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ΔΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΔΣΠΔΡΙΝῼ 

Ἱστῶμεν στῈχους δ΄ καΈ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς 

προσόμοια. 

Ἦχος δ΄.  Ἔδωκας σημεῈωσιν. 

Μετὰ τὴν πρὸς ΚὈριον, σοῦ 

Άκδημῇαν Γεώργιε, τὴν Άκ ξῇ-

φους πολὈαθλε, λαβὼν ὁ θερά-

πων σου, ὡς αὋτ προᾸφης, τὸ 

σῶμά σου Μάρτυς, εῊς τὴν πα-

τρῇδα σς μητρός, χαῇρων ἀπῄει 

ὡς ἄλλην ινσωμον, κιβωτὸν φᾸ-

ρων ινδοξε· Άν ᾗ καῈ τοῦτο κα-

τᾸκρυψεν, ὡς κοινὸν φυλακτή-

ριον, καῈ ὡς ὄλβον πολὈτιμον.  

ΚαῈ αὖθις ἀθροῇσθητε, ὦ φι-

λεόρτων συστήματα· συγκαλεῖ 

γὰρ καῈ δεὈτερον, ἡμᾶς ὁ Γε-

ώργιος, ΆπῈ τὴν φωσφόρον, καῈ 

ἁγῇαν μνήμην, τῶν σεβασμῇων 

καῈ σεπτῶν, αὋτοῦ λειψάνων 

τς καταθᾸσεως, Άν τ να ὃν 

ἤγειραν, ΛὈδδης τς πάλαι οῊ-

κήτορες, εὋμεγᾸθη καῈ πάγκα-

λον, ὡς τὸ πρῴην Άδεῇκνυτο. 

Χάριν νῦν ἀντλήσατε, καῈ 

φωτισμὸν ἀπαρὈσασθε, οΈ Ὀρ-

θόδοξοι ἅπαντες, λειψάνοις 

προσψαὈοντες τοῦ Σροπαιοφό-

ρου, σὉν πόθῳ καῈ πῇστει, Άξ ὧν 

πηγάζει δαψιλῶς, εῖθρα θαυ-

μάτων Άν θεῇᾳ χάριτι, καῈ τοῦ-

τον μακαρῇσατε, ὡς τοῦ Κυρῇου 

θεράποντα, ὡς γενναῖον Άν 

Μάρτυσι, καῈ ἀδάμαντα ἄρρη-

κτον. 

ἈντῈ τῶν λειψάνων σου, τὴν 

σὴν εῊκόνα Γεώργιε, εὋλαβῶς ἀ-

σπαζόμεθα, τὴν τιμὴν προσφᾸρο-

ντες, σοῈ τ προτοτὈπῳ· πρᾸ-

σβευε οὖν Μάρτυς, ὊπᾹρ ἡμῶν 

τῶν ταπεινῶν, καῈ δῇδου πᾶσι 

ταῖς Έκεσῇαις σου, πταισμάτων 



  

ἀπολὈτρωσιν, καῈ ψυχικὴν ἀγαλ-

λῇασιν, καῈ τς ἄνω λαμπρότη-

τος, καταξῇωσον Ἅγιε. 

Δόξα. Ἦχος β΄. 

Τροπαιοφόρε Ἀθλητά, θερά-

πον γνήσιε τοῦ ωτρος, Γεώρ-

γιε μεγάλαθλε, ταῖς Έκεσῇαις σου 

ἡμᾶς, περῇσωζε δεόμεθα, ἀπὸ 

βλάβης παντοῇας· ὅτι σᾹ Άν ταῖς 

θλῇψεσι, προστάτην κεκτήμεθα, 

καῈ πρὸς Θεὸν πρεσβευτὴν θερ-

μότατον. 

ΚαῈ νῦν. Θεοτοκῇον. 

Τὴν πᾶσαν Άλπῇδα μου, εῊς σᾹ 

ἀνατῇθημι· Μτερ τοῦ Θεοῦ, φὈ-

λαξόν με Ὂπὸ τὴν σκᾸπην σου.  

ΑΠΟΣΤΙΧΑ 

Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 

Ὅτε τὸ Ὂλικόν, καῈ πάνσεπτόν 

σου σῶμα, εῊς ΛὈδδαν Άκομῇσθη, 

ἀρρήτως τὸν ἀᾸρα, ὅλον κατευω-

δῇασε. 

τῇχ. ΔῈκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει... 

Ἴωμεν ἀδελφοῇ, δοξάζοντες Άν 

Ὄμνοις, Γεώργιον τὸν μᾸγαν, καῈ 

λεῇψανα τὰ θεῖα, αὋτοῦ περιπτυ-

ξώμεθα. 

ΣτῈχ. Τοῖς ἉγῈοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ... 

Τὴν ἀνακομιδήν, τοῦ θεῇου 

σου λειψάνου, πανήγυριν τελοῦ-

μεν, ὡς καῈ τὴν ἄθλησῇν σου, 

Μάρτυς Φριστοῦ Γεώργιε. 

             Δόξα. Σριαδικόν. 

Τριὰς προσωπικῶς, καῈ Μο-

νὰς τῆ οὋσῇᾳ, Πάτερ, ΤΈᾹ καῈ 

Πνεῦμα, λιταῖς τοῦ Γεωργῇου, 

οῊκτεῇρησον τὸν κόσμον σου. 

ΚαῈ νῦν. Θεοτοκῇον. 

Μητρόθεε Ἁγνή, τὸν σὸν ΤΈὸν 

δυσώπει, μετὰ τοῦ Γεωργῇου, 

καῈ πάντων τῶν Ἁγῇων, ὊπᾹρ 

ἡμῶν τῶν δοὈλων σου. 

Νῦν ἀπολύεις. Τὸ τρισάγιον, 

τὰ ἈπολυτῈκια ἐκ τοῦ Μεγ. 

Ἐσπερινοῦ, καΈ ἀπόλυσις. 

 
 
 

 
 
 
 



 

+ 

 

εν τῳ μεγαλῳ εσπερινῳ 

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τὸ 

Μακάριος ἀνήρ. ΕΉς δὲ τὸ Κύ-

ριε ἐκέκραξα Ὴστῶμεν στῈχους 

η΄ καΈ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προ-

σόμοια τοῦ ἉγῈου. 

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανῈων ταγμάτων. 

ΦιλομαρτὈρων τὰ πλήθη πό-

θῳ ἀθροῇσθητε, καῈ λεῇψανον τὸ 

θεῖον, τοῦ στεροῦ Γεωργῇου, 

προσπτὈξασθε σὉν φόβῳ καῈ 

χαρμονῆ, Άξ αὋτοῦ κομιζόμενοι, 

ῶσιν ψυχς ῶσιν σώματος ἀ-

ληθ, καῈ κακῶν παντοῇων λὈ-

τρωσιν. 

Τῶν μακαρῇων οΈ δμοι νῦν 

συναγάλλονται, τ πνεὈματῇ 

σου Μάρτυς, τ ἀλῳ Άν πόλῳ, 

ἡμεῖς δᾹ οΈ σοῈ δοῦλοι τὸ Ὂλι-

κόν, σοῦ κατᾸχοντες λεῇψανον, 

ΆπῈ τς γς ἀγαλλόμεθα ψαλμι-

κῶς, σᾹ Άν Ὄμνοις μακαρῇζοντες. 

Ἡ εὋωδῇα τῶν θεῇων ὀστῶν 

σου Ἅγιε, ὊπᾹρ νάρδον καῈ 

κρόκον, καῈ ἀρώματα πάντα, 

ψυχς εὋωδιάζει καῈ τς σαρ-

κός, τὰς αῊσθήσεις Γεώργιε· διὸ 

συνήχθημεν πάντες μνήμῃ τῆ σῆ, 

εῊς ὀσμήν σεπτῶν λειψάνων 

σου. 

Ἐν τῆ τοῦ ιαρος ὥρᾳ πανη-

γυρῇσαντες, τὴν ἄθλησῇν σου 

Μάρτυς, συνηϋφράνθημεν πά-

ντες· νῦν δᾹ Άν μετοπώρῳ τὴν 

τῶν σεπτῶν, σοῦ λειψάνων κα-

τάθεσιν πανηγυρῇζοντες αὖθις 

πόθῳ πολλ, Άκ καρδῇας εὋ-

φραινόμεθα. 

Προσόμοια ἕτερα. 

Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι. 

Τῶν πιστῶν ἅπας σὈλλογος, 

Άπαξῇως Ὂμνήσωμεν, τὸν κλει-

νὸν Γεώργιον καῈ ἀήττητον· Ὴ-

δοὉ γὰρ σήμερον ιλαμψεν, αὋ-

τοῦ ἡ σεβάσμιος, καῈ τιμῇα Ὰορ-

τή, τὴν λειψάνων κατάθεσιν, 

αὋτοῦ φᾸρουσα, δι᾿ ὧν κόσμῳ 

παρᾸχει τὰς Ὴάσεις, καῈ θαυμά-

των θεῖα εῖθρα, τοῖς εὋλαβῶς 

προσπελάζουσι. 

Δεῦτε πάντες ἀντλήσατε, μὴ 

κενοὈμενα νάματα, θεοβρὈτου 

χάριτος καῈ χρηστότητος, ΠνεὈ-

ματι θεῇῳ βλυστάνοντα, Άκ τς 

θεῇας λάρνακος, τῶν λειψάνων 

τῶν σεπτῶν, Γεωργῇου τοῦ 

Μάρτυρος, ἀνακράζοντες· χαῖ-

ρε δόξα Φριστοῦ τς Ἐκκλησῇ-

ας, Ἀθλητὰ Σροπαιοφόρε, τῶν 

εὋσεβῶν ἀγαλλῇαμα. 



  

Τὴν ἁγῇαν κατάθεσιν, τῶν 

παντῇμων λειψάνων σου, Ἀθλη-

τὰ Γεώργιε Ὰορτάζοντες, χάρι-

τος θεῇας πληροὈμεθα, ὀσμὴν 

δᾹ οὋράνιον, προϊοῦσαν Άξ αὋ-

τῶν, μυστικῶς κομιζόμεθα, με-

γαλὈνοντες, τὰς μεγάλας σου 

Μάρτυς ἀριστεῇας, καῈ τὰς θεῇ-

ας σου Άκφάνσεις, τῶν θαυμα-

στῶν ἀντιλήψεων. 

Ὥσπερ θεῖον θησαὈρισμα, 

καῈ πηγὴν ἁγιάσματος, τὴν σο-

ρὸν Γεώργιε τῶν λειψάνων σου, 

ἀπὸ τοῦ τάφου κομῇσαντες, εῊς 

ΛὈδδαν μετήγαγον, καῈ κατᾸθε-

ντο αὋτά, εῊς ναὸν τὸν περῇβλε-

πτον, ὅν σοι ἤγειραν· οὗν τὴν 

μνεῇαν τελοῦντες Άτησῇως, Ὰορ-

τήν σοι φωτοφόρον, ἄγομεν 

Μάρτυς γηθόμενοι. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

ἘπᾸφανε σήμερον τῆ οῊκου-

μᾸνῃ ἡ πανᾸνδοξος μνήμη τοῦ 

Γεωργῇου, ὡς μλον Άν μετοπώ-

ρῳ, εὋφροσὈνην καῈ εὋωδῇαν 

πνευματικήν, προξενοῦσα τοῖς 

φιλεόρτοις· ὡς ἥλιος γὰρ πρῴην 

δὈνας Άν γῆ νῦν ὡς Άξ ἀνατολι-

κοῦ ὁρῇζοντος, τοῦ τάφου πάλιν 

ἀνᾸτειλε, διὰ τῶν σεπτῶν, καῈ 

θαυματοβρὈτων αὋτοῦ λειψά-

νων, κροκοειδεῖς ἀκτῖνας ἀφι-

εῇς, χαρισμάτων ποικῇλων, καῈ 

ὀσμὴν ΆκπᾸμπων οὋράνιον· 

δεῦτε οὖν φιλᾸορτοι πάντες, 

μετὰ πῇστεως, τὸ ζωομὈριστον 

σῶμα αὋτοῦ προσκυνήσωμεν, 

καῈ πρὸς αὋτὸν Άκβοήσωμεν· 

Ἀθλοφόρε Φριστοῦ Γεώργιε, δῇ-

δου ἡμῖν ψυχῶν τε καῈ σωμά-

των τὴν εὋρωστῇαν, καῈ πρᾸ-

σβευε πρὸς ΚὈριον, Άλεηθναι 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  

ΚαῈ νῦν. Ὁ αὋτός. 

Τῇς μὴ μακαρῇσει σε, Πανα-

γῇα ΠαρθᾸνε; Σῇς μὴ ἀνυμνήσει 

σου, τὸν ἀλόχευτον τόκον; Ὁ 

γὰρ ἀχρόνως Άκ Πατρός, Άκλάμ-

ψας ΤΈὸς μονογενής, ὁ αὋτὸς Άκ 

σοῦ τς Ἁγνς προλθεν, ἀφρά-

στως σαρκωθεῇς, φὈσει Θεὸς Ὂ-

πάρχων, καῈ φὈσει γενόμενος 

ἄνθρωπος δι᾿ ἡμᾶς· οὋκ εῊς δυ-

άδα προσώπων τεμνόμενος, 

ἀλλ᾿ Άν δυάδι φὈσεων, ἀσυγχὈ-

τως γνωριζόμενος. ΑὋτὸν ΈκᾸ-

τευε, σεμνὴ παμμακάριστε, Άλε-

ηθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Εἴσοδος. Υῶς Έλαρόν, τὸ 

Προκεῇμενον τς ἡμᾸρας, καῈ τὰ 

Ἀναγνώσματα. 

Προφητεῇας ἩσαἸου τὸ 

Ἀνάγνωσμα. 

(Κεφ. μγ΄ 4-14). 



 

Τάδε λᾸγει ΚὈριος: Πάντα 

τὰ ιθνη συνήχθησαν ἅμα, καῈ 

συναχθήσονται ἄρχοντες Άξ αὋ-

τῶν. Σῇς ἀναγγελεῖ ταῦτα Άν 

αὋτοῖς; ἥ τὰ Άξ ἀρχς, τῇς ἀκου-

στὰ ποιήσει Ὂμῖν; ἈγαγᾸτωσαν 

τοὉς μάρτυρας αὋτῶν καῈ δι-

καιωθήτωσαν, καῈ εῊπάτωσαν 

ἀληθ. ΓῇνεσθᾸ μοι μάρτυρες, 

καῈ Άγὼ μάρτυς ΚὈριος ὁ Θεός, 

καῈ ὁ παῖς, ὃν Άξελεξάμην· Ήνα 

γνῶτε, καῈ πιστεὈσητε, καῈ συ-

ντε, ὅτι Άγώ εῊμι. ἜμπροσθᾸν 

μου οὋκ ΆγᾸνετο ἄλλος Θεός, 

καῈ μετ᾿ ΆμᾹ οὋκ ισται. Ἐγώ εῊ-

μι ὁ Θεός, καῈ οὋκ ιστι πάρεξ 

Άμοῦ ὁ σώζων. Ἐγὼ ἀνήγγειλα 

καῈ ισωσα, ὠνεῇδισα, καῈ οὋκ 

ἦν Άν Ὂμῖν ἀλλότριος. Ὑμεῖς Ά-

μοῈ μάρτυρες, καῈ Άγὼ ΚὈριος ὁ 

Θεός· ὅτι ἀπ᾿ ἀρχς Άγώ εῊμι, 

καῈ οὋκ ιστιν ὁ Άκ τῶν χειρῶν 

μου ΆξαιροὈμενος. Ποιήσω καῈ 

τῇς ἀποστρᾸψει αὋτό; ΟὌτω λᾸ-

γει ΚὈριος ὁ Θεός, ὁ λυτροὈμε-

νος ἡμᾶς, ὁ Ἅγιος Ἰσραήλ. 

  οφῇας ολομῶντος τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

(κεφ. γ΄ 1-9). 

