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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Τοῦ Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεωργίου 

 

Στὸν κανόνα τὸν ὁποῖο ἔγραψε ὁ  Δαβὶδ ὁ Ἀττικὸς 

γιὰ τὸν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τὸν Τροπαιοφόρο 

καὶ ποὺ ψάλλεται τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης του, στὶς 23 

Ἀπριλίου, διαφαίνεται ὅτι ὁ ὑμνογράφος αἰσθάνεται ἕνα 

φόβο, νιώθει ἕναν ἀνασχετισμό. «Ποθῶ σου ἐξυμνεῖν τὰ 

θαυμάσια καὶ πάλιν συστέλλομαι», λέγει. Καὶ ἐξηγεῖ:  

«Ὅταν γὰρ αὐτὰ ἐξαριθμῆσαι βουληθῶ, ὑπὲρ ἄμμον 

εὑρίσκονται πληθυνόμενα» 1 . Ξέρει πὼς στὸν οὐρανὸ 

ὑπάρχουν διαβαθμίσεις ἁγιότητος καὶ πὼς «ἀστὴρ 

ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ»2. Δὲν ἔχει καμιὰν ἀμφιβολία 

γιὰ τὴ μοναδικὴ θέση τοῦ μάρτυρος στὰ δεξιὰ τοῦ 

Σωτῆρος, θέση ποὺ κερδήθηκε ἐπάξια μὲ τοὺς δικούς του 

ἀγῶνες, τὶς δικές του θυσίες, τὴ μέχρις αἵματος 

Χριστιανικὴ ὁμολογία του. Ἐξάλλου στρέφοντας παντοῦ 

τὸ βλέμμα του, ὁ ὑμνογράφος διαπιστώνει ὅτι «οὐκ ἔστιν 

οὐδὲ γῆ, οὐδὲ θάλασσα, οὐ πόλις, οὐκ ἔρημος, ἔνθα 

ἀληθῶς τῶν θαυμάτων οἱ κρουνοὶ πελαγίζοντες τοῦ 

Μάρτυρος οὐχ ὑπερβλύζουσι» 3 . Νιώθει, ὅμως, 

ταυτόχρονα ἰσχυρὴ μέσα του τὴν ἀνάγκη νὰ ἐξυμνήσει 

τὸν μεγαλομάρτυρα. Αἰσθάνεται πίεση φοβερὴ νὰ τὸν 

ὠθεῖ νὰ συνθέσει ὕμνους ἐπάξιους τῶν ἄθλων του. Εἶναι 

συναισθηματικὰ φορτισμένος καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγει. 

Γι’ αὐτὸ κι ἀπευθύνεται πρὸς αὐτὸν καὶ τοῦ ζητᾶ: 

«Μονομάχε, μυριόνικε, Χριστοῦ ἀθλητά, δὸς μοι σοὺς 

ἄθλους μέλψαι» 4 . Ἀξίωσε, βοήθησε, ἐνίσχυσέ με νὰ 

ὑμνήσω τοὺς ἄθλους σου. «Αἰνέσεως ὅπως τὴν δόξαν τὴν 

σὴν ὑμνήσω πλήρωσον, τὸ στόμα μου χαριτώσας καὶ τὸν 

                                                           
1
 Α΄ τροπάριο τῆς ζ΄ ὠδῆς τοῦ α΄ Κανόνος 23ης Ἀπριλίου. 

2
 Α΄ Κόρ. ιε΄, 41. 

3
 Β΄ τροπάριο τῆς ζ΄ ὠδῆς τοῦ α΄ Κανόνος 23ης Ἀπριλίου. 

4
 Β΄ τροπάριο τῆς α΄ ὠδῆς τοῦ α΄ Κανόνος 23ης Ἀπριλίου. 
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νοῦν Γεώργιε...»5. Κι ὁμολογεῖ μὲ κάθε εἰλικρίνεια «Καὶ 

γὰρ ἀγαλλιάσεται ὅταν σοι ψάλλῃ τὸ πνεῦμά μου»6. 

Νομίζω πὼς δὲν εἶναι ἀνεξήγητη ἡ ἀγωνία τοῦ 

ὑμνογράφου. Εἶναι δικαιολογημένος ὁ φόβος του. Γιατὶ 

δὲν πρόκειται γιὰ ἕναν τυχαῖο Ἅγιο. Δὲν μιλοῦμε γιὰ 

ἕναν ἁπλὸ μάρτυρα ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ποὺ ἔχει νὰ 

ἐπιδείξει ἡ Ἐκκλησία στοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες τῶν 

διωγμῶν. Οὔτε καὶ γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς πολλοὺς 

μεγαλομάρτυρες ποὺ «ὡς ἀστέρες πολύφωτοι» στολίζουν 

τὸ νοητὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας. «Μαρτύρων οὗτός 

ἐστι περηφανέστατος, ἐν τοῖς ἀρίστοις ἔχων αὐτὸς τὸ 

πρωτεῖον»7. Εἶναι ὁ καλύτερος ἀνάμεσα στοὺς ἄριστους, 

ἔχοντας ἀνάμεσα σ’ ὅλους τὸ πρωτεῖον. 

Μπορεῖ νὰ συνιστᾶ ὑπερβολή, μὰ ἔτσι αἰσθάνεται 

ὁ ὑμνωδός. Ἔχει ἐγκύψει μὲ προσοχὴ στὸ μαρτύριο τοῦ 

Ἁγίου κι εἶναι πεπεισμένος πὼς γι’ αὐτὸν προφητεύτηκε 

στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπευθύνεται πρὸς 

τὸν ὁμώνυμό του προφητάνακτα Δαβὶδ καὶ τὸν ρωτᾶ 

εὐθέως: «Δεῦρο μελουργέ, προφητόπρωτε φράσον. Ὁ 

δίκαιος ἐκεῖνος ὁ ἐξανθήσας ὡς φοῖνιξ, τὶς καὶ ποῖός 

ἐστι;» Δὲν ἔχει βέβαια καμιὰν ἀμφιβολία γιὰ τὴν 

ἀπάντηση, γι’ αὐτὸ καὶ ἀμέσως ὁ ἴδιος ἀποκρίνεται: «Ὁ 

μεγάλαθλος ὑπάρχει Γεώργιος, γλυκύκαρπον ὄντως 

φυτόν, καρδιοτρόφον»8. 

Ἔχει γραφεῖ γιὰ ἄλλον Ἅγιο, ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ 

λεχθεῖ κυρίως γιὰ τὸν Ἅγιο Γεώργιο ὅτι «οὐκ ἔστιν ὃς 

αὐτὸν ἀγνοεῖ... Ὅσοι τὸν δεσπότην Χριστὸν ἐγνώρισαν, 

οὗτοι καὶ τὸν πιστὸν αὐτοῦ θεράποντα ἐγνώρισαν...»9 . 

Ὅλοι τὸν ξέρουν. Ὅσοι γνώρισαν τὸν Χριστὸ δὲν εἶναι 
                                                           
5
 Γ΄ τροπάριο τῆς ε΄ ὠδῆς τοῦ α΄ Κανόνος 23ης Ἀπριλίου. 

6
 Γ΄ τροπάριο τῆς ε΄ ὠδῆς τοῦ α΄ Κανόνος 23ης Ἀπριλίου. 

7
 Ἀστερίου Ἀμασείας Ἐγκωμιαστικὸς Λόγος εἰς τὸν Ἅγιον Φωκᾶν. 

Acta Sanctorum, Σεπτέμβριος, Τόμος Ι΄, σελ. 294. 
8
 Β΄ τροπάριο τῆς η΄ ὠδῆς τοῦ α΄ Κανόνος 23ης Ἀπριλίου. 

9
 Ἀστερίου Ἀμασείας. Ἒνθ’ ἀνωτ. σελ. 297. 
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δυνατὸ νὰ μὴ γνώρισαν καὶ τὸν πιστὸ του δοῦλο. Ἡ φήμη 

του, ὄντως, «πᾶσαν ἀκοὴν περιήχησε». 

