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26 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ Παξάθιεζε Αγίνπ ηπιηαλνύ  

 Ἱενεύξ: Εὐθμβδηόξ ὁ Θεόξ ἠιῶκ πάκημηε, κῦκ ηαί ἀεί ηαί εἰξ ημύξ 

αἰώκαξ ηῶκ αἰώκςκ. Ἀιήκ. 

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

Θεόξ Κύνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἠιίκ.. (ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 

Ὡξ αὐημονβόξ ηῶκ εεμδόηςκ εαοιάηςκ, ηαί ἀνςβόξ ηῶκ κεμβκῶκ 

ηαί κδπίςκ, ηοθζακέ Πάηεν ἠιῶκ, εενάπμκ ημῦ Χνζζημῦ, 

εὐηεηκμῦζακ πμίδζμκ, ηάξ ἀηέηκμοξ ιδηέναξ,ηαί ἀεί πενίεαθπε, ηά 

ἀνηίημηα ανέθδ, ζύ βάν πθμύζζα πάνζκ ἐη Θεμῦ, πνόξ ημῦημ ἔζπεξ 

ἀζηήζαξ ὡξ ἄββεθμξ. 

Θενηνθίνλ. Οὐ ζζςπήζμιεκ πόηε, Θεμηόηε… 

Φαικόο λ΄ (50) Ἐθέδζμκ ιέ, ὁ Θεόξ… 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο 

ηεζνώζεςξ πέδαξ ηοθζακέ, ηῶκ πνμζπεθαγόκηςκ, ηή εενιή ζμο 

ἐπζζημπῆ, δζαθοζμκ πάηεν ηαῖξ εὐπαίξ ζμο, ηαί ηῶκ πηαζζιάηςκ 

ἑλαίηεζ ηῆξ ἄθεζζκ. 

Ὑθάπθςζμκ Πάηεν ὡξ ζοιπαεήξ, ηῆξ ζῆξ πνμιήεεζαξ ηάξ ἀηηίκαξ 

ηάξ ηδθαοβεῖξ, ηαί εάθρμκ ηαί ζηέπαζμκ ἀΰθςξ, ηά ηζεδκμύιεκα 

κήπζα ὅζζε. 

Ἐηηόπςκ ιμθύκζεςκ ηαί παεῶκ, δοζπναβίαξ πάζδξ ηαί πακημίςκ 

ἀζεεκεζῶκ, ἀηνώημοξ ημοξ παίδαξ ἠιῶκ ηήνεζ, ηοθζακέ, ὥζπεν 

ἄβακ θζθμζηνμβμξ.\ 

Θενηνθίνλ 

Ἰζπύξ ιμο ηαί ὕικδζζξ ηαί γςή, πανά ηαί θαζδνόηδξ, ὁδδβία ηαί 

ἀνςβή, ζύ εἰ εεμπώνδηε Πανεέκε, δζό ἀεί ιέ πενίεπε Ἄπνακηε. 

Ὠδή γ΄. ύ εἰ ηό ζηεξέσκα 
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ύ εἰ αμήεεζα, ηοθζακέ ηαί πενίεαθρζξ, ηαί ἰαηνόξ, ηῶκ 

κεμβεκκήηςκ. Ὅεεκ ηαῦηα δζάζςγε. 

Σίξ ζμο ηά εαοιάζζα, ἑλανζειήζεηαζ Ὅζζε; ύ βάν ἠιᾶξ, κόζςκ ηαί 

ηίκδοκςκ, ἐηθοηνμῦζαζ ἑηάζημηε. 

Ὕδαηζ ηαηανδεοζμκ, ηῆξ κμδηῆξ εὐθμβίαξ ζμο, ηά κεμβκά, ηῶκ 

παναηαθμύκηςκ, εεμθόνε ηήκ πάνζκ ζμο. 

Θενηνθίνλ 

Λάιρμκ ιμί, πᾶκ ἄιςιε, θῶξ ιεηακμίαξ βθοηύηαημκ, ηῷ ἐκ κοηηί, 

παεῶκ ἀηαεάνηςκ, πακςδοκςξ πνμζηόπημκηζ. 

