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15 Γεθεκβξίνπ Παξάθιεζε Αγίνπ Διεπζεξίνπ ηνπ 

Ιεξνκάξηπξα 
 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

Χαικόο ξκβ΄ (142)Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 
 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Δἴηα ηά παξόληα Τξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Ὡο Ἱεξάξρεο θαί ζηεξξόο Ἀζινθόξνο, θαί πξεζβεπηήο ὑπέξ ἠκῶλ πξόο 

ηόλ Κηίζηελ, Ἱεξνκάξηπο Πάηεξ ιεπζέξηε, πάζεο ἐιεπζέξσζνλ, 

πξνζβνιῆο ἐλαληίαο, ηνύο πηζηῶο πξνζηξέρνληαο, ηή ἁγία ζνπ ζθέπε, 

θαί ηῶλ ζσκάησλ ἅκα θαί ςπρῶλ, πάζη ρνξήγεη, ὑγείαλ δεόκεζα. 

Γόμα.Καί λῦλ. 

Οὐ ζησπήζσκελ πόηε Θενηόθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιεῖλ νἱ ἀλάμηνη. 

Δἰκή γάξ ζύ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἠκᾶο ἐξξύζαην, ἐθ ηνζνύησλ 

θηλδύλσλ; Σίο δέ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ ἀπνζηῶκελ 

Γέζπνηλα ἔθ ζνύ. νύο γάξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί ἐθ παληνίσλ δεηλῶλ. 

Χαικόο λ΄ (50)Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

Δἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. 

                     Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

λ πάζαηο ηνῦ βίνπ ἐπηθνξαῖο, ζεξκόλ ἀξσγόλ ζέ, θεθηεκέλνη παξά 

Θενῦ, πάζεο ιπηξσζείεκελ ἀλάγθεο, ηή ζῆ πξεζβεία ζνθέ ιεπζέξηε. 

 

Ληηάλεπζνλ Πάηεξ εἰιηθξηλῶο, ηόλ πάλησλ Γεζπόηελ, ὡο ἄλ ιύζηλ ηῶλ 

δπζρεξῶλ, θαί ράξηλ θαί ἔιενο θαί ξῶζηλ, νἱ πξνζηόληεο ζνί εὔξσκελ 

ἄλσζελ. 
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πίθνπξνο ἔζν θαί βνεζόο, ζεξκνηαηνο ξύζηεο, θαί ὑπέξκαρνο ἐλ 

παληί, ἠκίλ ιεπζέξηε πακκάθαξ, ηνῖο εὐθεκνύζη ηνύο ζείνπο ἀγώλαο 

ζνπ. 

                                                 Θενηνθίνλ 
Ὑδάησλ αὔισλ δσνπνηῶλ, γιπθύξξνε θξήλε, Παληεπιόγεηε Μαξηάκ, 

βιύζνλ κεηαλνίαο κνί ηά ξεῖζξα, ηῷ πξνζηόληη πηζηῶο ηή ζή ράξηηη. 

                               Ὠδή γ’. Οξαλίαο ἁςίδαο. 

Θξαζπλόκελνλ ζθόδξα, ηόλ δπζκελῆ δξάθνληα,, θαηά ηῶλ πηζηῶλ 

ἱθεηῶλ ζνπ, θαί ὠξπόκελνλ, νἴαπεξ ιένληα, ζπληξηςνλ Πάηεξ ὑςόζελ, 

ηνύηνπ ηῆο θαθώζεσο, ἠκᾶο ξπόκελνο. 

 

Δὐζπιαγρλίαο ηῆο ζείαο, ηνύο νἰθηηξκνύο, ἔλδνμε, εὐπαξξεζηάζηνηο 

ιηηαίο ζνπ, ἠκίλ ὑπάλνημνλ, ὡο ζπκπαζέζηαηνο, θαί ηόλ θαηώδπλνλ 

βίνλ, ἠκῶλ κεηαπνίεζνλ, ηξόπνηο ρξεζηόηεηνο. 

