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4 Ννεκβξίνπ Παξάθιεζε  εηο ηνλ Όζην θαη 

Θενθόξνλ Παηέξα εκώλ Γεώξγηνλ Καξζιίδε 

ηνλ Οκνινγεηήλ 

Πνίεκα Υαξαιάκπνπο Μ. Μπνύζηα 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 

 

ἀξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηόλ ΡΜΒ’ (142) Φαικόλ. 

 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ.. 

Θεφο Κχξηνο(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Εἴηα ηά παξφληα Σξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 

Σῆο θαηαλχμεσο ερῆο ἀζηγήηνπ, ζθιεξαγσγίαο ηῆο ζαξθφο, 

ἀπααζείαο, ἁπιφηεηνο θαί λήςεσο θαλφλ λεαπγή κέιςσκελ 

Γεψξγηνλ. Ἀλαιήςεσο κάλδξαο ἀζθεηήλ θαί θηίηνξα ἐλζεψηαηηλ 

ὕκλνηο θαί ηάο αηνῦ πξφο Κχξηνλ ιηηᾶο νἱ ἐλ ἀλαγθαηο ηαρχ 

αἰηεζψκεζα. 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ἦρνο α΄. Σῆο ἐξήκνπ πνιίηεο 

 

Θείαο ράξηηνο ξείζξνλ, ζενθφξνλ Γεψξγηνλ, θαί θξνῦλνλ ζαπκάησλ 

παληνίσλ εθεκήζσκελ θξάδνληεο• δνκῆηνξ Ἀλαιήςεσο κνλῆο θαί 

Δξάκαο ἀληηιῆπηνξ θαί θξνπξέ, κέ ἐιιίπεο ἱθεηεχσλ ηφλ 

κεγαιχλαληα ζέ πάηεξ ὅζηε. Δφμα ηῷ ζέ δνμάζαληη Υξηζηῷ, δφμα ηῷ 

ζέ ἁγηάζαληη, δφμα ηῷ λεαπγῶλ ζέ ἀζθεηῶλ ππμίνλ δείμαληη. 
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Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνχο αἰψλαο ηῶλ αἰψλσλ. Ἀκήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκελ πφηε Θενηφθε.. 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο .. 

 

Καί φ Καλψλ, νὔ ή Άθξνζηηρίο* 

«Γεψξγηε ὄζηε, ειφγεη εκάο νξαλφζελ.Υ.» 

ᾨδὴ ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 
Γεψξγηε, ἄζηξνλ λενιακπέο Υξηζηνῦ Ἐθθιεζίαο, Ἀλαιήςεσο ηῆο 

κνλῆο δνκῆηνξ ἐλ Δξάκα, νξαλφζελ ηνπο ειαβῶο ζέ ηηκψληαο 

ἐπφπηεπε. 

Ειφγεη, Γεψξγηε ζαπκαζηέ, ηνῦ ζέ ἀλπκλνῦληαο ὡο ὁζίσλ 

λενθαλῶλ θσζηήξα ηφλ ιάκςαληα ἐλ θφζκσ ζθιεξαγσγίαο ἀθηίζη 

θαί λήςεσο. 

Ὠξάτζνλ πιήζεη ηῶλ ἀξεηῶλ ἠκῶλ ηάο θαξδίαο ηῶλ ζπεπδφλησλ ηαῖο 

ζαῖο ιηηαῖο ἐλ πηψζεη βίνπ ςπρνθηφλνηο θαί ζπκθνξαῖο θαί ἀλαγθαηο, 

Γεψξγηε. 

Θενηνθίνλ. 

Ραλίδαο δαθξχσλ κνπ ηῶλ πνιιῶλ ἀπνζκεμνλ ηάρνο καλδειίσ ζῶλ 

πξνζεπρῶλ πξφο Κχξηνλ, ηφλ κνλνγελῆ ζνπ Τἱφλ θαί Λφγνλ Θενῦ, 

Μεηξνπάξζελε. 

