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13 Γεθεκβξίνπ ΚΑΝΧΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ 

ΔΙ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΜΑΡΣΤΡΑ 

ΔΤΣΡΑΣΙΟΝ, ΑΤΞΔΝΣΙΟΝ, ΔΤΓΔΝΙΟΝ, 

ΜΑΡΓΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΟΡΔΣΗΝ 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνῦ Μηθξαγηαλλαλίηνπ. 

 

Εὐινγεζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο, ηὸ Κχξηε εἰζάθνπζνλ, κεζ' ὃ ηὸ Θεὸο 

Κχξηνο θαὶ ηὸ ἑμῆο. 

Ἦρνο δ'. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ 

Τνὺο θαηαθεχγνληαο ὑκλ ηῇ πξεζβείᾳ, θαὶ ἐθδεηνῦληαο ηὴλ ὑκλ 

πξνζηαζίαλ πάζεο ἀλάγθεο ῥχζαζζε θαὶ ζιίςεσο, ἔλδνμε 

Εὐζηξάηηε, θαὶ Αὐμέληηε κάθαξ, Εὐγέληε, Μαξδάξηε, θαὶ ξέζηα 

ζένθξνλ, θαὶ ἐμαηηεῖζζε πάληνηε ἡκῖλ, ιχζηλ πηαηζκάησλ, θαὶ ράξηλ 

θαὶ ἔιενο. 

 

Γόμα. Ἦρνο δ'. Σαρὺ πξνθαηάιαβε 

Πεληάξηζκνλ θάιαγγα ηλ Ἀζινθφξσλ Χξηζηνῦ· ὑκλήζσκελ 

ᾄζκαζη ζὺλ θηιεφξηνηο πηζηνὶ Εὐζηξάηηνλ πάλζνθνλ, ἔλδνμφλ ηε 

ξέζηελ θαὶ Μαξδάξηνλ ζεῖνλ, ἅκα ζὺλ Εὐγελίῳ θαὶ Αὐμέληηνλ 

ζχηελ· αὐηλ ηαῖο ἱθεζίαηο Χξηζηὲ ὁ Θεφο, ζζνλ ηὰο ςπρὰο ἡκλ. 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηὲ Θενηφθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰ κὴ γὰξ ζὺ πξνΐζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐξξχζαην 

ἐθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ; ηίο δὲ δηεθχιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηκελ Δέζπνηλα ἐθ ζνῦ· ζνὺο γὰξ δνχινπο ζῴδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

 

Ὁ Ν' Φαικόο. Καὶ ὁ θαλὼλ νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· «Μαξηύξσλ ζῷδε 

Λόγε ιηηαῖο κέ. Γεξαζίκνπ» 

ᾨδὴ α'. Ἦρνο πι. δ'. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο 

 

Μαξηχξσλ ρνξεία ἡ ἐθιεθηή, Εὐζηξάηηε κάθαξ, θαὶ Αὐμέληηε  ἱεξέ, 

Εὐγέληε ἅκα θαὶ ξέζηα, ζὺλ Μαξδαξίῳ ηὸλ ὕκλνλ κνπ δέμαζζε. 
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Ἀζιήζεη λεθξψζαληεο ηὸλ ἐρζξφλ, ηῆο ηνχηνπ θαθίαο, δηαζψζαηε 

ἀζηλεῖο, πεληάξηζκνη Μάξηπξεο Κπξίνπ, ηνὺο πξνζηφληαο ὑκῖλ κεηὰ 

πίζηεσο. 

 

Ῥπζζῆλαί κε πάζεο ἐπηβνπιῆο, θαὶ πάζεο ἀλάγθεο, θαηὰ ζκά ηε 

θαὶ ςπρήλ, ηῶ Κηίζηῃ πξεζβεχζαηε ηλ ὅισλ, ζαπκαηνπξγνὶ 

Ἀζινθφξνη πεληάξηζκνη. 

Θενηνθίνλ 

Τὸλ πάλησλ Δεζπφηελ θαὶ Πνηεηήλ, ιπηξνχκελνλ θφζκνλ, 

παξαβάζεσο ραιεπῆο ἀθξάζησο ηεθνῦζα Θενηφθε, ηῆο ηλ παζλ 

δεζπνηείαο κε ιχηξσζαη. 

