
ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ 
 

Ἱστῶµεν Στίχου̋ δ΄, καὶ ψάλλοµεν τὰ 
ἑξῆ̋ Προσόµοια.  

Ἦχο̋ δ´. Ἔδωκα̋ σηµείωσιν. 
 

Μετὰ τὴν πρὸ̋ Κύριον, σοῦ ἐκδηµίαν 
Γεώργιε, τὴν ἐκ ξίφου̋ πολύαθλε, λαβὼν 
ὁ θεράπων σου, ὡ̋ αὐτῷ προέφη̋, τὸ 
σῶµά σου Μάρτυ̋, εἰ̋ τὴν πατρίδα σῆ̋ 
µητρό̋, χαίρων ἀπήει ὡ̋ ἄλλην ἔνσω-
µον, κιβωτὸν φέρων ἔνδοξε· ἐν ᾗ καὶ 
τοῦτο κατέκρυψεν, ὡ̋ κοινὸν φυλακτή-
ριον, καὶ ὡ̋ ὄλβον πολύτιµον. 
 

Καὶ αὔθι̋ ἀθροίσθητε, ὦ φιλεόρτων 
συστήµατα· συγκαλεῖ γὰρ καὶ δεύτερον· 
ἡµᾶ̋ ὁ Γεώργιο̋, ἐπὶ τὴν φωσφόρο̋ καὶ 
ἁγίαν µνήµην, τῶν σεβασµίων καὶ 
σεπτῶν, αὐτοῦ λειψάνων τῆ̋ καταθέσε-
ω̋, ἐν τῷ ναῷ ὃν ἤγειραν, Λύδδη̋ τῆ̋ 
πάλαι οἰκήτορε̋, εὐµεγέθη καὶ πάγκα-
λον, ὡ̋ τὸ πρῴην ἐδείκνυτο. 
 

Χάριν ἀπαντλήσατε, καὶ φωτισµὸν 
ἀπαρύσασθε, οἱ Ὀρθόδοξοι ἅπαντε̋, 
λειψάνοι̋ προσψαύοντε̋, τοῦ Τροπαιο-
φόρου, σὺν πόθῳ καὶ πίστει, ἐξ ὧν 
πηγάζει δαψιλῶ̋, ῥεῖθρα θαυµάτων ἐν 
θείᾳ χάριτι, καὶ τοῦτον µακαρίσατε, ὡ̋ 
τοῦ Κυρίου θεράποντα, ὡ̋ γενναῖον ἐν 
Μάρτυσι, καὶ ἀδάµαντα ἄῤῥηκτον. 
 

Ἀντὶ τῶν λειψάνων σου, τὴν σὴν 
εἰκόνα Γεώργιε, εὐλαβῶ̋ ἀσπαζόµεθα, 
τὴν τιµὴν προσφέροντε̋, σοι τῷ πρωτο-
τύπῳ· πρέσβευε οὖν Μάρτυ̋, ὑπὲρ ἡµῶν 
τῶν ταπεινῶν, καὶ δίδου πᾶσι ταῖ̋ 
ἱκεσίαι̋ σου, πταισµάτων ἀπολύτρωσιν, 
καὶ ψυχικὴν ἀγαλλίασιν, καὶ τῆ̋ ἄνω 
λαµπρότητο̋, κατάξίωσον Ἅγιε. 
 

∆όξα. 
 

Τροπαιοφόρε Ἀθλητά, θεράπον γνή-
σιε τοῦ Σωτῆρο̋, Γεώργιε µεγάλαθλε, 
ταῖ̋ ἱκεσίαι̋ σοῦ ἡµᾶ̋, περίσωζε 
δεόµεθα, ἀπὸ βλάβη̋ παντοία̋· ὅτι σὲ ἐν  

 
ταῖ̋ θλίψεσι, προστάτην κεκτήµεθα, καὶ 
πρὸ̋ Θεὸν πρεσβευτὴν θερµότατον. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου, εἰ̋ σὲ 
ἀνατίθηµι, ὦ Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν 
µε ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 
 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ. 
 Ἦχο̋ β΄. Οἶκο̋ τοῦ Ἐφραθᾶ. 

 

Ὅτε τὸ ὑλικόν, καὶ πάνσεπτόν σου 
σῶµα, εἰ̋ Λύδδαν ἐκοµίσθη, ἀῤῥήτω̋ 
τὸν ἀέρα, ὅλον κατευωδίασε. 
 

Στίχο̋: ∆ίκαιο̋ ὡ̋ φοῖνιξ ἀνθήσει... 
 

Ἴωµεν ἀδελφοί, δοξάσοντε̋ ἐν ὕµνοι̋, 
Γεώργιον τὸν µέγαν, καὶ λείψανα τὰ 
θεία, αὐτοῦ περιπτυξώµεθα. 
 

Στίχο̋: Τοῖ̋ Ἁγίοι̋ τοῖ̋ ἐν τῇ γῆ 
αὐτοῦ... 
 

Τὴν ἀνακοµιδήν, τοῦ θείου σοῦ 
λειψάνου, πανήγυριν τελοῦµεν, ὡ̋ καὶ 
τὴν ἄθλησίν σου, Μάρτυ̋ Χριστοῦ 
Γεώργιε. 
 

∆όξα. Τριαδικόν. 
 

Τριὰ̋ προσωπικῶ̋, καὶ Μονά̋ τῇ 
οὐσίᾳ, Πάτερ Υἱὲ καὶ Πνεῦµα, λιταῖ̋ τοῦ 
Γεωργίου, οἰκτείρησον τὸν κόσµον σου. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Μητρόθεε Ἁγνή, τὸν σὸν Υἱὸν 
δυσώπει, µετὰ τοῦ Γεωργίου, καὶ 
πάντων τῶν Ἁγίων, ὑπὲρ ἡµῶν τῶν 
δούλων σου. 
 

Νῦν ἀπολύει̋, τὸ Τρισάγιον. 
Ἀπολυτίκιον.  

Ἦχο̋ δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
 



Ὡ̋ ἥλιο̋ ἔµψυχο̋, τῇ σῇ ἀθλήσει 
φανεί̋, θεσµῷ ἔδυ̋ φύσεω̋, ἀλλ᾿ 
ἀνατέλλει̋ ἐκ γῆ̋, διὰ τῶν λειψάνων 
σου, ὅλο̋ λελαµπρυσµένο̋, τῇ τοῦ Πνεύ-
µατο̋ αἴγλῃ, ἐκλάµπων τῇ οἰκουµένῃ, 
ἰαµάτων ἀκτῖνα̋, Γεώργιε µεγάλαθλε, 
πιστῶν ἡ ἀντίληψι̋. 

 

Θεοτοκίον. 
 

Τὸ ἀπ’ αἰῶνο̋ ἀπόκρυφον... 
 

Ἀπόλυσι̋. 
 

  



ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. 
 

Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, τὸ Μακάριο̋ 
ἀνήρ. Εἰ̋ δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν 
Στίχου̋ η΄, καὶ ψάλλοµεν τὰ ἑξῆ̋ Προσό-
µοια τοῦ Ἁγίου.  

 

Ἦχο̋ α´. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων. 
 

Φιλοµαρτύρων τὰ πλήθη πόθῳ 
ἀθροίσθητε, καὶ λείψανον τὸ θεῖον, τοῦ 
στεῤῥοῦ Γεωργίου, προσπτύξασθε σὺν 
φόβῳ καὶ χαρµονῇ, ἐξ αὐτοῦ κοµιζόµενοι, 
ῥῶσιν ψυχῆ̋ ῥῶσιν σώµατο̋ ἀληθῆ, καὶ 
κακῶν παντοίων λύτρωσιν. 
 

Τῶν µακαρίων οἱ δῆµοι νῦν συν-
αγάλλονται, τῷ πνεύµατί σου Μάρτυ̋, 
τῷ ἀ˹λῳ ἐν πόλῳ, ἡµεῖ̋ δὲ οἱ σοι δοῦλοι 
τὸ ὑλικόν, σοῦ κατέχοντε̋ λείψανον, ἐπὶ 
τῆ̋ γῆ̋ ἀγαλλόµεθα ψαλµικώ̋, σὲ ἐν 
ὕµνοι̋ µακαρίζοντε̋. 
 

Ἡ εὐωδία τῶν θείων ὀστῶν σου 
Ἅγιε, ὑπὲρ νάρδον καὶ κρόκον, καὶ 
ἀρώµατα πάντα, ψυχῆ̋ εὐωδιάζει καὶ 
τῆ̋ σαρκό̋, τὰ̋ αἰσθήσει̋ Γεώργιε· διὸ 
συνήχθηµεν πάντε̋ µνήµῃ τῇ σῇ, εἰ̋ 
ὀσµὴν σεπτῶν λειψάνων σου. 
 

Ἐν τῇ τοῦ ἔαρο̋ ὤρᾳ πανηγυρίσαντε̋, 
τὴν ἄθλησίν σου Μάρτυ̋, συνηυφρά-
νθηµεν πάντε̋· νῦν δὲ ἐν µετοπώρῳ 
Γεώργιε, σοῦ λειψάνων κατάθεσιν, πα-
νηγυρίζοντε̋ αὔθι̋ πόθῳ πολλῷ, ἐκ 
καρδία̋ εὐφραινόµεθα.  
 

ἕτερα. 
Ἦχο̋ δ´. Ὡ̋ γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

 
Τῶν πιστῶν ἅπα̋ σύλλογο̋, ἐπαξίω̋ 

ὑµνήσωµεν, τὸν κλεινὸν Γεώργιον καὶ 
ἀήττητον· ἰδοὺ γᾶρ σήµερον ἔλαµψεν, 
αὐτοῦ ἡ σεβάσµιο̋, καὶ τιµία ἑορτή, τὴν 
λειψάνων κατάθεσιν, αὐτοῦ φέρουσα, δι᾿ 
ὧν κόσµῳ παρέχει τὰ̋ ἰάσει̋, καὶ  
 

 
θαυµάτων θεία ῥεῖθρα, τοῖ̋ εὐλαβῶ̋ 
προσπελάζουσι. 
 

∆εῦτε πάντε̋ ἀντλήσατε, µὴ κενού-
µενα νάµατα, θεοβρύτου χάριτο̋ καὶ 
χρηστότητο̋, Πνεύµατι θείῳ βλυστά-
νοντα, ἐκ τῆ̋ θεία̋ λάρνακο̋ , τῶν 
λειψάνων τῶν σεπτῶν, Γεωργίου τοῦ 
Μάρτυρο̋, ἀνακράζοντε̋· χαῖρε δόξα 
Χριστοῦ τῆ̋ Ἐκκλησία̋, Ἀθλητὰ 
Τροπαιοφόρε, τῶν εὐσεβῶν ἀγαλλίαµα. 
 

Τὴν ἁγίαν κατάθεσιν, τῶν παντίµων 
λειψάνων σου, Ἀθλητὰ Γεώργιε ἑορτάζο-
ντε̋, χάριτο̋ θεία̋ πληρούµεθα, ὀσµὴν 
δὲ οὐράνιον, πρὀοῦσαν ἐξ αὐτῶν, µυ-
στικῶ̋ κοµιζόµεθα, µεγαλύνοντε̋, τὰ̋ 
µεγάλα̋ σοῦ Μάρτυ̋ ἀριστεία̋, καὶ τὰ̋ 
θεία̋ σοῦ ἐκφάνσει̋, τῶν θαυµαστῶν 
ἀντιλήψεων. 

 
Ὥσπερ θεῖον θησαύρισµα, καὶ πηγὴν 

ἁγιάσµατο̋, τὴν σορὸν Γεώργιε τῶν 
λειψάνων σου, ἀπὸ τοῦ τάφου κοµί-
σαντε̋, εἰ̋ Λύδδαν µετήγαγον, καὶ 
κατέθεντο αὐτά, εἰ̋ ναὸν τὸν περί-
βλεπτον, ὃν σοι ἤγειραν· οὗ τὴν µνείαν 
τελοῦντε̋ ἐτησίω̋, ἑορτήν σοι φωτο-
φόρον, ἄγοµεν Μάρτυ̋ γηθόµενοι. 

 
∆όξα. Ἦχο̋ πλ.. β΄ 

 
Ἐπέφανε σήµερον τῇ οἰκουµένῃ, ἡ 

πανένδοξο̋ µνήµη τοῦ Γεωργίου, ὡ̋ 
µῆλον ἐν µετοπώρῳ, εὐφροσύνην καὶ 
εὐωδίαν πνευµατικήν, προξενοῦσα τοῖ̋ 
φιλεόρτοι̋· ὡ̋ ἥλιο̋ γὰρ πρῴην δύνα̋ ἐν 
γῇ, νῦν ὡ̋ ἐξ ἀνατολικοῦ ὁρίζοντο̋, τοῦ 
τάφου πάλιν ἀνέτειλε, διὰ τῶν σεπτῶν, 
καὶ θαυµατοβρύτων αὐτοῦ λειψάνων, 
κροκοειδεῖ̋ ἀκτῖνα̋ ἀφιεῖ̋, χαρισµάτων 
ποικίλων, καὶ ὀσµὴν ἐκπέµπων οὐρά-
νιον· δεῦτε οὖν φιλέορτοι πάντε̋, µετὰ 



πίστεω̋ τὸ ζωοµύριστον σῶµα αὐτοῦ 
προσκυνήσωµεν, καὶ πρὸ̋ αὐτὸν ἐκβοή-
σωµεν· Ἀθλοφόρε Χριστοῦ Γεώργιε, 
δίδου ἡµῖν ψυχῶν τε καὶ σωµάτων τὴν 
εὐρωστίαν, καὶ πρέσβευε πρὸ̋ Κύριον, 
ἐλεηθῆναι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν. 
 

Καὶ νῦν. Τί̋ µὴ µακαρίσει σε 
Εἴσοδο̋, τὸ Φῶ̋ ἱλαρόν, 

τὸ Προκείµενον τῆ̋ ἡµέρα̋,  
καὶ τὰ Ἀναγνώσµατα. 

