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27 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ ΘΑΛΥΛ ΞΑΟΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΔΗΠ 
ΡΝΛ ΑΓΗΝΛ ΘΑΗ ΔΛΓΝΜΝΛ ΑΞΝΠΡΝΙΝΛ ΡΝ 

ΣΟΗΠΡΝ ΞΟΥΡΝΚΑΟΡΟΑ ΘΑΗ 
ΑΟΣΗΓΗΑΘΝΛΝΛ  

Π Ρ Δ Φ Α Λ Ν Λ 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ 

Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

Ταλμόρ 142 Κύξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ….  

Δίηα ην, Θεόο Κύξηνο, θαη ην ηξνπάξηνλ Ήρνο Γ’. 

Ν τυθείρ εν ηυ Πηαςπώ. 

Σνλ Πξσηνκάξηπξα Υξηζηνύ δεύηε πάληεο, νη ζπλερόκελνη 
δεηλαίο αζζελείαηο, αλεπθεκνύληεο θξάμσκελ εθ βάζνπο 
ςπρήο, ηέθαλε Απόζηνιε, Αξρεγέ Γηαθόλσλ, πάζεο εκάο 
ιύηξσζαη, ζιίςεώο ηε θαη λόζνπ, ζαηο παληέξνηο θαη ζεξκαίο 

ιηηαίο, ηνπο κεηά πόζνπ αεί επθεκνύληάο ζε. 

Γόξα, Θαι νύν Θεοηόκιον. Νς ζιυπήζομεν… 

Ν Λ’ταλμορ Διέεζνλ κε ν Θεόο….  

Καη ν θαλώλ, έρσλ Αθξνζηηρίδα ελ ηνηο Θενηνθίνηο 

«εξαθείκ». 

Υδή Α’. Ήσορ Ξλ. Γ’. γπάν διοδεύζαρ. 

Φξόλεκα ην πξάνλ θαη ηιαξόλ, θέξσλ ηνπ σηήξνο, 
Πξσηνκάξηπο ν ζαπκαζηόο, είιεθελ αζιήζεσο ην ζηέθνο, 

ιίζσλ βνιάο ππνζηάο ηιαξόηεηη. 

 

ηέθαλε Μαθάξηε, σο ην πξηλ, ηνπο ιηζάδνληάο ζε, 
ζπλερώξεζαο Αζιεηά, νύησ ησ ζσ δνύισ ησλ πηαηζκάησλ, 

ιηηαίο ζνπ ζείαηο ηελ ιύζηλ κνη δώξεζαη. 
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Ωο εθιήζεο, ηέθαλε, αιεζώο, πξνο επηθνπξίαλ, Απνζηόισλ 
ηνπ Ιεζνύ, νύησ ηελ ζεξκήλ ζνπ πξνζηαζίαλ, ησ ηαπεηλώ 

ζνπ νηθέηε ρνξήγεζνλ. 

Θεοηόκιον. 

νπ θελνύηαη, Άρξαληε, ηε γαζηξί, Θεόο ν ηνπο θόιπνπο, κε 
θελώζαο ηνπο Παηξηθνύο. Σνύηνλ νύλ δπζώπεη ζσηεξίαο, 

θαηαμηώζαη ηνπο πίζηεη ηηκώληάο ζε. 

 

Υδή Γ’. Πύ ει ηο ζηεπέυμα. 

Παξζέλνο ππήξμαο ζπ, θαη ηνπ σηήξνο πηζηόο Γηάθνλνο˙ δην 

θακέ, ηέθαλε Πακκάθαξ, παξζελεύεηλ ελίζρπζνλ. 

 

Πέπησθα ν δείιαηνο, εηο ακαξηίαο εζράηελ ράξπβδηλ˙ δην πξνο 

ζε, ηέθαλε, ξπζζήλαη, θαηαθεύγσ δεόκελνο. 

 

Φώηηζνλ, ώ ηέθαλε, ηελ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ ζνπ δένκαη, 

ζείσ θσηί, θαη παζώλ ηνλ δόθνλ, ζαηο πξεζβείαηο απέιαζνλ. 

Θεοηόκιον. 

Έθεξεο Παλύκλεηε, ηνλ αγεώξγεηνλ άζηαρπλ, ελ ζε γαζηξί, 

ηξέθνληα θαξδίαο, ησλ πηζηώο αλπκλνύλησλ ζε. 

