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23 Γεθεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίσλ 10 

ΜΑΡΣΤΡΧΝ Κξήηεο, Γξ. Υαξ. Μπνύζηα  
 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηφ Θεφο Κχξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Οἱ ἐλ ηῇ Κξήηῃ πακθαέζηαηνη ιχρλνη, ηῆο θσηαπγείαο ηνῦ 

Φξηζηνῦ νἱ ἀθηῖζη, ππξζεχνληεο ηὴλ ζχκπαζαλ ἀλδξείᾳ πνιιῇ, 

Μάξηπξεο Γεθάξηζκνη, ηῶλ παζῶλ ηὴλ ὁκίριελ, ἀθ’ ἡκῶλ δηψμαηε, 

θαὶ εἰξήλελ θαη’ ἄκθσ, ηνῖο θαηαθεχγνπζηλ κῶλ ηαῖο ιηηαῖο, 

ζεκεηνθφξνη, γελλαῖνη βξαβεχζαηε. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηφθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥχζαην ἐθ 

ηνζνχησλ θηλδχλσλ; Τίο δὲ δηεθχιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνχινπο ζψδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα, ὁ Καλψλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Δέκα Μαρτύρων αἰτοῦμαι 

πρεσβείαις. Χ. Μ. Μ.  

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

Γνρεῖα ηνῦ Πλεχκαηνο δηαπγῆ, θσζηῆξεο ηῆο Κξήηεο, Γέθα 

Μάξηπξεο ζαπκαζηνί, ἡκῶλ ηὰο δεήζεηο ὡο Κπξίῳ, λῦλ παξεζηῶηεο 

ἐλ πφιῳ πξνζδέμαζζε. 

 

μ ὕςνπο Γεθάξηζκνη ζπκπαζῶο, Κπξίνπ ὁπιῖηαη, ἐπηβιέςαηε 

θαὶ ηαρχ, παξέρεηε πάληνηε εἰξήλελ, ςπρῆο ηνῖο πφζῳ κῖλ 

πξνζπειάδνπζη. 
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Κνηλνῖο κειῳδήκαζηλ ηνὺο κῶλ, ηηκῶληεο θακάηνπο, Γέθα 

πάληηκνη Ἀζιεηαί, βνῶκελ· κῶλ ηαῖο ἱθεζίαηο, πηζηνῖο θαη’ ἄκθσ 

γείαλ δσξήζαζζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπείξαλδξε Μῆηεξ ηνῦ Λπηξσηνῦ, δεηλῶο ζπλερνχζεο, ῥῦζαη 

ζιίςεσο ηνὺο πηζηῶο, ὡο νἶθνλ θσηφιακπξνλ Κπξίνπ, Σὲ 

ἀλπκλνῦληαο ἑθάζηνηε Γέζπνηλα. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Μὴ ἐιιίπῃο πξεζβεχεηλ, πὲξ ἡκῶλ Δὔπνξε, ζὺλ ηῷ 

Βαζηιείδῃ ηῷ ζείῳ, θαὶ Ἀγαζφπνδη, ὡο ἂλ γεξαίξσ ἀεί, ηὴλ 

θσηνθφξνλ ζνπ κλήκελ, θαὶ ηὴλ ηῶλ ζπλάζισλ ζνπ, ἄξηζηνλ 

ἔλζηαζηλ. 

 

Ἀζιεηὰ Σαηνξλῖλε, θαὶ Εσηηθὲ πάλζνθε, ζὺλ ηῷ Θενδνχιῳ ηῷ 

ζείῳ, θαὶ ηῷ πακκάθαξη, Πνκπίῳ θάξαλ ζπλζιᾶλ, ηνῦ καηλνκέλνπ 

ὡο ηαχξνπ, κηζνθάινπ δαίκνλνο, κὲ ἀμηψζαηε. 

 

Ῥῦζαη πάληαο ιηηαῖο ζνπ ηαῖο ζσζηηθαῖο Ἅγηε, Δληθηαλὲ ηνὺο 

ηηκῶληαο, ζνῦ ηὸ καξηχξηνλ, θαὶ ηῶλ ζπλάζισλ ηῶλ ζῶλ, 

ἀλεπθεκνῦληαο ηνὺο πφλνπο, ἐλ ὀδχλαηο ἄλεζηλ, ηνχηνηο 

δσξνχκελνο. 