Κάτω ἀπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες καταλαβαίνετε πὼς 

εἶναι ἀδύνατο νὰ γράψουμε κάτι ἄξιο λόγου γιὰ ἐκεῖνον 

τοῦ ὁποίου «ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὸ θαυμαστὸν ᾄδεται 

ὄνομα» 10  καὶ τοῦ ὁποίου «θαμβεῖται τὴν ἄθλησιν 

ἀγγέλων τὸ στράτευμα»11. 

Ἐκφράζοντας τὸν θαυμασμό μου καὶ 

εὐχαριστώντας τὸν Θεὸ ποὺ μὲ ἀξίωσε νὰ φέρω ἀπὸ τῆς 

βαπτίσεώς μου τὸ ὄνομά του, θὰ ἤθελα ἁπλῶς νὰ 

δικαιολογήσω αὐτὴ τὴν ἔκδοση. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ 

μνήμη τοῦ ἁγίου Γεωργίου συμπίπτει μὲ τὴν ἀναστάσιμη 

περίοδο. Ὡς ἐκ τούτου πολλὰ ἀπὸ τὰ τροπάρια τῆς 

ἀκολουθίας του ἀναφέρονται στὴν Ἀνάσταση τοῦ 

Χριστοῦ. Δὲν ἦταν, ἑπομένως, δυνατὸ τὰ τροπάρια αὐτὰ 

νὰ ψαλοῦν καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν 

λειψάνων του, ποὺ ἑορτάζεται στὶς 3 Νοεμβρίου, καὶ γιὰ 

τὴν ὁποία τὰ ἐν χρήσει Μηναῖα δὲν ἔχουν πλήρη 

ἀκολουθία. 

Οἱ πολλοὶ ναοὶ στὴν Κύπρο, καὶ ἰδιαίτερα στὴν 

Πάφο, ποὺ τιμοῦν πανηγυρικὰ τὸν Ἅγιο Γεώργιο καὶ στὶς 

3 Νοεμβρίου, ἐπέβαλλαν τὴ συμπλήρωση τῆς ἀκολουθίας 

του. Ἡ ἀκολουθία ποὺ ἔχει γραφεῖ γιὰ τὴν ἀνακομιδὴ τῶν 

λειψάνων τοῦ ἁγίου Γεωργίου, καὶ ἡ ὁποία ἔχει 

καταχωρηθεῖ στὰ Κύπρια Μηναῖα, ἔχει πολλὰ 

μειονεκτήματα. Οὔτε τὸν γλωσσικὸ πλοῦτο, οὔτε τὰ 

ὑψηλὰ νοήματα, ἀλλ’ οὔτε καὶ τὴ ρέουσα γλώσσα καὶ τὴ 

γλαφυρότητα τῶν προλόγων τῆς ἀκολουθίας τῆς 23ης 

Ἀπριλίου παρουσιάζει. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ 

συμπληρώσαμε τὴν ἀκολουθία τῆς 3ης Νοεμβρίου τῶν ἐν 

χρήσει Μηναίων μὲ ὅσα τροπάρια τῆς ἀκολουθίας τῆς 

23ης Ἀπριλίου δὲν ἀναφέρονται στὴν ἑορτὴ τῆς 

Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Πήραμε ἐπίσης Θεοτοκία ποὺ 
                                                           
10

 Β΄ τροπάριο τῆς ζ΄ ὠδῆς τοῦ α΄ Κανόνος 23ης Ἀπριλίου. 
11

 Γ΄ τροπάριο τῆς ζ΄ ὠδῆς τοῦ α΄ Κανόνος 23ης Ἀπριλίου. 
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ταιριάζουν μὲ τὸν πρόλογο τῶν Καθισμάτων τοῦ 

Ὄρθρου, καθὼς καὶ στὰ «Καὶ νῦν» τῶν ἀποστίχων τοῦ 

Ἑσπερινοῦ, τῆς Λιτῆς, καὶ τῶν Αἴνων, ἀπὸ ἄλλες 

ἀκολουθίες. 

 Ἡ ἀκολουθία ποὺ παραδίδουμε στοὺς ναούς μας, 

προφανῶς, δὲν εἶναι πρωτότυπη. Εἶναι συμπίλημα ἄλλων 

ἀκολουθιῶν. Διατηρεῖ, ὅμως, ἀφοῦ ἀπὸ αὐτὲς 

προέρχεται, τὸ ἐπίπεδο τῶν ἀρχαίων ἀκολουθιῶν. 

Γι’αὐτὸ καὶ συστήνουμε ὅπως, ἀντὶ τῆς εἰς τὰ Κύπρια 

Μηναῖα καταχωρημένης, ψάλλεται αὐτὴ κατὰ τὴν ἑορτή 

τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 

Στὴν ἐποχή μας ποὺ ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ 

ἀξίες καὶ ἰδανικά, τώρα ποὺ τὰ ζωντανὰ πρότυπα ὅσο 

πᾶμε καὶ λιγοστεύουν, χρειαζόμαστε περισσότερο τὸν 

Ἅγιο Γεώργιο. Νὰ ’ναι καθοδηγητὴς καὶ ἐμπνευστής. 

Πρότυπο καὶ ἀρχέτυπο. Ἔχει νὰ πεῖ κάτι σὲ ὅλους. Νέους 

καὶ γέρους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, μορφωμένους καὶ 

ἀγράμματους. Γι’ αὐτὸ καὶ τελειώνω τὸν πρόλογο αὐτὸ 

μὲ μίαν ἐπίκληση πρὸς τὸν Ἅγιο, τὴν ἐπίκληση τοῦ ἱεροῦ 

ὑμνογράφου. Νὰ ἔρθει κοντά μας. Στὴν οἰκογένεια, στὴν 

κοινωνία, στὴν πατρίδα μας. Καὶ μὲ τὶς πτέρυγές του νὰ 

μᾶς σκεπάσει καὶ νὰ μᾶς προστατεύσει ἀπὸ κάθε παγίδα 

καὶ μεθοδεία τοῦ διαβόλου. Στὴ σκιὰ τοῦ παραδείγματός 

του θὰ βροῦμε πραγματικὴ ἀνάπαυση: «Ἔρχου, 

ἐπιφάνηθι, τάχυνον, φθάσον, ἡμᾶς τὴν νοσσιάν σου ὡς 

ἀετὸς χρυσοπτέρυξ περιθάλπων ἀεί, καθυπόδεξαι διεὶς 

τὰς πτέρυγάς σου. Σκιὰν ὑπὸ τὴν σὴν γὰρ καλὸν 

ἀναπεπαῦσθαι»12. 
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 Γ΄ τροπάριο της η΄ ὠδῆς τοῦ α΄ Κανόνος 23ης Ἀπριλίου. 



 

 

 

 

 

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

 

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν ψαλμόν, εἰς τό, Κύριε 

ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς' καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ 

προσόμοια τοῦ Ἁγίου τρία, δευτεροῦντες αὐτά. 

 

Ἦχος πλ. α'.  Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς. 

Χαίρων αὐτοκινήτοις ὁρμαῖς, πρὸς τοὺς ἀγῶνας 

ἀνδρικῶς προσεχώρησας, καὶ πᾶσαν ἐκπλήξας φρένα, 

τῇ καρτερίᾳ τῇ σῇ, τῶν τυράννων θράση κατεπάτησας· 

λαμπρὰν πρὸς Ἀγγέλων, διαγωγὴν μεταβέβηκας, 

περιχορεύων, σὺν αὐτοῖς καὶ γηθόμενος, σῴζων 

πάντοτε, τοὺς πιστῶς σε γεραίροντας· Μάρτυς 

ἐπιστασίαις σου, παμμάκαρ Γεώργιε, καὶ συμπαθείᾳ 

πενήτων, τοῖς ὀδυρμοῖς ἐπικλώμενος, Χριστὸν 

ἱκετεύεις, τὸν παρέχοντα τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Ἴθι τοῖς εὐφημοῦσιν ἡμῖν, καὶ θλιβομένοις ἀρωγὸς 

