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20 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΓΔΡΑΙΜΟΤ ηνῦ ἐλ Κεθαιιελίᾳ 
 

Εὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο 

κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ 

ηῷ Σηαπξῷ. 

 

Τῷ ζενθόξῳ Γεξαζίκῳ πξνζπέζσκελ, νἱ ηαῖο ηνῦ βίνπ 

ηξηθπκίαηο πνληνύκελνη, ἀπὸ βαζέσλ θξάδνληεο ςπρῆο πξὸο αὐηόλ· 

Ἅγηε Γεξάζηκε, ηῇ ζεξκῇ ζνπ πξεζβείᾳ, ζπεῦζνλ ἐμεινῦ ἡκᾶο, 

πεηξαζκῶλ θαὶ θηλδύλσλ, θαὶ Βαζηιείαο πάλησλ Οὐξαλῶλ, 

ἀμησζῆλαη, ἱθέηεπε Ὅζηε. 

 

Γόμα. 

 

Οἱ ὑπ’ ὀδύλσλ ραιεπῶλ θαηερόκελνη, θαὶ ζπκθνξαῖο θαὶ 

ἀζζελείαηο ηξπρόκελνη, κεηὰ θιαπζκῶλ ζηελάδνληεο ἐθ βάζνπο 

ςπρῆο, δξάκσκελ δαθξύνληεο, Γεξαζίκνπ ηεκέλεη, θξάδνληεο ἐθ 

πίζηεσο· ἰαηξὲ ηῶλ λνζνύλησλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο κάθαξ πξὸο 

Θεόλ, ῥῦζαη ἡκᾶο πνιπηξόπσλ θαθώζεσλ. 

 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Εἶηα ὁ Καλώλ. 

 

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

Τξηζκάθαξ Γεξάζηκε ἐθηελῶο, δέεζηλ πξνζάγσλ, κὴ ἐιιείπῃο 

ηῷ Λπηξσηῇ, θηλδύλσλ παληνίσλ δηαζῶζαη, ηνὺο ἀδηζηάθηῳ ηῇ 

πίζηεη ηηκῶληάο ζε. 

 

Ἡ ζεία ζνξόο ζνπ Πάηεξ πηζηνῖο, βξύεη ηὰο ἰάζεηο, πξνζηνῦζη 

ηῷ ζῷ λαῷ, θαὶ πάζε ςπρῶλ ηε θαὶ ζσκάησλ, ὡο ἰαηξὸο ζεξαπεύεηο 

παλάξηζηνο. 
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Ννζνῦζάλ κνπ ἴαζαη ηὴλ ςπρήλ, Γεξάζηκε κάθαξ, ηῶλ 

λνζνύλησλ ὁ ἰαηξόο, θαὶ βαίλεηλ ηὰο ηξίβνπο ηνῦ Κπξίνπ, ζῇ 

κεζηηείᾳ πακκάθαξ ἐλίζρπζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δπζώπεη Παξζέλε ηὸλ Σὸλ Υἱόλ, ζὺλ ηῷ Γεξαζίκῳ, 

λεθξσζεῖζάλ κνπ ηὴλ ςπρήλ, δσῶζαη ὁ πάιαη ηὸλ ηῆο ρήξαο, πἱὸλ 

δσώζαο ηῷ ζείῳ πξνζηάγκαηη. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἔρνληέο ζε πξνζηάηελ πξὸο ηὸλ Θεὸλ ἔλδνμε, νἱ 

Κεθαιιελαῖνη ηηκῶκελ θαὶ ἱθεηεύνκελ, Πάηεξ Γεξάζηκε, ηνὺο ζὲ 

πηζηῶο εὐθεκνῦληαο, πεηξαζκῶλ ἀπάιιαμνλ ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ. 

 

Ἱθεηεύνκελ Πάηεξ ηὰ ηῆο ςπρῆο ἴαζαη, πάζε θαὶ ηὰ ηξαύκαηα 

ηαύηεο ηάρνο ζεξάπεπζνλ, ηῶλ εὐθεκνύλησλ ζε, θαὶ γεξαηξόλησλ ἐθ 

πόζνπ, κνλαδόλησλ θαύρεκα κάθαξ Γεξάζηκε. 

