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25 επηεκβξίνπΠαξαθιεηηθόο Καλώλ εηο 

ηελ Οζία Δπθξνζύλε 

Πνίεκα Γξos Χαξαιάκπνπο Μ. Μπνύζηα 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ΡΜΒ’ (142) Ψαικόο 
Κύνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο…. 

Θεὸξ Κύνζμξ, ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπόιεκμξ ἐκ 

ὀκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

                   Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Ὡξ εὐθνμζύκδξ μὐνακῶκ ηθδνμκόιμξ, ηαὶ ηεηηδιέκδ πνὸξ Φνζζηὸκ 

παῤῥδζίακ, ιὴ δζαθίπῃξ πάκημηε πνεζαεύμοζα, ἀπμζηάλαζ Κύνζμκ 

ηὴκ μὐνάκζμκ δνόζμκ, Εὐθνμζύκδ ἅπαζζκ ἐκ πονὶ ἁιανηίαξ, 

ἀπμηεζιέκμζξ ἵκα ζε θαιπνῶξ, ὡξ πανεεκίαξ θαιπάδα βεναίνςιεκ. 

                        Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζςιεκ πμηε Θεμηόηε…. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, …. 

Εἶηα, ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ 

Ἀθήηημο Εὐθνμζύκδξ, ἀλίςζόκ ιε, Ὁζία. Φ. Μ.  

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

Ἀθήηημο ἀλίςζμκ πανιμκῆξ, ημὺξ ζμὶ πνμζζόκηαξ, ηαὶ ηαιάημοξ 

ζμο ημὺξ ζεπημύξ, μὓξ ἔηθδξ ἐκ ιάκδνᾳ Εὐθνμζύκδ, ἀκδνώᾳ ὕικμζξ 

εὐήπμζξ βεναίνμκηαξ. 

Λζπμῦζα ημηέα ζμο εὐθααῆ, Παθκμύηζμκ Μῆηεν, ηαὶ ικδζηῆνά ζμο 

ἀκδνζημῖξ, ἀβῶζζ ηαηέθααεξ ηὴκ κύζζακ, ὑπὲν ἡιῶκ Εὐθνμζύκδ 

πνεζαεύμοζα. 
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Ἡδέςκ ἁπάκηςκ ηαὶ ημζιζηῆξ, ζοβπύζεςξ ὤθεδξ, ὑπενηένα ηὰ ἐκ 

Ἐδέι, ηενπκὰ ἐηγδημῦζα Εὐθνμζύκδ, ὧκ ηαὶ ἡιᾶξ ἀπμθαῦζαζ 

ἀλίςζμκ. 

                                      Θενηνθίνλ. 

Κεηηήιεεα ἔπαθλζκ ἀζθαθῆ, πνμπύνβζμκ εεῖμκ, ααηηδνίακ 

ηαηαθοβήκ, ἁβκὴ ηαὶ πανᾶξ ἀδζαθείπημο, Θεμηοῆημν πδβήκ Σε 

ἀηέκςημκ. 

                              ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Τῇ εενιῇ ἀνςβῇ ζμο μἱ εὐζεαεῖξ ζπεύδμκηεξ, ἴαζζκ ροπῶκ ηαὶ 

ζςιάηςκ, Μῆηεν θαιαάκμιεκ· ὅεεκ ηδνύηημιεκ, ζὴκ πνὸξ ἡιᾶξ 

πνμζηαζίακ, Εὐθνμζύκδ πάκηζιε, ηὴκ ἀδζάπηςημκ. 

Ὁζζόηδημξ ὤθεδξ πενζηαθθὲξ ηέιεκμξ, ηαὶ ὑπμιμκῆξ Εὐθνμζύκδ, 

ηῆπμξ εὐθνόζοκμξ· ὅεεκ ἀβῶκάξ ζμο, Φνζζηὸξ ἀιείαςκ ηζιίμοξ, 

δαρζθῶξ ζε πάνζημξ, εείαξ ἐκέπθδζεκ. 

ρςεεῖζα ζοκηόκμζξ ἀζηδηζηαῖξ πνάλεζζ, πνὸξ ηῆξ ηαπεζκώζεςξ 

Μῆηεν, ἄηνακ ἀηνώνεζακ, ηὸκ ηαπεζκὸκ Ἰδζμῦκ, ἐηδοζςπεῖκ ζμὺξ 

ἱηέηαξ, δεῖλαζ ηαπεζκώζεςξ, ἔιροπα ιάνβανα 

                                      Θενηνθίνλ. 