ᾨδὴ γ΄. Οξάληαο ἁςίδνο 
Γεσξγήζαο πινπζίσο ηῆο ἀξεηῆο ἄζηαρπλ ζπληνλία, πάηεξ ἀγψλσλ, 

ζθιεξαγσγία ζνπ θαί ἀελάσ ερή εὖξεο, Γεψξγηε, ράξηλ ηφλ θαξπφλ 

ζήο ράξηηνο πέκπεηλ ζνῖο πξνζθπγμηλ. 

Ἰακάησλ ρεηκάξξνπο ἡ ζή ζνξφο, ὅζηε, ὤθζε ηῶλ ηηκίσλ ιεηςάλσλ, 

ἤλ ἀπεθάιπςαλ ἄξηη ιαγῶλεο ηῆο γήο, ἐγθξαηεπηά ζενθφξε, ἀζθεηά 

Γεψξγηε, Πφληνπ ἐθβιάζηεκα. 
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Εἰξελεχεηο ηφλ βίνλ, ζή δαςηιεῖ ράξηηη, ηῶλ πνιεκνπκέλσλ, 

ηξηζκάθαξ, ὁ ηφλ εἰξήλαξρνλ ὁκνινγήζαο Υξηζηφλ θαί δί’ Αηφλ 

πνκείλαο θπιαθήλ θαί βάζαλν, πάηεξ Γεψξγηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οξαλῶλ πεξηέξα, ζῶλ νἰθεηῶλ θξφλεκα, Κεραξηησκέλε, Κπξίνπ 

Μῆηεξ, νξάλσζνλ, ηῶλ ἀλπκλνχλησλ ιακπξῶο ηάο ἀξεηᾶο 

Γεσξγίνπ, Δξάκαο ηνῦ θνζκήηνξνο θαί ἀληηιήπηνξνο. 

Ἁγίαζνλ πηζηῶλ ρνξείαο ηηκψλησλ ζέ θαηά ρξένο, εγεψξγεηνλ ὡο 

ἀγξφλ, Γεψξγηε, λήςεσο ερῆο ἀζηγήηνπ θαί ἀπαζείαο. 

Ἐπηβιεςνλ ἐλ εκελεία, παλχκλεηε Θενηφθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζψκαηνο θάθσζηλ θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηφ ἄιγνο. 

Αῖηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή 

Παηέξσλ ζεπηῶλ ηεο πίζηεσο ζεζαχξηζκα, ςπρῶλ ἀπιαλέο 

νἰαθνζηξφθε, ζθήλσκα επξεπέο ηεο ράξηηνο θαί λεφδκεηε πχξγε 

ζπλέζεσο, Υξηζηφλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, Γεψξγηε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε 
σθξνζχλεο θεηκήιηνλ θαί ιακπξφλ παιάηηνλ ὁζηφηεηνο, 

ζσθξνλεῖλ ἠκᾶο ἀμίσζνλ ἐπηθαινπκέλνπο ζέ, Γεψξγηε. 

Ἰζρπξνχο ηφλ ἀιάζηνξα πνιεκῆζαη πάληαο ἠκᾶο ἀλαδεῖμνλ, ὁ αηνῦ 

ηά παλνπξγεχκαηα ιχζαο ζαῖο ἀζθήζεζη, Γεψξγηε. 

Εζπκπάζεηνλ Κχξηνλ δπζσπεῖλ κή παχζε ἀεί, Γεψξγηε, πέξ 

πάλησλ ηῶλ κλνχλησλ ζέ ὡο ὁζίσλ λέσλ ζεκλνιφγεκα. 

Θενηνθίνλ. 

Ἐθ ηνῦ ὕςνπο ηῆο δφμεο ζνπ πάληαο πεξνθξνχξεη ηνχο ἀλεκλνχληαο 

ζέ θαί πεξηζθεπε θαί θχιαηηε πξφζθπγαο ηνχο ζνχο, Θενγελλήηξηα. 

