
[217] 
 

21 Ιαλνπαξίνπ Παξάθιεζε Παλαγίαο 

Παξακπζίαο 
 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, 

Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν Θεόο, 

ειέεζνλ εκάο. 

 

ην Κύξηε εηζάθνπζνλ,… 

 

κεζ’ ό ην Θεόο Κύξηνο θαη ην εμήο: 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 

Σε Θενηόθσ εθηελώο λπλ πξνζδξάκσκελ 

ακαξησινί θαη ηαπεηλνί θαη πξνζπέζσκελ, 

ελ κεηαλνία θξάδνληεο εθ βάζνπο ςπρήο. 

Γέζπνηλα βνήζεζνλ, εθ’ εκίλ ζπιαγρληζζείζα. 

ζπεύζνλ απνιιύκεζα, ππό πιήζνπο πηαηζκάησλ. 

κε απνζηξέςεο ζνπο δνύινπο θελνύο. 

ζε γαξ θαη κόλελ ειπίδα θεθηήκεζα. 

Γ ό μ α. 

Σεο πνίκλεο θπθισζείζεο ππό ησλ πνιεκίσλ, 

θαη ησλ δησθηώλ πιαθηνύλησλ θαηά ησλ ζσλ πξνβάησλ, 

πξνζείπαο ησ δνύισ ζνπ Αγλή, θαζ’ ύπαξ θσλήζαζα απηώ. 

δηα ηνύην θαη ρνξείαη ησλ κνλαζηώλ, ζνη θξάδνπζη Θενηόθε. 

Γόμα ηε αληηιήςεη ζνπ εκλή, δόμα ηε πξνζηαζία ζνπ, 

δόμα Παξακπζία, ζνί κόλε Παλύκλεηε. 

θαη λ ύ λ. 

Οπ ζησπήζσκελ πνηέ Θενηόθε…. 



[218] 
 

Ο Ν’ ςαικόο θαη ν θαλώλ  

Ω δ ή α’. Ήρνο πι. δ’. Υγξάλ δηνδεύζαο. 
 

ζε θάζε ηξνπάξην επαλαιακβάλνπκε  

Υπεξαγία Θενηόθε ζσζνλ εκάο 

Παλύκλεηε Γέζπνηλα Μαξηάκ, 

παξάζρνπ κνη ράξηλ, όπσο ζηέςσ ρξεσζηηθώο, 

αζκάησλ ηνηο άλζεζηλ εηθόλα, 

ηεο ζεο κνξθήο, Παξακπζία κνπ. 

Κπξία ηνπ Άζσλνο θξαηαηά, 

πξνζηάηηο θαη ζθέπε, εμαηξέησο δε ηεο Μνλήο, 

Μεγίζηεο θιεηλήο Βαηνπαηδίνπ, 

ηνπο παξνηθνύληαο ελ ηαύηε πεξίζσδε. 

Ωο πάιαη ηελ πνίκλελ ζνπ ζαπκαζηώο, 

ώ Παξακπζία, δηαζώζαζα εθ ιεζηώλ, 

θαη λπλ σζαύησο δνλνπκέλνπο, 

ηε κεζηηεία ζνπ ιύηξσζαη Γέζπνηλα. 

Δθ λόζσλ ζθαλδάισλ θαη πεηξαζκώλ, 

πεξηθπθισζέληεο, ηε εηθόλη ζνπ σο εηθόο, 

πξνζπίπηνκελ Γέζπνηλα βνώληεο, 

Παξακπζία απάιιαμνλ ηάρηζηα. 

 

Ω δ ή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Βνπιεζείο ν Τηόο ζνπ, Θενραξίησηε Γέζπνηλα, 

βίνλ κνλαζηώλ ακεινύλησλ, ηνύηνπ πξνζηάγκαηα, 

επαλνξζώζαζζαη, δεηλώλ βαξβάξσλ ηα ζηίθε, 

θαηά ηεο Μεγίζηεο ζνπ Μνλήο απέζηεηιε. 
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Γηά ηνύην Παξζέλε, ζπ απσζήζαζα όιεζξνλ, 

πάζε κεηξηθή παξξεζία, ρξσκέλε έζπεπζαο. 

εη θαη ν Κύξηνο, απηνύ ηελ ρείξα εθηείλαο, 

ζνηο αρξάληνηο ρείιεζη, πάιηλ εβόεζαο. 

Παύζνλ Μήηεξ θσλνύζα, ν ζνο Τηόο έιεγελ. 