Εὐενβέηδκ ηεημῦζα ηὸκ ημῦ πακηὸξ Δέζπμζκα, Λοηνςηὴκ ἡιῶκ ηαὶ 

Σςηῆνα, πνέζαεοε ῥύζαζεαζ, ἀπανζζηίαξ θζιμῦ, ημὺξ εὐβκςιόκςξ 

ηζιῶκηαξ, Σὲ Θεμβεκκήηνζα, ὕικμζξ εὐζπήιμζζκ. 

Ἀλίςζμκ, πακεοθνμζύκμο θεζιῶκμξ ημῦ ἐκ ηῷ πόθῳ, Εὐθνμζύκδ 

εεμζεαὲξ ημὺξ ζὲ ιαηανίγμκηαξ, ηαὶ ᾄδμκηαξ ικήιδκ ζμο ηὴκ ἁβίακ. 

Ἐπίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ 

ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 

                          Αἲηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα.  

                         Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Μὴ παύζῃ Φνζζηῷ Νοιθίῳ μὐνακίῳ ζμο, πνεζαεύεζκ ἀεὶ Ὁζίςκ 

ἀηνμείκζμκ, Εὐθνμζύκδ πάκζεικε, ὑπὲν πάκηςκ ικήιδκ ηὴκ εείακ 

ζμο, ἐπζηεθμύκηςκ ὕικμζξ ηαὶ ᾠδαῖξ, πολίμκ εὐπῆξ ηαὶ ηαπεζκώζεςξ. 
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                            ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

πενόπηδκ ἀκάδεζλμκ, βεδνῶκ ἁπάκηςκ ηὸκ εὐθδιμῦκηά ζε, 

Εὐθνμζύκδ ὡξ πμεήζαζα, ιόκμκ ἐκ ηῷ αίῳ ηὰ αἰώκζα. 

Φύζζκ εήθεμξ εὔροπε, πανζδμῦζα ἤζηδζαξ ἀκδνζηώηαηα, 

Εὐθνμζύκδ εείᾳ πάνζηζ, εὐζεαῶκ ἰεῦκημν πνὸξ ηεθείςζζκ. 

Ῥώιδκ εείακ θαιαάκμιεκ, Εὐθνμζύκδ ἄκςεεκ μἱ ηζιῶκηέξ ζε, 

ηαπεζκώζεςξ ὡξ ἔηηοπμκ, ηαὶ ὑπαημῆξ ἐκεέμο ἄβαθια 

                                    Θενηνθίνλ. 

Οἱ πνμζηνέπμκηεξ πάκημηε, Σμῦ ηῇ εείᾳ ζηέπῃ μὐη αἰζποκόιεεα· 

ἐηπθδνμῖξ βὰν ηὰ αἰηήιαηα, Σμῦ ηῶκ μἰηεηῶκ εεμιαηάνζζηε. 

                            ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σώιαημξ ὁνιάξ, ζῶκ πνμζθύβςκ ἀπμκέηνςζμκ, Εὐθνμζύκδ ἡ 

ἀζηήζεζ ηαὶ εὐπῇ, ηὰξ ὀνέλεζξ ηῆξ ζανηὸξ ηαηαπναΰκαζα. 

Ὕδςν ιμζ γςῆξ, αἰςκίμο Μῆηεν πήβαζμκ, Εὐθνμζύκδ εεμθόνε ηῷ 

θαιπνῶξ, ιεβαθύκμκηζ ἀζηήζεςξ ηαιάημοξ ζμο. 

Νεῦζμκ ηαῖξ ἡιῶκ, Εὐθνμζύκδ παναηθήζεζζ, ηαὶ ηαηάπειρμκ ἐλ 

ὕρμοξ ὑεηόκ, ημῖξ ἱηέηαζξ ζμο ζοκέζεςξ ηαὶ κήρεςξ. 

                                         Θενηνθίνλ. 

Ἡ ηῶκ εὐζεαῶκ, πνμζηαζία ηαὶ ἀκηίθδρζξ, Θεμηόηε Εὐθνμζύκδξ 

ηαῖξ θζηαῖξ, πνὸξ ὁδμὺξ πνδζημδεείαξ πάκηαξ ἴεοκμκ. 

