλ βξόηεηνλ* Θεῷ ὡο 

πξόηεξνλ* ὅπσο νἰθεηώζῃο* ηόλ Σσηῆξα παξζελεύνπζα,* Σύ γάξ 

ἐθύεζαο* ηόλ θαηαπαηήζαληα ζάλαηνλ·* θαί λῦλ ηνύο ἑνξηάδνληαο* 

ζείαλ Σνπ ηήλ Γέλλεζηλ θύιαηηε,* ηνῦ ὠξπνκέλνπ,* ὡο ιένληνο 

ἡκᾶο θαηαπηεῖλ* ζέινληνο, Μῆηεξ, ηνύο δνύινπο Σνπ,* ηνπο Σε 

κεγαιύλνληαο. 

 

ᾨδή δ΄. Οἱ  ἐθ  ηῆο  Ἰνπδαίαο. 

Πεηξαζκῶλ ἐλ ηῷ κέζῳ* εὑξηζθόκελνο, Μῆηεξ, θαζηθεηεύσ 

Σε,* ἱθάλσζνλ Σόλ δνῦινλ* γελλαίσο ὑπνκέλεηλ,* κεισδνῦληα 

Κπξίῳ κνπ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεόο, εὐινγεηόο εἶ.  

 

Ῥηδνπρίαο ἁγίαο,* ηό ἐμ ἐπαγγειίαο* ἄλζνο ἀκάξαληνλ,* ηάο 

ζείαο ὑπνζρέζεηο* ἅζπεξ εὐεγγειίζσ,* ηνῖο ηηκῶζη Σε πιήξσζνλ,* 

ὅπσο ὑκλῶκελ ἀεί* ζεπηά Σνπ κεγαιεῖα. 

 

Σῶδε ἀραξηζηίαο,* γνγγπζκνῦ, θηιαπηίαο* θαί θαηαθξίζεσο,* 

λνκίκσο ηνύο ἀζινῦληαο,* ἐλ ηαύηῃ ηῇ Μνλῇ Σνπ,* Παλαγία 

Θεόλπκθε,* ὅπσο ὑκλῶκελ ἀεί* ζεπηά Σνπ κεγαιεῖα. 
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Τῶλ ἀλζξώπσλ ηά πιήζε,* ηῇ Γελλήζεη Σνπ ὕκλνηο 

παλεγπξίδνπζη,* θζνξᾶο ηῆο ηνῦ ζαλάηνπ* ιπηξνύκελα, Παξζέλε,*  

θαί Κπξίῳ θξαπγάδνπζηλ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεόο, εὐινγεηόο 

εἶ. 

 

ᾨδή ε΄. Τόλ Βαζηιέα ηῶλ νὐξαλῶλ. 

Τήξεη Σνύο δνύινπο* ηῷ ηῇο ἀγάπεο ζπλδέζκῳ,* ὁκνθξόλνπο 

θαί ἐθ ηῶλ πνιπηξόπσλ* ζθέπε ζθαλδάισλ, Παξζέλε Θενηόθε.  

 

Ὑπνηαγῆλαη* ἕσο ζαλάηνπ πξνζύκσο,* ὡζπεξεί ὁ Υἱόο Σνπ, 

Μαξία, ἀπέξγαζαη Σόλ δνῦινλ,* βνπιήζεη ηῇ ἐλζέῳ.  

 

Φηιαδειθίαο* ηῷ ζεζαπξῷ πινπηηζόλ κε,* ἡ Ἀγάπελ ηέμαζα 

ηῷ θόζκῳ, ὥζηε ἀδειθνῦ κνπ* αἱξεῖζζαη ηό ζπκθέξνλ.  

 

Τόλ Βαζηιέα* ηῶλ Οὐξαλῶλ  Ὅλ ὑκλνῦζη,* Ἀζσκάησλ πᾶζαη 

ζηξαηεγίαη,* ἔηεθελ ἀζπόξσο* ἡ ζήκεξνλ ηερζεῖζα. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο  Θενηόθνλ. 