αιιά ζπ Παξζέλε θαη πάιηλ, ηξίηνλ εθώλεζαο, 

παξακπζήζαζα, πάζαλ ηελ Πνίκλελ ζνπ Κόξε. 

Όζελ πάληεο θξάδνκελ, Γέζπνηλα, ραίξε ζνη. 

ύ ππάξρεηο Παξζέλε, πάλησλ εκώλ ζηήξηγκα, 

ζθέπε θαη πξνζηάηηο θαη ξύζηηο, πάζεο θαθώζεσο, 

θαη πξέζβπο άξηζηνο, πξνο ηνλ Τηόλ θαη Θεόλ ζνπ, 

θύιαμ θαη ππέξκαρνο Βαηνπαηδίνπ Μνλήο. 

Γηάζσζνλ από θηλδύλσλ ηνπο δνύινπο ζνπ Θενηόθε, 

όηη πάληεο κεηά Θεόλ εηο ζε θαηαθεύγνκελ, 

σο άξξεθηνλ ηείρνο θαη πξνζηαζίαλ. 

Δπίβιεςνλ, ελ επκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, 

επί ηελ εκήλ ραιεπήλ ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, 

θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

Ήρνο β’.Τα άλσ δεηώλ. 

Πξεζβεία ζεξκή θαη ηείρνο απξνζκάρεηνλ, 

ειένπο πεγή, εκώλ ηε παξακύζηνλ, 

εθηελώο βνώκελ ζνη. Θενηόθε Γέζπνηλα πξόθζαζνλ, 

θαη εθ θηλδύλσλ ιύηξσζαη εκάο, 

ε κόλε πξνζηάηηο ηνπ πνηκλίνπ ζνπ. 

Ω δ ή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Αλεδείρζε Παλάρξαληε, 

ν Ναόο ζνπ νύηνο ηεο ζείαο Υάξηηνο, 

νηθεηήξηνλ θνζκνύκελνο, 

ηεο ζεπηήο εηθόλνο εθηππώκαηη. 



[220] 
 

Μνλαζηώλ θαη κηγάδσλ ηε 

πάλησλ ηα ζπζηήκαηα ζνη θξαπγάδνπζη. 

Παξακύζεζνλ Μεηξάλαλδξε, 

πεηξαζκώλ παληνίσλ ηνπο νηθέηαο ζνπ. 

 

Σεο Μνλήο ζνπ νη ηξόθηκνη, 

ραίξνληεο ζθηξηώληεο θαη αγαιιόκελνη, 

θαζ’ εθάζηελ ηελ εηθόλα ζνπ, 

ράξηηνο πιεξνύληαη, αζπαδόκελνη. 

Βαηνπαίδηνλ γάλλπηαη, 

ζπγθαινύλ ηνπ Όξνπο άπαλ ην ζύζηεκα, 

όπσο ίδε ηεο εηθόλνο ζνπ, 

ηελ κνξθήλ ζηξαθείζαλ θαη θσλήζαζαλ. 

Ω δ ή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

ηάκλνλ Κηβσηόλ, Ράβδνλ Πιάθα, 

ζείαλ Σξάπεδαλ, Όξνο, 

Βάηνλ αθαηάθιεθηνλ, 

ζε Πξνθήηαη Κόξε πξνθαηήγγεηιαλ. 

Όξνο Γαληήι αιαηόκεηνλ θαηείδε ζε. 

άιινο πάιηλ πόθνλ έλδξνζνλ. 

έηεξνο ρξπζήλ ιπρλίαλ Πάλαγλε. 

Λύνληαη ελ ζνη, 

λόκνη θύζεσο Παλάρξαληε, 

κόλε ηίθηεηο Βξέθνο άζπνξνλ, 

Λόγνλ ηνπ Παηξόο ηνλ ελππόζηαηνλ. 

ώκα θαη ςπρήλ, 

θαη δηάλνηαλ εκόιπλα, 

ν αλάμηνο ηθέηεο ζνπ. 

όζελ ζνη θξαπγάδσ. Κόξε ζώζνλ κε. 
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Ω δ ή ζη’. Τελ δέεζηλ εθρεώ. 

Πξεζβείαηο ζνπ Μαξηάκ, εγθαίληζνλ ηνηο εγθάηνηο κνπ, 

πξνο ζνλ Τηόλ θαη Θεόλ, Πλεύκα ην Παλάγηνλ. 

