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11 Σεπηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ ζηελ 

Αγία Οζηνκάξηπξα Θενδώξα ηελ ελ Βάζηα 

Πεινπνλλήζνπ 
 
Πμίδια Γεναζίιμο Μμκαπμύ Μζηναβζακκακίημο 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

Χαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 
 

Θεόξ Κύνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἠιίκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπόιεκμξ ἐκ 

ὀκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

                      Δἴηα ηά παξόληα Τξνπάξηα. 

                Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Σῶκ δςνεῶκ ηῶκ εεσηῶκ ἐκηνοθώζα, Ὁζζμιάνηοξ ημῦ Υνζζημῦ 

Θεμδώνα, ὑπέν ἠιῶκ ἱηέηεοε δεόιεεα, ὅπςξ θοηνςεείδιεκ, 

πεζναζιῶκ ηαί ηζκδύκςκ, ηαί πακημίςκ εθίρεςκ,  

μἱ ηῷ εείς καῶ ζμο, ιεηά ζπμοδῆξ πνμζηνέπμκηεξ ἀεί, ηαί ηήκ 

εενιήκ ζμο, αἰημῦκηεξ αμήεεζακ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο 

ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Θενηνθίνλ 

Οὐ ζζςπήζμιεκ πόηε, Θεμηόηε… 

 

Χαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ..  

 

Δἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Βνααείςκ ηοπμῦζα ὑπενθοῶκ, ιή παύζδ ανααεύεζκ ημῖξ 

πνμζηνέπμοζζκ εὐθααῶξ, ηῷ εείς καῶ ζμο Θεμδώνα, ηάξ δςνεᾶξ 

ηῆξ εενιῆξ πνμζηαζίαξ ζμο. 
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Ὁζία ηαί ιάνηοξ πακεοηθεήξ, Υνζζημῦ Θεμδώνα, ηαεζηέηεοε 

ἐηηεκῶξ, δζδόκαζ ζοβπώνδζζκ πηαζζιάηςκ, ηαί ἱθαζιόκ ημῖξ πζζηῶξ 

ζέ βεναίνμοζζκ. 

 

Ἡθίμο θαιπνόηδζζ κμδημῦ, ηαηαθαιπμιέκδ, Θεμδώνα ἐκ μὐνακμῖξ, 

ροπῆξ ιμο δζαθοζμκ ηόκ γόθμκ, ηαῖξ θςημθόνμζξ πνεζαείαζξ ζμο 

ἔκδμλε.  

 

Θενηνθίνλ 

Θεόκ ηόκ ἀζώιαημκ ἐκ ζανηί, ηεημῦζα Πανεέκε, ἀπμννήηςξ δίπα 

ηνμπῆξ, ζανηόξ ιμο εενάπεοζμκ ηό ἄθβμξ, ηαί ηῆξ ροπῆξ ιμο ηήκ 

θύπδκ ἀθάκζζμκ. 

 

Ὠδή γ'. Οξαλίαο ἁςίδνο 

Οὐνακόεεκ Ἁβία, ὡξ ζοιπαεήξ πνμζαθερμκ, ἐπί ημύξ θμζηώκηαξ ἐκ 

πίζηεζ, ηῷ εείς μἴης ζμο, ηαί ηά αἰηήιαηα, πθήνμο αὐηῶκ Θεμδώνα, 

ηαῖξ πνόξ ηόκ κοιθίμκ ζμο, εείαζξ  

ἐκηεύλεζζ. 

 

ςηδνίακ ἑλαίηεζ, ηαί ηῶκ παεῶκ ἴαζζκ, ηαί πμθοεζδῶκ 

ζοιπηςιάηςκ, ηήκ ἀπμθύηνςζζκ, ηαί πάζδξ εθίρεςξ, ἀπαθθαβήκ 

Θεμδώνα, ηαί πανάκ ηήκ ἔκεεμκ, ημῖξ εὐθδιμύζζ ζέ. 

 

Ἡ εενιή ζμο πνεζαεία, πνόξ ηόκ Υνζζηόκ πακζεικέ, βέκμζημ ἠιίκ 

εὐθνμζύκδξ, πδβή ηῆξ ηνείηημκμξ δνόζμκ πανέπμοζα, ηαί 

βθοηαζιόκ Θεμδώνα, ημῖξ ἐκ θύπαζξ ζηέκμοζζ, θεόκς ημῦ ὄθεςξ. 