Δικαῇων ψυχαῈ Άν χειρῈ Θε-

οῦ, καῈ οὋ μὴ ἅψηται αὋτῶν βά-

σανος. Ἔδοξαν Άν ὀφθαλμοῖς 

ἀφρόνων τεθνάναι, καῈ Άλογῇ-

σθη κάκωσις ἡ ιξοδος αὋτῶν, 

καῈ ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεῇα σὈντριμ-

μα, οΈ δᾸ εῊσι Άν εῊρήνῃ. ΚαῈ 

γὰρ Άν ὄψει ἀνθρώπων Άὰν κο-

λασθῶσιν, ἡ ΆλπῈς αὋτῶν ἀθα-

νασῇας πλήρης. ΚαῈ ὀλῇγα παι-

δευθᾸντες μεγάλα εὋεργετηθή-

σονται·  ὅτι ὁ Θεὸς Άπεῇρασεν 

αὋτοὈς, καῈ εὗρεν αὋτοὉς ἀξῇ-

ους Ὰαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν Άν χω-

νευτηρῇῳ Άδοκῇμασεν αὋτοὈς, 

καῈ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσῇας 

προσεδᾸξατο αὋτοὈς, καῈ Άν 

καιρ Άπισκοπς αὋτῶν ἀνα-

λάμψουσι, καῈ ὡς σπινθρες Άν 

καλάμῃ διαδραμοῦνται. Κρι-

νοῦσιν ιθνη καῈ κρατήσουσι λα-

ῶν, καῈ βασιλεὈσει αὋτῶν ΚὈρι-

ος εῊς τοὉς αῊῶνας. ΟΈ πεποιθό-

τες Άπ᾿ αὋτόν, συνήσουσιν ἀλή-

θειαν, καῈ οΈ πιστοῈ Άν ἀγάπῃ 

προσμενοῦσιν αὋτ· ὅτι χάρις 

καῈ ιλεος Άν τοῖς ὁσῇοις αὋτοῦ, 

καῈ Άπισκοπὴ Άν τοῖς Άκλεκτοῖς 

αὋτοῦ. 

οφῇας ολομῶντος τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

(Κεφ. ε΄ 15 - ă΄ 3). 

Δῇκαιοι εῊς τὸν αῊῶνα ζῶσι, 

καῈ Άν Κυρῇῳ ὁ μισθὸς αὋτῶν, 

καῈ ἡ φροντῈς αὋτῶν παρὰ Ὑψῇ-

στῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βα-

σῇλειον τς εὋπρεπεῇας, καῈ τὸ 



  

διάδημα τοῦ κάλλους Άκ χειρὸς 

Κυρῇου· ὅτι τῆ δεξιᾷ αὋτοῦ 

σκεπάσει αὋτοὈς, καῈ τ βραχῇ-

ονι Ὂπερασπιεῖ αὋτῶν. Λήψεται 

πανοπλῇαν τὸν ζλον αὋτοῦ, καῈ 

ὁπλοποιήσει τὴν κτῇσιν εῊς ἄμυ-

ναν Άχθρῶν. ἘνδὈσεται θώρακα 

δικαιοσὈνην καῈ περιθήσεται 

κόρυθα, κρῇσιν ἀνυπόκριτον. 

Λήψεται ἀσπῇδα ἀκαταμάχη-

τον, ὁσιότητα· ὀξυνεῖ δᾹ ἀπότο-

μον ὀργὴν εῊς ομφαῇαν. υνεκ-

πολεμήσει αὋτ ὁ κόσμος ΆπῈ 

τοὉς παράφρονας· πορεὈσονται 

εστοχοι βολῇδες ἀστραπῶν, 

καῈ ὡς ἀπὸ εὋκὈκλου τόξου 

τῶν νεφῶν, ΆπῈ σκοπὸν ἁλοῦ-

νται, καῈ Άκ πετροβόλου θυμοῦ 

πλήρεις ιφήσονται χάλαζαι. Ἀ-

γανακτήσει κατ᾿ αὋτῶν Ὄδωρ 

θαλάσσης· ποταμοῈ δᾹ συγκλὈ-

σουσιν ἀποτόμως. Ἀντιστήσε-

ται αὋτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, 

καῈ ὡς λαῖλαψ Άκλικμήσει αὋ-

τοὈς, καῈ Άρημώσει πᾶσαν τὴν 

γν ἀνομῇα, καῈ ἡ κακοπραγῇα 

περιτρᾸψει θρόνους δυναστῶν. 

ἈκοὈσατε οὖν βασιλεῖς, καῈ σὈ-

νετε· μάθετε δικασταῈ περάτων 

γς· Άνωτῇσασθε οΈ κρατοῦντες 

πλήθους, καῈ γεγαυρωμᾸνοι ΆπῈ 

ὄχλοις Άθνῶν· ὅτι Άδώθη παρὰ 

Κυρῇου ἡ κράτησις Ὂμῖν, καῈ ἡ 

δυναστεῇα παρὰ Ὑψῇστου. 

 

ΕΙ ΣΗΝ ΛΙΣΗΝ 

Ἰδιόμελα. Ἦχος α΄. 

Ὁ λαμπρὸς ἀριστεὉς τς Σρι-

άδος Γεώργιος, τῶν Ἀθλοφό-

ρων ἡ δόξα, καῈ πάντων τῶν 

Ὀρθοδόξων, ὁ φὈλαξ καῈ τὸ 

καὈχημα· πρότερον Άν τῆ ΔὈσει 

ἀθλήσας, ὅλον τὸν κόσμον ε-

φρανε· μεταβὰς δᾹ εῊς τὸ φῇλον 

ιδαφος τς Ἀνατολς, πάλιν Ά-

πᾸστη ἡμῖν σήμερον, ὡς Ὴατρὸς 

οὋράνιος, διὰ τς τῶν λειψάνων 

αὋτοῦ καταθᾸσεως, δωρεὰν θε-

ραπεὈων, τὰ τς ψυχς καῈ τοῦ 

σώματος πάθη, καῈ τὸν ωτρα 

δυσωπῶν, ὊπᾹρ τῶν ψυχῶν ἡ-

μῶν. 

Ἦχος ὁ αὋτός. 

Ἀθλοφόρε Γεώργιε, σὉ κατὰ 

τὸ σωτήριον λόγιον, ὡς κόκος 

σῇτου πεσὼν εῊς τὴν γν, διὰ τς 

μαρτυρικς σου τελειώσεως, 

καῈ καταλλήλως τῆ σῆ κλήσει 

γεωργηθεῇς, Ὂπὸ τς Άν σοῈ οῊ-

κοὈσης τοῦ Θεοῦ χάριτος, ὡς 

στάχυς ὡραῖος, σήμερον πολὈ-

χουν τὸν καρπὸν ἀποδᾸδωκας, 

διὰ τς Άκ τάφου ἀνακομιδς, 

τῶν Έερῶν σου λειψάνων· Άξ ὧν 

χάριτος ἀναβρὈεις, καῈ Ὴάματα 



 

παρᾸχεις, τοῖς προσκυνοῦσιν 

αὋτὰ Άν πῇστει· διὸ καῈ ἡμῖν 

τοῖς τιμῶσῇ σε, αἴτησαι εῊρήνην, 

καῈ τὸ μᾸγα ιλεος. 

Ἦχος πλ. δ΄. 

Χαῇροις Άν Κυρῇῳ, πανᾸνδοξε 

Μάρτυς, Σροπαιοφόρε Γεώργιε, 

ὅτι πάσας τὰς Άντολὰς τοῦ Φρι-

στοῦ, καλῶς Άπλήρωσας, καῈ 

Θεὸν ἀληθινόν, Άνώπιον τυράν-

νων, αὋτὸν Άκήρυξας, ὊπᾹρ αὋ-

τοῦ τὸ σῶμά σου, προθὈμως 

δοὉς εῊς θάνατον. Οὗ τὴν Άκ τά-

φου ἀνακόμισιν Ὰορτάζοντες, 

μυρῇων ἀγαθῶν θησαυρὸν κομι-

ζόμεθα, παρὰ Φριστοῦ τοῦ σᾹ 

δοξάσαντος, δυνάμεσι θαυμά-

των, Άν πάσῃ τῆ οῊκουμᾸνῃ. ΑὋ-

τὸν ΈκᾸτευε δεόμεθα Ἀθλητὰ 

μεγάλαθλε, ὊπᾹρ τῶν ψυχῶν ἡ-

μῶν.  

Ἦχος ὁ αὋτός. 

Δεῦτε ἅπαντα τὰ πλήθη τῶν 

Ὀρθοδόξων, μετ᾿ εὋλαβεῇας, 

τοῖς τοῦ Γεωργῇου λειψάνοις 

προσπᾸσωμεν, καῈ νοερῶς αὋτὰ 

περιπτυξώμεθα· Ήνα καῈ τὴν Ά-

κεῖ Άνοικοῦσαν, χάριν θεῇαν Άπι-

σπασώμεθα· ΜαρτὈρων γὰρ, οὋ 

τὰ λεῇψανα μόνον, ἀλλὰ καῈ αὋ-

ταῈ αΈ θκαι, πνευματικς εῊσι 

πεπληρωμᾸναι χάριτος· λιμᾸνες 

Άν πειρασμοῖς ἀσφαλεῖς· πηγαῈ 

θαυμάτων διηνεκεῖς· καῈ θη-

σαυροῈ εὋεργεσῇας ἀνάλωτοι, 

πάντοτε κενοὈμενοι, καῈ μηδᾸ-

ποτε μειοὈμενοι· τοιαὈτη γὰρ 

τῶν πνευματικῶν πραγμάτων ἡ 

φὈσις· αξεται τῆ διανομῆ, καῈ 

πλεῇων τῆ μεταδόσει γῇνεται. 

Πρὸς αὋτὸν δᾹ ὁλοψὈχως βοή-

σωμεν· Ἀθλητὰ τοῦ Φριστοῦ 

μυριόνικε, πρᾸσβευε Άκτενῶς, 

σωθναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα.   Ἦχος ὁ αὋτός. 

Τῇς λαλήσει τὰς ἀριστεῇας 

σου σοφᾸ; ἥ τῇς Άξαριθμήσει, 

τῶν θαυμάτων σου τὰ πλήθη; 

πολλὰς γὰρ τὰς βασάνους Άνε-

γκών, τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθης 

Γεώργιε· καῈ τὸ μᾹν πνεῦμά 

σου εῊς οὋρανοὉς ἀναδραμόν, 

τ Δεσποτικ θρόνῳ Άν δόξῃ 

παρῇσταται· τὸ δᾹ σῶμά σου τὸ 

τῇμιον, Ὂπερβαλλόντως δοξα-

σθᾹν παρὰ Θεοῦ, Άν γῆ Άντῇμως 

τᾸθαπται, βρὈον τοῖς πιστοῖς τὰ 

Ὴάματα· οὗ τὴν θεῇαν μετακόμι-

σιν, καῈ τὴν πρὸς τὸν ναόν σου 

νῦν κατάθεσιν, σὉν τῆ καθιερώ-

σει τοῦ αὋτοῦ σου ναοῦ, Ὰορτά-

ζοντες οΈ δοῦλοῇ σου κράζομεν· 

Ἀθλητὰ Σροπαιοφόρε Γεώργιε, 

σῶζε ἡμᾶς ταῖς πρεσβεῇαις σου. 

ΚαῈ νῦν. Θεοτοκίον. 



  

ΔᾸσποινα πρόσδεξαι, τὰς 

δεήσεις τῶν δοὈλων σου, καῈ 

λὈτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνά-

γκης καῈ θλῇψεως. 

ΕῊς τὸν στῇχον τιχηρὰ Προ-

σόμοια. 

Ἦχος πλ. α΄. ΧαῈροις ἀσκητικῶν. 

Χαῇρων αὋτοκινήτοις ὁρμαῖς, 

πρὸς τοὉς ἀγῶνας ἀνδρικῶς 

προσεχώρησας, καῈ πᾶσαν Άκ-

πλήξας φρᾸνα, τῆ καρτερῇᾳ τῆ 

σῆ, τῶν τυράννων θράση κατε-

πάτησας· καῈ νῦν πρὸς ἈγγᾸ-

λων, διαγωγὴ μεταβᾸβηκας, πε-

ριχορεὈων, σὉν αὋτοῖς καῈ γη-

θόμενος, σώζων πάντοτε, τοὉς 

πιστῶς σε γεραῇροντας, θεῇαις 

Άπιστασῇαις σου, παμμάκαρ Γε-

ώργιε, καῈ συμπαθεῇᾳ πενήτων, 

τοῖς ὀδυρμοῖς Άπικλώμενος. 

Φριστὸν Άκδυσώπει, ταῖς ψυ-

χαῖς ἡμῶν δοθναι, τὸ μᾸγα ι-

λεος. 

Στίχ. ΔῈκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθή-

σει... 

Ὅλος χαροποιὸς καῈ τερ-

πνός, ὅλος εὋώδης ὅλος στῇλ-

βων Άν χάριτι, Άκ τάφου σήμε-

ρον ὤφθης, ὥσπερ νυμφῇος φαι-

δρός, Άκ παστοῦ ὡραῇου Άξερ-

χόμενος, παμμάκαρ Γεώργιε, 

διασώζων τὰ σήμαντρα, Άν σοῖς 

λειψάνοις, ἁγιότητος ἅπαντα, 

τὸ μυρῇπνοον, τὸ ὡραῖον τοῦ 

χρώματος, μάλιστα δᾹ τὰ θαὈ-

ματα, ἃ πᾶσι τοῖς κάμνουσι, 

ποταμηδὸν ἀναβλὈζεις, πάθη 

ποικῇλα Ὴώμενος. Φριστὸν Άκδυ-

σώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθ-

ναι τὸ μᾸγα ιλεος. 

 Στίχ. Τοῖς ἁγῈοις τοῖς ἐν τῇ γῇ 

αὐτοῦ... 

ΜᾸγα τὸ κλᾸος ὄντως Άστῇν, ὃ 

Άκ Κυρῇου Ἀθλοφόρε ἀπεῇλη-

φας, δι᾿ ιργον σς μαρτυρῇας· 

καῈ γὰρ ὡς γῇγας ταχὈς, διατρᾸ-

χεις πᾶσαν τὴν Ὂφήλιον, νοσοῦ-

ντας Ὴώμενος, αῊχμαλώτους υ-

όμενος, τοὉς Άν ποικῇλοις, πει-

ρασμοῖς ΆκλυτροὈμενος, καῈ 

τοῖς θαὈμασι, πᾶσι πάντα γενό-

μενος. Ὅθεν ὡς ἀντιλήπτορα, 

θερμὸν ἅπας κόσμος σε, καῈ εὋ-

εργᾸτην κηρὈττει, μυρῇαις 

γλώσσαις Γεώργιε. Φριστὸν Άκ-

δυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δο-

θναι, τὸ μᾸγα ιλεος. 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Σαλπῇσωμεν Άν σάλπιγγι ᾀ-

σμάτων, σκιρτήσωμεν τ πνεὈ-

ματι, καῈ κροτήσωμεν εὋφραι-

νόμενοι, Άν τῆ πανδήμῳ πανη-

γὈρει, τοῦ Ἀθλοφόρου Φριστοῦ. 

Ἱερεῖς καῈ Ἄρχοντες συντρεχᾸ-



 

τωσαν, καῈ τὸν ἀπτοήτως Άνα-

θλήσαντα νομῇμως, καῈ θαυμά-

των χάριν δεξάμενον παρὰ Φρι-

στοῦ, Ὄμνοις καῈ Ὠδαῖς πνευμα-

τικαῖς εὋφημεῇτωσαν· οΈ Άν νό-

σοις τὸν Ὴατρόν, οΈ Άν κινδὈνοις 

τὸν Ὀστην, οΈ ἁμαρτωλοῈ τὸν 

προστάτην, οΈ πᾸνητες τὸν θη-

σαυρόν, οΈ Άν θλῇψεσι τὴν παρα-

μυθῇαν, τὸν συνοδῇτην οΈ ὁδοι-

πόροι, οΈ Άν θαλάσσῃ τὸν κυ-

βερνήτην, οΈ πάντες τὸν παντα-

χοῦ θερμῶς προφθάνοντα, μᾸγι-

στον Ἀθλοφόρον, Άγκωμιάζο-

ντες οὌτως εἴπωμεν· Σροπαιο-

φόρε Γεώργιε πρόφθασον Άξε-

λοῦ ἡμᾶς, τς Άνεστώσης ἀνά-

γκης, καῈ σῶσον ἡμᾶς ταῖς Έκε-

σῇαις σου. 

ΚαῈ νῦν. Ἦχος ὁ αὋτός. 

Σαλπῇσωμεν Άν σάλπιγγι ᾀ-

σμάτων, προκὈψασα γὰρ ἄνω-

θεν, ἡ Παντάνασσα Μητροπάρ-

θενος, ταῖς εὋλογῇαις καταστᾸ-

φει, τοὉς ἀνυμνοῦντας αὋτήν. 

