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22 Ννεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΠΡΟΚΛΟΤ ἀξρηεπ. ΚΠόιεσο, Γ. Γαιαλνπνύινπ  
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 
 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Βαζηιεπνύζεο ηὸλ καθάξηνλ Πξόθινλ, παηξηαξρεύζαληα 

ζεπηῶο θαὶ ἐλζέσο, ὡο καζεηὴλ παλάξηζηνλ ηνῦ παλεπθιενῦο, ζείνπ 

Φξπζνζηόκνπ κέιςσκελ, ὅηη ἔξγνηο ηνῖο ἀγαζνῖο, ηὸλ Φξηζηὸλ 

ἐδόμαζελ, ἐθ ςπρῆο ἐθβνῶληεο· ἐιεπζεξῶζαη ἅπαληαο πηζηνύο, 

λόζσλ θηλδύλσλ, ηαρὺ ζπεῦζνλ Ἅγηε. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, …. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο. Παηπιάπσα Ππόκλε, δέξαι 

ᾆζμα. Γεωπγίος. 

 

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

Παζῶλ κε ἀπάιιαμνλ ραιεπῶλ, καθάξηε Πξόθιε, θαὶ εὐράο 

ζνπ δὸο ηῷ Φξηζηῷ, ἡκῖλ ὅπσο δῷ ιύζηλ πηαηζκάησλ, θαὶ θσηηζκὸλ 

δηαλνίαο ηνῦ κέιςαη ζε. 

 

Ἀλύζαο ἐλζέσο βίνπ ὁδόλ, ζηελὴλ ηεζιηκκέλελ, ἐκηκήζσ ηὸλ 

Λπηξσηήλ, ὑπὲξ Οὗ ἠζθήζεο ζεαξέζησο, Πξόθιε ζεπηέ, πξεζβεπηὰ 

ηῶλ ὑκλνύλησλ ζε. 

 

Τνῦ ζνῦ δηδαζθάινπ ηὰο ἀξεηάο, Παηξὸο Φξπζνζηόκνπ, 

ἐκηκήζσ Πξόθιε πηζηῶο, κεζ’ νὗ ζπλαπιίδῃ ηῶλ Ἁγίσλ, ζείαο 

ρνξείαο ἧο πάληαο θαηάηαμνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ῥπζζῆλαη παζῶλ κε θζνξνπνηῶλ, δπζώπεη Παξζέλε, Ὅλπεξ 

ἔηεθεο εἰο βξνηῶλ ἀλάπιαζηλ, ἥθνληα βνπιήζεη, θαὶ παξαθάιεη 

ηξπθῆο ἀμηῶζαί κε. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἱεξάξρεο Κπξίνπ παλεπθιεὴο δέδεημαη, Πξόθιε θαὶ δηάδνρνο 

ζξόλνπ, ηνῦ Φξπζνῤῥήκνλνο, κεζ’ νὗ ηῶλ πηζηῶλ, ἱθέηεπε ἀελλάσο, 

ηῶλ παγίδσλ ῥύζαζζαη, ηνῦ πνιεκήηνξνο. 

 

Ἀξρεθάθνπ ἐλέδξαο θαὶ κεραλὰο ζθόξπηζνλ, ὦ Ἀξρηεξεῦ ηαῖο 

εὐραῖο ζνπ, ἐπαπεηινῦζαο λῦλ, ὅισο δνπιῶζαη ἡκᾶο, θαὶ εἰο ἐξέβνπο 

ηὰ βάζε, ηῆο γεέλλεο ῥίςαζζαη, πξὸο ἐμαθάληζηλ. 

 

Ῥώκελ δὸο θαὶ ὑγείαλ ηνῖο ἐλ ᾠδαῖο ᾄδνπζηλ, ἆζιά ζνπ θαὶ 

ἔλδνμνλ κλήκελ, Πξόθιε ζεόηηκε, εἰο ἀξσγὴλ δ’ εὐζεβῶλ, ἐιζὲ θαηὰ 

ηῶλ θηλδύλσλ, θαὶ ηαρὺ ἐθιύηξσζαη, πάζεο θαθώζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φξένο ἔρνκελ Κόξε πξὸ Σὲ βξνηνὶ ἅπαληεο, ὅηη ηὸλ Θεὸλ ἐλ 

γαζηξί Σνπ, θέξνπζα ἔηεθεο· Τνῦηνλ δπζώπεη ἀεί, ἁκαξηηῶλ ἡκῖλ 

δνῦλαη, ηὴλ ὀθιὴλ ὡο εὔζπιαγρλνο, θαὶ κέγα ἔιενο. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο θαὶ λόζσλ ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο, ζεῖε 

