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25 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ  ΔΙ 

ΣΟΝ  ΔΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΔΡΑ ΗΜΩΝ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ 

ΣΟΝ ΘΔΟΛΟΓΟΝ  ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟΝ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΩ  
Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ  

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 Ο ςαικόο 142:  

 Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ, … 

 

Θεόο Κύξηνο θαη επέθαλελ εκίλ˙ επινγεκέλνο ν εξρόκελνο ελ 

νλόκαηη Κπξίνπ (ηξηο). 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Ωο Ηεξάξρεο θαη ζνθόο ζεεγόξνο, πξνο ηνλ σηήξα παξξεζίαλ 

κεγίζηελ, πεπινπηεθώο Γξεγόξηε παηήξ εκώλ, πξέζβεπε εθάζηνηε, 

από πάζεο αλάγθεο, θαη παληνίσλ ζιίςεσλ, θαη δεηλώλ λνζεκάησλ, 

απνιπηξνύζζαη πάληαο ηνπο πηζηώο, ησ ηεξώ ζνπ ιεηςάλσ 

πξνζηξέρνληαο.  

Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζνκελ πνηέ, Θενηόθε, ηαο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη 

αλάμηνη˙ εηκή γαξ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο εκάο εξξύζαην, εθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Σίο δε δηεθύιαμελ έσο λπλ ειεπζέξνπο; νπθ 

απνζηώκελ Γέζπνηλα εθ ζνπ˙ ζνπο γαο δνύινπο ζώδεηο αεί εθ 

παληνίσλ δεηλώλ. 

Ο ςαικόο Ν’  

Διέεζόλ κε ν Θεόο … 

Ο θαλώλ νπ ε αθξνζηηρίο: 

«αηο Γξεγόξηε ιηηαίο κε ζώδε. Γεξαζίκνπ». 

Ωδή α’. Ήρνο πι. δ’. Τγξάλ δηνδεύζαο. 

νθίαο εθθάλησξ ηεο ζετθήο Γξεγόξηε Πάηεξ, ζνθηζηείαο ηνπ 

πνλεξνύ, θαη πάζεο εθιύηξσζε καλίαο, ηνπο επιαβώο πξνζηόληαο ηε 

ζθέπε ζνπ. 
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Αθνίκεηνλ ζρνύζά ζε αξσγόλ, Καξβάιεο ε θώκε, εγθαπράηαη ηε 

ζε ζνξώ˙ ήλ ζώδε Γξεγόξηε πακκάθαξ, εθ πνιπηξόπσλ θηλδύλσλ 

θαη ζιίςεσλ. 

 

Ηιέσ ζν όκκαηη επκελώο, επίβιεςνλ Πάηεξ, επί πάληαο ηνπο 

επιαβώο, ηε ζεία ζνξώ ζνπ πξνζηόληαο, θαη πάζηλ δίδνπ εκίλ ηα 

αηηήκαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

αξθόο κνπ ηαο λόζνπο θαη ηεο ςπρήο, ζεξάπεπζνλ Κόξε, ηε ζεξκή 

ζνπ επηζθνπή, θαη δίδνπ ηζρύλ κνη ηνπ βαδίδεηλ, Παξζελνκήηνξ 

νδόλ ηελ ζσηήξηνλ. 

 

Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Γξεγνξείλ ελ ηνηο ηξίβνηο, ησλ εληνιώλ Άγηε, θα θαιώο αλύηεηλ ηνλ 

βίνλ, θόβσ ησ θξείηηνλη, εκάο ελίζρπζνλ, ηνπο ζε πξνζηάηελ 

πινπηνύληαο, θαη κεζίηελ κέγηζηνλ, πξνο ηνλ Φηιάλζξσπνλ.  

 

Ρσζηηθή ζνπ πξεζβεία ηελ ησλ παζώλ ίαζηλ, θαη ησλ πεηξαζκώλ 

Θενιόγε, ηελ απνιύηξσζηλ, δίδνπ εθάζηνηε, ηνηο πξνζηνύζηλ ελ 

πίζηεη, άγηε Γξεγόξηε, ησ ζείσ ζθήλεη ζνπ. 

