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15 επηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ἁγίνπ ΒΗΑΡΙΩΝΟ Β΄ ἀξρηεπ. 

Λαξίζεο, Γ. Ἀπνζηνιάθε 
   

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηφ Θεφο Κχξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο   δ. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ἀξρηεπίζθνπνλ Λαξίζζεο ηὸλ κέγαλ, θαὶ ηῶλ Τξηθθαίσλ 

θξαηαηὸλ πνιηνῦρνλ, Ἱεξαξρῶλ ηὸ πάλζεπηνλ ὑπόδεηγκα, πάληεο 

ἱθεηεύζσκελ, Βεζζαξίσλα ζεῖνλ, πόζῳ ἐμαηηνύκελνη, θαὶ πηζηῶο 

ἐθβνῶληεο· ηνὺο θαηαθεύγνληαο ζῷ ηῷ λαῷ, ζθέπαζνλ Πάηεξ, ὡο 

ράξηλ δεμάκελνο. 

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄(50) Ψαικὸο. 

 

 Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Γός μοι σὴν εὐτὴν Ἅγιε 

Βησσαρίων. Γεωργ(ίνπ). 

 

ᾨδὴ  α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Δξνκαῖνο πξνζηξέρσ ηῷ ζῷ λαῷ, ζεόιεπηε Πάηεξ, ὥζπεξ 

ηέθλνλ ηῇ  παηξηθῇ, νἰθίᾳ αἰηνύκελνο ηὴλ δῶζαλ, θαὶ ζσζηηθήλ ζνπ 

εὐρὴλ ραξηηόηεπθηε. 

 

Οὐζίαηο θαηέζηεο ηαῖο λνεξαῖο, ἰζόηηκνο πάλπ, ὢλ ηῇ θύζεη 

ζνπ ρντθόο, λεζηείᾳ εὐρῇ θαὶ ἀγξππλίᾳ, ὧλπεξ ηὸλ πόζνλ ἡκῖλ πᾶζηλ 

ἄλαςνλ. 
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Σσηῆξνο ὡο κύζηεο ὁ ἀιεζήο, Ἁγίᾳ Τξηάδη, λῦλ παξίζηαζαη 

Ἱεξέ, θαηέρσλ κεγίζηελ παῤῥεζίαλ, ὑπὲξ ηῆο Τξίθθεο ἀεὶ 

πξνζδεόκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαξία Παξζέλε Μῆηεξ Θενῦ, ζὺλ ηῷ ζεηνηάηῳ, Βεζζαξίσλη 

Σὸλ Υἱόλ, δηὰ ηνὺο βξνηείνπο ζηαπξσζέληα, ζπλεμηιάζαζζε ὅηη 

ἡκάξηνκελ. 

 

ᾨδὴ γ΄.  Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Οἰθηηξκνὺο νὐξαλόζελ, ὡο ζπκπαζὴο δώξεζαη, ηνῖο 

ζπλερνκέλνηο πηθξίᾳ, ἐθ ηῶλ ηεθλίσλ ζνπ, ὅηη πξνζηξέρνπζη, ηῷ ζῷ 

ηεκέλεη ἐλ πίζηεη, Βεζζαξίσλ Ὅζηε, θαὶ ζαπκαηόβξπηε. 

 

Ἱιαζηήξηνλ κέγα, ἡ ζὴ εὐρὴ γέλνηην, ηνῖο ἐμαηηνπκέλνηο ἐλ 

πόζῳ, πξὸ ηῆο εἰθόλνο ζνπ, θαὶ ἀπνιύηξσζηο, ἐθ ηῶλ παζῶλ θαὶ 

ζθαλδάισλ, ἡ ζεπηὴ πξεζβεία ζνπ, Πάηεξ πξὸο Κύξηνλ. 

