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30 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ἀπνζηόινπ ΑΝΓΡΔΟΤ 
 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό 

Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἰηα ηά Σξνπάξηα. Ἦρνο 

δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τὸλ ζεεγόξνλ ζε θαὶ κύζηελ ηνῦ Λόγνπ, ηὸλ πλεπκαηέκθνξνλ 

θαὶ θήξπθα πάληεο, ηῆο εὐζεβείαο ὕκλνηο εὐθεκήζσκελ· δέμαη νὖλ 

ηὴλ δέεζηλ, ηῶλ ζὲ παξαθαινύλησλ, θαὶ ἡκᾶο ἐπίζθεςαη, ηνὺο ζνὺο 

δνύινπο Ἀλδξέα, θαὶ ἐθ παληνίσλ ιύηξσζαη δεηλῶλ, ὡο ηνῦ 

Γεζπόηνπ, Ἀπόζηνινο κέγηζηνο. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ἁξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Τῶλ ιππεξῶλ ἐπαγσγαὶ ρεηκάδνπζη ηὴλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, 

θαὶ ζπκθνξῶλ λέθε, ὅινλ κε θαιύπηνπζηλ, Ἀλδξέα κεγαιώλπκε, 

ἀιι’ ὡο Πλεύκαηνο ζείνπ, ἀθηῖλαο πεξηδεμάκελνο, ιάκςνλ κνη ηὸ 

θῶο ηὸ ηῆο ράξηηνο. 

 

Ἐμ ἀκεηξήησλ ἀλαγθῶλ θαὶ ζιίςεσλ, θαὶ ἐμ ἐρζξῶλ 

δπζκελῶλ, ιπηξσζεὶο αὐηόπηα, ηνῦ Φξηζηνῦ ηῇ ράξηηη, θαὶ γλήζηε 

Ἀπόζηνιε, ἀλπκλῶ κεγάιπλσ, ηὴλ εἰο ἐκὲ πξνζηαζίαλ ζνπ, θαὶ 

θεδεκνλίαλ θαὶ εὔλνηαλ. 

 

Νῦλ πεπνηζὼο ἐπὶ ηὴλ ζὴλ θαηέθπγνλ, Ἀλδξέαλ πλεπκαηηθήλ, 

ζθέπελ θαὶ πξεζβείαλ, ηὴλ πξὸο ηὸλ Γεζπόηελ ζνπ, ὑπὲξ ἐκνῦ 

δεόκελνο, ὁ θσηίζαο ηὰ ἔζλε, θαὶ ἐθδηώμαο ἀζέβεηαλ, δίδαμνλ θἀκὲ 

ηὰ ζσηήξηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζσ ηνὺ βνᾶλ ηξαλώηαηα ηὰ κεγαιεῖα ηὰ Σά· εἰ κὴ 

γὰξ Σὺ Κόξε, πάληνηε πξνΐζηαζν, ὑπὲξ ἐκνῦ πξεζβεύνπζα, ηῷ Υἱῷ 

θαὶ Θεῷ Σνπ, ηίο ἐθ ηνζνύηνπ κε θιύδσλνο, θαὶ δεηλῶλ θηλδύλσλ 

ἐῤῥύζαην; 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_76.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_76.html


[202] 

 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἀπνξήζαο ἐθ πάλησλ ὀδπλεξῶο θξάδσ ζνη· πξόθζαζνλ 

Ἀπόζηνιε κάθαξ, θαὶ ζὴλ βνήζεηαλ, δόο κνη ηῷ δνύιῳ ζνπ, ηῷ 

ηαπεηλῷ ζνη βνῶληη, θαὶ πξνζθαινπκέλῳ ζε, ηὸλ εὐεξγέηελ κνπ. 

 

Ἐζαπκάζησζαο ὄλησο λῦλ ἐπ’ ἐκνὶ ἔλδνμε, ηὰο εὐεξγεζίαο 

ζνπ κάθαξ θαὶ πξνζηαζία ζνπ· ὅζελ δνμάδσ ζε, θαὶ ἀλπκλῶ θαὶ 

γεξαίξσ, ηὴλ πνιιὴλ θαὶ ἄκεηξνλ θεδεκνλίαλ ζνπ. 

