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3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΧΝ 

ΑΓΙΟΤ ΔΦΡΑΙΜ  ΝΔΑ ΜΑΚΡΗ  

 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 

 

 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 
Κύνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο… 

 

Θεόξ Κύνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἠιίκ(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημζπώκ) 

 

 

                    Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 
Σμῖξ πνμζζμύζζ ημῖξ ζεπημίξ ζμο θεζράκμζξ, ηαί ἑλαζημύζζ ηήκ 

εενιήκ ζμο πνεζαείακ, δίδμο ἀεί ηήκ εείακ ζμο ἀκηίθδρζκ, ημύημοξ 

ἐηθοηνμύιεκμξ, πεζναζιῶκ ηαί ηζκδύκςκ,  

ηαί πακημίςκ εθίρεςκ, ηαί δεζκῶκ κμζδιάηςκ, Ἱενμιάνηοξ Ἅβζε 

Ἐθναίι, ὡξ ημῦ ςηῆνμξ εενάπςκ εενιμηαημξ. 

 

             Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη.  
Σή ἀκεονέζεζ ηῶκ ζεπηῶκ ζμο θεζράκςκ, πανᾶξ ἐπθήνςζαξ πζζηῶκ 

ηάξ ηανδίαξ, ηαί ηήκ Μμκήκ ζμο ηαύηδκ πθεῖμκ εὔθνακαξ, ἤηζξ 

ηαηαθεύβμοζα, ηή ζή πάνζηζ ηνάγεζ 

ύ ιμο εἰ πνμζθύβζμκ ηαί εενιόξ ἀκηζθήπηςν, Ὁζζμιάνηοξ Ἅβζε 

Ἐθναίι δζμ ιέ νύμο, δεζκῶκ πενζζηάζεςκ. 

 

Καί λῦλ Θενηνθίνλ 
Οὐ ζζςπήζμιεκ πόηε, Θεμηόηε… 

 

Φαικόο λ΄ (50)Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

 

 

                        Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 
Ἐη βήξ ὥζπεν ηνίκα ἐανζκά, ἐθάκδζακ Πάηεν, ηά ζά θείρακα ηά 

ζεπηά, ὀζιή μὐνακίς, ηό δοζῶδεξ ηῶκ παεδιάηςκ Ἐθναίι 

ἀπεθαύκμκηα. 
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Ὑρόεεκ ὑπάνπςκ ἐπζζημπῶκ, ηήκ δέ ηήκ Μμκήκ ζμο, ηήκ ηζιώζακ 

ζέ εὐθααῶξ, ηαί δίδμο αὐηή, Ἐθναίι παιιάηαν, ηῆξ εὐθμβίαξ ηῆξ 

ζῆξ πάνζκ ηήκ ἄθεμκμκ. 

 

Φςηί ηῶκ ἁβίςκ ζμο πνεζαεζῶκ, παεῶκ ηήκ ὁιίπθδκ, ηαί ηήκ κύηηα 

ηῶκ πεζναζιῶκ, δζαθοζμκ Πάηεν ἐη ηῶκ πίζηεζ, πνμζθεοβόκηςκ ημῖξ 

εείμζξ θεζράκμζξ ζμο. 

 

                                          Θενηνθίνλ 
Ροζεῆκαζ ιέ πάζδξ ἐπζαμοθῆξ, ἐπενμῦ ημο ἀζάνημο, ηή πνεζαεία 

ζμο ηή ζεπηή, ἐκίζποζμκ ιέ ιόκδ Θεμηόηε, ἴκα ὑικῶ ζμο ηήκ δόλακ 

ηήκ ἄννδημκ. 

 

                             Ὠδή γ΄. Οξαλίαο ἁςίδνο 
Ἀκαηείθαξ ἐζπάηςξ, ὥζπεν ἀζηήν πάιθςημξ, ηή ἀπμηαθύρεζ ηῶκ 

εείςκ, Πάηεν θεζράκςκ ζμο, εαῦια θάιρεζζ, θςηαβςβεῖξ ηάξ 

ηανδίαξ, ηῶκ αἰημύκηςκ Ἅβζε, ηήκ ζήκ αμήεεζακ. 