 

Προφητεία̋ Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσµα. 
(Κεφ. 43, 9-14) 

 

Τάδε λέγει Κύριο̋· Πάντα τὰ ἔθνη 
συνήχθησαν ἅµα καὶ συναχθήσονται 
ἄρχοντε̋ ἐξ αὐτῶν. Τὶ̋ ἀναγγελεῖ ταῦτα 
ἐν αὐτοῖ̋; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆ̋, τὶ̋ ἀκουστὰ 
ποιήσει ἡµῖν; Ἀγαγέτωσαν τοὺ̋ µάρτυ-
ρα̋ αὐτῶν, καὶ δικαιωθήτωσαν. Καὶ 
εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ µοι µάρτυρε̋, 
καὶ ἐγὼ µάρτυ̋ Κύριο̋ ὁ Θεό̋, καὶ ὁ 
παῖ̋, ὃν ἐξελεξάµην, ἵνα γνῶτε καὶ 
πιστεύσητε, καὶ συνῆτε, ὅτι ἐγὼ εἰµι. 
Ἒµπροσθέν µου οὐκ ἐγένετο ἄλλο̋ Θεό̋, 
καὶ µετ ἐµὲ οὐκ ἔσται. Ἐγὼ εἰµι ὁ Θεό̋, 
καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ ἐµοῦ ὁ σῴζων. Ἐγὼ 
ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδισα, καὶ οὐκ 
ἦν ἐν ἡµῖν ἀλλότριο̋. Ὑµεῖ̋ ἐµοὶ µάρτυ-
ρε̋, καὶ ἐγὼ Κύριο̋ ὁ Θεό̋, ὅτι ἀπ' ἀρχῆ̋ 
ἐγὼ εἰµι, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν 
µου ἐξαιρούµενο̋. Ποιήσω, καὶ τὶ̋ 
ἀποστρέψει αὐτό; Οὕτω λέγει Κύριο̋ ὁ 
Θεό̋, ὁ λυτρούµενο̋ ἡµᾶ̋, ὁ Ἅγιο̋ 
Ἰσραήλ.  
 

Σοφία̋ Σολοµῶντο̋ τὸ Ἀνάγνωσµα. 
(Κεφ. 3, 1-9) 

 

∆ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ 
µὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανο̋. Ἔδοξαν ἐν 
ὀφθαλµοῖ̋ ἀφρόνων τεθνάναι. Καὶ 
ἐλογίσθη κάκωσι̋ ἡ ἔξοδο̋ αὐτῶν, καὶ ἡ 
ἀφ' ἡµῶν πορεία σύντριµµα, οἱ δὲ εἰσιν 
ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων 
ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶ̋ αὐτῶν 

ἀθανασία̋ πλήρη̋. Καὶ ὀλίγα παιδευ-
θέντε̋, µεγάλα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ 
Θεὸ̋ ἐπείρασεν αὐτού̋, καὶ εὗρεν αὐτοὺ̋ 
ἀξίου̋ ἑαυτοῦ. Ὡ̋ χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ 
ἐδοκίµασεν αὐτού̋, καὶ ὡ̋ ὁλοκάρπωµα 
θυσία̋ προσεδέξατο αὐτού̋. Καὶ ἐν 
καιρῷ ἐπισκοπῆ̋ αὐτῶν ἀναλάµψουσι, 
καὶ ὡ̋ σπινθῆρε̋ ἐν καλάµῃ διαδρα-
µοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρα-
τήσουσι λαῶν καὶ βασιλεύσει αὐτῶν 
Κύριο̋ εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋, οἱ πεποιθότε̋ ἐπ' 
αὐτόν, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ 
πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσµενοῦσιν αὐτῷ, ὅτι 
χάρι̋ καὶ ἔλεο̋ ἐν τοῖ̋ ὁσίοι̋ αὐτοῦ, καὶ 
ἐπισκοπὴ ἐν τοῖ̋ ἐκλεκτοῖ̋ αὐτοῦ.  
 

Σοφία̋ Σολοµῶντο̋ τὸ Ἀνάγνωσµα. 
(Κεφ. 5, 15-23 & 6, 1-3) 

 

∆ίκαιοι εἰ̋ τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν 
Κυρίῳ ὁ µισθὸ̋ αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶ̋ 
αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. ∆ιὰ τοῦτο 
λήψονται τὸ βασίλειον τῆ̋ εὐπρεπεία̋, 
καὶ τὸ διάδηµα τοῦ κάλλου̋ ἐκ χειρὸ̋ 
Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ σκεπάσει 
αὐτού̋, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ 
αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν, τὸν ζῆλον 
αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰ̋ 
ἄµυναν ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα, 
δικαιοσύνην, καὶ περιθήσεται κόρυθα, 
κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα 
ἀκαταµάχητον, ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ 
ἀπότοµον ὀργὴν εἰ̋ ῥοµφαίαν. Συνεκπο-
λεµήσει αὐτῷ ὁ κόσµο̋ ἐπὶ τοὺ̋ παρά-
φρονα̋, πορεύσονται εὔστοχοι βολίδε̋ 
ἀστραπῶν, καὶ ὡ̋ ἀπὸ εὐκύκλου τόξου 
τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται, καὶ ἐκ 
πετροβόλου θυµοῦ πλήρει̋ ῥιφήσονται 
χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ' αὐτῶν ὕδωρ 
θαλάσση̋, ποταµοὶ δὲ συγκλύσουσιν 
ἀποτόµω̋. Ἀντιστήσεται αὐτοῖ̋ πνεῦµα 
δυνάµεω̋, καὶ ὡ̋ λαῖλαψ ἐκλικµήσει 
αὐτού̋, καὶ ἐρηµώσει πᾶσαν τὴν γῆν 
ἀνοµία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει 
θρόνου̋ δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν, 
Βασιλεῖ̋, καὶ σύνετε, µάθετε, δικασταὶ 



περάτων γῆ̋, ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντε̋ 
πλήθου̋, καὶ γεγαυρωµένοι ἐπὶ ὄχλοι̋ 
ἐθνῶν, ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ 
κράτησι̋ ὑµῖν, καὶ ἡ δυναστεία παρὰ 
Ὑψίστου.  
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ 
 

Ἰδιόµελα. Ἦχο̋ α΄. 
 

Ὁ λαµπρὸ̋ ἀριστεὺ̋ τῆ̋ Τριάδο̋ 
Γεώργιο̋, τῶν Ἀθλοφόρων ἡ δόξα, καὶ 
πάντων τῶν Ὀρθοδόξων, ὁ φύλαξ καὶ τὸ 
καύχηµα· πρότερον ἐν τῇ ∆ύσει ἀθλή-
σα̋, ὅλον τὸν κόσµον εὔφρανε· µεταβὰ̋ 
δὲ εἰ̋ τὸ φίλον ἔδαφο̋ τῆ̋ Ἀνατολῆ̋, 
πάλιν ἐπέστη ἡµῖν σήµερον, ὡ̋ ἰατρὸ̋ 
οὐράνιο̋, διὰ τῆ̋ τῶν λειψάνων αὐτοῦ 
καταθέσεω̋, δωρεὰν θεραπεύων, τὰ τῆ̋ 
ψυχῆ̋ καὶ τοῦ σώµατο̋ πάθη, καὶ τὸν 
Σωτῆρα δυσωπῶν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
ἡµῶν. 
 

Ὁ αὐτό̋. 
 

Ἀθλοφόρε Γεώργιε, σὺ κατὰ τὸ 
σωτήριον λόγιον, ὡ̋ κόκκο̋ σίτου 
πεσὼν εἰ̋ τὴν γῆν, διὰ τῆ̋ µαρτυρική̋ 
σου τελειώσεω̋, καὶ καταλλήλω̋ τῇ σῇ 
κλήσει γεωργηθεί̋, ὑπὸ τῆ̋ ἐν σοι 
οἰκούση̋ τοῦ Θεοῦ χάριτο̋, ὡ̋ στάχυ̋ 
ὡραῖο̋, σήµερον πολυχοῦν τὸν καρπὸν 
ἀποδέδωκα̋, διὰ τῆ̋ ἐκ τάφου 
ἀνακοµιδῆ̋, τῶν ἱερῶν σοῦ λειψάνων ἐξ 
ὧν χάριτο̋ ἀναβρύει̋, καὶ ἰάµατα 
παρέχει̋, τοῖ̋ προσκυνοῦσιν αὐτὰ ἐν 
πίστει, διὸ καὶ ἡµῖν τοῖ̋ τιµῶσί σε, 
αἴτησαι εἰρήνην, καὶ τὸ µέγα ἔλεο̋. 
 

Ἦχο̋ πλ. β' 
 

Ἀξίω̋ τοῦ ὀνόµατο̋, ἐπολιτεύσω 
στρατιῶτα Γεώργιε· τὸν Σταυρὸν γὰρ 
τοῦ Χριστοῦ, ἐπ' ὤµων ἀράµενο̋, τὴν ἐκ 
διαβολικῆ̋ πλάνη̋, χερσωθεῖσαν γῆν 
ἐκαλλιέργησα̋, καὶ τὴν ἀκανθώδη 
θρησκείαν τῶν εἰδώλων ἐκριζώσα̋, τῆ̋ 
ὀρθοδόξου πίστεω̋ κλῆµα κατεφύτευσα̋· 

ὅθεν βλυστάνει̋ ἰάµατα, τοῖ̋ ἐν πάσῃ τῇ 
οἰκουµένῃ πιστοῖ̋ καὶ Τριάδο̋ γεωργό̋, 
δίκαιο̋ ἀνεδείχθη̋· Πρέσβευε δεόµεθα, 
ὑπὲρ εἰρήνη̋ τοῦ κόσµου, καὶ σωτηρία̋ 
τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  
 

Ἦχο̋ πλ. δ΄. 
 

Χαίροι̋ ἐν Κυρίῳ, πανένδοξε Μά-
ρτυ̋, Τροπαιοφόρε Γεώργιε, ὅτι πάσα̋ 
τὰ̋ ἐντολὰ̋ τοῦ Χριστοῦ, καλῶ̋ 
ἐπλήρωσα̋, καὶ Θεὸν ἀληθινόν, ἐνώπιον 
τυράννων, αὐτὸν ἐκήρυξα̋, ὑπὲρ αὐτοῦ 
τὸ σῶµά σου, προθύµω̋ δοὺ̋ εἰ̋ 
θάνατον. Οὗ τὴν ἐκ τάφου ἀνακόµισιν 
ἑορτάζοντε̋, µυρίων ἀγαθῶν θησαυρὸν 
κοµιζόµεθα, παρὰ Χριστοῦ τοῦ σὲ 
δοξάσαντο̋, δυνάµεσι θαυµάτων, ἐν 
πάσῃ τῇ οἰκουµένῃ. Αὐτὸν ἱκέτευε 
δεόµεθα, Ἀθλητὰ µεγάλαθλε, ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ἡµῶν. 
 

Ὁ αὐτό̋. 
 

∆εῦτε ἅπαντα τὰ πλήθη τῶν 
Ὀρθοδόξων, µετ᾿ εὐλαβεία̋, τοῖ̋ τοῦ 
Γεωργίου λειψάνοι̋ προσπέσωµεν, καὶ 
νοερῶ̋ αὐτὰ περιπτυξώµεθα· ἵνα καὶ τὴν 
ἐκεῖ ἐνοικοῦσαν, χάριν θείαν ἐπισπασώ-
µεθα· Μαρτύρων γάρ, οὐ τὰ λείψανα 
µόνον, ἀλλὰ καὶ αὐταὶ αἱ θῆκαι, 
πνευµατικῆ̋ εἰσι πεπληρωµέναι χάριτο̋· 
λιµένε̋ ἐν πειρασµοῖ̋ ἀσφαλεῖ̋ πηγαὶ 
θαυµάτων διηνεκεῖ̋· καὶ θησαυροὶ 
εὐεργεσία̋ ἀνάλωτοι, πάντοτε κενού-
µενοι, καὶ µηδέποτε µειούµενοι· τοιαύτη 
γὰρ τῶν πνευµατικῶν πραγµάτων ἡ 
φύσι̋· αὔξεται τῇ διανοµῇ καὶ πλείων τῇ 
µεταδόσει γίνεται. Πρὸ̋ αὐτὸν δὲ ὁλο-
ψύχω̋ βοήσωµεν· Ἀθλητὰ τοῦ Χριστοῦ 
µυριόνικε, πρέσβευε ἐκτενῶ̋, σωθῆναι 
τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν. 
 

∆όξα. Ὁ αὐτό̋. 
 

Τί̋ λαλήσει τὰ̋ ἀριστεία̋ σου σοφέ; 
ἡ τί̋ ἑξαριθµήσει, τῶν θαυµάτων σου τὰ 
πλήθη; πολλὰ̋ γὰρ τὰ̋ βασάνου̋ ἐνε-



γκών, τὴν κεφαλὴν ἀπετµήθη̋ Γεώργιε· 
καὶ τὸ µὲν πνεῦµά σου εἰ̋ οὐρανοὺ̋ 
ἀναδραµόν, τῷ ∆εσποτικῷ θρόνῳ ἐν 
δόξῃ παρίσταται· τὸ δὲ σῶµά σου τὸ 
τίµιον, ὑπερβαλλόντω̋ δοξασθὲν παρὰ 
Θεοῦ, ἐν γῆ ἐντίµω̋ τέθαπται, βρύον 
τοῖ̋ πιστοῖ̋ τὰ ἰάµατα· οὗ τὴν θείαν 
µετακόµισιν, καὶ τὴν πρὸ̋ τὸν ναόν σου 
νῦν κατάθεσιν, σὺν τῇ καθιερώσει τοῦ 
αὐτοῦ σου ναοῦ, ἑορτάζοντε̋ οἱ δοῦλοί 
σου κράζοµεν· Ἀθλητὰ Τροπαιοφόρε 
Γεώργιε, σῶζε ἡµᾶ̋ ταῖ̋ πρεσβείαι̋ σου. 
 

Καὶ νῦν. ∆έσποινα πρόσδεξαι  
 

Εἰ̋ τοὺ̋ στίχου̋.  
Ἦχο̋ πλ. α΄. Χαίροι̋ ἀσκητικῶν. 