 

Καηαηγὶο κε ρεηκάδεη ηῶλ ζπκθνξῶλ Ἅγηε, θαὶ ηῶλ ιππεξῶλ 

ηξηθπκίαη θαηαπνληίδνπζηλ· ἀιι’ κὲ πξόθζαζνλ, Ἀλδξέα κύζηα ηνῦ 

Λόγνπ, θαὶ βπζνῦ ἐμάξπαζνλ, ηῆο ἀπνγλώζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀιεζῆ Θενηόθνλ ὁκνινγῶ Γέζπνηλα, Σὲ ηὴλ ηνῦ ζαλάηνπ ηὸ 

θξάηνο ἐμαθαλίζαζαλ· ὡο γὰξ θπζίδσνο, ἐθ ηῶλ δεζκῶλ ηῶλ ηνῦ 

ᾅδνπ, πξὸο δσὴλ ἀλήγαγεο, εἰο γῆλ κε ῥεύζαληα. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ Ἀπόζηνιε ζνὺο νἰθέηαο, ηνὺο πηζηῶο 

πξνζθπγόληαο θαὶ πόζῳ ζῇ ζθέπῃ ζνπ, ὡο κύζηεο Ἀλδξέα ηνῦ ζνῦ 

Γεζπόηνπ. 

 

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. 

Πξνζηάηεο θξνπξὸο, γελνῦ κνη ηῷ νἰθέηῃ ζνπ, θαὶ πξέζβπο 

ζεξκὸο, πξὸο Κύξηνλ ζνῦ δένκαη, ὡο Αὐηνῦ Ἀπόζηνινο θαὶ κηκεηὴο 

ὐπάξρσλ Ἀλδξέα γλήζηνο· θαὶ ἐθ παληνίσλ ιύηξσζαη δεηλῶλ, ηνὺο 

πίζηεη θαὶ πόζῳ ζνη πξνζηξέρνληαο. 

 

ᾨδὴ δ΄. ύ κνπ ἰζρύο, Κύξηε. 

Καὶ ζνῦ ινηπόλ, ηῇ ζθέπῃ κάθαξ πξνζέξρνκαη, ηῇ πξεζβείᾳ, 

θαὶ ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ, ὁ ζὸο ἱθέηεο θαὶ ἐθδεηῶ, ιύζηλ ηῶλ 

πηαηζκάησλ, Ἀλδξέα κάθαξ Ἀπόζηνιε· δεζκεῖλ γὰξ θαὶ ιύεηλ, παξὰ 

Φξηζηνῦ πινπζίσο ἔρεηο, πλεπκαηέκθνξνο ὅινο γελόκελνο. 
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Τὸλ πνηακόλ, ηὸλ γιπθεξὸλ ηῶλ ραξίησλ ζνπ, ηὸλ πινπζίαηο, 

δσξεαῖο δξνζίδνληα, Ἀλδξέα κάθαξ κνπ, ηὴλ ςπρὴλ θαὶ ηὴλ 

πξνζηαζίαλ, ηὴλ πξὸο ἐκὲ κεγαιύλσ ζνπ, θαὶ ὕκλνηο ζνπ δνμάδσ, 

ηαύηελ Ἀπόζηνιε ζεόπηα, θαὶ πξνζηξέρσ ηῇ ζθέπῃ ζνπ ζῶζόλ κε. 

 

Πῶο ἐμεηπεῖλ, ζνῦ θαη’ ἀμίαλ δπλήζνκαη, ηνὺο ἀκέηξνπο, ὑπὲξ 

ηνῦ θεξύγκαηνο, ζνύο δησγκνύο, θαὶ ηὰο ζπκθνξάο, νἵνπο ηε 

ὑπέζηεο, θηλδύλνπο κάθαξ Ἀπόζηνιε· θαὶ ηαῦηα ἵλα ζώζῃ, ηὰ ἔζλε 

ζθνηηζζέληα, ἀζεβείαο ηῷ ζθόηεη παλεύθεκε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ ηὴλ ἁγλήλ, Σὲ ηὴλ Παξζέλνλ θαὶ ἄζπηινλ, κόλελ θέξσ, 

ηεῖρνο ἀπξνζκάρεηνλ, θαηαθπγήλ, ζθέπελ θξαηαηάλ, ὅπινλ 

ζσηεξίαο· κὴ κὲ παξίδῃο ηὸλ ἄζσηνλ, ἐιπὶο ἀπειπηζκέλσλ, ἀζζελῶλ 

ζπκκαρία, ζιηβνκέλσλ ραξὰ θαὶ ἀληίιεςηο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Ἵλα ηί κε ἀπώζσ. 