 

ᾩδὴ γ'. Οὐξαλίαο ἁςίδνο 

 

Ὑπεξήθαλνλ ὄθηλ, ηὸλ θαζ' ἡκλ πάληνηε, ηξφπνηο ἐθνξκληα 

πνηθίινηο, θαηαζπληξίςαηε, Ἅγηνη Μάξηπξεο, θαὶ ἐλ εἰξήλῃ ηειείᾳ, 

ηὴλ δσὴλ ηεξήζαηε, ἡκλ δεφκεζα. 

 

Ῥέεη ἄθζνλνο ράξηο, νἷα πεγὴ ἄυινο, ἡ ζνξὸο ὑκλ ηλ ιεηςάλσλ, 

Ἅγηνη Μάξηπξεο, θαὶ θαηεπθξαίλεη ἀεί, θαὶ ἁγηάδεη θαὶ ζῴδεη, δσξεᾷ 

ηῇ θξείηηνλη, ἡκᾶο ἑθάζηνηε. 

 

Ὡο Χξηζηνῦ ζηξαηηηαη, πάζεο θζνξᾶο ῥχζαζζε, ἔλδνμε Εὐζηξάηηε 

Μάξηπο ζεῖε Αὐμέληηε, ζὺλ Εὐγελίῳ ὁκνῦ, θαὶ Μαξδαξίῳ, ξέζηα, 

ηνὺο ζεξκο πξνζηξέρνληαο, ὑκλ ηῇ ράξηηη. 

 

Θενηνθίνλ 

Νεθξσζεὶο ηῇ θαθίᾳ, γέισο ἐρζξῶ πξφθεηκαη· ἀιι' ὡο ηὴλ δσὴλ ηλ 

ἁπάλησλ ζαξθὶ θπήζαζα, δψσζνλ Ἄρξαληε, ηὴλ λεθξσζεῖζαλ ςπρήλ 

κνπ, θαὶ δσῆο ηῆο θξείηηνλνο, κέηνρνλ δεῖμφλ κε. 

 

Δηάζσζνλ ἡ πεληαπγὴο ηλ Ἁγίσλ Μαξηχξσλ θάιαγμ, πάζεο 

βιάβεο θαὶ ἐπεξείαο θαὶ ζιίςεσο, ηνὺο αἰηνπκέλνπο ηὴλ ζείαλ ἡκλ 

πξνζηαζίαλ. 
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πίβιεςνλ,  ἐλ εὐκελείᾳ Παλχκλεηε Θενηφθε,  ἐπὶ  ηὴλ ἐκὴλ 

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

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

Ἦρνο β'. Πξεζβεία ζεξκὴ 

Πξνζηάηαη ζεξκνί, θαὶ ζεῖνη ἀληηιήπηνξεο, θαὶ πξέζβεηο ἡκλ, πξὸο 

Κχξηνλ ὑπάξρνληεο, Εὐζηξάηηε, Αὐμέληηε, θαὶ ξέζηα ὁκνῦ θαὶ 

Μαξδάξηε, ζὺλ Εὐγελίῳ ηῶ θιεηλῶ, παληνίσλ θηλδχλσλ ἡκᾶο 

ῥχζαζζε. 

 

ᾨδὴ δ'. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

 

Σπλνδεία πεληάξηζκε, Ἅγηνη Κπξίνπ Μεγαινκάξηπξεο, ηῇ δνζείζῃ 

ὑκῖλ ράξηηη, ηάο ἡκλ ἐλλνίαο ραξηηψζαηε. 

 

Ὡο πεγὴ ἁγηάζκαηνο, ἡκλ ηλ ιεηςάλσλ ἡ ζήθε Ἅγηνη, ἰακάησλ 

βιχδεη λάκαηα, θαὶ θαζαγηάδεη ηνὺο πξνζηξέρνληαο. 