 

Χαίρων αὐτοκινήτοι̋ ὁρµαῖ̋, πρὸ̋ 
τοὺ̋ ἀγῶνα̋ ἀνδρικῶ̋ προσεχώρησα̋, 
καὶ πᾶσαν ἐκπλήξα̋ φρένα, τῇ καρτερίᾳ 
τῇ σῇ, τῶν τυράννων θράση κατεπάτη-
σα̋, λαµπράν πρὸ̋ Ἀγγέλων, διαγωγὴν 
µεταβέβηκα̋, περιχορεύων, σὺν αὐτοῖ̋ 
καὶ γηθόµενο̋, σῴζων πάντοτε, τοὺ̋ 
πιστῶ̋ σε γεραίροντα̋· Μάρτυ̋ ἐπιστα-
σίαι̋ σου, παµµάκαρ Γεώργιε, καὶ 
συµπαθείᾳ πενήτων, τοῖ̋ ὀδυρµοῖ̋ 
ἐπικλώµενο̋, Χριστὸν ἱκετεύει̋, τὸν 
παρέχοντα τῷ κόσµῳ τὸ µέγα ἔλεο̋.  
 

Στίχο̋: ∆ίκαιο̋ ὡ̋ φοῖνιξ ἀνθήσει... 
 

Ὅλο̋ χαροποιὸ̋ καὶ τερπνό̋, ὅλο̋ 
εὐώδη̋, ὅλο̋ στιλβῶν ἐν χάριτι, ἐκ τά-
φου σήµερον ὤφθη̋, ὥσπερ νυµφίο̋ 
φαιδρό̋, ἐκ παστοῦ ὡραίου ἐξερχόµενο̋, 
παµµάκαρ Γεώργιε, διασῴζων τὰ 
σήµαντρα, ἐν σοῖ̋ λειψάνοι̋, ἁγιότητο̋ 
ἅπαντα, τὸ µυρίπνοον, τὸ ὡραῖον τοῦ 
χρώµατο̋, µάλιστα δὲ τὰ θαύµατα, ἃ 
πᾶσι τοῖ̋ κάµνουσι, ποταµηδὸν 
ἀναβλύζει̋, πάθη ποικίλα ἰώµενο̋. 
Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν 
δοθῆναι, τὸ µέγα ἔλεο̋. 
 

Στίχο̋: Τοῖ̋ ·Ἁγίοι̋ τοῖ̋ ἐν τῇ γῇ 
αὐτοῦ... 

 

Μέγα τὸ κλέο̋ ὄντω̋ ἐστίν, ὁ ἐκ 
Κυρίου Ἀθλοφόρε ἀπείληφα̋, δι᾿ ἔργον 
σῆ̋ µαρτυρία̋· καὶ γὰρ ὡ̋ γίγα̋ ταχύ̋, 
διατρέχει̋ πᾶσαν τὴν ὑφήλιον, νοσοῦ-
ντα̋ ἰώµενο̋, αἰχµαλώτου̋ ῥυόµενο̋, 
τοὺ̋ ἐν ποικίλοι̋, πειρασµοῖ̋ ἐκλυτρού-
µενο̋, καὶ τοῖ̋ θαύµασε, πᾶσι πάντα 
γενόµενο̋! Ὅθεν, ὡ̋ ἀντιλήπτορα, 
θερµὸν ἅπα̋ κόσµο̋ σε, καὶ εὐεργέτην 
κηρύττει, µυρίαι̋ γλώσσαι̋ Γεώργιε. 
Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν 
δοθῆναι, τὸ µέγα ἔλεο̋. 
 

∆όξα. Ἦχο̋ πλ. α΄. 
 

Σαλπίσωµεν ἐν σάλπιγγι ᾀσµάτων, 
σκιρτήσωµεν τῷ πνεύµατι, καὶ κροτή-
σωµεν εὐφραινόµενοι, ἐν τῇ πανδήµῳ 
πανηγύρει, τοῦ Ἀθλοφόρου Χριστοῦ. 
Στρατηγοὶ καὶ Ἄρχοντε̋ συντρεχέ-
τωσαν, καὶ τὸν ἀπτοήτω̋ ἐναθλήσαντα 
νοµίµω̋, καὶ θαυµάτων χάριν δεξάµενον 
παρὰ Χριστοῦ, ὑµνοι̋ καὶ ᾠδαῖ̋ 
πνευµατικαῖ̋ εὐφηµείτωσαν. Οἱ ἐν 
νόσοι̋ τὸν ἰατρόν, οἱ ἐν κινδύνοι̋ τὸν 
ῥύστην, οἱ ἁµαρτωλοὶ τὸν προστάτην, οἱ 
πένητε̋ τὸν θησαυρόν, οἱ ἐν θλίψεσι, 
τὴν παραµυθίαν, τὸν λυτρωτὴν οἱ ἐν 
δουλείᾳ, οἱ ἐν πολέµῳ τὸν Στρατηλάτην, 
οἱ πάντε̋ τὸν πανταχοῦ θερµῶ̋ προφθά-
νοντα, µέγιστον Ἀθλοφόρον, ἐγκωµιάζο-
ντε̋ οὕτω̋ εἴπωµεν· Πανάγιε Γεώργιε, 
πρόφθασον ἐξελοῦ ἡµᾶ̋, τῆ̋ ἐνεστώση̋ 
ἀνάγκη̋, καὶ σῶσον τὴν ποίµνην σου, 
ταῖ̋ ἱκεσίαι̋ σου. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Σαλπίσωµεν ἐν σάλπιγγι ᾀσµάτων· 
προκύψασα γὰρ ἄνωθεν, ἡ Παντάνασσα 
Μητροπάρθενο̋, ταῖ̋ εὐλογίαι̋ κατά-
στέφει, τοὺ̋ ἀνυµνοῦντα̋ αὐτήν. Βασι-
λεῖ̋ καὶ ἄρχοντε̋ συντρεχέτωσαν, καὶ 
τὴν Βασιλίδα κροτείτωσαν ἐν ὕµνοι̋, 



Βασιλέα τέξασαν, τοὺ̋ θανάτῳ κρα-
τουµένου̋ πρίν, ἀπολῦσαι φιλανθρώπω̋ 
εὐδοκήσαντα. Ποιµένε̋ καὶ ∆ιδάσκαλοι, 
τήν του καλοῦ Ποιµένο̋ ὑπέραγνον 
Μητέρα, συνελθόντε̋ εὐφηµήσωµεν. 
Τὴν λυχνίαν τὴν χρυσαυγή, τὴν 
φωτοφόρον νεφέλην, τὴν τῶν οὐρανῶν 
πλατυτέραν, τὴν ἔµψυχόν τε κιβωτόν, 
τὸν πυρίµορφον τοῦ ∆εσπότου θρόνον, 
τὴν µανναδόχον χρυσέαν στάµνον, τὴν 
κεκλεισµένην τοῦ Λόγου πύλην, ἁπά-
ντων Χριστιανῶν τὸ κατάφύγιον, ᾄσµα-
σι θεηγόροι̋, ἐγκωµιάζοντε̋ οὕτω̋ 
εἴπωµεν· Παλάτιον τοῦ Λόγου, ἀξίωσον 
τοὺ̋ ταπεινοὺ̋ ἡµᾶ̋, τῆ̋ οὐρανῶν 
βασιλεία̋· οὐδὲν γὰρ ἀδύνατον τῇ 
µεσιτείᾳ σου. 
 

Νῦν ἀπολύει̋, τὸ Τρισάγιον. 
Ἀπολυτίκιον 

 Ἦχο̋ δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
 

Ὡ̋ ἥλιο̋ ἔµψυχο̋, τῇ σῇ ἀθλήσει 
φανεί̋, θεσµῷ ἔδυ̋ φύσεω̋, ἀλλ᾿ 
ἀνατέλλει̋ ἐκ γῆ̋, διὰ τῶν λειψάνων 
σου, ὅλο̋ λελαµπρυσµένο̋, τῇ τοῦ 
Πνεύµατο̋ αἴγλῃ, ἐκλάµπων τῇ οἰκου-
µένῃ, ἰαµάτων ἀκτῖνα̋, Γεώργιε 
µεγάλαθλε, πιστῶν ἡ ἀντίληψι̋. 
 

Θεοτοκίον. 
Τὸ ἀπ’ αἰῶνο̋ ἀπόκρυφον... 

Ἀπόλυσι̋. 
 
 
  



ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισµα. 
Ἦχο̋ α΄. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

 

Ὁ µέγα̋ ἀριστεύ̋, καὶ γενναῖο̋ 
ἀδάµα̋, Γεώργιο̋ ἡµᾶ̋, συγκαλεῖ εὐφη-
µῆσαι, αὐτοῦ τὴν θείαν ἄθλησιν, καὶ 
τὴν αὖθι̋ ἀνάδειξιν, τὴν ἐκ µνήµατο̋, 
τῶν αὐτοῦ θείων λειψάνων, ἐξ ὧν ἅπασι, 
ψυχῶν ὅµου καὶ σωµάτων, πηγάζει τὴν 
ἴασιν. 

 

∆όξα. Ὅµοιον. 
 

Τελοῦντε̋ τὴν σεπτήν, κοµιδὴν ἐκ 
τοῦ τάφου, Γεώργιε σοφέ, τοῦ σεπτοῦ 
σώµατό̋ σου, αὐτοῦ τὴν κατάθεσιν, 
εὐλαβῶ̋ ἑορτάζοµεν, ἥν ἐποίησαν, ἐν τῷ 
τῇ Λύδδῃ ναῷ σου, τῶν χαρίτων σου, 
τὰ̋ δωρεὰ̋ ἀοράτω̋, λαµβάνοντε̋ Ἅγιε. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Παράλαβε Ἁγνή, Θεοτόκε Παρθένε, 
τὸν θεῖον Ἀθλητήν, καὶ ἡµῶν τὸν 
προστάτην, Γεώργιον τὸν ἔνδοξον, καὶ 
ἀµφότεροι Κύριον, δυσωπήσατε, ἡµῖν 
βραβεῦσαι εἰρήνην, καὶ ὁµόνοιαν, καὶ 
ψυχικὴν σωτηρίαν, καὶ βίου διόρθωσιν. 
 

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισµα. 
Ἦχο̋ δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

 

Κατεπλάγησαν σοφέ, πάλαι Ἀγγέ-
λων οἱ χοροί, νῦν δ’ ἐδόξασαν βροτοί, τῶν 
σῶν λειψάνων τὴν σορόν, ἀνακοµίσαντε̋ 
ταύτην ἐπὶ τὴν πόλιν Λύδδαν, ὅθεν καὶ 
ἡµεῖ̋, νῦν γεραίροµεν, ἐν ὕµνοι̋ καὶ 
ᾠδαῖ̋, ἀνευφηµοῦµέν σε, αἰχµαλοῤῥῦστα 
µάκαρ δυσωπῶ σε, µεγαλοµάρτυ̋ Γεώ-
ργιε· µὴ οὖν ἐλλείπη̋, καθικετεύων, 
ὑπὲρ τῶν ἀνυµνούντων σε. 
 

∆όξα. Ἦχο̋ α΄. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 
 

Ὡ̋ ἄλλη Σιλωάµ, ὡ̋ στοὰ Σολοµῶ-
ντο̋, ἐδείχθη̋ ἀληθῶ̋, ἡ σορὸ̋ σῶν 
λειψάνων, κρουνοὺ̋ ἀναβλύζουσα, ἰαµά-

των χαρίσµατα, τοῖ̋ προστρέχουσι, αὐτῇ 
Γεώργιε πίστει, καὶ δοξάζουσι, καὶ 
προσκυνοῦσιν ἐν πόθῳ, τὴν θείαν σου 
λάρνακα. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Προστάτην πρὸ̋ Θεόν, κεκτηµένοι 
σε πάντε̋, προστρέχοµεν σεµνή, τῷ 
ἁγίῳ ναῷ σου, αἰτούµενοι βοήθειαν, 
παρὰ σοῦ Ἀειπάρθενε· ῥῦσαι οὖν ἡµᾶ̋, 
τῆ̋ τῶν δαιµόνων κακία̋, καὶ ἑξάρπα-
σον, ἐκ καταδίκη̋ φρικώδου̋, τοὺ̋ σὲ 
µακαρίζοντα̋. 
 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισµα. 
 Ἦχο̋ δ´. Ἐπεφάνη̋ σήµερον. 

 

Ἐκ τῆ̋ γῆ̋ ἀνέτειλεν, ὡ̋ ἑωσφόρο̋, 
τὸ σεπτόν σου λείψανον, διὰ τῆ̋ ἀνακο-
µιδῆ̋, καθαγιάζον Γεώργιε, τοὺ̋ 
εὐφηµοῦντα̋ αὐτοῦ τὴν κατάθεσιν. 
 

∆όξα. Ἦχο̋ δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
 

Ἡ µνήµη Γεώργιε, σοῦ ἡ πανέορτο̋, 
λειψάνων σου φέρουσα, σεπτὴν 
κατάθεσιν, ἐπέστη τοῖ̋ πέρασι, πάντε̋ 
οὖν συνελθόντε̋, ἐν φαιδρῷ τῷ προ-
σώπῳ, ᾄσµασι θεηγόροι̋, τὸν Σωτῆρα 
ὑµνοῦµεν, τὸν σὲ προστάτην ἄριστον, 
ἡµῖν δωρησάµενον. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Παρθένε Θεόνυµφε, Μῆτερ Ἀπείρα-
νδρε, ἀπαύστω̋ ἱκέτευε, τὸν σὸν Υἱὸν 
καὶ Θεόν, οἰκτειρῆσαι τοὺ̋ δούλου̋ σου, 
ὅτι µετὰ Θεόν σε, προστασίαν πλουτοῦ-
µεν, καὶ σὲ ἀδιαλείπτω̋, θερµοτάτῃ 
καρδίᾳ, ἐν ὕµνοι̋ εὐφηµοῦντε̋, πιστῶ̋ 
µεγαλύνοµεν. 
 

Τὸ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἦχου. 
 

Προκείµενον: ∆ίκαιο̋ ὡ̋ φοίνιξ ἀνθήσει, 
καὶ ὡσεὶ κέδρο̋... 



 

Στίχο̋: Πεφυτευµένο̋ ἐν οἴκῳ 
Κυρίου... 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ· τῆ̋ 23η̋ Ἀπριλίου. 
 

Εἶτα ὁ Ν´. 
∆όξα: Ταῖ̋ του Ἀθλοφόρου... 
Καὶ νῦν: Ταῖ̋ τῆ̋ Θεοτόκου... 