 

Εὐκελῆ ζε πξνζηάηελ πξὸο ηὸλ Θεὸλ Ὅζηε, πάληεο 

πξνβαιιόκεζα Πάηεξ, ζεῖε Γεξάζηκε, θαζηθεηεύνληεο, πεηξαηεξίσλ 

παληνίσλ, ιπηξσζῆλαη ἅπαληαο ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παλαγία Παξζέλε ηὸλ Λπηξσηὴλ ηέμαζα, ιύηξσζαη παληνίσλ 

θηλδύλσλ ηνὺο Σνὶ πξνζηξέρνληαο, θαὶ ἀλπκλνῦληάο Σε, Θενθπήηνξ 

Μαξία, ηῶλ πηζηῶλ βνήζεηα κόλε Παλύκλεηε. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ Γεξάζηκε ηὴλ ζὴλ λῆζνλ, θαὶ ηὴλ 

πνίκλελ ἧο ἐθ Θενῦ πξνζηάηεο γεγέλεζαη, θαὶ ἄγξππλνο θύιαμ 

ηνύησλ θαὶ ῥύζηεο. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 
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Πξνζηάηεο ζεξκὸο ὑπάξρεηο ὦ Γεξάζηκε, ηνῖο πόζῳ ηῷ ζῷ, 

ηεκέλεη πξνζπειάδνπζη, θαὶ πηζηῶο γεξαίξνπζη, θαὶ βνῶζί ζνη 

παλζεβάζκηε· ἐθ ηῶλ θηλδύλσλ ιύηξσζαη ἡκᾶο, ὡο κέγαο ἡκῶλ 

θύιαμ θαὶ πξόκαρνο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Θενθόξε Γεξάζηκε, ιύηξσζαη θηλδύλσλ ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο, 

θαὶ πξνζηξέρνληαο ηῇ ζθέπῃ ζνπ, ὅπσο ζὲ ἀπαύζησο καθαξίδνκελ. 

 

Ἱθεηεύνκελ Ὅζηε, ηὴλ λελεθξσκέλελ ςπρὴλ ἡκῶλ δώσζνλ, 

θαὶ ἀλάζηεζνλ πξεζβείαηο ζνπ, ἐθ βπζνῦ ζαλνῦζαλ ἀπνγλώζεσο. 

 

Ὃλ ἐπόζεζαο Ὅζηε, ζάξθα δη’ Ὅλ ἔηεμαο θαζηθέηεπε, ηνῖο 

ὑκλνῦζί ζε δσξήζαζζαη, ηῶλ πιεκκειεκάησλ ηὴλ ζπγρώξεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ταῖο Μεηξόο Σνπ δεήζεζη, θαὶ ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ Κύξηε δώξεζαη, 

ηνῖο νἰθέηαηο Σνπ ηὴλ ἄθεζηλ, ηῶλ πιεκκειεκάησλ Ὑπεξάγαζε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Ἵλα ηί κε ἀπώζσ. 

Γεξαζίκνπ ηνῦ ζείνπ, ηαῖο παλεππξνζδέθηνηο ὁ Θεὸο δεήζεζη, 

ζθόηνπο ἐμσηέξνπ, θαὶ γεέλλεο ηνὺο δνύινπο Σνπ ιύηξσζαη, θαὶ ηῆο 

Βαζηιείαο ηῶλ Οὐξαλῶλ ἀμησζῆλαη, θαηαμίσζνλ κόλε Μαθξόζπκε. 

 

Παξεζηὼο ηῇ Τξηάδη, Πάηεξ πακκαθάξηζηε ζεῖε Γεξάζηκε, 

ὑπὲξ ηῶλ ζῶλ δνύισλ, θαζηθέηεπε ηαύηελ καθάξηε, ηνῦ ῥπζζῆλαη 

πάληαο, βησηηθῶλ πεηξαηεξίσλ, ηνὺο πξνζηξέρνληαο πίζηεη ηῇ ζθέπῃ 

ζνπ. 

 

Ἀλαηκάθηνπο ζπζίαο, ιεηηνπξγῶλ πξνζέθεξεο Θεῷ ηξηζόιβηε, 

Ἱεξεὺο ὐπάξρσλ, ηνῦ Ὑςίζηνπ Γεξάζηκε πάληηκε· ἀιιὰ ηνῦηνλ 

Πάηεξ, ἐθδπζσπῶλ κὴ δηαιείπῃο, ὑπὲξ πάλησλ ηῶλ πίζηεη ηηκώλησλ 

ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Θενηόθε Παξζέλε, θαύρεκα θαὶ ζηήξηγκα πηζηῶλ Παλάκσκε, 

ἡ Θενγελλήησξ, θαὶ ηῆο θηίζεσο πάζεο Βαζίιηζζα, ηνὺο 

ὑκλνινγνῦληαο, ηὸλ Σὸλ Υἱὸλ ιύηξσζαη πάζεο, ἐπεξείαο δεηλνῦ 

πνιεκήηνξνο. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Ἱιάζζεηί κνη σηήξ. 