 

Ρσζηηθή ζνπ πξεζβεία, ηά ηῶλ ςπρῶλ ἴαζαη, θαί ηά ηῶλ ζσκάησλ 

πακκάθαξ, ἠκῶλ ἀιγήκαηα, θαί ηήλ δσήλ ἠκῶλ, θόβσ θπβέξλεζνλ 

ζείσ, ὡο ἄλ ηῷ Παληάλαθηη, ζεκλῶο ιαηξεύζσκελ. 

 

Θενηνθίνλ 
 

Ἰιαζηήξηνλ ζεῖνλ, ρξπζνεηδέο ἔκςπρνλ, ὤθζεο ζσκαηώζαζα Κόξε, ηόλ 

ἱιαζκόλ ἠκῶλ, Χξηζηόλ ηόλ Κύξηνλ δηό ηνῖο ζνί πξνζηνύζηλ, αἴηεζαη 

ηήλ ἄθεζηλ, ὧλ ἐμεκάξηνκελ. 

Γηαζσζνλ, ὤ ιεπζέξηε ζεῖε Ἱεξνκάξηπο, ἐθ παληνίσλ ὀδπλεξῶλ 

πεξηζηάζεσλ, ηνύο ηή ζεπηή ζνπ πξνζηξέρνληαο πξνζηαζία. 

 

πηβιεςνλ ἐλ εὐκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ ηνπ 

ζώκαηνο θάθσζηλ θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

 

                             Ἦρνο β’. Τά ἄλσ δεηῶλ. 

Πξεζβεύεηλ ἀεί, Χξηζηῷ ηῷ Παλνηθηίξκνλη, ὡο Μάξηπο αὐηνῦ, θαί 

ιεηηνπξγόο εὐπξόζδεθηνο, κή παύζε ιεπζέξηε, ἴλα πάζεο ξπζζείεκελ 

ζιίςεσο, θαί εἰξελαίαλ ἀλύσκελ δσήλ, νἱ κέγαλ πξνζηάηελ ζέ 

πινπηήζαληεο. 
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                             Ὠδή δ’. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

πσδύλσλ ζπκπηώζεσλ, θαί ἀληαξῶλ ζθαλδάισλ θαί ζιίςεσλ, 

ιεπζέξηε καθάξηε, ηνύο ζνί ἀθνξώληαο ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Ρῶζηλ ζείαλ πξπηάλεπζνλ, ηνῖο ἐλ ἀζζελείαηο δεηλαῖο ζηελάδνπζηλ, 

εὐπξαγίαλ δέ θαί ἄλεζηλ, ηνῖο ἐλ ιππεξνῖο ηνῦ βίνπ θάκλνπζηλ. 

 

Ὑπέξηεξνπο ἀλαδεῖμνλ, ἐλ ηνῖο πεηξαζκνῖο ἠκᾶο ιεπζέξηε, ὡο ἄλ ιύζηλ 

θνκηζώκεζα, παξά ηνῦ Χξηζηνῦ ὧλ ἐζθαιόκεζα. 

 

Οὐξαλόζελ ἐπηβιεςνλ, ἴδε ζπλεγκέλνπο πξό ηῆο Δἰθόλνο ζνπ, ἠκᾶο ἤδε 

ιεπζέξηε, θαί παξαζρνπ πάζη ηά αἰηήκαηα. 

                      

                                          Θενηνθίνλ 
Ὑςειόλ ἐλδηαίηεκα, ηνῦ Ὑςίζηνπ Λόγνπ θαί Παληνθξάηνξνο, ηόλ 

πεζόληα λνῦλ κνπ ὕςσζνλ, πξόο ὑςώζεηο Κόξε βίνπ θξείηηνλνο. 

                              

                              Ὠδή ἐ’. Φώηηζνλ ἠκᾶο. 