 

Ἰδιόµελον. Ἦχο̋ πλ. β΄.  
Στίχο̋: Ἐλέησόν µε ὁ Θεό̋... 

 

Σήµερον ἡ Ἐκκλησία , τοῦ Θεοῦ, 
ἀγαλλοµένη ἑορτάζει, τὴν τῶν σεπτῶν 
σου λειψάνων ἀνάδειξιν, καὶ ἱερὰν αὐτῶν 
κατάθεσιν, Μεγαλοµάρτυ̋ Γεώργιε· 
φύλαξ γὰρ αὐτῆ̋, καὶ πρόµαχο̋ ὤφθη̋, 
καὶ προστάτη̋ θερµότατο̋. Πρέσβευε 
οὖν, δεόµεθα Κυρίῳ, πάση̋ ἀνάγκη̋ καὶ 
θλίψεω̋, ἡµᾶ̋ ἀεὶ ῥύεσθαι. 
 

Σῶσον ὁ Θεὸ̋ τὸν λαόν σου. 
 

Εἶτα οἱ Κανόνε̋· τῆ̋ Θεοτόκου  
µετὰ τῶν Εἱρµῶν εἰ̋ ̋΄, καὶ τοῦ 

Ἁγίου οἱ δύο εἰ̋ η΄. 
 

Κανὼν τῆ̋ Θεοτόκου,  
οὗ ἡ Ἀκροστιχί̋: Αἰνῶν ἀπαρχὰ̋ 
εἰσάγω σοι Κυρία. Θεοφάνη̋. 

 
ᾨδὴ α΄. Ἦχο̋ δ´. 

Ὁ Εἱρµό̋. Ἀνοίξω τὸ στόµα µου. 
 

Αἰσθήσεων ∆έσποινα, διπλῆν πεντά-
δα συνέτισον, δεκάχορδον ὄργανον, δεῖξον 
σῇ χάριτι, τὴν ὑπερχρόνον, Σοφίαν ἡ 
τεκοῦσα, ἁρµόνιον ὅπω̋ σοι, ᾄσῳ 
µελώδηµα. 
 

Ἰσχύ̓ Πανάµωµε, βουλῆ̋ µεγάλη̋ ὁ 
Ἄγγελο̋, ὁ πάντα στησάµενο̋, ἐκ τοῦ 
µὴ ὄντο̋ τὸ πρίν, ἐπεδήµησεν, ἐκ σοῦ δι᾿ 
εὐσπλαγχνίαν, καὶ σχίσα̋ τὸν κώδικα, 
λύσιν δεδώρηται. 
 

Νεφέλην σὲ ἔµψυχον, τοῦ Πατρικοῦ 
ἀπαυγάσµατο̋, γινώσκοµεν ∆έσποινα, 
Ἀνατολὴν τοῦ φωτό̋, τοῦ φωτίσαντο̋, 

ἡµῶν τὴν ἀκοσµίαν, καὶ πάντα̋ ἑλκύ-
σαντο̋, πρὸ̋ τὰ οὐράνια. 

 

Ὠράθη̋ ἀσύγκριτο̋, κόσµο̋ τῶν ἄνω 
∆υνάµεων, καὶ πάση̋ τῆ̋ κτίσεω̋, Θεο-
γεννῆτορ Ἁγνή, ἡ θεώσασα, τὴν φύσιν 
τῶν ἀνθρώπων, καὶ ᾌδην νεκρώσασα, 
µόνη τῷ τόκῳ σου. 
 

Κανὼν πρῶτο̋ τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ 
Ἀκροστιχί̋· Τῶν λειψάνων σου τὴν 

κατάθεσιν πλέκω. Νικόδηµου.  
Ἦχο̋ καὶ Εἱρµὸ̋ ὁ αὐτό̋. 

 

Τὸν νοῦν ἑλλάµπρυνον, τῇ φωταυ-
γείᾳ τοῦ Πνεύµατο̋, παµµάκαρ Γεώργιε, 
καὶ πλῆσον χάριτο̋, νῦν τὸν λόγον µου, 
ὅπω̋ σου τῶν λειψάνων, τὴν σεπτὴν 
κατάθεσιν, µέλψω γηθόµενο̋. 
 

Ὡ̋ ἥλιο̋ πάµφωτο̋, ὑπὸ γῆν ἔδυ̋ 
Γεώργιε, διὰ τῆ̋ ἀθλήσεω̋, τὸ πρῴην 
ἔνδοξε, νῦν δ’ ἀνέτειλα̋, αὔθι̋ Τροπαιο-
φόρε, διὰ τῶν λειψάνων σου, τῆ̋ ἀνα-
δείξεω̋. 
 

Νέον ἔαρ ἅπασιν, ἐν µετοπώρῳ 
ἐξέλαµψεν, ἡ µνήµη λειψάνων σου, τῆ̋ 
καταθέσεω̋, καὶ ἐνέπλησεν, ἀῤῥήτου 
εὐωδία̋, ψυχὰ̋ τῶν τιµώντων σε, Μά-
ρτυ̋ Γεώργιε. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Λυχνία χρυσήλατο̋, ἐδείχθη̋ µόνη 
Πανάµωµε, ἑπτὰ λύχνου̋ ἔχουσα, 
χάριτα̋ Πνεύµατο̋, καὶ λαµπάδιον, 
Χριστὸν φέρουσα µέσον, καὶ ἕξ καλα-
µίσκου̋ δέ, τὴν τελειότητα. 
 

Κανὼν δεύτερο̋, οὗ ἡ ἀκροστιχί̋· Αἶνο̋ 
τῷ σῷ Ἀθλητὰ λειψάνῳ. Γερασίµου. 

Ἦχο̋ πλ. δ´. Ὑγρὰν διοδεύσα̋. 
 

Ἀκτῖσι λαµπόµενο̋ θἐκαῖ̋, Γεώργιε 
Μάρτυ̋, ὡ̋ περίδοξο̋ Ἀθλητή̋, καταύ-
γασον πάντα̋ τοὺ̋ τιµῶντα̋, τὴν τοῦ 
σεπτοῦ σου λειψάνου κατάθεσιν. 
 



Ἰάσει̋ πηγάζον παντοδαπά̋, Γεώργιε 
Μάρτυ̋, ἐκοµίσθη ἀπὸ τῆ̋ γῆ̋, τὸ θεῖόν 
σου σκῆνο̋ ἁγιάζον, τὰ̋ διανοία̋ ἡµῶν 
καὶ τὰ σώµατα. 
 

Ναόν σοι ἀνήγειραν εὐκλεῆ, τὸ 
πάλαι τῆ̋ Λύδδη̋, οἱ οἰκήτορε̋ εὐλα-
βῶ̋, ἐν ᾧ σου κατέθεντο τὸ σῶµα, πνευ-
µατικὴν ἑορτὴν συγκροτοῦντέ̋ σοι. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ὁ πᾶσι τὸ εἶναι παρεσχηκώ̋, ἀρχὴν 
ἐκ σοῦ Κόρη, προσελάβετο χρονικήν, 
τεχθεὶ̋ ἐξ ἀχράντων σου αἱµάτων, ὁ τὸν 
Ἀδὰµ ἀναπλάσα̋ δι᾿ ἔλεο̋. 
 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Εἱρµό̋. 
 Τοὺ̋ σοὺ̋ ὑµνολόγου̋ Θεοτόκε. 

 

Νενίκηνται φύσεω̋ οἱ ὅροί, καὶ λέλυ-
νται νόµοι φυσικοί, τῇ ὑπὲρ νοῦν λοχείᾳ 
σου, Παρθενοµῆτορ Ἄχραντε, ἐκ σοῦ γὰρ 
ὁ ἀνείδεο̋, σαρκὸ̋ τὸ εἶναι προσείληφε. 
 

Ἀµίαντον κλίνην Σολοµών σε, 
κατεῖδεν ἑξήκοντα σοφοῖ̋, πυργουµένην 
∆έσποινα, ἐν ᾗ Θεὸ̋ τὸ πρόσληµµα, ἀνα-
κλιθεὶ̋ προσέλαβε, καὶ τοῖ̋ βροτοῖ̋ 
προσωµίλησε. 
 

Πορφύραν ἁγνῶν σου ἐξ αἱµάτων, ὁ 
Λόγο̋ φορέσα̋ τοῦ Θεοῦ, δίχα τροπῆ̋ 
καὶ φύρσεω̋, καὶ τοῦ Ἀδὰµ τὴν γύ-
µνωσιν, καλύψα̋ περιέβαλε, τὴν θἐκὴν 
ὡραιότητα. 
 

Ἀστέκτου Θεότητο̋ χωρίον, καὶ 
πόλι̋ ἡ ἔµψυχο̋ Θεοῦ, σὺ ὤφθη̋ Πανα-
µώµητε, ἐν µεγάλα εἴργασται, τῆ̋ ἀποῤ-
ῥήτου γνώσεω̋, ἃ ἐξ αἰῶνο̋ οὐκ 
ἤκουσται. 
 

Τοῦ Ἁγίου. Ὁ αὐτό̋. 
 

Ἐφάνη ὁ τάφο̋ σου Στρατάρχα, 
Γεώργιε ἤδη ἀνοίγει̋, οὐ τάφο̋ λιπὼν 
ὄσφρησιν, παράδεισο̋ δὲ εὔχαρι̋, εὐωδιά-
ζων ἅπαντα̋, πνευµατικαῖ̋ διαδόσεσι. 

Ἰδοὺ εὐωδία γλυκύτατη, ἰδοὺ εὐωδία 
µυστική, ἰδοὺ ὀσµὴ οὐράνιο̋, τῆ̋ κόνεω̋ 
ἐξέρχεται, Γεωργίου τοῦ Μάρτυρο̋· δεῦτε 
αὐτῆ̋ ἀπολαύσωµεν. 
 

Ψαύσωµεν προσάψωµεν καρδία̋, καὶ 
χείλη καὶ ὄµµατα πιστοί, καὶ συνεχῶ̋ 
φιλήσωµεν, τὰ λείψανα τοῦ Μάρτυρο̋, 
χάριν ἀπαρυόµενοι, τὴν ἐξ αὐτῶν ἀνα-
βλύζουσαν. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ἀσπόρω̋ συνέλαβε̋ Παρθένε, ἀκό-
πω̋ ἐβάστασα̋ Ἁγνή, ἀφθόρω̋ δὲ 
ἐγέννησα̋, Θεὸν τὸν Ὑπερούσιον. Ὢ 
τέρατα παράδοξα! Τί̋ νοῦ̋ βροτῶν οὐκ 
ἐξίσταται; 
 

∆εύτερο̋. Οὐρανία̋ ἁψῖδο̋. 
 

Σκεῦο̋ εὔχρηστον θεῖον, τῆ̋ θἐκῆ̋ 
χάριτο̋, καὶ τῆ̋ ὑπὲρ νοῦν εὐωδία̋, 
κατοικητήριον, τὸ σεπτὸν σκῆνό̋ σου, 
ἀπὸ τοῦ τάφου ἐφάνη, τοῖ̋ πιστοῖ̋ 
οἰκέται̋ σου, Μάρτυ̋ Γεώργιε. 
 

Τῶν Μαρτύρων ἡ δόξα, τὸ τῶν 
πιστῶν στήριγµα, ὁ Τροπαιοφόρο̋ ὑµνεί-
σθω, Μέγα̋ Γεώργιο̋· πᾶσι παρέχει γάρ, 
ἐκ τοῦ σεπτοῦ αὐτοῦ σκήνου̋, ῥῶσιν 
ἀδαπάνητον, ψυχῆ̋ καὶ σώµατο̋. 
 

Ὡ̋ λειµὼν πανευώδη̋, ὁ ἱερὸ̋ τάφο̋ 
σου, ἔπνευσεν ὀσµὴν οὐρανίαν, ὅτε ἠνέ-
ωκται, ἔνθα κατέκειτο, δεδοξασµένον 
ἁγίω̋, τὸ σεπτόν σου λείψανον, Μάρτυ̋ 
Γεώργιε. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Σαρκωθέντα ἀφράστω̋, τόν του 
παντὸ̋ Κύριον, ἐκ τῶν σῶν παναγνῶν 
αἱµάτων, Παρθένε τέτοκα̋· ὃν καθικέ-
τευε, κατοικτειρῆσαί µε Κόρη, τὸν 
ἀµέτροι̋ πάθεσιν, ἐξαπολλύµενον. 
 

 
 



Κάθισµα. Ἦχο̋ δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 
 

Τὰ ἐγκαίνια τοῦ σοῦ, Μάρτυ̋, 
Γεώργιε ναοῦ, ἐορταζοντε̋ σεπτῶ̋, καὶ 
τὴν κατάθεσιν ὅµου, τοῦ παναγίου 
λειψάνου σου καὶ ἀνάδειξιν, τρυγῶµεν ἐξ 
αὐτοῦ, χάριν καὶ ἔλεο̋, καὶ πόνων 
χαλεπῶν, τὴν ἀπολύτρωσιν, ὑµνολογοῦ-
ντε̋ τοὺ̋ θείου̋ ἀγῶνά̋ σου, καὶ µετὰ 
πόθου κραυγάζοντε̋· Χριστὸν δυσώπει, 
τοὺ̋ σὲ τιµῶντα̋, σῴζεσθαι πάση̋ 
θλίψεω̋. 
 

∆όξα. 
 

Τοῦ Σταυροῦ τῷ σηµείῳ καθοπλι-
σθεί̋, ἐν αὐτῷ τῶν τυράννων πᾶσαν 
ἰσχύν, ἀνδρείω̋ κατέβαλε̋, ὡ̋ τῆ̋ 
πίστεω̋ πρόµαχο̋, τὴν ἀθεΐαν πᾶσαν, 
εἰδώλων διήλεγξα̋, καὶ τοὺ̋ πιστοὺ̋ 
θεόφρον, τῇ πίστει ἐστήριξα̋· ὅθεν 
ἐπαξίω̋, τοὺ̋ τῆ̋ νίκη̋ στεφάνου̋, 
ἀθλήσα̋ ἀπέλαβε̋ ἐκ χειρὸ̋ τοῦ Κυρίου 
σου, Ἀθλοφόρε Γεώργιε· πρέσβευε Χρι-
στῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισµάτων ἄφεσιν 
δωρήσασθαι, τοῖ̋ ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν 
ἁγίαν µνήµην σου.  
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶ̋, ὡ̋ ἡ 
χήρα ἐκείνη δύο λεπτά, προσφέρω σοι 
∆έσποινα, ὑπὲρ πασῶν τῶν χαρίτων σου· 
σὺ γὰρ ὤφθη̋ σκέπη, ὁµοῦ καὶ βοήθεια, 
πειρασµῶν καὶ θλίψεων, ἀεὶ µε ἐξαί-
ρουσα· ὅθεν ὡ̋ ἐκ µέσου φλογιζούση̋ 
καµίνου, ῥυσθεὶ̋ τῶν θλιβόντων µε, ἐκ 
καρδία̋ κραυγάζω σοι, Θεοτόκε βοήθει 
µοι· πρεσβεύουσα τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, 
τῶν πταισµάτων ἄφεσιν δοθῆναί µοι· σὲ 
γὰρ ἔχω ἐλπίδα, ὁ ἀνάξιο̋ δοῦλό̋ σου.  