 

Σπκπαζὴο ἐιεήκσλ, θαὶ ἰαηξὸο ἄκηζζνο, ἐλζένπ ἀγάπεο 

ηακεῖνλ, ιύπεο παξήγνξνο, θαὶ πνιπηίκεηνλ, ηῶλ ἀξεηῶλ ἐθκαγεῖνλ, 

Βεζζαξίσλ ἄξηζηε, πᾶζη παξίζηαζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ ἐθ ηῆο γῆο ηεηακέλε, πξὸο ηὸλ Φξηζηὸλ ἄυινο, θιῖκαμ ἡ ηὰ 

πξὶλ δηεζηῶηα, πάιηλ ἑλώζαζα, ηῇ γῇ ζπλάςαζα, ηὸλ νὐξαλὸλ θαὶ 

Ἀγγέινπο, ηνῖο βξνηνῖο ζπκκίμαζα, ραῖξε Θεόλπκθε. 

 

Δηάζσζνλ, ηνῦ Ἰεζνῦ ἐλζεώηαηε Ἱεξάξρα, ἀπὸ πάζεο ιύπεο, 

ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο, ηνὺο θαηαθεύγνληαο πίζηεη ηῷ ζῷ ηεκέλεη. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ  ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πησρνῖο ζπκπαζήο, θαί ἀζζελνῦζηλ ἴακα, ἐδείρζεο ζνθέ, ηὸ 

ζὸλ πνηκαίλσλ πνίκληνλ, θαὶ λῦλ Πάηεξ παξίζηαζαη, ἀξσγὸο 

Τξηθθαέσλ ὁ ἄγξππλνο, ἔηη Σηαγῶλ θαὶ Πύιεο ὁ θξνπξόο, ὑπάξρεηο 

θαὶ πξέζβπο δξαζηηθώηαηνο. 

 

 

 

ᾨδὴ δ΄.  Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ννεκάησλ ηὰ θύκαηα, ηὰ παξὰ Βειίαξ λνῒ πεκπόκελα, 

ἀπνπέκπεηλ ἐλδπλάκσζνλ, ηνὺο θαηαθπγόληαο ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Ἐπηβιέπσλ ηὴλ πόιηλ ζνπ, κὴ ἐιιίπῃο ζπεύδσλ ζεπηὲ 

ηαρύηαηα, ηνῖο αἰηνῦζη ζὴλ βνήζεηαλ,  πάιαη ὡο ἀόθλσο Πάηεξ 

ἔπξαηηεο. 

 

Ἐθηαθεὶο ηνῦ πνηκλίνπ ζνπ, ηῇ ἀγάπῃ ὥζπεξ θεξὸο 

θηιάλζξσπε, ηῷ Κπξίῳ εὐαξέζηεζαο, ἐπηζθόπσλ δεῖγκα 

θαζηζηάκελνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φξηζηνθήξπθα Ὅζηνλ, κεηὰ Σνῦ παξάιαβε Μῆηεξ Πάλαγλε, 

Βεζζαξίσλα ζπκπξέζβπλ Σνπ, θαὶ ὑπὲξ ἡκῶλ Φξηζηὸλ ἱθέηεπζνλ. 

 

ᾨδὴ  ε΄.  Φώηηζηνλ ἡκᾶο. 

Ἦκαξ λνεηόλ, κεηαλνίαο δὸο ηνῖο ηέθλνηο ζνπ, ἁκαξηίαο ἐθ 

ζαξθὸο ἀπνζηξνθήλ, ἐκθπηεύσλ Βεζζαξίσλ ηῷ ζειήκαηη.  

 

Νάκαηα ἡκῖλ, νὐξαλόζελ ζὺ ἐπόκβξηζνλ, ὡο πιεξνύκελνο 

ἐλζένπ γιπθαζκνῦ, θαὶ γαιήλελ ζηαζεξὰλ παξάζρνπ  Ἅγηε. 

 

Ἄγγεινο ἐλ γῇ, πελνκέλνηο ἦζζα Ἅγηε, θαὶ ηαρὺο ηνῖο 

ἀζζελνῦζηλ ἰαηξόο· δηὸ ζπεῦζνλ θαὶ ἰάηξεπζνλ ηὸ πάζνο κνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Γέλνο ηῶλ βξνηῶλ, ἐμαηηεῖηαη κεζηηείαλ Σνπ, θαὶ πξεζβείαλ 

Θενηόθε Ἀγαζή, ὅηη ἵζηαζαη Φξηζηνῦ ζξόλῳ ἐγγύηαηα. 