Οἱ κηζνῦληέο κε κάηελ, βέιεκλα θαὶ μίθεη θαὶ ιάθθνλ 

εὐηξέπηζαλ, θαὶ ἐπηδεηνῦζη, ηὸ παλάζιηνλ ζῶκα ζπαξάμαη κνπ, θαὶ 

θαηαβηβάζαη, πξὸο γῆλ Ἀλδξέα κπζηνιέθηα· ἀιι’ ἐθ ηνύησλ ζὺ 

πξόθζαζνλ, ζῶζόλ κε. 

 

Ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο, ζιίςεσο θαὶ λόζνπ θαὶ βιάβεο κε 

ιύηξσζαη, θαὶ ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ, θαὶ πξεζβείᾳ ζνπ θύιαμνλ 

ἄηξσηνλ, ἐθ παληὸο θηλδύλνπ, θαὶ ἐμ ἐρζξῶλ ηῶλ πνιεκνύλησλ, ὦ 

Ἀλδξέα Φξηζηνῦ κνπ Ἀπόζηνιε. 

 

Τί ζνη δῶξνλ πξνζάμσ, ηῆο εὐραξηζηίαο ἀλζ’ ὧλπεξ 

ἀπήιαπζα, ηῆο ζῆο πξνζηαζίαο, θαὶ πξεζβείαο ζεξκῆο πξὸο ηὸλ 

Κύξηνλ; Τνηγαξνῦλ γεξαίξσ, ὑκλνινγῶ θαὶ κεγαιύλσ, ζὲ ηὸλ 

κύζηελ Φξηζηνῦ θαὶ Ἀπόζηνινλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δὐραξίζησο βνῶ Σνη· ραῖξε Μεηξνπάξζελε · ραῖξε Θεόλπκθε· 

ραῖξε ὅπινλ θαὶ ηεῖρνο ἀπόξζεηνλ· ραῖξε πξνζηαζία, θαὶ βνεζὲ θαὶ 

ζσηεξία, ηῶλ εἰο Σὲ πξνζηξερόλησλ ἐθ πίζηεσο. 
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ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Τὰ λέθε, ηῶλ ιππεξῶλ ἐθάιπςαλ, ηὴλ ἀζιίαλ κνπ ςπρὴλ θαὶ 

θαξδίαλ, θαὶ ζθνηαζκόλ, ἐκπνηνῦζί κνη κάθαξ· ἀιι’ ὁ θεξύμαο ηὸ 

θῶο ηὸ ηῆο ράξηηνο, θσηί κε θώηηζνλ ηαῖο ζαῖο, ἱθεζίαηο Ἀλδξέα 

παλεύθεκε. 

 

Οὐ θξύπησ ζνπ, ηὸλ βπζὸλ ηνῦ ἐιένπο, θαὶ ηὴλ ράξηλ ηῶλ 

πνιιῶλ ζνπ ζαπκάησλ, κύζηα Φξηζηνῦ θαὶ Ἀπόζηνιε κάθαξ, ηῆο 

πξὸο ἐκὲ ζπκπαζείαο ζνπ Ἅγηε· ἀιι’ ἅπαζηλ ὁκνινγῶ, θαὶ βνῶ θαὶ 

θεξύηησ θαὶ θζέγγνκαη. 

 

Ἐθύθισζαλ, αἱ ηνῦ βίνπ κε δάιαη, ὥζπεξ κέιηζζαη θεξίνλ 

ηξηζκάθαξ, θαὶ ηὴλ ἐκήλ, θαηαζρνῦζαη θαξδίαλ, θαηαηηηξώζθνπζη 

βέιεη ηῶλ ζιίςεσλ· ἀιι’ εὕξνηκί ζε βνεζόλ, θαὶ πξνζηάηελ θαὶ 

πξέζβπλ Ἀπόζηνιε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παξάθιεζηλ, ἐλ ηαῖο ζιίςεζηλ νἶδα, θαὶ ηῶλ λόζσλ ἰαηξὸλ Σὲ 

γηλώζθσ, θαὶ παληειῆ, ζπληξηκκὸλ ηνῦ ζαλάηνπ, θαὶ πνηακὸλ ηῆο 

δσῆο ἀλεμάληιεηνλ, θαὶ πάλησλ ηῶλ ἐλ ζπκθνξαῖο, ηαρηλὴλ θαὶ 

ὀμείαλ ἀληίιεςηλ. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ Ἀπόζηνιε ζνὺο νἰθέηαο, ηνὺο πηζηῶο 