 

ᾨδὴ δ΄. Ὁ Εἱρµό̋. Ὁ καθήµενο̋ ἐν δόξῃ. 
 

Ῥεῖθρον ζῶν ἀθανασία̋, οἷα κρήνη 
πηγάσασα, τὸ τῆ̋ εὐσπλαγχνία̋, νέκταρ 
τὸ γλυκὺ καὶ χρυσόῤῥειθρον, τοὺ̋ φλε-

γόµενου̋ ἐν δίψῃ ἡ δροσίζουσα, ὁ Πα-
ράδεισο̋, ὄντω̋ ὁ πάντερπνο̋ ∆εσποινα. 

 

Χρυσαυγίζουσαν λυχνίαν, ἑπταφώ-
τοι̋ χαρίσµασι, σὲ ἐκ παντὸ̋ γένου̋, 
Ἥλιο̋ Χριστὸ̋ ἐξελέξατο, καὶ κατελθὼν 
τῶν ἀδύτων ἐνυµφεύσατο, ἀπειράνδρω̋, 
τὴν σάρκα βροτῶν εἰ̋ ἀνάπλασιν. 
 

Συνοχέα ἀποτίκτει̋, τοῦ παντὸ̋ τὸν 
συνάψαντα, εἰ̋ ταυτὸ τὰ ἄκρα, καὶ τὰ 
διεστῶτα ἑνώσαντα, δι’ ἧ̋ τὰ ἄνω τοῖ̋ 
κάτω συγχορεύουσι, καὶ δοξάζουσι, 
πάντα ὡ̋ πρόξενον ∆έσποινα. 
 

Ἐργαστήριον τῶν δύο, τῆ̋ ἑνώσεω̋ 
φύσεων, σὺ ὑπῆρξα̋ Κόρη, ὑπὲρ νοῦν καὶ 
λόγον καὶ ἔννοιαν, ἐξ ἧ̋ ὁ πάντων 
∆εσπότη̋ ἐξυφάνατο, οὐ τροπῇ ἀλλ᾿ 
ἑνώσει, φορέσα̋ τὴν σάρκωσιν. 
 

Τοῦ Ἁγίου. Ὁ αὐτό̋. 
 

Νῦν ἡ θεία µὲν ψυχή σου, οὐρανὸν 
ἔχει οἴκηµα, Γεώργιε Μάρτυ̋, σῶµα δὲ 
τὸ θεῖον σοῦ Ἅγιε, ἔχει ἀνάκτορον µέγα 
καὶ περίφηµον, ὃν ἀνήγειραν, Ναὸν οἱ 
Λύδδη̋ οἰκήτορε̋. 
 

Ὤ γλυκύτατον τοῖ̋ πᾶσι, πρᾶγµα 
ἅµα καὶ ὄνοµα, Γεώργιε Μάρτυ̋, ὦ ἡδὺ 
νοό̋ µου µελέτηµα, σοῦ τοῖ̋ λειψάνοι̋ 
ἐκ πόθου νῦν προσφύοµαι, καὶ θεώµενο̋, 
ταῦτά σε βλέπειν φαντάζοµαι. 
 

Νάουσιν ἀθανασία̋, ζωοµύριστα να-
µατα, καὶ θαυµάτων ῥεῖθρα, ἐκ τῶν σῶν 
ὀστέων Γεώργιε, καὶ ἡ σορό̋ σου ὁρᾶται 
κρήνη ἄφθονο̋, καταρδεύουσα, τοὺ̋ 
τηκοµένου̋ τοῖ̋ πάθεσι. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Σὺ Παρθένε µόνη κλῆσιν, Θεοτόκε 
ἐπλούτησα̋, ὥσπερ ὁ Υἱό̋ σου, τὸ τοῦ 
Θεού καὶ Πατρό̋ Αὐτού, τὸ ἀκοινώ-
νητον κτίσει φρικτὸν ὄνοµα· καὶ γὰρ 
τέτοκα̋, Θεὸν κυρίω̋ Πανάχραντε. 
 



∆εύτερο̋. Εἰσακήκοα Κύριε. 
 

Ὡ̋ ἠνοίγη ὁ τάφο̋ σου, θεία̋ εὐω-
δία̋ πάντε̋ ἐπλήσθησαν, σοῦ Γεώργιε 
σκήνωµα, εὐλαβείᾳ πλείστῃ ἀνεκόµισαν. 
 

Ἁγιάζει̋ τὰ πέρατα, τῇ συγκοµιδῇ 
τοῦ θείου λειψάνου σου, Ἐκκλησία δὲ 
ἀγάλλεται, ἐν τῇ καταθέσει τούτου 
ἔνδοξε. 
 

Θησαυρὸν ὡ̋ πολύτιµον, ὁ πιστὸ̋ 
θεράπων σου τὸ σὸν λείψανον, ἐκ τῆ̋ 
Ῥώµη̋ µετεκόµισεν, εἰ̋ τὴν Παλαιστί-
νην τῇ κελεύσει σου. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Λέων ὥσπερ ὠρύεται, κατ ἐµοῦ ὁ 
δράκων ὁ ἀνθρωπόλεθρο̋, ἀλλὰ τούτου 
τῆ̋ µανία̋ µε, Κεχαριτωµένη τάχο̋ 
λύτρωσαι. 
 

ᾨδὴ ε´. Ὁ Εἱρµό̋. Ἐξέστη τὰ σύµπαντα. 
 

Ἰσχύ̋ µου καὶ ὕµνησι̋, ὑπάρχει̋ 
Παναµώµητε, ἔρεισµα στεῤῥὸν τῆ̋ 
ἀληθεία̋, τῆ̋ εὐκληρία̋ ἡ ἐπανάκλησι̋, 
ἐν ᾗ ἀνατίθηµι Σεµνή, πᾶσαν τὴν 
ἐλπίδα µου, καὶ ζωῆ̋ τὴν ἀπόλαυσιν. 
 

Σκηνὴ χαριτόπλοκο̋, σὺ εἰ φύσιν 
τὴν ἄστεκτον, κρύψασα Θεότητα̋ ἐν 
µήτρᾳ, ἀναλλοιώτω̋ ἐνυποστάσει µία, 
δι᾿ ἧ̋ σαρκοβόρο̋ ὁ Θεό̋, πᾶσιν 
ἀναδέδεικται, καὶ βροτὸ̋ ὑπερούσιο̋. 
 

Γλυκεῖα σὺ θάλασσα, ἀλλ᾿ ὅµω̋ 
ἀδιάβατο̋, ἄρδην ἡ βυθίσασα τριστάτα̋, 
καὶ ἀναβάτα̋ σὺν Φαραῷ νοητῷ, καὶ 
σώσασα νέον Ἰσραήλ, πόλιν εἰ̋ οὐράνιον, 
καὶ λιµένα γαλήνιον. 
 

Ὡραίω̋ ὑπερκεισαι, καὶ θαυµαστῶ̋ 
ἐν κάλλεσι, νύµφη ᾀσµατίζουσά σοι 
κράζει, δι᾿ ἧ̋ φοιτήσα̋ ὁ ἐραστὴ̋ τῶν 
καλῶν, εὐγένισε ∆έσποινα βροτῶν, φύσιν 
καὶ διέσωσεν, ἐκ χειρὸ̋ τοῦ ἀλάστορσ̋. 
 

Τοῦ Ἁγίου. Ὁ αὐτό̋. 
 

Ὁ Μάρτυ̋ Γεώργιο̋, ἡµᾶ̋ συνεκαλέ-
σατο, πάλιν ἑορτάσαι εὐφροσύνω̋, σε-
πτῶν λειψάνων αὐτοῦ κατάθεσιν, καὶ 
Θεὸν δοξάσαι τὸν αὐτοῦ, ἐν τοῖ̋ θείοι̋ 
µέλεσι, δοξασθέντα τὸ πρότερον. 
 

Ὑπέρτερο̋ δείκνυται, κατάρα̋ τοῦ 
Προπάτορο̋, σήµερον Γεώργιο̋ ὁ Μά-
ρτυ̋, οὐ γὰρ ἀπῆλθεν εἰ̋ γῆν ὡ̋ 
γέγραπται, µένει δὲ ἀπρόσιτον φθορᾷ, 
καὶ µετὰ τὸν θάνατον, τὸ σεπτὸν αὐτοῦ 
λείψανον. 
 

Τί̋ µὴ ἐπαινέσει σε; καὶ τί̋ µὴ 
µακαρίσει σε; Γεώργιε Μάρτυ̋ τοῦ 
Κυρίου, ὃν ἡ Ἁγία Τριὰ̋ ἐδόξασε, καὶ 
παρέσχε χάριν σοι βροτῶν, ἰᾶσθαι 
νοσήµατα, τῇ προσψαύσει σῆ̋ λάρνακο̋. 

 

Θεοτοκίον. 
 

Ἡ Τριὰ̋ οὐκ ἔλαβε, προσθήκην ὅλω̋ 
Πάναγνε, µετὰ τὸν φρικώδη τοκετόν 
σου· ὁ γὰρ Υἱό̋ σου Υἱὸ̋ διέµεινε, καὶ 
µετὰ τὴν σάρκωσιν Θεοῦ, ἐν δυσὶ ταῖ̋ 
φύσεσι, µίαν φέρων ὑπόστασιν. 
 

∆εύτερο̋. Ἵνα τί µὲ ἀπώσω. 
 

Ἠγωνίσω ἀνδρείω̋, οἷα στρατιώτη̋ 
Χριστοῦ γενναιότατο̋, καὶ τὴν τῶν 
εἰδώλων, ἐθριάµβευσα̋ πλάνην Γεώργιε, 
νῦν δὲ τῶν δαιµόνων, τὰ̋ παρατάξει̋ 
ἀφανίζει̋, καταθέσει τῶν θείων λειψά-
νων σου. 
 

Τήν του Πνεύµατο̋ χάριν, ἅπασι 
παρέχουσα Μάρτυ̋ Γεώργιε, τὴν λα-
µπρῶ̋ ἐν ταύτῃ, ἐνοικοῦσαν καὶ µε-
νοῦσαν πάντοτε, ἡ τῶν σῶν λειψάνων, 
σορὸ̋ µυρίπνοο̋ ἐν Λύδδῃ, τῷ σεπτῷ 
σου ναῷ κατατίθεται. 
 

Ἀρωµάτων ἀ˹λων, οἷα µυροθήκην 
ἀρωµατίζουσαν, ὀσµὴν ζωῆ̋ θεία̋, οἱ 
τῆ̋ Λύδδη̋ οἰκήτορε̋ Ἅγιε, πάλαι 



γηθοσύνω̋, ἐδέξαντο Μεγαλοµάρτυ̋, 
τὴν σορὸν τῶν ἁγίων λειψάνων σου. 

 

Θεοτοκίον. 
 

Λάµπρυνόν µε τῷ φέγγει, Κεχαρι-
τωµένη τῆ̋ σῆ̋ χρηστότητο̋, καὶ τῆ̋ 
ἁµαρτία̋, τὸ βαθύτατον σκότο̋ διάλυ-
σον, τὸ κατακαλύπτον, τὴν παναθλίαν 
µου καρδίαν ὅτι σύ µου ἐλπὶ̋ καὶ 
βοήθεια. 
 

ᾨδὴ ̋´. Ὁ Εἱρµό̋. Τὴν θείαν 
 

Σοφίαν Λόγον κηρύττοµεν, Υἱὸν τὸν 
τοῦ Πατρὸ̋ προαιώνιον ἐπισκηνώσαντα, 
οὐσιωδῶ̋ ἐν τῇ µήτρᾳ σου, καὶ τῇ 
ἀρίστῃ πλάσει, ἡµᾶ̋ θεώσαντα, 
 

Ὁ στήσα̋ ὄρη τῷ νεύµατι, σὲ ὅρο̋, 
νοητὸν καθυπέδειξε, Θεοχαρίτωτε, ταῖ̋ 
ἀρεταῖ̋ ὃν κατάσκιον, ἐξ οὗ αὐτὸ̋ τὴν 
σάρκα, κατελαξεύσατο. 
 

Ἰῷ δηχθεῖσα τοῦ ὄφεω̋, τὸ γένο̋ ἡ 
Προµήτωρ διώλεσεν, ἐκ σῆ̋ δὲ Πάναγνε, 
ἀνερµηνευτοῦ κυήσεω̋, θεοῦται πᾶσα 
φύσι̋, τρόπῳ βελτίονι. 
 

Κηρύττω βλέπων τὰ θαύµατα, τὰ 
πέραν νοῦ καὶ γνώσεω̋ Πάναγνε, πῶ̋ ὁ 
ἀχώρητο̋, ἐν σοι ἀῤῥεύστω̋ κεχώρηται! 
πῶ̋ χρηµατίζει κτίσµα, ὁ Κτίστη̋ 
∆έσποινα! 
 

Τοῦ Ἁγίου. Ὁ αὐτό̋. 
 

Ναὸ̋ Γεωργίου τοῦ Μάρτυρο̋, 
σκηνὴ ὡ̋ µαρτυρίου γνωρίζεται, ἐν ᾧ 
ἀποκεῖται, ὡ̋ κιβωτὸ̋ ἁγιάσµατο̋, ἡ 
τῶν αὐτοῦ λειψάνων, θήκη πανίερο̋. 
 