Δζαζςζμκ ηοθζακέ εεμθόνε, ημύξ ζμύξ μἰηέηαξ, ἀπό πάζδξ 

ἐπζθμνᾶξ ηαί ηαηώζεςξ, ηαί ηά ἀνηίημηα ανέθδ ἀεί εὐθόβεζ. 

Ἐπζαθερμκ … 

. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζέξκε 

Πμθθῶκ δςνεῶκ, δμηήν ἀθεμκμπάνμπμξ, ηή εεία νμπή ηοθζακέ 

δεζηκύιεκμξ, ηνμθεύξ κδπίςκ ἄνζζημξ ηαί θαιπνόξ ηδδειώκ 

πεθακένςζαζ, ηνέθςκ ηαί αὔλςκ αὐηά ιοζηζηῶξ,ἄθεμκμο 

πνδζηόηδημξ ηῷ βάθαηηζ. 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Ἰθανῶ ζμο ἐκ ὄιιαηζ, ημῖξ πάζζκ ἀΰθςξ ἐπζθαζκόιεκμξ, πανιμκῆξ 

ηαί ἱθανόηδημξ, ηῆξ ἐπμονακίμο ηαῦηα πθήνςζμκ. 

Ἀζεεκμῦκηαξ εενάπεοζμκ, ηαί ηαημοπμοιέκμοξ ημύθζζμκ Ὅζζε, ηαί 

παεῶκ λήνακμκ αόναμνμκ, ὡξ εαοιάηςκ ηνήκδ ἀκελάκηθδημξ. 

Νεμβκῶκ ηαί κδπίςκ ζέ, ιέβακ ἀνςβόκ ἡ πάνζξ ἀκέδεζλεκ, ὅεεκ 

ηαῦηα δζαθύθαηηε, ὤ ηοθζακέ εεμιαηάνζζηε. 

Θενηνθίνλ 

.Ἐη κδδύμξ Ἥθζμξ, ηῆξ δζηαζμζύκδξ Κόνδ ἀκέηεζθε, μὐ ηαῖξ αἴβθαζξ 

ηαιέ θώηζζμκ, ηαῖξ αὐημῦ ἀηηίζζκ ὁδδβμῦζα ιέ. 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 
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Βνέθδ ἁπαθά ηαί ἀνηίημηα αθαζηήιαηα, ἀμνάηςξ ἐπζζηᾶξ ηοθζακέ, 

ἀπό πάζδξ ἐπήνεζαξ πενζζηέπαζμκ. 

Ρῶζζκ ροπζηήκ ηαί ζςιάηςκ δόξ ηήκ ἴαζζκ, ἐκενβεία ηῆξ ἐκεέμο 

δςνεᾶξ, ημῖξ πνμζηνέπμοζζ ηή ζηέπδ ζμο Παηήν ἠιῶκ. 

Εὔνμζιζ θνμονόκ, ηαί εενιόκ ζέ ἀκηζθήπημνα. Ἐκ πμζηίθαζξ 

δοζπενείαζξ ἀθδεῶξ, ηῶκ δεζκῶκ ηοθζακέ ιέ ἑλαζνμύιεκμκ. 

Θενηνθίνλ 

Φώηζζμκ ἠιᾶξ, ηή ηῆξ ῆξ ιεβαθεζόηδημξ, θμηαοβεία ηαί ἀΰθς 

ἀζηναπή, Μανζάι εὐθμβδιέκδ ημζιμπόεδηε. 

Ὠδή ο΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ 

Ὡξ ἥθζμξ, κμενῶξ ἀζηνάπημοζα, ἡ ἁβία ζμο Εἰηώκ ηαεμνᾶηαζ, ηαί 

ιοζηζηαῖξ εεμθόνε ἀηηίζζ ηά κεμβέκκδηα εάθπεζ ἑηάζημηε, ηαί 

εαοιαζηῶξ γςμβμκεῖ, ηῶκ ἀκήαςκ ηόκ εὔπανζκ ὅιζθμκ. 