Βασιλεῖς καῈ Ἄρχοντες συντρε-

χᾸτωσαν, καῈ τὴν Βασιλῇδα κρο-

τεῇσωμεν Άν Ὄμνοις, ΒασιλᾸα τᾸ-

ξασαν, τοὉς θανάτῳ κρατουμᾸ-

νους πρῇν, ἀπολῦσαι φιλανθρώ-

πως εὋδοκήσαντα. ΠοιμᾸνες 

καῈ διδάσκαλοι, τὴν τοῦ καλοῦ 

ΠοιμᾸνος ὊπᾸραγνον ΜητᾸρα, 

συνελθόντες εὋφημήσωμεν· τὴν 

λυχνῇαν τὴν χρυσαυγ, τὴν φω-

τοφόρον νεφᾸλην, τὴν τῶν οὋ-

ρανῶν πλατυτᾸραν, τὴν ιμψυ-

χόν τε κιβωτόν, τὸν πυρῇμορφον 

τοῦ Δεσπότου θρόνον, τὴν μαν-

ναδόχον χρυσᾸαν στάμνον, τὴν 

κεκλεισμᾸνην τοῦ Λόγου πὈλην, 

ἁπάντων τῶν χριστιανῶν τὸ κα-

ταφὈγιον, ᾄσμασι θεηγόροις, Ά-

γκωμιάζοντες οὌτως εἴπωμεν. 

Παλάτιον τοῦ Λόγου, ἀξῇωσον 

τοὉς ταπεινοὉς ἡμᾶς, τς τῶν 

οὋρανῶν βασιλεῇας· οὋδᾹν γὰρ 

ἀδὈνατον τῆ μεσιτεῇᾳ σου. 

Νῦν ἀπολὈεις, τὸ τρισάγιον, 

καῈ τὸ Ἀπολυτῇκιον. 

Ἦχος δ΄. 

Ὡς τῶν αῊχμαλώτων Άλευθε-

ρωτής, καῈ τῶν πτωχῶν Ὂπερα-

σπιστής, ἀσθενοὈντων Ὴατρός, 

βασιλᾸων ὊπᾸρμαχος, Σροπαιο-

φόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, 

πρᾸσβευε Φριστ τ Θε, σω-

θναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἕτερον. Ἦχος ὁ αὋτός. 

Δόξα. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ὡς ἥλιος ιμψυχος, τῆ σῆ ἀ-

θλήσει φανεῇς, θεσμ ιδυς φὈ-

σεως, ἀλλ᾿ ἀνατᾸλλεις Άκ γς, 

διὰ τῶν λειψάνων σου, ὅλος λε-

λαμπρυσμᾸνος, τῆ τοῦ ΠνεὈμα-



  

τος αἴγλῃ, λάμπων τῆ οῊκουμᾸ-

νῃ, Ὴαμάτων ἀκτῖνας, Γεώργιε 

μεγάλαθλε, πιστῶν ἡ ἀντῇληψις. 

ΚαῈ νῦν. Θεοτοκῇον. 

Τὸ ἀπ᾿ αῊῶνος ἀπόκρυφον, 

καῈ ἈγγᾸλοις ἄγνωστον μυστή-

ριον διὰ σοῦ Θεοτόκε, τοῖς ΆπῈ 

γς πεφανᾸρωται· Θεὸς Άν ἀ-

συγχὈτῳ Ὰνώσει σαρκοὈμενος, 

καῈ ταυρὸν Ὰκουσῇως ὊπᾹρ ἡ-

μῶν καταδεξάμενος· δι᾿ οὗ ἀ-

ναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, 

ισωσεν Άκ θανάτου τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν.                  

Ἀπόλυσις. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὴν α΄ στιχολογῇαν, κά-

θισμα.  

 Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

Ὁ μᾸγας ἀριστεὈς, καῈ γεν-

ναῖος ἀδάμας, Γεώργιος ἡμᾶς, 

συγκαλεῖ εὋφημσαι, αὋτοῦ τὴν 

θεῇαν ἄθλησιν, καῈ τὴν αὖθις ἀ-

νάδειξιν, τὴν Άκ μνήματος, τῶν 

αὋτοῦ θεῇων λειψάνων, Άξ ὧν ἅ-

πασι, ψυχῶν ὁμοῦ καῈ σωμά-

των, πηγάζει τὴν ἴασιν. 

Δόξα. Ὅμοιον. 

Τελοῦντες τὴν σεπτήν, κομι-

δὴν Άκ τοῦ τάφου, Γεώργιε σο-

φᾸ, τοῦ σεπτοῦ σώματός σου, 

αὋτοῦ τὴν κατάθεσιν, εὋλαβῶς 

Ὰορτάζομεν, ἣν Άποῇησαν, Άν τ 

τῆ ΛὈδδῃ να σου, τῶν χαρῇτων 

σου, τὰς δωρεὰς ἀοράτως, λαμ-

βάνοντες Ἅγιε. 

ΚαῈ νῦν. Θεοτοκῇον ὅμοιον. 

Παράλαβε Ἁγνή, Θεοτόκε 

ΠαρθᾸνε, τὸν θεῖον Ἀθλητήν, 

καῈ ἡμῶν τὸν προστάτην, Γεώρ-

γιον τὸν ινδοξον, καῈ ἀμφότε-

ροι ΚὈριον, δυσωπήσατε, ἡμῖν 



 

βραυβεῦσαι εῊρήνην, καῈ ὁμό-

νοιαν, καῈ ψυχικὴν σωτηρῇαν, 

καῈ βῇου διόρθωσιν. 

Μετὰ τὴν β΄ στιχολογῇαν, κά-

θισμα. 

Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα. 

Πάλιν ἀνᾸτειλε, σοῦ ἡ Άτήσι-

ος, μνήμη Γεώργιε, μάρτυς πο-

λὈαθλε, καῈ τὰς καρδῇας τῶν 

πιστῶν, εὋφραῇνει παναοῇδιμε· 

σᾹ οὖν ΈκετεὈομεν, οΈ τελοῦντες 

τὴν μνήμην σου, Ἅγιε δυσώπη-

σον, τὸν ΟῊκτῇρμονα ΚὈριον, 

δοθναι Έλασμὸν τῶν πταισμά-

των, ἡμῖν καῈ μᾸγα ιλεος. 

Δόξα.  

Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνη σήμερον. 

Ἐκ τς γς ἀνᾸτειλεν ὡς Ὰω-

σφόρος, τὸ σεπτόν σου λεῇψα-

νον διὰ τς ἀνακομιδς, καθα-

γιάζον Γεώργιε, τοὉς εὋφημοῦ-

ντας αὋτοῦ τὴν κατάθεσιν. 

ΚαῈ νῦν. Θεοτοκῇον. 

Ἐξ ἁγνῶν λαγόνων σου ἀνερ-

μηνεὈτως, τὸν Φριστὸν ΆκὈη-

σας, κόσμον λυτροὈμενον φθο-

ρᾶς, Θεογενντορ Πανάμωμε, 

ἁμαρτανόντων θερμὸν Έλαστή-

ριον. 

Μετὰ τὸν ΠολυᾸλεον. Κάθισμα. 

 

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἡ μνήμη Γεώργιε, σοῦ ἡ πα-

νᾸορτος, λειψάνων σου φᾸρου-

σα, σεπτὴν κατάθεσιν, ΆπᾸστη 

τοῖς πᾸρασι· πάντες οὖν συνελ-

θόντες, Άν φαιδρ τ προσώπῳ 

ᾄσμασι θεηγόροις, τὸν ωτρα 

Ὂμνοῦμεν, τὸν σᾹ προστάτην ἄ-

ριστον, ἡμῖν δωρησάμενον.           

Δόξα, καῈ νῦν. Θεοτοκῇον. 

ΠαρθᾸνε Θεόνυμφε, Μτερ 

Ἀπεῇρανδρε, ἀπαὈστως ΈκᾸτευε, 

τὸν σὸν ΤΈὸν καῈ Θεόν, οῊκτει-

ρσαι τοὉς δοὈλους σου· ὅτι 

μετὰ Θεόν σε, προστασῇαν 

πλουτοῦμεν, καῈ σᾹ ἀδιαλεῇ-

πτως, θερμοτάτῃ καρδῇᾳ, Άν Ὄ-

μνοις εὋφημοῦντες, πιστῶς με-

γαλὈνομεν.  

Σὸ ἀντῇφωνον τοῦ δ΄ ἤχου καῈ 

τὸ Προκεῇμενον.  

Δῇκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, 

καῈ ὡσεῈ κᾸδρος... 

τῇχ.  ΠεφυτευμᾸνος Άν οἴκῳ 

Κυρῇου... 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ τοῦ Ὄρθρου 

τς 23ης Ἀπριλῇου. 

Εἶτα ὁ Ν΄. Δόξα. Σαῖς τοῦ Ἀ-

θλοφόρου... 

ΚαῈ νῦν. Σαῖς τς Θεοτό-

κου... 



  

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. 

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κα-

τὰ τὸ μέγα ἔλεός σου... 

Σήμερον ἡ Ἐκκλησῇα τοῦ Θε-

οῦ, ἀγαλλομᾸνη Ὰορτάζει, τὴν 

τῶν σεπτῶν σου λειψάνων ἀνά-

δειξιν, καῈ Έερὰν αὋτῶν κατάθε-

σιν, Μεγαλομάρτυς Γεώργιε· 

φὈλαξ γὰρ αὋτς, καῈ πρόμα-

χος ὤφθης, καῈ προστάτης θερ-

μότατος. ΠρᾸσβευε οὖν, δεόμε-

θα Κυρῇῳ, πάσης ἀνάγκης καῈ 

θλῇψεως, ἡμᾶς ἀεῈ Ὀεσθαι. 

ῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου... 

Εἶτα οΈ κανόνες τς Θεοτόκου 

μετὰ τῶν ΕΈρμῶν εῊς ă΄. ΚαῈ 

τοῦ Ἁγῇου οΈ δὈο εῊς η΄. 

 Κ α ν ὼ ν  τς Θεοτόκου· οὖ ἡ 

ἀκροστιχῇς. 

«Αἴνων ἀπαρχὰς εΉσάγω σοι 

ΚυρῈα. Θεοφάνης». 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ὁ ΕΈρμός. 

Ἀνοῇξω τὸ στόμα μου, καῈ 

πληρωθήσεται ΠνεὈματος, καῈ 

λόγον ΆρεὈξομαι, τῆ Βασιλῇδι 

Μητρῇ, καῈ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς 

πανηγυρῇζων, καῈ ᾄσω γηθόμε-

νος, ταὈτης τὰ θαὈματα. (δῇς). 

ΑῊσθήσεων ΔᾸσποινα, διπλν 

πεντάδα συνᾸτισον, δεκάχορδον 

ὄργανον, δεῖξον σῆ χάριτι, τὴν 

ὊπᾸρχρονον, οφῇαν ἡ τεκοῦσα, 

ἁρμόνιον ὅπως σοι, ᾄσω μελῴ-

δημα. 

ἸσχὈϊ Πανάμωμε, βουλς με-

γάλης ὁ Ἄγγελος, ὁ πάντα στη-

σάμενος, Άκ τοῦ μὴ ὄντος τὸ 

πρῇν, Άπεδήμησεν, Άκ σοῦ δι᾿ εὋ-

σπλαγχνῇαν, καῈ σχῇσας τὸν κώ-

δικα, λὈσιν δεδώρηται. 

ΝεφᾸλην σε ιμψυχον, τοῦ 

Πατρικοῦ ἀπαυγάσματος, γινώ-

σκομεν ΔᾸσποινα, Ἀνατολὴν 

τοῦ φωτός, τοῦ φωτῇσαντος, ἡ-

μῶν τὴν ἀκοσμῇαν, καῈ πάντας 

ᾺλκὈσαντος, πρὸς τὰ οὋράνια. 

Ὡράθης ἀσὈγκριτος, κόσμος 

τῶν ἄνω Δυνάμεων, καῈ πάσης 

τς κτῇσεως, Θεογενντορ Ἁγνή, 

ἡ θεώσασα, τὴν φὈσιν τῶν ἀν-

θρώπων, καῈ ᾍδην νεκρώσασα, 

μόνη τ τόκῳ σου. 

 Κ α ν ὼ ν  πρῶτος τοῦ Ἁγῇου, 

οὗ ἡ ἀκροστιχῇς: «Σῶν λειψά-

νων σου τὴν κατάθεσιν πλᾸκω». 

Νικοδήμου. 

Ἦχος καῈ ΕΈρμὸς ὁ αὋτός. 

Τὸν νοῦν Άκλάμπρυνον, τῆ 

φωταυγεῇᾳ τοῦ ΠνεὈματος, 

παμμάκαρ Γεώργιε, καῈ πλσον 

χάριτος, νῦν τὸν λόγον μου, ὅ-

πως σου τῶν λειψάνων, τὴν σε-



 

πτὴν κατάθεσιν, μᾸλψω γηθόμε-

νος. 

Ὡς ἥλιος πάμφωτος, Ὂπὸ 

γν ιδυς Γεώργιε, διὰ τς ἀθλή-

σεως, τὸ πρῴην ινδοξε, νῦν δ᾿ 

ἀνᾸτειλας, αὖθις Σροπαιοφόρε, 

διὰ τῶν λειψάνων σου, τς ἀνα-

δεῇξεως. 

ΝᾸον ιαρ ἅπασιν, Άν μετοπώ-

ρῳ ΆξᾸλαμψεν, ἡ μνήμη λειψά-

νων σου, τς καταθᾸσεως, καῈ 

ΆνᾸπλησεν, ἀήτου εὋωδῇας, 

ψυχὰς τῶν τιμώντων σε, Μάρ-

τυς Γεώργιε. 

Θεοτοκῇον. 

Λυχνῇα χρυσήλατος, Άδεῇχθης 

μόνη Πανάμωμε, Ὰπτὰ λὈχνους 

ιχουσα, χάριτας ΠνεὈματος, 

καῈ λαμπάδιον, Φριστὸν φᾸρου-

σα μᾸσον, καῈ ᾽ξ καλαμῇσκους 

δᾸ, τὴν τελειότητα. 

Κ α ν ὼ ν δεὈτερος οὗ ἡ ἀ-

κροστιχῇς: 

«Αἶνος τῷ σῷ Ἀθλητὰ λειψά-

νῳ. ΓερασῈμου». 

Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

Ἀκτῖσι λαμπόμενος θεϊκαῖς, 

Γεώργιε Μάρτυς, ὡς περῇδοξος 

Ἀθλητής, καταὈγασον πάντας 

τοὉς τιμῶντας, τὴν τοῦ σεπτοῦ 

σου λειψάνου κατάθεσιν. 

Ἰάσεις πηγάζον παντοδαπάς, 

Γεώργιε Μάρτυς, Άκομῇσθη ἀπὸ 

τς γς, τὸ θεῖόν σου σκνος ἁ-

γιάζον, τὰς διανοῇας ἡμῶν καῈ 

τὰ σώματα. 

Ναόν σοι ἀνήγειραν εὋκλε, 

τὸ πάλαι τς ΛὈδδης, οΈ οῊκήτο-

ρες εὋλαβῶς, Άν ὧ σου κατᾸθε-

ντο τὸ σῶμα, πνευματικὴν Ὰορ-

τὴν συγκροτοῦντᾸς σοι. 

Θεοτοκῇον. 

Ὁ πᾶσι τὸ εἶναι παρεσχηκώς, 

ἀρχὴν Άκ σοῦ Κόρη, προσελάβε-

το χρονικήν, τεχθεῈς Άξ ἀχρά-

ντων σου αΈμάτων, ὁ τὸν Ἀδὰμ 

ἀναπλάσας δι᾿ ιλεος. 

ΚαταβασῈα. ἈνοῈξω τὸ στόμα 

μου. 

            ᾨδὴ γ΄. Ὁ ΕΈρμός. 

«ΤοὉς σοὉς Ὂμνολόγους Θε-

οτόκε, ὡς ζῶσα καῈ ἄφθονος 

πηγή, θῇασον συγκροτήσαντας, 

πνευματικὸν στερᾸωσον, καῈ Άν 

τῆ θεῇᾳ δόξῃ σου, στεφάνων δό-

ξης ἀξῇωσον». (δῇς). 

Νενῇκηνται φὈσεως οΈ ὅροι, 

καῈ λᾸλυνται νόμοι φυσικοῇ, τῆ 

ὊπᾹρ νοῦν λοχεῇᾳ σου, Παρθε-

νομτορ Ἄχραντε· Άκ σοῦ γὰρ ὁ 

ἀνεῇδεος, σαρκὸς τὸ εἶναι προ-

σεῇληφε. 



  

Ἀμῇαντον κλῇνην ολομών 

σε, κατεῖδεν Ὰξήκοντα σοφοῖς, 

πυργουμᾸνην ΔᾸσποινα, Άν ᾗ 

Θεὸς τὸ πρόσλημμα, ἀνακλιθεῈς 

προσᾸλαβε, καῈ τοῖς βροτοῖς 

προσωμῇλησε. 

ΠορφὈραν ἁγνῶν σου Άξ αΈ-

μάτων, ὁ Λόγος φορᾸσας τοῦ 

Θεοῦ, σὉ ὤφθης Παναμώμητε, 

Άν ᾗ μεγάλα εἴργασται, τς ἀ-

πορήτου γνώσεως, ἃ Άξ αῊῶ-

νος οὋκ ἤκουσται. 

Σοῦ Ἁγῇου. Ὁ αὋτός. 