Φξηζηνῦ ηῇ ἀγαπήζεη* δόο κνη θαηαθιερζῆλαη,* ηῷ 

ζενθξόλσο ηήλ ζείαλ παλήγπξηλ* ηνῦ Γελεζιίνπ, Παξζέλε, 

ἐπηηεινῦληη Σνπ. 

 

Χπρῆο κνπ, Θενηόθε,* ἀξίζηε ἡγεζία,* ζενπξγηθῶλ ἀλαβῆλαη 

ηήλ θιίκαθα* ηῶλ ἀξεηῶλ, ἴζπλόλ κε ηαῖο ἱθεζίαηο Σνπ. 

 

Ὡο Μήηεξ ηνῦ Σσηῆξνο* θαί πάλησλ ξζνδόμσλ,* ηνύο ηήλ 

ἁγίαλ Σνπ Γέλλεζηλ ζήκεξνλ* παλεπζεβῶο ἑνξηάδνληαο,* ζῶζνλ 

Γέζπνηλα. 

 

ηέρζεο παξ’ ἐιπίδα* ἐθ ηῆο ζηείξαο Ἄλλεο,* ηόλ Λπηξσηήλ 

ηνῦ παληόο ἡ θπήζαζα,* ὑπέξ ἡκῶλ Ὅλ ἱθέηεπε, Γέζπνηλα. 

 

Ἄμηνλ  ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο….. 
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Φαίξνηο ἀζζελνύλησλ ἡ ἰαηξόο* θαί ηῶλ ἐλ ἀλάγθαηο* 

ἀληηιήπησξ θαί ἀξσγόο·* ραίξνηο ζιηβνκέλσλ, Σεκλή, παξακπζία* 

θαί πάλησλ ἱθεηῶλ Σνπ  ηό θαηαθύγηνλ. 

 

Λύηξσζαη, Παξζέλε, ἐθ πεηξαζκῶλ,* ζιίςεσλ, θηλδύλσλ,* 

δπζηάησλ ἀζζελεηῶλ,* ηνύο κεη’ εὐιαβείαο ηηκῶληαο ἐηεζίσο,* ηήλ 

πάκθσηνλ ἡκέξαλ ηνῦ Γελεζιίνπ Σνπ. 

 

Λώβεο ηῶλ αἱξέζεσλ ἀβιαβεῖο,* ἡκᾶο, Θενηόθε,* δηαθύιαηηε 

ἐο ἀεί* θαί ηῇ θθιεζίᾳ* γαιήλελ δίδνπ, Μῆηεξ,* πνιπκεξῶλ 

ζρηζκάησλ* παύνπζα ηάξαρνλ. 

 

Ἴδε ηνύο λνζνῦληαο γνλπθιηλῶο* Σέ ἐθιηπαξνῦληαο* ἐλ ηῇ 

παλζέπηῳ αὐηῇ Μνλῇ* θαί δώξεζαη, Παξζέλε,* αὐηνῖο ηήλ 

ζεξαπείαλ,* ἡ ζήκεξνλ ηερζεῖζα* πξόο πάλησλ ιύηξσζηλ. 

 

Λύπεο κνπ δηάιπζνλ αὐζσξόλ* λέθνο, Παλαγία,* ὡο 

ἀξάρλεηνλ ηόλ ἰζηόλ,* ζείαο εὐθξνζύλεο* ςπρήλ κνπ ἐκπηπιῶζα,* 

ὅπσο ἀεί δνμάδσ* ηά κεγαιεῖα Σνπ. 

 

Φζόλῳ ηήλ Σήλ Μάλδξαλ καλησδῶο* νὐ παύεηαη, Μῆηεξ,* ὁ 

ἀληίδηθνο πνιεκῶλ·* ἀιιά Σύ Παξζέλε,* ὡο ἔθνξνο θαί ῥύζηεο* 

ἡκῶλ, αὐηνῦ ηό ζξάζνο,* εἰο ηέινο ζύληξηςνλ. 