ᾨδὴ ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Ὕκλνηο ζέ θαηδξνῖο θαηαζηέθνληεο ιεηςάλσλ ζνπ πξνζθπλνῦκελ 

ραξηηφβξπηνλ ζνξφλ ἐλ κνλή ηῆο Ἀλαιήςεσο, Γεψξγηε. 
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Λχπεο ηήλ ἀριχλ θαί ζθνηφκαηλαλ ηῶλ ζιίςεσλ δαζθέδαζνλ αγαῖο 

ζῶλ πξνζεπρῶλ, ζέιαο λέσλ ἀζθεηῶλ, ζεκλέ Γεψξγηε. 

Ὅζηε Υξηζηνῦ, ζαπκαηφβξπηε Γεψξγηε, θαηαπξάυλνλ παζῶλ ἠκῶλ 

ὁξκᾶο ρακαηδήισλ ηῶλ ἐθζχκσο κεισδνχλησλ ζέ. 

Θενηνθίνλ. 
Γῆζελ πξφο λνκάο νξαλνῦ ἠκᾶο ἀλάγαγε, ηνχο πξνζηξέρνληαο ηή 

ζή ἐπηζθνπῆ θαί πξεζβεία, ἀγιαή Θενγελλήηξηα. 

ᾨδὴ ζη΄. Σήλ δέεζηλ 

Ἐπάθνπζνλ ἱθεηῶλ, Γεψξγηε, ηῶλ ζεξκῶλ ζνπ θαί παξαζρνπ ζήλ 

ράξηλ ἐλί ἐθάζησ ηῶλ ἀζπαδνκέλσλ ηήλ ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ ζήθελ 

ηήλ πάλζεπηνλ, ἐλ Ἀλαιήςεσο κνλή, ἤλ ἐθ βάζξσλ ἀλήγεηξαο, ὅζηε. 

Ἰάζεσλ θξήλε ὤθζεο ἄθζνλνο ἐλ δσή θαί κεηά πφηκνλ, ζενθξνλ, ὁ 

ἰαηξφο ηῶλ ςπρῶλ θαί ζσκάησλ ηῶλ Δξακηλῶλ ἀζζελνχλησλ, 

Γεψξγηε, θαί ηῶλ ζπεπδφλησλ εζεβῶλ παληαρφζελ ηή ζεία ζνπ 

ράξηηη. 

Ἡ ζήθε ζνπ ηῶλ ὀζηέσλ πέθελε κπξνζήθε παλεπσδήο ζαπκάησλ 

θαί ἁγηάζκαηνο θξήλε ηνῖο πφζσ θαί θαηαλπμεη ςπρῆο 

ξπνζπειάδνπζηλ αηή, ὁζίσλ θαιινλιε θαί Πνληίσλ πεξίβιεπηνλ 

θαχρεκα. 

Θενηνθίνλ. 

Μλεκφλεπε ηῶλ καθαξηδφλησλ, Θενηφθε, εἰο αἰψλαο αἰψλσλ θαί 

Γεσξγίνπ ὁζίνπ ηήλ κλήκελ ἐπηηεινχλησλ, ηνῦ Δξάκαο ἀθέζηνξνο 

θαί Ἀλαιήςεσο κνλῆο ηαρηλνῦ ἀξσγνῦ θαί ζπιιήπηνξνο. 

Ἁγίαζνλ πηζηῶλ ρνξείαο ηηκψλησλ ζέ θαηά ρξένο, εγεψξγεηηλ ὡο 

ἀγξφλ, Γεψξγηε, λήςεσο, ερῆο ἀζηγήηνπ θαί ἀπαζείαο. 

Ἄρξαληε ἡ δηά ιφγνπ ηφλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζψπεζνλ ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

Αῖηεζηο θαί ηὸ Κνληάθηνλ. 

Ἦρνο β΄. ηνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ 
Ἀξγπξνππφιεσο ἔλζενλ βιάζηεκα θαί Γεσξγίαο ζεπηφλ ἐλδηαίηεκα, 

ὁ ἐλ ηή Δξάκα ἀζθήζαο ὡο ἄζαξθνο θαί ἁγηάζαο κνλήλ Ἀλαιήςεσο, 

ἠκῶλ ἴζζη θχιαμ, Γεψξγηε. 
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Καί εζχο ηφ Πξνθείκελνλ. 

Σίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ ὁζίνπ αηνῦ. (δίο) 

ηίρνο: Θαπκαζηφο ὁ Θεφο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο Αηνῦ. 

Σφ Εαγγέιηνλ Μαηζαίνπ (Κεθ. ἴα΄ 27-30). 

Δφμα. 

Σαῖο ηνχ νπ Ὁζίνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηφθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρνο: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο …. 

Ἰδηόκεινλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 
Ὄιβε πνιπηίκεηε ηνῦ παλζζελνῦο Παξαθιήηνπ, ἀζθεηά Γεψξγηε, 

Δξάκαο θχιαμ ἄγξππλε, ὁ ἐλ ἔηεζη ιφγνηο θαί πξάμεζη ιάκςαο ηνῖο 

ἐζράηνηο ὡο ἀεηιακπέζηαηνο θαί ἁκαξχγκαζη ηῶλ ἀζθεηηθῶλ 

παιαηζκάησλ ζνπ θψηηζαο ηῶλ πξνζθχγσλ ζνπ ηάο ςπρᾶο, παζῶλ 

πφξξσ δίσμνλ δφθσζηλ, θσζθφξε δνκῆηνξ Ἀλαιήςεσο κνλῆο, ὁ 

πάζη λέκσλ ἰάκαηα ηνῖο ἀλεθεκνχζη ζέ. 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀζθεηά ἐιεῆκνλ, πξνζθνξᾶο ἐθκαγεῖνλ πξφο ρξείαο ἔρνληαο, 

Γεψξγηε, ἀγάπεο θαί ζπκπαζείαο θέξαο, ζνχο ἰθέηαο ἀμίσζνλ 

θαηαλνεῖλ ἐλδεῶλ ἀλαγθαο θαί πελήησλ. 

σθξνζχλεο ηακεῖνλ θαί ζπλέζεσο βάζξνλ, ζεπηέ Γεψξγηε, 

πέκεηλαο βαζάλνπο, πνιιᾶο ἐλ Γεσξγία δί’ ἀγάπελ ηνῦ Κηίζαληηο. 

Ώ θαί πξεζβεχεηο ζεξκῶο πέξ ηῶλ ἱθεηῶλ ζνπ. 

Ὁδεγφο πιαλσκέλσλ ζηαζεξφο θαί ἰζχλησξ πηζηῶλ πξφο ζέσζηλ 

ὀθζεῖο, ἐρεηξαγψγεηο ιαφλ πξφο ζσηεξίαλ, πέξ νὗ λῦλ ηφλ Κχξηνλ 

ἐθδπζσπεῖο ἐθηελῶο, Γεψξγηε ἀπκκάθαξ. 

Θενηνθίνλ. 
πεξφπηαο πξνζχισλ ηνχο νἰθέηαο ζνπ δεῖμνλ, Θενγελλήηξηα, θαί 

δεισηᾶο ἀξξεχζησλ Γεψξγηνο ὁ ζεῖνο, ἄπεξ ἄξηη ἐδήισζε, ὁ 

ἀζθεηήο ὁ ζνθφαο Σαμηαξρῶλ ηῆο Δξάκα. 
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ᾨδὴ ἡ΄. Σόλ Βαζηιέα. 

Ρναῖο ἱδξψησλ θαί ἀεηξξχησλ δαθξχσλ ὁ ἐθπιχλαο ζηνιήλ ηῆο 

ςπρῆο ζνπ, πιῦλνλ κνπ θαξδίαο, Γεψξγηε, ηφλ ξχπνλ. 

Ἀζζελεηῶλ κνπ ηαρχ ἀπέιαζνλ ἄιγνο, ηαρηλέ ἰαηξέ ἀζζελνχλησλ, 

ζνί θαηαθεπγφλησλ, Γεψξγηε, ἐλ λφζνηο. 

