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ε
 Οθησβξίνπ Παξάθιεζε Παλαγίαο 

Γνξγνππεθόνπ 
 

Ο Ιεξεύο: Δπινγεηόο ν Θεόο εκώλ πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο 

ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. 

Ο Ακαβκχζηδξ: Αιήκ. 

Χαθιυξ νια (142) Κφνζε, εζζάημοζμκ ηδξ πνμζεοπήξ ιμο… 

Θευξ Κφνζμξ, ηαζ επέθακεκ διίκ (ηεηναηζξ ιεηα ηςκ ζημζπςκ) 

Τν Πξνζόκνην. Ήρνο δ . 

Τδξ Θεμηυημο ηδ εζηυκζ πνμζδνάιςιεκ, μζ εκ ηζκδφκς ηαζ αοηή κοκ 

πνμζπέζςιεκ, απυ ααεέςκ ηνάγμκηεξ ηαζ πυκμο ροπήξ• Τάπμξ 

διχκ άημοζμκ ηδξ δεήζεςξ Κυνδ, ςξ Γμνβμτπήημμξ θενςκφιςξ 

ηθδεείζα, ζο βαν οπάνπεζξ πνυιαπμξ διχκ, ηαζ εκ ακαβηαζξ, εημίιδ 

αμήεεζα. 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Ήρνο δ . Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 

Τδ Θεμηυης εηηεκχξ κοκ πνμζδνάιςιεκ, αιανηςθμί ηαζ ηαπεζκμί, 

ηαζ πνμζπέζςιεκ εκ ιεηακμία, ηνάγμκηεξ εη αάεμοξ ροπήξ, 

Γέζπμζκα, αμήεδζμκ εθ’ διίκ ζπθαβπκζζεείζα• ζπεφζμκ, 

απμθθφιεεα οπυ πθήεμοξ πηαζζιάηςκ• ιδ απμζηνέρδξ ζμοξ 

δμφθμοξ ηεκμφξ, ζε βαν ηαζ ιυκδκ εθπίδα ηεηηήιεεα. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Οπ ζησπήζνκελ πόηε .. 

Χαθιυξ κ (50) 

Δθέδζμκ ιε, μ Θευξ, 

Ήρνο πι. δ . Ωδή α . Ο Δηξκόο 

Υγξάλ δηνδεύζαο σζεί μεξάλ, 

 

Υπεξαγία Θενηόθε γνξγνππήθνε ζώζνλ εκαο(επαλαιακβάλνπκε 

ζε θάζε ηξνπάξην) 
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Θαοιάηςκ ηςκ εείςκ Σμο ηδκ πθδεφκ, ηαζ ηςκ ηεναζηίςκ, 

εοθδιήζαζ νπζπεζνχκ, Σμο δέμιαζ Κυνδ εη ηανδίαξ, Γμνβμτπήημε 

πάνζκ παναζπμο ιμζ. 

 

Τζξ μοη εηπθαβείδ ηδξ Σδξ Μμνθήξ, ηα εαφιαηα Κυνδ, εη βαν 

ηαφηδξ ης θεζημονβχ, Τναπέγδξ, εθχκδζαξ ηνζζζάηζξ, 

Γμνβμτπήημμξ υεεκ ςκυιαζαζ. 

 

Πςξ Σμο ημ ηενάζηζμκ ελεζπείκ, δοκήζμιαζ Κυνδ; Σο βαν πνχδκ ημκ 

απεζεή, Μμκαπυκ αυιιαημκ εζνβάζς, ηαζ πάθζκ ημφημκ ηαηέζηδζαξ 

αθέπμκηα. 

 

Φαίνε ηαζ εοθναίκμο εεία Μμκή, ημο Γμπεζανίμο. Σο βαν έζπεξ ηδκ 

ημο πακηυξ Κονίακ ηαζ πνμζηάηζδα ηαζ ζηέπδκ ηαεάπεν Αφηδ 

ζαθχξ επδββείθαημ. 

Ωδή γ . Ο Δηξκόο Οπξαλίαο αςίδνο 

Τμοξ αηέηκμοξ εοηέηκμοξ, Σο Μανζάι έδεζλαξ ηαζ ηαξ ζηεζνεομφζαξ 

ιδηέναξ, Κυνδ επμίδζαξ, Γμνβμτπήημε, εοθναζκμιέκαξ εκ ηέηκμζξ 

ηζξ μοη ελίζηαηαζ ηα ιεβαθεία Σμο; 

 

Βμοθβανία ηδνφηηεζ, ηδξ Σδξ Μμνθήξ εαφιαηα, δ Γμνβμτπήημε 

Κυνδ. Γφζζξ Δχα ηε ηνήκδ βαν βέβμκαξ, αθφγμοζα πάνζηαξ πάζζ, 

ημζξ πνμζηαθμοιέκμζξ Σμο, ημ Θείμκ κμια. 

