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27 Σεπηειανίμο Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Νενκάξηπξνο ΑΚΥΛΙΝΑΣ κ. Γεξαζίκνπ 
           

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο ηαί ηό Θεόξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ αὐημῦ. 

Δἶηα ηά Τνμπάνζα.  

                

                        Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ὡξ ἀεθδθόνμξ εὐηθεὴξ ημῦ Σςηῆνμξ, Πανεεκμιάνηοξ 

Ἀηοθίκα εεόθνμκ, ημὺξ πνμζζόκηαξ πίζηεζ ηῇ πνεζαείᾳ ζμο, ζηέπε 

ηαὶ δζάζςγε, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ, ἴαζζκ ηαὶ θύηνςζζκ, αἰημοιέκδ 

εεόεεκ, ηαὶ ηῶκ πηαζζιάηςκ θύζζκ παναζπεῖκ, ημῖξ ηὴκ ἁβίακ ζμο, 

ιέθπμοζζκ ἄεθδζζκ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε·, 

  

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

  

Δἶηα ὁ Κακὼκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ: Δίδοσ ἡμῖν βοήθειαν Μάρησς. 

Γεραζίμοσ. 

 

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

Γοκάιεζ ἀεθήζαζα εεσηῇ, ζεικὴ Αηοθίκα, ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ 

ἀζεεκέξ, δοκάιςζμκ εείαζξ ζμο πνεζαείαζξ, ἵκα ῥοζεῶ ηῆξ ἀπάηδξ 

ημῦ ὄθεςξ. 

 

Ἱθέςζαζ Μάνηοξ ηαῖξ ζαῖξ θζηαῖξ, Χνζζηὸκ ηὸκ Σςηῆνα, ημῖξ 

πνμζηνέπμοζζκ εὐθααῶξ, ηῇ ζῇ Ἀηοθίκα πνμζηαζίᾳ, ηαὶ παθεπῶκ 

πεζνα-ιῶκ ἡιᾶξ θύηνςζαζ. 

 

Γζάναζα Μάνηοξ ὑπεν ἡιῶκ, ηὰξ εείαξ ζμο πείναξ, ηαεζηέηεοε 

ἐηηεκῶξ, ζεικὴ Ἀηοθίκα ηὸκ Σςηῆνα, ὡξ ἂκ δεζκῶκ θοηνςεείδιεκ 

εθίρεςκ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ὁθόθςημκ ζηήκςια ημῦ Θεμῦ, Κεπανζηςιέκδ, πακηεοθόβδηε 

Μανζάι, θςηὶ ηῆξ εενιῆξ ἐπζζημπῆξ Σμο, ηὴκ ηῶκ παεῶκ ἡιῶκ 

κύηηα δζάθοζμκ. 

  

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

πμζηᾶζα ἀκδνείςξ, ημὺξ ῥααδζζιμὺξ πάκζεικε, πᾶζακ 

ἀπμῤῥάπζζμκ αθάαδκ, ηαὶ πᾶζακ ἔθμδμκ, ημῦ πμθειήημνμξ, ηὴκ 

ηαε’ ἡιῶκ ηζκμοιέκδκ, Ἀηοθίκα ἔκδμλε, ηαῖξ ἱηεζίαζξ ζμο. 

 

Ἡ εενιή ζμο πνεζαεία, πνὸξ ηὸκ Χνζζηὸκ βέκμζημ, ηεῖπμξ 

ἀζθαθείαξ Πανεέκε, ηαὶ ἱθαζηήνζμκ, ηαὶ ζηέπδ ἄιαπμξ, ηῇ ζὲ 

ηζιώζῃ παηνίδζ, Ἀηοθίκα πάκζεικε, κύιθδ ημῦ Κηίζακημξ. 

 

Μανηονίμο ημὺξ ἄεθμοξ, πενζθακῶξ ἤκοζαξ· ὅεεκ πνὸξ ὁδὸκ 

ιανηονίςκ, ημὺξ ζὲ δμλάζακημξ, ἡιᾶξ ὁδήβδζμκ, ἵκα γςὴκ 

εἰνδκαίακ, Ἀηοθίκα γήζςιεκ, θόαῳ ηῷ ηνείηημκζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰδζμῦκ ηὸκ Σςηῆνα, ηαὶ Πμζδηὴκ ηέημηαξ, Ὃκ ἡ εὐηθεὴξ 

Ἀηοθίκα, ὁιμθμβήζαζα, Πανεέκε Γέζπμζκα, εεμπνεπῶξ ἐδμλάζεδ, 

αἶκμκ εεῖμκ ᾄδμοζα, ημῖξ ιεβαθείμζξ Σμο. 