 

Θενηνθίνλ 

Μδηνμπάνεεκε Κόνδ, ἡ ηόκ Θεόκ ηέλαζα, ηόκ ηήκ ἁιανηίακ ημῦ 

ηόζιμο, ἑλαθακίζακηα, δεζιῶκ ιέ θύηνςζαζ, ηῆξ παθεπῆξ ἁιανηίαξ, 

ηαί ηόκ κμῦκ ιμο, θάιπνοκμκ, θςηί ηῆξ πάνζημξ. 

 

Δζαζςζμκ ηαῖξ πνόξ Υνζζηόκ ζμο πνεζαείαζξ Ὁζζμιάνηοξ, πάζδξ 

αθάαδξ ηαί παθεπῆξ πενζζηάζεςξ, ημύξ εὐθααῶξ πνμζζόκηαξ ζμί 

Θεμδώνα. 

 

Ἐπζαθερμκ ἐκ εὐιεκεία, πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ παθεπήκ 

ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηό ἄθβμξ. 
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Αἴηεζηο θαί ηό Κάζηζκα. 

Ἦρνο β'. Πξεζβεία ζεξκή. 

Θεμῦ δςνεῶκ, ἐπώκοιμξ ηοβπάκμοζα, πανέπεζξ ἀεί, ηάξ εεμζδόημοξ 

πάνζηαξ, ημῖξ ηῷ καῶ ζμο ζπεύδμοζζ, Θεμδώνα ηαί πίζηεζ αμῶζζ ζμί 

ιή δζαθίπδξ πνεζαεύεζκ Υνζζηῷ, δζδόκαζ ἠιίκ ηό εεῖμκ ἔθεμξ. 

 

Ὠδή δ'. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Μάνηοξ ὤθεδξ πενζδμλμξ, ὑπέν ἀθδεείαξ ηό αἷια πέαζα δζά ημῦημ 

δοζςπμῦιεκ ζέ • ρεύδμοξ ηαί ἀπάηδξ ἠιᾶξ θύηνςζαζ. 

 

Ἰαηήνζμκ βίκεηαζ, πίζηεζ θαιαακόιεκμκ ηαθθζπάνεεκε, ηό ἐββύξ ημο 

εείμο μἴημο ζμο, ἀκααθύγμκ ὕδςν ηή ζή πάνζηζ. 

 

Νμζδιάηςκ ἁπάθθαλμκ, ηῶκ ηαηά ροπήκ ηαί ζῶια δεόιεεα, 

Θεμδώνα ημύξ ηζιώκηαξ ζέ, ὡξ Υνζζημῦ ηθεζκήκ Ὁζζμιάνηονα. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὡξ Θεόκ ζςιαηώζαζα, ηαί ιεηά ηόκ ηόημκ ἄθεμνμξ ιείκαζα, 

Θεμηόηε Ἀεζπάνεεκε, ἐη θεμνμπμζῶκ παεῶκ ιέ θύηνςζαζ. 

 

Ὠδή ἐ'. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Θναῦζμκ ημῦ ἐπενμῦ, ηάε΄ἠιῶκ ηά ιδπακήιαηα, Θεμδώνα ηή εενιή 

ζμο ἀνςβή, ἐκ εἰνήκδ ηήκ γςήκ ἠιῶκ θοθάηημοζα. 

 

Ἔπζδε ἠιίκ, ζοιπαεείαξ Μῆηεν ὄιιαηζ, ηαί παναζπμο εεμζδόημοξ 

πανμπάξ, Θεμδώνα ημῖξ ἐκ εθίρεζζκ ὑπάνπμοζζκ. 

 

Ὅνιμξ κμδηόξ, ὁ ἐκ Βάζηα εεῖμξ μἶημξ ζμο, Θεμδώνα ἀκεδείπεδ 

ἀθδεῶξ, ημῖξ ἐκ ηύιαζζ ημῦ αίμο πνμζπαθαίμοζζ. 

 

Θενηνθίνλ 

Δίδμο ιμί Ἁβκή, ηήκ ηαπείακ ζμο αμήεεζακ, ηαί ἁπάθθαλμκ ιακίαξ 

ημῦ ἐπενμῦ, ὑπό ημύημο εθζαμιέκδκ ηήκ ηανδίακ ιμο. 