Ναέ ραξίησλ ηνῦ Παξαθιήηνπ, ηά βάζε θαξδίσλ ὁ γηλψζθσλ, 

θνπξίαο θάζαξνλ παζῶλ κέ, Γεψξγηε, βνῶ ζνί. 

Θενηνθίνλ. 

Οξαλνδξφκνλ πνδεημφλ κνί πνξείαλ, Θεφηνθε, ηῷ ζέ ἀλπκλνχληη 

ὡο πηζηῶλ ἁπάλησλ ἰζχληεηξαλ πξφο πφινλ. 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
Θαπκάησλ κπξνζήθε πέιεη ζῶλ ιεηςάλσλ ἡ ραξηηφβξπηνο ζήθε, 

Γεψξγηε, ἤλ ειαβῶο πξνζθπλνῦληεο ζέ καθαξίδνκελ. 

Εραίο ζνπ ἀζηγήηνηο ζθέπε ζνχο ἰθέηαο, νὖο νξαλφζελ ἀεί 

ἐπηζθίαδε, ζεκεηνθφξε, ὁζίσλ θαλέ, Γεψξγηε. 

Ναέ ἠγηαζκέλε ἀξεηῆο, λεζηείαο ζθιεξαγσγίαο, ερῆο, θαί 

ρξεζηφηεηνο, πέξ ἠκῶλ ἐθδπζψπεη Υξηζηφλ, Γεψξγηε. 

Θενηνθίνλ. 
Υαξᾶο ἠκῶλ θαξδίαο πιῆζνλ, Θενηφθε, λῦλ Γεσξγίνπ ηηκψλησλ ηά 

ζθάκκαηα θαί ὁινζχκσο, Παξζέλε, καθαξηδφλησλ ζέ. 

Ἄμηνλ  ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο.. 

 

Υαίξνηο, ηαπεηλψζεσο ιακπεδψλ, ραίξνηο, ἐλαξέηνπ πνιηηείαο ὁ 

ἀθξεκῶλ, ραίξνηο, ηῶλ ὁζίσλ παηέξσλ θνζκφηεο ηῶλ ἄξηη 

ἐθιακςάλσλ, κάθαξ Γεψξγηε. 

Κηίηνξ Ἀλαιήςεσο ηῆο κνλῆο ηῆο ζεπηῆο ἐλ Δξάκα, ὁ ἀζθήζεη θαί 

πξνζεπρή ζεσζεῖο ἀξηίσο, Γεψξγηε, ἀμίσο παληνίσλ ἰακάησλ ράξηλ 

ἀπείιεθαο. 
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Υαίξνηο, Πφληνπ ἔξλνο λενζαιέο, ραίξνηο, ἴνλ Δξάκαο κπξνβφινλ 

θαί εαλζέο, ραίξνηο, κπξνζήθε, Γεψξγηε, ζαπκάησλ, Υξηζηφλ ηῶλ 

ἀγαπψλησλ ζεῖνλ θηλλάκσκνλ. 

θέπε ηάο ρνξείαο κνλαδνπζῶλ ηῆο ζεπηῆο κνλῆο ζνπ, Ἀλαιήςεσο 

ηνῦ Υξηζηνῦ, ἀζθνπκέλσλ θιένο, Γεψξγηε, ηῶλ λέσλ θαί ξχνπ ζνχο 

ἰθέηαο πφλσλ θαί ζιίςεσλ. 

Θήθελ πξνζθπλνῦληεο ηήλ ἱεξάλ ζῶλ ζεπηῶλ ιεηςάλσλ, ηήλ 

πάξρνπζαλ ζαπκαζηῶο ἰακάησλ θξήλελ ζέ ἀλπκλνινγνῦκελ, 

Γεψξγηε, ὁζίσλ λέσλ θαιιψπηζκα. 