γενησόμενος, τὸν πόνον ἐπικουφίζων, τῶν χαλεπῶν 

πειρασμῶν, καὶ τὸ βάρος τούτων ἀφαιρούμενος, 

φρουρῶν καὶ φυλάττων, καὶ διασῴζων Γεώργιε, 

διαβιβάζων, πρὸς Θεὸν διὰ πίστεως, καὶ προστάγμασιν, 

ἐμβιβάζων τοῦ Κτίσαντος· ὅπως δι' ἀγαθότητος, τῆς 

τούτου βιώσαντες, τύχωμεν πάντες τῶν θείων, ἐν 

οὐρανοῖς ἀντιδόσεων, Χριστὸν ἀνυμνοῦντες, τὸν 

παρέχοντα τῷ κόσμῳ, τὸ μέγα ἔλεος. 
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Μέγα καὶ θαυμαστὸν ἀληθῶς, τῆς σῆς ἀρρήτου 

μαρτυρίας κηρύττεται, τὸ κλέος Ἔνδοξε Μάρτυς· ὡς 

γὰρ λαμπρὸς ἀριστεύς, διατρέχεις πᾶσαν ἀξιάγαστε, 

τὴν κτίσιν Γεώργιε, πλείσταις ὄντως κοσμούμενος, 

θαυματουργίαις, καὶ τὰς νόσους ἰώμενος, καὶ τοὺς 

πάσχοντας, θεραπεύων πρεσβείαις σου· ὅθεν ὡς 

ἀντιλήπτορα, θερμὸν σὲ γινώσκομεν, καὶ εὐεργέτην 

παμμάκαρ, τοὺς αἰχμαλώτους ῥυόμενον, Χριστὸν οὖν 

δυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Δόξα. Ἦχος πλ. β'. 

Ἀξίως τοῦ ὀνόματος, ἐπολιτεύσω στρατιῶτα Γεώργιε· 

τὸν Σταυρὸν γὰρ τοῦ Χριστοῦ, ἐπ' ὤμων ἀράμενος, τὴν 

ἐκ διαβολικῆς πλάνης, χερσωθεῖσαν γῆν 

ἐκαλλιέργησας, καὶ τὴν ἀκανθώδη θρησκείαν τῶν 

εἰδώλων ἐκριζώσας, τῆς ὀρθοδόξου πίστεως κλῆμα 

κατεφύτευσας· ὅθεν βλυστάνεις ἰάματα, τοῖς ἐν πάσῃ 

τῇ οἰκουμένῃ πιστοῖς καὶ Τριάδος γεωργός, δίκαιος 

ἀνεδείχθης· Πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ 

κόσμου, καὶ σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τὶς μὴ 

ἀνυμνήσει σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ 

Πατρὸς ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενής, ὁ αὐτὸς ἐκ 

σοῦ τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς· φύσει 

Θεὸς ὑπάρχων καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς· 

οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ' ἐν δυάδι 

φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, 

σεμνὴ Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 

Εἴσοδος, τὸ Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας  
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καὶ τὰ Ἀναγνώσματα. 

  

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(Κεφ. 43, 9-14) 

Τάδε λέγει Κύριος· Πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, 

καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. Τίς ἀναγγελεῖ 

ταῦτα ἐν αὐτοῖς; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς, τίς ἀκουστὰ ποιήσει 

ἡμῖν; Ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν, καὶ 

δικαιωθήτωσαν. Καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ μοι 

μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς, 

ὃν ἐξελεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε, καὶ συνῆτε, 

ὅτι ἐγὼ εἰμι. Ἒμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεός, 

καὶ μετ ἐμὲ οὐκ ἔσται. Ἐγὼ εἰμι ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστι 

πάρεξ ἐμοῦ ὁ σῴζων. Ἐγὼ ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, 

ὠνείδισα, καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος. Ὑμεῖς ἐμοὶ 

μάρτυρες, καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός ὅτι ἀπ' ἀρχῆς ἐγὼ 

εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν μου ἐξαιρούμενος. 

Ποιήσω, καὶ τὶς ἀποστρέψει αὐτό; Οὕτω λέγει Κύριος ὁ 

Θεός, ὁ λυτρούμενος ἡμᾶς, ὁ Ἅγιος Ἰσραήλ. 

 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(Κεφ. 3, 1-9) 

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται 

αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων 

τεθνάναι. Καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ 

ἀφ' ἡμῶν πορεία σύντριμμα, οἱ δὲ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ 

γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν 

ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, μεγάλα 

εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς, καὶ 

εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ 

ἐδοκίμασεν αὐτούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας 

προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 

ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ 
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διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν 

καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ 

πεποιθότες ἐπ' αὐτόν, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ 

πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ, ὅτι χάρις καὶ 

ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς 

ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 

 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(Κεφ. 5, 15-23 & 6, 1-3) 

Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς 

αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο 

λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδημα 

τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ 

σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. 

Λήψεται πανοπλίαν, τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει 

τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα, 

δικαιοσύνην, καὶ περιθήσεται κόρυθα, κρίσιν 

ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον, 

ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν. 

Συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. 

Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ 

εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται, καὶ 

ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. 

Ἀγανακτήσει κατ' αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ 

συγκλύσουσιν ἀποτόμως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα 

δυνάμεως, καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς, καὶ 

ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία 

περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν, 

Βασιλεῖς, καὶ σύνετε, μάθετε, δικασταὶ περάτων γῆς, 

ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους, καὶ γεγαυρωμένοι 

ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν, ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις 

ὑμῖν, καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου. 
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Εἰς τὴν Λιτήν, Στιχηρὰ Ἰδιόμελα. 

 

Ἦχος α'. Ἀνατολίου. 

Ὁ λαμπρὸς ἀριστεὺς Γεώργιος, ἐν τῇ ἐνδόξῳ ἀθλήσει 

αὐτοῦ, τὰς ἄνω Δυνάμεις εὐφραίνει, καὶ σὺν αὐταῖς 

ἀγαλλόμενος νῦν, ἐπίγειον τοῖς πιστοῖς πανήγυριν 

ἤγειρε· καὶ συνεορτάζειν ἡμῖν τοῖς δι' αὐτὸν 

ἠθροισμένοις, ὡς Χριστοῦ δοῦλος παραγέγονε. Διόπερ 

αὐτὸν ἀξίως τιμήσωμεν, ἀπαύστως πρεσβεύοντα 

τῷ τῶν ὅλων Θεῷ, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Ὁ αὐτός. 

Ἀριστείαις ἄθλων γεωργῶν τὰ κρείττονα, τοὺς πόνους 

τῶν καρπῶν σου, τῷ Χριστῷ προσήνεγκας, 

παμμακάριστε Μάρτυς Γεώργιε· πίστει πόθον 

ἐνστησάμενος, ἐλπίδι φόβον ἀπωσάμενος, ἀγάπῃ 

ἐκτήσω τὰ οὐράνια πανεύφημε. Παρρησίαν οὖν ἔχων, 

εὐπροσδέκτοις δεήσεσιν, αἴτησαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν 

εἰρήνην, ἱλασμὸν τε ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Ὁ αὐτός. 

Τοῦ μεγάλου Βασιλέως στρατιῶτα Γεώργιε, χαῖρε καὶ 

εὐφραίνου· Θεῷ γὰρ εὐηρέστησας, πάντων 

καταφρονήσας, ζωὴν τὴν αἰώνιον εὗρες ἐν οὐρανοῖς· τὸ 

γὰρ σῶμά σου πᾶσαν νόσον ἐξ ἀνθρώπων ἀπελαύνει· 

Χριστὸς γὰρ ὃν ἐπόθησας, αὐτὸς σε δοξάζει μακάριε. 

 

Δόξα. Ἦχος β'. Ἰωάννου Μοναχοῦ. 