Ἤξεκνλ ἠκῶλ, ηήλ δσήλ θαί ἀζηαζίαζηνλ, δηαηήξεη ιεπζέξηε ζνθέ, ἐλ 

εἰξήλε θαί ἀγάπε θαί ζεκλόηεηη. 

 

Μάζηηγη ηῶλ ζῶλ, ζενδέθησλ παξαθιήζεσλ, ηά θπθιώζαληα ἠκᾶο 

πιεῖζηα δεηλά, δηαζθέδαζνλ ἐλ ηάρεη ιεπζέξηε. 

 

Αὔγαζνλ ἠκίλ, ζειαζθόξνηο ἰθεζίαηο ζνπ, εὐθξνζύλελ θαί ραξάλ ηήλ 

ἀιεζῆ, θαί ηήλ ιύπελ ηῶλ ςπρῶλ ἠκῶλ δηαιπζνλ. 

                                              

                                        Θενηνθίνλ 
ζέλσζνλ Ἁγλή, ηήλ ςπρήλ κνπ ἀζζελήζαζαλ ηαῖο πνηθίιαηο 

πξνζβνιαῖο ηνῦ δπζκελνῦο, ἴλα ηνύηνπ θαηηζρύζσ ὁ πξνζηξέρσλ ζνί. 

                                

                                    Ὠδή ζη’. Τήλ δέεζηλ. 

Καηεύλαζνλ, πεηξαζκῶλ ηά θύκαηα, ηά ρεηκάδνληα ἠκᾶο ὀιέζξηνο, θαί 

πξόο ηόλ εὔδηνλ ὄλησο ιηκέλα, ηῶλ ηνῦ Θενῦ ζειεκάησλ θπβέξλεζνλ, 

Ἱεξνκάξηπο Ἀζιεηά, ηνύο ηήλ ζήλ ἐθδεηνύληαο ἀληίιεςηλ. 



[100] 

 

 

Ἰάζεσλ, εἰιεθῶο ηό δώξεκα, ὡο ιακπξόο Ἱεξνκάξηπο Κπξίνπ, ηά ηῶλ 

ςπρῶλ ἠκῶλ ἴαζαη πάζε θαί ηῶλ ζσκάησλ ηνύο πόλνπο κεηάβαιε, εἰο 

εὐξσζηίαλ ἀιεζῆ, κπζηηθή ἐπηζθέςεη ζνπ ἔλδνμε. 

 

Ννζνύζη κέλ, ἰαηήξ παλάξηζηνο, ηνῖο δέ πάζρνπζη ζεξκόο παξαθιήησξ, 

θαί ιππνπκέλνηο ηεξπλή ζπκεδία, θαί ηεζιηκκέλνηο ζεπηόλ παξακύζηνλ, 

ὤ ιεπζέξηε γελνύ, ὡο Χξηζηνῦ κηκεηήο γλεζηώηαηνο. 

 

                                           Θενηνθίνλ 

Γνρεῖνλ κέ, ζετθῶλ ἐιιάκςεσλ, ζενθόζκεηε λαέ ηνῦ σηῆξνο, 

Δὐινγεκέλε Παξζέλε Μαξία, δί’ ἐκκειείαο ἠζῶλ ηειεηόηεηνο, θαί 

ἀξεηῶλ ζενπξγηθῶλ ηόλ πηζηῶο ζέ ὑκλνῦληα ἀλαδεῖμνλ 

 

Γηαζσζνλ ὤ ιεπζέξηε ζεῖε Ἱεξνκάξηπο, ἐθ παληνίσλ ὀδπλεξῶλ 

πεξηζηάζεσλ, ηνύο ηή ζεπηή ζνπ πξνζηξέρνληαο πξνζηαζία. 

 

Ἄρξαληε…. 