 

Ζσηηθαῖο ἐπηζθέςεζη, ηῆο δσῆο ηὰο ηξίβνπο ἡκλ εὐζχλαηε, πξὸο 

Θενῦ ηὸ ζεῖνλ ζέιεκα, Ἀζιεηαὶ Κπξίνπ ἀμηάγαζηνη. 

 

Θενηνθίνλ 

πεξείαο ηνῦ δξάθνληνο, ηῆο ἐθπηεδνχζεο θαὶ ηπξαλλνχζεο κε ηαῖο 

ῥνπαῖο, ηαῖο πξὸο ηὰ ρείξνλα, ῥῦζαί κε Παξζέλε ὡο θηιάγαζνο. 

 

ᾨδὴ ε'. Φώηηζνλ ἡκᾶο 

 

Λχρλνη θαεηλνί, θθιεζίαο ζεῖνη Μάξηπξεο, ηῶ θσηὶ ηῆο 

ἀληηιήςεσο ἡκλ, λνζεκάησλ ἐμ ἡκλ ηὸ ζθφηνο ιχζαηε. 

 

Ὅκηιε ζηεξξέ, ζηξαηηηαη Χξηζηνῦ ἄξηζηνη, πξὸο ἀξίζηνπο 

ἐπηδφζεηο ἀξεηλ, θαηεπζχλαηε ἡκλ ηὰ δηαβήκαηα. 

 

Γέλνηην ἡκῖλ, ἡ πξεζβεία ὑκλ Μάξηπξεο, ἐλ θηλδχλνηο πξνζηαζία 

ἀζθαιήο, πεηξαζκλ ἀπνζνβνῦζα ἐπαλάζηαζηλ. 
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Θενηνθίνλ 

Ἔξγνηο ηῶ ἐρζξῶ, ζπλεζείᾳ εἴθσ πάληνηε· ἀιιὰ ηνχηνπ ηῆο ἀπάηεο 

θαὶ θζνξᾶο, ζείῳ θφβῳ κε ἀπάιιαμνλ Παλάκσκε. 

 

ᾨδὴ ζη'. Σὴλ δέεζηλ, ἐθρεῶ 

 

Λαπηῆξεο, ηῆο ηνῦ Κπξίνπ ἀγάπεο, ὦ Εὐζηξάηηε ζεφζνθε κάξηπο, 

ζὺλ Αὐμεληίῳ, Εὐγέληε κάθαξ, θαὶ ζὺλ ξέζηῃ, ζεφθξνλ Μαξδάξηε, 

ἐλ ὁκνλνίᾳ ἀζθαιεῖ, θαὶ ἀγάπῃ ἡκᾶο ζπληεξήζαηε. 

 

Ἰάζαζζε, ηλ ςπρλ ηὰο ὀδχλαο, θαὶ ηνῦ ζψκαηνο δεηλὰο θαρεμίαο, 

ηλ πξνζηφλησλ ὑκλ ηνῖο ιεηςάλνηο, ἐλ εὐιαβείᾳ θαὶ πίζηεη 

ἑθάζηνηε, Εὐζηξάηηε ζαπκαηνπξγέ, κεηὰ ηλ ζπκκαξηχξσλ ζνπ 

Ἅγηε. 

 

Τὸλ πάλησλ, Δεκηνπξγὸλ θαὶ Δεζπφηελ, ἱιεψζαζζε ἡκῖλ ἀζινθφξνη, 

ἵλα ῥπζζκελ παζλ θαὶ θηλδχλσλ, θαὶ ηῆο κειινχζεο θξηθηῆο 

ἀπνθάζεσο, Εὐζηξάηηε ζαπκαηνπξγέ, κεηὰ ηλ ζπκκαξηχξσλ ζνπ 

ἔλδνμε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἀγγέισλ ὑςειφηεξα ὑπάξρεηο, πνιιῶ πιεῖνλ ὡο Θεὸλ ηεηνθπῖα, 

Εὐινγεκέλε Ἁγλὴ Θενηφθε· ὅζελ ηὸλ λνῦλ κνπ ἀλχςσζνλ δένκαη, 

ἀπὸ θνπξίαο ηλ παζλ πξὸο ὑςψζεηο δσῆο ηῆο βειηίνλνο. 