 

ᾨδὴ  ζη΄.  Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἰάκαηα Βεζζαξίσλ πεγάδεηο, ζεξαπεύσλ ἀζζελείαο πνηθίιαο, 

θαὶ ἀπνηξέπεηο πλεπκάησλ ηνῦ ζθόηνπο, ηὰο ἐπεξείαο ηαρύηαηα 

πάλζνθε· δηὸ παξάζρνπ λῦλ ἡκῖλ, ἐθ θζνξᾶο θαὶ δεηλῶλ 

ἀπνιύηξσζηλ. 

 

Εἰθόλα ζνπ ηὴλ ζεπηὴλ πξνζθπλνῦκελ, πξνζθνηηῶληεο ηῷ 

ἁγίῳ ζνπ νἴθῳ, θαὶ ἀληηιήπηνξα πόιεσο ηαύηεο, ηῆο ηῶλ Τξηθθαίσλ 

θαινῦκέλ ζε  Ἅγηε·  ἐπόπηεο γὰξ ὁ ἀζθαιήο, Βεζζαξίσλ ηξηζκάθαξ 

παξίζηαζαη.  

 

Βνήζεηα ἀζζελῶλ ἐληπγράλεη, θαὶ πξνκήζεηα πελήησλ 

κεγίζηε, ἡ ῥνδνβόινο ζὴ πάλζεπηνο θάξα, ἣλ ηνῦ Δνπζίθνπ Μνλὴ ἡ 

πεξίβιεπηνο, θαηέρεη ὥζπεξ ζεζαπξόλ, ἱεξάξρα Κπξίνπ παλάγηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ ἄςεπζηνο πξνζηαζία θαὶ ζθέπε, Σὺ ὑπάξρεηο Παλαγία 

Παξζέλε, θαηαθπγὴ θαὶ ἀληίιεςηο ζεία, ἡ δσξεὰλ ἐιενῦζα ηνὺο 

δνύινπο Σνπ· πξεζβεύεηο γὰξ ὑπὲξ αὐηῶλ, ζὺλ ζεηνηάηῳ Παηξὶ 

Βεζζαξίσλη. 

 

Δηάζσζνλ, ηνῦ Ἰεζνῦ ἐλζεώηαηε Ἱεξάξρα, ἀπὸ πάζεο ιύπεο, 

ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο, ηνὺο θαηαθεύγνληαο πίζηεη ηῷ ζῷ ηεκέλεη. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡο πνιηνῦρνλ ηηκῶζά ζε Ἅγηε, ηῶλ Τξηθθαέσλ ἡ πόιηο 

γεξαίξεη ζε, θαὶ ἐγθαπρᾶηαη ζεξκῇ ἀληηιήςεη ζνπ, πεξηθαιιὲο 

ἀλεγείξαζα ηέκελνο· ιανῦ γὰξ ὑπάξρεηο ηὸ ζηήξηγκα. 
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Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ,  ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ.Ση. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέστε μοι. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 1-9). 

Εἶπελ ὁ Κχξηνο πξὸο ηνὺο ἐιειπζφηαο πξὸο αὐηὸλ Ἰνπδαίνπο· 

ἀκὴλ, ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, ὅηη ὁ κὴ εἰζεξρφκελνο δηὰ ηῆο ζχξαο εἰο ηὴλ 