 

Τμο ηανηίκμο ημ πάεμξ, εη ηδξ πεζνυξ μσπεηαζ ημο ζεικμφ βοκαίμο 

Πανεέκε, ηδ επζζηέρεζ Σμουεεκ δ πάζπμοζα, εη ηδξ μδφκδξ 

θοεείζα, παίνμοζα εηήνοηηε ηα πανζζηήνζα.. 

 

Θαοιαζηχξ ςναζχεδ, δ Σδ Δζηχκ Πακαβκέ, ηαζ οπέν αηηίκαξ δθίμο, 

θςηίγεζ άπακηαξ Γμνβμτπήημε, ηζξ μοκ αοηήκ επεκέζεζ, δκ πεν ηαζ μζ 

Άββεθμζ, θυας ηαθφπημοζζκ; 

 

Δπάημοζμκ, Γμνβμτπήημε Κυνδ Θεμβεκκήημν, ηαξ ζηεζίαξ Πανεέκε 

ηςκ δμφθςκ Σμο, ηαζ θφηνςζαζ εη πακημίςκ  ηζκδφκςκ. 
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Απέθαζμκ, ηδξ αεοιίαξ ηα κέθδ εη ηδξ ροπήξ ιμο, ηαζ πάνζκ αβκή 

ης Σς ζηέηδ παναζπμο ιμζ, ςξ ηδξ πανάξ ημ δμπείμκ. 

Κάζηζκα Ήρνο β Πξεζβεία ζεξκή. 

Πμθέιμζξ Αβκή, πμθθμίξ πενζηοηθμφιεκμζ, επενχκ μναηχκ ηαζ 

αμνάηςκ Γέζπμζκα• Σμζ εενιχξ ηναοβάγμιεκ, εναφζμκ ηα ημφηςκ 

υπθα ης ηνάηεζ Σμο ηαζ εζνδκαίακ δμξ διίκ γςήκ, ημζξ Σμζξ μζηέηαζξ, 

Γμνβμτπήημε. 

 

Ωδή δ . Δηζαθήθνα, Κύξηε, 

Δζξ ηα πέναηα άπακηα, δ Θαοιαημονβυξ Σμο Δζηχκ ηεενφθδηαζ ηαζ 

κοκ πάκηεξ εκ ης ζηυιαηζ, ηδκ Γμνβμτπήημμκ πνμζθένμοζζ. 

 

Καζ ηαη’ υκαν Πακηάκαζζα, αθθά ηαζ ηαε’ φπαν Γμνβμτπήημε 

θαζκμιέκδ ηα εαφιαηα εηηεθείξ εκ ηυζις ηα πανάδμλα. 

 

Τζξ Σμο, Κυνδ ημ υκμια, εκ ακάβηδ πάζδ επεηαθέζαημ, ηαζ βμνβχξ 

αοημφ μοη ήημοζαξ, ςξ Γμνβμτπήημμξ οπάνπμοζα. 

 

Μαηανία βεβέκδζαζ, ς Γμπεζανίμο Μμκή επίζδιε ηδκ εζηυκα βαν 

επθμφηδζαξ Γμνβμτπδηυμο ηδκ πακζέααζημκ. 

 

Ωδή ε Φώηηζνλ εκάο, 

Πςξ Σμο ηδκ ιμνθήκ, μ ακάλζμξ εεάζςιαζ, Γμνβμτπήημε 

Πακηάκαζζα, ιειμθοζιέκμζξ μθεαθιμίξ ιμο ηδκ πακάζπζθμκ. 

 

Θάθαζζα ηαζ βδ, ηδξ εζηυκμξ Σμο ηα εαφιαηα Γμνβμτπήημε, 

ηδνφηημοζζ• ηςκ Σςκ πανίηςκ βαν ηαφηα άιθς απήθαοζακ. 

 

Κθέπηδκ θακενμίξ, ημκ ηα πνήιαηα ζοθήζακηα, ηα ημο πθδζίμκ 

Μδηνμπανεέκε, ηαζ απμδίδςξ δζηαίςξ ηαφηα ης έπμκηζ. 
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Δίδμξ ημ ζεπηυκ, ειθενείαξ Σμο Πακφικδηε, ςξ θςξ θαιπνφκεζ 

πάκηαξ αθέπμκηαξ ηαζ πνμζηοκείκ αοηυ, πείεεζ ηαζ ηαηαζπάγεζεαζ. 