πάζνο δε νιέζξηνλ ηεο αλαηζζεζίαο, απνδίσμνλ Παλάρξαληε. 

Σεο ηαπεηλώζεσο εί, Παξακπζία ην ζύκβνινλ. 

πξνζπίπηνληεο νπλ εκείο, ηε ζεπηή εηθόλν ζνπ, 

ηαπείλσζηλ Γέζπνηλα δηα ζνπ αηηνύκελ, 

ηαηο πξνο Κύξηνλ πξεζβείαηο ζνπ. 

Σν Όξνο ην ζαπκαζηόλ, Παξακπζία ηνπ Άζσλνο, 

θαηέρνλ ηελ ζελ ζεπηήλ, εηθόλα ζεκλύλεηαη, 

θαη ηελ παλαγίαλ ζνπ, Παλαγία, Εώλελ, 

ησλ ερζξώλ θπγαδεπηήξηνλ. 

Λνηκνύ, ιηκνύ θαη ζεηζκνύ, ππξόο καραίξαο θαη θιύδσλνο, 

ραιάδεο θαη πεηξαζκνύ, θαη παληόο λνζήκαηνο, 

ξύζαη ππεξάγαζε, Παλαγία Κόξε, 

ηελ ζελ Πνίκλελ ηθεηεύνκελ. 

Γηάζσζνλ από θηλδύλσλ ηνπο δνύινπο ζνπ Θενηόθε, 

όηη πάληεο κεηά Θεόλ εηο ζε θαηαθεύγνκελ, 

σο κόλε ησλ ζσλ ε Παξακπζία. 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, 

επ’ εζράησλ ησλ εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, 

σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

Αίηεζηο θαη ην Κ ν λ η ά θ η ν λ. 

Ήρνο β’. Πξνζηαζία ησλ Φξηζηηαλώλ. 

Πξνζηαζία ησλ Υξηζηηαλώλ αθαηαίζρπληε, 

κεζηηεία πξνο ηνλ Πνηεηήλ ακεηάζεηε, 

κε παξίδεο ακαξησιώλ δεήζεσλ θσλάο. 

αιιά πξόθζαζνλ σο αγαζή, εηο ηελ βνήζεηαλ εκώλ, 

ησλ πηζηώο θξαπγαδόλησλ ζνη. 
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ηάρπλνλ εηο πξεζβείαλ, θαη ζπεύζνλ εηο ηθεζίαλ, 

ε πξνζηαηεύνπζα αεί, Θενηόθε ησλ ηηκώλησλ ζε. 

Π ξ ν θ ε ί κ ε λ ν λ. 

Μλεζζήζνκαη ηνπ νλόκαηόο ζνπ… 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ (α’39-49, 56). 

Δλ ηαηο εκέξαηο εθείλαηο, αλαζηάζα Μαξηάκ, επνξεύζε…. 

Γ ό μ α. Πάηεξ Λόγε Πλεύκα, Τξηάο ελ Μνλάδη… 

Κ α η λ ύ λ. Ταηο ηεο Θενηόθνπ… 

Σηίρ. Διέεζόλ κε ν Θεόο, θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ… 

 

            Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη. 

       Με θαηαπηζηεύζεο κε, αλζξσπίλε πξνζηαζία, 

 

Παλαγία Γέζπνηλα, αιιά δέμαη δέεζηλ ηνπ ηθέηνπ ζνπ. 

ζιίςηο γαξ έρεη κε, θέξεηλ νπ δύλακαη ησλ δαηκόλσλ ηα ηνμεύκαηα. 

ζθέπελ νπ θέθηεκαη, νπδέ πνπ πξνζθύγσ ν άζιηνο, 

πάληνζελ πνιεκνύκελνο θαη Παξακπζίαλ νπθ έρσ πιελ ζνπ. 

Γέζπνηλα ηνπ θόζκνπ, ειπίο θαη πξνζηαζία ησλ πηζηώλ, 

κε κνπ παξίδεο ηελ δέεζηλ ην ζπκθέξνλ πνίεζνλ. 

               Ω δ ή δ’. Παίδεο Δβξαίσλ. 

Πόζσ θαη πίζηεη ζνη πξνζηξέρσ, 

παξακύζεζνλ, Παξακπζία Κόξε, 

παξακύζηνλ ζύ, Μνλήο Βαηνπαηδίνπ, 

πάιαη παξακπζήζαζα, κνλαζηάο απεηινπκέλνπο. 