  

Γζάζςζμκ, Πανεεκμιάνηοξ πακεύθδιε Ἀηοθίκα, ηῶκ ἐκ αίῳ 

ἐπζθμνῶκ ηαὶ ηαηώζεςκ, ημὺξ ἐηγδημῦκηαξ ηὴκ εείακ ζμο 

πνμζηαζίακ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

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

  

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνεζαείᾳ ηῇ ζῇ, πνμζηνέπμκηεξ ῥοζεείδιεκ, ἐη πάζδξ ἀνβῆξ, 

ηαὶ αθάαδξ ημῦ ἀθάζημνμξ, ηαὶ κόζςκ ηε ηαὶ εθίρεςκ, Ἀηοθίκα 

Μανηύνςκ ὡνάσζια· ζὲ βὰν ιεζῖηζκ εενιὴκ πνὸξ Χνζζηόκ, ἀεὶ μἱ 

ηζιῶκηέξ ζε ηεηηήιεεα. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νμζδιάηςκ ηαὶ εθίρεςκ, ηαὶ πμθοεζδῶκ ζηακδάθςκ ημῦ 

ὄθεςξ, ἀκςηένμοξ δζαθύθαηηε, ημὺξ ζὲ Ἀηοθίκα ιαηανίγμκηαξ. 

 

Βμδεὸξ ἔζμ πάκημηε, Μάνηοξ ἐκ ηζκδύκμζξ ηαὶ πενζζηάζεζζκ, 

Ἀηοθίκα ηῇ παηνίδζ ζμο, ηῇ ἐβηαοπςιέκῃ ηῇ ἀεθήζεζ ζμο. 

 

Ὁδοκώιεκμζ πάεεζζ, ηῇ ζῇ Ἀηοθίκα ζηέπῃ πνμζηνέπμιεκ, ἵκα 

θάαςιεκ ηὴκ ἴαζζκ, ηαὶ ηῶκ ὀδοκῶκ ηὴκ ἀπμθύηνςζζκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡθζόιμνθε Γέζπμζκα, ηῶκ ἐζημηζζιέκμκ ιε πθδιιεθήιαζζ, 

ηαὶ ἐκκμίαζξ ημῦ ἀθάζημνμξ, ηῷ θςηὶ ηῆξ δόλδξ Σμο ηαηαύβαζμκ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Θναῦζμκ ηὴκ ἰζπήκ, ημῦ δμθίμο πμθειήημνμξ, ημῦ δεζκῶξ 

ὡνομιέκμο ηαε’ ἡιῶκ, Ἀηοθίκα Νεμιάνηοξ ηαθθζπάνεεκε. 

 

Ἔπμοζα πμθθήκ, παῤῥδζίακ ηῷ Νοιθίῳ ζμο, ηαεζηέηεοε ἀεὶ 

ὑπὲν ἡιῶκ, Ἀηοθίκα ηῶκ γδημύκηςκ ηὴκ πνεζαείακ ζμο. 

 

Ἴδε ζοιπαεῶξ, Ἀηοθίκα ηὴκ παηνίδα ζμο, ηὴκ ηζιῶζάκ ζμο 

ημὺξ ἄεθςξ εὐθααῶξ, ηαὶ πανάζπμο ηαύηῃ ἄκςεεκ ηὴκ πάνζκ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄπνακηε Ἁβκή, ηὴκ πνακεεῖζάκ ιμο δζάκμζακ, πμκδναῖξ ημῦ 

δοζιεκμῦξ ἐπζαμοθαῖξ, ἀπμηάεανμκ ημῖξ ῥείενμζξ ημῦ ἐθέμοξ Σμο. 