Θενηνθίνλ. 

Τὸλ Θεὸλ θαὶ Σσηῆξα Φξηζηηαλῶλ ηέμαζα, ηὸλ ηὰο ἁκαξηίαο 

ηνῦ θφζκνπ, αἴξνληα Γέζπνηλα, ηὰο ἀιγεδφλαο ἡκῶλ, ηαῖο πξὸο 

Υἱφλ Σνπ πξεζβείαηο, θνχθηζνλ ἰάηεηξα, πάλησλ ἀλάξγπξε. 

 

Γηάζσζνλ, Γεθὰο Μαξηχξσλ ἐλ Κξήηῃ ἀλδξεηνθξφλσο, ηῆο 

ἀζιήζεσο ἀηξαπνὺο ἡ πίζηεη ὁδεχζαζα, ἀπὸ θηλδχλσλ θαὶ βιάβεο 

ἡκᾶο ηαρέσο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλχκλεηε Θενηφθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζψκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβείαο κῶλ Δάξεζε Γειάζηε, Δληθηαλὲ Θεφδνπιε θαὶ 

Πφκπηε, Ἀγαζφπνπο πάληνηε, Σαηνξλῖλε ἔλδνμε Δὔπνξε, θαὶ 

Βαζηιείδῃ ζὺλ ηῷ Εσηηθῷ, ἐλ βίνπ ηνῖο θιχδσζηλ αἰηνχκεζα. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὕδσξ ἄυινλ βιχζαηε, εθξνζχλεο ζείαο ζβελλῦνλ θιφγσζηλ, 

ηῶλ παζῶλ ἡκῶλ Γεθάξηζκνη, Ἀζιεηαὶ ηῆο Κξήηεο θαιισπίζκαηα. 

 

Ῥείζξνηο κάθαξ Γειάζηε, θαὶ γελλαῖε Μάξηπο Φξηζηνῦ 

Δάξεζηε, ζετθῆο ἡκᾶο ρξεζηφηεηνο, ηνὺο κῖλ πξνζπίπηνληαο 

δξνζίζαηε. 

 

Ὡο ιακπηὴξ δεθαπχξζεπηνο, θαὶ πιεηὰο Γεθάξηζκνη 

νξαλφθσηνο, Ἀζιεηαὶ πηζηνὺο θσηίζαηε, ἐλ λπθηὶ δνθψδεη ηνὺο 

θαζεχδνληαο. 

Θενηνθίνλ. 

Νηθεηὰο ἐλ ηνῖο ζθάκκαζη, δεῖμνλ Θενηφθε ηνῦ βίνπ ἅπαληαο, 

ειαβῶο Σε καθαξίδνληαο, θαὶ ἐπηδεηνῦληαο ηὰο πξεζβείαο Σνπ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἄζινπο ηνὺο κῶλ, νὕζπεξ ἔηιεηε γεξαίξνληεο, θαη’ ἀπίζησλ 

Γέθα Μάξηπξεο Φξηζηνῦ, ηὰο ζεξκὰο κῶλ ιηηὰο ἀπεθδερφκεζα. 

 

Ἵλα κπζηηθῶο, ἀλπκλῶ κᾶο Θεφδνπιε, Σαηνξλῖλε Ἀγαζφπνπο 

Εσηηθέ, θαὶ Γειάζηε ἰζρχλ κνη δφηε ἄλσζελ. 

 

Τφκῳ ἱεξῷ, ηῆο δσῆο ἡκᾶο ἐγγξάςαηε, Βαζηιείδῃ κάθαξ 

Δληθηα-λέ, θαὶ Δάξεζηε κῖλ ἀεὶ ηνῖο ζπεχδνπζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄκβξηζνλ ἡκῖλ, ηνῦ Υἱνῦ Σνπ κέγα ἔιενο, ἵλα κέιπσκελ 

ᾠδαῖο Σὴλ ἀξσγήλ, ζπκπαζείαο ζηεινγξάθεκα Παληάλαζζα. 
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ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

θέξπνληνο, πακβεβήινπ ὄθεσο, ηῆο θαθίαο ῥχζαζζέ κε 

θσζηῆξεο, ηῆο Κξήηεο ζεῖνη Δάξεζηε κάθαξ, ζεφθξνλ Δὔπνξε 

ζῶθξνλ Γειάζηε, θαὶ Πφκπηε ηαῖο πξὸο Φξηζηφλ, ἀζηγήηνηο κῶλ 

παξαθιήζεζη. 