Ἐφάνη ὁ τάφος σου στρα-

τάρχα, Γεώργιε ἤδη ἀνοιγεῇς, 

οὋ τάφος λιπὼν ὄσφρησιν, πα-

ράδεισος δᾹ εχαρις, εὋωδιά-

ζων ἅπαντας, πνευματικαῖς δι-

αδόσεσι. 

ἸδοὉ εὋωδῇα γλυκυτάτη, ῊδοὉ 

εὋωδῇα μυστική, ῊδοὉ ὀσμὴ οὋ-

ράνιος, τς κόνεως ΆξᾸρχεται, 

Γεωργῇου τοῦ Μάρτυρος· δεῦτε 

αὋτς ἀπολαὈσομεν. 

ΨαὈσωμεν προσάψωμεν 

καρδῇας, καῈ χεῇλη καῈ ὄμματα 

πιστοῇ, καῈ συνεχῶς φιλήσωμεν, 

τὰ λεῇψανα τοῦ Μάρτυρος, χά-

ριν ἀπαρυόμενοι, τὴν Άξ αὋτῶν 

ἀναβλὈζουσαν. 

 

Θεοτοκῇον. 

Ἀσπόρως συνᾸλαβες ΠαρθᾸ-

νε, ἀκόπως Άβάστασας Ἁγνή, ἀ-

φθόρως δᾹ ΆγᾸννησας, Θεὸν τὸν 

ὙπεροὈσιον. Ὢ τᾸρατα παρά-

δοξα! Σῇς νοῦς βροτῶν οὋκ Άξῇ-

σταται; 

Δ ε Ὀ τ ε ρ ο ς. ΟὋρανῇας ἁψῖ-

δος. 

Σκεῦος εχρηστον θεῖον, τς 

θεϊκς χάριτος, καῈ τς ὊπᾹρ 

νοῦν εὋωδῇας, κατοικητήριον, 

τὸ σεπτὸν σκνός σου, ἀπὸ τοῦ 

τάφου Άφάνη, τοῖς πιστοῖς οῊκᾸ-

ταις σου, Μάρτυς Γεώργιε. 

Τῶν ΜαρτὈρων ἡ δόξα, τὸ 

τῶν πιστῶν στήριγμα, ὁ Σρο-

παιοφόρος Ὂμνεῇσθω, ΜᾸγας 

Γεώργιος· πᾶσι παρᾸχει γάρ, Άκ 

τοῦ σεπτοῦ αὋτοῦ σκήνους, ῶ-

σιν ἀδαπάνητον, ψυχς καῈ σώ-

ματος. 

Ὡς λειμὼν πανευώδης, ὁ Έε-

ρὸς τάφος σου, ιπνευσεν ὀσμὴν 

οὋράνιον, ὅτε ἠνᾸῳκται, ινθα 

κατᾸκειτο, δεδοξασμᾸνον ἁγῇ-

ως, τὸ σεπτόν σου λεῇψανον, 

Μάρτυς Γεώργιε. 

Θεοτοκῇον. 

ΣαρκωθᾸντα ἀφράστως, τὸν 

τοῦ παντὸς ΚὈριον, Άκ τῶν σῶν 



 

πανάγνων αΈμάτων, ΠαρθᾸνε 

τᾸτοκας· ὃν καθικᾸτευε, κατοι-

κτειρσαῇ με Κόρη, τὸν ἀμᾸ-

τροις πάθεσιν, ΆξαπολλὈμενον. 

Καταβασῇα. ΣοὉς σοὉς Ὂμνο-

λόγους... 

Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Κατεπλά-

γη Ἰωσήφ.     

Τὰ Άγκαῇνια τοῦ σοῦ, Μάρ-

τυς Γεώργιε ναοῦ, Ὰορτάζοντες 

σεπτῶς, καῈ τὴ κατάθεσιν ὁμοῦ, 

τοῦ παναγῇου λειψάνου σου καῈ 

ἀνάδειξιν, τρυγῶμεν Άξ αὋτοῦ, 

χάριν καῈ ιλεος, καῈ πόνων χα-

λεπῶν, τὴν ἀπολὈτρωσιν, Ὂμνο-

λογοῦντες τοὉς θεῇους ἀγῶνάς 

σου, καῈ μετὰ πόθου κραυγάζο-

ντες· Φριστὸν δυσώπει, τοὉς σᾹ 

τιμῶντας, σώζεσθαι πάσης θλῇ-

ψεως. 

Δόξα, καῈ νῦν. Θεοτοκῇον. 

Κατεπλάγη Ἰωσήφ, τὸ ὊπᾹρ 

φὈσιν θεωρῶν, καῈ Άλάμβανεν 

εῊς νοῦν, τὸν ΆπῈ πόκον Ὂετόν, 

Άν τῆ ἀσπόρῳ συλλήψει σου Θε-

οτόκε, βάτον Άν πυρῇ, ἀκατά-

φλεκτον, άβδον Ἀαρών, τὴν 

βλαστήσασαν, καῈ μαρτυρῶν ὁ 

μνήστωρ σου καῈ φὈλαξ, τοῖς Έ-

ερεὈσιν ΆκραὈγαζε· ΠαρθᾸνος 

τῇκτει καῈ μετὰ τόκον, πάλιν 

μᾸνει ΠαρθᾸνος. 

ᾨδὴ δ΄. Ὁ ΕῊρμός. 

Ὁ καθήμενος Άν δόξῃ, ΆπῈ 

θρόνου Θεότητος, Άν νεφᾸλῃ 

κοὈφῃ, ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὙπᾸρθε-

ος, τῆ ἀκηράτῳ παλάμῃ καῈ διᾸ-

σωσε, τοὉς κραυγάζοντας· Δό-

ξα ΦριστᾹ τῆ δυνάμει σου. 

(δῇς). 

Ῥεῖθρον ζῶν ἀθανασῇας, οἷα 

κρήνη πηγάσασα, τὸ τς εὋ-

σπλαγχνῇας, νᾸκταρ τὸ γλυκὉ 

καῈ χρυσόειθρον, τοὉς φλεγο-

μᾸνους Άν δῇψῃ ἡ δροσῇζουσα, ὁ 

Παράδεισος, ὄντως ὁ πάντερ-

πνος ΔᾸσποινα. 

Χρυσαυγῇζουσαν λυχνῇαν, Ὰ-

πταφώτοις χαρῇσμασι, σᾹ Άκ 

παντὸς γᾸνους, Ἥλιος Φριστὸς 

ΆξελᾸξατο, καῈ κατελθὼν τῶν ἀ-

δὈτων ΆνυμφεὈσατο, ἀπειράν-

δρως τὴν σάρκα, βροτῶν εῊς ἀ-

νάπλασιν. 

ΣυνοχᾸα ἀποτῇκτεις, τοῦ πα-

ντὸς τὸν συνάψαντα, εῊς ταὋτὸ 

τὰ ἄκρα, καῈ τὰ διεστῶτα Ὰνώ-

σαντα, δι᾿ ἧς τὰ ἄνω τοῖς κάτω 

συγχορεὈουσι, καῈ δοξάζουσι, 

πάντα ὡς πρόξενον ΔᾸσποινα. 

Ἐργαστήριον τῶν δὈο, τς Ὰ-

νώσεως φὈσεων, σὉ Ὂπρξας 

Κόρη, ὊπᾹρ νοῦν καῈ λόγον καῈ 

ιννοιαν, Άξ ἧς ὁ πάντων Δεσπό-



  

της Άξυφάνατο, οὋ τροπῆ ἀλλ᾿ 

Ὰνώσει, φορᾸσας τὴν σάρκωσιν. 

Σοῦ Ἁγῇου. Ὁ αὋτός. 

Νῦν ἡ θεῇα μᾹν ψυχή σου, οὋ-

ρανὸν ιχει οἴκημα, Γεώργιε 

Μάρτυς, σῶμα δᾹ τὸ θεῖόν σου 

Ἅγιε, ιχει ἀνάκτορον μᾸγα καῈ 

περῇφημον, ὃν ἀνήγειραν, Ναὸν 

οΈ ΛὈδδης οῊκήτορες. 

Ὦ γλυκὈτατον τοῖς πᾶσι, 

πρᾶγμα ἅμα καῈ ὄνομα, Γεώρ-

γιε Μάρτυς, ὦ ἡδὉ νοός μου με-

λᾸτημα, σοῦ τοῖς λειψάνοις Άκ 

πόθου νῦν προσφὈομαι, καῈ θε-

ώμενος ταῦτά σε βλᾸπειν φα-

ντάζομαι. 

Νάουσιν ἀθανασῇας, ζωομὈ-

ριστα νάματα, καῈ θαυμάτων 

εῖθρα, Άκ τῶν σῶν ὀστᾸων Γε-

ώργιε, καῈ ἡ σορός σου ὁρᾶται 

κρήνη ἄφθονος, καταρδεὈουσα, 

τοὉς τηκομᾸνους τοῖς πάθεσι. 

Θεοτοκῇον. 

ΣὉ ΠαρθᾸνε μόνη κλσιν, Θε-

οτόκε ΆπλοὈτησας, ὥσπερ ὁ ΤΈ-

ός σου, τὸ Ἰεχωβᾶ τετραγράμ-

ματον, τὸ ἀκοινώνητον κτῇσει 

φρικτὸν ὄνομα· καῈ γὰρ τᾸτο-

κας, Θεὸν κυρῇως Πανάχραντε. 

 

 

ΔεὈτερος. ΕῊσακήκοα ΚὈριε. 

Ὡς ἠνοῇγη ὁ τάφος σου, θεῇ-

ας εὋωδῇας πάντες Άπλήσθησαν, 

καῈ τὸ ἅγιόν σου σκήνωμα, εὋ-

λαβεῇᾳ πλεῇστῃ ἀνεκόμισαν. 

Ἁγιάζεις τὰ πᾸρατα, τῆ συ-

γκομιδῆ τοῦ θεῇου λειψάνου 

σου, Ἐκκλησῇα δᾹ ἀγάλλεται, 

Άν τῆ καταθᾸσει τοὈτου ινδοξε. 

Θησαυρὸν ὡς πολὈτιμον, ὁ 

πιστὸς θεράπων σου τὸ σὸν λεῇ-

ψανον, Άκ τς Ῥώμης μετεκόμι-

σεν, εῊς τὴν Παλαιστῇνην τῆ κε-

λεὈσει σου. 

Θεοτοκῇον. 

ΛᾸων ὥσπερ ὠρὈεται, κατ᾿ Ά-

μοῦ ὁ δράκων ὁ ἀνθρωπόλε-

θρος, ἀλλὰ τοὈτου τς μανῇας 

με, ΚεχαριτωμᾸνη τάχος λὈτρω-

σαι. 

Καταβασῇα. Σὴν ἀνεξιχνῇαστον. 

ᾨδὴ ε΄. Ὁ ΕΈρμός. 

ἘξᾸστη τὰ σὈμπαντα, ΆπῈ τῆ 

θεῇᾳ δόξῃ σου· σὉ γὰρ Ἀπειρό-

γαμε ΠαρθᾸνε, ισχες Άν μήτρᾳ 

τὸν ΆπῈ πάντων Θεόν, καῈ τᾸτο-

κας ἄχρονον ΤΈόν, πᾶσι τοῖς Ὂ-

μνοῦσῇ σε, τὴν εῊρήνην βραβεὈ-

ουσα. (δῇς). 

ἸσχὈς μου καῈ Ὄμνησις, Ὂπάρ-

χεις Παναμώμητε, ιρεισμα 



 

στεὸν τς ἀληθεῇας, τς εὋ-

κληρῇας ἡ Άπανάκλησις, Άν ᾗ ἀ-

νατῇθημι σεμνή, πᾶσαν τὴν Άλπῇ-

δα μου, καῈ ζως τὴν ἀπόλαυ-

σιν. 

Σκηνὴ χαριτόπλοκος, σὉ εἶ 

φὈσιν τὴν ἄστεκτον, κρὈψασα 

Θεότητος Άν μήτρᾳ, ἀναλλοιώ-

τως Άν Ὂποστάσει μιᾷ, δι᾿ ἧς 

σαρκοφόρος ὁ Θεός, πᾶσιν ἀνα-

δᾸδεικται, καῈ βροτὸς ὊπεροὈ-

σιος. 

Γλυκεῖα σὉ θάλασσα, ἀλλ᾿ ὅ-

μως ἀδιάβατος, ἄρδην ἡ βυθῇ-

σασα τριστάτας, καῈ ἀναβάτας 

σὉν Υαρα νοητ, καῈ σώσασα 

νᾸον Ἰσραήλ, πόλιν εῊς οὋράνι-

ον, καῈ λιμᾸνα γαλήνιον. 

Ὡραῇως ὊπᾸρκεισαι, καῈ 

θαυμαστῶς Άν κάλλεσι, νὈμφη 

ᾀσματῇζουσά σοι κράζει, δι᾿ ἧς 

φοιτήσας ὁ Άραστὴς τῶν καλῶν, 

εὋγᾸνισε ΔᾸσποινα βροτῶν, φὈ-

σιν καῈ διᾸσωσεν, Άκ χειρὸς τοῦ 

ἀλάστορος. 

Σοῦ Ἁγῇου. Ὁ αὋτός. 

Ὁ Μάρτυς Γεώργιος, ἡμᾶς 

συνεκαλᾸσατο, πάλιν Ὰορτάσαι 

εὋφροσὈνως, σεπτῶν λειψάνων 

αὋτοῦ κατάθεσιν, καῈ Θεὸν δο-

ξάσαι τὸν αὋτοῦ, Άν τοῖς θεῇοις 

μᾸλεσι, δοξασθᾸντα τὸ πρότε-

ρον. 

ὙπᾸρτερος δεῇκνυται, κατά-

ρας τοῦ Προπάτορος, σήμερον 

Γεώργιος ὁ Μάρτυς· οὋ γὰρ ἀ-

πλθεν εῊς γν ὡς γᾸγραπται, 

μᾸνει δᾹ ἀπρόσιτον φθορᾷ, καῈ 

μετὰ τὸν θάνατον, τὸ σεπτὸν 

αὋτοῦ λεῇψανον. 

Τῇς μὴ ΆπαινᾸσει σε; καῈ τῇς 

μὴ μακαρῇσει σε; Γεώργιε Μάρ-

τυς τοῦ Κυρῇου, ὃν ἡ Ἁγῇα Σρι-

ὰς Άδόξασε, καῈ παρᾸσχε χάριν 

σοι βροτῶν, Ὴᾶσθαι νοσήματα, 

τῆ προσψαὈσει σς λάρνακος. 

Θεοτοκῇον. 

Ἡ Σριὰς οὋκ ιλαβε, προσθή-

κην ὅλως Πάναγνε, μετὰ τὸν 

φρικώδη τοκετόν σου· ὁ γὰρ ΤΈ-

ός σου ΤΈὸς διᾸμεινε, καῈ μετὰ 

τὴν σάρκωσιν Θεοῦ, Άν δυσῈ 

ταῖς φὈσεσι, μῇαν φᾸρων Ὂπό-

στασιν. 

ΔεὈτερος. Ἵνα τῇ με ἀπώσω; 

Ἠγωνῇσω ἀνδρεῇως, οἷα 

στρατιώτης Φριστοῦ γενναιότα-

τος, καῈ τὴν τῶν εῊδώλων, Άθρι-

άμβευσας πλάνην Γεώργιε· νῦν 

δᾹ τῶν δαιμόνων, τὰς παρατά-

ξεις ἀφανῇζεις, καταθᾸσει τῶν 

θεῇων λειψάνων σου. 



  

Τὴν τοῦ ΠνεὈματος χάριν, ἅ-

πασι παρᾸχουσα Μάρτυς Γεώρ-

γιε, τὴν λαμπρῶς Άν ταὈτῃ, Ά-

νοικοῦσαν καῈ μᾸνουσαν πάντο-

τε, ἡ τῶν σῶν λειψάνων, σορὸς 

μυρῇπνοος Άν ΛὈδδῃ, τ σεπτ 

σου να κατατῇθεται. 

Ἀρωμάτων ἀλων, οἷα μυρο-

θήκην ἀρωματῇζουσαν, ὀσμὴν 

ζως θεῇας, οΈ τς ΛὈδδης οῊκή-

τορες Ἅγιε, πάλαι γηθοσὈνως, 

ΆδᾸξαντο Μεγαλομάρτυς, τὴν 

σορὸν τῶν ἁγῇων λειψάνων σου. 

Θεοτοκῇον. 

Λάμπρυνόν με τ φᾸγγει, 

ΚεχαριτωμᾸνη τς σς χρηστό-

τητος, καῈ τς ἁμαρτῇας, τὸ βα-

θὈτατον σκότος διάλυσον, τὸ 

κατακαλύὈπτον, τὴν παναθλῇαν 

μου καρδῇαν· ὅτι σὈ μου ΆλπῈς 

καῈ βοήθεια. 