Νευέτω δίκαια, ἔφησεν ὁ Σολομών, τοῖς βροτοῖς τὰ 

βλέφαρα· ἐλεηθήσεται γὰρ παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ὁ 

βλέπων λεῖα, προηγόρευσεν. Εὐμαρῶς δὲ ταῦτα 

ἐνωτισθείς, ὦ πολύτλα Γεώργιε, τοῦ Δεσπότου ταῖς 

διδαχαῖς ἠκολούθησας, καὶ ἀνόμοις ἐκδοθεὶς 
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ἐκαρτέρησας, τῆς πλάνης τὰ ὄργια καταπτύσας ὡς 

βέβηλα· τὸ σῶμα γὰρ ὃ παρέδωκας, ὑπὲρ ἀγάπης τοῦ 

πλάσαντος, ὅλον μεληδὸν κατετέμνετο· καὶ ὁ Βελίαρ 

μᾶλλον, ὅλος αἰσχυνθεὶς ἐτιτρώσκετο, στεφηφόρον σε 

ὁρῶν ἀκμαιότατον. Ὅθεν ἐν αὐλαῖς οἰκῶν τοῦ Κυρίου 

σου, σὺν ταῖς ἄνω Δυνάμεσι, πρέσβευε ἀθλοφόρε 

Χριστῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

Ἀδιόδευτε Πύλη, μυστικῶς ἐσφραγισμένη· 

εὐλογημένη Θεοτόκε Παρθένε, δέξαι τὰς δεήσεις ἡμῶν, 

καὶ προσάγαγε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, ἵνα σώσῃ διὰ σοῦ 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 

Τροπάρια ψαλλόμενα μετὰ τὴν Λιτήν. 

 

Ἦχος β΄. 

Πρόσδεξαι, Κύριε, τὴν δέησιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, 

ὡς προσεδέξω Ἄβελ τὰ δῶρα, Ἀβραὰμ τὴν θυσίαν καὶ 

Πέτρου τὴν μετάνοιαν, τοῦ τελώνου τὸν στεναγμὸν καὶ 

τῆς πόρνης τὰ δάκρυα, τῶν μυροφόρων γυναικῶν τὰ 

θυμιάματα, τοῦ λῃστοῦ τὴν ὁμολογίαν, τὴν ἐπὶ τοῦ 

Σταυροῦ καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων σου.   

 

Τῆς ὀργῆς σου τὴν ἀγανάκτησιν εἰς εἰρήνην μετάβα-

λε, καὶ σῶσον τὸν κόσμον σου, μόνε ἀγαθὲ καὶ φιλάν-

θρωπε. 

 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, ὁ ναὸς ὁ ἀκατάλυτος, μᾶλλον 

δὲ ὁ ἅγιος· καθὼς βοᾷ ὁ προφήτης, ἅγιος ὁ ναός σου, 

θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ. 
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Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ, τοῦ 

Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 

 

Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια. 

 

Ἦχος δ'. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

Ἀθλοφόρε Γεώργιε, τῶν Ἀγγέλων συνόμιλε, τῶν 

Μαρτύρων σύσκηνε, καταφύγιον, τῶν θλιβομένων 

ἑκάστοτε, λιμὴν ἀναψύξεως, θαλαττεύοντι κἀμοί, ἐν τῷ 

βίῳ γενήθητι, καὶ κυβέρνησον, δυσωπῶ τὴν ζωήν μου, 

ὅπως πίστει, ἀδιστάκτῳ μακαρίζω, τοὺς ὑπὲρ φύσιν 

ἀγῶνάς σου. 

 

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. 

 

Ἐν θαλάσσῃ με πλέοντα, ἐν ὁδῷ με βαδίζοντα, ἐν 

νυκτὶ καθεύδοντα περιφρούρησον, ἐπαγρυπνοῦντα 

διάσωσον, παμμάκαρ Γεώργιε, καὶ ὁδήγησον ποιεῖν, 

τοῦ Κυρίου τὸ θέλημα, ὅπως εὕροιμι, ἐν ἡμέρᾳ τῆς 

δίκης τῶν ἐν βίῳ, πεπραγμένων μοι τὴν λύσιν, ὁ 

καταφεύγων τῇ σκέπῃ σου. 

 

Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ 

Κύριος. 
 

Τῷ τῆς πίστεως θώρακι, καὶ ἀσπίδι τῆς χάριτος, καὶ 

Σταυροῦ τῷ δόρατι συμφραξάμενος, τοῖς ἐναντίοις 

ἀνάλωτος, ἐγένου Γεώργιε, καὶ ὡς θεῖος ἀριστεύς, τῶν 

δαιμόνων τὰς φάλαγγας, τροπωσάμενος, σὺν Ἀγγέλοις 

χορεύεις, τοὺς πιστοὺς δέ, περιέπων ἁγιάζεις, καὶ 

διασῴζεις καλούμενος. 
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Δόξα. Ἦχος δ'. Tοῦ Στουδίτου. 

Τὸν νοερὸν ἀδάμαντα, τῆς καρτερίας ἀδελφοί, 

πνευματικῶς εὐφημήσωμεν, Γεώργιον τὸν ἀοίδιμον 

Μάρτυρα, ὃν ὑπὲρ Χριστοῦ πυρούμενον, ἐχάλκευσαν 

κίνδυνοι, καὶ ἐστόμωσαν βάσανοι, καὶ ποικίλαι 

κολάσεις ἀνήλωσαν, σῶμα τὸ φύσει φθειρόμενον· 

ἐνίκα γὰρ ὁ πόθος τὴν φύσιν, διὰ θανάτου πείθων τὸν 

ἐραστήν, διαβῆναι πρὸς τὸν ποθούμενον, Χριστὸν τὸν 

Θεόν, καὶ Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Καὶ νῦν.  Θεοτοκίον. Ὁ αὐτὸς. 

Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου φύλαττε, 

εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Tό, Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ 

Ἁγίου. 

 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ'. 

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν 

ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων 

ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, 

πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 

Δόξα, Καὶ νῦν. 

 

Θεοτοκίον. Ὁ αὐτὸς. 

Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον 

μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται· 

Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν 

ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος· δι' οὗ ἀναστήσας 

τὸν πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 



 

 

 

 

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον το, Θεὸς Κύριος, καὶ τὸ 

ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ'. 

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν 

ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων 

ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, 

πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 

Δόξα· τὸ αὐτό. 

 

 Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον 

μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς  ἐπὶ γῆς πεφανέρωται· 

Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούμενος, καὶ  Σταυρὸν  

ἑκουσίως  ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος· δι' οὗ ἀναστήσας 

τὸν πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

 

Μετὰ τὴν α' στιχολογίαν· Κάθισμα. 

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. 

Πόθῳ ζέοντι, τῷ  τοῦ Δεσπότου, πυρπολούμενος, 

ἀνδρειοφρόνως, τὰ τῆς πλάνης ταμεῖα κατέβαλες, καὶ 

ἐν σταδίῳ Χριστὸν ὡμολόγησας, τροπαιοφόρε 

παμμάκαρ Γεώργιε, Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν 

ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
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Δόξα, Καὶ νῦν. 

 

Θεοτοκίον· ὅμοιον. 

Θεία γέγονας σκηνὴ τοῦ Λόγου, μόνη πάναγνε 

Παρθενομῆτορ, τῇ καθαρότητι Ἀγγέλους ὑπεράρασα, 

τὸν ὑπὲρ πάντας ἐμὲ γοῦν γενόμενον, ῥερυπωμένον 

σαρκὸς πλημμελήμασιν, ἀποκάθαρον, πρεσβειῶν σου 

ἐνθέοις νάμασι, παρέχουσα σεμνὴ τὸ μέγα ἔλεος. 

Μετὰ τὴν β' στιχολογίαν· Κάθισμα. 

Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ. 

Γεωργήσας ἐμμελῶς, σπόρον τῶν θείων ἐντολῶν, 

διεσκόρπισας πτωχοῖς, πάντα τὸν πλοῦτον εὐσεβῶς, 

ἀντικτησάμενος ἔνδοξε Χριστοῦ τὴν δόξαν· ὅθεν 

πεποιθώς, πρὸς ἀγῶνας χωρεῖς, καὶ πόνους τοὺς 

μακρούς, Μάρτυς Γεώργιε, καὶ κοινωνὸς γενόμενος τοῦ 

πάθους, τοῦ ἀπαθοῦς καὶ ἐγέρσεως, τῆς βασιλείας, 

αὐτοῦ μετέσχες, ὑπέρ ἡμῶν νῦν δεόμενος.  

 

Δόξα, Καὶ νῦν. 

 

Θεοτοκίον· ὅμοιον. 