 

Ὠδή ζη'. Τήλ δέεζηλ 

Ὡξ ἤεθδζαξ, ζηεννμρύπςξ Ὁζία, δςνεῶκ ἐπμονακίςκ ἐπθήζεδξ  

ὅεεκ ἐηπθήηηεζξ πζζηῶξ Θεμδώνα, ηή ἐκμζημύζδ ηῷ εείς ηειέκεζ 

ζμο, πάνζηζ εεία ηαί νμπή, δί΄ἤξ ζώγεζξ ημοξ ζέ ιαηανίγμκηαξ. 
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Ρμαίξ ζμο ηῶκ ἐηποεέκηςκ αἱιάηςκ, πδβή ἔαθοζεκ ἀθεόκςκ ὑδάηςκ 

ὅεεκ ἠιίκ γςῆξ αθύζμκ ηό κάια, ηαί ἀπαεείαξ ηό ὕδςν ηό ἤδζζημκ, 

ηαῖξ πνόξ Θεόκ ζαῖξ πνμζεοπαῖξ, Θεμδώνα ζεική ηαθθζπάνεεκε. 

 

 

Ἀββέθςκ, ζοκδδμιέκδ ημῖξ δήιμζξ, ιή ἐθθίπδξ ἐπμπηεύμοζα Μῆηεν, 

ημύξ ἐκ ηῷ εείς καῶ ζμο κῦκ ἐκ Βάζηα, ἐη δζαθόνςκ πςνίςκ ηαί 

πόθεςκ, ζοκηνέπμκηαξ πακεοθααῶξ, ηαί ηήκ ζήκ ἑλαζημύκηαξ 

ἀκηίθδρζκ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἐηέπεδ, ἐη ηῆξ ἀπνάκημο βαζηνόξ ζμο, ὁ ηά πάκηα ἐη ιή ὄκηςκ 

πμζήζαξ, ηαί ηῶκ ανμηῶκ ηήκ θεανεῖζακ μὐζίακ, ἀκαηαζκίζαξ 

δί΄ἔθεμξ ἄθαημκ ὄκ ηαεζηέηεοε Ἁβκή, ηήκ θεανεῖζακ ηαζκίζαζ 

ηανδίακ ιμο. 

 

Δζαζςζμκ ηαῖξ πνόξ Υνζζηόκ ζμο πνεζαείαζξ Ὁζζμιάνηοξ, πάζδξ 

αθάαδξ ηαί παθεπῆξ πενζζηάζεςξ, ημύξ εὐθααῶξ πνμζζόκηαξ ζμί 

Θεμδώνα. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζά θόβμο ηόκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἔπ΄ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ.  

 

Αἴηεζηο θαί ηό Κνληάθηνλ. 

Ἦρνο β’. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὁζζμιάνηοξ Κονίμο πακεύθδιε, ηῶκ δςνεῶκ ηῶκ ἐκεέςκ ἐπώκοιε, 

ἀπαύζηςξ Υνζζηόκ ηαεζηέηεοε, πακηόξ ηζκδύκμο ηαί εθίρεςξ 

νύεζεαζ, ημύξ ζέ Θεμδώνα βεναίνμκηαξ. 

 

Πξνθείκελνλ. 

Ὑπμιέκςκ ὑπέιεζκα ηόκ Κύνζμκ ηαί πνμζέζπε ιμί. 

Σηίρ. Καί ἔζηδζακ ἐπί πέηνακ ημύξ πόδαξ ιμο, ηαί ηαηδύεοκε ηά. 

Δζααήµαηά ιμο. 

 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μάξθνλ. (ε΄. 4-34) 

Σῷ ηαζνῶ ἐηείκς, ἠημθμύεεζ ηῷ Ἰδζμῦ ὄπθμξ πμθύξ, ηαί ζοκέεθζαμκ 

αὐηόκ. Καί βοκή ηίξ μὖζα ἐκ νύζεζ αἵιαημξ ἔηδ δώδεηα, ηαί πμθθά 

παεμῦζα ὑπό πμθθῶκ ἰαηνῶκ ηαί δαπακήζαζα ηά πάν΄ἑαοηῆξ πάκηα, 

ηαί ιδδέκ ὠθεθδεεῖζα, ἀθθά ιᾶθθμκ εἰξ ηό πεῖνμκ ἐθεμῦζα, 

ἀημύζαζα πενί ημῦ Ἰδζμῦ, ἐθεμῦζα ἐκ ηῷ ὄπθς ὄπζζεεκ ἤραημ ημῦ 
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ἱιαηίμο αὐημῦ• ἔθεβεκ βάν ἐκ ἐαοηή ὅηζ ἐάκ ἄρςιαζ ηακ ηῶκ ἱιαηίςκ 