Πξόθιε Παηὴξ ἡκῶλ ἡδέζη κειίζκαζη, ζεπηὲ πνηκᾶληνξ ηῆο 

Βαζηιεπνύζεο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ὡο ηεῖρνλ ζηεῤῥὸλ ζὲ Πξόθιε ἐπηζηάκεζα, ἐθ’ ᾧ ἡ ὀθξὺο 

Νεζηνξίνπ ζπληέηξηπηαη, ζαῖο εὐραῖο πξὸο Κύξηνλ, ζενθόξε Πάηεξ 

θαὶ ζαύκαζηλ, ὅηη ἀγῶζηλ ἔιιακςαο ἐλ γῇ, ὡο ζεῖνο πνηκήλ, ἀλύζαο 

ηὸλ βίνλ ζνπ. 
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ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἀιεζῶο ἐζεώξεζαο, Παῦινλ Φξπζνζηόκνπ ὠζὶ κελύνληα, 

ἑξκελεῦζαη ζεῖα γξάκκαηα, Πξόθιε· ὅζελ θῶο Φξηζηνῦ δὸο ἅπαζη. 

 

Πόζνλ ἔρσλ πξὸο Κύξηνλ, ἴρλεζηλ Αὐηνῦ Πξόθιε 

ἠθνινύζεζαο· ὅζελ πᾶζηλ ἡκῖλ δώξεζαη, θίιηξνλ ηὸ ζεξκὸλ ζνῦ 

ἐθκηκήζαζζαη. 

 

Ῥᾶλνλ πᾶζη ηὴλ ράξηλ ζνπ, ἣλ παξὰ Κπξίνπ Πξόθιε 

ἀπείιεθαο, θαὶ ηὰο λόζνπο ἡκῶλ ἴαζαη, ὡο ζεξαπεπηὴο Πάηεξ 

ἀλάξγπξνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 ιαὸο κεγαιύλεη Σε, ὡο Θενῦ Μεηέξα ηὴλ Παλακώκεηνλ, 

γελεαὶ δὲ καθαξίδνπζηλ, ὄλνκα ηὸ Σὸλ θόζκνπ δηάζσζκα. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Κιίλνκελ πξὸο ζέ, ηὰο θαξδίαο θαὶ ηὰ γόλαηα, ἐθδεηνῦληεο 

πξεζβείαλ ζνπ ηὴλ ζεξκήλ, Πξόθιε ςίζηῳ, ηνῦ γελέζζαη πᾶζηλ 

ἵιεσλ. 

 

Λῦζνλ ηὰ δεζκά, ηῶλ πηαηζκάησλ ἡκῶλ Ἅγηε, ὡο εὐζπκπαζὴο 

πέισλ Φξηζηηαλνῖο, θαὶ λέκε θξείηησ, ζεξκαῖο ιηηαῖο ζνπ 

παληάπαζηλ. 

 

Ἔιαζνλ ηαρύ, ἀθ’ ἡκῶλ ἐρζξνῦ ηνμεύκαηα, ὁ ζαηᾶλ 

ζπληξίςαο βέιεκλαλ ζηεῤῥνῖο, ἐλ ὁζηαθνῖο ἀγῶζί ζνπ ζεόηηκε. 

Θενηνθίνλ. 

Γέζπνηλα ἡκῖλ, ηὴλ Θενῦ εἰξήλελ βξάβεπζνλ, θαὶ ραξὰλ ἣλ 

εἴιεθαο Μνλνγελνῦο, ἰδνῦζα πξώηε, ηὴλ ἐθ ηάθνπ Τνύηνπ 

Ἔγεξζηλ.                       

                          ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

πίραξκα, ἐγελόκελ ἄζιηνλ, ηνῦ βειίαξ ἁκαξηίαο δνπιεύζαο, 

ὅηη θαθῶλ, ἡ ςπρή κνπ ἐηξώζε, θαὶ ὡο ἀκλὸλ πιαλεζέληα 

ἀθήξπαζελ, ἀιιὰ πξὸ ηέινπο ἐθβνῶ· ηαῖο ηνῦ Πξόθινπ ιηηαῖο 

Σῶηεξ ζῶζόλ κε. 
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Ξελήθνπζηα, ηὰ ἐλ ζνὶ παξάδνμα, ζείᾳ ράξηηη ἐζηὶ Πάηεξ 

Πξόθιε· ὅζελ ἡκᾶο, ἐλ ζθελαῖο ηῶλ Γηθαίσλ, θαὶ ἐθιεθηῶλ ἀμηῶζαη 

ὁ Κύξηνο, ἱθέηεπε ηῇ θνβεξᾷ, ηῆο ἐηάζεσο ὥξᾳ θαὶ κλήζζεηη. 