πξνζθπγόληαο θαὶ πόζῳ ζῇ ζθέπῃ ζνπ, ὡο κύζηεο Ἀλδξέα ηνῦ 

Γεζπόηνπ ζνπ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τὸλ ηῆο ἀλδξείαο ἐπώλπκνλ ζεεγόξνλ, θαὶ καζεηὴλ ηὸλ 

Πξσηόθιεηνλ ηνῦ Σσηῆξνο, Πέηξνπ ηὸλ ζύγγνλνλ εὐθεκήζσκελ, 

ὅηη ὡο πάιαη ηνύηῳ θαὶ λῦλ ἡκῖλ ἐθέθξαγελ· εὑξήθακελ δεῦηε ηὸλ 

πνζνύκελνλ. 

 

. 

Πξνθείκελνλ. Εἰρ πᾶζαν ηὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ θθόγγορ αὐηοῦ καὶ 

εἰρ ηὰ πέπαηα ηῆρ οἰκοςμένηρ ηὰ ῥήμαηα αὐηοῦ. 

Ση. Οἱ οὐπανοὶ διηγοῦνηαι δόξαν Θεοῦ, ποίηζιν δὲ σειπῶν 

Αὐηοῦ ἀναγγέλλει ηὸ ζηεπέωμα. 
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Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κεθ. δ´ 18-23). 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀπνζηόινπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεόρ... 

Φάξηλ θνκηζάκελνο, παξὰ Φξηζηνῦ ηνῦ Σσηῆξνο, ὡο Αὐηνῦ 

Ἀπόζηνινο, λέκεηο ηνῖο ηηκῶζί ζε ηὴλ ζεόῤῥεηνλ· ηὴλ αὐηὴλ 

δώξεζαη, ηῷ πηζηῷ δνύιῳ ζνπ, παξαθιήζεη ἐθδεηνῦληί ζνπ, δη’ ἧο 

κνπ θώηηζνλ, θόξαο ηῆο ςπρῆο ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, Ἀλδξέα ὡο 

Ἀπόζηνινο, θαὶ ὡο ζεῖνο θήξπμ ηῆο ράξηηνο, κῦζηα ηῶλ ἀῤῥήησλ, 

ζεόπηα ζεεγόξε θαὶ θσζηήξ, ηῆο νἰθνπκέλεο ἱθέηεπε, ὑπὲξ ηῶλ 

ςπρῶλ ἡκῶλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Σθέπε γελνῦ κνη θαὶ πξνζηάηεο, ηῷ ζῷ δνύιῳ ζεεγόξε, 

ἀπνξνῦληη λπλί, ἁπάζεο βνεζείαο, ἀβνεζήησλ δύλακηο, θαὶ ἐιπὶο 

ἀπειπηζκέλσλ. 

 

Ὅιῃ ςπρῇ θαὶ δηαλνίᾳ, θαὶ θαξδίᾳ λῦλ θαὶ ρείιεζη ὑκλῶ ζε, 

ἀπνιαύζαο ζε λῦλ, πξνζηάηελ ζεεγόξε· ἀιι’ ὦ ηῶλ ζαπκαζίσλ ζνπ, 

θαὶ ραξίησλ ηῶλ κεγίζησλ. 

 

Βιέςνλ ἱιέῳ ὄκκαηί ζνπ, θαὶ ἐπίζθεςαη ηὴλ θάθσζηλ ἣλ ἔρσλ, 

θαὶ δεηλῶλ ζπκθνξῶλ, Ἀπόζηνιε Ἀλδξέα, θαὶ πεηξαζκῶλ κε 

ιύηξσζαη, ηαῖο ιηηαῖο ζνπ πξὸο ηὸλ Κηίζηελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φῶο ἡ ηεθνῦζα Θενηόθε, ζθνηηζζέληα κε λπθηὶ ἁκαξηεκάησλ, 

θσηαγώγεζνλ Σύ, θσηὸο νὖζα δνρεῖνλ, ηὸ θαζαξὸλ θαὶ ἄκσκνλ, ἵλα 

πόζῳ Σὲ δνμάδσ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ ἐλ ὄξεη ἁγίῳ. 

Γηὰ ζείσλ Ἀλδξέα πξεζβεηῶλ ζνπ, κὴ παξίδῃο ζνθὲ 

πνληνύκελόλ κε ζάιῳ, ἀιιὰ δίδνπ κνη ρεῖξα βνεζείαο, 

θαηαπνλνπκέλῳ, θαθώζεζη ηνῦ βίνπ. 

