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27 Γεθεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ὁζίνπ ΓΔΝΝΑΓΙΟΥ ηνῦ Κξεηόο, Ἀλη. Μάξθνπ  
 

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

Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 
 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηὸ Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

             Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τνὺο πξνζηόληαο ηῇ ζεξκῇ ζνπ πξεζβείᾳ,* ὅζηε Πάηεξ 

Γελλάδηε ζεῖε,* ἀπὸ παληνίσλ ιύηξσζαη θαθώζεσλ,* θαὶ παξάζρνπ 

ἅπαζη, θσηηζκὸλ θαὶ εἰξήλελ,* θαὶ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ* θαὶ ςπρῶλ 

ζεξαπείαλ,* ζαῖο πξὸο Φξηζηὸλ πξεζβείαηο ἀγαζέ,* ὅηη πξνζηάηελ* 

ζε ζεῖνλ θεθηήκεζα. 

Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, …. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

 Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο, ηῶλ κέλ  Τξνπαξίσλ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΕΝΝΑΔΙΩ ΥΜΝΟΝ ΑΔΕΙ,   ηῶλ  δέ  Θενηνθίσλ ΘΕΟΤΟΚΟΣ. 

 

ᾨδή  α΄. Ἦρνο  πι. δ΄. Ὑγξάλ  δηνδεύζαο. 

Ἀξρήλ  λῦλ  πνηνύκελνο  ἀλπκλεῖλ,* Γελλαδίνπ  ἀγῶλαο,* 

ἐλζέσο  ηνῦηνλ  παξαθαιῶ·* δηάξξεμνλ  πηαηζκάησλ  κνπ  ηόλ  

ὄγθνλ,* ηαῖο  πξόο  ηόλ  Κηίζηελ, Πάηεξ, πξεζβείαηο  ζνπ. 

 

Ννκίκσο  ἀζθήζαο  ἐπί  ηῆο  γῆο,* ἀμίσο  ηήλ  ράξηλ*  ἔιαβεο, 

Πάηεξ, ζαπκαηνπξγεῖλ·* ηαύηελ νὖλ  ρξώκελνο  λῦλ  παῦζνλ* ηόλ  

ηῆο  ςπρῆο  κνπ  πνιπθύκαληνλ  ηάξαρνλ. 

 

Τξσζείο  ζείῳ  ἔξσηη, ηνῦ  θζαξηνῦ* ἐκάθξπλαο  θόζκνπ,*   

ἐξεκίαο ὡο  πνιηζηήο*  θαί  Ἄλλεο  Θενκήηνξνο  ηῆο  θέιιεο,* ἐλ  ἧ  

ἀζθήζαο ηόλ  Βειίαξ  θαηήζρπλαο. 
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Θενηνθίνλ. 

Θενηόθε  Παξζέλε, ὁ  Πνηεηήο*  ἐλ  ηῇ  Σῇ  θνηιίᾳ*  

θαηεθέλσζελ  Ἑαπηόλ,* ὁ  παηξηθνύο  θόιπνπο  κή  θελώζαο,* 

ζῶζαη  ζειήζαο  ὡο  Θεόο  ηό  ἀλζξώπηλνλ. 

 

ᾨδή  γ΄.  Οὐξαλίαο  ἁςίδνο. 

Ὤθζεο  ἅγηνλ  ζηόκα,* πεγάδσλ  ξήκαηα  ἅγηα,* δη’ ὧλ  ηάο  

ςπράο  ηῶλ  πξνζηόλησλ,* Πάηεξ, θαηήξδεπζαο·* νὗησ  γελόκελνο*  

ζθξαγίο  θιεηλή  ηνῦ  εἰπόληνο,* ἐκ  ηοῖς  κοιλίας ζοσ  ρεύζονηαι  

ὕδαηα.  