Νεόηδημξ, παζδμηνίαδκ ἔκεεμκ, ηαί ημῦ βήνςξ ἀθδεῆ ααηηδνίακ, 

ηοθζακέ, ἐβκςηόηεξ ζέ πάηεν, ζοκηεηνζιιέκδ ροπή ἐηαμῶιεκ ζμί 

ιή δζαθίπδξ ἐθόνςκ, ηαί δζέπςκ ἠιᾶξ πνόξ ηά ηνείηημκα. 

Φαζδνόηαηα, εαθενά ηαί εὔνςζηα, ηαί πανίεκηα ηή ζή πνμιήεεζα, ηά 

κεμβέκκδηα ἔνβαζαζ ανέθδ, πᾶκ ζηοενςπόκ ηαί κμζῶδεξ ηαί ἄπανζ, 

ἀπμδζώηςκ ἐλ αὐηῶκ, ζοιπαεέζηαηε πάηεν δεόιεεα. 

Θενηνθίνλ 

Ὑρώζαζα, ἐη ηαηίαξ θάηημκ ιέ, Ὑρδθόηαηε, ημῦ Κηίζακημξ ενόκε, 

Εὐθμβδιέκδ Ἁβκή Θεμηόηε, πνόξ κμδηᾶξ ἀκααάζεζξ ηαί πάνζηαξ, 

ἀκέθηοζόκ ιμο ηήκ ροπήκ, ηαί δεζκῶκ ιέ πνμθήρεςκ ηάεανμκ. 

Δζαζςζμκ ηοθζακέ εεμθόνε, ημύξ ζμύξ μἰηέηαξ, ἀπό πάζδξ 

ἐπζθμνᾶξ ηαί ηαηώζεςξ, ηαί ηά ἀνηίημηα ανέθδ ἀεί εὐθόβεζ. 

Ἄπνακηε,…. 

Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκαηῶλ ζνπ 
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Σῶκ ἰαιάηςκ ηνμοκόξ ἀκελάκηθδημξ, ηαί ηῶκ κήπζςκ πνμζηάηδξ 

εενιμηαημξ, ηοθζακέ ὑπάνπςκ ιαηάνζε, ἐη πμθοηνόπςκ ηίκδοκςκ 

ἁπάθθαλμκ, ημύξ πόες ηαθμῦκηαξ ηήκ ηθῆζζκ ζμο. 

Σίιζμξ ἐκακηίμκ Κονίμο, ὁ εάκαημξ ημῦ ζίμο αὐημῦ.ηίπμξ. Σί 

ἀκηαπμδώζς ιέκ ηῷ Κονίς πενί πάκηςκ ὧκ ἀκηαπέδςηεκ ἠιίκ 

Δαγγέιηνλ…. Ἐη ημῦ ηαηά Λμοηᾶκ (Κέθ. ξ΄ 17-23) 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ Σαῖξ ημύ ζμο ζίμο .. Καί λῦλ.Σαῖξ ηῆξ 

Θεμηόημο  

ηίπμξ: Ἐθεῆιμκ, ἐθέδζμκ ιέ ὁ Θεόξ….Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. 

Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

Ἄκςεεκ ἐπζκεοζμκ, ηαί δοζςπήεδηζ Πάηεν, εενιῶξ ἐπζηθώιεκμξ, 

ηῶκ παναηαθμύκηςκ ζέ ηαῖξ δεήζεζζ, ηαί ανεθῶκ Ὅζζε, ηῶκ 

ἀνηζβεκκήηςκ, ηά θθμβώδδ ἀννςζηήιαηα, ἐπζεενάπεοζμκ, πάνζκ ηαί 

ὑβείακ δςνμύιεκμξ, αὐημῖξ ὡξ ζοιπαεέζηαημξ, ημῖξ εεμδςνήημζξ 

θανιάημζξ ζμο, ὅπςξ αὐλδεέκηα, εἰξ ιέηνμκ ἡθζηίαξ ἀθδεμῦξ, 

ηοθζακέ ιεβαθύκςζζ, ηόκ έ ιεβαθύκακηα. 

Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

Λμζιζηῶκ κμζδιάηςκ, νοπανῶκ ιμθοζιάηςκ ηαί ἀηαεάνηςκ 

παεῶκ, ηαί πάζδξ ἀεοιίαξ, ηαί αθάαδξ ηαί ιακίαξ, ημύξ αμώκηαξ 

δζάζςγε, ζέ ὑικμῦιεκ ἀεί, ηοθζακέ, ηνζζιάηαν. 