Κυκλοῦσι θείων λειψάνων σου, τὴν 
λάρνακα τὰ τάγµατα ἅπαντα, βροτῶν 
Ἀγγέλων τε, Μεγαλοµάρτυ̋ Γεώργιε, 
καὶ ἱεροὶ̋ ἐν ὕµνοι̋, σὲ µακαρίζουσι. 
 

Ἀπὸ τῆ̋ Ῥώµη̋ µετήχθησαν, εἰ̋ 
γῆν τῆ̋ Παλαιστίνη̋ σὰ λείψανα, ὥσπερ 

τὸ πρότερον, ἐκ τῆ̋ Αἰγύπτου τὰ 
λείψανα, τοῦ Ἰωσὴφ εἰ̋ ταύτην, µετε-
κοµίσθησαν. 

Θεοτοκίον. 
 

Τοῦ πάντα κόσµον ποιήσαντο̋, τὸν 
µέγαν ἐν σµικρῷ κόσµον ἅπαντε̋, ἀνευ-
φηµήσωµεν, τὴν Θεοτόκον ἐν ᾄσµασι, τὸ 
θαυµαστὸν ἐν πόλῳ, καὶ γῇ τεράστιον. 
 

∆εύτερο̋. Ἰλάσθητί µοι Σωτήρ. 
 

Ἐξέθωµεν µυστικῶ̋, προσυπαντῶ-
ντε̋ ἐν ᾄσµασι, λειψάνῳ τῷ ἱερῷ, τοῦ 
Μεγαλοµάρτυρο̋, Γεωργίου σήµερον, 
ἰδοὺ γὰρ ἐκ Ῥώµη̋, πρὸ̋ τὴν Λύδδαν 
συγκοµίζεται. 
 

Ἰσχύ̓ τῇ θἐκῇ, τὸ σὸν δεδόξασται 
λείψανον, πανένδοξε Ἀθλητά, Γεώργιε 
µέγιστε, καὶ παρέχει ἅπασι, ῥῶσιν καὶ 
ὑγείαν, καὶ παθῶν τὴν ἀπολύτρωσιν. 
 

Ψυχήν σου µὲν τὴν σεπτήν, 
Ἀγγέλων τάξει̋ ἐδέξαντο, καὶ σῶµα τὸ 
εὐαγέ̋, ἡ Λύδδα ἐπλούτησεν, οὗπερ τὴν 
κατάθεσιν, ἄγοντε̋ ὑµνοῦµεν, τοὺ̋ 
ἀγῶνά̋ σου Γεώργιε. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ἀφράστω̋ τὸν Ποιητήν, τῶν ὅλων 
Πάναγνε τέτοκα̋, λυτρούµενον τῆ̋ ἄρα̋, 
Ἀδὰµ τὸν Προπάτορα· διὸ κἀµὲ λύτρω-
σαι, ἐκ παθῶν δουλεία̋, καὶ µανία̋ τῆ̋ 
τοῦ ὄφεω̋, 
 

Κοντάκιον. Ἦχο̋ πλ. δ´. Τῇ ὑπερµάχῳ. 
 

Τῇ ὑπερµάχῳ καὶ ταχείᾳ ἀντιλήψει 
σου, προσπεφευγότε̋ οἱ πιστοὶ καθι-
κετεύοµεν, λυτρωθῆναι διά σου Χριστοῦ 
Ἀθλοφόρε, τῶν σκανδάλων τοῦ ἐχθροῦ 
καὶ πάση̋ θλίψεω̋, καὶ παντοίων συµ-
φορῶν καὶ περιστάσεων, τοὺ̋ βοῶντά̋ 
σοι· Χαίροι̋ Μάρτυ̋ Γεώργιε. 
 

Ὁ Οἶκο̋. 
 



Μέγα̋ ἐν προστασίαι̋, ἐπὶ γῆ̋ 
ἀνεδείχθη̋, Γεώργιε Χριστοῦ Ἀθλοφόρε· 
τὸν γὰρ πιστὸν λαὸν εἰσαεί, περισκέπων 
σῴζει̋ ἐκ πάση̋ θλίψεω̋· διό σου τὴν 
ἀντίληψιν, κηρύττοντε̋ ἀναβοῶµεν 
 

Χαῖρε, ὁ ἥλιο̋ ἐν τοῖ̋ ἄστροι̋· 
 

χαῖρε, ὁ µέγιστο̋ ἐν τοῖ̋ ἄθλοι̋. 
 

Χαῖρε, αἰχµαλώτων ταχεῖα ἐκλύτρωσι̋· 
 

χαῖρε, τῶν πασχόντων ὀξεῖα ἀντίληψι̋. 
 

Χαῖρε, ὕψο̋ τῶν ἐκ πίστεω̋ 
προστρεχόντων σοι θερµῶ̋· 

 

χαῖρε, πλοῦτο̋ τῶν ποθούντων σε καὶ ἐν 
πᾶσι βοηθό̋. 

 

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχει̋ βασιλέων τὸ τεῖχο̋· 
 

χαῖρε, ὅτι παρέχει̋ ἐν πολέµοι̋ τὸ νῖκο̋. 
 

Χαῖρε, ἀστὴρ φωτίζων τοὺ̋ πλέοντα̋· 
 

χαῖρε , πρηστὴρ φλογίζων τοὺ̋ δαίµονα̋. 
 

Χαῖρε, εἰ̋ ὃν πᾶ̋ πιστὸ̋ καταφεύγει· 
 

χαῖρε, πρὸ̋ ὃν πᾶσα γλῶσσα κραυγάζει. 
 

Χαίροι̋, Μάρτυ̋ Γεώργιε. 
 

Συναξάριον. 
 

Τῇ Γ´ τοῦ αὐτοῦ µηνό̋ ἑορτάζοµεν τὰ 
ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Μεγαλοµά-
ρτυρο̋ Γεωργίου ἐν Λύδδῃ, ἤτοι τὴν 
κατάθεσιν τοῦ ἁγίου σώµατο̋ αὐτοῦ. 
 

Στίχοι 
Ναοῦ τὰ ἐγκαίνια, Μάρτυ̋, καὶ θέσιν, 
Τῶν λειψάνων σου νῦν γεραίρει ἡ κτίσι̋. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ , µνήµη τῶν ἁγίων 
Μαρτύρων Ἀκεψιµᾶ, Ἰωσὴφ καὶ 
Ἀειθαλᾶ. 

 

Στίχοι 
Ἀκεψιµᾶν κτείνουσιν ἐκ ῥαβδισµάτων· 
Ἀκεψιµᾶ δὲ τοὺ̋ φίλου̋ ἐκ λευσµάτων. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τοῦ Ὁσίου 
Πατρὸ̋ ἡµῶν Ἀκεψιµᾶ. 
Στίχοι 
Τήξα̋ ἑαυτὸν ἐγκρατείᾳ καὶ πόνοι̋, 
Ἀκεψιµᾶ̋ µετῆλθεν ἔνθα µὴ πόνοι. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τοῦ Ὁσίου 
Πατρὸ̋ ἡµῶν καὶ ὁµολογητοῦ Θεοδώ-
ρου, Ἐπισκόπου Ἀγκύρα̋. 

 

Στίχοι 
∆ῶρον σὺ δωρῇ τῇ πόλει τῆ̋ Ἀγκύρα̋, 
Ὦ Θεόδωρε, ἐκ Θεοῦ τοῦ τῶν ὅλων. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τῶν ἁγίων 
Μαρτύρων, ∆ασίου, Σεβήρου, Ἀνδρωνᾶ, 
Θεοδότου καὶ Θεοδότη̋, ξίφει τελειω-
θέντων. 

 

Στίχοι 
Σύµµαρτυ̋ ἔστω καὶ γυνὴ τοῖ̋ ἀνδράσι, 
Τετµηµένοι̋ τέσσαρσι συντετµηµένη. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ὁ Ὅσιο̋ Πατὴρ ἡµῶν 
Ἠλία̋ ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 
 

Στίχοι 
Τῶν ἀρετῶν εἰ̋ ἅρµα προβὰ̋ Ἠλία̋, 
Πόλῳ προσῆλθεν, ὥ̋ περ ἄλλο̋ Ἠλία̋. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ οἱ ἅγιοι ἐννέα 
Μάρτυρε̋ ξίφει τελειοῦνται. 

 

Στίχοι 
Ψυχαῖ̋ ἀτρέπτοι̋ χερσὶ τµηθέντε̋ 
πλάνων, 
Πλάνην περιτρέπουσιν ἄνδρε̋ ἐννέα. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ οἱ ἅγιοι κη´ 
Μάρτυρε̋ πυρὶ τελειοῦνται. 

 

Στίχοι 
Φλέγουσιν ἄνδρα̋ πέντε̋ δὶ̋ καὶ δὶ̋ δύο, 
Οἷ̋ συµφλέγουσι πέντε δὶ̋ καὶ δὶ̋ δύο. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τοῦ ἁγίου 
Ἀχεµενίδου τοῦ Ὁµολογητοῦ. 

 

Στίχοι 



Ἀχεµενίδη̋ τὸν Θεὸν ποθῶν Λόγον 
∆όξη̋ ἀφειδεῖ πατρικῆ̋ καὶ βασάνων. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τοῦ Ἁγίου 
Πατρὸ̋ ἡµῶν καὶ νέου Ἱεροµάρτυρο̋ 
Γεωργίου τοῦ Νεαπολίτου (1797). 
 

Στίχοι 
Γεώργιον ἔµψυχον Κυρίῳ ὤφθη̋, 
Γεώργιε ὅσιε, τµηθεὶ̋ τὴν κάραν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἀνάµνησι̋ τῆ̋ 
ἀνακοµιδῆ̋ τῆ̋ τιµία̋ Κάρα̋ τοῦ Ἁγίου 
Μεγαλοµάρτυρο̋ Ἀποστόλου τοῦ Νέου, 
ἐκ τῆ̋ Κωνσταντινουπόλεω̋, εἰ̋ τὸν 
Ἅγιον Λαυρέντιον Πηλίου ἐν ἔτει 1796 
 

Ταῖ̋ αὐτῶν πρεσβείαι̋, ὁ Θεό̋, 
ἐλέησον ἡµᾶ̋. Ἀµήν. 
 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ Εἱρµό̋. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 
 

Ὑπερίπταται, τὸ ξένον τῆ̋ λοχεία̋ 
σου, πᾶσαν διάνοιαν, σωµατικῶ̋ γὰρ 
γραφεῖ̋, ὁ φύσει ἀπρόσιτο̋, καὶ ἀπερί-
γραπτο̋, καθυπέγραψε, βίβλῳ ζωῆ̋ τοὺ̋ 
δούλου̋ σου, Παναγία Θεοτόκε. 
 

Ῥητορεύσει̋, Προφητόφθεγκτοι πε-
πλήρωνται, ἐν σοι Θεόνυµφε· τὸν γὰρ 
κοσµήτορα σύ, τοῦ κόσµου γεννήσασα, 
πάντα̋ ἐκόσµησα̋, καὶ ἐφώτισα̋, 
Εὐλογηµένη Πάναγνε, τῶν βροτῶν ἡ 
σωτηρία. 
 

Ἰσοδύναµον, Πατρί τε καὶ τῷ Πνεύ-
µατι, Λόγον ἐκύησα̋, τὸν ἐν δυσὶν 
ἀγαθή, οὐσίαι̋ ὑπάρξαντα, µίαν ὑπόστα-
σιν, Ὑπερύµνητε, Εὐλογηµένη ∆έσποινα, 
τῶν βροτῶν ἡ σωτηρία. 
 

Ἀθεώρητον, βυθὸν κατανοοῦµέν σε, 
καὶ ὕψο̋ ἄῤῥητον, Παρθενοµῆτορ βρο-
τῶν, τὴν φύσιν ὑψώσασα, τῷ θείῳ τόκῳ 
σου, Ὑπερύµνητε, Εὐλογηµένη ∆έσποι-
να, τῶν βροτῶν ἡ σωτηρία. 
 

Τοῦ Ἁγίου. Ὁ αὐτό̋. 
 

Ἀναστάσεω̋, µελλούση̋ τὴν λα-
µπρότητα, τῆ̋ σῆ̋ Γεώργιε, ἐξεικονίζει 
σαφῶ̋, ἡ νῦν τῶν λειψάνων σου, σεπτὴ 
ἀνάδειξι̋, ἥτι̋ γέγονε, περιφανὴ̋ καὶ 
ἔνδοξο̋, καὶ λαµπρὰ̋ αἰτία µνήµη̋· 
 

Θαῦµα µέγιστον, ὁρᾶται καὶ πα-
ράδοξον! πῶ̋ τὰ ὀστέα σου, ὄντα ξηρὰ 
καὶ γυµνά, ἰάσει̋ Γεώργιε, βλύζουσι 
πάντοτε; θεία̋ χάριτο̋. Ὄντω̋ τὸ ἔργον 
πέφυκεν, ἀλλ᾿ οὑ φύσεω̋ θνῃσκούση̋. 
 

Ἐπληρώθησαν, ἀτµῶν εὐόσµων 
ἔνδοξε, αἱ ἀτµοσφαῖραι ὁµοῦ, ἡ νοητὴ 
αἰσθητή, ὅτε ἠνεῴχθη σου, ὁ τάφο̋ 
σήµερον, καὶ οἱ δαίµονε̋, ὡ̋ σαρκοβόρα 
ὄρνεα, ἀπηλάθησαν αὐτίκα. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Σοῦ Πανύµνητε, τῆ̋ µεσιτεία̋ ἄνευ-
θεν, οὐδεὶ̋ ἀνθρώπων ποτέ, ἔχει ἐλθεῖν 
πρὸ̋ Θεόν, σὺ γὰρ µόνη γέγονα̋, καινὸν 
µεθόριο̋ κτίστη̋ φύσεω̋, καὶ τῆ̋ 
ἀκτίστου Πάναγνε· ὢ πραγµάτων πα-
ραδόξων! 
 

∆εύτερο̋. Παῖδε̋ Ἑβραίων. 
 

Νόµῳ µὲν φύσεω̋ θνῃσκούση̋, τὸ 
σὸν λείψανον ἐν τάφῳ κατετέθη, ἀλλ᾿ ἐν 
τούτῳ σοφέ, λαµπρῶ̋ ἐµεγαλύνθη, 
Γεώργιε µεγάλαθλε, δωρεὰ τοῦ Παρα-
κλήτου. 
 