Κατεπλάγησαν Ἁγνή, πάντες Ἀγγέλων οἱ χοροί, τὸ 

Μυστήριον τῆς σῆς, κυοφορίας τὸ φρικτόν, πῶς ὁ τὰ 

πάντα συνέχων νεύματι μόνῳ, ἀγκάλαις ὡς βροτός, ταῖς 

σαῖς συνέχεται, καὶ δέχεται ἀρχὴν ὁ προαιώνιος, καὶ 

γαλουχεῖται σύμπασαν ὁ τρέφων, πνοὴν ἀφάτῳ 

χρηστότητι·καὶ σὲ ὡς ὄντως, Θεοῦ Μητέρα, 

εὐφημοῦντες δοξάζουσι. 

 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. δ'. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.  

Εὐσεβείας τοῖς τρόποις ἀνδραγαθῶν, ἀσεβείας τὴν 

πλάνην καταβαλών, Μάρτυς κατεπάτησας, τοῦ ἐχθροῦ 
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τὰ φρυάγματα· τῷ γὰρ θείῳ ζήλῳ, τὸν νοῦν 

πυρπολούμενος, τῶν τυράννων ἔσβεσας, τὸ ἄθεον 

φρύαγμα· ὅθεν ἐπαξίως, ἀμοιβὴν τῶν βασάνων, ἐδέξω 

τὸν στέφανον, καὶ παρέχεις ἰάματα, ἀθλοφόρε Γεώργιε. 

Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 

δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην 

σου. 

 

Δόξα, Καὶ νῦν. 

 

Θεοτοκίον· ὅμοιον. 

Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης καὶ Ποιητής, ἐξ ἀχράντου σου 

μήτρας σάρκα λαβών, προστάτιν σε ἔδειξε, τῶν 

ἀνθρώπων πανάμωμε· διὰ τοῦτο πάντες, πρὸς σὲ 

καταφεύγομεν, ἱλασμὸν πταισμάτων, αἰτούμενοι 

Δέσποινα, καὶ αἰωνιζούσης, λυτρωθῆναι βασάνου, καὶ 

πάσης κολάσεως, τῆς ἐκεῖσε δεόμεθα, ἵνα πίστει 

βοῶμέν σοι· Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν 

πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς πιστῶς 

προσιοῦσι τῇ σκέπῃ σου. 

Οἱ Ἀναβαθμοί, τὸ α' Ἀντίφωνον τῶν ἀναβαθμῶν 

τοῦ δ' Ἤχου. 

 

Ἀντίφωνον Α'. 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη, ἀλλ' αὐτὸς 

ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ μου. (δίς.) 

 

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς 

χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι. (δίς.) 
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Δόξα. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζῳοῦται, καὶ καθάρσει 

ὑψοῦται λαμπρύνεται, τῇ τριαδικῇ Μονάδι 

ἱεροκρυφίως. 

 

Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, 

ἀρδεύοντα, ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζῳογονίαν. 

  

Προκείμενον, Ἦχος δ'. 

Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ 

Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. 

 

Στίχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς 

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσει. 

 

Τό, Πᾶσα πνοή, καὶ τὸ Εὐαγγέλιον. 

 

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν. 

(Κεφ. κα' 12 - 19).  

 

(Ζήτει τῇ 23ῃ ᾽Απριλίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ). 

 

Εἶπεν ὁ Κύριος… προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων… 

 

Τέλος· ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν, κτήσασθε τὰς ψυχὰς 

ὑμῶν. 

 

 

Καὶ ὁ Ν΄(50) ψαλμός· (Χῦμα). 

 

Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου... 
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Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 

Εἶτα τὸ Ἰδιόμελον· Ἦχος πλ. β'. 

 

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ 

κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον τὸ 

ἀνόμημά μου. 

 

Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα, ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου 

αὐγάζεται ἀκτῖσι· καὶ ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, 

τοῖς ἄνθεσιν ὡραϊζομένη, Γεώργιε βοᾷ σοι· θεράπον 

Χριστοῦ, καὶ προστάτα θερμότατε, μὴ ἐλλίπῃς 

πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον. 

 

Εἶθ’ οὕτω, Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου· τό, Κύριε, 

ἐλέησον, ιβ'. Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς. Καὶ εὐθὺς ὁ Κανὼν 

τοῦ Ἁγίου. Καταβασίαι δὲ Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 

 

Κανὼν τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς· 

 

Τὸν σεπτὸν ἐν Μάρτυσιν ὑμνῶ προφρόνως. 

 

ᾨδὴ α'. Ἦχος δ'. Τῷ ὁδηγήσαντι. 

Τὸ δυσχερὲς τοῦ νοός μου, καὶ ἀδρανὲς Ἅγιε, 

τῷ διαπύρῳ τῆς σεπτῆς, σοῦ προσευχῆς μεταποίησον, 

εὐρυσθενῆ ἐργαζόμενος, ὅπως σου τὴν παναγίαν, 

ἑορτὴν ἐγκωμιάσαιμι. 

  

Ὁ ὑψιβάμων ἐν ἄμφω, καὶ τῶν πολλῶν ὕπερθεν, ἔργῳ 

καὶ λόγῳ πεφηνώς, σοῦ οὐκ ἰσχύει Γεώργιε, 

ἀνευφημεῖν τὰ τεράστια· πέλεις γὰρ παγκρατιάρχης 

ἀκραιφνής, καὶ αἰχμητὴς κραταιός. 
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Νόμοις ἐπαίνων οὐδόλως, ἡ σὴ σεπτὴ ἄθλησις, 

ὑποπεσεῖται Ἀθλητά· ἰλιγγιῶ γὰρ καὶ δέδοικα, καὶ 

ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, ψαῦσαί σου κἂν γοῦν ποσῶς, 

Ἀθλοφόρε τοῖς προτερήμασι. 

 

Θεοτοκίον. 

Σωτῆρα πάντων τεκοῦσα, τὴν τῆς ζωῆς ἔκπτωσιν, 

ἐπηνωρθώσω Ἀγαθή· τὴν γὰρ ζωὴν ἀπεκύησας, πᾶσιν 

ἡμῖν πρυτανεύουσαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ταῖς πρεσβείαις 

σου. 

 

ᾨδὴ γ'. Ὁ στερεῶν βροντὴν. 

Ἐπιπαφλάζον πῦρ τὸ τῆς ἀπάτης, οὐ φέρων βλέπειν 

Ἅγιε, ὡς ὁ πυρίπνους καὶ ζηλωτής, ἀνομοῦντας 

διελέγχων· Οὐκ ἔστιν ἄλλος ἔλεγες, Θεὸς ὡς ὁ Κύριος. 

 

Πῦρ τὸ τοῦ Λόγου ὅπερ ἦλθε Μάκαρ, βαλεῖν εἰς 

κόσμον ἅπαντα, σοῦ καθαψάμενον τῆς ψυχῆς, στέγειν 

ὅλως οὐκ εἴα, ἀλλὰ θερμῶς ἀνέκραζες· Χριστὸς μοι 

στερέωμα. 

 

Τὰ τῶν βασάνων εἴδη σου δεικνύων, ὥσπερ φοβεῖν ὁ 

τύραννος, τὴν ἀκατάπληκτον σου ψυχήν, ὑπετόπασε 

θεόφρον· σὺ δὲ στερρῶς ἀνέκραζες, Χριστὸς μοι 

στερέωμα. 

 

Θεοτοκίον. 

Ὄρος σε μέγα βλέπων ὁ Προφήτης, ὑπερκειμένην 

ἔχον, τὴν κορυφὴν ἁπάντων τῶν βουνῶν, τῶν 

ἀγγελικῶν ταγμάτων, ὑπὲρ αἰτίαν ἔλεγε· Παρθένος 

γεννήσεται. 
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Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. δ'. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.  

Τοῦ Σταυροῦ τῷ σημείῳ καθοπλισθείς, ἐν αὐτῷ τῶν 

τυράννων πᾶσαν ἰσχύν, ἀνδρείως κατέβαλες, ὡς τῆς 

πίστεως πρόμαχος, τὴν ἀθεΐαν πᾶσαν, εἰδώλων 

διήλεγξας, καὶ τοὺς πιστοὺς θεόφρον, τῇ πίστει 

ἐστήριξας· ὅθεν ἐπαξίως, τοὺς τῆς νίκης στεφάνους, 

ἀθλήσας ἀπέλαβες ἐκ χειρὸς τοῦ Κυρίου σου, 

Ἀθλοφόρε Γεώργιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν 

πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι 

πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Δόξα, Καὶ νῦν. 