 

Μαλίαο κε, ἀλεηθάζηνπ ζψζαηε, ηνῦ ἀξραίνπ πηεξληζηνῦ 

Ἀγαζφπνπο, ζὺλ Εσηηθῷ, Βαζηιείδῃ Πνκπίῳ, θαὶ Σαηνξλίλῳ 

Θεφδνπιε Δὔπνξε, ζεπηὲ θαὶ Δληθηαλέ, ἵλα ὕκλνηο κᾶο ζηέθσ 

πάληνηε. 

 

Αἰηήζαζζε, θφζκνπ ἀπνιχηξσζηλ, ἐθ δεζκῶλ ηῶλ κεξηκλῶλ ἐλ 

ηῷ βίῳ, ὡο παῤῥεζίαλ θαηέρνληεο πιείζηελ, Φξηζηῷ Γειάζηε 

Πφκπηε Δὔπνηε, ἀιθίθξνλ Δληθηαλέ, Βαζηιείδε θιεηλὲ θαὶ 

Θεφδνπιε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰάζεσλ, θνιπκβήζξαλ ἔδεημε, Σὲ Φξηζηὸο ὁ Σὸο πέξιακπξνο 

Τφθνο, Θενθπῆηνξ ἁγλὴ θαὶ ρεηκάῤῥνπλ, παληνεηδῶλ ἰακάησλ 

ζεφλπκθε, εἰο ὃλ ινπφκελνη δεηλῆο, ἀῤῥσζηίαο ηὸλ ῥχπνλ δηψθνκελ. 

 

Γηάζσζνλ, Γεθὰο Μαξηχξσλ ἐλ Κξήηῃ ἀλδξεηνθξφλσο, ηῆο 

ἀζιήζεσο ἀηξαπνὺο ἡ πίζηεη ὁδεχζαζα, ἀπὸ θηλδχλσλ θαὶ βιάβεο 

ἡκᾶο ηαρέσο. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζψπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ νπ. 

Τῆο Κξήηεο ιχρλνη Γεθάξηζκνη πάκθσηνη, νἱ καξηπξίνπ 

βνιίζηλ ἐθιάκςαληεο, ἡκῶλ ηὴλ ζθνηείαλ δηψμαηε, ηαῖο κεηέξαηο 

πξεζβείαηο πξὸο Κχξηνλ, δεφκεζα δῆκε πέξηηκε. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος. 

Δαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. θα΄ 12-16). 
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Δἶπελ ὁ Κχξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πξνζέρεηε ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξψπσλ· ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ’ κᾶο ηὰο ρεῖξαο αηῶλ θαὶ δηψμνπζη, 

παξαδηδφληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ βαζηιεῖο 

θαὶ ἡγεκφλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλφκαηφο κνπ. Ἀπνβήζεηαη δὲ κῖλ εἰο 

καξηχξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηὰο θαξδίαο κῶλ κὴ πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη· ἐγὼ γὰξ δψζσ κῖλ ζηφκα θαὶ ζνθίαλ, ᾗ ν 

δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ, νδὲ ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη κῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ πὸ γνλέσλ θαὶ ἀδειθῶλ θαὶ θίισλ θαὶ 

ζαλαηψζνπζηλ ἐμ κῶλ θαὶ ἔζεζζε κηζνχκελνη πὸ πάλησλ δηὰ ηὸ 

ὄλνκά κνπ θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο κῶλ ν κὴ ἀπφιεηαη. λ ηῇ 

πνκνλῇ κῶλ θηήζαζζε ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηῶλ Ἀζινθφξσλ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηφθνπ... 

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

με, ὁ Θεός... 