 

Νμζδιάηςκ πακημίςκ, ηαί παθεπῶκ εθίρεςκ, δνόζς ηῆξ ζεπηῆξ ζμο 

πνεζαείαξ, ζαεκκύεζξ ηαύζςκα  δζμ αμῶιεκ ζμί ζαέζμκ ἠιῶκ ηάξ 

ὀδύκαξ, ἐπμιανία Ἅβζε, ημῦ εείμο  

Πκεύιαημξ. 

 

Οἱ ηή εεία ζμνῶ ζμο, ιεηά ζπμοδῆξ, ζπεύδμκηεξ, ἴαζζκ ημιίγμκηαζ 

Πάηεν, ηαί ἀπμθύηνςζζκ, πάζδξ ηαηώζεςξ ζύ βάν ημῖξ πάζζ 

πανέπεζξ, μἴα ζοιπαεέζηαημξ, πάνζκ ηαί ἔθεμξ. 

 

                                            Θενηνθίνλ 
Νμδηόξ ὤθεδξ ενόκμξ, ηαί πνοζαοβέξ ζηήκςια ημῦ παιααζζθέςξ 

ηῆξ δόλδξ, ηαί Πακημηνάημνμξ, Πανεέκε ἄπνακηε δζμ ηαιέ δεῖλμκ 

μἶημκ, ἔνβμζξ ηαεανόηδημξ, ηῆξ εείαξ  

πάνζημξ. 

 

Δζαζςζμκ, ημύξ πνμζζόκηαξ ηή εεία ζμο πνμζηαζία, πάζδξ αθάαδξ 

ηαί κμζδιάηςκ ηαί εθίρεςκ, Μεβαθμιάνηοξ Κονίμο Ἐθναίι 

εεμθνμκ. 

 

Ἐπζαθερμκ, ἐκ εὐιεκεία πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ παθεπήκ 

ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηό ἄθβμξ.. 
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                           Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 
Πνμζηάηδξ εενιόξ, ἀνηίςξ ὤθεδξ Ἅβζε, ἐηθάκζεζ ἠιίκ, ηῶκ ἱενῶκ 

θεζράκςκ ζμο, ημῖξ πόες ηαηαθεύβμοζζ εεμιάηαν Ἐθναίι ηή 

πνεζαεία ζμύ δζά ημῦημ αμῶιεκ ζμῖ πζζηώξ 

Χνζζηῷ ὑπέν πάκηςκ Πάηεν πνέζαεοε. 

 

                           Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε 
Πθείζημζξ ηνόπμζξ ιαηάνζε, θαίκδ ημῖξ ηαθμύζζ ηήκ εείακ ηθῆζίκ 

ζμο, ηαί πανέπεζξ ηά αἰηήιαηα ηά πνόξ ζςηδνίακ Ἐθναίι Ὅζζε. 

 

Ἀζεεκμύζζ ηήκ ἴαζζκ, ηαί ημῖξ εθζαμιέκμζξ πανάκ ηήκ ηνείηημκα, ημῖξ 

πνμζηνέπμοζζ ηή ζηέπδ ζμο, δίδμο μὐνακόεεκ Ἐθναίι Ἅβζε. 

 

Σήκ Μμκήκ ζμο ἀπήιακημκ, ἐη ηῶκ ἐπζεέζεςκ ημῦ ἀθάζημνμξ, 

δζαηήνεζ Ἐθναίι Ἅβζε, ηήκ ἐβηαοπμιέκδκ ημῖξ θεζράκμζξ ζμο. 

 

                                        Θενηνθίνλ 
Ἐη βαζηνόξ ἀκέηεζθε, ηῆξ δζηαζμζύκδξ Ἁβκή ὁ Ἥθζμξ, μὐ ηαῖξ 

αἴβθαζξ ηαηαθάιπνοκμκ, ηήκ ἐζημηζζιέκδκ ιμο δζάκμζακ. 

  

                                Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 
Ράαδς ἰζπονά ηδξ πνεζαείαξ ζμο ἐηδίςλμκ, ηόκ ἀόναημκ ηόκ ηάε 

ἠιῶκ, ὠνοόιεκμκ Ἐθναί ηαεάπεν θέμκηα. 