Ἡ ζὴ πακκάθαξ ςπρῇ, ηνῖο νὐξαλνῖο ἐγθαηώθεζε, ηὸ ζῶκά 

ζνπ δὲ ηῇ γῇ, ὑπάξρνλ ἐμαίζηα, ηειεῖ ηὰ ηεξάζηηα, ςπρῶλ θαὶ 

ζσκάησλ, ζεξαπεῦνλ ηὰ λνζήκαηα. 

 

Σαῖο εὐπξνζδέθηνηο εὐραῖο, ζπληήξεη κάθαξ Γεξάζηκε, ηνὺο 

πόζῳ εἰιηθξηλεῖ, ςπρῆο ηε ἁγλόηεηη, ηηκῶληάο ζε ἔλδνμε, θαὶ 

πξνζθαινπκέλνπο, ζνῦ ηὴλ ἄκαρνλ ἀληίιεςηλ. 

 

Μεζίηελ πξὸο ηὸλ Θεόλ, ζὲ εὐκελῆ πξνβαιιόκεζα, Γεξάζηκε 

ἱεξέ, ὑπάξρεηο γὰξ ζηήξηγκα, θαὶ θαύρεκα Ὅζηε, ηῶλ πηζηῶλ θαὶ 

θιένο, ἡκῶλ Πάηεξ παλζεβάζκηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ βάηνο ηῷ Μσϋζῇ, Σὲ πξνεηύπνπ Παλάκσκε· ἐθ Σνῦ γὰξ ὁ 

Λπηξσηήο, ηερζεὶο ὡο εὐδόθεζε, δηέζσζελ Ἄρξαληε, ηνὺο 

πξνζθαινπκέλνπο, Σνῦ ηὴλ ἄκαρνλ βνήζεηαλ. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ Γεξάζηκε ηὴλ ζὴλ λῆζνλ, θαὶ ηὴλ 

πνίκλελ ἧο ἐθ Θενῦ πξνζηάηεο γεγέλεζαη, θαὶ ἄγξππλνο θύιαμ 

ηνύησλ θαὶ ῥύζηεο. 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Οἱ πνζνῦληεο ηῶλ ἀζζελεηῶλ ἀλαῤῥώζαζζαη, Γεξαζίκνπ ηῷ 

ζεπηῷ ηεκέλεη πξνζδξάκσκελ, θαὶ ἐγγίδνληεο εὐιαβῶο ηῇ ζείᾳ 

αὐηνῦ ζνξῷ, κεηὰ πόζνπ θξάμσκελ αὐηῷ, ὡο ἐθ Θενῦ ράξηλ ιαβὼλ 

ηνὺο λνζνῦληαο ἰάζαζζαη· ηάρπλνλ ἐμειέζζαη, παληνίσλ 

πεηξαηεξίσλ, θαὶ ηῶλ ἐρζίζησλ δπζκελῶλ, ηνὺο ἐλ πίζηεη 

ἀλπκλνῦληάο ζε. 
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Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

Αὐηοῦ. 

Ση. Τί ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κσρίῳ, περὶ πάνηων ὧν 

ἀνηαπέδωκεν ἡμῖν; 

Εὐαγγέιηνλ νζηαθό 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

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

ὁ Θεός... 

Μάθαξ ζενθόξε Γεξάζηκε, ζὲ θαὶ δῶληα πεξηραξῶο 

ἐπινπηήζακελ, θαὶ κεηὰ ζάλαηνλ ἔρεηλ ζε, ἠμηώζεκελ παλζαύκαζηε· 

δηὸ ηὸ ζεῖόλ ζνπ, θαὶ ζεβάζκηνλ ζθῆλνο εὐιαβῶο ἀζπαδόκελνη, 

δπζσπνῦκέλ ζε, ηὸλ Θεὸλ ἱθεηεύεηλ ὑπὲξ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τῶλ Ἀγγέισλ ὑπάξρσλ, ἰζνζηάζηνο ὄλησο Πάηεξ ηξηζόιβηε, 

Γεξάζηκε ζεόθξσλ, ἐθιύηξσζαη θηλδύλσλ, ηνὺο ἐλ πίζηεη 

θξαπγάδνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Σεαπηὸλ ηῷ Κπξίῳ, πξνζελήλνραο Πάηεξ ζῦκα εὐπξόζδεθηνλ, 

Γεξάζηκε ζεόθξσλ, θαὶ λῦλ κὴ δηαιείπῃο, ἐπνπηεύσλ ηνὺο 

κέιπνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ἀκπζήηνπο ἀγῶλαο, ἐπὶ γῆο ἠγσλίζσ Πάηεξ Γεξάζηκε, θαὶ λῦλ 