Θεοτοκίον· ὅμοιον. 

Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶς, ὡς ἡ χήρα ἐκείνη δύο 

λεπτά, προσφέρω σοι Δέσποινα, ὑπὲρ πασῶν τῶν 

χαρίτων σου· σὺ γὰρ ὤφθης σκέπη, ὁμοῦ καὶ βοήθεια, 

πειρασμῶν καὶ θλίψεων, ἀεὶ με ἐξαίρουσα· ὅθεν ὡς ἐκ 

μέσου φλογιζούσης καμίνου, ῥυσθεὶς τῶν θλιβόντων 

με, ἐκ καρδίας κραυγάζω σοι, Θεοτόκε βοήθει μοι· 

πρεσβεύουσα τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν πταισμάτων 

ἄφεσιν δοθῆναί μοι· σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα, ὁ ἀνάξιος 

δοῦλός σου. 

ᾨδὴ δ'. Εἰσακήκοα ὁ Θεὸς. 

Νέμοις πᾶσι τοῖς ὑμνηταῖς, τὴν εὐκλεῆ τε καὶ 

σεβασμίαν, ἀρωγήν σου καὶ ἀντίληψιν, παμμάκαρ 

Γεώργιε, ὡς παρρησίαν ἔχων πρὸς Κύριον. 

 

Ἔχων ἄμαχον τὴν ἰσχύν, δεδωρημένην σοι ἐξ Ἁγίου, 

τῶν Ἁγίων ἀκροθίνιον, τὴν βαρβάρων ἔφοδον, σαῖς 

προσευχαῖς ταχέως κατάλυσον. 
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Νὺξ με πάντοθεν πειρασμῶν, ἐπιπολάζει καὶ 

ἀνενδότως, συνωθεῖ με πρὸς τὴν χάρυβδιν, τῶν παθῶν 

Γεώργιε, ἀλλὰ προφθάσας διάσωσον. 

 

Θεοτοκίον. 

Μόνη ἔσχες ἐν τῇ γαστρί, τὸν συνοχέα παντὸς τοῦ 

κόσμου· μόνη τοῦτον ἀπεκύησας, Θεοτόκε Πάναγνε, 

τὸν ἀκαταληψίᾳ νοούμενον. 

  

ᾨδὴ ε'. Ἀνάτειλόν μοι Κύριε. 

Ἀτίθασσον παράταξιν, δαιμόνων τροπωσάμενος, καὶ 

Σταυροῦ τῷ ὅπλῳ χρησάμενος, ὡς θείῳ ἀκοντίῳ, τούτῳ 

ἐξεκέντησας, καὶ εἰς γῆν κατέρραξας, φαλαγγάρχας 

ζοφερούς. 

 

Ῥώμῃ τοῦ Παντοκράτορος, ῥωννύμενος Γεώργιε, καὶ 

τῇ προνοία ποδηγούμενος, τῇ πάντα κυβερνώσῃ, τὸ 

σκάφος διέσωσας, τῆς ψυχῆς ἀκύμαντον, πρὸς λιμένα 

τῆς ζωῆς. 

 

Τὶ με θωπείαις ἔλεγες, τῷ κακεργάτῃ Ἅγιε, τῆς τοῦ 

Χριστοῦ μου ἀγαπήσεως, ἐλπίζεις μεταστῆσαι; λίθον 

ἕψειν ἔοικας, γράφειν τε εἰς θάλασσαν, καὶ τοξεύειν 

οὐρανόν. 

 

Θεοτοκίον. 

Ὑψαύχενας κατάβαλε, αἱρετικοὺς Πανάμωμε, τοὺς 

ἀφειδῶς κατεπεμβαίνοντας, λαῷ τῷ ὀρθοδόξῳ· ἔχεις 

γὰρ τὸ δύνασθαι, τῇ θελήσει σύνδρομον, οἷα μήτηρ τοῦ 

Θεοῦ. 
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ᾨδὴ ς'. Ζάλη με λογισμῶν. 

Σῶμά σου παραδοὺς ταῖς τιμωρίαις, τὴν ψυχὴν 

ἐτήρησας, ἀπήμαντον θεομάκαρ· τὴν ἄνωθεν γὰρ ἔσχες 

ἀρωγήν, φρουρὰν προμηθεστάτην, ἐν τοῖς πολέμοις 

Γεώργιε. 

 

Ἵλεων τὸν Δεσπότην, ταῖς εὐχαῖς σου, ἀπεργάζου 

πάντοτε, τὴν μνήμην σου τοῖς ἐκ πόθου ἐκτελοῦσι, καὶ 

ζάλης ὁρατῶν, ἐχθρῶν καὶ ἀοράτων, ἀπήμονας 

διαφύλαττε. 

 

Νόες σου κατεπλάγησαν ὁρῶντες, τὴν ἀνδρείαν 

ἄνωθεν, πῶς ἀγχεμάχοις ὅπλοις κατεπάλαισας, 

ἄσαρκον ἐχθρόν, τὸν πάλαι τοὺς γενάρχας, ἐν 

Παραδείσῳ πτερνίσαντα. 

 

Θεοτοκίον. 

Ὕφανας ἱστουργίᾳ τῇ ἀρρήτῳ ἁλουργίδα Πάναγνε, 

Πατρὸς καὶ Πνεύματος θείου, εὐδοκίᾳ τῷ πάντων 

Βασιλεῖ, ἀτρέπτως καὶ ἀφύρτως, σάρκα τὴν σὴν 

ἀμφιάσασα. 

 

Κοντάκιον. 

 

Ἦχος πλ. δ'. Τῇ ὑπερμάχῳ. 

Τῇ ὑπερμάχῳ καὶ ταχείᾳ ἀντιλήψει σου, 

προσπεφευγότες οἱ πιστοὶ καθικετεύομεν, λυτρωθῆναι 

παρὰ τοῦ Χριστοῦ Ἀθλοφόρε, τῶν σκανδάλων τοῦ 

ἐχθροῦ τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε, καὶ παντοίων ἐκ 

κινδύνων καὶ κακώσεων, ἵνα κράζωμεν· Χαίροις 

Μάρτυς Γεώργιε. 
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Ὁ Οἶκος. 

Μέγας ἐν προστασίαις ἐπὶ γῆς ἀνεδείχθης, τοῦ Κυρίου 

θεράπον καὶ φίλε· τὸν πιστὸν γὰρ λαὸν περισκέπων, 

σῴζεις ἀεὶ ἔνδοξε· διὸ πίστει καὶ πόθῳ βοῶμέν σοι 

πολύαθλε. 

 

Χαῖρε, δι' οὗ φρυκτωρεῖται ὁ κόσμος, χαῖρε, δι' οὗ ὁ 

στρατὸς καταλάμπει. 

Χαῖρε, τῶν πιστῶν αἰχμαλώτων ἡ λύτρωσις, χαῖρε, 

δεσμωτῶν ἡ ὀξεῖα ἀντίληψις. 

 

Χαῖρε, ὕψος τῶν ἐκ πίστεως προστρεχόντων σοι 

θερμῶς, Χαῖρε, πλοῦτος τῶν ποθούντων σε, καὶ ἐν 

θλίψει χαρμονή. 

 

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις βασιλέων τὸ τεῖχος, χαῖρε, ὅτι 

παρέχεις ἐν πολέμοις τὸ νῖκος. 

 

Χαῖρε, ἀστὴρ φωτίζων τοὺς πλέοντας, χαῖρε, λυτὴρ 

παντοίας κακώσεως. 

 

Χαῖρε, εἰς ὃν πᾶς πιστὸς καταφεύγει, χαῖρε, δι' οὗ 

εὐφημεῖται ὁ πλάστης. 

 

Χαίροις, Μάρτυς Γεώργιε. 

 

Συναξάριον. 

Τῇ Γ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, τὰ ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τοῦ 

ἐν Λύδδῃ ναοῦ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος 

Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, ἤτοι τὴν κατάθεσιν τοῦ 

ἁγίου σώματος αὐτοῦ 
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Στίχ. Ναοῦ τὰ ἐγκαίνια, Μάρτυς καὶ θέσιν, 

Τῶν λειψάνων σου νῦν γεραίρει ἡ κτίσις. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 

Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, καὶ Ἀειθαλᾶ. 