Ἀνςβόκ ζέ κδπίςκ, ανααεοηήκ ζέ ἀκήαςκ, ηαί ιεζναηίςκ θνμονόκ, 

ἀηέηκςκ ἰαηήνα, εὐηέηκςκ πνμιδεέα, ὁ Χνζζηόξ ἀπεζνβάζαημ, 

ηοθζακέ ἱενέ, ηή ζή θαιπνά ἀζηήζεζ. 

Ξεκμηνόπςκ εαοιάηςκ, πμθθαπθῶκ ἰαιάηςκ ηαί εεσηῶκ δςνεῶκ, ηό 

ὕδςν ἀκααθύγςκ, ηήκ ηάιζκμκ ζαεκκύεζξ, ζοιθμνῶκ ηέ ηαί 

εθίρεςκ, ηαί ἀκαρύπεζξ ηενπκῶξ, ἠιῶκ ηάξ δζακμίαξ. 

Θενηνθίνλ 

Γαθδκόιμνθε Κόνδ, ηῆξ ροπῆξ ιμο ηήκ θύπδκ ηαί ηήκ πίηνα 

ζοκμπήκ, ιεηάααθε αἰζίςξ, εἰξ εείακ εὐθνμζύκδκ, ηαί πνμθεάζαζα 

νύζαζ ιέ, ηήκ ηναηαζά ζμο πεζνί ἀκάβηδξ ἐκεζηώζδξ. 
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Ὠδή ἡ΄. Σόλ Βαζηιέα 

Εὐηέηκμοξ Πάηεν, ηάξ ἀηεηκμύζαξ ιδηέναξ, ηή ηαπεία ζμο 

ἀπένβαζαζ πνεζαεία, ζμί βάν ὁθμρύπςξ ηοθακέ θμζηῶζζ. 

Ρέμοζα πάνζκ ἡ πακαβία Εἰηώκ ζμο, ηή ημῦ Πκεύιαημξ ἐπζζηζάζεζ 

Πάηεν, ηνέθεζ ηαί ἐθναίκεζ ηά κεμβκά ηαί ανέθδ. 

Ἀββεθμιόνθς ἐπζθακεῖξ εεςνία, ἐπί ρεθθίγμκηα ηαῖξ ιδηνζηαῖξ 

ἀβηάθαζξ, πθήνςζμκ εεμθνμκ, πανᾶξ ηαί εοιδδίαξ. 

Θενηνθίνλ 

ςιαηζηῶκ ιέ, ηαί ροπζηῶκ ἀθβδδόκςκ, ἀπμθύηνςζαζ 

ὑπενεοθμβδιέκδ, ηή δέ ἐπεθεμύζδ, αμήεεζ ιμί ἀκάβηδ. 

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Ἰάηνεοζμκ ηάξ κόζμοξ, ηῶκ ὑπμιαγίςκ, ηαί ρεθθζγόκηςκ κήπζςκ 

Παηήν ἠιῶκ, ημῖξ ηῶκ ιδηένςκ δαηνύμζξ ἐπζηαιπηόιεκμξ. 

Μανάκαξ πάζακ αθάαδκ, ηήκ κδπζμθεόνμκ, ηαί εαθενά ηαί 

ἀηιάγμκηα ηήνδζμκ, ηά ηῶκ ἀηάηςκ κδπίςκ Πάηεν ζοζηήιαηα. 

δύκδξ ιμί ζύιααζδξ, ηαί δεζκῆξ ἀκίαξ, ἐη πμκδνᾶξ ζοκήεεζαξ ηαί 

πνάλεςξ, ηοθζακέ Θεμθόνε ζπεῦζμκ ηαί νύζαζ ιέ. 

Θενηνθίνλ 

Ὑρόεεκ ἐκςηίγμο, Κεπανζηςιέκδ, ηόκ ζηεκαβιόκ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηόκ 

ιύπζμκ, ηαί ηήκ εὐνμύζδ ιέ εθίρεζ ιή ὑπενίδδξ ιέ. 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ… 

Ὤθεδξ ἐη ημζθίαξ ηῆξ ιδηνζηῆξ, ηαεδβζαζιέκμξ, ὡξ ὁ ἔκδμλμξ 

αιμοήθ, ηαί δμηόξ ἐδείπεδξ δί’ ἐκανέημο αίμο, ηοθζακέ παιιάηαν 

ηῷ ζέ δμλάζακηζ. 