  

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Νεηνώζαζα, ηῇ ζηεῤῥᾷ ζμο ἐκζηάζεζ, ηὸκ πμθύιμνθμκ ἐπενὸκ 

Ἀηοθίκα, ηὴκ ηαε’ ἡιῶκ ὀθεενίακ ιακίακ, ημύημο εἰξ ηέθμξ ζεικὴ 

ἀπεκέηνςζμκ, ηαὶ ηαεμδήβδζμκ ἡιᾶξ, πνὸξ θζιέκαξ ημῦ εείμο 

εεθήιαημξ. 
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Μεβίζηδκ, ηὸ Εαβηθζαένζμκ Μάνηοξ, ἐηδεπόιεκμκ ἀεὶ 

πνμζηαζίακ, ἐη ηῆξ εενιῆξ ζμο πνμζηαζίαξ πνμζηνέπεζ, ὑπὸ ηὴκ 

ζηέπδκ ζμο ηνάγςκ ἑηάζημηε· ζύ ιμο εἶ δόλα ηαὶ πανά, Ἀηοθίκα 

ηαὶ εεία ἀκηίθδρζξ. 

 

Ἁπάζδξ, ἐπζθμνᾶξ ηαὶ ἀκάβηδξ, ηαὶ ζηεκώζεςκ ηαὶ πόκςκ ηαὶ 

κόζςκ, ηῇ ζῇ εενιῇ πνὸξ Χνζζηὸκ ἱηεζίᾳ, ῥύμο ἡιᾶξ Ἀηοθίκα 

δεόιεεα, ηαὶ δίδμο πάκημηε ἡιῖκ, εἰνδκαίακ ἐκ πᾶζζ ηαηάζηαζζκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥμαῖξ Σμο, ηῶκ μἰηηζνιῶκ Θεμηόηε, ηαηαδνόζζζμκ δεζκῶξ 

λδνακεεῖζακ, ηὴκ ηαπεζκήκ ιμο ροπὴκ ἐπδνείᾳ, ημῦ ηὴκ ἀπάηδκ ηῷ 

ηόζιῳ ηεηηήκακημξ, ηαὶ δίδμο ιμο ηαεανηζηόκ, ιεηακμίαξ ἀείνοημκ 

δάηνομκ. 

  

Γζάζςζμκ, Πανεεκμιάνηοξ πακεύθδιε Ἀηοθίκα, ηῶκ ἐκ αίῳ 

ἐπζθμνῶκ ηαὶ ηαηώζεςκ, ημὺξ ἐηγδημῦκηαξ ηὴκ εείακ ζμο 

πνμζηαζίακ. 

 

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

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Μανηονζηῶξ ἀνζζηεύζα πάκζεικε, ηῆξ ηῶκ Μανηύνςκ 

εὐηθείαξ ἠλίςζαζ, ιεε’ ὧκ Ἀηοθίκα ἱηέηεοε, ηὸκ ζὸκ Νοιθίμκ 

Χνζζηὸκ ηαθθζπάνεεκε, δζδόκαζ ἡιῖκ εεῖμκ ἔθεμξ. 

  

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτε 

μοι καὶ εἰζήκοσζε ηῆς θωνῆς ηῆς δεήζεώς μοσ.Ση. Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ 

πέηραν ηοὺς πόδας μοσ καὶ καηεύθσνε ηὰ διαβήμαηά μοσ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. θε΄ 1-13) 

Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ ηήκ πανααμθήκ ηαύηδκ. Ὁιμζώεδ ἡ Βαζζθεία 

ηῶκ μὐνακῶκ δέηα πανεέκμζξ, αἵηζκεξ θααμῦζαζ ηὰξ θαιπάδαξ 

αὐηῶκ ἐλῆθεμκ εἰξ ἀπάκηδζζκ ημῦ κοιθίμο. Πέκηε δὲ ἦζακ ἐλ αὐηῶκ 

θνόκζιμζ ηαὶ αἱ πέκηε ιςναί. Αἵηζκεξ ιςναὶ θααμῦζαζ ηὰξ θαιπάδαξ 
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ἑαοηῶκ μὐη ἔθααμκ ιεε᾿ ἑαοηῶκ ἔθαζμκ· αἱ δὲ θνόκζιμζ ἔθααμκ 

ἔθαζμκ ἐκ ημῖξ ἀββείμζξ αὐηῶκ ιεηὰ ηῶκ θαιπάδςκ αὐηῶκ. 