 

Αἱξέζεσλ, ἐμεινῦ ηὸ πιήξσκα, ξζνδόμσλ ζεῖε Πξόθιε 

εὐραῖο ζνπ, ἁκαξηηῶλ πεηξαζκῶλ λνζεκάησλ, ιύπεο ἀλάγθεο 

θηλδύλσλ θαὶ ζιίςεσλ, ὀξγῆο Θενῦ θαὶ ζπκθνξῶλ, ἱεξνῖο 

κεγαιύλεηλ ζε ᾄζκαζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱθέηεπε, ηὸλ Σὸλ Τόθνλ Ἄζπηιε, ὡο Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ὑπὲξ 

πάλησλ, Σαῖο εὐπξνζδέθηνηο πξὸο Τνῦηνλ πξεζβείαηο, ἡγηαζκέλε 

ζθελὴ θαὶ εὐξύρσξνο, ηνῦ Θενῦ Λόγνπ ἀιεζῶο, ὅπσο κέγα 

δσξήζεηαη ἔιενο. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο θαὶ λόζσλ ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο, ζεῖε 

Πξόθιε Παηὴξ ἡκῶλ ἡδέζη κειίζκαζη, ζεπηὲ πνηκᾶληνξ ηῆο 

Βαζηιεπνύζεο. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Ὡο θξνπξόλ ζε θαὶ ἀληηιήπηνξα θαηέρνκελ, Πξόθιε εὐθιεὲο 

θαὶ κνξθήλ ζνπ ἀζπαδόκεζα, ἐθβνῶληέο ζνη κεηὰ δαθξύσλ θαὶ 

πξνζεπρῶλ· Ἅγηε πνηκὴλ πξόζρεο ἡκῖλ, θαὶ ἐιεπζέξσζνλ ιαόλ, ἐθ 

δεηλῶλ πεξηζηάζεσλ· ῥῦζαη δ’ ἐθ πάζεο βιάβεο, αἱξεηηθῶλ θαὶ 

καλίαο, ηὸ Γέλνο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ, ἀεὶ πξεζβεύσλ πξὸο Κύξηνλ. 

 

Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μος λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆρ 

καπδίαρ μος ζύνεζιν. 

η. Ἀκούζαηε ηαῦηα πάνηα ηὰ ἔθνη, ἐνωηίζαζθε πάνηερ οἱ 

καηοικοῦνηερ ηὴν οἰκοςμένην. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9-16). 
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Δἶπελ ὁ Κύξηνο· ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα· δη’ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ, 

ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη.  

θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη εἰ κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζύζῃ θαὶ ἀπνιέζῃ· ἐγὼ 

ἦιζνλ ἵλα δσὴλ ἔρσζη θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ 

θαιόο.  πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηῶλ 

πξνβάησλ· ὁ κηζζσηὸο δὲ θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ εἰζὶ ηὰ 

πξόβαηα ἴδηα, ζεσξεῖ ηὸλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ θαὶ ἀθίεζη ηὰ πξόβαηα 

θαὶ θεύγεη· θαὶ ὁ ιύθνο ἁξπάδεη αὐηὰ θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ πξόβαηα.  

δὲ κηζζσηὸο θεύγεη, ὅηη κηζζσηόο ἐζηη θαὶ νὐ κέιεη αὐηῷ πεξὶ ηῶλ 

πξνβάησλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο θαὶ γηλώζθσ ηὰ ἐκὰ θαὶ 

γηλώζθνκαη ὑπὸ ηῶλ ἐκῶλ· θαζὼο γηλώζθεη κε ὁ παηὴξ θἀγὼ 

γηλώζθσ ηὸλ παηέξα θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηῶλ πξνβάησλ. 

Καὶ ἄιια πξόβαηα ἔρσ, ἃ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαύηεο· θἀθεῖλά 

κε δεῖ ἀγαγεῖλ θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνύζνπζη θαὶ γελήζεηαη κία 

πνίκλε, εἷο πνηκήλ.  

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεόρ... 