 

Ἤεθδζαξ ηαθῶξ, ηαί ἀνηίςξ ἠιίκ ἔβκςζαζ, ηή ἐηθάκζεζ ηῶκ ἁβίςκ 

ζμο ὀζηῶκ ηάξ ροπᾶξ ἠιῶκ ιαηάνζε. 

 

Μέβαξ ἀνςβόξ, ηῆξ Μμκῆξ ὤθεδξ Ἅβζε, ηῆξ πθμοημύζδξ ὥζπεν 

εεῖμκ εδζαονόκ, ηά ιονίπκμα ηαί ἅβζά ζμο θείρακα. 

 

                                          Θενηνθίνλ 
Λύηνςζμκ ἠιᾶξ ἐη πακημίςκ πμθειμύκηςκ, Μῆηεν Σμῦ Θεμῦ 

Ἐθεμῦζα, πνμζηαζία ηῶκ ἀιέηνδηςκ ιεηακμμύκηςκ. 

 

                                Ὠδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ 
ςιάηςκ ηαί ροπῶκ ἰαηήνα, ἡ ημῦ Πκεύιαημξ πάνζξ, ἐκ ηαῖξ 

ἐζπάηαζξ ἡιέναζξ παιιάηαν, ἐη βήξ θαβόκςκ ηά εείά ζμο θείρακα, 

ἀκαηαθύραζα ἠιίκ ιεηά πνόκζμκ Πάηεν ηαηαηνορζκ. 
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οζθίβλαξ ημῦ παναθύημο ηά ιέθδ, ὑβζῆ ημῦημκ ἀπέδεζλαξ Πάηεν, 

ηαηαθοβόκηα ηή εεία ζμνῶ ζμο, ηαί ημῦ Κονίμο ηῷ θόας 

ζοκέηδζαξ. Ὅεεκ ἀπῆθεεκ ἐκ πανά, ιεβαθύκςκ 

ηό ζόκ εαοιαημύνβδια. 

 

Ἠκίηα, ηή ἡβμοιέκδ ὠνάεδξ, ἐιθακῆ ηά ζά ηαηέζηδζαξ ηαύηδ ἀθθά 

ηαί κῦκ πμεμύζζ ζέ Πάηεν, ηό ζόκ ἐπζθακόκ ἅβζμκ πνόζςπμκ, ηαί 

πθήνςζμκ ἠιᾶξ πανᾶξ, μὐνακίμο  

Ἐθναίι εεμδόλαζηε. 

 

                                        Θενηνθίνλ 
Δμπεῖμκ πενζθακέξ ημο Ὑρίζημο, ηαί Ναόξ θςημεζδῆξ ηαεςνάεδξ, 

ἐη ηῶκ ἁβκῶκ ζμο αἱιάηςκ Πανεέκε, πνμαβαμῦζα ηῷ ηόζις ὡξ 

ἄκενςπμκ, ημῦημκ, δί ἔθεμξ πμθύ,  

δζά ημῦημ ηήκ δόλακ ζμο. 

 

Δζαζςζμκ, ημύξ πνμζζόκηαξ ηή εεία ζμο πνμζηαζία, πάζδξ αθάαδξ 

ηαί κμζδιάηςκ ηαί εθίρεςκ, Μεβαθμιάνηοξ Κονίμο Ἐθναίι 

εεμθνμκ. 

   

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

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

 

               Κνληάθηνλ.Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 
Σή θακενώζεζ ηῶκ εείςκ Λεζράκςκ ζμο, ηήκ ἐβκώνζζαξ πάζζ 

θαιπνόηδηα ἰάζεζξ βάν ανύεζξ ἑηάζημηε, ηαί ἁπαθθάηηεζξ δεζκῶκ 

πενζζηάζεςκ, Ἐθναίι ημύξ θςκμύκηαξ ηήκ  

ηθῆζζκ ζμο. 

 

Πνμηείιεκμκ. 

Σίιζμξ ἐκακηίμκ Κονίμο ὁ εάκαημξ ημῦ Ὁζίμο αὐημῦ. 

ηίπ. Σμῖξ Ἁβίμζξ ημῖξ ἐκ ηή βῆ ἐεαοιάζηςζεκ ὁ Κύνζμξ. 