Ωδή ο Τελ δέεζηλ εθρεώ πξνο Κύξηνλ, 

Φζθυζημνβμξ χζπεν Μήηδν Γέζπμζκα, μναεείζα πνμζεηάθεζξ ημκ 

παίδα, πνμξ εαοηήκ, έςξ μο εθοηνχζς, εη ηδξ πεζνυξ ηςκ θδζηχκ 

Μδηνμπάνεεκε• αθθ’ εφνμζιεκ Σε ηαζ διείξ μζ Σμζ δμφθμζ Μδηένα 

θζθυζημνβμκ. 

 

Οοη έπμιεκ μζ μζηηνμί μζηέηαζ Σμο, άθθδκ πθδκ Σμο πνμζηαζίακ ηαζ 

ζηέπδκ δζμ Αβκή εη ηανδίαξ αμχιεκ, απυ ηζκδφκμο πακηυξ 

εθεοεένςζμκ, ηδκ Μάκδνακ ζμο ηδκ Ιενάκ ηαζ πζζημφξ ημοξ πνμξ Σε 

ηαηαθεφβμκηαξ. 

 

Ψξ έζςζαξ εαθαηηίμο ηθφδςκμξ, ημοξ θςκήζακηαξ ηδκ εείακ Σμο 

ηθήζζκ, μφηςξ διάξ, αζζεδημφ καοαβίμο, ηαζ κμδημφ Θεμηυηε, 

δζαζςζμκ ηαζ υνιζζμκ εζξ βαθδκμφξ, ζςηδνίαξ θζιέκαξ ημοξ 

δμφθμοξ Σμο. 

 

Ο ηυζιμξ Σε ζςηδνίακ ηέηηδηαζ, ηαζ εενιήκ εκ πεζναζιμίξ 

πνμζηαζίακ, υεεκ Αβκή, ηδ ζεπηή ζμο εζηυκζ, απακηαπυεεκ 

πνμζηνέπμοζζκ άκενςπμζ, ηαζ πάκηεξ Σε ηαηαθοβήκ, ηαζ 

πανάηθδζζκ Κυνδ εονίζημοζζ. 

 

Δπάημοζμκ, Γμνβμτπήημε Κυνδ Θεμβεκκήημν, ηαξ ζηεζίαξ Πανεέκε 

ηςκ δμφθςκ Σμο, ηαζ θφηνςζαζ εη πακημίςκ ηζκδφκςκ. 

 

Απέθαζμκ, ηδξ αεοιίαξ ηα κέθδ εη ηδξ ροπήξ ιμο, ηαζ πάνζκ αβκή 

ης Σς ζηέηδ παναζπμο ιμζ, ςξ ηδξ πανάξ ημ δμπείμκ. 

 

Κνληάθηνλ Ήρνο β’ 

Πεθάβεζ δεζκχ, ημο αίμο πεζιαγυιεκμζ, ηαζ πακημίςκ παεχκ, 

ηνζηοιίαζξ πμκημφιεκμζ, ηαζ ζάθς πενζπίπημκηαξ Πανεέκε 

πεζναζιχκ, εζξ ιμνθήκ Σμο ηδκ ζεπηήκ ηαηαθεφβμιεκ Θενιχξ, ςξ 

εζξ θζιέκα εφδζμκ, έηηεζκμκ διίκ πείνα ςξ Πέηνς μ Υζυξ ζμο, ηαζ 

ηθοδςκίμο εη πακηυξ διάξ Κυνδ θφηνςζαζ. 
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Πνμηείιεκμκ 

Μκδζεήζμιαζ ημο μκυιαηυξ ζμο εκ πάζδ βεκεά ηαζ βεκεά. 

Σηζπ. Άημοζμκ, εφβαηεν, ηαζ ίδε, ηαζ ηθίκμκ ημ μοξ ζ μο, η αζ 

επζθάεμο ημο θαμφ ζμο, ηαζ ημο μίημο ημο παηνυξ ζμο, ηαζ 

επζεοιήζεζ μ Βαζζθεφξ ημο ηάθθμοξ ζμο. 

Τμο μκυιαηυξ ζμο ικδζεήζμιαζ εκ πάζδ βεκεά ηαζ βεκεά. 