 

Νίθελ ἔζρεο Βειίαξ*  θαηαηξνπώζαο  ηήλ  δύλακηλ,* ἐλ ηῇ  

ἐξεκίᾳ  Ἀθνπκίσλ* ἀγσληδόκελνο,* δηό  θαί ἔιαβεο*  παξά  Κπξίνπ  

ηήλ  ράξηλ*  ηνῦ  ζεξαπεύεηλ  λόζνπο·* ὅζελ ζνί ζπεύδνκελ.    

  

Ἱθεηεύνκελ, Πάηεξ,* ἡκῶλ  ηά  πάζε  θαί  ηξαύκαηα,* ζπεῦζνλ  

ζαῖο  ἁγίαηο  πξεζβείαηο,* ηαρέσο  ἴαζαη·* ἵλα  εὐθεκνῦκελ  ζε,* ὡο  

κνλαδόλησλ  ηό  θιένο,* ἀζθεηῶλ  δέ  ἔξεηζκα,* ζεῖε  Γελλάδηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 Δὐζπιάρλσο, Παξζέλε,* ἡ  ηόλ  Κύξηνλ  ηέμαζα,* ζπεῦζνλ  

θαί  ιύηξσζαη  παληνίσλ*  ἡκᾶο  θηλδύλσλ  θαί  ζιίςεσλ·* ζύλ  Σνί   

δέ  θέξνκελ,* πξόο  Κύξηνλ  πξεζβείαλ,* Γελλάδηνλ  ηόλ  ἔλδνμνλ,* 

Κξήηεο  ηόλ ἔθγνλνλ. 

 

Γηάζσζνλ,* Πάηεξ ζεόπηα ἐθ πάζεο βιάβεο* ηνὺο ἐλ πίζηεη 

ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ ζπεύδνληαο,* ηαῖο πξὸο Φξηζηὸλ εὐπξνζδέθηνηο 

ζνπ ἱθεζίαηο. 

 

Ἐπίβιεςνλ,* ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε,* ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ* θαὶ ἴαζαη* ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο γ´. Τὴλ ὡξαηόηεηα. 

Τὴλ καηαηόηεηα* θόζκνπ ἐκίζεζαο* θαὶ ηὰ νὐξάληα* θάιιε 

ἐπόζεζαο,* ηὰ ηῆο ζαξθὸο πάζε δηό* ἀζθήζεη ἀπελέθξσζαο,* 

ἔλδνμε Γελλάδηε,* ηῶλ Ἀγγέισλ ζπλόκηιε·* ὅζελ θαὶ ἰάζεσλ,* 

ῥεῖζξα βξύεηο ηνῖο πίζηεη ζνῦ* ηὴλ κλήκελ ἐθηεινῦζη ηὴλ ζείαλ,* 

Πάηεξ ἀμηνζαύκαζηε. 
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ᾨδή  δ΄. Δἰζαθήθνα  Κύξηε. 

 Ὅλ  ἐπόζεζαο, Ὅζηε,* ζάξθα  δη’ Ὅλ  ἔηεμαο  λῦλ  ηεζέαζαη*  

Παξαδείζῳ  αὐιηδόκελνο·* δηό  ζέ  θαί  ἀπαύζησο  καθαξίδνκελ.    

  

Σάξθαλ, Πάηεξ,  δνπιώζαο*  ἐλ  ηνῖο ἐξήκνηο  ἐλήζθεζαο 

ἐλζεώηαηα,* ηνῦ ιανῦ δεηρζείο ζεόζνθνο* ὅζηνο πνηκήλ  ηε  θαί  

δηδάζθαινο.  

  

Γελλάδηνο  ἐδείρζε ἡκῖλ*  ἐπ’ ἐζράησλ ἀζηήξ  θαί  ζηύινο  

ἀθιόλεηνο,* ηό ἅγηνλ ιεηπώλ ἡκῖλ* αὑηνῦ θαί ἔλζενλ παξάδεηγκα.  

 

Θενηνθίνλ. 

 Θενηόθε  Μαξία,* Ἐθθιεζίαο  ἡ  ζθέπε  θαί ἔθνξνο,* 

ζπεῦζνλ  ηά  Σά ηέθλα  ἐπηζθέςαη*  ηά  ὑπό  ηνῦ  Βειίαξ  

θαθνπρνύκελα. 