ηαῖο νὐξαλίαηο, ζπλῶλ ρνξνζηαζίαηο, πεξηθξνύξεη ηνὺο κέιπνληαο· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παλύκλεηε Παξζέλε, ἡ Θεὸλ ζαξθσζέληα θόζκῳ θπήζαζα, 

παληνίσλ ἀιγεδόλσλ, ἀπάιιαμνλ ηνὺο πίζηεη, ηῷ Υἱῷ Σνπ 

θξαπγάδνληαο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 
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Τῇ ζῇ πξεζβείᾳ, ηὰο ηῶλ ςπρῶλ ἀῤῥσζηίαο, ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ 

ζεξαπεύεηο ηξηζκάθαξ· ὅζελ ζὲ ηηκῶκελ, Γεξάζηκε ζεόθξσλ 

 

Πξὸο ηὸλ Δεζπόηελ, ζὲ πξνβάιινληεο πξέζβπλ, ἀπὸ θηλδύλσλ 

ἐθιπηξνύκεζα κάθαξ, ζαῖο παλεππξνζδέθηνηο, πξὸο ηὸλ Θεὸλ 

πξεζβείαηο. 

 

Τὰ ηῆο ςπρῆο κνπ, ἀπνθάζαξνλ πάζε, ζῇ κεζηηείᾳ ζενθόξε 

ηξηζκάθαξ, ὅπσο ζέ γεξαίξσ, Γεξάζηκε ζεόθξσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὴλ ἐθηαθεῖζαλ, ἁκαξηίαηο ςπρήλ κνπ, Σῇ κεζηηείᾳ 

θαηαδξόζηζνλ Κόξε, ὅπσο Σὲ δνμάδσ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Εἰξήλελ νὐξαλόζελ, Ὅζηε ηξηζκάθαξ, θαηαπεκθζῆλαη 

δπζώπεη παλόιβηε, ηνῖο θαζαξᾷ δηαλνίᾳ ζὲ καθαξίδνπζηλ. 

 

Φαξᾶο θαὶ εὐθξνζύλεο, ἔκπιεζνλ ζεόθξσλ, ηνὺο πξνζηόληαο 

ηῷ ζείῳ ηεκέλεη ζνπ, θαὶ ηὸλ Δεζπόηελ ᾀεὶ κεγαιύλνπζη. 

 

Καηαύγαζνλ ηὰο θόξαο, κάθαξ ηῆο ςπρῆο κνπ, πεπνξσκέλαο 

θαὶ ηξέρεηλ ἐλίζρπζνλ, πξὸο ηξίβνπο ζείαο ηὸλ ζὲ καθαξίδνληα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὴλ ὄλησο Θενηόθνλ, πάληεο Σὲ ηηκῶκελ, θαὶ ἀζηγήησο ηὸ 

ραῖξέ Σνη θξάδνκελ· Σὺ γὰξ ἐθύεζαο θόζκῳ ηὴλ ἀγαιιίαζηλ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 
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Τῆο Πεινπνλλήζνπ ζεῖνο βιαζηόο, θαὶ Κεθαιιελίαο, ὁ 

ἀζύιεηνο ζεζαπξόο, θαὶ πάζεο Ἑιιάδνο, ηὸ θαύρεκα ηὸ κέγα, 

Γεξάζηκε ζεόθξσλ, ζθέπε ηὴλ λῆζόλ ζνπ. 

 

Τίο κὴ ἐθπιαγῇ ηνὺο ζνὺο πνιινύο, ἀγῶλαο πακκάθαξ, θαὶ ηὰ 

ζαύκαηα ηὰ ζεπηά, ἅπεξ ἐπεηέιεηο, Γεξάζηκε ζεόθξσλ· δηὸ ιηηαῖο 

ζνπ ζείαηο, ἡκᾶο πεξίζσδε. 

 

Μέγηζηνο ὑπάξρεηο ἡκῶλ θξνπξόο, θύιαμ θαὶ πξνζηάηεο, 

ἀληηιήπησξ θαὶ πξεζβεπηήο, ἐλ θηλδύλνηο ῥύζηεο, ινηκνῦ ηε 

θαζαηξέηεο, Γεξάζηκε ηξηζκάθαξ· δηὸ ηηκῶκέλ ζε. 

 

Φαίξνηο Ἐθθιεζίαο λένο ἀζηήξ, Ἱεξέσλ δόμα, κνλαδόλησλ 

ὑπνγξακκόο, Ἀζθεηῶλ ιακπξόηεο, ηῆο ράξηηνο δνρεῖνλ, πξνζηάηεο 

δὲ θαὶ ζθέπε, ἡκῶλ Γεξάζηκε. 