: Δη ημο ηαηά Λμοηάκ αβίμο Δοαββεθίμο ης ακάβκςζια. 

Δκ ηαζξ διέναζξ εηείκαζξ, 

Ήπμξ α’ 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη 

.Πάηεν, Λυβε, Πκεφια, Τνζαξ δ εκ Μμκάδζ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ, 

ηςκ διχκ εβηθδιάηςκ. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Γμνβμτπδηυμο ηαζξ εείαζξ Ιηεζίαζξ ελάθεζρμκ ηα πθήεδ, ηςκ διχκ 

εβηθδιάηςκ. 

 

Σηζπ. Δθέδζμκ ιε, μ Θευξ, ηαηά ημ ιέβα έθευξ ζμο, ηαζ ηαηά ημ 

πθήεμξ ηςκ μζηηζνιχκ ζμο ελάθεζρμκ ημ ακυιδιά ιμο. 

Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη… 

Τδκ Γμνβμτπήημμκ, ηδξ Θεμηυημο εζηυκα, πάκηεξ  εοθδιήζςιεκ, 

Σεθήκδκ ηδκ έκδμλμκ ηαζ μθυθςημκ, ηδκ θαιπνάκ άθςκα, ζθαίνακ 

ηδκ μονάκζμκ, ηαζ πμθοάζηνμκ, οπάνπμοζακ• άνηημκ επηάζηενμκ, 

δζ’ δξ πνμξ Θευκ μδδβμφιεεα• Πανεέκμκ αβθαυιμνθμκ, άζηνμζξ ηε 

πμθθμίξ δζαοβάγμοζακ, Πθεζάδα ςναίακ ηαζ ίνζκ πμζηζθυπνμμκ, δζ’ 

δξ, ηαηαηθοζιμφ διάξ νφεηαζ πάκημηε μ Κφνζμξ. 

Όκνηνλ. 

Πάκηςκ ηα αζηήιαηα, Γμνβμτπήημε Κυνδ, πθήνςζμκ ηςκ δμφθςκ 

ζμο, ηςκ εζξ Σε εη πίζηεςξ, πνμζζυκηςκ Σμζ, ηαζ ηδκ Σδκ Άπνακηε 

επζηαθμοιέκςκ, ανςβήκ ηε ηαζ ακηίθδρζκ• εη πάζδξ εθίρεςξ, ηαζ 

αζεεκεζχκ ηαζ ηαηχζεςκ, ροπήξ μιμφ ηαζ ζχιαημξ, άπακηαξ διάξ 

εθεοεένςζμκ• ίκα Σε οικχιεκ δμλάγμκηεξ Φνζζηυκ ημκ Σμκ Υζυκ, 

μκ εηδοζχπεζ Πακφικδηε, ζχζαζ ηαξ ροπάξ διχκ. 

Ωδή δ . Δηξκόο. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο, 
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Τμζξ ηοθθμίξ, επανίζς μθεαθιχκ ηδκ ημο αθέπεζκ, Κυνδ εκένβεζακ, 

αθθά ηαζ ροπήξ ηαξ ηυναξ, διχκ ηαηαθςηίζαξ ηαζ ημο ζχιαημξ 

Άπνακηε υπςξ οικχιεκ αεί ζεπηά ζμο ιεβαθεία. 

 

Τμζξ ηςθμίξ ημ αημφεζκ εδςνήζς, Μανία Γμνβμτπήημε• αθθά ηαζ 

διχκ πάκηςκ, δζακμζλμκ, ηα χηα ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ζχιαημξ, υπςξ 

οικχιεκ αεί ζεπηά Σμο ιεβαθεία. 

 

Τδξ πθδβήξ ηδξ αηνίδμξ, υζπεν πάθαζ εννφζς ημοξ πνμζθοβυκηαξ 

Σμζ, μφηςξ, διάξ εη ηαφηδξ ηαζ πάζδξ άθθδξ αθάαδξ απμθφηνςζαζ, 

Γέζπμζκα, υπςξ οικχιεκ αεί ζεπηά Σμο ιεβαθεία. 

 

Ψξ δκχνεςζαξ πνχδκ ημκ πανάθοημκ, Κυνδ Γμνβμτπήημε, μφηςξ 

διάξ ηαη’ άιθς, εενιή ζμο πνμζηαζία πανεζιέκμοξ ακυνεςζμκ, 

υπςξ οικχιεκ αεί Σεπηά ζμο ιεβαθεία. 