 

Δηάζσζνλ ἡ πεληαπγὴο ηλ Ἁγίσλ Μαξηχξσλ θάιαγμ, πάζεο 

βιάβεο θαὶ ἐπεξείαο θαὶ ζιίςεσο, ηνὺο αἰηνπκέλνπο ηὴλ ζείαλ ὑκλ 

πξνζηαζίαλ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιφγνπ ηὸλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο, ἐπ' ἐζράησλ 

ηλ   ἡκεξλ ηεθνῦζα, δπζψπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παξξεζίαλ. 
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Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. Ἦρνο β' Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ 

Μαξηπξηθὴ δηαπξέπνληεο ράξηηη, ηλ ἐλ ἀλάγθαηο πξνΐζηαζζε 

Μάξηπξεο, ηλ πφλσλ ηὰ βάξε θνπθίδνληεο, θαὶ ηὴλ ὑγείαλ ηνῖο 

πάζρνπζη λέκνληεο, Εὐζηξάηηε, κεηὰ ηλ ζπλάζισλ ζνπ. 

Σὸ Πξνθείκελνλ. Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο Αὐηνῦ. 

Σηίρ. Τνῖο Ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηῇ γῇ αὐηνῦ ἐζαπκάζησζελ ὁ Κχξηνο. 

Καὶ ηὸ Εὐαγγέιηνλ. θ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ 

 

Εἶπελ ὁ Κχξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πξνζέρεηε ἀπὸ ηλ 

ἀλζξψπσλ ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ' ὑκᾶο ηάο ρεῖξαο αὐηλ, θαὶ δηψμνπζη, 

παξαδηδφληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ βαζηιεῖο 

θαὶ ἡγεκφλαο, ἕλεθελ ηνῦ ὀλφκαηφο κνπ. Ἀπνβήζεηαη δὲ ἡκῖλ εἰο 

καξηχξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηάο θαξδίαο ὑκλ, κὴ πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη· ἐγὼ γὰξ δψζσ ὑκῖλ ζηφκα θαὶ ζνθίαλ, ᾗ νὐ 

δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ, νὐδὲ ἀληηζηῆλαη, πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ ὑπὸ γνλέσλ θαὶ ἀδειθλ, θαὶ ζπγγελλ θαὶ 

θίισλ θαὶ ζαλαηψζνπζηλ ἐμ ὑκλ θαὶ ἔζεζζε κηζνχκελνη ὑπὸ 

πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ· θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο ὑκλ νὐ κὴ 

ἀπφιεηαη. λ ηῇ ὑπνκνλῇ ὑκλ θηήζαζζε ηάο ςπρὰο ὑκλ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηλ ἀζινθφξσλ... Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηφθνπ... 

Σηίρ. ιέεζφλ κε, ὁ Θεφο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεφο ζνπ... 

Καὶ ηὸ ηξνπάξηνλ, Ἦρνο πι. β'. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

 

Μάξηπξεο πεληάξηζκνη, ηλ Ἀζινθφξσλ ἡ δφμα, εὐζεβλ νἱ 

πξφκαρνη, θθιεζίαο ζέκεζινη ἀξξαγέζηαηνη, πεηξαζκλ ῥχζαζζε, 

θαὶ παληνίσλ πφλσλ, ηνὺο ζεξκὼο ὑκῖλ πξνζηξέρνληαο, ἡκῖλ 

αἰηνχκελνη, ἄθεζηλ πηαηζκάησλ θαὶ ἴαζηλ, πάζεο πιεγῆο θαὶ 

κάζηηγνο, θαὶ βηνηηθῆο πεξηζηάζεσο, Εὐζηξάηηε πακκάθαξ, 

Αὐμέληηε, ξέζηα νἱ θιεηλνί, ζὺλ Εὐγελίῳ, Μαξδάξηε, Ἀζσκάησλ 

ζχζθελνη. 
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ᾨδὴ δ'. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

 

Ἰακάησλ ηὰ ῥεῖζξα, ἀλαβιχδνληεο θφζκῳ Ἅγηνη Μάξηπξεο, δεηλλ 

ἀξξσζηεκάησλ, θαὶ πφλσλ βαξπηάησλ, πῦξ ηὸ ἄζπεηνλ ζβέζαηε, 

θαὶ εὐξσζηίαλ ἡκῖλ, θαὶ εὐθξνζχλελ δφηε. 