αὐιὴλ ηῶλ πξνβάησλ, ἀιιὰ ἀλαβαίλσλ ἀιιαρφζελ, ἐθεῖλνο θιέπηεο 

ἐζηὶ θαὶ ιῃζηήο·  ὁ δὲ εἰζεξρφκελνο δηὰ ηῆο ζχξαο πνηκήλ ἐζηη ηῶλ 

πξνβάησλ. Τνχηῳ ὁ ζπξσξὸο ἀλνίγεη θαὶ ηὰ πξφβαηα ηῆο θσλῆο 

αὐηνῦ ἀθνχεη· θαὶ ηὰ ἴδηα πξφβαηα θαιεῖ θαη’ ὄλνκα θαὶ ἐμάγεη 

αὐηά. Καὶ ὅηαλ ηὰ ἴδηα πξφβαηα ἐθβάιῃ, ἔκπξνζζελ αὐηῶλ 

πνξεχεηαη θαὶ ηὰ πξφβαηα αὐηῷ ἀθνινπζεῖ, ὅηη νἴδαζη ηὴλ θσλὴλ 

αὐηνῦ. Ἀιινηξίῳ δὲ νὐ κὴ ἀθνινπζήζσζηλ, ἀιιὰ θεχμνληαη ἀπ’ 

αὐηνῦ, ὅηη νὐθ νἴδαζη ηῶλ ἀιινηξίσλ ηὴλ θσλήλ. Ταχηελ ηὴλ 

παξνηκίαλ εἶπελ αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο· ἐθεῖλνη δὲ νὐθ ἔγλσζαλ ηίλα ἦλ ἃ 

ἐιάιεη αὐηνῖο.  Εἶπελ νὖλ πάιηλ αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο· ἀκὴλ, ἀκὴλ ιέγσ 

ὑκῖλ, ὅηη ἐγψ εἰκη ἡ ζχξα ηῶλ πξνβάησλ.  Πάληεο ὅζνη ἦιζνλ πξὸ 

ἐκνῦ, θιέπηαη εἰζὶ θαὶ ιῃζηαί· ἀιι’ νὐθ ἤθνπζαλ αὐηῶλ ηὰ 

πξφβαηα.  Ἐγψ εἰκη ἡ ζχξα· δη’ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ, ζσζήζεηαη θαὶ 

εἰζειεχζεηαη θαὶ ἐμειεχζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ…Καί λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…  

 

Πξνζόκνηνλ. ῏Ηρνο πι. β΄.  Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός... 

Ἄμηνο δηάδνρνο, ηνῦ Ἀρηιιείνπ Λαξίζζεο, Βεζζαξίσλ 

γέγνλαο, ηνῦ ιανῦ πξνζηάηα ἱιαξώηαηε, θαὶ ζεπηὸο ἔθγνλνο, ηνῦ 

Οἰθνπκελίνπ, θαηεδείρζεο ἱεξώηαηε, θαὶ λέκεηο ἅπαζη, ράξηηαο 

ἰάζεηο θαὶ ἔιενο, λαῷ ζνπ ηνῖο πξνζθεύγνπζη, θαὶ ἐμαηηνπκέλνηο 

πξεζβείαο ζνπ· ὅζελ ἐθδπζώπεη, κεηὰ ηνῦ Γεσξγίνπ ἀζιεηνῦ, ὑπὲξ 

ἡκῶλ ηὸλ θηιάλζξσπνλ, Φξηζηὸλ παλζεβάζκηε. 

 

ᾨδὴ δ΄.  Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σθεπσξίαο θαὶ θζόλνπ, ἃο ὁ πιάλνο ηεθηαίλεη, ἡκῖλ ἐμάιεηςνλ, 

θαὶ ηὰο ζπθνθαληίαο, δηάιπζνλ ἀλζξώπσλ, ινγηζκὸλ ζπγρσξήζεσο, 

ἐλ ηαῖο θαξδίαηο ἡκῶλ, ἐκβάιισλ Βεζζαξίσλ. 
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Σσηεξίαο αἰηίαλ, ζὴλ εὐρὴλ Βεζζαξίσλ, πηζηνὶ γηλώζθνπζη· 

δηὸ θαὶ ἐμαηηνῦληαη, ἱθέηεπζνλ Δεζπόηελ, ἵλα ἵιεσο γέλεηαη, θαὶ 

ζπγρσξήζῃ ἡκῖλ, πηαηζκάησλ ηὰο ζσξείαο. 