Χνμκίγμκημξ δὲ ημῦ κοιθίμο ἐκύζηαλακ πᾶζαζ ηαὶ ἐηάεεοδμκ. 

Μέζδξ δὲ κοηηὸξ ηναοβὴ βέβμκεκ· ἰδμὺ ὁ κοιθίμξ ἔνπεηαζ, 

ἐλένπεζεε εἰξ ἀπάκηδζζκ αὐημῦ. Τόηε ἠβένεδζακ πᾶζαζ αἱ πανεέκμζ 

ἐηεῖκαζ ηαὶ ἐηόζιδζακ ηὰξ θαιπάδαξ αὐηῶκ. Αἱ δὲ ιςναὶ ηαῖξ 

θνμκίιμζξ εἶπμκ· δόηε ἡιῖκ ἐη ημῦ ἐθαίμο ὑιῶκ, ὅηζ αἱ θαιπάδεξ 

ἡιῶκ ζαέκκοκηαζ. Ἀπεηνίεδζακ δὲ αἱ θνόκζιμζ θέβμοζαζ· ιήπμηε 

μὐη ἀνηέζεζ ἡιῖκ ηαὶ ὑιῖκ· πμνεύεζεε δὲ ιᾶθθμκ πνὸξ ημὺξ 

πςθμῦκηαξ ηαὶ ἀβμνάζαηε ἑαοηαῖξ. Ἀπενπμιέκςκ δὲ αὐηῶκ 

ἀβμνάζαζ ἦθεεκ ὁ κοιθίμξ ηαὶ αἱ ἕημζιμζ εἰζῆθεμκ ιεη᾿ αὐημῦ εἰξ 

ημὺξ βάιμοξ, ηαὶ ἐηθείζεδ ἡ εύνα. Ὕζηενμκ δὲ ἔνπμκηαζ ηαὶ αἱ 

θμζπαὶ πανεέκμζ θέβμοζαζ· ηύνζε ηύνζε, ἄκμζλμκ ἡιῖκ. Ὁ δὲ 

ἀπμηνζεεὶξ εἶπεκ· ἀιὴκ θέβς ὑιῖκ, μὐη μἶδα ὑιᾶξ. Γνδβμνεῖηε μὖκ, 

ὅηζ μὐη μἴδαηε ηὴκ ἡιένακ μὐδὲ ηὴκ ὥνακ ἐκ ᾗ ὁ οἱὸξ ημῦ ἀκενώπμο 

ἔνπεηαζ. 

 

Γόμα. Ταῖξ ηῆξ Ἀεθδθόνμο... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

 

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

με, ὁ Θεός.. 

Ἄκεμξ εὐςδέζηαημκ, κεμεαθὲξ ηαὶ ὡναῖμκ, ἐκ ὑζηένμζξ ἔηεζζκ, 

ὤθεδξ ἐκαεθήζαζα εείῳ ἔνςηζ· ὅεεκ κῦκ ζηέδαζμκ, εείᾳ εὐςδίᾳ, 

ηαὶ ὀζιῇ Ἁβίμο Πκεύιαημξ, πάεδ ἀηάεανηα, ηαὶ δοζώδεζξ κόζμοξ 

δεόιεεα, ὑβείακ ηε ηαὶ ἴαζζκ, ηαῖξ ροπαῖξ ὁιμῦ ηαὶ ημῖξ ζώιαζζκ, 

ἡιῶκ πμνδβμῦζα, ηαὶ αίμκ εὐπναβῆ ηαὶ εὐζηαεῆ, Πανεεκμιάνηοξ 

εεόθδπηε, ηαῖξ ζαῖξ ἀκηζθήρεζζ. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τὸκ Νοιθίμκ ζμο Μάνηοξ, δοζςπμῦζα ιὴ παύζῃ δζδόκαζ 

ἅπαζζ, δεζκῶκ πακημίςκ θύζζκ, πανὰκ ηαὶ εὐθνμζύκδκ, ηαὶ 

πηαζζιάηςκ ζοβπώνδζζκ, ημῖξ πνμζζμῦζζ εενιῶξ, ηῇ εείᾳ ζμο 

πνεζαείᾳ. 
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πὲν ἔκκμζακ πέθεζ, ἡ δμεείζα ζμζ πάνζξ, εεόεεκ πάκζεικε· 

πνμθεάκεζξ βὰν ηαπέςξ, ηαὶ πείνα αμδεείαξ, ἐπμνέβεζξ ημῖξ 

ηνάγμοζζ· ῥῦζαζ ἡιᾶξ πεζναζιῶκ, εεόθνμκ Ἀηοθίκα. 