Καταβασῇα. ἘξᾸστη τὰ σὈμπα-

ντα. 

ᾨδὴ ă΄. Ὁ ΕΈρμός. 

Τὴν θεῇαν ταὈτην καῈ πάντι-

μον, τελοῦντες Ὰορτὴν οΈ θεό-

φρονες, τς Θεομήτορος, δεῦτε 

τὰς χεῖρας κροτήσομεν, τὸν Άξ 

αὋτς τεχθᾸντα, Θεὸν δοξάζο-

ντες. (δῇς). 

Σοφῇαν Λόγον κηρὈττομεν, 

ΤΈὸν τὸν τοῦ Πατρὸς προαιώνι-

ον, Άπισκηνώσαντα, οὋσιωδῶς 

Άν τῆ μήτρᾳ σου, καῈ τῆ ἀρῇστῃ 

πλάσει, ἡμᾶς θεώσαντα. 

Ὁ στήσας ὄρη τ νεὈματι, σᾹ 

ὄρος νοητὸν καθυπᾸδειξε, Θεο-

χαρῇτωτε, ταῖς ἀρεταῖς ὅν κατά-

σκιον, Άξ οὗ αὋτὸς τὴν σάρκα, 

κατελαξεὈσατο. 

Ἰ δηχθεῖσα τοῦ ὄφεως, τὸ 

γᾸνος ἡ Προμήτωρ διώλεσεν, Άκ 

σς δᾹ Πάναγνε, ἀνερμηνεὈτου 

κυήσεως, θεοῦτε πᾶσα φὈσις, 

τρόπῳ βελτῇονι. 

ΚηρὈττω βλᾸπων τὰ θαὈμα-

τα, τὰ πᾸραν νοῦ καῈ γνώσεως 

Πάναγνε, πῶς ὁ ἀχώρητος, Άν 

σοῈ ἀεὈστως κεχώρηται! πῶς 

χρηματῇζει κτῇσμα, ὁ Κτῇστης 

ΔᾸσποινα! 

Σοῦ Ἁγῇου ὁ αὋτός. 

Ναὸς ὁ θεῖος τοῦ Μάρτυρος, 

σκηνὴ ὡς μαρτυρῇου γνωρῇζε-

ται, Άν ᾧ ἀπόκειται, ὡς κιβωτὸς 

ἁγιάσματος, ἡ τῶν αὋτοῦ λει-

ψάνων, θήκη πανῇερος. 

Κυκλοῦσι θεῇων λειψάνων 

σου, τὴν λάρνακα τὰ τάγματα 

ἅπαντα, βροτῶν ἈγγᾸλων τε, 



 

Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, καῈ Έε-

ροῖς Άν Ὄμνοις, σᾹ μακαρῇζουσι. 

Ἀπὸ τς Ρώμης μετήχθησαν, 

εῊς γν τς Παλαιστῇνης σὰ λεῇ-

ψανα, ὥσπερ τὸ πρότερον, Άκ 

τς ΑῊγὈπτου τὰ λεῇψανα, τοῦ 

Ἰωσὴφ εῊς ταὈτην, μετεκομῇ-

σθησαν 

Θεοτοκῇον. 

Τοῦ πάντα κόσμον ποιήσα-

ντος, τὸν μᾸγαν Άν σμικρ κό-

σμον ἅπαντες, ἀνευφημήσωμεν, 

τὴν Θεοτόκον Άν ᾄσμασι, τὸ 

θαυμαστὸν Άν πόλῳ, καῈ γῆ τε-

ράστιον. 

ΔεὈτερος. Ἱλάσθητῇ μοι ωτήρ. 

ἘξᾸλθωμεν μυστικῶς, προ-

συπαντῶντες Άν ᾄσμασι, λειψά-

νῳ τ Έερ, τοῦ Μεγαλομάρτυ-

ρος, Γεωργῇου σήμερον· ῊδοὉ 

γὰρ Άκ Ρώμης, πρὸς τὴν ΛὈδδαν 

συγκομῇζεται. 

ἸσχὈϊ τῆ θεϊκῆ, τὸ σὸν δεδό-

ξασται λεῇψανον, πανᾸνδοξε Ἀ-

θλητά, Γεώργιε μᾸγιστε, καῈ 

παρᾸχει ἅπασι, ῶσιν καῈ Ὂγεῇ-

αν, καῈ παθῶν τὴν ἀπολὈτρω-

σιν. 

Ψυχήν σου μᾹν τὴν σεπτήν, 

ἈγγᾸλων τάξεις ΆδᾸξαντο, καῈ 

σῶμα τὸ εὋαγᾸς, ἡ ΛὈδδα Ά-

πλοὈτησεν· οὗπερ τὴν κατάθε-

σιν, ἄγοντες Ὂμνοῦμεν, τοὉς ἀ-

γῶνάς σου Γεώργιε. 

Θεοτοκῇον. 

Ἀφράστως τὸν ποιητήν, τῶν 

ὅλων Πάναγνε τᾸτοκας, λυτροὈ-

μενον τς ἀρᾶς, Ἀδὰμ τὸν Προ-

πάτορα· διὸ κἀμᾹ λὈτρωσαι, Άκ 

παθῶν δουλεῇας, καῈ μανῇας τς 

τοῦ ὄφεως. 

Καταβασῇα. Σὴν θεῇαν ταὈ-

την. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ          

ὑπερμάχῳ. 

Τῆ Ὂπερμάχῳ καῈ ταχεῇᾳ ἀ-

ντιλήψει σου προσπεφευγότες 

οΈ πιστοῈ καθικετεὈομεν λυτρω-

θναι διὰ σοῦ Φριστοῦ Ἀθλοφό-

ρε τῶν σκανδάλων τοῦ Άχθροῦ 

καῈ πάσης θλῇψεως καῈ παντοῇ-

ων συμφορῶν καῈ περιστάσεων 

τοὉς βοῶντάς σοι, χαῇροις Μάρ-

τυς Γεώργιε. 

Ὁ Οἶκος. 

ΜᾸγας Άν προστασῇαις, ΆπῈ 

γς ἀνεδεῇχθης, Γεώργιε Φρι-

στοῦ Ἀθλοφόρε· τὸν γὰρ πιστὸν 

λαὸν εῊσαεῇ, περισκᾸπων σώζεις 

Άκ πάσης θλῇψεως· διό σου τὴν 

ἀντῇληψιν, κηρὈττοντες ἀναβο-

ῶμεν. 



  

 Φαῖρε ὁ ἥλιος Άν τοῖς ἄστροις, 

 χαῖρε ὁ μᾸγιστος Άν τοῖς 

ἄθλοις· 

 χαῖρε αῊχμαλώτων ταχεῖα 

ΆκλὈτρωσις, 

 χαῖρε τῶν πασχόντων ὀξεῇα 

ἀντῇληψις·                                                       

 χαῖρε Ὄψος τῶν Άκ πῇστεως 

προστρεχόντων σοι θερμῶς, 

 χαῖρε πλοῦτος τῶν ποθοὈντων 

σε καῈ Άν πᾶσι βοηθός· 

 χαῖρε ὅτι Ὂπάρχεις βασιλᾸων 

τὸ τεῖχος, 

 χαῖρε ὅτι παρᾸχεις Άν πολᾸμοις 

τὸ νῖκος· 

 χαῖρε ἀστὴρ φωτῇζων τοὉς πλᾸ-

οντας, 

 χαῖρε πρηστήρ φλογῇζων τοὉς 

δαῇμονας· 

 χαῖρε εῊς ὃν πᾶς πιστὸς κατα-

φεὈγει, 

 χαῖρε πρὸς ὃν πᾶσα γλῶσσα 

κραυγάζει,  

 χαῖροις Μάρτυς Γεώργιε. 

υναξάριον. 

Τῆ γ΄ τοῦ αὋτοῦ μηνός, Ὰορ-

τάζομεν τὰ Άγκαῇνια τοῦ Ναοῦ 

τοῦ Ἁγῇου Άνδόξου Μεγαλο-

μάρτυρος Γεωργῇου τοῦ Σρο-

παιοφόρου, τοῦ Άν ΛὈδδῃ, ἤτοι 

τὴν κατάθεσιν τοῦ τιμῇου σώμα-

τος αὋτοῦ. 

τῇχοι. 

   Ναοῦ τὰ Άγκαῇνια Μάρτυς καῈ 

θᾸσιν, 

   Σῶν λειψάνων σου νῦν γεραῇ-

ρει ἡ κτῇσις. 

   ΝᾸκυς τριτάτῃ Γεωργῇοιο κα-

τὰ ΛὈδδαν ΆτᾸθη. 

Οὗτος ὁ ινδοξος τοῦ Φριστοῦ 

Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ἦν Άν τοῖς 

χρόνοις Διοκλητιανοῦ, πρὸς Πατρὸς 

μᾹν Καππαδόκης, Άκ Μητρὸς δᾹ Πα-

λαιστῖνος. Ἀγωγς δᾹ θεῇας καῈ φὈ-

σεως τυχὼν ἀγαθς, καῈ ῇζης εὋκλε-

οῦς, τῶν γεννητόρων ἄνωθεν εὋγε-

νεῇᾳ καῈ εὋσεβεῇᾳ κεκοσμημᾸνων, 

πρὸς πολᾸμους γᾸγονεν Άπιτηδειό-

τατος καῈ λαμπρότατος. Ὅθεν καῈ 

παρὰ Διοκλητιανοῦ, τς ἥβης τ τη-

νικάδε ἀρξαμᾸνης Σριβοῦνος νουμᾸ-

ρου Άπισημότατος, εἶτα καῈ Κόμης 

διὰ τὸ ἀήττητον τς ἀνδρεῇας γνωρῇ-

ζεται, λανθάνων τὸ μᾸχρι τοῦδε, ὅτι 

Φριστιανὸς ἦν. 

   ΕῊκοστὸν δᾹ λοιπὸν τς ἡλικῇας 

χρόνον ἀνὈων, ὀρφανὸς ἀπὸ πατρὸς 

Άγεγόνει, Άν τοῖς τς εὋσεβεῇας ἀγῶ-

σιν Άκεῇνου τὸν βῇον ἀπολιπόντος. 

Ἀπάρας δᾹ τς Καππαδοκῶν σὉν τ 

ΜητρῈ πρὸς Παλαιστῇνην, Άξ ἧς αὋτὴ 

ὥρμητο, μετοικῇζεται· εῊς ἣν δτα 

γν κτήματά τε πολλὰ καῈ κλροι 

αὋτ ΆτὈγχανον. Σς οὖν μητρὸς 

παρὰ τὸν καιρὸν τοῦτον, τὰ τῆδε 

ἀλλαξαμᾸνης, κατελεῇφθησαν αὋτ 

χρήματά τε καῈ περιουσῇα πραγμά-

των πολλή· ἃ καῈ λαβών, σὉν πᾶσι 



 

καῈ τοῖς αὋτ προσοῦσι, πρὸς τὸν 

Διοκλητιανὸν παραγῇνεται (πιθανῶς 

εῊς Ῥώμην), μεῇζονος ἀρχς τυχεῖν Ά-

φιᾸμενος. Ἐκ πρώτης δᾹ Ὰωρακὼς 

τὴν τοσαὈτην αὋτοῦ κατὰ τῶν Φρι-

στιανῶν μανῇαν, μηδᾹ οἷος ὢν τοιαῦ-

τα ὁρᾶν, βοὈλεται τᾸως, ἃ παρ᾿ Ὰαυ-

τ περιᾸφερε χρήματα τοῖς πᾸνησι 

διανεῖμαι, Ὰαυτὸν δᾹ Άνώπιον Διο-

κλητιανοῦ καῈ πάσης τς Βουλς 

Φριστιανὸν κηρῦξαι· ὃ καῈ πεποῇη-

κε. ΣαχᾸως οὖν ταῦτα τοῖς πᾸνησι 

διανεῇμας, τοὈς τε παῖδας Άλευθερῇᾳ 

τιμήσας, καῈ περῈ τῶν ἀπόντων τὰ 

δοκοῦντα εῊκότως διαταξάμενος, τῆ 

τρῇτῃ τς Βουλς ἡμᾸρᾳ (βουλὴ γὰρ 

ἦν αὋτοῖς, ὥστε τοὉς ΦριστιανοὉς Άκ 

μᾸσου ποιήσασθαι), αὋτόβλητος Άν 

μᾸσῳ τς βουλς παραγῇνεται Άκεῖσε 

τότε καῈ τοῦ Διοκλητιανοῦ τυγχάνο-

ντος. 

   Λαμπρῶς οὖν τὸν Φριστὸν Θεόν 

τε καῈ Θεοῦ ΤΈὸν ἀνακηρὈξας, παρ-

ρησιάζεται τὴν εὋσᾸβειαν. Διὸ κρα-

τηθεῇς, παντοῇοις καῈ ἀμετρήτοις 

σχεδὸν βασάνοις Άκδῇδοται· κοντ 

γὰρ τὴν γαστᾸρα κεντᾶται· τροχ 

καῈ βουνεὈροις πολλάκις προσομι-

λεῖ, καῈ λάκκῳ τιτάνου πλήρει Άμ-

βάλλεται. Ἀσινὴς δᾹ Άκ πάντων τῆ 

τοῦ Φριστοῦ χάριτι διατηρηθεῇς, τὴν 

ὁμόζυγον τοῦ Διοκλητιανοῦ Ἀλεξάν-

δραν, σὉν αὋτῆ δᾹ καῈ ΓλυκᾸριόν τι-

να, καῈ ᾼτερον, Ἀθανάσιον τονομα, 

τὸν μᾹν Άκ νεκρῶν ἀναστήσας, θατᾸ-

ρου δᾹ τὸ κτνος ζωώσας, καῈ ἄπει-

ρον, ἁπλῶς εῊπεῖν, πλθος ἀνθρώ-

πων μετηγάγετο πρὸς Φριστόν, θαὈ-

ματα παντοῖα τῆ Φριστοῦ Άπικλήσει 

ἀπεργασάμενος. 

   ΣοὈτων οὖν οὌτως Ὂπ᾿ αὋτοῦ τε-

λουμᾸνων, σιδηροδᾸσμιος, Διοκλητι-

ανοῦ προστάξει, πρὸς φρουρὰν ἄγε-

ται. Σῆ δᾹ νυκτῈ Άκεῇνῃ, ὁ Φριστὸς 

αὋτ Άν ὁράματι φαῇνεται, εὋαγγε-

λιζόμενος τὰ ἀποκεῇμενα αὋτ ἀγα-

θά. Ἔξυπνος οὖν γεγονώς, ἀσμᾸνως 

Άπηυχαρῇστει τ Θε τόν τε δεσμο-

φὈλακα ἠντιβόλει, συγχωρηθναι 

προσελθεῖν τὸν Άξ ιθους διακονοῦ-

ντα οῊκᾸτην. ἘπινεὈσαντος δᾹ τοῦ 

δεσμοφὈλακος, εῊσλθεν ὁ οῊκᾸτης· 

ιξωθεν γὰρ τς φυλακς παραμᾸνων 

ἦν, ὃς καῈ τὰ κατὰ τὸν Ἅγιον Ὂπο-

μνήματα σὉν ἀκριβεῇᾳ πάσῃ ΆξᾸθε-

το. Σὸν αὋτοῦ οὖν Δεσπότην Άν τοῖς 

δεσμοῖς Ὴδὼν καῈ προσκυνήσας, Άπ᾿ 

Άδάφους ικειτο κλαῇων. Ἀναστήσας 

δᾹ τοῦτον ὁ Ἅγιος, εὋθυμεῖν παρε-

κελεὈετο, εἶτα καῈ τὸ ὅραμα διεσά-

φει· προσᾸτι δᾹ καῈ ΆπᾸσκηπτεν αὋ-

τ, μετὰ τὴν ιξοδον αὋτοῦ τό τε 

σῶμα αὋτοῦ, καῈ τὴν πρὸ τς κατα-

σχᾸσεως αὋτ Άκτεθεῖσαν διάταξιν 

λαβεῖν, καῈ πρὸς τὸν τς παροικῇας 

αὋτοῦ οἶκον, τὸν κατὰ Παλαιστῇνην 

ἀπαῇρειν, καῈ πάντων τῶν Άν αὋτῆ 

γεγραμμᾸνων, τοῦ τε θεῇου φόβου 

μηδαμῶς τοῦτον ἀπολιπᾸσθαι. Σοῦ 

δᾹ συνθεμᾸνου, ἀπελὈθη παρὰ τοῦ 

Ἁγῇου. 