 

Σπλνδεία ἀξίζηε, ηλ Ἁγίσλ Μαξηχξσλ ἡ ζενζχιιεθηνο, Εὐζηξάηηε 

πακκάθαξ, Αὐμέληηε, ξέζηα, θαὶ ζένθξνλ Μαξδάξηε, ζὺλ Εὐγελίῳ 

ὁκνῦ, ἡκᾶο πεξηθξνπξεῖηε. 

 

Μἀξηπξίνπ ηὴλ ηξίβνλ, δηαλχζαληεο ζζέλεη ηνῦ ζείνπ Πλεχκαηνο, 

ζζελψζαηε ηὸλ λνῦλ κνπ, πξὸο ηξίβνλ καξηπξίνπ, 

ηνῦ Θενῦ ἀεὶ βαίλεηλ κε, ηαῖο ἱθεζίαηο ὑκλ, πεληάξηζκνη 

ὁπιῖηαη. 

Θενηνθίνλ 

καθξχλζελ Παξζέλε, ηῆο ὁδνῦ ηῆο ἀγνχζεο πξὸο ηὰ νὐξάληα, θαὶ 

ἄγνκαη ἀβνχισο, ηξίβνπο ἀπσιείαο, ἀιιὰ ζχ κε ἀλζέιθπζνλ, πξὸο 

ἐληαικάησλ Χξηζηνῦ, πνξείαλ ηὴλ ἁγίαλ. 

 

ᾨδὴ ε'. Σὸλ Βαζηιέα 

 

 Γαιήλελ ζείαλ, θαὶ εὐπξαγίαλ ἐλ βίῳ, ρνξεγήζαηε ὑκλ ηῇ 

πξνζηαζίᾳ ηνῖο ὑκᾶο ηηκζη, Μάξηπξεο ηνῦ Σσηῆξνο. 

 

  ἐθ ηλ ἁγίσλ, ἡκλ ιεηςάλσλ πεγάδεη, ράξηο ἄθζνλνο Μάξηπξεο 

Ἀζινθφξνη θαὶ θαζαγηάδεη, ὑκλ ηάο δηαλνίαο. 

 

Ῥῦζαη Οἰθηίξκνλ, πάζεο ἀλάγθεο θαὶ βιάβεο, ηαῖο δεήζεζη ηλ 

ζείσλ ζνπ Μαξηχξσλ, ηνὺο ἐλ κεηαλνηᾳ πξνζπίπηνληάο ζνη Λφγε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἄλεπ ὠδίλσλ, ηὸλ Θεὸλ Λφγνλ ηεθνῦζα, ηῆο θαξδίαο κνπ ηάο 

ραιεπὰο ὀδχλαο, ἴαζαη, Παξζέλε, θαὶ ιάκπξπλνλ ηὸλ λνῦλ κνπ. 
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ᾨδὴ ζ'. Κπξίσο Θενηόθνλ 

 

Σπλφληεο ηνῖο ἀγγέινηο, ζὺλ αὐηνῖο αἰηεῖζζε, ὑπὲξ ὑκλ ἀζινθφξνη 

ηὸλ Κχξηνλ, ἵλα ῥπζζκελ θηλδχλσλ θαὶ πεξηζηάζεσλ. 

 

Ἰιχνο ἁκαξηίαο, ηαῖο ὑκλ πξεζβείαηο, θαὶ λνζεκάησλ θαὶ ζιίςεσλ 

ῥχζαζζε ηνὺο πξνζηφληαο ηῇ ζθέπῃ ὑκλ καθάξηνη. 

 

Μαξηχξσλ ζπλαπιία, Εὐζηξάηηε ζένθξνλ, ζὺλ ηνῖο ἁγίνηο ζπλάζινηο 

ζνπ πάληνηε, ὑπὲξ ὑκλ ηῇ Τξηάδη ζεξκο πξεζβεχζαηε. 