 

Ἀλαβῆλαη πακκάθαξ, εἰο Δνπζίθνπ ζεκλεῖνλ, ἐκὲ ἀμίσζνλ, 

ζὴλ θάξαλ πξνζθπλῆζαη, θαὶ πόζῳ ἐμπκλῆζαη, κύξνλ ῥόδνπ ηὴλ 

βιύδνπζαλ, ὅηη Τξηάδνο ηεξπλόλ, θαηέζηεο ηὸ ηακεῖνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Ῥσζηηθαῖο Σνπ πξεζβείαηο, ηὰο θαξδίαο Παξζέλε, εἰξήλεο 

ἔκπιεζνλ, θαί δώξεζνλ ηαρεῖαλ, παξάθιεζηλ ηνῖο νὖζη, ἐλ πηθξίαηο 

θαὶ ζιίςεζηλ, ὅηη ηπγράλεηο Ἁγλή, ραξὰ ηῶλ ηεζιηκκέλσλ.  

 

ᾨδὴ  ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἱεξαξρίαο, ἁγησλύκνπ ηὸ θιένο, Βεζζαξίσλ ἀλεδείρζεο ἐλ 

Τξίθθῃ, ηνῦ Οἰθνπκελίνπ ηνῖο ἴρλεζη βαδίζαο. 

 

Ὡο πνιηνῦρνλ, θαὶ ἀπξνζκάρεηνλ ηεῖρνο, ζὲ ὑκλνῦζη 

Τξηθθαέσλ νἱ δῆκνη, θαὶ ἀμηνρξέσο, λαὸλ ἐδόκεζάλ ζνη. 

 

Νακάησλ ζείσλ, θαὶ κπζηηθῶλ δσξεκάησλ, ἡ εὐρή ζνπ πεγὴ 

Πάηεξ πέιεη, ηνῖο πξνζεπρνκέλνηο, ἐλ πίζηεη ἀθινλήηῳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γαινπρεζέληα, ἐθ Σῶλ καζηῶλ Θενηόθε, ηὸλ Δεζπόηελ θαὶ 

ζύκπαληνο Κηίζηελ, Κόξε ἐθδπζώπεη, ὑπὲξ ἡκῶλ ἁπάλησλ. 

 

ᾨδὴ ζ΄.  Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἐπίθνπξνο κὴ παύζῃ, εἶλαη ηνῖο Τξηθθαίνηο, ηνῖο 

πξνζθεηκέλνηο ζεξκῶο ηῇ ζῇ ράξηηη, θαὶ ηῷ λαῷ ζνπ θνηηῶζη, Πάηεξ 

ηξηζόιβηε. 

 

ᾨδαῖο ὕκλνηο θαὶ ιόγνηο, ἅπαο ὁ ιαόο ζνπ, θαηδξῶο ηηκᾷ 

Βεζζαξίσλ ηὴλ κλήκελ ζνπ, ὅηη πνηκέλσλ ηπγράλεηο, αὐηνῦ ὁ 

πξώηηζηνο. 
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Ῥπζζῆλαη ηὴλ ζὴλ πόιηλ, πξέζβεπε Κπξίῳ, πάζεο θζνξᾶο 

Βεζζαξίσλ παλεύθεκε, θαὶ ηὸλ Πνηκέλα ἀθκαῖνλ, αὐηῆο 

ζπληήξεζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεξαίξσ Σε Κπξία, ζὺλ ηῷ πνιηνύρῳ, ηῷ ζεβαζκίῳ Παηξὶ 

Βεζζαξίσλη, θαὶ Σὸλ Υἱὸλ ὀξζνδόμσο, ὑκλνῦκελ Δέζπνηλα. 

 

Ἄμηφλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Φαίξνηο ὁ ἀέλανο πνηακόο, ὁ ηὴλ Θεηηαιίαλ, θαηαξδεύσλ 

πλεπκαηηθῶο· ραίξνηο ηνῦ Δνπζίθνπ, ὁ θηίησξ θαὶ πξνζηάηεο, 

κεγάιε Βεζζαξίσλ, ἔλζεε ἄλζξσπε. 