 

Πεξηζηάζεηο θαὶ ζιίςεηο θαὶ ἄλαγθαη, εὕξνζάλ κε ζνθέ, θαὶ 

ζπκθνξαὶ ηνῦ βίνπ, θαὶ πεηξαζκνί κνη πάληνζελ ἐθύθισζαλ· ἀιιὰ 

πξόζηεζί κνη, θαὶ ἀληηιαβνῦ κνπ, ηῇ θξαηαηᾷ ζνπ ζθέπῃ. 
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Ἐλ ηαῖο δάιαηο ἐθεῦξόλ ζε ιηκέλα, ἐλ ηαῖο ιύπαηο ραξὰλ θαὶ 

εὐθξνζύλελ, θαὶ ἐλ ηαῖο λόζνηο ἰαηξὸλ παλάξηζηνλ, θαὶ ἐλ ηνῖο 

θηλδύλνηο, ῥύζηελ θαὶ πξόζηάηελ, Ἀλδξέα ζενθήξπμ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαῖξε ζξόλε ππξίκνξθε Κπξίνπ· ραῖξε ζεία θαὶ καλλαδόρε 

ζηάκλε· ραῖξε ρξπζὴ ιπρλία, ιακπὰο ἄζβεζηε· ραῖξε ηῶλ παξζέλσλ, 

δόμα θαὶ κεηέξσλ, ὡξάτζκα θαὶ θιένο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Ἐμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 

Οὐθ ἔζηηλ ἀξηζκήζαζζαη δπλαηόλ, κεγαιεῖα ηὰ ζὰ θήξπμ 

πάλζνθε, θαὶ ηὸλ βπζόλ, ηὸλ ἀλεμεξεύλεηνλ ἐμεηπεῖλ, ηῶλ ὑπὲξ λνῦλ 

ζαπκάησλ ζνπ, ηῶλ ηε πεπξαγκέλσλ ζνπ θαὶ πνιιῶλ, ηνῖο πόζῳ ζὲ 

ηηκῶζη, θαὶ πίζηεη ζὲ ὑκλνῦζηλ, ὡο ἀιεζῆ Φξηζηνῦ Ἀπόζηνινλ. 

 

Ἐλ ὕκλνηο εὐραξίζηνηο δνμνινγῶ, θαὶ γεξαίξσ ηὰο ζείαο ζνπ 

ράξηηαο, θαὶ ηὴλ πνιιήλ, δόμαλ ἣλ ἐθηήζσ παξὰ Φξηζηνῦ, θαὶ ηὰο 

εὐεξγεζίαο ζνπ, ἃο ὑπεξεθέλσζαο εἰο ἐκέ, θεξύηησ κεγαιύλσ, ςπρῇ 

ηε θαὶ θαξδίᾳ, Ἀλδξέα πάληνηε ὁ δνῦιόο ζνπ. 

 

Τὴλ δέεζίλ κνπ δέμαη ηὴλ πεληρξάλ, θαὶ θιαπζκὸλ κὴ παξίδῃο 

θαὶ δάθξπα, θαὶ ζηελαγκόλ· ἀιι’ ἀληηιαβνῦ κνπ Πάηεξ ζνθέ, θαὶ 

ηὰο αἰηήζεηο πιήξσζνλ· δύλαζαη γὰξ πάληα ὡο παλζζελνῦο, 

Γεζπόηνπ Φξηζηνῦ κύζηεο, εἰ λεύζεηο ἔηη κόλνλ, πξὸο ηὴλ ἐκὴλ 

νἰθηξὰλ ηαπείλσζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πξὸο ηίλα θαηαθύγσ ἄιιελ Ἁγλή; Πνῦ πξνζδξάκσ ινηπὸλ θαὶ 

ζσζήζνκαη, πνῦ πνξεπζῶ; Πνίαλ δὲ ἐθεύξσ θαηαθπγήλ; Πνίαλ 

ζεξκὴλ ἀληίιεςηλ; Πνίαλ ἐλ ηαῖο ζιίςεζη βνεζόλ; Δἰο Σὲ κόλελ 

ἐιπίδσ, εἰο Σὲ κόλελ θαπρῶκαη, θαὶ ἐπὶ Σὲ ζαῤῥῶλ θαηέθπγνλ. 

 

. 