 

 

Στίχ. Ἀκεψιμᾶν κτείνουσιν ἐκ ῥαβδισμάτων. 

Ἀκεψιμᾶ δὲ τοὺς φίλους ἐκ λευσμάτων. 

Τύψαν Ἀκεψιμᾶν τριτάτῃ, λεῦσαν δὲ συνάθλους. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν 

Ἀκεψιμᾶ. 

 

Στίχ. Τήξας ἑαυτὸν ἐγκρατείᾳ καὶ πόνοις, 

Ἀκεψιμᾶς μετῆλθε, ἔνθα μὴ πόνοι. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ 

ὁμολογητοῦ Θεοδώρου, Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, καὶ τῶν 

Ἁγίων Μαρτύρων, Δασίου, Σεβήρου, Ἀνδρωνᾶ, 

Θεοδότου καὶ Θεοδότης, ξίφει τελειωθέντων. 

Στίχ. Δῶρον σὺ δωρῇ τῇ πόλει τῆς Ἀγκύρας,  

Ὦ Θεόδωρε, ἐκ θεοῦ τοῦ τῶν ὅλων. 

 

Σύμμαρτυς ἔστω καὶ γυνὴ τοῖς ἀνδράσι, 

Τετμημένοις τέσσαρσι συντετμημένη. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Ἠλίας ἐν 

εἰρήνῃ τελειοῦται. 

 

Στίχ. Τῶν ἀρετῶν εἰς ἅρμα προβὰς Ἠλίας, 

Πόλῳ προσῆλθεν, ὥς περ ἄλλος Ἠλίας. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι ἐννέα Μάρτυρες ξίφει 

τελειοῦνται. 

 

Στίχ. Ψυχαῖς ἀτρέπτοις χερσὶ τμηθέντες πλάνων, 

Πλάνην περιτρέπουσιν ἄνδρες ἐννέα. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι κη' Μάρτυρες πυρὶ 

τελειοῦνται. 

Στίχ. Φλέγουσιν ἄνδρας πέντε δὶς καὶ δὶς δύο, 

Οἷς συμφλέγουσι πέντε δὶς καὶ δὶς δύο. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀχεμενίδου τοῦ 

Ὁμολογητοῦ. 

 

Στίχ. Ἀχεμενίδης τὸν Θεὸν ποθῶν Λόγον, 

Δόξης ἀφειδεῖ πατρικῆς καὶ βασάνων. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ 

νέου Ἱερομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Νεαπολίτου (1797). 

 

Στίχ. Γεώργιον ἔμψυχον Κυρίῳ ὤφθης, 

Γεώργιε ὅσιε, τμηθεὶς τὴν κάραν. 

 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεὸς, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἀμήν. 

 

ᾨδὴ ζ'. Ὁ διασώσας ἐν πυρὶ. 

Μόνα ποθῶν τὰ νοητά, μόνοις τε γαννύμενος Μάκαρ, 

τοῖς ἐν ἐλπίσιν ἀγαθοῖς, τὰ παρόντα ὡς ὄναρ λελόγισαι, 

ἐκβοῶν, ὑπερύμνητε· ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων εὐλογητός 

εἶ. 
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Νοῦν ἡγεμόνα τῶν παθῶν, Ἔνδοξε ἐποίεις ὡς νόμος, 

Θεοῦ ὁ κάλλιστός ἐστιν, ἰσχυρὸς ἐπὶ πάσης τῆς 

κτίσεως, ἐκνικᾶν τὸν βελτίονα, τῶν χειρόνων τὰς 

κινήσεις χάριτι θείᾳ. 

 

Ὢ τοῦ θερμοῦ σου, πρὸς Θεὸν ἔρωτος Παμμάκαρ! 

πῶς ὄλβον, ὡς χοῦν λελόγισαι βοῶν· Τοῦ Δεσπότου 

τῶν ὅλων ἀντάξιον, τῆς ἀγάπης οὐ κέκρικα, κόσμον 

ὅλον ἐξισοῦσθαι, κἂν χρυσὸς πέλῃ. 

Θεοτοκίον. 

Παρθένε Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, θραῦσον τῶν βαρβάρων τὰ 

θράση, καὶ τὰς βουλὰς τῶν ἀσεβῶν, τῷ πιστῷ Βασιλεῖ 

καθυπόταξον, καὶ τὸ κέρας αὐχήμασι, τῆς ἀνδρείας 

μεγάλυνον τῶν Ὀρθοδόξων. 

ᾨδὴ η'. Γῆ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ. 

Ῥάβδῳ λόγων σου ἱερῶν, ἀνέτρεψας δαιμόνων τὴν 

πληθύν, καὶ ἠλευθέρωσας πιστῶν, τὰς ἀγέλας τῆς 

τούτων λύμης, Χριστῷ μελῳδούντων· Εὐλογεῖτε τὰ 

ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 

 

Ὄμμα τείναντ' εἰς οὐρανόν, ἀνέτειλέ σοι πρώϊμον τὸ 

φῶς, ὥς περ ὑπέσχετο Θεός· ἔτι γάρ σου 

προσευχομένου, παρέστη βοῶν σοι· Ἐπιτάῤῥοθος ἥκω 

σοι· πτόησιν πᾶσαν ἀπορρίψας, ἀνδρίζου εἰς αἰῶνας. 

 

Φοβεράν σου τὴν προσβολήν, ἀνέδειξε Χριστὸς τοῖς 

πονηροῖς, καὶ ἀλαζόσι λοχαγοῖς· τὰς γὰρ τούτων 

μηχανουργίας, ἱστὸν ὡς ἀράχνης, ἐξηφάνισας κράζων 

Γεώργιε· Ὑπερευλογῶ σε, Χριστὲ εἰς τοὺς αἰῶνας. 
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Θεοτοκίον. 

Ῥύμην ἄστατον καὶ φθοράν, ὁ τόκος σου κατέλυσεν 

ἁγνή, τὴν τοῦ θανάτου καὶ ζωήν, τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι 

παρέσχε, τοῖς τοῦτον ὑμνοῦσιν, ὡς Θεὸν τῶν ἁπάντων 

καὶ Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 

ᾨδὴ θ'. Ὁ τόκος σου ἄφθορος. 

Ὄρει μαρτυρίου προσεπέβης, καὶ στέφος ἐδέξω 

Ἀθλοφόρε, ἐκ χειρὸς τοῦ Κυρίου· τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ 

γέρας τῶν Μαρτύρων· ὅθεν σε πάντες, ἐπαξίως 

μεγαλύνομεν. 

 

Νέμεις λύσιν τῶν ἀμπλακημάτων, καὶ νόσους διώκεις 

Ἀθλοφόρε, τὰς τοῦ σώματος πόρρω, καὶ ἄρτιον ὅλον με 

ἀποδεικνύεις· διό σου πόθῳ, τὴν ἐμφέρειαν 

προσπτύσσομαι. 

 

Ὡς πόλον πολεύων Ἀθλοφόρε, καὶ θρόνῳ τοῦ πάντων 

Βασιλέως, παριστάμενος αἴγλην, τὴν σκεδάζουσαν 

νέφος ἁμαρτημάτων, πέμψον τῷ πόθῳ, τὴν ᾠδὴν σοι 

ἐξυφάναντι. 

 

Θεοτοκίον. 

Σύμμορφος Υἱὸς ἐξ ἀγεννήτου, Πατρὸς γεννηθεὶς πρὸ 

τῶν αἰώνων, ἐπ' ἐσχάτων δὲ αὖθις, διὰ Πνεύματος 

Ἁγίου, ἐνδημήσας τῇ Παρθένῳ, σάρκα πτωχεύσας, τὸ 

ἀνθρώπινον ἐθέωσας. 

 

Ὁ Εἱρμὸς. 

Ὁ τόκος σου ἄφθορος ἐδείχθη, Θεὸς ἐκ λαγόνων σου 

προῆλθε, σαρκοφόρος ὡς ὤφθη ἐπὶ γῆς, καὶ τοῖς 

ἀνθρώποις συνανεστράφη, σὲ Θεοτόκε· διὸ πάντες 

μεγαλύνομεν. 
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Ἐξαποστειλάρια. 