Ὅκηιε Γεθάξηζκε, ηῶλ ἐλ ηῇ Κξήηῃ Μαξηχξσλ, Εσηηθὲ 

Θεφδνπιε, Ἀγαζφπνπο Δὔπνξε παλανίδηκε, εζηαιὲο Πφκπηε, 

Σαηνξλῖλε κάθαξ, Βαζηιείδε ζενθφξεηε, ζεπηὲ Δάξεζηε, Δληθηαλὲ 

θαὶ Γειάζηε, πξνζηάηαη θαὶ ἀθέζηνξεο, πέιεηε πηζηῶλ ἐλ ηαῖο 

ζιίςεζηλ· ὅζελ δπζσπνῦκελ, κᾶο· κὴ δηαιίπεηε ἡκῖλ, Φξηζηῷ 

πξεζβεχνληεο πάληνηε, ράξηλ πέκςαη ἄθζνλνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Πιεξσηὴλ ηῶλ Ἁγίσλ ἐληνιῶλ θαὶ ἐξγάηελ κε ἀλαδείμαηε, ὡο 

ἂλ ηῆο Βαζηιείαο, ηῆο ἄλσ θιεξνλφκνο, ὁ πνιχηιαο γελήζσκαη, ηῆο 

Κξήηεο παλεπζζελεῖο, Φξηζηνῦ ὁπιῖηαη Γέθα. 

 

Ῥψκελ δίδνζζε ζείαλ θαη’ ἐρζξῶλ ἀνξάησλ ἡκῖλ Δάξεζηε, 

ζεφθξνλ Σαηνξλῖλε, Θεφδνπιε θσζθφξε, Εσηηθέ ηε Γειάζηε, θαὶ 

Βαζηιείδε ζηεῤῥέ, Κπξίνπ ζηξαηηῶηαη. 

 

Δζηαιῶο Ἀζινθφξσλ ηῆο Γεθάδνο Μαξηχξσλ ηὰ 

θαηνξζψκαηα, γεξαίξσλ ἀλαθξάδσλ· Κπξίνπ ζηξαηειάηαη, ηαῖο 

κῶλ θαηαηάμαηε, θἀκὲ ἁγίαηο ιηηαῖο, εἰο νξαλῶλ ζηξαηείαλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Σπλνρῆο ηῶλ ἐθφδσλ ηνῦ ἐρζξνῦ Θενηφθε ἡκᾶο ἐθιχηξσζαη, 

ηνὺο πίζηεη ἐθδεηνῦληαο, ηὰο ζείαο Σνπ πξεζβείαο, πξὸο Ὃλ ἔηεθεο 

Κχξηνλ, Θεὸλ θαὶ Πιάζηελ ἡκῶλ, πεξεπινγεκέλε. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Βπζνῦ ἁγλνίαο, ἐθ δνθεξᾶο ζνὺο ἱθέηαο, ἐμαγάγεηε Ἅγηνη 

Γέθα, ηνὺο κῶλ αρέλνο, ηνκὴλ ἀλεπθεκνῦληαο. 

 

Ἔξγνηο ἀκέκπηνηο, εαξεζηεῖλ ηῷ Κπξίῳ, ἐληζρχζαηε 

Μάξηπξεο Γέθα, ηνὺο ἐθδερνκέλνπο, κῶλ ηὰο ἱθεζίαο. 

 

Ἰδνὺ πξνζπίπησ, κῖλ αἰηνχκελνο ράξηλ, ηὴλ κῶλ 

θαιιηκάξηπξεο Γέθα, Κξήηε ζενθφξνη, ζεκλνὶ θαὶ ζηεθαλῖηαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀγαιιηᾶηαη, ηῶλ εζεβῶλ ἡ ρνξεία, Σὲ πξνζηάηηλ θαηέρνπζα 

ζείαλ, ἐλ ηνῦ βίνπ δάιαηο, ἁγλὴ Θενθπῆηνξ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Σαξθίνπ ἀιγεδφλαο, παχζαηε πξεζβείαηο, κῶλ Θεφδνπιε 

Πφκπηε Δὔπνξε, ζὺλ Εσηηθῷ Βαζηιείδῃ θαὶ Ἀγαζφπνδη. 

 

Φαξίησλ πιήζαηέ κε, ζείσλ Σαηνξλῖλε, ζὺλ Γειαζίῳ 

Δάξεζηε πάληηκε, θαὶ ηῆο Δλίθεο ἐπψλπκε ηξηζκαθάξηζηε. 