Υδή Γ’. Διζακήκοα Θύπιε. 

Ωο εδείρζεο ν πξόβνινο, Μάθαξ ηεο αζιήζεσο θηείλαο 
Σύξαλλνλ, νύησ ηέθαλε πνιέκεζνλ, ηα δεηλά κνπ πάζε 

ηθεηεύσ ζε. 
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Ωο αζηήξ ιακπξόο, ηέθαλε, ηε Υξηζηνύ Γελλήζεη ζπ 
ζπλεμέιακςαο˙ ηελ ςπρήλ κνπ νύλ ηνηο πηαίζκαζη, 

ζθνηηζζείζαλ, Μάθαξ θσηαγώγεζνλ. 

 

Ωο Δβξαίσλ εκαύξσζαο, πάζαλ ηελ δπζζέβεηαλ, Μάθαξ 
ηέθαλε, νύησ δένκαη ηελ έθνδνλ, ησλ αηξεηηδόλησλ 

θαηαπξάϋλνλ. 

Θεοηόκιον. 

Ρύζαη, Κόξε Παλάζπηιε, ε αλεξκελεύησο Θεόλ θπήζαζα, από 

πάζεο πεξηζηάζεσο, λόζσλ θαη θηλδύλσλ ηνλ νηθέηελ ζνπ. 

 

Υδή Δ’. Φώηιζον ημάρ. 

Πξάμεσο, Υξηζηέ, κηαηθόλνπ εκάο θύιαηηε, ακεηόρνπο θαη 

αμίσζνλ, ηεο θιεξνπρίαο ηνπ Πξσηάζινπ ηνπο πκλνύληάο ζε.  

 

Πξέζβεπε Υξηζηώ, ησ σηήξα, Μάθαξ ηέθαλε, λόζσλ θαη 
θηλδύλσλ εκάο ηνπο δνύινπο ζνπ, απαιιαγήλαη νζεκέξαη 

δενκέλνπο ζνπ. 

 

Πξώηαζιε Υξηζηνύ, σο εγίαζαο ηα πέξαηα, αίκαζηλ αγίνηο ζνπ 

νύησ δένκαη, ηνπο ζε ηηκώληαο ηαηο πξεζβείαηο ζνπ αγίαζνλ. 

Θεοηόκιον. 

Άρξαληε Αγλή, παξζελίαο ην θεηκήιηνλ, νύζα πάληαο ηαηο 

πξεζβείαηο ζνπ, ηνπο ζε ηηκώληαο παξζελεύεηλ ελδπλάκσζνλ. 

Υδή ΠΡ’. Άβςζζορ αμαπηιών. 

Πξάνλ, Μάθαξ, ηνλ Κξηηήλ, θαη επΐιαηνλ γελέζζαη, δπζώπεη ελ 
ηε κειινύζε Κξίζεη, ηιαξώ ηε ησ βιέκκαηη, επηδείλ θαη επ’ εκέ, 
όηαλ ζειήζε κνπ εξεπλήζαη, ιόγνπο θαη πξάμεηο θαη ελλνίαο 

ηε. 
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Φώο δερζείο ελ ηε ςπρή, θαη ζνθία θνζκεζείο Οπξαλία, 
πάληαο εκάο δπζώπεη, ηιαξώηαηε ηέθαλε, εηξελεύεηλ θαη 
δεηλώλ, λόζσλ ξπζζήλαη ηνπο ζε ηηκώληαο, θαη θσηηζζήλαη 

ηελ δηάλνηαλ. 

 

Νέθεζηλ ακαξηηώλ, θαη νκίριε ζπζρεζείο ησλ πηαηζκάησλ, θαη 
ησλ παζώλ ησ δόθσ, θαηαιπθζείο ηελ δηάλνηαλ, πξάμεηο 
όλησο κνρζεξάο ήδε εηέιεζα˙ άιι’ ώ Μάθαξ ηέθαλε, ξύζαί 

κε πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Θεοηόκιον. 

Φξίηησλ ν δείιαηνο εγώ, ηελ δεπηέξαλ ηνπ Υξηζηνύ 
παξνπζίαλ, θαη δεδνηθώο ηελ θξίζηλ, ηνπ Κξηηνύ ηελ 
αδέθαζηνλ, επί ζνη ηνπο νθζαικνύο έρσλ, Παξζέλε, ζώζόλ κε 

ζώζνλ, θξάδσ εύζπιαγρλε. 