Μὴ νὖλ ἀπνῤῥίςῃο κε, ζαξθὸο ηὸλ κεκνιπζκέλνλ, θαὶ παζῶλ 

ηὸλ ἄζσηνλ, ζὲ λῦλ θαηαθεύγνληα Πξόθιε ἔλδνμε· Ἅγηε ζῶζόλ κε, 

πηζηῶο πξνζπίπηνληα, ηῇ εἰθόλη ζνπ ἀζπάζαζζαη, ἴαζηλ ἄκθσ δόο, 

ηάρηζηα θαὶ ῥῦζαη θαθώζεσλ, ζιίςεσλ ἐμαηξνύκελνλ, θαὶ ηῶλ 

δπζκελῶλ ζπκθνξῶλ ηνῦ βίνπ, ἵλα κεγαιύλσ, ηὴλ κλήκελ ἀξεηὰο 

θαὶ ζαπκαζηά, ἃ θαηεξγάδῃ ζεόηηκε, ραίξνηο ζνη θζεγγόκελνο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀεηζέβαζηνλ κλήκελ, ζὴλ ηεινῦληεο ἐλ πίζηεη Ἀξρηεξάξρα 

ζεπηέ, αἰηνύκεζα ιηηαῖο ζνπ, θνιάζεσο ῥπζζῆλαη, νἱ ἀπαύζησο 

θξαπγάδνληεο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Σὸο Παηξηάξρεο Λόγε, ἐπὶ ηνῦ Φξπζνζηόκνπ ζξόλνπ ἀλῆιζε 

ιακπξνῦ, ὡο καζεηὴο ζεόθξσλ, δνμάζαο Σε ἐλ ἄζινηο, ὁ ἀξδεύσλ 

λῦλ ράξηζη, ηνὺο εὐθεκνῦληαο αὐηόλ, θαὶ Σὲ δνμνινγνῦληαο. 
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Μεζύζθεηο ζείνπ γιεύθνπο, ὡο εἰιεθὼο ηὴλ ράξηλ θαηὰ παζῶλ 

ἐθ Φξηζηνῦ, ηνὺο ζνὶ ἰόληαο Πξόθιε, θαὶ θξάδνληαο ἀπαύζησο· 

πεηξαζκῶλ ἐιεπζέξσζνλ, ὀδπλεξῶλ ζπκθνξῶλ, θαὶ λόζσλ ἀληάησλ 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἁγλὴ ηὴλ ηνῦ Τεθόληνο, ἐθ Σνῦ ἰζρὺλ παξάζρνπ ηνῖο Σὲ 

ὑκλνῦζη πηζηῶο· ἐιζὲ Φῶο ἡ ηεθνῦζα, πξὸο γέλνπο ζσηεξίαλ, ηάρεη 

λῦλ θαηαπγᾶζαί κνπ, θξελῶλ θαξδίαο ςπρῆο, ηὸ ἐξεβῶδεο ζθόηνο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Γάλλπηαη κέγα, πιῆζνο ἐλ ζνὶ ξζνδόμσλ, θαὶ Φξηζηῷ βνᾷ ἐλ 

εὐθξνζύλῃ· ζῶζνλ ἡκᾶο Σῶηεξ, εὐραῖο ηνῦ ζείνπ Πξόθινπ. 

 

ιένπο ζείνπ, θαὶ δσξεῶλ ἡκᾶο πιῆζνλ, ηαπεηλῶο θξνλεῖλ ἵλ’ 

ἀλπκλνῦκελ, ζὲ ηὸλ ηνῦ Γεζπόηνπ, γλήζηνλ θίινλ Πξόθιε. 

 

Ὤθζεο πνιιάθηο, Πξόθιε πηζηνὺο πεξηζθέπσλ, ὡο 

Παληάλαθηνο ζεκεηνθόξνο· ὅζελ ἡκᾶο ζθέπε, θαὶ ἴαζαη ἐθ λόζσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη γεέλλεο, ηῶλ νὐξαλῶλ πιαηπηέξα, θαὶ βξνηῶλ Ἁγλὴ 

ἁγησηέξα, πάληαο ηνὺο ὑκλνῦληαο, ηὴλ Σὴλ θεδεκνλίαλ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γαιήληνλ παξάζρνπ, βίνλ ζεῖε Πξόθιε, πᾶζηλ ἡκῖλ Ἱεξεῦζη θαὶ 

δνύινηο Φξηζηνῦ, θαὶ ἐμεινῦ ιαὸλ Τνύηνπ, βιάβεο αἱξέζεσλ. 