 

                   Ἦρνο β’. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Ἱεξάξρα ηνῦ σηῆξνο ἐλζεώηαηε, θαί γελλαῖε Ἀζιεηά θαί Μάξηπο 

ἀήηηεηε, κή παξίδεο ζῶλ ἱθεηῶλ ἰθέζηνλ ὠδήλ, ἀιιά πξνζδεμαη ὡο 

εὐκελήο, ηάο ἐλ αἰηήζεη πξνζθνξᾶο, ηῶλ ζεξκῶο ἐθβνώλησλ ζνί. 

Φύιαηηε πάζεο βιάβεο, θαί πάζεο ἐρζξῶλ καλίαο, ηνύο αἰηνπκέλνπο ζέ 

πηζηῶο, ιεπζέξηε παλεύθεκε. 

 

Πξνθείκελνλ. 

Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο αὐηνῦ. 

ηίρνο. Σνῖο Ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηή γῆ αὐηνῦ ἐζαπκάζησζελ ὁ Κύξηνο. 

Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο αὐηνῦ. 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μάξθνλ (β’. 23 – 28 θαί γ’. 1 – 2) 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηνύ ζνπ Ἱεξάξρνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 



[101] 

 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο Πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζεκέλνη. 

Σηίρνο: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ θαί 

θαηά ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 
Πάζαηο θινληδόκελνη, ἐπηβνπιαῖο ηνῦ Βειίαξ, θαί πεξηζηαηνύκελνη, ηαῖο 

εὐξνύζαηο ζιίςεζηλ ἠκᾶο Ἅγηε, ηή ζεπηή ζθέπε ζνπ, πίζηεη ἀδηζηάθησ, 

θαηαθεύγνκελ θξαπγάδνληεο: Πξνθζαζνλ ἔλδνμε, θαί ηῶλ ζιηβεξῶλ 

πεξηζηάζεσλ, ἁπάιιαμνλ δεόκεζα, ηήλ πνιππαζῆ ἠκῶλ ὕπαξμηλ, θαί ηόλ 

πάλησλ Κηίζηελ, δπζώπεη ιεπζέξηε ζνθέ, ἴλα ηό πινύζηνλ ἔιενο, 

πέκςε ηαῖο ςπραῖο ἠκῶλ. 

Ὠδή δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

Ὑπό πιήζνπο πηαηζκάησλ, ζπλεζρέζεκελ πιήζεη βηνηηθῶλ ζπκθνξῶλ, 

ἀιι’ ὤ Ἱεξνκάξηπο, ἡ ζή ἐπηζηαζία, πξνθζαζάησ ηνύο δνύινπο ζνπ, 

θαί ιπηξσζάζζσ ἠκᾶο, ηῶλ λῦλ παξελνρινύλησλ. 

 

Νεκνκέλε ἀζιίσο, ηήλ δσήλ ἠκῶλ πάζαλ ἡ ηῆο θαθίαο θνξᾶ, εἰο βάζε 

ἀζπκίαο, ἠκῶλ ηάο δηαλνίαο, κεζηζηᾶ βηαηόηαηα, ζύ νὔλ ἠκᾶο ἐμεινῦ, 

ηνηαύηεο ηπξαλλίδνο. 

 

Ὡο ιακπξόο ὑπνθήηεο, ηῆο ἐλ Πλεύκαηη ζείσ ἐιεπζεξίαο ςπρῶλ, παζῶλ 

ηῶλ ἀθαζέθησλ, θαί πόλσλ ἀλεθέζησλ, ἐιεπζέξσζνλ ἅπαληαο 

Ἱεξνκάξηπο Χξηζηνῦ, ηνύο ζέ παξαθαινῦληαο. 

                                         

                                        Θενηνθίνλ 
Νάκα ζεῖνλ κνί βιύζνλ, ραξηηόβξπηε θξήλε ζενπξγηθῶλ δσξεῶλ, 

δξνζίδνλ ηήλ ςπρήλ κνπ, ηήλ θαηαθιεγνκέλελ, ηῆο θαθίαο ηνῖο 

ἀλζξαμηλ, ἴλα ὑκλῶ ζέ ἀεί, Ὑπεξδεδνμαζκέλε. 