 

Ἔρνληεο ζὴλ θάξαλ ηὴλ ἱεξάλ, ηὴλ κπξνβνινῦζαλ, ὥζπεξ 

ῥόδνλ εὐσδηθόλ, ἅπαο ὁ ιαόο ζνπ, ἐλ ὥξᾳ ηνῦ θηλδύλνπ, πξνζθεύγεη 

θαὶ αἰηεῖηαη, ζνῦ ηὴλ βνήζεηαλ. 

 

Βίνλ ζνπ ηὸλ ἔλζενλ ἐμπκλῶ, θαὶ ὁζηαθόλ ζνπ, ηέινο ᾄδσ 

ἀλεπαξθῶο· θζίλνπζη γὰξ ιόγνη, ἐλώπηνλ ζῆο δόμεο, ηξηζκάθαξ 

Βεζζαξίσλ, ἄλζνο ζεόζπαξηνλ. 

 

Τνῦηνλ ηὸλ λαόλ ζνπ ηὸλ ἱεξόλ, Βεζζαξίσλ δεῖμνλ, ἰαηξεῖνλ 

πλεπκαηηθόλ, λόζσλ ζεξαπείαο, ἐθβιύδνληα ἀθζόλσο, ηνῖο πίζηεη 

ἐθδεηνῦζηλ, εὐράο ζνπ Ἅγηε. 

 

Φαίξεη θεθηεκέλε ὡο ζεζαπξόλ, ἡ Μνλὴ Δνπζίθνπ, ηὴλ ζὴλ 

θάξαλ Πάηεξ ζεπηέ· ραίξεη θαὶ ἡ Τξίθθε, θαηέρνπζα λαόλ ζνπ, ζὴ 

ράξηο ἔλζα λέκεη, πᾶζη παξάθιεζηλ. 

 

Φαίξνηο ηῶλ πελήησλ ὁ ἀξσγόο, ἰαηξὸο λνζνύλησλ, θαὶ 

πξνοηάηεο ηῶλ ὀξθαλῶλ·  ραίξνηο ηεζιηκκέλσλ, ἀλάςπμηο ηαρεῖα, 

θαὶ ηῶλ ἐιεεκόλσλ, πξέζβπο πξὸο Κύξηνλ. 

 



[176] 

 

Σὺλ ηῷ Γεσξγίῳ ηῷ ἀζιεηῇ, ζεπηῇ Εὐθεκίᾳ, Γξεγνξίῳ 

ζαπκαηνπξγῷ, ηῷ ηε Ἀιεμίῳ, θαὶ ζὺλ ηῷ Πξσηνθιήηῳ, κεγάιε 

Βεζζαξίσλ, Φξηζηὸλ ἱιέσζαη. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί… 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κχξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαχηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπφηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα.Κχξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

ὀξγηζζῆο ἡκῖλ ζθφδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ 

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιχηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεφο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαφο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πχιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εὐινγεκέλε Θενηφθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Δέμαη, ἥλ ζνη ςάιινκελ  ᾠδήλ, δέμαη εὐηειέζηαηνλ ὕκλνλ, 

Πάηεξ ηξηζόιβηε, Τξίθθεο πεξηηείρηζκα, θαὶ ηῶλ Σηαγῶλ ἀξσγέ, θαὶ 

Δεζπόηελ ἱθέηεπε, ἵιεσλ γελέζζαη, θαὶ ιπηξνῦζζαη ἅπαληαο, νἰθηξᾶο 

θνιάζεσο· ράξηλ γὰξ δεμάκελνο ζείαλ,  ἔρεηο παῤῥεζίαλ κεγίζηελ, 

ὅηη εὐεξέζηεζαο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη…   Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ…. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ 

ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


	15 Σεπτεμβρίου Παρακλητικός Κανών Ἁγίου ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ Β΄ ἀρχιεπ. Λαρίσης, Γ. Ἀποστολάκη