                                   ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Σηενέικζμξ, αάζζξ ηαπεζκώζεςξ, ἐπμθεεῖζα Εὐθνμζύκδ Ὁζία, ηαὶ 

ἀδζάζεζζημκ ηεῖπμξ ἁβκείαξ, ηῶκ ἀζςιάηςκ πμνείαξ ηαηέπθδλαξ· δζὸ 

αμῶιεκ ηαὶ ἡιᾶξ, ιζιδηὰξ ἀνεηῶκ ζμο ἀκάδεζλμκ. 

Ἀζηήζαζα, ἀκδνζηῷ θνμκήιαηζ, ἐκ ζεικείῳ Εὐθνμζύκδ ἀκδνώῳ, 

ηαεοπεηάβδξ ζεπηῷ Ἀβαπίῳ, ηαὶ ηῷ πακάβκῳ Θεῷ εὐδνέζηδζαξ, ᾯ 

ηαὶ ἡιᾶξ εὐανεζηεῖκ, ἀνεηαῖξ ηαηαλίμο ἀείπμηε. 

Ξεκώζαζα, ζεαοηὴκ ημῦ μἴημο ζμο, Παθκμοηίμο ημῦ Ὁζίμο παηνόξ 

ζμο, ηαὶ βεδνμῦ ζμο ικδζηῆνμξ ἀβάπδξ, δζὰ Φνζζηὸκ ηὸκ ὡναῖμκ 

Νοιθίμκ ζμο, πάνζκ ἀπείθδθαξ ἡιᾶξ, Εὐθνμζύκδ λεκμῦκ πάζδξ 

εθίρεςξ. 
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                                    Θενηνθίνλ. 

Ἱηέηεοε, ηὸκ Υἱόκ Σμο Δέζπμζκα, ηαὶ Θεὸκ ἡιῶκ Ἁβκὴ ηαηαπέιραζ, 

ημῖξ Σμῖξ μίηέηαζξ ἰζπὺκ ἀκηζζηῆκαζ, ηῇ ημῦ ἀθάζημνμξ πθάκῃ 

ἐκηεύλεζζ, ηῆξ Εὐθνμζύκδξ ηῆξ αὐημῦ, πνμζεοπαῖξ παηδζάζδξ ηὸ 

θνύαβια. 

Ἀλίςζμκ, πακεοθνμζύκμο θεζιῶκμξ ημῦ ἐκ ηῷ πόθῳ, Εὐθνμζύκδ 

εεμζεαὲξ ημὺξ ζὲ ιαηανίγμκηαξ, ηαὶ ᾄδμκηαξ ικήιδκ ζμο ηὴκ ἁβίακ. 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

                           Αἲηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ.  

                        Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τμῖξ ὑπὲν θύζζκ ηαιάημζξ ζμο ἔηδλαξ, ὡζεὶ ηδνὸκ Εὐθνμζύκδ ηὴκ 

ζάνηα ζμο, ηαὶ αίμκ Ἀββέθςκ γδθώζαζα, δαζιόκςκ ηαηέπηδλαξ 

θάθαββαξ, ἐλ ὧκ ιε ηαηίαξ ἀπάθθαλμκ. 

Πνμηείιεκμκ 

Ὑπνκέλσλ ὑπέκεηλα ηὸλ Κύξηνλ θαὶ πξνζέζρε κνη θαὶ εἰζήθνπζε 

ηῆο θσλῆο ηῆο δεήζεώο κνπ. 

η.: Καὶ ἔζηεζελ ἐπὶ πέηξαλ ηνὺο πόδαο κνπ θαὶ θαηεύζπλε ηὰ 

δηαβήκαηά κνπ. 

             Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηὰ Μάξθνλ. (Κεθ. ε΄. 24-34). 