Ωδή ε . Δηξκόο Τνλ Βαζηιέα ησλ νπξαλώλ. 

Απυ πακημίςκ αννςζηδιάηςκ, Πανεέκε, διάξ νφζαζ εενιή Σμο 

πνμζηαζία, χζπεν ημφηςκ Κυνδ, πμθθμφξ εννφζς πάθαζ. 

 

Πδβή εαοιάηςκ, Γμνβμτπήημε Κυνδ, δ Δζηχκ ζμο δέδεζηηαζ ης 

ηυζις, ελ δξ μζ δζρχκηεξ ανφμκηαζ εζξ ηυνμκ. 

 

Απμθςθυηα Σο θακενμίξ, Θεμηυηε, ηαζ πανέπεζξ πανάκ ημζξ 

εονμφζζκ• ςξ πμθθή οπάνπεζ Δζηυκμξ Σμο δ πάνζξ. 

Τδ πνμζηαβή Σμο, Γμνβμτπήημε Κυνδ, πεζεανπμφζζ πάκηα ηα 

ζημζπεία ελ ςκ πάκηαξ νφδ ημοξ Σε πνμζηαθμοιέκμοξ. 

 

Ωδή ζ’. Δηξκόο. Κπξίσο Θενηόθνλ, 

Σοκάπεδηε πνμεφιςξ, πνμ ηδξ ζεπηήξ Δζηυκμξ, Γμπεζανζηίζζδξ 

κμζμφκηςκ ηα ζοζηήιαηα, μ Ιαηνυξ βαν εκ ηαφηδ ιέκεζ μ άιζζεμξ. 

 

Δζηχκ δ Ιενά Σμο, άθθδ ακεδείπεδ, ημο Σζθςάι ημθοιαήενα, 

Πακφικδηε, απμηαεαίνμοζα κυζμοξ ροπήξ ηαζ ζχιαημξ. 
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Μμκήξ Γμπεζανίμο, ςξ θαιπάξ ελήθεε, ηδξ Θεμηυημο Δζηχκ δ 

πακζέααζημξ, ηαζ ηαηαθαιπάκεζ ημοξ Ταφηδκ πζζηχξ βεναίνμκηαξ. 

 

Δζηυκζ ηδ αβία, Γμνβμτπδηυμο μζ εκ ηζκδφκμζξ πνμζπεφζαηε 

άπακηεξ, ηαζ ηςκ εαοιάηςκ ηδκ πάνζκ άθεμκμκ θήρεζεε. 

Καη επζύο, ην 

Άλζμκ εζηζκ ςξ αθδεχξ, ιαηανίγεζκ ζε ηδκ Θεμηυημκ, ηδκ 

αεζιαηάνζζημκ ηαζ πακαιχιδημκ, ηαζ Μδηένα ημο Θεμφ διχκ. Τδκ 

ηζιζςηένακ ηςκ Φενμοαείι ηαζ εκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ 

Σεναθείι, ηδκ αδζαθευνςξ Θευκ Λυβμκ ηεημφζακ, ηδκ υκηςξ 

Θεμηυημκ, ζε ιεβαθφκμιεκ. 

Γμνβμτπδηυμο ηδκ εαοιαζηήκ, ηαζ ζεπηήκ Δζηυκα πνμζηοκήζςιεκ 

αδεθθμί εαφιαηα ηεθμφζακ ηαζ ανφμοζακ ζάζεζξ ηαζ ηαφηδκ ιεηά 

πυεμο ηαηαζπαζχιεεα. 

Έπμκηεξ Δζηυκα Σμο ηδκ ζεπηήκ, ακφιθεηε Κυνδ, ςξ  πνμπφνβζμκ 

μπονυκ πνμζθεφβμιεκ ηαφηδ, ηαζνχ ης ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ επδνείαξ 

πάζδξ απμθοηνμφιεεα. 

Νοκ ηαζνυξ ακάβηδξ ήθεεκ διίκ, κοκ πανέζηδ πνεία, αμδεείαξ Κυνδ 

ηδξ Σδξ, θφηνςζαζ μοκ πάζδξ, ακάβηδξ ηαζ ηζκδφκμο, ηαζ πείνα 

αμδεείαξ ηάπζζηα υνελμκ. 

Έπεζ ιεκ Πανεέκε μ Οονακυξ, Σχια ηαζ ροπήκ Σμο, ελαζηνάπημκηα 

θαεζκχξ, έπεζ δε ιμνθήκ Σμο Μμκήκ Γμπεζανίμο, ηδκ 

επζηαθμοιέκδκ Γμνβμτπήημμκ. 