 

Σςηδνίαξ ζε ηεῖπμξ, Εαβηθζαένζμκ ηέηηδηαζ ηαθθζπάνεεκε· 

ἐκηεῦεεκ ὁθμρύπςξ, ηὴκ ζὴκ ἐπζαμᾶηαζ, πνμζηαζίακ εεόθδπηε, ἣκ 

δίδμο ημύηῳ ἀεί, ὡξ Μάνηοξ ζηεθδθόνμξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεςνβεῖκ ιε Πανεέκε, ἐκ ηῷ θόαῳ Κονίμο, γςὴκ ηὴκ 

ηνείηημκα, ἐκ ἤεεζζκ ἀιέιπημζξ, ηῇ Σῇ ἐπζημονίᾳ, ἐκδοκάιςζμκ 

δέμιαζ, ἵκα ῥοζεῶ ηῶκ δεζκῶκ, παβίδςκ ημῦ αεθίαν. 

  

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἔθαιρε Μάνηοξ, θῶξ ηῷ ἁβίῳ ζμο ηάθῳ, μὗ ηῇ πάνζηζ 

δζάθοζμκ ηὴκ κύηηα, ηῶκ ἐπζηεζιέκςκ, ἡιῖκ πεζναηδνίςκ. 

 

Ῥῶζζκ πανάζπμο, ηαηὰ ροπήκ ηε ηαὶ ζῶια, ηαῖξ πνεζαείαζξ 

ζμο εεόθνμκ Ἀηοθίκα, ηαὶ εἰνήκδκ εείακ, ἡιῖκ ημῖξ ζὲ ηζιῶζζ. 

 

Ἁνςιαηίγμκ, ηὸ ζὸκ ζεπηὸκ ὤθεδ ζῶια· ὅεεκ πάνζηζ ηῆξ ἐκ 

ζμὶ εὐςδίαξ, εὔθνακμκ Ἁβία, ἡιῶκ ηὰξ δζακμίαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σύκηνζρμκ Κόνδ, ηῇ ηναηαζᾷ Σμο πνεζαείᾳ, ημῦ ἀθάζημνμξ 

ηὴκ ηαε’ ἡιῶκ ιακίακ, ιόκδ Θεμηόηε, ἡιῶκ ἡ πνμζηαζία. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰάηνεοζμκ Ἁβία, ηῇ ζῇ ιεζζηείᾳ, ημὺξ ηνοπςιέκμοξ πζηνμῖξ 

ἀῤῥςζηήιαζζ, ηαὶ εὐθνμζύκδκ πανάζπμο ἡιῖκ ηὴκ ηνείηημκα. 

 

Μανηύνςκ ηαῖξ πμνείαζξ, κῦκ ζοκδδμιέκδ, ζὺκ ημύημζξ 

πνέζαεοε, ῥύεζεαζ πάκημηε, ἐη παθεπῶκ Ἀηοθίκα ἡιᾶξ 

ζοιπηώζεςκ. 
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Ὁθόθςημκ παζηάδα, ἤδδ ηαημζημῦζα, ηῷ θςηζζιῷ ηῆξ ζῆξ 

πάνζημξ θώηζζμκ, ὦ Ἀηοθίκα ροπῆξ ιμο ηὰξ ηόναξ δέμιαζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

πένθςηε θοπκία, ηῆξ ἀΰθμο δόλδξ, εὐθμβδιέκδ Πανεέκε 

Πακάπνακηε, ηὴκ ζημηζζεεῖζακ ροπήκ ιμο θάιπνοκμκ δέμιαζ. 