   Σῆ οὖν ΆπαὈριον, ἀχθεῈς αὖθις ὁ 

Μάρτυς εῊς ΆξᾸτασιν, καῈ μὴ πει-

σθεῈς θὈσαι τ Ἀπόλλωνι, ἀλλὰ 

μᾶλλον τὰ Άν τ να ξόανα οΈονεῈ 

χοῦν ΆκλεπτὈνας ὡς εῊκὸς δι᾿ εὋχς, 

ξῇφει τὴν κεφαλὴν ἀποτᾸμνεται. Ὁ 



  

μᾸν τοι θεράπων Άκεῖνος, τὸ κομιδῆ 

τῇμιον Άκεῖνο σῶμα τοῦ Ἁγῇου ἀνα-

λαβόμενος, σὉν τῆ αὋτοῦ διατάξει, 

εῊς Παλαιστῇνην ἀπαῇρει, ινθα τὸ 

μαρτυρικὸν Άκεῖνο σκνος, σὉν ἄλ-

λοις Φριστιανοῖς εὋλαβῶς πάνυ καῈ 

Άντῇμως κηδεὈει, τά τε ἄλλα πάντα 

τὰ παρὰ τοῦ Ἁγῇου διαταγᾸντα αὋ-

τ, μετ᾿ εὋγνωμοσὈνης πληροῖ. 

   ΟὋ πολὉ τὸ Άν μᾸσῳ, καῈ τς εὋσε-

βεῇας διαλαμψάσης, καῈ Κωνσταντῇ-

νου τοῦ ἀοιδήμου μεγάλου βασιλᾸ-

ως καῈ Ἰσαποστόλου τὴν βασιλεῇαν 

ὊποζωσαμᾸνου, καιροῦ δραξάμενοι 

οΈ τς εὋσεβεῇας καῈ τοῦ Μάρτυρος 

Άρασταῇ, ναὸν τ Ἁγῇῳ χαριᾸστατον 

ἅμα καῈ κάλλιστον Άν ΛὈδδῃ ἀνεγεῇ-

ρουσι· τό τε πολὈαθλον καῈ ἅγιον Ά-

κεῖνο σῶμα τοῦ Μάρτυρος, Άκ τοῦ 

ἀφανοῦς τόπου οὗ ικειτο, ἀνελόμε-

νοι εῊς τοὋμφανᾹς τὸ πολλοῦ πάνυ 

φωτός, καῈ πολλ πλᾸον Άμφανεῇας 

ἄξιον, Άν αὋτ φᾸροντες κατατιθᾸα-

σι· καῈ δι᾿ αὋτοῦ τ τότε νεωστῈ 

παρ᾿ αὋτοῖς ἀνεγηγερμᾸνῳ τδε να-

, τὰ Άγκαῇνια ἄγουσι, τρῇτην ἄγο-

ντος τηνικάδε τοῦ Νοεμβρῇου μηνὸς 

ἡμᾸραν, ἀεννάους κρουνοὉς θαυμά-

των παρᾸχοντος, τοῖς πιστῶς προσι-

οῦσιν αὋτ· δοξάζειν γὰρ οἶδε Θεὸς 

τοὉς αὋτὸν δοξάζοντας. Ἔκτοτε 

τοῇνυν ἡ Θεοῦ Ἐκκλησῇα, Άτησῇως 

κατὰ τὴν αὋτὴν ἡμᾸραν, τὴν ἀνακο-

μιδὴν Ὰορτάζει τ Μάρτυρι, εῊς δό-

ξαν καῈ αἴνεσιν Φριστοῦ τοῦ ἀληθι-

νοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καῈ τοῦ αὋτοῦ Με-

γαλομάρτυρος Γεωργῇου. 

Τῆ αὋτῆ ἡμᾸρᾳ, μνήμη τῶν 

Ἁγῇων ΜαρτὈρων Ἀκεψιμᾶ, Ἰω-

σήφ, καῈ Ἀειθαλᾶ. 

τῇχοι. 

 Ἀκεψιμᾶν κτεῇνουσιν Άκ αβδι-

σμάτων· 

 Ἀκεψιμᾶ δᾹ τοὉς φῇλους Άκ 

λευσμάτων. 

 Σῦψαν Ἀκεψιμᾶν τριτάτῃ, λεῦ-

σαν δᾹ συνάθλους. 

Τῆ αὋτῆ ἡμᾸρᾳ, ὁ Ὅσιος Πα-

τὴρ ἡμῶν Ἀκεψιμᾶς Άν εῊρήνῃ 

τελειοῦται. 

τῇχοι. 

 Σήξας Ὰαυτὸν Άγκρατεῇᾳ καῈ 

πόνοις. 

 Ἀκεψιμᾶς μετλθεν ινθα μὴ 

πόνοι. 

Τῆ αὋτῆ ἡμᾸρᾳ, μνήμη τοῦ 

Ἁγῇου Ἀχεμενῇδου τοῦ Ὁμολο-

γητοῦ. 

τῇχοι. 

 Ἀχεμενῇδης τὸν Θεὸν ποθῶν 

Λόγον, 

 Δόξης ἀφειδεῖ πατρικς καῈ 

βασάνων. 

Τῆ αὋτῆ ἡμᾸρᾳ, μνήμη τοῦ 

Ὁσῇου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου 

Ἐπισκόπου ἈγκὈρας τοῦ Ὁμο-

λογητοῦ. 



 

τῇχοι. 

 Δῶρον σὉ δωρῆ τῆ πόλει τς 

ἈγκὈρας 

 Ὦ Θεόδωρε Άκ Θεοῦ τοῦ τῶν 

ὅλων. 

Τῆ αὋτῆ ἡμᾸρᾳ, μνήμη τῶν 

Ἁγῇων ΜαρτὈρων Δασῇου, ε-

βήρου, Ἀνδρωνᾶ, Θεοδότου, καῈ 

Θεοδότης, ξῇφει τελειωθᾸντων. 

τῇχοι. 

 Ὀμμαρτυς ιστω καῈ γυνὴ τοῖς 

ἀνδράσι 

 ΣετμημᾸνοις τᾸσσαρσι συντε-

τμημᾸνη. 

Τῆ αὋτῆ ἡμᾸρᾳ, ὁ Ὅσιος 

Πατὴρ ἡμῶν Ἠλῇας Άν εῊρήνῃ 

τελειοῦται. 

τῇχοι. 

 Σῶν ἀρετῶν εῊς ἅρμα προβὰς 

Ἠλῇας, 

 Πόλῳ προσλθεν ὥσπερ ἄλλος 

Ἠλῇας. 

Τῆ αὋτῆ ἡμᾸρᾳ, οΈ Ἅγιοι 

ΆννᾸα Μάρτυρες ξῇφει 

τελειοῦνται. 

τῇχοι. 

 Χυχαῖς ἀτρᾸπτοις χερσῈ τμηθᾸ-

ντες πλάνων,  

 Πλάνην περιτρᾸπουσιν ἄνδρες 

ΆννᾸα. 

Τῆ αὋτῆ ἡμᾸρᾳ, οΈ Ἅγιοι 

εῊκοσιοκτὼ Μάρτυρες, πυρῈ 

τελειοῦνται. 

τῇχοι. 

 ΥλᾸγουσιν ἄνδρας πᾸντε δῈς 

καῈ δῈς δὈο, 

 Οἷς συμφλᾸγουσι πᾸντε δῈς καῈ 

δῈς δὈο. 

Τῆ αὋτῆ ἡμᾸρᾳ, μνήμη τοῦ Άν 

Ἁγῇοις Πατρὸς ἡμῶν καῈ νᾸου 

Ἱερομάρτυρος Γεωργῇου τοῦ 

Νεαπολῇτου. 

 

 

τῇχοι. 

 Γεώργιον ιμψυχον Κυρῇῳ 

ὤφθης, 

 Γεώργιε Ὅσιε, τμηθεῈς τὴν 

κάραν. 

 Κάρηνον Γεώργιος Έερὸ κάρθη 

χερσῈν ἀνδροφρόνοις. 

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγῇων πρε-

σβεῇαις ΦριστᾹ ὁ Θεός, ΆλᾸησον 

καῈ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

ᾨδὴ ζ΄. Ὁ ΕΈρμός. 

«ΟὋκ Άλάτρευσαν, τῆ κτῇσει 

οΈ θεόφρονες, παρὰ τὸν Κτῇσα-

ντα, ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀν-

δρεῇως πατήσαντες, χαῇροντες 

ιψαλλον· ὙπερὈμνητε, ὁ τῶν 



  

ΠατᾸρων ΚὈριος, καῈ Θεὸς εὋ-

λογητὸς εἶ».  (Δῇς). 

Ὑπερῇπταται, τὸ ξᾸνον τς λο-

χεῇας σου, πᾶσαν διάνοιαν· σω-

ματικῶς γὰρ γραφεῇς, ὁ φὈσει 

ἀπρόσιτος, καῈ ἀπερῇγραπτος, 

καθυπᾸγραψε, βῇβλῳ ζως τοὉς 

δοὈλους σου, Παναγῇα Θεοτό-

κε. 

ῬητορεὈσεις, Προφητόφθεγκτοι 

πεπλήρωνται, Άν σοῈ Θεόνυμφε· 

τὸν γὰρ κοσμήτορα σύ, τοῦ κό-

σμου γεννήσασα, πάντας Άκό-

σμησας, καῈ Άφώτισας, ΕὋλογη-

μᾸνη Πάναγνε, τῶν βροτῶν ἡ 

σωτηρῇα. 

ἸσοδὈναμον, Πατρῇ τε καῈ τ 

ΠνεὈματι, Λόγον ΆκὈησας, τὸν 

Άν δυσῈν ἀγαθή, οὋσῇαις Ὂπάρ-

ξαντα, μῇαν Ὂπόστασιν, ὙπερὈ-

μνητε, ΕὋλογημᾸνη ΔᾸσποινα, 

τῶν βροτῶν ἡ σωτηρῇα. 

Ἀθεώρητον, βυθὸν κατανοοῦ-

μᾸν σε, καῈ Ὄψος ἄρρητον, Παρ-

θενομτορ βροτῶν, τὴν φὈσιν Ὂ-

ψώσασα, τ θεῇῳ τόκῳ σου, Ὑ-

περὈμνητε, ΕὋλογημᾸνη ΔᾸ-

σποινα, τῶν βροτῶν ἡ σωτηρῇα. 

Σοῦ Ἁγῇου. Ὁ αὋτός. 

Ἀναστάσεως, μελλοὈσης τὴν 

λαμπρότητα, τς σς Γεώργιε, 

Άξεικονῇζει σαφῶς, ἡ νῦν τῶν 

λειψάνων σου, σεπτὴ ἀνάδειξις, 

ἥτις γᾸγονε, περιφανὴς καῈ ιν-

δοξος, καῈ λαμπρᾶς αῊτῇα μνή-

μης. 

Θαῦμα μᾸγιστον, ὁρᾶται καῈ 

παράδοξον! πῶς τὰ ὀστᾸα σου, 

ὄντα ξηρὰ καῈ γυμνά, Ὴάσεις Γε-

ώργιε, βλὈζουσι πάντοτε· θεῇας 

χάριτος, ὄντως τὸ ιργον πᾸφυ-

κεν, ἀλλ᾿ οὋ φὈσεως θνῃσκοὈ-

σης. 

Ἐπληρώθησαν, ἀτμῶν εὋόσμων 

ινδοξε, αΈ ἀτμοσφαῖραι ὁμοῦ, ἡ 

νοητὴ καῈ αῊσθητή, ὅτε ἠνεῴχθη 

σου, ὁ τάφος σήμερον, καῈ οΈ 

δαῇμονες, ὡς σαρκοβόρα ὄρνεα, 

ἀπηλάθησαν αὋτῇκα. 

Θεοτοκῇον. 

Σοῦ ΠανὈμνητε, τς μεσιτεῇας 

ἄνευθεν, οὋδεῈς ἀνθρώπων πο-

τᾸ, ιχει Άλθεῖν πρὸς Θεόν· σὉ 

γὰρ μόνη γᾸγονας, καινὸν μεθό-

ριον, κτιστς φὈσεως, καῈ τς 

ἀκτῇστου Πάναγνε· ὢ πραγμά-

των παραδόξων! 

ΔεὈτερος. Παῖδες Ἑβραῇων. 

Νόμῳ μᾹν φὈσεως θνῃσκοὈσης, 

τὸ σὸν λεῇψανον Άν τάφῳ κατε-

τᾸθη, ἀλλ᾿ Άν τοὈτῳ σοφᾸ, λα-

μπρῶς ΆμεγαλὈνθη, Γεώργιε 

μεγάλαθλε, δωρεᾷ τοῦ Παρα-

κλήτου. 



 

Ὤφθης Άν πᾶσι τροπαιοῦχος, 

καταπλήξας σου τοῖς ἄθλοις 

πᾶσαν φρᾸνα· νῦν δᾹ πλήττεις 

σφοδρῶς, καῈ Ὴσχυρῶς ΆλαὈνεις, 

δαιμονικὴν Άπήρειαν, τ ἁγῇῳ 

σου λειψάνῳ. 

ΓᾸγονε πρόξενος τρισμάκαρ, ἡ 

κατάθεσις τοῦ θεῇου σώματός 

σου, Ὰορτς Έερᾶς, Φριστοῦ τῆ 

Ἐκκλησῇᾳ· Άν ᾗ σε μακαρῇζο-

μεν, Ἀθλητὰ Σροπαιοφόρε. 

Θεοτοκῇον. 

Ἔλαμψε Κόρη Άκ γαστρός σου, 

Ὄλῃ σώματος ὁ Ἥλιος τς δό-

ξης· οὗ τ θεῇῳ φωτῇ, καταὈγα-

σον τὸν νοῦν μου, καῈ σῶσόν με 

Πανάχραντε, τὸν Άν σκότει ἁ-

μαρτῇας. 

Καταβασῇα. ΟὋκ Άλάτρευσαν. 

ᾨδὴ η΄. Ὁ ΕΈρμός. 

«Παῖδας εὋαγεῖς Άν τῆ καμῇνῳ, 

ὁ τόκος τς Θεοτόκου διεσώσα-

το, τότε μᾹν τυποὈμενος, νῦν δᾹ  

ΆνεργοὈμενος, τὴν οῊκουμᾸνην 

ἅπασαν ἀγεῇρει ψάλλουσαν· 

τὸν ΚὈριον Ὂμνεῖτε τὰ ιργα, καῈ 

Ὂπερυψοῦτε, εῊς πάντας τοὉς 

αῊῶνας».  (Δῇς). 

Θεῖος θησαυρὸς πάσης ἁγνεῇ-

ας, καῈ σκήνωμα παρθενῇας θε-

οχάρακτον, ὤφθης ΘεονὈμφευ-

τε, κρῇνον εὋωδᾸστατον, τοῦ 

Υυτουργοῦ τς κτῇσεως καῈ θεῖ-

ον τᾸμενος· διό σε τὴν ΠαρθᾸ-

νον Ὂμνοῦμεν, καῈ Ὂπερυψοῦ-

μεν, εῊς πάντας τοὉς αῊῶνας. 

Ἔφερες τὸ πῦρ ὥσπερ ἡ βάτος, 

Άν μήτρᾳ ἀφλᾸκτως τς Θεότη-

τος, λὈουσα Πανάμωμε, Εας 

τὴν ἀπότισιν, καῈ ὀφειλὴν Πα-

νὈμνητε τ θεῇῳ τόκῳ σου· διό 

σε τὴν ΠαρθᾸνον Ὂμνοῦμεν, καῈ 

Ὂπερυψοῦμεν, εῊς πάντας τοὉς 

αῊῶνας. 

Ὅλον με ἀνεῇληφεν ἀεὈστως, 

ἀτρᾸπτως καῈ ἀσυγχὈτως καθ᾿ 

Ὂπόστασιν, Λόγος ὁ παντᾸλει-

ος, ὅλον με ΆθᾸωσε, τῆ συναφεῇ-

ᾳ ΔᾸσποινα ὅλως τῆ κρεῇτονι· 

διό σε τὴν ΠαρθᾸνον Ὂμνοῦμεν, 

καῈ Ὂπερυψοῦμεν, εῊς πάντας 

τοὉς αῊῶνας. 

ΦὈσεως φοιτήσας ὁ τεχνῇτης, 

Άξ ὄρους τς ἈνυμφεὈτου Θε-

ομήτορος, βρᾸφος Ὂπομάζιον, 

χερσῈ καθορᾶται νῦν, ταῖς μη-

τρικαῖς φερόμενον καῈ πάντας 

ἤγειρε, ΜητᾸρα τὴν αὋτοῦ ἀνυ-

μνσαι, καῈ δοξολογσαι, ὡς 

μόνην Θεοτόκον. 

Σοῦ Ἁγῇου. Ὁ αὋτός. 