                          

                                    Ὠδή ἡ’. Τόλ Βαζηιέα. 

Γλώκε εὐζεῖο, ἐλ ἀιεζεῖ κεηαλνία, πνιηηεύεπζζαη ἰθάλσζνλ πακκάθαξ, 

ὡο Ἱεξνκάξηπο, ηνύο ζέ ὑκλνινγνῦληαο. 
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ιεπζεξίαλ, ηῆο ἐλ ἠκίλ ἁκαξηίαο, θαί ἁπάιιαμηλ πάζεο θαθνπξαγίαο, 

πξέζβεπε δνζῆλαη, ηνῖο ζέ ὑκλνινγνύζη. 

 

 

Ρύζαη κέ γιώζζεο, δνιηνηξόπσλ ἀλζξώπσλ, θαί ζηελώζεσλ 

παληνδαπῶλ ἐλ βίσ, ἴλα ζέ γεξαίξσ, ζνθέ Ἱεξνκάξηπο. 

 

                                          Θενηνθίνλ 
Ἀγγέισλ δόμα, ὤ Ὑπεξέλδνμε Κόξε, ἀδνμίαο κέ παζῶλ ηῶλ 

ἀθαζάξησλ, θάζαξνλ ηνῖο ξείζξνηο, ηῆο ζῆο ἀγαζσζύλεο. 

                           Ὠδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

σκάησλ ἀξξώζηηαο, θαί ςπρῶλ ηά βάξε, ηή δεδνκέλε ζνί ράξηηη 

ζθέδαζνλ, ηῶλ ηήλ ζήλ θιῆζηλ θσλνύλησλ ὤ ιεπζέξηε. 

 

Ἰιέσζαη πακκάθαξ, ηνῖο ζνί πξνζηνύζη, ηόλ ἀγαζόλ θαί θηιάλζξσπνλ 

Κύξηνλ, ὡο ἄλ ηῆο ηνῦηνλ ρξεζηόηεηνο ἀπνιαύζσκελ. 

 

Μή παύζε ἐπνπηεύσλ, θαί θξνπξῶλ θαί ζθέπσλ, θαί ηῶλ ἐλ βίσ δεηλῶλ 

ἑμαηξνύκελνο, ηνύο ζέ ζεξκόλ ἀληηιήπηνξα εὐκνηξήζαληαο. 

 

ξκαῖο ἀθαηαζρέηνηο, πξόο ηήλ ἁκαξηίαλ, θαηνιηζζήζαο Θενῦ 

ἀπεκάθξπλα, ἀιιά ζύ κέ παλεύθεκε ἐπαλαγαγε. 

                                    

                                         Θενηνθίνλ 
Ὑπεξθσηε ιπρλία, ηνῦ ἀδύηνπ θέγγνπο, ηήλ ζθνηηζζεῖζαλ ςπρήλ κνπ 

θαηαύγαζνλ, ὅπσο θσηί ηνῦ Κπξίνπ Κόξε πνξεύζσκαη. 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ. Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ εξαθίκ, 

ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ ηήλ ὄλησο Θενηόθνλ ζέ 

κεγαιύλνκελ. 

 

Σῆο ἐιεπζεξίαο ηῆο ἐλ Χξηζηῷ, ηνῖο δεδνπισκέλνηο, ρξεκαηίζαο 

κπζηαγσγόο, θιεξνλόκνο ὤθζεο, ηῶλ ηῆο ἐιεπζέξαο, ἀζιήζαο 

ιεπζέξηε ὡο ἀζώκαηνο. 
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Πλεύκαηνο ἁγίνπ ἀπό παηδόο, πιήξεο ρξεκαηίζαο, ιεπζέξηε ἱεξέ, ηῆο 

ἐιεπζεξίαο, ηῆο ἐλ Χξηζηῷ ἐθθάλησξ, ηνῖο δνπισζείζηλ ὤθζεο, θζόλσ 

ηνῦ ὄθεσο. 