Πάληαο θαηαμίσζνλ ηῆο ζχλ ζνῖ ραξκνλῆο ἐλ πφισ θαί ἀθζίηνπ ἐλ 

νξαλνῖο εθξνζχλεο, πάηεξ Γεψξγηε, παηέξσλ ηῶλ λεαπγῶλ 

ἀθξφηεο θαί γέξαο παληηκνλ. 

Υαίξνηο ἱεξέσλ ἡ θαιινλή θαί ηῶλ κνλαδφλησλ ηχπνο ζεῖνο ἐλ 

ἀξεηή, ραίξνηο ὁ ηῆο ίςαο ζεξκφηαηνο πξνζηάηεο, Γεψξγηε 

πακκάθαξ, Ὁζίσλ ζχζθελε. 

Ἐθ ηνῦ ὅξνπο, ῶηεξ, ηῶλ ἐιαηῶλ, ζαξθί ἀλειήθζεο, θαζνξφλησλ 

ηῶλ Μαζεηῶλ. Ὅζελ ζνπ ηήλ ζείαλ, Ἀλάιεςηλ κλνῦκελ, δί’ ἤο 

ἠκᾶο πξφο δφμαλ, ὕςσζαο ἄξξεθηνλ. 

ήκεξνλ ἡ παλαγλφο Μαξηάκ, ηῷ λαῶ πξνζάγεη, ὥζπεξ βξέθνο ηφλ 

Πνηεηή. Ὄλ ἐλ ηαῖο ἀγθάιαηο, ὁ Πξέζβπο δεδεγκέλνο, Θεφλ αηφλ 

θεξχηηεη θάλ ζάξθα εἴιεςε. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηφισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηφθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηφ ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

 

Σξηζάγηνλ… 

 

Καη ηά Ἀπνιπηίθηα 

 

Ἦρνο πι. α΄. Σόλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ 
Ἀλαιήςεσο κάλδξαο ζεπηφλ δνκήηνξα, ραξνπνηνῦ πέλζνπο κχζηελ, 
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θαξδηαθῆο πξνζεπρῆο, ηαπεηλψζεσο θαί λήςεσο ηφ ἔζνπηξνλ, 

ὕκλνηο, Γεψξγηνλ, πηζηνί, ὥζπεξ ὁκνινγεηῶλ ηηκήζσκελ λένλ εὖρνο 

βνῶληεο θξνχξεη ζεφζελ, ζεκεηνθφξε, ηνχο ἰθέηαο ζνπ. 

Ἕηεξνλ. 

Ἦρνο δ΄. Σαρύ πξνθαηάιαβε… 
Ἐθ Πφληνπ ἀλέηεηιαο, ὥζπεξ ἀζηήξ θαεηλφο, ηήλ Δξάκαλ ἐθψηηζαο, 

ηαῖο δηδαραίο ζνπ ζνθέ, ηή ἰζαγγέισ πνιηηεία ζνπ. Ὅζελ ηνῖο 

πξνζηνχζη, ηή ἁγία Μνλή ζνπ, λέκεηο εἰξήλελ, θαί παληνίαο ἰάζεηο’ 

ὡο ἔρσλ παξξεζίαλ πξφο Υξηζηφλ, Γεψξγηε, παηήξ ἠκῶλ Ὅζηε. 

40 Κχξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ 
 

Φχιαμ Ἀλαιήςεσο κνλῆο ἄγξππλε θαί Δξάκαο ἀθέζηνξ, λενθαλέο 

ἀζθεηά, ράξηηνο, Γεψξγηε, ιακπηήξ θαλφηαηε θαί ἰάζεσλ ρείκαξξε, 

ηνχο ζνί πξνζηφληαο ξχζαη βιάβεο ὄθεσο, θηλδχλσλ, ζιίςεσλ, 

πφλσλ θαί ζηελψζεσλ ὄκβξσ ηῶλ δεήζεψλ ζνπ πξφο Κηίζηελ θαί 

Θεφλ ἠκῶλ ηφλ εζπκπάζεηνλ. 

Δέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπφ πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θχιαμνλ 

κέ πφ ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 