Ἴνα σου ὁ ΚὈριος γνωρῇσῃ, τὴν 

δόξαν ἣν ιλαβες Γεώργιε, Άν 



  

οὋραν ἅπασι, καῈ τὴν παη-

σῇαν σου, τὴν πρὸς αὋτὸν ἀνᾸ-

δειξε τὸ θεῖον σῶμά σου, ἀδά-

πανον Άν γῆ Ὴατρεῖον, ψυχῶν 

καῈ σωμάτων, παντοῇων παθη-

μάτων. 

ΝᾸος οὋρανός μοι καθορᾶται, 

Ναὸς ὁ Άν ΛὈδδῃ σου Γεώργιε, 

Άν ὧ εῊσερχόμενος, βλᾸπω ὥ-

σπερ ἥλιον, κροκοειδ λαμπρό-

τατον τὸ θεῖον σῶμά σου, εῊκό-

να σου καθάπερ σελήνην, καῈ 

ὡς φαιδρὰ ἄστρα, τὰ θαὈματά 

σου Μάρτυς. 

Πάλιν ὁ Γεώργιος ΆλᾸγχει, πά-

λιν στηλιτεὈει ἀθεότητα, τῶν εῊ-

δώλων ἅπασαν, Άκ γς φανε-

ροὈμενος· θανὼν γὰρ οὋκ ἀπᾸ-

θανε ἀλλὰ ζῆ πάντοτε, φθεγγό-

μενος καῈ ζῶν παραδόξως· δῇ-

καιοι γὰρ ζῶσιν, εῊς ἅπαντα αῊ-

ῶνα. 

Θεοτοκῇον. 

Λάμπων Γαβριὴλ ὁ θεῖος Νόος 

λαμπρότητι ἀρχαγγελικῆ Θεό-

νυμφε, σοῦ τῆ ὊπᾹρ Ἄγγελον, 

ἁγνεῇας λαμπρότητι, ἀντελλαμ-

φθεῈς νενῇκηται σᾹ ἀσπαζόμε-

νος, καῈ γᾸγονε βραχὉ ὥσπερ ἄ-

στρον, κρυβᾹν τῆ Άλλάμψει, ἀνῇ-

σχοντος ἡλῇου. 

ΔεὈτερος. Σὸν Άν ὄρει ἁγῇῳ. 

ῬωμαλᾸως ἀντᾸστης τοῖς τυ-

ράννοις, καῈ καθεῖλες αὋτῶν, τὸ 

ΆπηρμᾸνον κράτος· διὸ καῈ νῦν 

κατάβαλε Γεώργιε, τὴν Άν τῆ 

σαρκῇ μου, ζῶσαν ἁμαρτῇαν, τῆ 

σῆ Άπιστασῇᾳ. 

Ἀθανάτου ζως τὰς λαμπηδό-

νας, διαυγάζει ἡμῖν, Άν μυστικῆ 

Άκφάνσει, τὸ Έερόν σου λεῇψα-

νον Γεώργιε· οὗ ᾿περ τὴν Άκ τά-

φου, πῇστει ἀνυμνοῦμεν, ἀνά-

δειξιν ἁγῇαν. 

ΣυντριβᾸντα Άχθροῦ τῆ κα-

κουργῇᾳ, καῈ ἀφρόνως αὋτ, ἀ-

εῈ ἀκολουθοῦντα, συνᾸτισόν με 

ινδοξε Γεώργιε, καῈ τς ἁμαρ-

τῇας, λῦσόν μου τὸ βάρος, ὡς 

θεῖός μου προστάτης. 

Θεοτοκῇον. 

Ἰατρα τοῦ κόσμου καῈ ωτ-

ρα, τὸν τῶν ὅλων Θεόν, τεκοῦ-

σα Θεοτόκε, τὴν ἀσθενοῦσαν ἴ-

ασαι καρδῇαν μου, καῈ πρὸς 

σωτηρῇας, ἴθυνόν με τρῇβον, Άκ 

πλάνης ἀνοδῇας. 

ᾨδὴ θ΄. Ὁ ΕΈρμός. 

«Ἄπας γηγενής, σκιρτάτω τ 

πνεὈματι, λαμπαδουχοὈμενος· 

πανηγυριζᾸτω δᾸ, ἀλων Νόων 

φὈσις γεραῇρουσα, τὰ Έερὰ θαυ-

μάσια τς Θεομήτορος, καῈ βο-

άτω· χαῇροις παμμακάριστε, 



 

Θεοτόκε Ἁγνὴ Ἀειπάρθενε».  

(Δῇς). 

Ἅρμα φωτεινόν, τοῦ Λόγου 

Ὂπάρχουσα ἅρμα πυρῇμορφον, 

ἅρμα πολυώνυμον, ἀλων Νό-

ων ἅρμα ἀσὈγκριτον, τοῦ θεϊ-

κοῦ στηρῇγματος ἅρμα χρυσό-

πλοκον, τοῦ ΤΈοῦ σου, ἅρμα με 

ἀνάδειξον, ἀπαθεῇᾳ νοὸς Θεο-

νὈμφευτε. 

ΝᾸον οὋρανόν, ὁ πάντων Ά-

πᾸκεινα σᾹ κατεσκεὈασεν, οὋ-

ρανῶν ἀνώτερον, καῈ πάσας 

πόλου Δυνάμεις ιλαθε, καῈ κα-

τελθὼν Άνῴκησεν ὅλος Άν μήτρᾳ 

σου, ἀποήτως, μὴ Άκστὰς Θε-

όνυμφε, τς Πατρῴας μονς ἥ 

τς φὈσεως. 

Ἥλιος φαιδρός, Άφῇλησε ΔᾸ-

σποινα σοῦ τὸ ἀμόλυντον, καῈ 

κατενυμφεὈσατο, ἀήτῳ Λόγῳ 

εῊς ἀναζώωσιν, τς τεθνηκυῇας 

φὈσεως· ὅθεν Άκ πόθου σε, εὋ-

φημοῦμεν, πῇστει καῈ γεραῇρο-

μεν, θεϊκς ὡς αῊτῇαν μεθᾸξεως. 

Στσον τῶν παθῶν, τὸν σά-

λον Πανάμωμε Άκ τς καρδῇας 

μου, παῦσον τὰ σκιρτήματα, τὰ 

τς σαρκός μου τὸν νοῦν Άδραῇ-

ωσον, πρὸς θεωρῇαν ἄϋλον, καῈ 

λογισμῶν τὰς ὁρμάς, τὰς ἀτά-

κτους, τρᾸψον πρὸς ἀπάθειαν, 

καῈ μελλοὈσης ζως καταξῇω-

σον. 

Σοῦ Ἁγῇου. Ὁ αὋτός. 

Ἔχεις παρ᾿ ἡμῶν τὸ βραχὉ Ά-

φὈμνιον τοῦτο Γεώργιε, ὡς εὋ-

χαριστήριον, δῶρον ἀνθ᾿ ὧν περ 

τρᾸφεις Ὰκάστοτε, θάλπεις φυ-

λάττεις πάντοτε, ἡμᾶς πρεσβεῇ-

αις σου, Άκ παντοῇων κινδὈνων 

καῈ θλῇψεων, οὍς Άνταῦθα συνή-

γαγες Ἅγιε. 

Κόνεως σεπτς, τῶν θεῇων 

λειψάνων σου Μάρτυς Γεώργιε, 

ποταμοῈ τετράριθμοι, εῊς τὰ τοῦ 

κόσμου τᾸσσαρα πᾸρατα, ὡς Άξ 

ἘδᾹμ προᾸρχονται καῈ πελαγῇ-

ζουσιν, Ὴαμάτων, ἄφθονα χαρῇ-

σματα, καῈ ψυχῶν σωτηρῇαν κο-

μῇζοντες. 

Ὥσπερ τς ζως, Άν μᾸσῳ 

πευφὈτευται ξὈλον Γεώργιε, 

Παραδεῇσου πρότερον, οὌτω τὸ 

σῶμά σου τὸ νεκρόζωον, Άν μᾸ-

σῳ τεθησαὈρισται τοῦ θειοτά-

του ναοῦ, τοῦ Άν ΛὈδδῃ, Άξ οὗ 

ζωὴν δρᾸπομεν, καῈ καλῶν πα-

γκαρπῇαν ἀθάνατον. 

Θεοτοκῇον. 

Ὕμνοις σε Ἁγνή, τιμῶ τὴν 

ΠανὈμνητον ἣν ἡ Άγκόσμιος, καῈ 

ἡ Ὂπερκόσμιος, πνοὴ καῈ γλῶσ-

σα πᾶσα γεραῇρουσιν, ὡς τὸν 



  

Θεὸν γεννήσασαν τὸν ὙπερὈ-

μνητον, ὃν Ὂμνοῦσι, χιλιάδες χῇ-

λιαι, μυριάδες τε μὈριοι Ἄγγε-

λοι. 

ΔεὈτερος. Κυρῇως Θεοτόκον. 

Μυρῇπνοον ὡς όδον, Άκ τς 

γς Άφάνη, τὸ εὋκλεᾸς σου Γε-

ώργιε σκήνωμα, ἀρωματῇζον Άν 

κόσμῳ ζως τὰς χάριτας.  

Ὀσμὴν ἀθανασῇας, πᾶσιν ἀ-

ποπνᾸει, Μεγαλομάρτυς Γεώρ-

γιε ινδοξε, τῶν Έερῶν σου λει-

ψάνων ἡ θήκη Ἅγιε. 

Ὑμνήσαντες τοὉς θεῇους, 

πρότερόν σου ἄθλους, νῦν δᾹ Ὂ-

μνοῦμεν τὴν θεῇαν κατάθεσιν, 

τῶν σῶν παντῇμων λειψάνων ἀ-

γαλλιώμενοι. 

Θεοτοκῇον. 

Ὑψῇστου χαῖρε Μτερ, Κεχα-

ριτωμᾸνη· χαῖρε ΠαρθᾸνε ἡμῶν 

καταφὈγιον· χαῖρε κἀμοῦ σω-

τηρῇα ἡ ἀκαταῇσχυντος.  

Καταβασῇα. Ἅπας γηγενής. 

Ἐξαποστειλάριον. 

Γυναῖκες ἀκουτῈσθητε. 

ἸδοὉ πάλιν ΆφᾸλκεται, πρὸς 

Ὰαυτὴν ἡ εσημος, σοῦ Ὰορτὴ Ἀ-

θλοφόρε, τῶν φιλοχρῇστων τὰ 

πλήθη, συνήθως ἀξιάγαστε, εὋ-

εργετσαι θᾸλουσα, Γεώργιε 

θεσπᾸσιε, γενναῖε Μάρτυς Κυ-

ρῇου, ὀλοθρευτὰ τῶν δαιμόνων. 

Ἕτερον. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθω-

μεν. 

Ὡς ἥλιος ΆπᾸλαμψε, τῶν σε-

πτῶν σου λειψάνων, ἡ πάντιμος 

κατάθεσις, γς τοῖς πᾸρασι πᾶ-

σι, Γεώργιε Ἀθλοφόρε· διὸ λὈ-

σιν πταισμάτων, δῇδου ἡμῖν τοῖς 

δοὈλοις σου, τρατηλάτα Κυρῇ-

ου τοῖς τὴν λαμπράν, καῈ φω-

σφόρον μνήμην σου Άκτελοῦσιν, 

Άνθεοκρότοις ᾄσμασι, παναοῇδι-

με Μάρτυς. 

Θεοτοκῇον. 

Λόγου Θεοῦ ΜητᾸρα σε, ἀνυ-

μνοῦμεν σὉν πόθῳ, Άν θεοπνεὈ-

στοις ᾄσμασι, Παναγῇα ΠαρθᾸ-

νε, οΈ διὰ σοῦ σεσωσμᾸνοι· νᾸ-

μοις οὖν Θεοτόκε, τοῖς ἀναξῇοις 

δοὈλοις σου, Έλασμὸν καῈ εῊρή-

νην καῈ φωτισμόν· ὅσα γὰρ ἅν 

θᾸλῃς δὈνασαι Κόρη, ὡς πά-

ντων οὖσα ΔᾸσποινα, προστασῇ-

α τοῦ κόσμου.       

 

 



 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ 

Ἱστῶμεν στῇχους δ΄. καῈ ψάλλο-

μεν τὰ Ὰξς Προσόμοια τοῦ Ἁ-

γῇου. 

Ἦχος πλ. δ΄. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύ-

ματος! 

Δεῦτε συστήματα ἅπαντα, 

φιλομαρτὈρων φαιδρῶς, τ 

γενναῇῳ Άν Μάρτυσι, Γεωργῇῳ 

ᾄσωμεν, θεοκρότητα ᾄσματα, 

καῈ τῶν λειψάνων αὋτοῦ τὴν 

λάρνακα, πῇστει καῈ πόθῳ κα-

ταφιλήσωμεν, καῈ Άκβοήσωμεν· 

Ἅγιε Γεώργιε, φροὈρει ἡμᾶς, Άκ 

παντοῇας βλάβης τε, καῈ περι-

στάσεως. 

Θεῖος θησαυρὸς κρυπτόμε-

νος, πολυτελὴς Άν τῆ γῆ, τὸ πο-

λὈαθλον σκνός σου, Ἀθλητὰ 

Γεώργιε, πεφανᾸρωται σήμε-

ρον, τῆ Ἐκκλησῇᾳ Φριστοῦ καῈ 

δεῇκνυται, βλὈζουσα κρήνη εῖ-

θρα Ὴάσεων, πᾶσι τοῖς κάμνου-

σιν, Άν ποικῇλοις πάθεσι, καῈ 

σοῦ πιστῶς, μνήμην τὴν πανῇε-

ρον, πανηγυρῇζουσι. 

Χαῇροις εὋσεβεῇας ιρεισμα, 

χαῖρε τς ἄνω ζως, κληρονόμε 

ἀἸδιε· χαῖρε Άγκαλλώπισμα, τῶν 

ΜαρτὈρων καῈ καὈχημα· τρο-

παῇων χαῖρε τὸ μᾸγα τρόπαιον· 

Σροπαιοφόρος καῈ γὰρ σὉ κᾸ-

κλησαι· χαῖρε ἀντῇληψις, τῶν 

προσκαλουμᾸνων σε, χαῖρε γλυ-

κὈ, πρᾶγμά τε καῈ ὄνομα, πι-

στοῖς Γεώργιε. 

Ἄλλον οὋρανὸν κατάστερον, 

τοῖς θαυμασῇοις ὁρῶ, τὸν ναόν 

σου τὸν ἅγιον, Άν ὧ εῊσερχόμε-

νος, ὡς λαμπρότατον ἥλιον, τ 

νοἹ βλᾸπω τὴν θεῇαν χάριν σου, 

καῈ ὡς σελήνην τὸ σὸν ὁμοῇω-

μα. Ὅθεν σοῦ δᾸομαι· τὴν ψυ-

χήν μου κόσμησον, τὴν σᾹ Ὠ-

δαῖς, κοσμοῦσαν καῈ πρᾸσβευε, 

Φριστ σωθναι ἡμᾶς. 

Δόξα. Ἦχος δ΄. 

Ἡ ἁγιαστικὴ τοῦ ΠνεὈματος 

χάρις, διὰ τοῦ μαρτυρῇου, ὅλον 

σε σώματος καῈ ψυχῆ, ναὸν αὋ-

τς ΆργασαμᾸνη πανάγιον, καῈ 

Άν τ χωρισμ τοὈτων, ἀχώρι-

στος αὌτη, ᾺκατᾸρων μεμᾸνη-

κεν· ὥσπερ οὋδᾹ Άν τ τριημᾸ-

ρῳ τοῦ Κυρῇου θανάτῳ, τς 

σαρκὸς καῈ τς ψυχς, ἡ Θεότης 

κεχώρισται. Ὅθεν τὴν μᾹν ψυ-

χήν σου Άν οὋρανοῖς, μακαρῇαν 

εῊργάσατο, τὸ δᾹ σῶμά σου Άν 

γῆ, εὋωδῇας ἀήτου πηγήν, καῈ 

θαυμάτων ἀνᾸδειξεν· οὗ νῦν τὴν 

κατάθεσιν Ὰορτάζοντες, πιστῶς 

ΆκβοῶμᾸν σοι· πρᾸσβευε ὊπᾹρ 

ἡμῶν, Ἀθλητὰ Γεώργιε. 

 



  

ΚαῈ νῦν. Θεοτοκῇον. 

Ἐκ παντοῇων κινδὈνων, τοὉς 

δοὈλους φὈλαττε ΕὋλογημᾸνη 

Θεοτόκε, Ήνα σε δοξάζωμεν, τὴν 

Άλπῇδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

   Δοξολογῇα μεγάλη καῈ ἀπόλυ-

σις. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΕΙ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ 

Σὰ Συπικά, οΈ Μακαρισμοῇ, 

καῈ Άκ τῶν κανόνων τοῦ Ἁγῇου 

ἡ γ΄ καῈ ἡ ă΄ Ὠδή.  