Άνμκ ζμο ηα υιιαηα Μανζάι ηαζ ίδε εοζπθάπκςξ, ημοξ Δζηυκζ Σμο 

ηδ ζεπηή πανεζηχηαξ Κυνδ, ηαζ Σε παναηαθμφκηαξ ηαζ πθήνςζμκ 

αζηήζεζξ ημφηςκ Πακφικδηε. 

Ίδμζιζ Πανεέκε ροπμνναβχκ, εκ ηαζνχ εακά ημο, ηδκ Δζηυκα Σμο 

ηδκ ζεπηήκ, παναιοεμοιέκδκ ηαζ ζθανχξ μνχζακ, ηαζ υρεζξ ηςκ 

δαζιυκςκ απμδζχημοζακ. 

Τέηνςιαζ ης πυες Σμο Μανζάι, θθέβεζ ιε μ ένςξ, ηαεμνάκ Σμο ηδξ 

ζενάξ, Δζηυκμξ Πανεέκε, ημ ηάθθμξ ηαζ ηδκ δυλακ, ηαζ ηυνμκ μο 

θαιαάκς ημο ιεβαθφκεζκ Σε. 
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Τζ ακηαπμδχζμιεκ μζ μζηηνμί δμφθμζ Σμο, Πανεέκε ακηί πάνζημξ ηδξ 

πμθθήξ, ήκπεν ακεδείλς, διίκ πανζζαιέκδ εζηυκα Σμο ηδκ Θείακ 

πθμφημκ μονάκζμ; 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ αζ ζηναηζαί, Πνυδνμιε Κονίμο, Απμζηυθςκ δ 

δςδεηάξ, μζ Άβζμζ Πάκηεξ, ιεηά ηδξ Θεμηυημο, πμζήζαηε πνεζαείακ, 

εζξ ημ ζςεήκαζ διάξ. 

Τμ Τνζζάβζμκ… 

Απνιπηίθηνλ. Ήρνο α . Τεο εξήκνπ πνιίηεο… 

Ψξ Θεμανοημκ ηνήκδκ ηςκ αΰθςκ πανίηςκ ζμο, ηδκ εαοιαημονβυκ 

ζμο Δζηυκα Θεμηυηε πθμοηήζακηεξ, εη ηαφηδξ ηςκ εαοιάηςκ ηα 

νμάξ, ακηθμφιεκ δαρζθχξ ρξ ελ Δδέι, ζο βαν Γμνβμτπήημε αμδευξ 

πέθεζξ ηςκ εηαμχκηςκ ζμο• Γυλα ημζξ ζμζξ πανίζιαζζκ Αβκή, δυλα 

ηδ πανεεκία ζμο, δυλα ηδ πνμξ διάξ ζμο ακεηθνάζημο, πνυκμζα 

Άπνακηε. 

40 Κφνζε εθέδζμκ  

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Πάκηαξ ημοξ ηδκ εείακ ηαζ ζεπηήκ, ζμο αζπαγμιέκμοξ Δζηυκα, 

Γμνβμτπήημε, κυζςκ εθεοεένςζμκ, ροπήξ ηαζ ζχιαημξ, ελ εεκχκ 

επζεέζεςξ, θζιμφ, θμζιμφ, Κυνδ, αηνίδμξ, παθάγδξ ηε, ηάιπδξ ηαζ 

πάζδξ πθδβήξ, ίκα εη πακημίςκ ηζκδφκςκ, πάκημηε θοηνμφιεκμζ 

πάκηεξ, ζμο ημ εείμ υκμια δμλάγςιεκ. 

Όκνηνλ 

Πάκηεξ πνμζηοκμφιεκ ζε πζζηχξ, Μήηεν ημο Θεμφ ηςκ απάκηςκ, 

εοθμβδιέκδ Αβκή, Άπνακηε Πακάιςιε Γμνβμτπήημε, νφζαζ πάκηαξ 

ηςκ εθίρεςκ, ηδ ζδ ιεζζηεία, δοζςπεί ζε Γέζπμζκα μ θαυξ ζμο, 

ιεηά ηςκ αβίςκ απάκηςκ, μίηηεζνμκ διάξ ζς εθέεζ, Πακαβία 

Γέζπμζκα Πακηάκαζζα. 

 

Γέζπμζκα πνμζδελαζ,... 

Τδκ πάζακ εθπίδα ιμο, εζξ ζε ακαηίεδιζ… 

 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

 