 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (ἴα΄, 27-30) 
Εἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ ιαεδηαίξ Πάκηα ιμί πανεδόεδ ὑπό ημῦ 

παηνόξ ιμύ ηαί μὐδείξ ἐπζβζκώζηεζ ηόκ οἱόκ εἰ ιή ὁ παηήν, μὐδέ ηόκ 

παηένα ηίξ ἐπζβζκώζηεζ εἰ ιή ὁ οἱόξ  

ηαί ὤ ἐάκ αμύθδηαζ ὁ οἱόξ ἀπμηαθύραζ. Δεῦηε πνόξ ιέ πάκηεξ μἱ 

ημπζῶκηεξ ηαί πεθμνηζζιέκμζ, ηαβῶ ἀκαπαύζς ὑιᾶξ. Ἄναηε ηόκ 
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γοβόκ ιμο ἔθ ὑιᾶξ ηαί ιάεεηε ἄπ ἐιμῦ, ὅηζ  

πνάμξ εἰιζ ηαί ηαπεζκόξ ηή ηανδία, ηαί εὐνήζεηε ἀκάπαοζζκ ηαῖξ 

ροπαῖξ ὑιώκ ὁ βάν γοβόξ ιμο πνδζηόξ ηαί ηό θμνηίμκ ιμο ἐθαθνόκ 

ἐζηζκ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖξ ημῦ Ὁζίμο 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. 

 

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

ηαηά ηό πθῆεμξ ηῶκ μἰηηζνιῶκ ζμο ἑλάθεζρμκ ηό ἀκόιδιά ιμο. 

Πνμζόιμζμκ. 

 

                           Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 
Ἤκεβηαξ ζηεννόηαηα, ἐπζδνμιήκ ηῶκ ααναάνςκ, ηαί Μάνηοξ 

ἀήηηδημξ, ὤθεδξ ημῦ Πακηάκαηημξ Ἐθναίι Ἅβζε, ηαί πανάκ 

ηνείηημκα, ημῖξ πζζημῖξ πανέζπεξ, ηή εὐνέζεζ ηῶκ  

Λεζράκςκ ζμο, δί ὧκ δζώηεηαζ, πάζα ημῦ αεθίαν ἐπήνεζα, ηαί κόζμζ 

εεναπεύμκηαζ, ηαί ροπῶκ ἰῶκηαζ ηά ηναύιαηα. Ὅεεκ ζμί αμώιεκ ιή 

παύζδ ἱηεηεύςκ ηόκ Χνζζηόκ, πάζζ  

δμεῆκαζ ζοβπώνδζζκ, ηαί γςήκ βαθήκζμκ. 

 

 

                                 Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 
Οὐνακόεεκ εεμθνμκ, ἀθζηόιεκμξ ὧδε ηή εεία Μάκδνα ζμο, ὀνᾶζαζ 

παναδόλςξ, πμζηίθαζξ ἐιθακείαζξ, ηαί πθδνμῖξ ηά αἰηήιαηα, 

Ὁζζμιάνηοξ Ἐθναίι, ηῶκ ζέ ὑικμθμβμύκηςκ. 

 

Ξεκμηνόπςξ ηάη ὄκαν, ηαί ηάε ὕπαν παιιάηαν ἐιθακζγόιεκμξ, 

πανάκ ηαί εὐθνμζύκδκ, ηαί πάζακ ἄθθδκ δόζζκ, ἀβαεήκ δίδςξ Ἅβζε, 

ημῖξ εὐθδιμύζζκ Ἐθναίι ηήκ ἱενάκ γςήκ ζμο. 

 

Ἡ ἁβία Μμκή ζμο, ὡξ ἁβίαζια εεῖμκ ηαί δῶνμκ ἅβζμκ, ηά εεία 

Λείρακά ζμο, Ἐθναίι ηαηαπθμοημῦζα ἁβζάγεζ ζή πάνζηζ, ημύξ 

πακηαπόεεκ αὐηή πζζηῶξ πνμζενπμιέκμοξ. 
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                                          Θενηνθίνλ 
Γεςνβία ἀΰθς ηῆξ ζεπηῆξ ζμο πνεζαείαξ εεμπανίηςηε, αθαζηάκεζκ 

ηήκ ροπήκ ιμο, ηανπμύξ ηῆξ ιεηακμίαξ, Θεμηόηε ἀλίςζμκ, ὡξ ἄκ ηῆξ 

ἄκς γςῆξ, ιεηά ηό ηέθμξ ηύπς. 