 

Ζ αγία ζνξόο ζνπ, σο ζεζαπξόο άγηνο, πξόθεηηαη Γξεγόξηε Πάηεξ, 

θαζαγηάδνπζα, Αγίσ Πλεύκαηη, ηνπο ελ Καξβάιε νηθνύληαο, άπαζηλ 

θεξύηηνληαο, ηελ ζείαλ ράξηλ ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

Γελλεζείο απνξξήησο, ν ηνπ παληόο αίηηνο, εθ ησλ ζσλ αρξάλησλ 

αηκάησλ, δη’ αγαζόηεηα, θόζκνλ δηέζσζε, θαη ζσηεξίαο ζε πύιελ, 

Θενηόθε, έδεημελ˙ όζελ πκλνύκελ ζε.  

 

Γηάζσζνλ Αξρηεξέα Γξεγόξηε Θενιόγε, πάζεο βιάβεο θαη 

πεηξαζκώλ ηε θαη ζιίςεσλ, ηνπο θαηαθεύγνληαο Πάηεξ ηε ζε 

πξεζβεία.  

 



[163] 
 

Δπίβιεςνλ ελ επκελεία παλύκλεηε Θενηόθε επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο.  

 

Αίηεζηο θαη ην θάζηζκα.Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηεο ζεξκόο, θαη πξέζβπο πξνο ηνλ Κύξηνλ, ππάξρσλ εκώλ, 

Γξεγόξηε πνιύζνθε, δηα παληόο ηθέηεπε, ησλ ελ βίσ δεηλώλ 

πεξηζηάζεσλ, θαη επεξείαο πάζεο ηνπ ερζξνύ, αηξώηνπο εκάο 

δηαθπιάηηεζζαη. 

 

Ωδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Ο λαόο ζνπ Γξεγόξηε, σο ιηκήλ αρείκαζηνο πάζηλ πξόθεηηαη, σο 

πξνζηξέρνληαο ξπόκεζα, ησλ ηξηθπκηώλ ηνπ βίνπ πάληνηε. 

 

Ρώζηλ δίδνπ θαη ίαζηλ, ηελ θαηά ςπρήλ θαη ζώκα Γξεγόξηε, θαη 

πηαηζκάησλ ηελ ζπγρώξεζηλ, ηνηο ελ ηε ζε πξεζβεία Πάηεξ 

ζπεύδνπζη. 

 

Ηιαζηήξηνλ δείθλπηαη, ηε επηζθηάζεη ηεο ζείαο ράξηηνο, ε ζνξόο ε 

ηνπ ιεηςάλνπ ζνπ, πάζηλ Πάηεξ λέκνπζα ηα θξείηηνλα.  

 

Θενηνθίνλ. 

Δθ γαζηξόο ζνπ αλέηεηιε, ηεο δηθαηνζύλεο Κόξε ν Ήιηνο, νπ αη 

αίγιαη θαηαιάκπξπλνλ, ηελ εζθνηηζκέλελ κνπ δηάλνηαλ.  

 

Ωδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Λύηξσζαη εκάο, Θενιόγε ηεξώηαηε, ησλ ελ βίσ ραιεπώλ 

δπζρεξεηώλ, θαη εηξήλελ εκίλ δίδνπ θαη νκόλνηαλ.  

 

Ίδε ζπκπαζώο, ηνπο ησ ζείσ Πάηεξ νίθσ ζνπ, θαηαθεύγνληαο 

Γξεγόξηε ζνθέ, θαη παξάζρνπ ηνύηνηο πάζηλ ηα αηηήκαηα.  

 

Σαύηελ ηελ πηζηώο πξνζθεηκέλελ θώκελ Άγηε, ηε ζεξκή ζνπ 

αληηιήςεη θαη ζεξκή, επεπιόγεη ανξάησ επηζθέςεη ζνπ.  

Θενηνθίνλ. 
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Άρξαληε Αγλή, Θενηόθε Αεηπάξζελε, πξνζηαζία ησλ πηζηώλ 

Υξηζηηαλώλ, κε ειιείπεο πξνζηαηεύεηλ εκώλ πάληνηε.  

 

Ωδή ζη’. Σελ δέεζηλ. 

Ηζρύλ κελ, θαηά παζώλ νιεζξίσλ, θαη δεηλώλ επηλνηώλ ηνπ Βειίαξ, 

δίδνπ εκίλ σ Γξεγόξηε Πάηεξ, εηξεληθήλ δε δσήλ θαη αλώιεζξνλ, 

πεπιεξσκέλελ αγαζώλ, ηνηο πινπηνύζηλ πξνζηάηηλ ζε κέγηζηνλ.  