αὐημῦ, ζςεήζμιαζ, ηαί εὐεέςξ ἐλδνάκεδ ἡ πδβή ημῦ αἵιαημξ αὐηῆξ, 

ηαί ἔβκς ηῷ ζώιαηζ ὅηζ ἴαηαζ ἀπό ηῆξ ιάζηζβμξ, ηαί εὐεέςξ ὁ 

Ἰδζμῦξ ἐπζβκμύξ ἐκ ἐαοηῶ ηήκ ἐλ αὐημῦ δύκαιζκ ἐλεθεμῦζακ, 

ἐπζζηναθεῖξ ἐκ ηῷ ὄπθς ἔθεβε• ηίξ ιμο ἤραημ ηῶκ ἱιαηίςκ; Καί 

ἔθεβμκ αὐηῶ μἱ ιαεδηαί αὐημῦ• αθέπεζξ ηόκ ὄπθμκ ζοκεθίαμκηα ζέ, 

ηαί θέβεζξ ηίξ ιμο ἤραημ; Καί πενζεαθέπεημ ἰδεῖκ ηήκ ημῦημ 

πμζήζαζακ, ἡ δέ βοκή θμαδεεῖζα ηαί ηνέιμοζα, εἰδοία ὁ βέβμκεκ 

ἔπ΄αὐηή, ἦθεε ηαί πνμζέπεζεκ αὐηῶ ηαί εἶπεκ αὐηῶ πάζακ ηήκ 

ἀθήεεζακ, ὁ δέ εἶπεκ αὐηή• εύβαηεν, ἡ πίζηζξ ζμο ζέζςηε ζέ• ὕπαβε 

εἰξ εἰνήκδκ, ηαί ἴζεζ ὑβζήξ ἀπό ηῆξ ιάζηζβόξ ζμο. 

 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖξ ηῆξ ζῆξ Ὁζίαξ πνεζαείαζξ, Ἐθεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά πθήεδ, ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ.  

Σαῖξ ηῆξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ, Ἐθεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά πθήεδ, ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β'. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

Σηίρνο: Ἐθεῆιμκ, ἐθέδζμκ ιέ ὁ Θεόξ ηαηά ηό ιέβα ἔθεόξ ζμο ηαί 

ηαηά ηό πθῆεμξ ηῶκ μἰηηζνιῶκ ζμο ἑλάθεζρμκ ηό ἀκόιδιά ιμο. 

Δῶνμκ ὡξ εὐπνόζδεηημκ, πνμζακεπεεῖζα Κονίς, αίμο ηαεανόηδηζ, 

ηαί Μανηύνςκ αἵιαηζ ηαθθζπάνεεκε, δςνεῶκ ιέημπμξ, ὤθεδξ 

μὐνακίςκ δζά ημῦημ ζμο δεόιεεα• πάζδξ ζηεκώζεςξ, ηαί ἐπζθμνᾶξ 

ηαί ηαηώζεςξ, ἀηνώημοξ δζαθύθαηηε, ημύξ εἰθζηνζκῶξ ζέ 

βεναίνμκηαξ, ηαῖξ ζαῖξ ἰηεζίαζξ, εεμθνμκ Θεμδώνα πνόξ Υνζζηόκ, μὐ 

ηῷ θςηί  ηαηαθάιπνοκμκ, Μῆηεν ηάξ ροπᾶξ ἠιῶκ. 

 

 

Ὠδή δ'. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

οκηνζαεῖξ ηή ηαηία, ηή εενιή ζμο πνεζαεία πνμζηνέπς πακζεικέ 

ζύ μὔκ ηαθαζπςνίαξ, δεζκῆξ ἁπάθθαλμκ ιέ, ηαί γςῆξ ιμί αεθηίςζζκ, 

ἑλαίηεζ πανά Υνζζημῦ, εεμθνμκ Θεμδώνα. 