 

                                 Ὠδή ἡ΄. Σόλ Βαζηιέα 
Εὔθνακμκ Πάηεν, εὐθνακηζηή ἀνςβή ζμο, ημύξ ζηεκάγμκηαξ ἐκ 

θύπαζξ ηαί ἀκαβηαζξ, ημύημοξ ἁπαθθάηςκ, Ἐθναίι πάζδξ πζηνίαξ. 

 

Ρακίζζ εείαζξ ηῶκ πνεζαεζῶκ εεμθνμκ, παθθάγμοζακ ὀδύκδκ ηῆξ 

ροπῆξ ιμο, ζαέζμκ ηαί παναζπμο, ἀκαροπήκ ιμί εείακ. 

 

Ἁβίςκ δήιμζξ, ζοκαοθζγόιεκμξ Πάηεν, ηαεζηέηεοε ζύκ ημύημζξ 

εεμθόνε, ὑπέν ηῶκ ηζιώκηςκ, ηά εεία Λείρακά ζμο. 

 

                                         Θενηνθίνλ 
ῶζμκ ιέ Κόνδ, ηῆξ ημῦ ἐπενμῦ δοκαζηείαξ, ηαί ἀπόπθοκμκ ηόκ 

νοπςεέκηα κμῦκ ιμο, ηαῖξ ηῆξ ἁιανηίαξ, ἐκκμίαζξ ηέ ηαί ἔνβμζξ. 

 

                                 Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 
Ἰάηνεοζμκ παιιάηαν, πάζδξ ηαπελίαξ, ημύξ πνμζζόκηαξ ημῖξ εείμζξ 

θεζράκμζξ ζμο, Ὁζζμιάνηοξ Κονίμο Ἐθναίι ιαηάνζε. 

 

Μμκήκ ζμο ηήκ ἁβίακ, θύθαηηε ἀπαύζηςξ, ηαῖξ εαοιαζηαῖξ 

πνμζηαζίαζξ ζμο Ἅβζε, ἐπζκμζῶκ ημῦ αεθίαν ηαί πάζδξ εθίρεςξ. 

 

Ὁ κέμξ ἐκ Ἁβίμζξ, ὡξ θακεῖξ ἀνηίςξ, εεμθόνε Ἐθναίι ἀλζάβαζηε, 

νύμο ηαιέ ηῆξ ιακίαξ ημῦ πμθειήημνμξ. 

 

                                          Θενηνθίνλ 
Ὑπένηενμκ ηόκ κμῦκ ιμο, δεῖλμκ Θεμηόηε, ἐη θμβζζιῶκ παιαζγήθςκ 

ημῦ πείνμκμξ, ηαί ηήκ ηανδίακ εείαξ ἐθθάιρεςξ. 

 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ ζέ ηήκ Θεμηόημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιώιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἠιῶκ. Σήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Χενμοαίι ηαί ἐκδμλμηένακ  

ἀζοβηνίηςξ ηῶκ εναθίι, ηήκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ 

ηήκ ὄκηςξ Θεμηόημκ ζέ ιεβαθύκμιεκ. 
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Χαίνμζξ ὁ ἀεθήζαξ πάθαζ ζηεννῶξ, ηαί βκςζεεῖξ ἀνηίςξ, Ἐηηθδζία 

ηή ημῦ Χνζζημῦ, ηή ἀκαηαθύρεζ ηῶκ εείςκ ζμο Λεζράκςκ, Ἐθναίι 

Ἱενμιάνηοξ ἀλζμεαύιαζηε. 

 

Ὤθεδξ ηαί ἐδήθςζαξ ἐιθακῶξ, ηήκ ηθῆζζκ ζμο Πάηεν, ηαί ηό ηέθμξ 

ζμο ηό ζεπηόκ ὅεεκ πνμζηοκμῦκηεξ, ηά εεία Λείρακά ζμο, Ἐθναίι 

Ὁζζμιάνηοξ, πάνζκ θαιαάκμιεκ. 