 

σκάησλ, ηαο ραιεπάο αζζελείαο, ηε ζεξκή ζνπ πξνο Θεόλ ηθεζία, 

θαη ησλ ςπρώλ ηαο νδύλαο θαη πόλνπο, παύζνλ Γξεγόξηε Πάηεξ 

δεόκεζα, ησλ πξνζηόλησλ επιαβώο, ησ ζεπηώ θαη αγίσ ιεηςάλσ 

ζνπ.  

 

Με παύζε, σο ζπκπαζήο Θενιόγε, εθνξώλ θαη επινγώλ θαζ’ 

εθάζηελ, απ’ νπξαλνύ λνεξά επηζθέςεη, θαη θπβεξλώλ ηελ δσήλ 

απηώλ άγηε, επιαβώο, αλπκλνύλησλ ηα ζα πξνηεξήκαηα.  

 

Θενηνθίνλ. 

Δθ ζάινπ, ακαξηηώλ θαη θηλδύλσλ, πξνο ιηκέλα κεηαλνίαο αγίαο, θαη 

πξνο γαιήλελ Αγλή ζσηεξίαο, ηνλ ρεηκαδόκελνλ δνύινλ ζνπ ίζπλνλ, 

Θενγελλήηνξ Μαξηάκ, πξνζηαζία εκώλ θαη βνήζεηα.  

 

Γηάζσζνλ Αξρηεξέα Γξεγόξηε Θενιόγε, πάζεο βιάβεο θαη 

πεηξαζκώλ ηε θαη ζιίςεσλ, ηνπο θαηαθεύγνληαο Πάηεξ ηε ζε 

πξεζβεία.  

 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο επ’ εζράησλ ησλ 

εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ.  

 

ην θνληάθηνλ. Ήρνο β’. Σαηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Ωο Θενιόγνο θαη κέγαο δηδάζθαινο, ηεο Δθθιεζίαο Γξεγόξηε 

πάλζνθε, κεγάισλ θηλδύλσλ θαη ζιίςεσλ, ηε ζε κεγίζηε πξεζβεία 

δηάζσδε, εκάο ηνπο ελ πίζηεη ηηκώληαο ζε.  

Πξνθείκελνλ.  
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Σν ζηόκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαη ε κειέηε ηεο θαξδίαο κνπ 

ζύλεζηλ.ηίρ. Αθνύζαηε ηαύηα πάληα ηα έζλε… 

Δπαγγέιηνλ.  

Δθ ηνπ θαηά Ησάλ. η’ 9-16 

           Δίπελ ν Κύξηνο˙ εγώ εηκί ε ζύξα˙ δη’ εκνύ εάλ ηηο εηζέιζε, 

ζσζήζεηαη, θαη εηζειεύζεηαη θαη εμειεύζεηαη, θαη λνκήλ επξήζεη. Ο 

θιέπηεο νπθ έξρεηαη εη κε ίλα θιέςε θαη ζύζε θαη απνιέζε˙ εγώ 

ήιζνλ ίλα δσήλ έρσζη θαη πεξηζζόλ έρσζηλ. Δγώ εηκί ν πνηκήλ ν 

θαιόο. Ο πνηκήλ ν θαιόο ηελ ςπρήλ απηνύ ηίζεζηλ ππέξ ησλ 

πξνβάησλ. Ο κηζζσηόο δε θαη νπθ ώλ πνηκήλ, νπ νπθ εηζί ηα 

πξόβαηα ίδηα, ζεσξεί ηνλ ιύθνλ εξρόκελνλ θαη αθίεζη ηα πξόβαηα 

θαη θεύγεη˙ θαη ν ιύθνο αξπάδεη απηά θαη ζθνξπίδεη ηα πξόβαηα. Ο 

δε κηζζσηόο θεύγεη, όηη κηζζσηόο εζηί θαη νπ κέιεη απηώ πεξί ησλ 

πξνβάησλ. Δγώ εηκί ν πνηκήλ ν θαιόο, θαη γηλώζθσ ηα εκά θαη 

γηλώζθνκαη ππό ησλ εκώλ. Καζώο γηλώζθεη κε ν παηήξ θαγώ 

γηλώζθσ ηνλ παηέξα, θαη ηελ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ππέξ ησλ πξνβάησλ. 