 

ιφθσηνλ  παζηάδα,  λῦλ  πεξηπνινῦληεο,  δεδνμαζκέλνη 

πεληάξηζκνη Μάξηπξεο ἐθ ζθνηαζκνῦ παζεκάησλ ἡκᾶο 

ιπηξψζαζζε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὑπέξηεξνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, δεῖμνλ Θενηφθε, ηῆο ρακαηδήινπ ῥνπῆο ηε 

θαὶ ζρέζεσο, ἵλα ηὴλ δφμαλ ζεάζσκαη ηῆο ζῆο ράξηηνο. 

 

Σὸ Ἄμηόλ ἐζηηλ. Καὶ ηὰ Μεγαιπλάξηα ηαῦηα. 

 

Χαίξνηο ηλ Μαξηχξσλ θάιαγμ ζεπηή, Εὐζηξάηηε κάθαξ, θαὶ 

Αὐμέληηε ἱεξέ, ζὺλ ηῶ Εὐγεληῳ, Μαξδάξηε, ξέζηα, ηῆο θθιεζίαο 

ζηῦινη νἱ ἀξξαγέζηαηνη. 

 

Σνθίᾳ θαὶ ράξηηη ζετθῇ, θαὶ ιφγῳ ἐθιάκπσλ, ἠγσλίζσ καξηπξηθο, 

Εὐζηξάηηε κάθαξ θαὶ κηκεηάο ζνπ ἔζρεο, ηνὺο κεηὰ ζνῦ ἀζιήζαληαο 

θαξηεξψηαηα. 

 

Πεληάξηζκε δῆκε ηλ ἀζιεηλ, Εὐζηξάηηε κάθαξ θαὶ Αὐμέληηε ἱεξέ, 

Μαξδάξηε, ξέζηα, ἡκλ ηάο ἱθεζίνπο δεήζεηο δέμαζζε. 
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Χαίξεηε ὁπιῖηαη Χξηζηνῦ ζηεξξνί· ραίξεηε πξνζηάηαη, εὐζεβνχλησλ 

θαὶ ἀξσγνὶ· ραίξεηε νἱ πάλησλ, πιεξνῦληεο ηὰο αἰηήζεηο, 

πεληάξηζκνη Κπξίνπ Μεγαινκάξηπξεο. 

 

Οἷα πνιπηίκεηνλ ζεζαπξφλ, ὑκλ ηλ ιεηςάλσλ, ζεζαπξίζαληεο 

ηὴλ ζνξφλ, ἐμ αὐηλ ὑγείαλ, θαξπνχκεζα θαὶ ῥζηλ, γελλαῖνη 

Ἀζινθφξνη Χξηζηνῦ πεληάξηζκνη. 

 

Πάζεο δπζπξαγίαο, πάζεο πιεγῆο, δεηλλ λνζεκάησλ, θαὶ θηλδχλσλ 

θαὶ ζπκθνξλ, ἀζηλῆ ηεξεῖηε, ἡκλ ἀεὶ ηὸλ βίνλ, πεληάξηζκνη 

ὁπιῖηαη Χξηζηνῦ δεφκεζα. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ ... 

Σὸ Σξηζάγηνλ, ηὰ ζπλήζε ηξνπάξηα, ἐθηελήο. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Καὶ ηὸ παξόλ, Ἦρνο β'. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ 

 

Μάξηπξεο Χξηζηνῦ παλεπθιεεῖο, ἔλδνμε Εὐζηξάηηε κάθαξ, ζεῖε 

Αὐμέληηε, ἅγηε Εὐγέληε, ζεπηὲ Μαξδάξηε θαὶ ξέζηα καθάξηε, ἡκλ 

ηάο δεήζεηο, εὐκελο πξνζδέμαζζε, θαὶ πᾶζη δίδνζζε, ιχζηλ 

πεηξαζκλ ηλ ἐλ βίῳ, θαὶ πνιπεηδλ ζπκπησκάησλ, θαὶ παξὰ 

Θενῦ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ... 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

Δίζηηρνλ 

Πεληάξηζκνη Μάξηπξεο ηῇ παξαθιήζεη Γεξαζίκνπ λεχζαηε ἣλ ὑκῖλ 

θέξεη. 