Ὤφθη̋ ἐν πᾶσι τροπαιοῦχο̋, κα-
ταπλήξα̋ σοῦ τοῖ̋ ἄθλοι̋ πᾶσαν φρένα· 
νῦν δὲ πλήττει̋ σφοδρῶ̋, καὶ ἰσχυρῶ̋ 
ἐλαύνει̋, δαιµονικὴν ἐπήρειαν, τῷ ἁγίῳ 
σου λειψάνῳ. 
 

Γέγονε πρόξενο̋ τρισµάκαρ, ἡ κα-
τάθεσι̋ τοῦ θείου σώµατό̋ σου, ἑορτῆ̋ 
ἱερά̋, Χριστοῦ τῇ Ἐκκλησίᾳ· ἐν ᾗ σὲ 
µακαρίζοµεν, Ἀθλητὰ Τροπαιοφόρε. 
 

Θεοτοκίον. 
 



Ἔλαµψε Κόρη ἐκ γαστρό̋ σου, ὕλῃ 
σώµατο̋ ὁ Ἥλιο̋ τῆ̋ δόξη̋· οὗ τῷ θείῳ 
φωτί, καταύγασον τὸν νοῦν µου, καὶ 
σῶσόν µε Πανάχραντε, τὸν ἐν σκότει 
ἁµαρτία̋. 
 

ᾨδὴ η΄. Ὁ Εἱρµό̋. Παῖδα̋ εὐαγεῖ̋ ἐν τῇ 
καµίνῳ. 

 

Θεῖο̋ θησαυρὸ̋ πάση̋ ἁγνεία̋, καὶ 
σκήνωµα παρθενία̋ θεοχάρακτον, ὤφ-
θη̋ Θεονύµφευτε, κρίνον εὐωδέστατο̋ 
τοῦ Φυτουργοῦ τῆ̋ κτίσεω̋ καὶ θεῖον 
τέµενο̋· διό σε τὴν Παρθένον ὑµνοῦµεν, 
καὶ ὑπερυψοῦµεν, εἰ̋ πάντα̋ τοὺ̋ αἰῶ-
να̋. 
 

Ἔφερε̋ τὸ πῦρ ὥσπερ ἡ βάτο̋, ἐν 
µήτρᾳ ἀφλέκτω̋ τῆ̋ Θεότητο̋, λύουσα 
Πανάµωµε, Εὔα̋ τήν ἀπότισιν, καὶ 
ὀφειλὴν Πανύµνητε τῷ θείῳ τόκῳ σου, 
διό σε τὴν Παρθένον ὑµνοῦµεν, καὶ 
ὑπερυψοῦµεν, εἰ̋ πάντα̋ τοὺ̋ αἰῶνα̋. 
 

Ὅλον µε ἀνείληφεν ἀῤῥεύστω̋, 
ἀτρέπτω̋ καὶ ἀσυγχύτω̋ καθ᾿ ὑπόστα-
σιν, Λόγο̋ ὁ παντέλειο̋, ὅλον µὲ ἐθέωσε, 
τῇ συναφείᾳ ∆έσποινα ὅλω̋ τῇ κρείτ-
τονι· διὸ σὲ τὴν Παρθένον ὑµνοῦµεν, καὶ 
ὑπερυψοῦµεν, εἰ̋ πάντα̋ τοὺ̋ αἰῶνα̋. 
 

Φύσεω̋ φοιτήσα̋ ὁ τεχνίτη̋, ἐξ 
ὄρου̋ τῆ̋ Ἀνυµφεύτου Θεοµήτορο̋, 
βρέφο̋ ὑποµάζιον, χερσὶ καθορᾶται νῦν, 
ταῖ̋ µητρικαῖ̋ φερόµενον καὶ πάντα̋ 
ἤγειρε, Μητέρα τὴν αὐτοῦ ἀνυµνῆσαι, 
καὶ δοξολογῆσαι, ὡ̋ µόνην Θεοτόκον. 
 

Τοῦ Ἁγίου. Ὁ αὐτό̋. 
 

Ἵνα σου ὁ Κύριο̋ γνωρίσῃ, τὴν δόξαν 
ἥν ἔλαβε̋ Γεώργιε, ἐν οὐρανῷ ἅπασι, καὶ 
τὴν παῤῥησίαν σου, τὴν πρὸ̋ αὐτὸν 
ἀνέδειξε τὸ θεῖον σῶµά σου, ἀδάπανον ἐν 
γῇ ἰατρεῖον, ψυχῶν καὶ σωµάτων, 
παντοίων παθηµάτων. 
 

Νέὸ̋ οὐρανό̋ µοι καθοράται, Ναὸ̋ ὁ 
ἐν Λύδδῃ σου Γεώργιε, ἐν ᾧ εἰσερχό-
µενο̋, βλέπω ὥσπερ ἥλιον, κροκοειδῆ 
λαµπρότατον τὸ θεῖον σῶµά σου, εἰκόνα 
σου καθάπερ σελήνην, καὶ ὡ̋ φαιδρὰ 
ἄστρα, τὰ θαύµατά σου Μάρτυ̋. 
 

Πάλιν ὁ Γεώργιο̋ ἐλέγχει, πάλιν 
στηλιτεύει ἀθεότητα, τῶν εἰδώλων 
ἅπασαν, ἐκ γῆ̋ φανερούµενο̋, θανὼν 
γὰρ οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ ζῇ πάντοτε, 
φθεγγόµενο̋ καὶ ζῶν παραδόξω̋, δίκαιοι 
γὰρ ζῶσιν, εἰ̋ ἅπαντα αἰῶνα. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Λάµπων Γαβριὴλ ὁ θεῖο̋ Νόο̋, 
λαµπρότητι ἀρχαγγελικῆ Θεόνυµφε, σοῦ 
τῇ ὑπὲρ Ἄγγελον, ἁγνεία̋ λαµπρότητι, 
ἀντελλαµφθεί̋ νενίκηται σὲ ἀσπαζόµε-
νο̋, καὶ γέγονε βραχὺ ὥσπερ ἄστρον, 
κρυβὲν τῇ ἐλλάµψει, ἀνίσχοντο̋ ἡλίου. 
 

∆εύτερο̋. Τὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ. 
 

Ῥωµαλέω̋ ἀντέστη̋ τοῖ̋ τυράννοι̋, 
καὶ καθεῖλε̋ αὐτῶν, τὸ ἐπηρµένον 
κράτο̋· διὸ καὶ νῦν κατάβαλε Γεώργιε, 
τὴν ἐν τῇ σαρκί µου, ζῶσαν ἁµαρτίαν, 
τῇ σῇ ἐπιστασίᾳ. 
 

Ἀθανάτου ζωῆ̋ τὰ̋ λαµπηδόνα̋, 
διαυγάζει ἡµῖν, ἐν µυστικῇ ἐκφάνσει, τὸ 
ἱερόν σου λείψανον Γεώργιε· οὗ πὲρ τὴν 
ἐκ τάφου, πίστει ἀνυµνοῦµεν, ἀνάδειξιν 
ἁγίαν. 
 

Συντριβέντα ἐχθροῦ τῇ κακουργίᾳ, 
καὶ ἀφρόνω̋ αὐτῷ, ἀεὶ ἀκολουθοῦντα, 
συνέτισόν µε ἔνδοξε Γεώργιε, καὶ τῆ̋ 
ἁµαρτία̋, λῦσόν µου τὸ βάρο̋, ὡ̋ θεῖό̋ 
µου προστάτη̋. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ἰατῆρα τοῦ κόσµου καὶ Σωτῆρα, τὸν 
τῶν ὅλων Θεόν, τεκοῦσα. Θεοτόκε, τὴν 
ἀσθενοῦσαν ἴασαι καρδίαν µου· καὶ πρὸ̋ 



σωτηρία̋, ἴθυνόν µὲ τρῖβον, ἐκ πλάνη̋ 
ἀνοδία̋. 
 

ᾨδὴ θ´. Ὁ Εἱρµό̋. Ἅπα̋ γηγενή̋. 
 

Ἅρµα φωτεινόν, τοῦ Λόγου ὑπάρ-
χουσα, ἅρµα πυρίµορφον, ἅρµα πολύ-
ώνυµον, ἀ˹λων Νοῶν ἅρµα ἀσύγκριτον, 
τοῦ θἐκοῦ στηρίγµατο̋ ἅρµα χρυσό-
πλοκον, τοῦ Υἱοῦ σου, ἅρµα µε ἀνάδειξον, 
ἀπαθείᾳ νοὸ̋ Θεονύµφευτε. 
 

Νέον οὐρανόν, ὁ πάντων ἐπέκεινα σὲ 
κατεσκεύασεν, οὐρανῶν ἀνώτερον, καὶ 
πάσα̋ πόλου ∆υνάµει̋ ἔλαθε, καὶ 
κατελθὼν ἐνῴκησεν ὅλο̋ ἐν µήτρᾳ σου, 
ἀποῤῥήτω̋, µὴ ἐκστὰ̋ Θεόνυµφε, τῆ̋ 
Πατρῴα̋ µονῆ̋ ἡ τῆ̋ φύσεω̋. 
 

Ἥλιο̋ φαιδρό̋, ἐφίλησε ∆έσποινα 
σοῦ τὸ ἀµόλυντον, καὶ κατενυµφεύσατο, 
ἀῤῥήτῳ Λόγῳ εἰ̋ ἀναζώωσιν, τῆ̋ 
τεθνηκυία̋ φύσεω̋· ὅθεν ἐκ πόθου σε, 
εὐφηµοῦµεν, πίστει καὶ γεραίροµεν, 
θἐκῆ̋ ὡ̋ αἰτίαν µεθέξεω̋. 
 

Στῆσον τῶν παθῶν, τὸν σάλον 
Πανάµωµε ἐκ τῆ̋ καρδία̋ µου, παῦσον 
τὰ σκιρτήµατα, τὰ τῆ̋ σαρκό̋ µου τὸν 
νοῦν ἐδραίωσον, πρὸ̋ θεωρίαν ἄ̔λον, καὶ 
λογισµῶν τὰ̋ ὁρµά̋, τὰ̋ ἀτάκτου̋, 
τρέψον πρὸ̋ ἀπάθειαν, καὶ µελλούση̋ 
ζωῆ̋ καταξίωσον. 
 

Τοῦ Ἁγίου. Ὁ αὐτό̋. 
 

Ἔχει̋ παρ᾿ ἡµῶν, τὸ βραχὺ ἐφύµνιον 
τοῦτο Γεώργιε, ὡ̋ εὐχαριστήριον, δῶρον 
ἀνθ᾿ ὧν περ τρέφει̋ ἑκάστοτε, θάλπει̋ 
φυλάττει̋ πάντοτε ἡµᾶ̋ πρεσβείαι̋ σου, 
ἐκ παντοίων, κινδύνων καὶ θλίψεων, οὓ̋ 
ἐνταῦθα συνήγαγε̋ Ἅγιε. 
 

Κόνεω̋ σεπτῆ̋, τῶν θείων λειψάνων 
σου Μάρτυ̋ Γεώργιε, ποταµοὶ τετρά-
ριθµοι, εἰ̋ τὰ τοῦ κόσµου τέσσαρα 
πέρατα, ὡ̋ ἐξ Ἐδὲµ προέρχονται καὶ 

πελαγίζουσιν, ἰαµάτων, ἄφθονα χαρί-
σµατα, καὶ ψυχῶν σωτηρίαν κοµίζοντε̋. 
 

Ὥσπερ τῆ̋ ζωῆ̋, ἐν µέσῳ πεφύτευται 
ξύλον Γεώργιε, Παραδείσου πρότερον, 
οὕτω τὸ σῶµά σου τὸ νεκρόζωον, ἐν µε-
σῳ τεθησαύρισται τοῦ θειοτάτου ναοῦ, 
τοῦ ἐν Λύδδῃ, ἐξ οὗ ζωὴν δρέποµεν, καὶ 
καλῶν παγκαρπίαν ἀθάνατον. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ὕµνοι̋ σὲ Ἁγνή, τιµῶ τὴν Παν-
ύµνητον, ἥν ἡ ἐγκόσµιο̋, καὶ ἡ ὑπερ-
κόσµιο̋, πνοὴ καὶ γλῶσσα πᾶσα 
γεραίρουσιν, ὡ̋ τὸν Θεὸν γεννήσασαν 
τὸν Ὑπερύµνητον, ὃν ὑµνοῦσι, χιλιάδε̋ 
χίλιαι, µυριάδε̋ τε µύριοι Ἄγγελοι. 
 

∆εύτερο̋. Κυρίω̋ Θεοτόκον. 
 

Μυρίπνοον ὡ̋ ῥόδον, ἐκ τῆ̋ γῆ̋ 
ἐφάνη, τὸ εὐκλεέ̋ σου Γεώργιε σκήνω-
µα, ἀρωµατίζον ἐν κόσµῳ ζωῆ̋ τὰ̋ 
χάριτα̋. 
 

Ὀσµὴν ἀθανασία̋, πᾶσιν ἀποπνέει, 
Μεγαλοµάρτυ̋ Γεώργιε ἔνδοξε, τῶν 
ἱερῶν σοῦ λειψάνων ἡ θήκη Ἅγιε. 
 

Ὑµνάσαντε̋ τοὺ̋ θείου̋, πρότερόν 
σου ἄθλου̋, νῦν δὲ ὑµνοῦµεν τὴν θείαν 
κατάθεσιν, τῶν σῶν παντίµων λειψάνων 
ἀγαλλιώµενοι. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ὑψίστου χαῖρε Μῆτερ, Κεχαριτωµέ-
νη· χαῖρε Παρθένε ἡµῶν καταφύγιον 
χαῖρε κἀµοῦ σωτηρία ἡ ἀκαταίσχυντο̋. 
 

Ἐξαποστειλάριον. 
 Γυναῖκε̋ ἀκουτίσθητε. 

 

Ἰδοὺ πάλιν ἐφέλκεται, πρὸ̋ ἑαυτὴν ἡ 
εὔσηµο̋, σοῦ ἑορτὴ Ἀθλοφόρε, τῶν 
φιλοχρίστων τὰ πλήθη, συνήθω̋ ἀξιά-
γαστε, εὐεργετῆσαι, θέλουσα, . Γεώργιε 
θεσπέσιε, γενναῖε Μάρτυ̋ Κυρίου, 
ὀλοθρευτὰ τῶν δαιµόνων. 