Έιαθνο γέγνλα δηςώζα, ηαο πεγάο εθδεηώλ, 

Παξζέλε ζσλ πδάησλ. ηνπ ειένπο ηνπ ζνπ, 

ξαλίδα πόηηζόλ κε, ησ ζσ λαώ πξνζηξέρνληα, 

σ ζεπηή Παξακπζία. 
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Γιπθπηέξα θσλήο ηεο αεδόλνο, κέιη ζηάδνπζα, 

εθνύζζε ε θσλή ζνπ, θαη δηέζσζε πξηλ, 

Μνλήλ Βαηνπαηδίνπ. αιιά θαη λπλ δηάζσδε, 

πάκθσηε Παξακπζία. 

θεσξίαο καηαίσζνλ Παξζέλε, 

πνλεξάο θαη δεηλάο, θαηά ηνπ Όξνπο Άζσ, 

ελ εζράηνηο θαηξνίο αθξόλσο κειεηώλησλ, 

Παξακπζία ζώδνπζα, ό νηθείνλ εξεηίζσ. 

              Ω δ ή ε’. Τνλ Βαζηιέα, ησλ νπξαλώλ. 
Δπί ζνί ραίξεη, πάζα ε θηίζηο, 

Αγγέισλ, ηα ζπζηήκαηα θαη ησλ αλζξώπσλ γέλνο. 

έςαιινλ ηα πιήζε, ησλ κνλαζηώλ Παξζέλε. 

Παξακπζίαλ, επαηλέζσκελ πάληεο, 

δερνκέλελ ησλ κνλαζηώλ ηνλ ύκλνλ, 

θαη ιπηξσζακέλελ, εθ πεηξαηώλ βεβήισλ. 

Σσλ πνηεκάησλ, Κόξε δεζπόδεηο παληνίσλ, 

επηγείσλ ηε θαη ησλ επνπξαλίσλ, 

ώ Παξακπζία, θξαηνύζα ζείνλ Ίνλ. 

Σνλ Βαζηιέα, ησλ βαζηιέσλ θξαηνύζα, 

βαζηιείαο βαζηιηθήλ Μνλήλ ζνπ, κνλαζηάο νηθνύληαο, 

Βαζίιηζζα αμίνπ. 

Ω δ ή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ναώ ζνπ ησ αγίσ, πίζηεη πξνζηόληεο νη δηα ζνπ ζεζσζκέλνη, 

Παξακπζία αγλή, ηνλ ηαπεηλόλ εκώλ ύκλνλ, ζνη αλακέιπνκελ. 

Βνήζεζνλ θύιαμαη, ώ Παξακπζία, 

επαγγειίαο εκώλ άο εδώθακελ, 

όηε ην ρήκα ειάβνκελ, ησ Θεώ εκώλ. 
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Μνλήλ ζνπ ηελ αγίαλ, ώ Παξακπζία, 

ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ απάιιαηηε, 

όπσο Τηνύ ζνπ δνμάδεηαη ζείνλ όλνκα. 

Πεξαίλνληεο ηνλ ύκλνλ, Υαίξε ζνη βνώκελ, 

ηε ζαπκαζηή ζνπ εηθόλη πξνζπίπηνληεο, 

κεηά δαθξύσλ αηηνύληεο, πηαηζκάησλ άθεζηλ. 

Τν Άμηόλ εζηη θαη ηα κεγαιπλάξηα. 

Σελ πςεινηέξαλ ησλ νπξαλώλ, 

θαη θαζαξσηέξα ιακπεδόλσλ ειηαθώλ, 

ηελ Παξακπζίαλ εκώλ ησλ παξνηθνύλησλ, 

Μνλή Βαηνπαηδίνπ, ύκλνηο ηηκήζσκελ. 

Γέζπνηλα θαη Μήηεξ ηνπ Λπηξσηνύ, 

δέμαη παξαθιήζεηο κνλαδόλησλ ηε ζε Μνλή, 

θαη Παξακπζία γελνύ εκώλ θαη ζθέπε, θαη πξέζβπο ησ Τηώ ζνπ, 

ππέξ ησλ δνύισλ ζνπ. 

Νπλ θαηξόο αλάγθεο ήιζελ εκίλ, 

λπλ παξέζηε ρξεία βνεζείαο Κόξε ηεο ζεο. 

ιύηξσζαη νπλ πάζεο αλάγθεο θαη θηλδύλνπ, 

θαη ρείξα βνεζείαο, ηάρηζηα όξεμνλ. 