  

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ Σε ηήκ Θεμηόημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιώιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Χενμοαείι ηαί ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηήκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηήκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ Σέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Χαίνμζξ Ἀηοθίκα κύιθδ Χνζζημῦ, ἡ πνόκμζξ ὑζηένμζξ, 

ἐκαεθήζαζα ἀκδνζηῶξ, ηαὶ ζηεθάκῳ δόλδξ, ἀλίςξ ημζιδεεῖζα, ὡξ 

Μάνηοξ ηαὶ Πανεέκμξ ἀλζμεαύιαζημξ. 

 

Λόβμζξ ηῆξ ιδηνόξ ζμο ὡξ πίςκ βῆ, ζεικὴ ἀνδεοεεῖζα, 

ἐβεώνβδζαξ ιοζηζηῶξ, ἄεθμζξ ιανηονίμο, ηανπμὺξ ἀεακαζίαξ, 

εεόθνμκ Ἀηοθίκα, ζηεῤῥῶξ ἀεθήζαζα. 

 

Ἤζποκαξ παηνόξ ζμο ηὸ ἀζεαέξ, ηαὶ ηῶκ πανακόιςκ, 

ηαηεπάηδζαξ ηὴκ ἰζπύκ, ηῇ ζῇ ἀκεκδόηῳ, ἐκζηάζεζ Ἀηοθίκα, ηαὶ 

ἤεθδζαξ κμιίιςξ ἐκεέῳ ἔνςηζ. 

 

Ἤκεβηαξ ιαζηίβςκ πεῖνακ πμθθῶκ, ηαὶ ἀκδνζζαιέκδ, 

ἠβςκίζς ἀεθδηζηῶξ· ὅεεκ ζμο ηὸ ζῶια, ἔπκεοζεκ Ἀηοθίκα, ηὴκ 

εὐςδίακ πᾶζζ ηὴκ ὑπενηόζιζμκ. 

 

Φῶξ ἐκ ηῷ ζῷ ηάθῳ ἀπ’ μὐνακμῦ, ηαηεθεὼκ Ἁβία, πᾶζζκ 

ἔδεζλεκ ἐιθακῶξ, ηὴκ ζὴκ Ἀηοθίκα, θαιπνόηδηα ηαὶ δόλακ, δζ’ ἧξ 

παεῶκ δζώηεζξ, δεζκὴκ ζημηόιαζκακ. 

 

Σηέπε ηῆξ παηνίδμξ ζμο ὦ ζεική, Μάνηοξ Ἀηοθίκα, πάζδξ 

αθάαδξ ηε ηαὶ ὀνβῆξ, ηαὶ ημῖξ πνμζζμῦζζ, ηῇ εείᾳ ζμο πνεζαείᾳ, αἴηεζ 

πηαζζιάηςκ θύζζκ, ηαὶ εεῖμκ ἔθεμξ. 



[293] 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

  

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ Σμζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπόηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

Γόμα. 

Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ 

ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαὶ 

κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σὺ βὰν 

εἶ Θεόξ ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ Σμο ηαὶ ηὸ 

ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα.  

Καί λῦλ. 

Τῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ 

Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ 

ηῶκ πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Χνζζηζακῶκ. 

  

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάκηαξ, ημὺξ ηζιῶκηαξ εὐθααῶξ, ηὴκ ζὴκ Ἀηοθίκα εεόθνμκ, 

ἁβίακ ἄεθδζζκ, ηαὶ ηὴκ πάνζκ ανύμοζακ, εἰηόκα πάκζεικε, 

πνμζηοκμῦκηαξ ἐη πίζηεςξ, ἀαθααεῖξ ζοκηήνεζ, πάζδξ πενζζηάζεςξ, 

ηαὶ πάζδξ εθίρεςξ, θύζζκ αἰημοιέκδκ πηαζζιάηςκ, ηαὶ ἀπαθθαβὴκ 

πακηὸξ πόκμο, ημὺξ εἰθζηνζκῶξ ζὲ ιαηανίγμοζζ. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ 

θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

 

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

θύθαλόκ ιε ὑπό ηήκ ζηέπδκ Σμο. 

  

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


	27 Σεπτεμβρίου Παρακλητικός Κανών Νεομάρτυρος ΑΚΥΛΙΝΑΣ μ. Γερασίμου