 

Ἕτερον. Τοῖ̋ Μαθηταῖ̋ συνέλθωµεν. 
 

Ὡ̋ ἥλιο̋ ἐπέλαµψε, τῶν σεπτῶν σου 
λειψάνων, ἡ πάντιµο̋ καταθεσε̋, γῆ̋ 
τοῖ̋ πέρασε πᾶσι, Γεώργιε Ἀθλοφόρε, διὸ 
λύσιν πταισµάτων, δίδου ἡµῖν τοῖ̋ δού-
λοι̋ σου, Στρατηλάτα Κυρίου τοῖ̋ τὴν 
λαµπράν, καὶ φωσφόρον µνήµην σου 
ἐκτελοῦσιν, ἐν θεοκρότοι̋ ᾄσµασι, πανα-
οίδιµε Μάρτυ̋. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Λόγου Θεοῦ Μητέρα σε, ἀνυµνοῦµεν 
σὺν πόθῳ, ἐν θεοπνεύστοι̋ ᾄσµασι, 
Παναγία Παρθένε, οἱ διά σου σεσω-
σµένοι· νέµοι̋ οὖν Θεοτόκε, τοῖ̋ ἀναξίοι̋ 
δούλοι̋ σου, ἱλασµὸν καὶ εἰρήνην καὶ 
φωτισµόν· ὅσα γὰρ ἂν θέλῃ̋ δύνασαι 
Κόρη, ὡ̋ πάντων οὖσα ∆έσποινα, 
προστασία τοῦ κόσµου. 
 

ΑΙΝΟΙ 
Ἦχο̋ πλ. δ´. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύµατο̋! 

 

∆εῦτε συστήµατα ἅπαντα, φι-
λοµαρτύρων φαιδρῶ̋, τῷ γενναίῳ ἐν 
Μάρτυσι, Γεωργίῳ ᾄσωµεν, θεοκρότητα 
ᾄσµατα, καὶ τῶν λειψάνων αὐτοῦ τὴν 
λάρνακα, πίστει καὶ πόθῳ καταφιλή-
σωµεν, καὶ ἐκβοήσωµεν· Ἅγιε Γεώργιε, 
φρούρει ἡµᾶ̋, ἐκ παντοία̋ βλάβη̋ τε, καὶ 
περιστάσεω̋. 
 

Θεῖο̋ θησαυρὸ̋ κρυπτόµενο̋, πολύ-
τελὴ̋ ἐν τῇ γῇ, τὸ πολύαθλον σκῆνό̋ 
σου, Ἀθλητὰ Γεώργιε, πεφανέρωται 
σήµερον, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ καὶ 
δείκνυται, βλύζουσα κρήνη ῥεῖθρα 
ἰάσεων, πᾶσι τοῖ̋ κάµνουσιν, ἐν ποι 
κίλοι̋ πάθεσι, καὶ σοῦ πιστῶ̋, µνήµην 
τὴν πανίερον, πανηγυρίζουσι. 
 

Χαίροι̋ εὐσεβεία̋ ἔρεισµα· χαῖρε τῆ̋ 
ἄνω ζωῆ̋, κληρονόµε ἀ˙διε· χαῖρε 
ἐγκαλλώπισµα, τῶν Μαρτύρων καὶ 
καύχηµα· τροπαίων χαῖρε τὸ µέγα 

τρόπαιον· Τροπαιοφόρο̋ καὶ γὰρ σο 
κέκλησαι, χαῖρε ἀντίληψι̋, τῶν προσκα-
λουµένων σε· χαῖρε γλυκύ, πρᾶγµά τε 
καὶ ὄνοµα, πιστοῖ̋ Γεώργιε. 
 

Ἄλλον οὐρανὸν κατάστερον, τοῖ̋ 
θαυµασίοι̋ ὀρῷ, τὸν ναόν σου τὸν ἅγιον, 
ἐν ᾧ εἰσερχόµενο̋, ὡ̋ λαµπρότατον 
ἥλιον, τῷ νο˙ βλέπω τὴν θείαν χάριν 
σου, καὶ ὡ̋ σελήνην τὸ σὸν ὁµοίωµα. 
Ὅθεν σου δέοµαι· τὴν ψυχήν µου 
κόσµησον, τὴν σὲ ᾠδαῖ̋, κοσµοῦσαν καὶ 
πρέσβευε, Χριστῷ σωθῆναι ἡµᾶ̋. 
 

∆όξα. Ἦχο̋ δ΄. 
 

Ἡ ἁγιαστικὴ τοῦ Πνεύµατο̋ χάρι̋, 
διὰ τοῦ µαρτυρίου, ὅλον σε σώµατι καὶ 
ψυχῇ, ναὸν αὐτῆ̋ ἐργασαµένη πανάγιον, 
καὶ ἐν τῷ χωρισµῷ τούτων, ἀχώριστο̋ 
αὕτη, ἑκατέρων µεµένηκεν, ὥσπερ οὐδὲ 
ἐν τῷ τριηµέρῳ του Κυρίου θανάτῳ, τῆ̋ 
σαρκὸ̋ καὶ τῆ̋ ψυχῆ̋, ἡ Θεότη̋ 
κεχώρισται. Ὅθεν, τὴν µὲν ψυχήν σου ἐν 
οὐρανοῖ̋, µακαρίαν εἰργάσατο, τὸ δὲ 
σῶµά σου ἐν γῇ, εὐωδία̋ ἄῤῥητου 
πηγήν, καὶ θαυµάτων ἀνέδειξεν, οὗ νῦν 
τὴν κατάθεσιν ἑορτάζοντε̋, πιστῶ̋ 
ἐκβοῶµέν σοι· Πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν, 
Ἀθλητὰ Γεώργιε. 
 

Καὶ νῦν. Ἐκ παντοίων κινδύνων... 
 

∆οξολογία µεγάλη καὶ Ἀπόλυσι̋. 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
 

Τὰ συνήθη, ὡ̋ καὶ ἐν τῇ 23ῃ Ἀπριλίου. 
 

Μεγαλυνάριον. 
 

Πλῆρε̋ εὐωδία̋ ἁγιασµοῦ, δίκην 
µυροθήκη̋, ἐκ λαγόνων ὤφθη τῆ̋ γῆ̋, 
τὸ σεπτόν σου σκῆνο̋, Γεώργιε παµ-
µάκαρ, ἀρωµάτιζον κόσµῳ, θαυµάτων 
χάριτα̋. 
 

  



ΕΚΛΟΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ. 

Ἦχο̋ πλ. δ΄. 
 

Καὶ δύναµι̋. Ἀλληλού̓α. 
 

Ὁ Θεὸ̋ ἡµῶν καταφυγὴ καὶ δύναµι̋, 
χαίροι̋ τῶν Ἀθλοφόρων ἀκρότη̋, τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋ καλλονή, Μεγαλοµάρτυ̋ 
Γεώργιε, Ἀλληλού̓α. 
 

Βοηθὸ̋ ἐν θλίψεσι, ταῖ̋ εὑρούσαι̋ 
ἡµᾶ̋ σφόδρα, χαίροι̋ στρατιῶτα Χρι-
στοῦ περίδοξε, ὁ θριαµβεύσα̋ πολλαχώ̋, 
Τροπαιοφόρε Γεώργιε, Ἀλληλού̓α. 
 

Ἐπὶ τὸν λαόν σου, κατεπανουργεύ-
σαντο γνώµην, χαίροι̋ τῆ̋ εὐσεβεία̋ ὁ 
γεωργό̋, ὁ τῇ ἀθλήσει γεωργήσα̋ τὰ 
κρείττω, µεγάλαθλε Γεώργιε, Ἀλλη-
λού̓α. 
 

Καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν Ἁγίων 
σου, χαίροι̋ τροπαίων θεία στηλογρα-
φία, θαυµάτων ξένων αὐτουργό̋, θαυ-
µατοβρύτα Γεώργιε, Ἀλληλού̓α. 
 

Ἐξέχεαν τὸ αἷµα αὐτῶν ὡσεὶ ὕδωρ, 
χαίροι̋ τῶν αἰχµαλώτων ὁ ῥύστη̋, τῶν 
πασχόντων ἀρωγό̋, καὶ θλιβοµένων 
καταφύγιον Γεώργιε, Ἀλληλού̓α. 
 

Ὅτι ἕνεκά σου θανατούµεθα ὅλην 
τὴν ἡµέραν, χαίροι̋ τὸ γλυκύκαρπον 
κλῆµα, τῶν δωρεῶν τῆ̋ ἀθλήσεω̋, θεο-
δόξαστε Γεώργιε, Ἀλληλού̓α. 

 

Ἐλογίσθηµεν ὡ̋ πρόβατα σφαγῇ̋, 
χαίροι̋ ὁ καταπλήξα̋ τοὺ̋ τυράννου̋, 
τοῖ̋ ὑπερφυέσι σου ἄθλοι̋, ἀθλονίκα 
Γεώργιε, Ἀλληλού̓α. 
 

Ἐγενήθηµεν ὄνειδο̋ τοῖ̋ γείτοσιν 
ἡµῶν, χαίροι̋ ὁ τῶν Μαρτύρων ταξία-
ρχο̋, τῶν εὐσεβῶν προασπιστὴ̋ 
Γεώργιε, καὶ πάση̋ γλώσση̋ ἐντρύφη-
µα, Ἀλληλού̓α. 

 

Καὶ οἱ ἐχθροὶ ἡµῶν ἐµυκτήρισαν 
ἡµᾶ̋, χαίροι̋ τρισαριστεῦ µεγαλώνυµε, 
ἀριστείων οὐρανίων ὁ θρίαµβο̋ Γεώργιε, 
Ἀλληλού̓α. 
 

Ἐν τῷ καταθλᾶσθαι τὰ ὀστᾶ µου, 
ὠνείδιζόν µε οἱ ἐχθροί µου, χαίροι̋ τῆ̋ 
οἰκουµένη̋ ἡ δόξα, καὶ παµφαέστατο̋ 
λύχνο̋, Ἀθλητὰ Γεώργιε, Ἀλληλού̓α. 
 

Καὶ ἐγενόµην µεµαστιγωµένο̋ ὅλην 
τὴν ἡµέραν, χαίροι̋, πολυδόξαστε 
Γεώργιε, ὁ πανταχοῦ προφθάνων, τοὺ̋ 
καλοῦντά̋ σε εἰ̋ βοήθειαν, Ἀλληλού̓α. 
 

Καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγο̋ τῶν τραυµάτων 
µου προσέθηκαν, χαίροι̋ τῆ̋ θἐκῆ̋ 
ἐνεργεία̋, ἀθλοφορικὸν ὄργανον, Ἀθλο-
φόρε Γεώργιε, Ἀλληλού̓α. 
 

Φῶ̋ ἀνέτειλε τῷ ∆ικαίῳ, καὶ τοῖ̋ 
εὐθέσι τῇ καρδία εὐφροσύνη, χαίροι̋ 
πολύτλα Γεώργιε, πολύαθλε ὁπλῖτα, 
Μάρτυ̋ Χριστοῦ µυριόνικε, Ἀλληλού̓α. 
 

Εἰ̋ µνηµόσυνον αἰώνιον, ἔσται 
δίκαιο̋, χαίροι̋ τῶν πασχόντων 
παραµυθία, τῶν ἀσθενούντων θεραπευ-
τή̋, συµπαθέστατε Γεώργιε ἔνδοξε, 
Ἀλληλού̓α. 
 

Τοῖ̋ Ἁγίοι̋ τοῖ̋ ἐν τῇ γῆ αὐτοῦ, 
ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριο̋, χαίροι̋ ὁ τῶν 
θαυµάτων πολυχεύµων κρουνό̋, ὁ πᾶσαν 
κτίσιν ἀρδεύων, Τροπαιοφόρε Γεώργιε, 
Ἀλληλού̓α. 
 

Θαυµαστο̋ ὁ Θεὸ̋ ἐν τοῖ̋ Ἁγίοι̋ 
αὐτοῦ, χαίροι̋ ὁ τῷ Χριστῷ πεφιληµένο̋ 
Γεώργιε, τῶν εὐσεβῶν ἀγαλλίαµα, 
Ἀλληλού̓α. 
 

∆ίκαιο̋ ὡ̋ φοῖνιξ ἀνθήσει, χαίροι̋ 
µυριόνικε Γεώργιε, ὁ µέγα̋ ἡµῶν βοη-
θό̋, καὶ πρέσβυ̋ πρὸ̋ Κύριον θερµό-
τατο̋. Ἀλληλού̓α. 
 

Καὶ ὡσεὶ κέδρο̋ ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ 
πληθυνθήσεται, χαίροι̋ Ἀθλητὰ ὑπερ-



θαύµαστε, ὁ τῶν τελούντων τὴν µνήµην 
σου, ἀντιλήπτωρ µέγιστο̋ Γεώργιε, 
Ἀλληλού̓α. 
 

∆όξα. Τριαδικόν. 
 

Ἡ ὑπερούσιο̋ οὐσία, ἡ ἐν τρισὶ 
προσώποι̋ γνωριζοµένη Θεότη̋, Πάτερ 
Υἱὲ καὶ Πνεῦµα Ἅγιον, τὸ ὁµοβασίλειον 
κράτο̋, ταῖ̋ τοῦ Ἀθλοφόρου πρεσβείαι̋, 
ἀξίωσον ἡµᾶ̋ ὡ̋ εὔσπλαγχνο̋ Κύριε, 
τῆ̋ οὐρανίου βασιλεία̋ σου. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Ἡ πρὸ αἰώνων τῷ Κτίσαντι, 
προορισθεῖσα ὡ̋ ηὐδόκησε, καὶ ἐπ᾿ 
ἐσχάτων αὐτὸν κυήσασα, ὑπερφυῶ̋ 
Μητροπάρθενε, ῥῦσαι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν, 
τῆ̋ δυναστεία̋ τοῦ ἀλλοτρίου, µητρικῇ 
σου χρηστότητι, καὶ δίδου ἡµῖν 
Ἄχραντε, τὰ πρὸ̋ σωτηρίαν αἰτήµατα. 