 

λ ἀθηεκνζύλῃ ηήλ βηνηήλ,* Παξζέλε, ζθξαγίζαη* θαί ἐλ 

πιήξῃ ἀπνηαγῇ* πηζηνύο Σνπ ἱθέηαο  ηνύο ἀγσληδνκέλνπο* ἐλ ηαύηῃ 

ηῇ Μνλῇ Σνπ,* Ἁγλή εὐόδσζνλ. 

 

Φαίξνηο ηῶλ Ἀγγέισλ ἡ ραξκνλή,* ἀλζξώπσλ βεβαία* 

ζσηεξία θαί ἀζθαιήο·* ραίξνηο Παξαδείζνπ*  ἡ ππισξόο  θαί 

Ἅδνπ* θαηάξγεζηο ηειεία,* Παξεγνξήηηζζα.  

 

Σθέπε ηνύο πξνζηξέρνληαο ηῇ ζεπηῇ* Μνλῇ Σνπ, Παξζέλε,* 

ἐθπιεξνῦζα αὐηῶλ εὐράο·* Σνί γάξ ὡο κεηέξα* πξνζθεύγνπζη ἐθ 

πόζνπ* θαί Σέ ὁκνινγνῦζη* Θενγελλήηξηα.  
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Τῆο παξεγνξίαο ζείαλ πεγήλ,* ηῆο παξακπζίαο* κή 

θελνύκελνλ πνηακόλ* θαί ηῆο νὐξαλίνπ ἡκῖλ ἐπεπινγίαο,* Παξζέλε 

ὁκνινγνῦκελ* ζεπηή Γεξόληηζζα. 

 

Καηάπαπζνλ ηόλ  ηάξαρνλ ηῆο  ςπρῆο*  ηῶλ  δνύισλ  Σνπ, 

Κόξε,* ζενπόζεηε Μαξηάκ,* θαί   δώξεζαη  εἰξήλελ θαί ζείαλ 

εὐινγίαλ,* πᾶζη ηνῖο κεγαιύλνπζη* Σνῦ ηό ὄλνκα.   

 

 

Πᾶζαη  ηῶλ  Ἀγγέισλ  αἱ  ζηξαηηαί…. 

 

Τό  Τξηζάγηνλ.… 

 

Ἀπνιπηίθηνλ ηῆο Γελλήζεσο.  

Ἡ Γέλλεζίο Σνπ, Θενηόθε,* ραξάλ ἐκήλπζε πάζῃ ηῇ 

νἰθνπκέλῃ·* ἐθ Σνῦ γάξ ἀλέηεηιελ ὁ Ἥιηνο ηῆο δηθαηνζύλεο,* 

Φξηζηόο ὁ Θεόο ἡκῶλ·* θαί ιύζαο ηήλ θαηάξαλ, ἔδσθε ηήλ 

εὐινγίαλ* θαί θαηαξγήζαο ηόλ ζάλαηνλ,* ἐδσξήζαην ἡκῖλ,* δσήλ 

ηήλ αἰώληνλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε  ἐθ  ηνῦ  μύινπ. 

Γεῦηε* ηήλ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ,* ἐθ γαζηξόο ἀθάξπνπ 

ηερζεῖζαλ,* πξόο ζσηεξίαλ ἡκῶλ,* πάληεο πξνζθπλήζσκελ 

ζπλεπθξαηλόκελνη,* νἰθεηόηεηη θύζεσο* ἰδνύ θιεξνπρίαλ* Αὐηῆο 

ηήλ ἀπόιεθηνλ,* πεξηθξνπξεῖ ἀθιηλῶο,* πάζεο πξνζβνιῆο 

ἐλαληίαο,* πάζεο ςπρηθῆο ἀζζελείαο* θαί ζαλαηεθόξνπ ἐπηζέζεσο. 

 

Γέζπνηλα  πξόζδεμαη… 

 

Τήλ  πᾶζαλ  ἐιπίδα  κνπ… 

 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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