 

Γηάζσδε ηαηο εππξνζδέθηνηο πξεζβείαηο ζνπ, Πξσηνκάξηπο, 
από παληνίσλ θηλδύλσλ θαη ζιίςεσλ, ηνπο γεξαίξνληαο ηελ 

αγίαλ ζνπ Μλήκελ. 

Καη Θενηόθηνλ. Άρξαληε… 

είηα ην Θονηάκιον Ήσορ Β’. 

Απόζηνιε Υξηζηνύ, Αξρεγέ Γηαθόλσλ, Πξσηνκάξηπο ζνθέ ησλ 
Μαξηύξσλ ην βάζξνλ, ν Κόζκνπ ηα πέξαηα αγηάζαο ζνηο 
αίκαζη, θαη ηνηο ζαύκαζη ςπράο αλζξώπσλ θσηίζαο, ξύζαη 
παληνδαπώλ θαθώζεσλ, ηνπο ηηκώληάο ζε, Παλεύθεκε 

ηέθαλε. 

Καη επζύο ην Πξνθείκελνλ. Ήρνο Γ’.  

Δηο πάζαλ ηελ γελ εμήιζε ν θζόγγνο απηνύ, θαη εηο ηα πέξαηα 
ηεο νηθνπκέλεο ηα ξήκαηα απηνύ. ηίρνο. Οη Οπξαλνί 
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δηεγνύληαη δόμαλ Θενύ, πνίεζηλ δε ρεηξώλ απηνύ αλαγγέιιεη 

ην ζηεξέσκα. 

Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Μαηζαίνλ (ΚΑ’. 33 -42) 

Δίπελ ν Κύξηνο ηελ παξαβνιήλ ηαύηελ˙ Άλζξσπόο ηηο ήλ 
νηθνδεζπόηεο, όζηηο εθύηεπζελ ακπειώλα, θαη θξαγκόλ απηώ 
πεξηέζεθε, θαη ώξπμελ ελ απηώ ιελόλ˙ θαη σθνδόκεζε 
πύξγνλ, θαη εμέδνην απηόλ γεσξγνίο, θαη απεδήκεζελ. ηε δε 
ήγγηζελ ν  θαηξόο ησλ θαξπώλ, απέζηεηιε ηνπο δνύινπο απηνύ 
πξνο ηνπο γεσξγνύο ιαβείλ ηνπο θαξπνύο απηνύ. Καη ιαβόληεο 
νη γεσξγνί ηνπο δνύινπο απηνύ, νλ κελ έδεηξαλ, νλ δε 
απέθηεηλαλ, νλ δε ειηζνβόιεζαλ. Πάιηλ απέζηεηιελ άιινπο 
δνύινπο πιείνλαο ησλ πξώησλ, θαη επνίεζαλ απηνίο σζαύησο. 
Όζηεξνλ δε απέζηεηιε πξνο απηνύο ηνλ πηόλ απηνύ ιέγσλ˙ 
Δληξαπήζνληαη ηνλ πηόλ κνπ. Οη δε γεσξγνί ηδόληεο ηνλ πηόλ, 
είπνλ ελ εαπηνίο. Ούηνο εζηίλ ν θιεξνλόκνο, δεύηε 
απνθηείλσκελ απηόλ, θαη θαηάζρσκελ ηελ θιεξνλνκίαλ απηνύ. 
Καη ιαβόληεο απηόλ, εμέβαινλ έμσ ηνπ ακπειώλνο, θαη 
απέθηεηλαλ. ηαλ νύλ έιζε ν θύξηνο ηνπ ακπειώλνο, ηί 
πνηήζεη ηνηο γεσξγνίο εθείλνηο; Λέγνπζηλ απηώ˙ Καθνύο θαθώο 
απνιέζεη απηνύο˙ θαη ηνλ ακπειώλα εθδώζεηαη άιινηο 
γεσξγνίο, νίηηλεο απνδώζνπζηλ απηώ ηνπο θαξπνύο ελ ηνηο 
θαηξνίο απηώλ. Λέγεη απηνίο ν Ιεζνύο˙ Οπδέπνηε αλέγλσηε ελ 
ηαηο Γξαθαίο˙ Λίζνλ όλ απεδνθίκαζαλ νη νηθνδνκνύληεο, νύηνο 
εγελήζε εηο θεθαιήλ γσλίαο˙ παξά Κπξίνπ εγέλεην αύηε, θαη 

έζηη ζαπκαζηή ελ νθζαικνίο εκώλ; 

Γόξα. 