 

Οἱ ηῷ εείς καῶ ζμο, ηαηαθεύβμκηεξ πίζηεζ εενιή θαιαάκμοζζκ, 

ὑβείακ ηήκ ηάη΄ἄιθς, ηαί θύζζκ πάζδξ θύπδξ, Θεμδώνα πνεζαείαζξ 

ζμο • ζύ βάν πανέπεζξ ἀεί, ημῖξ πάζζ εείαξ δόζεζξ.  
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Γεςνβήζαζα Μῆηεν, ημύξ ηανπμύξ ἀπαεείαξ ηή πμθζηεία ζμο, 

παεῶκ ηῶκ ἀηαεάνηςκ, ηαί κόζςκ ηαί ζηακδάθςκ, ἀκςηένμοξ 

δζάζςγε, ημύξ ζέ ηζιώκηαξ πζζηῶξ, ζεική Ὁζζμιάνηοξ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἐπζθάκδεζ Κόνδ, κμενά ἐπζζηέρεζ ημῖξ ζέ δμλάγμοζζ, ηαί πθήνςζμκ 

Πανεέκε, ἠιῶκ ηάξ δζακμίαξ, θςηζζιμῦ ημῦ ηῆξ πάνζημξ, ὡξ 

θςημθόνμξ παζηάξ, ημῦ θςημδόημο Λόβμο. 

 

Ὠδή ἡ'. Τόλ Βαζίιεα 

Ρείενμζξ ἀΰθμζξ, ηῶκ εεσηῶκ δςνεῶκ ζμο, ηαηαδνόζζζμκ ἠιῶκ ηάξ 

δζακμίαξ, Μῆηεν θθεβμιέκαξ, παεῶκ ηή ἐπδνεία. 

 

Ἄκςεεκ ἴδε, ημύξ ηῷ ἁβίς καῶ ζμο, ηαηαθεύβμκηεξ Ὁζία Θεμδώνα, 

ηαί παναζπμο ημύημζξ, ηάξ ζςηδνίμοξ δόζεζξ. 

 

έ πνμζηαζίακ, μἱ ἐκ ηζκδύκμζξ ηεθμῦκηεξ, Μάνηοξ ἔπμκηεξ 

θοηνμύιεεα ηῶκ πόκςκ, ηαί ηήκ ζήκ ὑικμῦιεκ, ὤ Θεμδώνα πάνζκ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἴαζαζ Κόνδ, ηήκ ἀζεεκμῦζακ ροπήκ ιμο, ηαί παναζπμο ιμί 

ζοβπώνδζζκ πηαζζιάηςκ, ηαῖξ πνόξ ηόκ Τἱόκ ζμο, πνεζαείαζξ 

Θεμηόηε. 

 

Ὠδή ζ'. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Μανηύνςκ εὐηθδνίαξ, ἤδδ ἐκηνοθώζα, ηῆξ ηῶκ παεῶκ δοζηοπίαξ 

ἁπάθθαλμκ, Ὁζζμιάνηοξ Κονίμο ημοξ ζέ βεναίνμκηαξ. 

 

Ὁδόκ ἠιᾶξ ααδίγεζκ, Μάνηοξ Θεμδώνα, ηῶκ ἐκημθῶκ ημῦ ςηῆνμξ 

ἐκίζποζμκ, ὡξ ἄκ γςῆξ αἰςκίμο ἀλζςεείδιεκ. 

 

Ὑικμῦκηεξ ζμο ηόκ αίμκ, Μῆηεν Θεμδώνα, ἀπεηδεπόιεεα πάκηεξ 

ηήκ πάνζκ ζμο, ἤκ ἀεί δίδμο ημῖξ πίζηεζ ζέ ιαηανίγμοζζ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὑρίζημο Λόβμο Μῆηεν, Κεπανζηςιέκδ, ἐλ ἀθμβίαξ ηόκ κμῦκ ιμο 

ἀκύρςζμκ, ἐπζκμζῶκ ἀηαεάνηςκ ημο πμθειήημνμξ. 
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Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ ζέ ηήκ Θεμηόημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιώιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἠιῶκ. Σήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Υενμοαίι ηαί ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

εναθίι, ηήκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ ηήκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ ζέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Ἔνςηζ ηνςεεῖζα ηῷ εεσηῶ, πάκηα ηά ἐκ ηόζις, ηαηαθέθμζπαξ 

κμοκεπῶξ, ηαί δί΄ ἐβηναηείαξ, ἐδμύθεοζαξ Κονίς, Ὁζία Θεμδώνα 

αίμο θαιπνόηδηζ. 