 

ᾨδή  ε΄. Φώηηζνλ  ἡκᾶο. 

Δὗξεο ηήλ ραξάλ* ἧλ ςπραῖο ἡκῶλ ἐλζηάιαμνλ,* ὡο 

θηεζάκελνο αὐηήλ ζεπηέ,*  ηάο ἀζζελείαο ἀλαξγύξσο ὁ ἰώκελνο.  

  

Νίθελ  ἐθ’ ἡκᾶο* ηνῖο ιεηςάλνηο ζνπ ηνῖο ζπεύδνπζη* ἐπί πάζνπο 

ηῆο ιαγλείαο, ἀγαζέ,* ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ πξόο Κύξηνλ ἐμαίηεζαη.  

  

Νένο  ἀξηζηεύο* ηνῦ  Βειίαξ  ηξνπσζάκελνο* ηάο  πιεθηάλαο, ὦ  

Γελλάδηε, δεηρζείο,* ἐλ ηῷ πόιῳ κεηά δόμεο λῦλ ἀγάιιεζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

 Τηκῶληέο  Σε, Ἁγλή,* ξζνδόμσλ  ηά  ζπζηήκαηα*  θαί  

ὑκλνῦληεο  νὐ  παπόκεζα, Σεκλή* ηῇ πξεζβείᾳ  Σνπ ζαξξνῦληεο, ὦ 

Παληάλαζζα. 

 

ᾨδή  ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

 Ἀλήξ  ἐπηζπκηῶλ,* λένο ὑπῆιζεο  ηῷ  ζώκαηη,* ηῷ  δπγῷ  ηῷ  

ρξηζηῷ ηνῦ Κπξίνπ,* ἀπνῤῥαγεῖο  ηῶλ ηνῦ θόζκνπ  καηαίσλ*  θαί  

ηνῖο  δξπκνῖο  θπγαδεύσλ  ἐκάθξπλαο*  θαί  κόλνο  κόλῳ  ηῷ  Θεῷ* 

λνεξῶο  ἦζζα  ζπλώλ  θαί  ἡδόκελνο.  
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Γεόκεζα* νἱ  ἐλ  θηλδύλνηο  θαί  ζιίςεζη,* ηῶλ  δεηλῶλ  ἡκᾶο  

ἐθιύηξσζνλ  πάληαο·* ζέ  ιπηξσηήλ  γάξ  ἐπηγξαθόκεζα, ὅηη* παξά  

Θενῦ  ἠιεήζεο, Γελλάδηε,* θαί  ζπεύδεηο, Πάηεξ,   ἐλ  ηαρεῖ* ηνῦ  

ζεξαπεύζαη  ἡκῶλ  ηά  λνζήκαηα.   

  

 

Ἱθέηεπε*  ἐθηελῶο, Γελλάδηε,* ηόλ  Θεόλ  ὑπέξ  ζῆο  γιπθπηάηεο,* 

ἁγηνηόθνπ, ζενθόξε, παηξίδνο* Κξήηεο, ἦλ  δηαηήξεη  ἀεί  

ζενθξνύξεηνλ* θαί ιύηξσζαη  ἐθ  πεηξαζκῶλ*  ηνύο  ἐλ  ηαύηῃ  ηῇ  

Πίζηεη  ἐκκέλνληαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 Ὅινλ κε * λπζηαγκῷ ῥαζπκίαο* βεβαξεκέλνλ, ζεξκῇ  Σνπ  

ἱθεζίᾳ*  ἔγεηξνλ  θαί  κή  δώῃο  ὑπλῶζαη* Σόλ  δνῦινλ, Μήηεξ  

Ἁγία, εἰο  ζάλαηνλ·*  πξνζηάηελ  γάξ  θαί  ὁδεγόλ* ἐκῆο  δσῆο  Σέ  

ἐπηγξάθνκαη, Γέζπνηλα. 