Τῷ ηαζνῷ ἐηείκῳ ἠημθμύϑεζ ηῷ ᾿Ιδζμῦ ὄπθμξ πμθὺξ ηαὶ ζοκέϑθζαμκ 

αὐηόκ. Καὶ βοκή ηζξ, μὖζα ἐκ νύζεζ αἵιαημξ ἔηδ δώδεηα, ηαὶ πμθθὰ 

παϑμῦζα ὑπὸ πμθθῶκ ἰαηνῶκ. ηαὶ ιδδὲκ ὠθεθδϑεῖζα, ἀθθὰ ιᾶθθμκ 

εἰξ ηὸ πεῖνμκ ἐθϑμῦζα, ἀημύζαζα πενὶ ημῦ ᾿Ιδζμῦ, ἐθϑμῦζα ἐκ ηῷ 

ὄπθῳ ὄπζζϑεκ. ἥραημ ημῦ ἱιαηίμο αὐημῦ· ἔθεβε βάν· ὅηζ, ηἂκ ηῶκ 

ἱιαηίςκ αὐημῦ ἅρμιαζ ζςϑήζμιαζ. Καὶ εὐεέςξ ὁ ᾿Ιδζμῦξ ἐπζβκμὺξ 

ἐκ ἑαοηῷ ηὴκ ἐλ αὖημῦ δύκαιζκ ἐλεθϑμῦζακ, ἐπζζηναθεὶξ ἔκ ηῷ 

όπθῳ, ἔθεβεκ· Τίξ ιμο ἥραημ ηῶκ ἱιαηίςκ; Καὶ ἔθεβμκ αὐηῷ μἱ 

Μαϑδηαὶ αὐημῦ· Βθέπεζξ ηὸκ ὄπθμκ ζοκϑθίαμκηά ζε, ηαὶ θέβεζξ: Τίξ 

ιμο ἥραημ; Καὶ πενζεεθέπεημ ἰδεῖκ ηὴκ ημῦημ πμζήζαζακ. Ἢ δὲ 

βοκὴ θμαδϑεῖζα ηαὶ ηνέιμοζα, εἰδοῖα ὃ βέβμκεκ ἐπ᾽ αὐηῇ, ἦθϑε ηαὶ 

πνμζέπεζεκ αὖηῷ, ηαὶ εἶπεκ αὐηῷ πᾶζακ ηὴκ ἀθήϑεζακ. Ὁ δὲ εἶπεκ 

αὐηῇ ϑύβαηεν, ἣ πίζηζξ ζμο ζέζςηέ ζε; ὕπαβε εἰξ εἰνήκδκ. ηαὶ ἴζϑζ 

ἡβζὴξ ἀπὸ ηῆξ ιάζηζβόξ ζμο. 
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Γόμα. 

Ταῖξ ηῆξ ζῆξ ‘Οζίαξ πνεζαείαζξ Ἐθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

Καὶ λῦλ. 
Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ Ἐθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

Ση. Ἐθεῆιμκ, ἐθέδζόκ ιε ὁ Θεόξ… 

Πνμζόιμζμκ.  

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 
Γεδνὸκ ικδζηῆνά ζμο, ηαηαθζπμῦζα ηαὶ μἶημκ, ημῦ παηνὸξ 

πακεύθδιε, Παθκμοηίμο ζώθνμκμξ, δζ’ ἀβάπδζζκ, ημῦ Φνζζημῦ 

ἔδναιεξ, εἰξ Μμκὴκ ἀκδνώακ, ηαῖξ ἀγύβςκ ὁιδβύνεζζ, πςνῆζαζ 

πάβηαθε, ηαὶ εὐανεζηῆζαζ Νοιθίῳ ζμο, ηῷ εείῳ ηαημνεώιαζζ, ζμῖξ 

ἀζηδηζημῖξ· ὅεεκ ἅπακηεξ, ιῆηεν Εὐθνμζύκδ, ηζιῶκηέξ ζε ἀλίςξ 

πνμζεοπάξ, ηὰξ ζὰξ εενιὰξ πνὸξ ηὸκ Κύνζμκ, ἐηγδημῦιεκ πάκημηε. 

 

                         ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Ὡξ πανίηςκ ἑζηίακ Εὐθνμζύκδ Ὁζία ζὲ ιαηανίγμιεκ, ηαὶ ικήιδκ 

ζμο ηζιῶκηεξ, ηὴκ εείακ βδεμζύκςξ, ἐηαμῶιεκ ἑηάζημηε· ἴζεζ ἡιῶκ 

ηαπζκή, πνμζηάηζξ ἐκ ηῷ αίῳ. 