 

Ἱθέηεπε Σσηῆξα, ὅπσο ςπρνθζόξσλ, ἁκαξηηῶλ ἀπαιιάμῃ 

ἡκᾶο, θαὶ παζῶλ ηνὺο ζείαλ κλήκελ ζνπ Πάηεξ παλεγπξίδνληαο. 

 

 δνὺο Θενπαζρῖηαηο, ζαῦκα ζῇ δεήζεη, ηὴλ ἁξπαγὴλ ἐλ ἀέξη 

παηδὸο εἰο ὀξζήλ, ηνῦ Τξηζαγίνπ ηειείσζηλ ὕκλνπ πξόζρεο κνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

ςίζηνπ ρξπζνῦο ζξόλνο, πέιεηο Σὺ ἐλ πόιῳ· δηὸ δπζώπεη 

Υἱόλ Σνπ ζσζῆλαη ἡκᾶο, ηνὺο ἀιεζῆ Θενηόθνλ ὁκνινγνῦληάο Σε. 
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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. 

 

Νόζνπο ἀπνδίσμνλ ινηκηθάο, ἀθ’ ἡκῶλ θαὶ πάζε, Παηξηάξρα 

παλεπθιεέο, ζαῖο ζεξκαῖο πξεζβείαηο, Φξηζηὸλ θαζηθεηεύσλ, ηῶλ 

ζιίςεσλ δὲ λέθε, ηάρεη δηάιπζνλ. 

 

Δὔρνπ ἐγθιεκάησλ δνῦλαη ὀθιήλ, θαὶ ἡκῶλ πηαηζκάησλ, ὁ 

δνμάζαο ζε Ἰεζνῦο, Οὗ ηνὔλνκα κέγα, ἐηξάλσζαο θαὶ πίζηηλ, 

αἱξεηηθνῖο ἀθόβσο, ἐπηβεβαίσζαο. 

 

Γὸο ἡκῖλ ἀκείλσ ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο, Φξηζηνῦ ηὴλ εἰξήλελ, ὦ 

ζεόῤῥεκνλ θαὶ ραξάλ, ἱιαζκὸλ πηαηζκάησλ, ηαπείλσζηλ ἀγάπελ, 

θόβνλ Θενῦ ζὺλ πίζηεη, βίνπ δηόξζσζηλ. 

 

Πνίεη πνίκλεο γαίαο ιιεληθῆο, ζαῖο ζεξκαῖο πξεζβείαηο, εἶλαη 

ἄκπεινλ ηνῦ Φξηζηνῦ, ἵλ’ ἀεὶ ηηκᾷ ζε, ζεόζνθε ἐλ ὕκλνηο, πξὸο 

ηξίβνλ κεηαλνίαο, ἰζύλσλ ἕθαζηνλ. 

 

Τῷ ἀπξνζκαρήηῳ ὅπιῳ Σηαπξνῦ, ηεηρηζζεὶο ἐμῆιζεο, 

πνιεκῆζαη αἱξεηηθνύο· ὄζελ ἡκᾶο πάληαο, πεξίδσζνλ ἰζρύτ, Πξόθιε 

εὐρῆο λεζηείαο, θεύγεηλ ηνὺο δαίκνλαο.  

 

Πάξεζν κεζίηεο πξὸο ηὸλ Θεόλ, ηῶλ ζὲ ἀλπκλνύλησλ, 

Παηξηάξρα παλεπθιεέο, δνῦλαη ζσηεξίαο, ἀπόθαζηλ ἐλ θξίζεη, 

Αὐηνῦ ζείῳ ἐιέεη, δσὴλ δ’ αἰώληνλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

 



[312] 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

ὀξγηζζῆο ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ 

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εὐινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πέιεηο, ξζνδόμσλ ὁδεγόο, ηεῖρνο ὀρπξὸλ ἀληηιήπησξ, θαὶ 

ηῶλ πησρῶλ ἀξσγόο, Πξόθιε παλζεβάζκηε, ἐλ Παηξηάξραηο ζεπηέ, 

θθιεζίαο ὁ πξόκαρνο, πηζηῶλ ὁ πξνζηάηεο, θαηὰ ηῶλ αἱξέζεσλ, 

Ἱεξαξρῶλ ἡ ηξπθή· ὅζελ, δίδνπ πᾶζη ηὰ θξείηησ, ζώδσλ ἐθ θζνξᾶο 

λνζεκάησλ, θαὶ δεηλῶλ ηνὺο κλήκελ ζνπ γεξαίξνληαο. 

 

Γέζπνηλα 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. 

 

 

 Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 
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