 

Ἦχος γ'. Ἐν πνεύματι τῷ Ἱερῷ.  

Τοῖς ῥείθροις τῶν αἱμάτων σου, τῆς ἀπάτης τὴν 

φλόγα, ἀπέσβεσας Μακάριε, καὶ τυράννων τὰ θράση, 

εἰς τέλος ἐξηφάνισας, καὶ Χριστὸν ἐδόξασας, Γεώργιε 

Ἀθλοφόρε· ὅθεν στέφος ἐδέξω, ἀφθαρσίας καὶ ζωῆς, ἐκ 

δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου. 

 

Θεοτοκίον· ὅμοιον 

Οὐκ ἔστιν ὅλως ἐν ἐμοί, σωτηρία Παρθένε, ὅτι κακῶς 

εἰσπέπτωκα, βάθος ἁμαρτημάτων, καὶ προσδοκῶ τὴν 

ἀπειλήν, τῆς φρικτῆς κολάσεως, καὶ τῶν ἐρίφων τῆς 

μοίρας, οἴκτειρόν με πρὸ δίκης, ὡς ὑπάρχουσα θερμή, 

ἀντίληψις Θεοτόκε. 

 

Εἰς τοὺς Αἴνους 

 

Ἱστῶμεν Στίχους δ' καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ προσόμοια 

τοῦ Ἁγίου. 

 

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε 

αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

 

Αὐτόμελον· Ἦχος δ'. 

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν, ἀθλοφόρε Γεώργιε, 

συνελθόντες σήμερον εὐφημοῦμέν σε, ὅτι τὸν δρόμον 

τετέλεκας, τὴν πίστιν τετήρηκας, καὶ ἐδέξω ἐκ Θεοῦ, 

τὸν τῆς νίκης σου στέφανον,,       ὃν ἱκέτευε, ἐκ φθορᾶς 

καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι, τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας, 

τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου. 
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Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν 

ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.  

 

Τοῦ Χριστοῦ τὸ γεώργιον, τὸν γενναῖον ἐν Μάρτυσι, 

τὸν σοφὸν Γεώργιον εὐφημήσωμεν, τῆς ἀληθείας τὸν 

κήρυκα, κλῆμα τὸ ἀείζωον, τῆς ἀμπέλου τῆς ζωῆς, τὸν 

καρπόν ἐξανθήσαντα, καὶ πηγάσαντα, εὐσεβείας τὸ 

γλεῦκος καὶ τοὺς πίστει, ἐκτελοῦντας ἐτησίως, τούτου 

τὴν μνήμην εὐφραίνοντα. 

 

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν  ἐν τυμπάνῳ  καὶ  χορῷ,  αἰνεῖτε 

αὐτὸν  ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

 

Ὡς ἀστέρα πολύφωτον, ὥσπερ ἥλιον λάμποντα, ἐν τῷ 

στερεώματι σὲ γινώσκομεν, ὡς μαργαρίτην πολύτιμον, 

ὡς λίθον αὐγάζοντα, ὡς ἡμέρας σε υἱόν, ὡς γενναῖον ἐν 

Μάρτυσιν, ὡς ὑπέρμαχον, τῶν πιστῶν ἐν κινδύνοις 

εὐφημοῦμεν, ἐκτελοῦντές σου τὴν μνήμην, 

τροπαιοφόρε Γεώργιε. 

 

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν  ἐν κυμβάλοις εὐήχοις,  αἰνεῖτε 

αὐτὸν  ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ, πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω 

τὸν Κύριον. 

 

Ῥωμαλέῳ φρονήματι, πεποιθὼς ηὐτομόλησας, ὥσπερ 

λέων ἔνδοξε, πρὸς τὴν ἄθλησιν, ὑπερορῶν μὲν τοῦ 

σώματος, ὡς φθείρεσθαι μέλλοντος, τῆς ἀφθάρτου δὲ 

ψυχῆς, σοφῶς ἐπιμελούμενος, καὶ κολάσεων, 
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πολυτρόποις ἰδέαις ἐπυρώθης, ὡς χρυσὸς 

κεκαθαρμένος, ἑπταπλασίως Γεώργιε. 

 

Δόξα. Ἦχος β'. Ἰωάννου Μοναχοῦ. 

Νευέτω δίκαια, ἔφησεν ὁ Σολομών, τοῖς βροτοῖς τὰ 

βλέφαρα· ἐλεηθήσεται γὰρ παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ὁ 

βλέπων λεῖα, προηγόρευσεν. Εὐμαρῶς δὲ ταῦτα 

ἐνωτισθείς, ὦ πολύτλα Γεώργιε, τοῦ Δεσπότου ταῖς 

διδαχαῖς ἠκολούθησας, καὶ ἀνόμοις ἐκδοθεὶς 

ἐκαρτέρησας, τῆς πλάνης τὰ ὄργια καταπτύσας ὡς 

βέβηλα· τὸ σῶμα γὰρ ὃ παρέδωκας, ὑπὲρ ἀγάπης τοῦ 

πλάσαντος, ὅλον μεληδὸν κατετέμνετο· καὶ ὁ Βελίαρ 

μᾶλλον, ὅλος αἰσχυνθεὶς ἐτιτρώσκετο, στεφηφόρον σε 

ὁρῶν ἀκμαιότατον. Ὅθεν ἐν αὐλαῖς οἰκῶν τοῦ Κυρίου 

σου, σὺν ταῖς ἄνω Δυνάμεσι, πρέσβευε ἀθλοφόρε 

Χριστῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 

Καὶ νῦν.  Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ 

Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό την σκέπην σου. 

 

Εἶτα Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. 

 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ'. 

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν 

ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων 

ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, 

πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 



 

 

 

 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

 

Τὰ ἀντίφωνα· Εἰς τὴν εἴσοδον τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ 

Ἁγίου, τὸ τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ Κοντάκιον. 

 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ'. 

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν 

ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων 

ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, 

πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 

Κοντάκιον. Ἦχος β'. 

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία 

πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν 

δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν 

βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· 

Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ 

προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε. 

 

ἈΠΟΣΤΟΛΟΣ. 

 

Προκείμενον. 

Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ. 

 

Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου. 

 

Πρὸς Τιμόθεον Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα 

(β’ 1-10) 
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Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾿ ἐμοῦ διὰ πολλῶν 

μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες 

ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. Σὺ οὖν 

κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου 

πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. Ἐὰν δὲ 

καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. 

Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν 

μεταλαμβάνειν. Νόει ἃ λέγω· δῴη γάρ σοι ὁ Κύριος 

σύνεσιν ἐν πᾶσι. Μνημόνευε ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 

ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, κατὰ τὸ 

εὐαγγέλιόν μου, ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς 

κακοῦργος· ἀλλ᾿ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται. Διὰ 

τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ 

σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ μετὰ δόξης 

αἰωνίου. 

 

Ἀλληλούϊα (γ’). 

 

Ἦχος β΄ 

Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ  ὡσεὶ ἡ κέδρος ἡ ἐν 

τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. 

 

Στίχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς 

αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσει. 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην. 

(ιε΄ 17 -27, ιστ΄ 1-2) 
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Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Ταῦτα 

ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Εἰ ὁ κόσμος 

ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε, ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν 

μεμίσηκεν. Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον 

ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ 

ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς 

ὁ κόσμος. Μνημονεύετε τοῦ λόγου, οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. 

Οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Εἰ ἐμὲ 

ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου 

ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. Ἀλλὰ ταῦτα 

πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ 

οἴδασι τὸν πέμψαντά με. Εἰ μὴ ἦλθον, καὶ ἐλάλησα 

αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ 

ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν 

Πατέρα μου μισεῖ. Εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, ἃ 

οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ καὶ 

ἑωράκασι, καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν Πατέρα μου. 

Ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ 

αὐτῶν· Ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν. Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ 

Παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ 

Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται, 

ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. Καὶ ὑμεῖς δὲ 

μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς μετ᾿ ἐμοῦ ἐστε. Ταῦτα 

λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. 

Ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα, 

ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς, δόξῃ λατρείαν προσφέρειν 

τῷ Θεῷ. 

 

Κοινωνικόν. 

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα. 

 



 

 

 