Ἦχος δ΄. ᾨδὴ γ΄. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. 

Ἐφάνη ὁ τάφος σου στρα-

τάρχα, Γεώργιε ἤδη ἀνοιγεῇς, 

οὋ τάφος λιπὼν ὄσφρησιν, πα-

ράδεισος δᾹ εχαρις, εὋωδιά-

ζων ἅπαντας, πνευματικαῖς δι-

αδόσεσι. 

ἸδοὉ εὋωδῇα γλυκυτάτη, ῊδοὉ 

εὋωδῇα μυστική, ῊδοὉ ὀσμὴ οὋ-

ράνιος, τς κόνεως ΆξᾸρχεται, 

Γεωργῇου τοῦ Μάρτυρος· δεῦτε 

αὋτς ἀπολαὈσομεν. 

ΨαὈσωμεν προσάψωμεν 

καρδῇας, καῈ χεῇλη καῈ ὄμματα 

πιστοῇ, καῈ συνεχῶς φιλήσωμεν, 

τὰ λεῇψανα τοῦ Μάρτυρος, χά-

ριν ἀπαρυόμενοι, τὴν Άξ αὋτῶν 

ἀναβλύὈζουσαν. 

Θεοτοκῇον. 

Ἀσπόρως συνᾸλαβες ΠαρθᾸ-

νε, ἀκόπως Άβάστασας Ἁγνή, ἀ-

φθόρως δᾹ ΆγᾸννησας, Θεὸν τὸν 



 

ὙπεροὈσιον. Ὢ τᾸρατα παρά-

δοξα! Σῇς νοῦς βροτῶν οὋκ Άξῇ-

σταται; 

Ἦχος πλ. δ΄. ᾨδὴ ă΄. 

ἹλάσθητῈ μοι Σωτήρ. 

ἘξᾸλθωμεν μυστικῶς, προ-

συ-παντῶντες Άν ᾄσμασι, λει-

ψάνῳ τ Έερ, τοῦ Μεγαλο-

μάρτυρος, Γεωργῇου σήμερον· 

ῊδοὉ γὰρ Άκ Ῥώμης, πρὸς τὴν 

ΛὈδδαν συγκομῇζεται. 

ἸσχὈϊ τῆ θεϊκῆ, τὸ σὸν δεδό-

ξασται λεῇψανον, πανᾸνδοξε Ἀ-

θλητά, Γεώργιε μᾸγιστε, καῈ 

παρᾸχει ἅπασι, ῶσιν καῈ Ὂγεῇ-

αν, καῈ παθῶν τὴν ἀπολὈτρω-

σιν. 

Ψυχήν σου μᾹν τὴν σεπτήν, 

ἈγγᾸλων τάξεις ΆδᾸξαντο, καῈ 

σῶμα τὸ εὋαγᾸς, ἡ ΛὈδδα Ά-

πλοὈτησεν· οὗπερ τὴν κατάθε-

σιν, ἄγοντες Ὂμνοῦμεν, τοὉς ἀ-

γῶνάς σου Γεώργιε. 

Θεοτοκῇον. 

Ἀφράστως τὸν ποιητήν, τῶν 

ὅλων Πάναγνε τᾸτοκας, λυτροὈ-

μενον τς ἀρᾶς, Ἀδὰμ τὸν Προ-

πάτορα· διὸ κἀμᾹ λὈτρωσαι, Άκ 

παθῶν δουλεῇας, καῈ μανῇας τς 

τοῦ ὄφεως. 

 

Ἀπολυτῇκιον. 

Ἦχος δ΄. 

Ὡς τῶν αῊχμαλώτων Άλευθε-

ρωτής, καῈ τῶν πτωχῶν Ὂπερα-

σπιστής, ἀσθενοὈντων Ὴατρός, 

βασιλᾸων ὊπᾸρμαχος, Σροπαιο-

φόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, 

πρᾸσβευε Φριστ τ Θε, σω-

θναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἕτερον. Ἦχος ὁ αὋτός. 

Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ὡς ἥλιος ιμψυχος, τῆ σῆ ἀ-

θλήσει φανεῇς, θεσμ ιδυς φὈ-

σεως, ἀλλ᾿ ἀνατᾸλλεις Άκ γς, 

διὰ τῶν λειψάνων σου, ὅλος λε-

λαμπρυσμᾸνος, τῆ τοῦ ΠνεὈμα-

τος αἴγλῃ, λάμπων τῆ οῊκουμᾸ-

νῃ, Ὴαμάτων ἀκτῖνας, Γεώργιε 

μεγάλαθλε, πιστῶν ἡ ἀντῇληψις. 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Σῆ 

Ὂπερμάχῳ. 

Τῆ Ὂπερμάχῳ καῈ ταχεῇᾳ ἀ-

ντιλήψει σου, προσπεφευγότες 

οΈ πιστοῈ καθικετεὈομεν, λυ-

τρωθναι διὰ σοῦ Φριστοῦ Ἀ-

θλοφόρε· τῶν σκανδάλων τοῦ Ά-

χθροῦ καῈ πάσης θλῇψεως, καῈ 

παντοῇων συμφορῶν καῈ περι-

στάσεων· τοὉς βοῶντάς σοι, 

χαῇροις Μάρτυς Γεώργιε. 

 



  

ΚαῈ τῶν ΕῊσοδῇων. 

Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ 

Σωτῆρος... 

ΑΠΟΣΟΛΟ 

Προκεῇμενον. Ἦχος βαρὈς. 

ΔὋφρανθήσεται δῇκαιος Άν 

Κυρῇῳ. 

τῇχ. ΕῊσάκουσον ὁ Θεὸς τς 

φωνς μου. 

Πρὸς Κορινθῇους β΄. Ἐπιστο-

λς ΠαὈλου τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(κεφ. δ΄. 6) 

Ἀδελφοῇ, ὁ Θεὸς ὁ εῊπὼν Άκ 

σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ιλαμ-

ψεν Άν ταῖς καρδῇαις ἡμῶν, 

πρὸς φωτισμὸν τς γνώσεως 

τς δόξης τοῦ Θεοῦ, Άν προσώ-

πῳ Ἰησοῦ Φριστοῦ. Ἔχομεν δᾹ 

τὸν θησαυρὸν τοῦτον Άν ὀστρα-

κῇνοις σκεὈεσιν, Ήνα ἡ Ὂπερβολὴ 

τς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ, καῈ 

μὴ Άξ ἡμῶν. Ἐν παντῈ θλιβόμε-

νοι, ἀλλ᾿ οὋ στενοχουροὈμενοι, 

ἀποροὈμενοι, ἀλλ᾿ οὋκ Άξαπο-

ροὈμενοι· διωκόμενοι, ἀλλ᾿ οὋκ 

Άγκαταλειπόμενοι· καταβαλλό-

μενοι, ἀλλ᾿ οὋκ ἀπολλὈμενοι· 

πάντοτε τὴν νᾸκρωσιν τοῦ Κυ-

ρῇου Ἰησοῦ, Άν τ σώματι περι-

φᾸροντες, Ήνα καῈ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰη-

σοῦ, Άν τ σώματι ἡμῶν φανε-

ρωθῆ. ἈεῈ γὰρ ἡμεῖς οΈ ζῶντες 

εῊς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ 

Ἰησοῦν, Ήνα καῈ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰη-

σοῦ φανερωθῆ Άν τῆ θνητῆ σαρ-

κῈ ἡμῶν. Ὥστε ὁ μᾹν θάνατος 

Άν ἡμῖν Άνεργεῖται, ἡ δᾹ ζωὴ Άν 

Ὂμῖν.Ἔχοντες δᾹ τὸ αὋτὸ πνεῦ-

μα τς πῇστεως, κατὰ τὸ γε-

γραμμᾸνον· Άπῇστευσα διὸ Άλά-

λησα· καῈ ἡμεῖς πιστεὈομεν,    

διὸ καῈ     λαλοῦμεν. ΕῊδότες ὅ-

τι ὁ Άγεῇρας τὸν ΚὈριον Ἰησοῦν, 

καῈ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ Άγερεῖ, καῈ 

παραστήσει σὉν Ὂμῖν. Σὰ γὰρ 

πάντα δι᾿ Ὂμᾶς, Ήνα ἡ χάρις 

πλεονάσασα, διὰ τῶν πλειόνων 

τὴν εὋχαριστῇαν περισσεὈσῃ εῊς 

τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Κατὰ Ἰωάννην. 

Δἶπεν ὁ ΚὈριος τοῖς Ὰαυτοῦ 

Μαθηταῖς· ταῦτα ΆντᾸλλομαι Ὂ-

μῖν, Ήνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους... 

Ζήτει εῊς τὴν Λειτουργῇαν τς 

κγ΄ Ἀπριλῇου. 

Κοινωνικόν: 

ΕῊς μνημόσυνον αῊώνιον... 

Μεγαλυνάριον: 

Πλρες εὋωδῇας ἁγιασμοῦ, 

δῇκην μυροθήκης, Άκ, λαγόνων 

ὤφθη τς γς, τὸ σεπτόν σου 

σκνος, Γεώργιε παμμάκαρ, ἀ-

ρωματῇζον κόσμῳ, θαυμάτων 

χάριτας. 



 

ΕΚΛΟΓΗ 

τοῦ Ἁγῇου Μεγαλομάρτυρος 
ΓΕΨΡΓΙΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΑΙΟΥΟΡΟΤ 

Ἦχος πλ. δ΄. ΚαῈ δὈναμις. 

ἈλληλοὈϊα. 

Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καῈ 

δὈναμις, χαῇροις τῶν Ἀθλοφό-

ρων ἀκρότης, τς Ἐκκλησῇας 

καλλονή, Μεγαλομάρτυς Γεώρ-

γιε. 

ἈλληλοὈϊα. 

Βοηθὸς Άν θλῇψεσι, ταῖς εὊ-

ροὈσαις ἡμᾶς σφόδρα, χαῇροις 

στρατιῶτα Φριστοῦ περῇδοξε, ὁ 

θριαμβεὈσας πολλαχῶς, Σρο-

παιοφόρε Γεώργιε.  

ἈλληλοὈϊα. 

ἘπῈ τὸν λαόν σου κατεπα-

νουργεὈσαντο γνώμην, χαῇροις 

τς εὋσεβεῇας ὁ γεωργός, ὁ τῆ 

ἀθλήσει γεωργήσας τὰ κρεῇττω, 

μεγάλαθλε Γεώργιε.  

ἈλληλοὈϊα. 

ΚαῈ ΆβουλεὈσαντο κατὰ τῶν 

Ἁγῇων σου, χαῇροις τροπαῇων 

θεῇα στηλογραφῇα, θαυμάτων 

ξᾸνων αὋτουργός, θαυματοβρὈ-

τα Γεώργιε.  

ἈλληλοὈϊα. 

ἘξᾸχεαν τὸ αἷμα αὋτῶν ὡσεῈ 

Ὄδωρ, χαῇροις τῶν αῊχμαλώτων 

ὁ Ὀστης, τῶν πασχόντων ἀρω-

γός, καῈ θλιβομᾸνων καταφὈγι-

ον Γεώργιε.  

ἈλληλοὈϊα. 

Ὅτι ᾼνεκά σου θανατοὈμεθα 

ὅλην τὴν ἡμᾸραν, χαῇροις τὸ 

γλυκὈκαρπον κλμα, τῶν δωρε-

ῶν τς ἀθλήσεως θεοδόξαστε 

Γεώργιε.  

ἈλληλοὈϊα. 

Ἐλογῇσθημεν ὡς πρόβατα 

σφαγς, χαῇροις ὁ καταπλήξας 

τοὉς τυράννους, τοῖς ὊπερφυᾸσι 

σου ἄθλοις, ἀθλονῖκα Γεώργιε. 

ἈλληλοὈϊα. 

Ἐγεννήθημεν ὄνειδος τοῖς 

γεῇτοσιν ἡμῶν, χαῇροις ὁ τῶν 

ΜαρτὈρων ταξῇαρχος, τῶν εὋ-

σεβῶν προασπιστὴς Γεώργιε, 

καῈ πάσης γλώσσης ΆντρὈφημα. 

ἈλληλοὈϊα. 

ΚαῈ οΈ ΆχθροῈ ἡμῶν Άμυκτήρι-

σαν ἡμᾶς, χαῇροις τρισαριστεῦ 

μεγαλόνυμε, ἀριστειῶν οὋρανῇ-

ων ὁ θρῇαμβος Γεώργιε. 

ἈλληλοὈϊα. 

Ἐν τ καταθλᾶσθαι τὰ ὀστᾶ 

μου, ὠνεῇδιζόν με οΈ Άχθροῇ μου, 

χαῇροις τς οῊκουμᾸνης ἡ δόξα, 



  

καῈ παμφαᾸστατος λὈχνος, Ἀ-

θλητὰ Γεώργιε.  

ἈλληλοὈϊα. 

ΚαῈ Άγενόμην μεμαστιγωμᾸ-

νος ὅλην τὴν ἡμᾸραν, χαῇροις 

πολυδόξαστε Γεώργιε, ὁ πα-

νταχοῦ προφθάνων, τοὉς κα-

λοῦντάς σε εῊς βοήθειαν.  

ἈλληλοὈϊα. 

ΚαῈ ΆπῈ τὸ ἄλγος τῶν τραυ-

μάτων μου προσᾸθηκαν, χαῇροις 

τς θεϊκς Άνεργεῇας, ἀθλοφορι-

κὸν ὄργανον, Ἀθλοφόρε Γεώρ-

γιε.  

ἈλληλοὈϊα. 

Φῶς ἀνᾸτειλε τ Δικαῇῳ, καῈ 

τοῖς εὋθᾸσι τῆ καρδῇᾳ εὋφροσὈ-

νη, χαῇροις πολὈτλα Γεώργιε, 

πολὈαθλε ὁπλῖτα, Μάρτυς Φρι-

στοῦ μυριόνικε.  

ἈλληλοὈϊα. 

ΔῊς μνημόσυνον αῊώνιον, ι-

σται δῇκαιος, χαῇροις τῶν πα-

σχόντων παραμυθῇα, τῶν ἀσθε-

νοὈντων θεραπευτής, συμπαθᾸ-

στατε Γεώργιε ινδοξε. 

 ἈλληλοὈϊα. 

Τοῖς Ἁγῇοις τοῖς Άν τῆ γῆ αὋ-

τοῦ, Άθαυμάστωσεν ὁ ΚὈριος, 

χαῇροις ὁ τῶν θαυμάτων πολυ-

χεὈμων κρουνός, ὁ πᾶσαν κτῇ-

σιν ἀρδεὈων, Σροπαιοφόρε Γε-

ώργιε. 

ἈλληλοὈϊα. 

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς Άν τοῖς Ἁ-

γῇοις αὋτοῦ, χαῇροις ὁ τ Φρι-

στ πεφιλημᾸνος, δεδοξασμᾸνε 

Γεώργιε, τῶν εὋσεβῶν ἀγαλλῇα-

μα.  

ἈλληλοὈϊα. 

Δῇκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, 

χαῇροις μυριόνικε Γεώργιε, ὁ 

μᾸγας ἡμῶν βοηθός, καῈ πρᾸ-

σβυς πρὸς ΚὈριον θερμότατος. 

ἈλληλοὈϊα. 

ΚαῈ ὡσεῈ κᾸδρος ἡ Άν τ Λι-

βάνῳ πλυθηνθήσεται, χαῇροις 

Ἀθλητὰ ὊπερθαὈμαστε, ὁ τῶν 

τελοὈντων τὴν μνήμην σου, ἀ-

ντιλήπτωρ μᾸγιστος Γεώργιε. 

 ἈλληλοὈϊα. 

Δόξα. Σριαδικόν. 

Ἡ ὊπεροὈσιος οὋσῇα, ἡ Άν 

τρισῈ προσώποις γνωριζομᾸνη 

Θεότης, Πάτερ, ΤΈᾹ καῈ Πνεῦμα 

Ἅγιον, τὸ ὁμοβασῇλειον κράτος, 

ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου πρεσβεῇ-

αις, ἀξῇωσον ἡμᾶς ὡς εσπλαγ-

χνος ΚὈριε, τς οὋρανῇου βασι-

λεῇας σου. 



 

ΚαῈ νῦν. Θεοτοκῇον. 

Ἡ πρὸ αῊώνων τ Κτῇσαντι, 

προορισθεῖσα ὡς ηὋδόκησε, καῈ 

Άπ᾿ Άσχάτων αὋτὸν κυήσασα, Ὂ-

περφυῶς μητροπάρθενε, ῦσαι 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν, τς δυναστεῇ-

ας τοῦ ἀλλοτρῇου, μητρικῆ σου 

χρηστότητι, καῈ δῇδου ἡμῖν Ἄ-

χραντε, τὰ πρὸς σωτηρῇαν αῊτή-

ματα.  
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