 

Γηάζσζνλ,* Πάηεξ ζεόπηα ἐθ πάζεο βιάβεο,* ηνὺο ἐλ πίζηεη 

ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ ζπεύδνληαο,* ηαῖο πξὸο Φξηζηὸλ εὐπξνζδέθηνηο 

ζνπ ἱθεζίαηο. 

 

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

ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ,* ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο  β΄. Τά  ἄλσ  δεηῶλ. 

 Ὡο  Μάξηπξα  Φξηζηνῦ*  ηῇ  ζπλεηδήζεη  δνμάδνκελ,* 

αἰηνύκελνη  εὐιαβῶο*  ηήλ  ζήλ  γελλαίαλ  ἀληίιεςηλ,* Γελλάδηε  

ζνθέ,* ἥλ  παξάζρνπ  ἡκῖλ  ἅπαζηλ,* ηνῖο  ηηκῶζηλ  εὐιαβῶο*  ηήλ  

ζήλ  κλήκελ, ζηώηαηε.* Γηό  ῥῦζαη  ἡκᾶο  θηλδύλσλ  ραιεπῶλ* θαί  

ηνῦ  ππξόο  ηνῦ  αἰσλίνπ  πξεζβείαηο  ζνπ. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαζηὸς ὁ Θεός ἐν ηοῖς Ἁγίοις Αὐηοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις ηοῖς ἐν ηῇ γῆ Αὐηοῦ ἐθασμάζηωζεν ὁ Κύριος. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε 

ὑπὸ ηνῦ Παηξόο κνπ· θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ 

Παηήξ· νὐδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ 

βνύιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαύζσ ὑκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 
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ὑκᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ 

εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ· ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ 

ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ...  

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Ἰδηόκεινλ. Ἦρνο β΄. Ση. Ἐλέηζόν με, ὁ Θεός... 

Ἐλ  ηνῖο  Ἁγίνηο  αὐηῆο  θαπρᾶηαη*  Κξήηε  ἡ  ἔλδνμνο,* ἡ  

Τίηνπ  ηνῦ  Ἀπνζηόινπ* Ἐθθιεζία θαί  θιῆξνο.* Ἐλ  ηνῖο  ἐζράηνηο  

δέ  θαηξνῖο*  θαπρᾶηαη  ἐπί  Γελλαδίῳ*  ηόλ ηῶλ  Ἀθνπκίσλ    

ἀζθεηήλ,* ὅο  Παξζελίνπ θαί Δὐκελίνπ* ἔηπρελ  καζεηήο,* ηῶλ  ηῆο  

Κνπδνπκᾶ  Μνλῆο  θηηηόξσλ.* Αὐηνῖο  νὖλ  βνήζσκελ  πηζηνί·* 

Κύξηνλ  ηόλ  Θεόλ  Παηέξεο  ἱθεηεύζαηε,* ἵλα  ἀπαιιάηηῃ  

πεηξαζκῶλ  θαί  θηλδύλσλ* ηνύο πίζηεη  ηεινῦληαο*  ὑκῶλ  ηά  

κλεκόζπλα. 

 

ᾨδή  δ΄. Παῖδεο  Ἑβξαίσλ. 

Ὡξαία  πξόο  Θεόλ ζή  βηνηή  ἐθάλε,* Γελλάδηε,  ηῆο  

Κξήηεο,*  γόλε  ιακπξέ  θαί  θιένο·* δηό  ξζνδόμσλ ηό ζύζηεκα  

ηηκᾷ  ζε* θαί ζπεύδεη ἀλπκλῦζαη ζνπ*  ἄζθεζηλ ἐλ ἐξήκῳ.  

  

κῶλ  ηῶλ  ἐλ δεηλνῖο ἐδόζεο ἀληηιήπησξ,* Γελλάδηε  Κξεηῶλ,* 

ζπκίακα εὐῶδεο* πξόο Κύξηνλ Θεόλ* πξόο Ὅλ κή παύεηο, Πάηεξ,* 

ηνῦ δέεζζαη πᾶζηλ ἡκῖλ* εἰξήλελ ἐπνκβξίζαη. 