 

Μὴ παχζαζζε θξνπξνῦληεο, ηνὺο κῶλ ηνὺο ηάθνπο, 

ἀζπαδνκέλνπο Γεθάξηζκνη Μάξηπξεο, ηνὺο ἐλ Γνξηχλῃ θεηκέλνπο 

ζενεηδέζηαηνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαξηχξσλ παλαξίζησλ, θιέτζκα Παξζέλε, θαὶ παλεπῶδεο ηνῦ 

θφζκνπ ζπκίακα, κή κε παξίδῃο ἐλ ὥξᾳ θξηθηῇ ηῆο Κξίζεσο. 
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Ἄμηφλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηφθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακψκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζφξσο Θεφλ Λφγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηφθνλ Σέ κεγαιχλνκελ. 

 

Φαίξεηε ἀιθίθξνλεο Ἀζιεηαί, νἱ ηνκὴλ αρέλνο, πνκείλαληεο 

ζζελαξῶο, ἐλ ηῇ λήζῳ Κξήηῃ, δηὰ Φξηζηνῦ ηὴλ πίζηηλ, Γεθάξηζκνη 

θσζηῆξεο, ἀεηθεγγέζηαηνη. 

 

Φαίξεηε Γειάζηε Εσηηθέ, Σαηνξλῖλε κάθαξ, εζηαιὲο 

Δληθηαλέ, ζὺλ ηῷ Βαζηιείδῃ, Πνκπίῳ Δαξέζηῳ, Δπφξῳ 

Θενδνχιῳ, θαὶ Ἀγαζφπνδη. 

 

Ῥχζαζζε ἐθ ιχκεο ηνῦ πνλεξνῦ, ηνὺο κᾶο ηηκῶληαο, πάζεο 

βιάβεο ηε θαὶ ὀξγῆο, δῆκε Ἀζινθφξσλ, Γεθάξηζκε ηῷ ὄληη, νἱ ἐλ ηῇ 

λήζῳ Κξήηῃ, ζηέθε δεμάκελνη. 

 

Τνὺο κῶλ ηνὺο ηάθνπο παλεπιαβῶο, πξνζθπλνῦληαο Γέθα, 

παλανίδηκνη Ἀζιεηαί, ῥχζαζζε θηλδχλσλ, θαὶ ηῆο δσῆο ηῆο ἄλσ, 

κῶλ ηαῖο ἱθεζίαηο, θαηαμηψζαηε. 

 

Φαίξνηο δῆκε πάληηκε θαὶ ζεπηέ, Ἀζιεηῶλ Κπξίνπ, δέλδξα 

ζχγθαξπα ἀξεηῶλ, θαὶ ἀλδξείαο πιείζηεο, Γεθάξηζκνη ἀζηέξεο, νἰ 

θξπθησξνῦληεο πάληαο, ζείνηο ππξζεχκαζη. 

 

Σηχινη ἀδηάζεηζηνη ηῆο Φξηζηνῦ, θθιεζίαο Γέθα, 

Ἀζινθφξνη ηὰο θεθαιάο, ζπάζαηο παξαλφκσλ, ἐθχςαηε ἀζκέλσο, 

θαὶ ὤθζεηε Μαξηχξσλ, ζείσλ ἀθξφηεηεο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηφισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηφθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηφ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

 



[176] 

 

Σό Σξηζάγηνλ… 

θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κχξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαχηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπφηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα. 

Κχξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθφδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιχηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ 

εἶ Θεφο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαφο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ. 

Τῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πχιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηφθε, 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. 

Γῆκε, παλαξίζησλ Ἀζιεηῶλ, Μάξηπξεο Γεθάξηζκνη ζεῖνη, νἱ 

ἐλ ηῇ Κξήηῃ ιακπξῶο, καξηπξίνπ ζηέθαλνλ, ἀλαδεζάκελνη, ἐθ 

ρεηξῶλ ηνῦ παληάλαθηνο, Φξηζηνῦ δπζσπεῖηε, πάληνηε δεφκεζα, 

ιπηξνῦζζαη ζιίςεσλ, πφλσλ, θαὶ παζῶλ δπζθνξήησλ, ηνὺο 

ἀλεπθεκνῦληαο ἐθζχκσο, ἄζιεζηλ κῶλ ηὴλ παλζεβάζκηνλ. 

 

Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνχισλ Σνπ, θαὶ 

ιχηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θχιαμφλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