Πξσηνκάξηπο ηνπ Υξηζηνύ, ηέθαλε ζείε, πξέζβεπε απηώ 

ειεήζαη, ηνπο ηελ ζελ έλδνμνλ Μλήκελ γεξαίξνληαο. 

Θαι νύν. 

Θενηόθε ε ειπίο ησλ Οξζνδόμσλ, πξέζβεπε Υξηζηώ, 

απαιιάμαη ησλ παζώλ, ηνπο εηο ζε πίζηεη πξνζηξέρνληαο. 

ηίρνο. Διεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο… Καη ην παξόλ 
Πξνζόκνηνλ. 
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Ήσορ Ξλ. Β’. Όλην αποθέμενοι… 

Σνλ βίνλ κνπ άπαληα, ξαζύκσο όισο δηάγσλ, ησ ηέξκαηη 
έθζαζα, απηνύ όισο άθαξπνο, ν θαηάθξηηνο, ησλ θαθώλ 
πξάμεσλ, επηθέξσλ κόλνλ, λύλ θνξηία ηα δπζβάζηαθηα, ά 
Τπεξάγαζε, ησ ζείσ ειέεη ζνπ θαηακέξηζνλ, βξαβεύσλ κνη 
θαηάλπμηλ, θαη επηζηξνθήλ ηελ ζσηήξηνλ, ζείαηο ηνπ 
Πξσηάζινπ, ιηηαίο ηαηο εππξνζδέθηνηο ν Θεόο, όλ εηο 
πξεζβείαλ πξνβάιινκαη, ζπλ ηε Κπεζάζε ζε. 

Υδή Ε’. Ξαίδερ Δβπαίυν… 

Οίθηεηξνλ, Πξώηαζιε, ζνλ δνύινλ, ν Θεόο ηνλ Υξηζηόλ 
αλαθεξύμαο˙ θαη ησ ζείσ θσηί ιακπξύλαο ηελ ςπρήλ κνπ, ηεο 

ζθνηνδίλεο ξύζαί κε, ησλ παζώλ ζαηο ηθεζίαηο. 

 

Ρύζαη, ώ ηέθαλε Πακκάθαξ, ζπλερόκελόλ κε πάζαηο 
θαθνπρίαηο, θαη δεηλαίο ζπκθνξαίο, θαη πάζεζη θηλδύλσλ, ηαηο 

πξνο Θεόλ ηνλ εύζπιαγρλνλ, εππξνζδέθηνηο ζνπ πξεζβείαηο. 

 

Παύζνλ, ώ Πξώηαζιε ηαο λόζνπο, ηπξαλλνύζαο δεηλώο ηνλ 
ζνλ νηθέηελ, θαη κεηάβαιε λύλ, δεηλόηεηα ηελ ηνύησλ, εηο 

επθξνζύλελ άιεθηνλ, ηαηο ζεξκαίο ζνπ ηθεζίαηο. 

Θεοηόκιον. 

Έπαηλνλ γιώζζεο εμ αλάγλνπ, ηε Παλάγλσ ζνη πξνζθέξσ, 
Θενηόθε, ελαγώλ ινγηζκώλ, ξπζζήλαη δπζσπώλ ζε, θαη 

κνιπζκνύ ηνπ ζώκαηνο, ώ ακόιπληε Κπξία. 

Υδή Ζ’. Ρον Βαζιλέα. 

Δθδαπαλώλ ελ θξηθηή ακειεία, ηνλ εκόλ, ώ ηέθαλε, βίνλ, ηε 

ζε θαηαθεύγσ, ελζέξκσ πξνζηαζία. 