 

Μεγάινο πξόο Θεόλ θαί κεηά κόξνλ, κάθαξ,* ἐθάλεο 

πξεζβεπηήο* ὑπέξ ηῶλ ζνῦ ηηκώλησλ* ηήλ κλήκελ ηήλ ζεπηήλ,* νὕο 

ζθέπε ηαῖο εὐραῖο ζνπ* θαί δώξεζαη αὐηνῖο* δόμαλ ηήλ ἐλ ηῷ πόιῳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κπξία  Μαξηάκ κή παύῃο ηνῦ ἐπαίξεηλ* Σάο ρεῖξαο πξόο 

Θεόλ*  Υἱόλ  Σνπ θαί Γεζπόηελ,* ηνῦ ζῶζαη ηνύο πηζηῶο* ηηκῶληάο 

Σε, Παξζέλε,* θαί εὐγλσκόλσο ἄδνληαο* ηό ραῖξε ηνῦ Ἀγγέινπ. 

 

ᾨδή ε΄. Τόλ  Βαζηιέα. 

Ναόο  θαί  ηάθνο*  ηνῦ  ζείνπ  Γελλαδίνπ,* ἰαηξεῖνλ  

πξόθεηληαη  ηνῖο  πᾶζη·* δηό θαί  εὐζεβνύλησλ*  δέρεηαη  ηάο  

δεήζεηο.  
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Ὅζνη  ἐλ  πίζηεη*  εἰιηθξηλεῖ  πξνζηνῦζη,* ηῇ  ζήθῃ   ηῶλ  ζεπηῶλ 

ζνπ Λεηςάλσλ,* ςπρῶλ  ηε  θαί  ζσκάησλ*  ιακβάλνπζη  ηήλ  

ῥῶζηλ.  

  

Νένηο  Ἁγίνηο,* Πάηεξ, θαηεηάγεο* ἀγῶζη  ἱεξνῖο  θαί  βίῳ  ηῷ  

κνλήξεη,* δηό  ἡκῶλ  πξνζηάηεο*  θαί  βνεζόο  λῦλ  πέιεηο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 κκάησλ  ζθόηνο,* ςπρῆο  ἀνξαζίαλ,* θσηαγώγεζνλ  Σύ,* 

θσηόο  ἀθηίζηνπ  Μήηεξ,* ηῶλ  δενκέλσλ*  ηπρεῖλ  ηνῦ  Σνῦ  

ἐιένπο. 

 

ᾨδή  ζ΄. Κπξίσο  Θενηόθνλ. 

 Ἁπάζεο  ηῆο  Ἑιιάδνο*  θαί  Κξήηεο, Πάηεξ, πέιεηο*  ζεξκόο  

πξνζηάηεο  θαί  κεζίηεο  πξόο  Κύξηνλ,*  δηό  θαί  ζνῦ  δεόκεζα  

ζεξκῶο,* κή  παύῃο  Τνῦηνλ  εὐραῖο  θαηαθάκπηνληα.  

 

Γίσμνλ πᾶζαλ πιάλελ* ἀπό ηῶλ εὐζεβνύλησλ* θαί  

Ἐθθιεζίαο θαηάπαπζνλ ζθάλδαια,* κή δηαιείπσλ, Πάηεξ, ηνῦ 

βνᾶλ,* Κξήηεο ηόλ νἶθνλ ζηεῥέσζνλ Κύξηε. 

  

Δὐραῖο  ζνπ  ηάο  ζεηξάο  κνπ*  ηῶλ  πηαηζκάησλ  ιῦζνλ* θαί  ηό  

ρεηξόγξαθνλ, Πάηεξ, δηάξξεμνλ* ηῆο  ἁκαξηίαο, ηνῦ  ηήλ  ζήλ* 

ἁγίαλ  κλήκελ  ηνῖο  πᾶζη  θεξύηηνληνο.  