 

Ἄβκςζημξ ἐηέθεζξ πνόκμζξ πμθθμῖξ, ηαί ηή θακενώζεζ, ηῶκ 

Λεζράκςκ ζμο ηῶκ ζεπηῶκ, ἔδεζλαξ ηῷ ηόζις, ηήκ ζήκ πθμοζίακ 

πάνζκ, εαοιάηςκ ἐκενβείαξ, Ἐθναίι ιαηάνζε. 

 

Χαίνμζξ ηῶκ Ὁζίςκ ὁ ημζκςκόξ, παίνμζξ ηῶκ Μανηύνςκ, ὁ γδθώζαξ 

ηήκ ἀνεηήκ παίνμζξ ὁ ἐκ ὄνεζ, Ἀιώιςκ δζαπνέραξ, Ἐθναίι 

Μεβαθμιάνηοξ, δζπθμῖξ ἐκ ζηάιιαζζ. 

 

Χάνζκ ἀκααθύγεζξ εεία νμπή, ηαί ημύξ ἀζεεκμῦκηαξ, εεναπεύεζ ἡ ζή 

ζμνόξ ὅεεκ μἱ ηή εεία Μμκή ζμο πνμζζόκηεξ, ηανπμῦκηαζ ηήκ 

ὑβείακ, ροπῆξ ηαί ζώιαημξ. 

 

Ἔπςκ παννδζίακ πνόξ ηόκ Χνζζηόκ, Ἐθναίι εεμθόνε, ηαεζηέηεοε 

ἐηηεκῶξ, ὑπέν ηῆξ Μμκῆξ ζμο, ηῆξ ζμί ἀκαηεζιέκδξ, ηαί πάκηςκ ηῶκ 

γδημύκηςκ, ηήκ ζήκ ἀκηίθδρζκ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί, Πνόδνμιε, Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

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

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἠιᾶξ. 

 

Σό Σνζζάβζμκ … 

 

Εἴηα ηά ηνμπάνζα ηαῦηα. 

Ἦπμξ πθ. α΄. 

 

Ἐιέεζνλ ἠκᾶο, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἠιάξ  πάζδξ βάν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ ζμί ηήκ ἱηεζίακ, ὡξ Δεζπόηδ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ  Ἐθέδζμκ ἠιᾶξ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Κύνζε, ἐθέδζμκ ἠιᾶξ, ἐπί ζμῖ βάν πεπμίεαιεκ ιή ὀνβζζεῆξ ἠιίκ 

ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἠιώκ ἄθθ ἐπζαθερμκ ηαί κῦκ 
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ὡξ εὔζπθαβπκμξ, ηαί θύηνςζαζ ἠιᾶξ ἐη  

ηῶκ ἐπενῶκ ἠιώκ ζύ βάν εἰ Θεόξ ἠιῶκ, ηαί ἠιεῖξ θαόξ ζμύ πάκηεξ 

ἔνβα πεζνῶκ ζμο, ηαί ηό ὄκμιά ζμο ἐπζηεηθήιεεα. 

 

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

Θενηνθίνλ 

Σῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηήκ πύθδκ, ἀκμζλμκ ἠιίκ, εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε 

ἐθπίγμκηεξ εἰξ ζέ, ιή ἀζημπήζαζιεκ νοζεείδιεκ δζά ζμο ηῶκ 

πενζζηάζεςκ ζύ βάν εἰ ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ  

ηῶκ Χνζζηζακῶκ. 

 

40 Κπξίε ειέεζνλ 

 

                          Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάκηαξ ημύξ πνμζπίπημκηαξ πζζηῶξ, ημῖξ ζμῖξ ιονζπκόμζξ 

Λεζράκμζξ, Ἐθναίι ιαηάνζε ζηέπε ηαί δζέζςγε, ἐη πάζδξ εθίρεςξ, 

ηαί πηαζζιάηςκ ηήκ ἄθεζζκ, ηαί κόζςκ πακημίςκ,  

αἴηδζαζ ηήκ ἴαζζκ πανά Χνζζημῦ ημῦ Θεμύ δίδμο δέ ηήκ ζήκ 

εὐθμβίακ, ηή ζεπηή Μμκή ζμο, εεμθνμκ, ηή ἀκαηεζιέκδ ηή πνεζαεία 

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 Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

 