 

Σνπο νθζαικνύο κνπ νκβξνηόθνπο λεθέιαο, δείμνλ ηέθαλε, 

πξεζβείαηο ζνπ ζείαηο, όπσο πεηίδσ, ςπρήλ κνπ ηελ απρκώδε. 
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Ηκαξηεθώο ππέξ πάληαο αλζξώπνπο, ζνη πξνζέξρνκαη, ώ 

ηέθαλε, ζώζνλ, ηαηο ζεπηαίο ιηηαίο ζνπ, ίλα ζε καθαξίδσ. 

Θεοηόκιον. 

Ίιεσλ Κόξε, όλ ελ αγθάιαηο βαζηάδεηο, ζπ  απέξγαζαη εκνί ησ 
αζιίσ, θαη ηνύηνλ δπζώπεη, ξπζζήλαί κε πηαηζκάησλ. 

Υδή Θ’. Θςπίυρ Θεοηόκον. 

ηέθαλε ηξηζκάθαξ, Οπξαλνπνιίηα ππέξ εκώλ ησλ ζσλ 

δνύισλ ηθέηεπε, όπσο ξπζζώκελ θηλδύλσλ θαη πεξηζηάζεσλ. 

 

π ησ Οπξαλίσ, ζξόλσ ηνπ σηήξνο, σο παξηζηάκελνο, 
ηέθαλε Πξώηαζιε, ηνπο ζε πκλνύληαο, ιηηαίο ζνπ αεί 

πεξίζσδε. 

 

Πξνζάγσλ ησ Κπξίσ, ύκλνλ εθδπζώπεη, ππέξ νηθέηνπ ηνπ 
ζνπ, Μάθαξ ηέθαλε, όπσο ηεο δόμεο ηεο ζείαο, κέηνρνο 

γέλσκαη. 

Θεοηόκιον. 

Μαξία Θενηόθε, ζε πκλνινγνύκελ, όηη παληνίσλ θηλδύλσλ 
ιπηξνύζαη εκάο, ηαηο κεηξηθαίο πξνο ηνλ Σόθνλ, ηνλ ζνλ 

πξεζβείαηο ζνπ. 

Σν, Άξιον εζηίν… Καη ηα παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

Πξέζβεπε, ώ Πξώηαζιε, ησ Υξηζηώ, ππέξ ησλ ηηκώλησλ ηελ 
αγίαλ ζνπ ενξηήλ˙ όπσο ησλ θηλδύλσλ απαιιαγήο ηπρόληεο, 
άπαληέο ζε ελ πόζσ αεί γεξαίξσκελ. 

 

ηέθαλε Απόζηνιε ηνπ Υξηζηνύ, Πξώηνο Γηαθόλσλ 
αλεδείρζεο, θαη Αζιεηώλ, ε δόμα θαη βάζξνλ, θαη δηθαίσλ 

αθξόηεο˙ δην ηνπο ζε ηηκώληαο ζώδε πξεζβείαηο ζνπ. 
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Ξάζαι ηυν Αγγέλυν…. 

 

 

Ρπιζάγιον. Θαι ηο Ρποπάπιον Ήσορ Γ’. 

Βαζίιεηνλ δηάδεκα εζηέθζε ζε θνξπθή, εμ άζισλ, ώλ 
ππέκεηλαο ππέξ Υξηζηνύ ηνπ Θενύ, Μαξηύξσλ Πξσηόαζιε. π 
γαξ ηελ Ινπδαίσλ απειέγμαο καλίαλ, είδέο ζνπ ηνλ σηήξα, 
ηνπ Παηξόο δεμηόζελ. Απηόλ νύλ εθδπζώπεη αεί ππέξ ησλ 

ςπρώλ εκώλ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήσορ Β’. Όηε εκ ηος ξύλος Πε νεκπόν. 

Ρύζαη ηνπ αζβέζηνπ κε ππξόο, ζθόηνπο εμσηέξνπ θαη άιισλ, 
δεηλώλ θαη ζιίςεσλ, πάζεο αζζελείαο ηε, πάζεο θαθώζεσο, 
ηθεηεύσ ζε ηέθαλε, θαη ηάμνλ κεξίδη, ηνλ απηνθαηάθξηηνλ 
ηνηο παξαπηώκαζη, Μάθαξ, ησλ Αγίσλ ιηηαίο ζνπ, έλζα 

Αζσκάησλ αη Σάμεηο, έλζα ε ραξά εζηίλ αηώληνο. 

 

Δέσποινα ππόσδεξαι... 

 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου... 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ 

Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 

 