 

Ἤιεζραξ ηό ζπῆια βκώιδ ζηεννά, ηαί ηήκ ηθῆζζκ ἅια, ηαί ἐκ 

ηάβιαηζ Μμκαζηῶκ, ὡξ ἀκήν πνμζῆθεεξ, ηαί ἤζποκαξ ηόκ ὄθζκ, 

Ὁζία Θεμδώνα, πόκμζξ ἀζηήζεςξ. 

 

Σήκ ζοημθακηίακ ηήκ παθεπήκ, ἤκεβηαξ ἀκδνείςξ, Θεμδώνα κύιθδ 

Υνζζημῦ, ηαί ηήκ ηεθαθήκ ζμο, ἀδίηςξ ἐηηιδεεῖζα, ιανηονζηῶκ 

ζηεθάκςκ, ὄκηςξ ἠλίςζαζ. 

 

Θαῦια ὄκηςξ πέθεζ ὁ ζόξ καόξ, ὁ ἐκ Βάζηα Μῆηεν, ηῷ πςνίς ἔκεα 

πμνμί, ἐη ηῆξ πενζμίημο, ζοννέμκηεξ πνμεύιςξ, θαιαάκμοζζκ 

ὑβείακ, ροπῆξ ηαί ζώιαημξ. 

 

Υαίνμζξ ηῶκ Ὁζίςκ ἡ ημζκςκόξ • παίνμζξ ηῶκ Μανηύνςκ, ηῶκ Ἁβίςκ 

ἰζμηθεῆξ • παίνμζξ Θεμδώνα, Υνζζημῦ Ὁζζμιάνηοξ, ηῶκ 

Πεθθμπμκδζίςκ, εεῖμκ ηαθθώπζζια. 

 

Κθήνμο ηά αἰηήιαηα ηῶκ πζζηῶκ, ηῶκ ζπεοδόκηςκ Μάνηοξ, ηῷ καῶ 

ζμο ηῷ ἱενῶ, ηῶκ ἐκ Βάζηα ὄκηζ, ηαί δίδμο Θεμδώνα, ἀπό ηῶκ 

δςνεῶκ ζμο, πάνζκ ημῖξ πνήγμοζζ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ, ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ, 

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἠιᾶξ. 

 

Τό Τξηζάγηνλ…. 
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Ἦρνο δ'. Ταρύ πξνθαηάιαβε 

Ὡξ δῶνμκ πμθύηζιμκ, ηαί πνμζθμνάκ θμβζηήκ, Υνζζηῷ 

πνμζεκήκμπαξ, ηῷ ἐπί πάκηςκ Θεῶ, ηό αἷια ζμο πακζεικέ. Ὅεεκ 

Ὁζζμιάνηοξ, Θεμδώνα δοζώπεζ, ἄθεζζκ ηῶκ πηαζζιάηςκ, ηαί ροπῶκ 

ζςηδνίακ, δμεῆκαζ ημῖξ εὐθδιμύζζ, ηήκ εείακ ζμο ἄεθδζζκ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β'. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ 

Πάκηαξ ημύξ πνμζηνέπμκηαξ πζζηῶξ, ηῷ ἐκ Βάζηα εείς καῶ ζμο, ηαί 

ηή εἰηόκζ ζμο, εὐθααῶξ πνμζπίπημκηαξ, Ὁζζμιάνηοξ Υνζζημῦ, 

Θεμδώνα ἑηάζημηε ἐη πάζδξ ἀκάβηδξ, ηαί κόζςκ ηαί εθίρεςκ, ηαί 

ααζηακίαξ δεζκῆξ, θύθαηηε ἀηνώημοξ θζηαίξ ζμο, ηαί ηήκ 

πνμζηαζίακ ζμο δίδμο, πάζζ ημῖξ ὑικμύζζ ημύξ ἀβώκαξ ζμο. 

 

Δέζπμζκα πνμζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ ζμο, ηαί θύηνςζαζ 

ἠιᾶξ, ἀπό πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

 

 

Σήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ ζέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλμκ 

ιέ ὑπό ηήκ ζηέπδκ ζμο. 

 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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