 

Ἄλζνο ηῆο Ἀλζίαο ηῆο εὐθιενῦο, παλεύνζκνλ ὤθζεο, γεσξγία ἠζῶλ 

ζεκλῶλ, θαί ηνῦ Ἀληθήηνπ, ηνῦ ἱεξνῦ θπηεία, θαξπνθνξήζαο Πάηεξ, ηά 

ὑπέξ ἔλλνηαλ. 

 

Χαίξνηο θθιεζίαο βάζηο ζηεξξά, θαί παζῶλ Κπξίνπ, ἀθνκνίσκα θαί 

εἰθώλ, ραίξνηο ὁ βξαβεύσλ, δεηλῶλ ἐιεπζεξίαλ, ηνῖο ζέ παξαθαινύζηλ ὤ 

ιεπζέξηε. 

Ἄκσκνλ ζπζίαλ θαί κπζηηθήλ, ζύσλ ηῷ σηήξη, ὥζπεξ ζεῖνο ἱεξνπξγόο, 

Αὐηῶ πξνζελέρζεο, θαζάπεξ ἱεξεῖνλ, λνκίκσο ἐλαζιήζαο, ὤ ιεπζέξηε. 

 

Ἤλεγθαο βαζάλνπο ηάο ραιεπᾶο, ἐλ ηή ζή ἀζιήζεη, δί’ ἀγάπελ ηνῦ 

Ἰεζνῦ, ὅζελ ηάο ὀδύλαο, ἠκῶλ ἀεί θνπθίδεηο, ηή ζῆ ἐπηζηαζία ὡο 

ἱεξώηαηνο. 

 

Φύιαηηε ἀηξώηνπο ηαῖο ζαῖο εὐραῖο, ἐθ παληόο ζθαλδάινπ, θαί ἁπάζεο 

ἐπηβνπιῆο, ηνῦ δεηλνῦ Βειίαξ, θαί λόζσλ θαί θηλδύλσλ, ηνύο ζέ 

ὑκλνινγνῦληαο ὤ ιεπζέξηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο 

ηό ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

Τό Τξηζάγηνλ… 

Καί ηό Ἀπνιπηίθηνλ ηνῦ Ἁγίνπ. Ἦρνο Πι. Α’. 

Ἱεξέσλ πνδήξεη θαηαθνζκνύκελνο, θαί αἱκάησλ ηνῖο ξείζξνηο 

ἐπηζηαδόκελνο, ηῷ Γεζπόηε ζνπ Χξηζηῷ Μάθαξ ἀλέδξακεο, ιεπζέξηε 

ζνθέ, θαζαηξέηα ηνῦ ζαηᾶλ. Γηό κή παύζε πξεζβεύσλ, ὑπέξ ηῶλ πίζηεη 

ηηκώλησλ ηήλ καθαξίαλ ζνπ Ἄζιεζηλ. 



[104] 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

\ 

Ἦρνο β’. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάζεο ἐπεξείαο θαί ὀξγῆο, βιάβεο θαί παληνίαο ἀλάγθεο, θαί 

πεξηζηάζεσο, πάληαο ἐιεπζέξσζνλ, Ἱεξνκάξηπο Χξηζηνῦ, ιεπζέξηε 

ἔλδνμε, ηνύο ἑμαηηνπκέλνπο, ηήλ ζεξκήλ ἀληίιεςηλ, ηῆο πξνζηαζίαο ζνπ 

ζύ γάξ βνεζόο ξζνδόμνηο, θαί ηνῖο θηλδπλεύνπζη ξύζηεο, πξόο Θενῦ 

ἐδόζεο Ἱεξώηαηε. 

 

Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη ἠκᾶο, 

ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ κέ 

ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

Γίζηηρνλ: 

Παζῶλ παληνίσλ ἐιεύζεξνλ κέ δεῖμνλ Γεξάζηκνλ πακκάθαξ ζνί πξνζηόληα. 

 