Σέηξσκαη ησ πόζσ ζνπ Μαξηάκ, 

θιέγεη κε ν έξσο θαζνξάλ ζνπ ηεο ηεξάο, 

εηθόλνο Παξζέλε ην θάιινο θαη ηελ δόμαλ, 

θαη θόξνλ νπ ιακβάλσ ηνπ κεγαιύλεηλ ζε. 

Υαίξε Παλππέξηηκε Μαξηάκ, 

ε Παξακπζία ηεο ζεο πνίκλεο θαη αξσγή, 

ε ηνλ Θεόλ Λόγνλ θξαηνύζα ελ αγθάιαηο. 

όλ δίδνπ ζνηο ηθέηαηο ζεκλή επτιαηνλ. 

Κόξε παλαθήξαηε ε ειπίο, 

ησλ απειπηζκέλσλ θαη αληίιεςηο ησλ πηζηώλ, 
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ζώζνλ ζνπο νηθέηαο από παληνίαο βιάβεο, 

Παξζέλε Θενηόθε, Παξακπζία κνπ. 

Νπλ επαγγειίδεηαη Γαβξηήι, 

ην ραίξε θξαπγάδσλ κεηά δένπο ηε Μαξηάκ. 

ώ ηνπ μέλνπ ηξόπνπ, ελ κήηξα γαξ αρξάλησ, 

ζπλείιεπηαη ν Πιάζηεο, ζώδσλ όλ έπιαζε. 

Εώλε πνιπηίκεηε ηεο Αγλήο, 

πεγή ησλ ζαπκάησλ, θαη ραξίησλ ν ζεζαπξόο, 

ζώζνλ ηνπο ζνπο δνύινπο, από παληνίαο βιάβεο, 

σο ηεο δσήο ην ζθεύνο, ζπ πεξηδώζαζα. 

Σαο ζεπηάο εηθόλαο ζνπ ηεο κνξθήο, 

ηελ Παξακπζίαλ πξνζθπλνύκελ θαη ηαο ινηπάο, 

ηελ Αληηθσλνύζαλ, ηελ ζείαλ Δζθαγκέλελ 

θαη ηελ Παληάλαζζαλ. 

Σνπο αζπαδνκέλνπο ζνπ επιαβώο, 

ζνξόλ ησλ ιεηςάλσλ, θαη ηεινύληαο ζνπ ηελ θαηδξάλ, 

κλήκελ πεξηθξνύξεη, από πάζεο αλάγθεο, 

Δπδόθηκε ηξηζκάθαξ, αμηνζαύκαζηε. 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, 

Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε Γσδεθάο, 

νη άγηνη πάληεο κεηά ηεο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εηο ην ζσζήλαη εκάο. 

Τν ηξηζάγηνλ…                Απνιπηίθηνλ 

Ήρνο α’. Τνπ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο. 

Σελ πάλησλ ππεξηέξαλ Θενηόθνλ πκλήζσκελ, 

ηελ Παξακπζίαλ ελ ηαύηε, ηε Μνλή θαη πξνζηάηηδα. 

ππάξρεη γαξ θξνύδνο ηνηο ερζξνίο, θαη ζθέπε ζσηήξηνο εκίλ, 

δηά ηεο απηήο εηθόλνο σο βαζηιίο, ελ ζξόλσ θαζηδξπκέλε. 

Γόμα δηό ηε ζε βνπιή, δόμα ηνηο ζαπκαζίνηο ζνπ, 

δόμα ηε πξνο εκάο, Παξζέλε, ζεία πξνλνία ζνπ. 
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40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Γεύηε ηε εηθόλη αδειθνί, ηε ζαπκαηνπξγώ θαη αγία, 

ηεο Θενηόθνπ αγλήο. δεύηε λπλ πξνζπέζσκελ, δάθξπα ρένληεο. 

θαη ελ πόζσ θξαπγάζσκελ, ςπρήο θαη θαξδίαο. 

πάζεο πεξηζηάζεσο, εκάο απάιιαμνλ, ίλα εθ παληνίσλ θηλδύλσλ, 

πάληνηε ιπηξνύκελνη, Κόξε, ζε Παξακπζίαλ νλνκάδσκελ. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ ζνπ, 

θαη ιύηξσζαη εκάο, από πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζε αλαηίζεκη, 

Μήηεξ ηνπ Θενύ. θύιαμόλ κε ππό ηελ ζθέπελ ζνπ. 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, 

Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν Θεόο, 

ειέεζνλ εκάο. 

 

 