Σηδθμβνάθδια εεῖμκ ἀβςβῆξ ἐκανέημο ηαὶ δζαοβέζηαημκ, δμπεῖμκ 

ἐβηναηείαξ, Ὁζία Εὐθνμζύκδ, ιὴ ἐθθίπῃξ πνεζαεύμοζα, ὑπὲν ἡιῶκ 

ηῷ Θεῷ, ηῶκ ζὲ ὑικμθμβμύκηςκ. 

Ὁθμθώημο παζηάδμξ ζὺκ θνμκίιμζξ πανεέκμζξ μἰηήηςν πάκηζιμξ, 

ὀθεεῖζα Εὐθνμζύκδ, παεῶκ ιμο παιαζγήθςκ, ηὴκ ζημηείακ 

ἐηδίςλμκ, ηαὶ ημῦ ἀζηέηημο θςηόξ, ἀκάηεζθόκ ιμζ ἦιαν. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Νεηνςεέκηα ιε μἴιμζ αδεθοναῖξ ἁιανηίαζξ Θεμβεκκήηνζα, εαῤῥῶκ 

πνμζένπμιαί Σμζ, ηναοβάγςκ· ῥοπηζηαῖξ Σμο, παναηθήζεζζ γώςζμκ, 

ηὸκ εακαηώζακηα θεῦ, ροπήκ ιμο ἔνβμζξ θαύθμζξ. 

                               ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Μή ιε αδεθύλῃ, ηὸκ ζὸκ ἀπνεῖμκ ἱηέηδκ, Εὐθνμζύκδ ἀθθὰ ηάεανόκ 

ιε, πνμζεοπῶκ ὑζζώπς, ηῶκ ζῶκ ἀδζαθείπηςκ. 
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Ἔπεζ ζὸκ πκεῦια, ὁ μὐνακὸξ Εὐθνμζύκδ, ηαὶ ἡιεῖξ ἐκ ηῇ βῇ ηὰξ 

εὐπάξ ζμο, εδζαονὸκ ὡξ εεῖμκ, ἰζπὺκ ηαὶ ααηηδνίακ. 

Ὅθῃ ἐθέζεζ, ηῆξ ζῆξ ροπῆξ Εὐθνμζύκδ, ἠβςκίζς ηαὶ ἤνεδξ πνὸξ 

δόλδξ, δόιμοξ ἔκεα Κηίζηῃ, ὑπὲν ἡιῶκ πνεζαεύεζξ. 

                                   Θενηνθίνλ. 

Σανηὸξ ηζκήζεζξ, ηὰξ ροπμηηόκμοξ πνεζαείαζξ, Εὐθνμζύκδξ 

ηαηάζηεζθμκ Μῆηεν, ἵκα Σε δμλάγς, ηὴκ ηεπανζηςιέκδκ. 

                        ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰδεῖκ ημῦ Φςημδόημο, Ἰδζμῦ ἐκ πόθῳ, ηὸ ἱθανὸκ ημῦ πνμζώπμο 

ἀλίςζμκ, ημὺξ ζὲ πζζηῶξ Εὐθνμζύκδ ἀεὶ βεναίνμκηαξ. 

Ἀθεόκςξ ηὴκ ζὴκ πάνζκ, πέιρμκ ζμῖξ ἱηέηαζξ, πακεοθααῶξ 

Εὐθνμζύκδ ἀμίδζιε, ηαὶ ἐλ ἐπενμῦ ἐπδνείαξ ἡιᾶξ δζάζςζμκ. 

Φανᾶξ ὁδμύξ ιμζ δεῖλμκ, ηαὶ ἀπδθθαβιέκμκ, εθίρεςκ αίμκ ἀκύεζκ 

ἀλίςζμκ, ιὲ ἀβθαὴ Εὐθνμζύκδ ἀλζμιίιδηε. 

                                 Θενηνθίνλ. 

Μὴ παύζῃ εὐθνμζύκδξ, μὐνακῶκ πμθίηαξ, ἡιᾶξ βεκέζεαζ 

πνεζαεύμοζα Δέζπμζκα, ημὺξ ἐιιεθῶξ Εὐθνμζύκδκ Ὁζίακ 

ιέθπμκηαξ. 

Ἄλζμκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηήκ Θεμηόημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί  πακαιώιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαείι ηαί  ἐκδμλμηένακ  ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι· ηήκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηήκ  ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 

Τῆξ Ἀθελακδνείαξ ζεπηὲ αθαζηέ, Παθκμοηίμο ηέηκμκ, ημῦ Ὁζίμο 

εεμζεαέξ, Εὐθνμζύκδ παῖνε, ἡ ἐκ Μμκῇ ἀκδνώᾳ, ὑπενθοῶξ 

ἀζηῆζαζ, ιὴ δεζθζάζαζα. 

Νύιθδ ημῦ Κονίμο πενζηθεέξ, ἡ ἀπανκδεεῖζα, ζὸκ ικδζηῆνα ηὸκ 

βεδνόκ, ηαὶ ἐπζδμεεῖζα, εἰξ ἀκδνζημὺξ ἀβῶκαξ, εεόθνμκ Εὐθνμζύκδ, 

παῖνέ ζμζ ηνάγμιεκ. 



[284] 

 

Βίμκ δζακύζαζα εαοιαζηόκ, ἀκδνζημῖξ ζμο πόκμζξ, Εὐθνμζύκδ 

πακεοζεεκέξ, ημὺξ πμνμὺξ ἀγύβςκ, ἐλέπθδλαξ ηαὶ δῆιμκ, Ἀββέθςκ 

θςημιόνθςκ, ζμῖξ ηαημνεώιαζζ. 

Ῥῦζαζ πάζδξ αθάαδξ ηαὶ ζοιθμνῶκ, ημὺξ ἀκεοθδιμῦκηαξ, ζὴκ 

ὑπένθαιπνμκ αζμηήκ, ηαὶ πηαζζιάηςκ θύζζκ, ἡιῖκ ἀεὶ ἐλαίηεζ, Ὁζία 

Εὐθνμζύκδ, πάνζημξ ζηήκςια. 

Φαίνμζξ Εὐθνμζύκδ ιμκαγμοζῶκ, εὐθααῶξ πολίμκ, ηαὶ πνὸξ εέςζζκ 

ὁδδβόξ, παίνμζξ πανεεκίαξ, ὑπμιμκῆξ ἀβάπδξ, κδζηείαξ ἐηιαβεῖμκ, 

ηαὶ ηαπεζκώζεςξ. 

Ἴεοκὸκ ηὸ πθῆεμξ ζῶκ ἱηεηῶκ, πνὸξ πακεοθνμζύκμοξ, Εὐθνμζύκδ 

ζεικὴ ζηδκάξ, ηὰξ ἐκ ηῷ θεζιῶκζ, ημῦ μὐνακίμο εόθμο, ηαὶ ζῶζμκ 

ἐη εακάημο, ημὺξ ἀκοικμῦκηάξ ζε. 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

Σὸ Σξηζάγηνλ…. 

θαί ηά Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βάν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ Σμζ ηήκ ἱηεζίακ, ὡξ Δεζπόηῃ, μἱ 

ἁιανηςθμί  πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

Γόμα. 
Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμί βάν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ 

ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαί 

κῦκ  ὡξ  εὔζπθαπκμξ ηαί θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σύ 

βάν εἶ Θεόξ ἡιῶκ ηαί ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ 

Σμο  ηαί  ηό  ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα. 

Καί λῦλ. 
Τῆξ εὐζπθαπκίαξ ηήκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, 

ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ 

ηῶκ  πενζζηάζεςκ· Σύ βάν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Φνζζηζακῶκ. 
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40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

 

                          Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  
Θείαξ εὐθνμζύκδξ ηαὶ πανᾶξ, ηαηαλίςζόκ ιε ἀβήνς, ηὸκ ζμὶ 

πνμζπίπημκηα, εὐθααῶξ πακέκδμλε, ηαὶ ζὴκ ἀκηίθδρζκ, ἐηγδημῦκηα 

ἑηάζημηε, ὁ πάκο ἀπνεῖμξ, Εὐθνμζύκδ πάκαβκε, ὡξ ἂκ βεναίνς ζε, 

κύιθδκ ημῦ Φνζζημῦ ηὴκ ηαθθίζηδκ, ηὴκ ἐκ βοκαζηείῳ ζανηίῳ, 

ἀκδνζηὴκ ηανδίακ ἀπμηνύπημοζακ. 

 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ θύηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλόκ 

ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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