  

Ἴδε  κνπ  ηήλ  πησρείαλ* ηνῦ  ηαῦηα  ζηηρνπξγνῦληνο*  θαί  ζαῖο  

πξεζβείαηο  πξόο  Κύξηνλ, Ὅζηε,* πινύηηζνλ  ηήλ  ἐκήλ  ςπρήλ,*  

ηῶλ  δσξεῶλ  θαί  ραξίησλ  ηνῦ  Πλεύκαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 Σσηῆξαλ  ἡ  ηεθνύζα,* Παξζέλε  Θενηόθε,* ζύλ  Γελλαδίῳ  

Κπξίῳ  πξεζβεύζαηε,* ἵλα  δσξήζῃ  πᾶζηλ  ὡο  Θεόο,* 

ἁκαξηεκάησλ  ηήλ ιύζηλ  θαί  ἄθεζηλ.  

 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο,* καθαξίδεηλ Σε ηήλ Θενηόθνλ,* ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ* θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ.* Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ* θαί ἐλδνμνηέξαλ* ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ,* ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ,* ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 
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Βίῳ δηαπξέπσλ ἀζθεηηθῷ* ἤζθεζαο λνκίκσο* θαὶ θαζεῖιεο 

ηὸλ δπζκελῆ,* Γελλάδηε ηξηζκάθαξ, ηῆο Ῥεζύκλεο γόλε·* δηὸ ηνῖο ζὲ 

ηηκῶζη* δίδνπ βνήζεηαλ. 

 

Φαίξνηο Ἀθνπκίσλ θώκεο θιεηλῆο* ἄλζνο παλεπῶδεο* θαὶ ηῆο 

Κξήηεο θιένο ζεπηόλ·* ραίξνηο ηῆο Ῥεζύκλεο, βιαζηὸο 

δεδνμαζκέλνο,* Κπξίνπ ζηξαηηῶηα,* ζεπηέ Γελλάδηε. 

 

Σὺλ ζεπηνῖο Παηξάζη ἐλ νὐξαλῷ, παξεζηὼο Κπξίῳ, 

θαζηθέηεπε ἐθηελῶο, ὑπὲξ ηῶλ ηηκώλησλ, ζνύο ἐλ ἐξήκῳ ἀγῶλαο,* 

Φξηζηνῦ ἁγλόλ ἀξλίνλ,* ζεῖε Γελλάδηε.  

 

Ταύηελ  ηε  ηήλ  κάλδξαλ  ηήλ  ἱεξάλ,*  ηῆο Παξακπζίαο,* 

ζθέπεη θξνύξεη, Πάηεξ, ἀεί,* Γελλάδηε  κάθαξ,* ηῆο  Κξήηεο  ὁ  

πξνζηάηεο,* ηῶλ ξζνδόμσλ πάλησλ*  ὁ  ζεῖνο  πξόκαρνο.  

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί,* Πξόδξνκε Κπξίνπ,* 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο,* νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ,* 

πνηήζαηε πξεζβείαλ* εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ…  

 

θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο,* πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ,* ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

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. Θενηνθίνλ. 

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 
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 Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο, ηνὺο αἰηνῦληαο εὐιαβῶο,* Γελλάδηε ηὴλ ζὴλ 

πξνζηαζίαλ,* ζθέπε, δηαθύιαηηε ἐθ πεξηζηάζεσο* δπζρεξνύο 

θαηαζηάζεσο*, ζεξκῇ ζνπ πξεζβείᾳ,* πξόο ηῶλ πάλησλ Κύξηνλ, ηόλ 

Παλνηθηίξκνλα,* ὅπσο καθαξίαο ἐλ πόιῳ* ηύρνηκελ θαηδξᾶο 

παλδαηζίαο,* κεηά Παξζελίνπ ηνῦ ζνῦ Γέξνληνο. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη* ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ* θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο,* ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τήλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ* εἰο Σέ ἀλαηίζεκη,* Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ,* 

θύιαμόλ κε ὑπό ηήλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

 

 Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ 
Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 
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