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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Κήξπμ νἰθνπκέλεο κέγαο θαλείο, πόιηλ Βπδαληίδα ζὺ θσηίδεηο 

θαη’ ἐμνρήλ, ζὺλ ηῇ ηνῦ Δὐμείλνπ, Ἀλδξέα κάθαξ Πόληνπ, ηῇ 

Ἀκηλζῷ θαὶ ηαύηαο, ζνθῶο ἐθώηηζαο. 

 

Λόγνηο ζνπ θσηίδεηο ηὴλ Λαδηθήλ, θαὶ ηὴλ Τξαπεδνῦληα, ζὺλ 

Νηθαίᾳ ηῇ ζαπκαζηῇ, θαὶ Νηθνκεδείᾳ, ζπλάκα Φαιθεδόλη, ὡο 

κύζηεο θαὶ αὐηόπηεο, Φξηζηνῦ Ἀπόζηνιε. 

 

Τὴλ Πόληνπ Ἡξάθιεηαλ ὡο εἰθόο, ιόγνηο ἐθδηδάμαο, ὦ Ἀλδξέα 

θαζεγεηά, θαὶ ηὴλ Πξνπνληίδα, ὡζαύησο ἐθδηδάζθεηο, θαὶ πόιηλ ηνῦ 

Δὐμείλνπ, ζύλ ηε Ἀκάζηξηδᾳ. 

 

Θαύκαζη θσηίδεηο ηνὺο Σηλσπεῖο, κύζηα ηνῦ Γεζπόηνπ, 

Σακνζάηαο ηε ηνὺο ζνθνύο· Νενθαηζαξεῖο ηε, ηνὺο πξώελ ἀπεηζεῖο 

κέλ, πηζηνὺο δὲ δηὰ ιόγσλ, ζνπ εἰο ηὸ ὕζηεξνλ. 

 

Γεῦηε ηὸλ Πξσηόθιεηνλ καζεηήλ, ἐλ ὕκλνηο ᾀζκάησλ, 

εὐθεκήζσκελ νἱ πηζηνί, ηὸλ ηνῦ Αἰγεάηνπ, ηὸ ζξάζνο θαζειόληα, 

θαὶ ηνῦ Φξηζηνῦ ηὸ πάζνο ἐθκηκεζάκελνλ. 

 

Φαίξνηο αὐηαδέιθσλ ἡ μπλσξίο, Πέηξε θαὶ Ἀλδξέα, 

Ἀπνζηόισλ ἡ θαιινλή· κεζ’ ὧλ δπζσπεῖηε, ηὸλ Κηίζηελ ὑπὲξ 

πάλησλ, ηῶλ πόζῳ γεξαηξόλησλ, ηὴλ ζείαλ κλήκελ ὑκῶλ. 

 

Φαίξνηο ὁ Πξσηόθιεηνο καζεηήο· ραίξνηο ζσθξνζύλεο, θαὶ 

ἀλδξείαο ζηήιε ιακπξά· ραίξνηο ὁ ηνῦ πάζνπο, θνηλσλὸο ηνῦ 

Κπξίνπ, Ἀπόζηνιε ζεόπηα, Ἀλδξέα πάληηκε. 

 

Κήξπμ θαὶ ηῆο Θξάθεο νὖλ γεγνλώο, πάζεο Θεηηαιίαο, θαὶ 

Ἑιιάδνο κάθαξ ζνθέ, θαὶ Μαθεδνλίαο, ἐζράησο ἐθδηδάζθεηο, 

Ἀλδξέα κπζηνιέθηα, ηὴλ Πεινπόλλεζνλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

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

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 



[208] 

 

Γόμα. 

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. 

Πάλησλ, πξνζηαηεύεηο ὡο εἰθόο, ηῶλ θαηαθεπγόλησλ ἐλ 

πίζηεη, ηῇ ζῇ Ἀλδξέα ζηνξγῇ· πξέζβπο γὰξ εὐπξόζδεθηνο, ηῷ ζῷ 

Γεζπόηῃ ἑζηῶο, ἀπαιιάηηεηο ηνὺο θάκλνληαο, ἐθ λόζσλ παληνίσλ, 

θαὶ θηλδύλσλ ἅπαληαο, θαὶ ιύεηο πηαίζκαηα· ὅζελ, ὡο πξνζηάηελ θαὶ 

ῥύζηελ, ζὲ ἀλεπθεκνῦκελ ηὸλ Ἀπόζηνινλ. 

 

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. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
 