Χαίνμζξ ἐβηναηείαξ ὑθδβδηήξ, ηαί ηῆξ ἀπαεείαξ, ἐκδζαίηδια ἱενόκ, 

παίνμζξ ηῶκ ζίςκ ὁ ηύπμξ ἐκ ἀζηήζεζ, ηοθζακέ Ἀββέθμζξ ὁ 

ὁιμδίαζημξ. 
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Φύθαλ ηαί πνμζηάηδξ ηαί πνμιδεεύξ, ηῶκ ἀνηζβεκκήηςκ, ηαί κδπίςκ 

ηαί ηῶκ ανεθῶκ, πέθςκ εεμθόνε, ηή εεία ἐπζπκμία, ἐη πάζδξ 

ἐπήνεζαξ ηαῦηα δζάζςγε. 

Ἴδε ηῶκ ιδηένςκ ημύξ ζηεκαβιμύξ, ηάιθεδηζ εεμθνμκ, ηῶκ 

πνμζθοβῶκ ζμο ηαῖξ θςκαῖξ, ηαί ηά ημῦημκ ηέηκα, ιακίαξ ὀθέενζμο, 

ηοθζακέ ηνζζιάηαν, ζπεῦζμκ ηαί θύηνςζαζ. 

Ὡξ ἄκεδ εαθενώηαηα ηαί ηενπκά, ὄρεςξ εὐπνμία, ηαί ἀηάημζξ 

ηνόπμζξ ζμθέ, ἠιῶκ ηά παζδζά, ζοκηήνεζ ἀμνάηςξ, ηοθζακέ 

παιιάηαν, ηῶκ εὐθδιμύκηςκ ζέ. 

Ἔπςκ παννδζίακ πνόξ ηόκ Χνζζηόκ, Ὅζζε ηνζζιάηαν, ιή ἐθθίπδξ 

ἐηδοζςπῶκ, ὑπέν ηῶκ αἰημύκηςκ, ηήκ ζήκ ἐπζημονίακ, ὡξ ἄκ 

ἁπαθθαβῶιεκ πάζζξ ζηεκώζεςξ. 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί… 

Σό Σξηζάγηνλ 

Καί ηό ηνμπάνζμκ Ἦπμξ β΄ 

ηήθδ ἔιροπόξ ηδξ ἐβηναηείαξ ζηύθμξ ἄζεζζηόξ ηδξ Ἐηηθδζίαξ, 

ηοθζακέ ἀκεδείπεδξ ιαηάνζε, ηόκ βάν ζόκ πθμῦημκ ζημνπίζαξ ημῖξ 

πέκδζζκ, ἐκ μὐνακμῖξ ἐημιίζς ηόκ ἄθεανημκ,ηαί ἐβηναηεία ηαί 

πόκμζξ πακόθαζε, πάνζκ εἴθδθαξ, κδπίςκ πνμζηάηδξ βεκόιεκμξ, ηαί 

θύθαλ κεμβκῶκ ἀπνμζιάπδημξ. 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ 

Παίδςκ ηαί κήπζςκ ηαί ανεθῶκ, ιέβαξ ηδδειώκ ηαί πνμζηάηδξ, ηαί 

ἀθδεήξ ἰαηνόξ, Πκεύιαημξ ηή πάνζηζ, ἀπμδεζηκύιεκμξ, ιαναζιῶκ 

ηαί ηαηώζεςκ, ηαί κόζςκ πμζηίθςκ, ἄηνςηα δζάζςγε ηά 

ἀνηζβέκκδηα, ηαῦηα εὐθμβῶ κ ηαί δζέπςκ, ὅπςξ ἀκδνςεῶζζκ αἰζίμξ, 

ὤ ηοθζακέ εεμιαηάνζζηε. 

Δέζπμζκα πνμζδελαζ.. Σήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο... 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