 

Πεγὴλ ζαπκαηόβξπηνλ ηὸ ζεπηόλ, ζθῆλόο ζνπ πακκάθαξ, 

θεθηεκέλνη παξὰ Θενῦ, ἐλ ζνὶ ραξκνζύλσο, ἡ λῆζόο ζνπ θαπρᾶηαη, 

Γεξάζηκε ἣλ θξνύξεη, ζαῖο εὐραῖο πάληνηε. 

 

Φαίξνηο ὁ Τξηθάισλ γόλνο ιακπξόο· ραίξνηο Κεθαιιήλσλ, 

ἀπξνζκάρεηνο  βνεζόο· ραίξνηο Ἱεξέσλ, ηὸ ζέκλσκα θαὶ θιένο, 

Γεξάζηκε ηξηζκάθαξ, πηζηῶλ ηὸ θαύρεκα. 

 

Τὸλ θσζηῆξα πάληεο ηὸλ πακθαῆ, ηὸλ ἐθ ηῶλ Τξηθάισλ, 

ἀπαζηξάςαληα θαεηλῶο, ηῶλ Ὁζίσλ δόμα, θαὶ θιένο Ἱεξέσλ, 

Γεξάζηκνλ ηὸλ ζεῖνλ, πάληεο ὑκλήζσκελ. 

 

Δόμα Σνη Παξάθιεηε Ἀγαζέ, ὅηη θαηαηζρύλεηο, ηνὺο 

ηνικῶληαο θαηλνηνκεῖλ, ἐλ ηῷ κπζηεξίῳ, ηῆο ζείαο κεηνπζίαο, 

δνμάδσλ ηνὺο ἐκκέλνληαο ηῇ ἐκπλεύζεη ζνπ. 

 

Πνίκλεο ζνπ πακκάθαξ ἧο ἐθ Θενῦ, θύιαμ ἐπηζηεύζεο, ηνῦ 

ἡγεῖζζαη αὐηῆο ζεξκῶο, ζθέπε θξνύξεη ηαύηελ, ἐρζίζησλ ἀνξάησλ, 

παληνίσλ ὁξαηῶλ ηε, ζεῖε Γεξάζηκε. 

 



[162] 

 

Κόπνπο ηε θαὶ πόλνπο νὓο δη’ αὐηήλ, ἤλπζαο πακκάθαξ, 

πεξηόληνο ζνπ ἐλ ηῇ γῇ, πξέζβεπε ηεξεῖζζαη, ηνὶο ζήξαο ἐθδηώθσλ, 

ζπιῆζαη ηνὺο δεηνῦληαο, θαὶ ἀθαλίζαη ζπεύδνληαο. 

 

Ἐθηελῶο ἱθέηεπε πξὸο Θεόλ, ὑπὲξ ηῆο ζῆο λήζνπ, εἰξελαίαλ 

ηαύηελ ηεξεῖλ, θαὶ ιπηξνῦζζαη πάλησλ, δεηλῶλ ηε θαὶ θηλδύλσλ, 

Ὁζίσλ λέσλ δόμα, ζεῖε Γεξάζηκε. 

 

Δέρνπ ηαῖο πξεζβείαηο Πακβαζηιεῦ, ηνῦ ζεξάπνληόο Σνπ, 

Γεξαζίκνπ λῦλ ηνῦ ζεπηνῦ, θαὶ ηὴλ πνίκλελ ηαύηελ, ἀπήκνλα 

ζπληήξεη, ἐρζίζησλ πάζεο βιάβεο, ὅπσο δνμάδῃ Σε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ ζπλήζεΤξνπάξηαε ην απνιπηίθην θαη΄. 

 

Κύξηε ἐιέεζνλ κ’ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

 

Πάληεο, νἱ ἐθ λόζσλ ραιεπῶλ, θαὶ θηλδύλσλ ἄιισλ παληνίσλ, 

δεηλῶο ζιηβόκελνη λῦλ, ἔλζα ηὰ ἰάκαηα, ζαπκαηνβξύηνπ ζνξνῦ, 

Γεξαζίκνπ ἐθβιύδνπζηλ, ὡο ῥεῖζξα Νεηιῷα, ζπεύδνληεο 

πξνζπέζσκελ, γνλπθιηλῶο ἐλ θιαπζκῷ, ῥῦζαη ἐθβνῶληεο ζνὺο 

δνύινπο, ἐθ πεηξαηεξίσλ θαὶ λόζσλ, θαὶ παληνίσλ ζιίςεσλ, 

Γεξάζηκε. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Δη’ επρώλ… 