Καη άιια πξόβαηα έρσ, ά νπθ έζηηλ εθ ηεο απιήο ηαύηεο˙ θαθείλα 

κε δεη αγαγείλ, θαη ηεο θσλήο κνπ αθνύζνπζη, θαη γελήζεηαη κία 

πνίκλε, εηο πνηκήλ.  

Γόμα… Σαηο ηνπ Ηεξάξρνπ πξεζβείαηο ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε 

ησλ εκώλ εγθιεκάησλ. 

Καη λπλ…Σαηο ηεο Θενηόθνπ πξεζβείαηο ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα 

πιήζε ησλ εκώλ εγθιεκάησλ.  

Πξνζόκνηνλ. 

Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη. 

ηίρ. Διέεζόλ κε ν  Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ… 

Γιώζζαλ ζενξξήκνλα, πεπινπηεθώο Ηεξάξρα, επηπλνία θξείηηνλη, 

Θενιόγνο έλζενο ερξεκάηηζαο. ζελ λπλ άγηε, σο κεγίζηελ έρσλ, 

παξξεζίαλ πξνο ηνλ Κύξηνλ, εκάο απάιιαηε, πάζεο δπζρεξείαο θαη 

ζιίςεσο, θαη πόλσλ θαη θαθώζεσλ, θαη νδπλεξώλ πεξηζηάζεσλ, 

πάζαλ εππξαγίαλ παξέρσλ θαη ραξάλ ηελ αιεζή, θαη πνιηηείαλ 

αθίβδεινλ, πάλζνθε Γξεγόξηε.  

 

Ωδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

σηεξίαλ εμαίηεη, θαη παζώλ ζεξαπείαλ ςπρήο θαη ζώκαηνο, εηξήλελ 

ελ ησ βίσ, θαη άθεζηλ πηαηζκάησλ, Θενιόγε Γξεγόξηε, ηνηο 

πξνζηνύζηλ πηζηώο, ησ ηεξώ λαώ ζνπ. 
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Ωο πξνζηάηελ ζε ζείνλ, αληηιήπηνξα κέγαλ θαη γέξαο έλζενλ, 

Καξβάιε καθαξίδεη, Γξεγόξηε, πακκάθαξ, ελ πεξίεπε πάληνηε, εμ 

επεξείαο ερζξώλ, θαη πάζεο αζζελείαο.  

 

Εεισηάο ζείσλ έξγσλ, σο δσήο ελαξέηνπ κέγαο δηδάζθαινο, 

αλάδεημνλ πακκάθαξ, εκάο ηνπο ζνπο ηθέηαο, θαη απέρεηλ ελίζρπζνλ, 

εμ αθαζάξησλ παζώλ, θαη πάζεο ακαξηίαο.  

 

Θενηνθίνλ. 

Δθ δσήο αθαζάξηνπ, θαη πηθξάο ζπλεζείαο˙ Κόξε κε ιύηξσζαη, θαη 

δίδνπ ηε ςπρή κνπ ηνλ θόβνλ ηνπ Κπξίνπ, όπσο δήζσ Θεόλπκθε, ελ 

κεηαλνία ζεξκή, ησ ηέιεη θαλ ηνπ βίνπ. 

 

Ωδή ε’. Σνλ Βαζηιέα. 

Γέξαο ζε  Πάηεξ, θώκε Καξβάιεο θαηέρεη˙ έλζελ γάλπηαη ησ ζείσ 

ιεηςάλσ, θαη ηελ ζελ θεξύηηεη βνήζεηαλ θαη ράξηλ. 

 

Δθ ησλ ζθαλδάισλ, ησλ ελ βίσ αηξώηνπο εκάο θύιαηηε Γξεγόξηε 

ηξηζκάθαξ, θαη πηαηζκάησλ ιύζηλ, εκίλ εμαίηεη Πάηεξ.  

 

Ράβδσ αγία, ησλ πξεζβεηώλ ζνπ ζεόθξνλ, θαζνδήγεζνλ πξνο 

ηξίβνλ ζσηεξίαο, ηνπο πκλνινγνύληαο, σο ζείνλ ζε πνηκέλα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Αλεξκελεύησο, ηνλ Εσνδόηελ ηεθνύζα Κόξε ζώζνλ πινπζία ράξηηί 

ζνπ, ηελ λελεθξσκέλελ, ςπρήλ κνπ ακαξηίαηο.  

 

 

Ωδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

νθία ησλ ζσλ ιόγσλ, ζόθηζνλ ηνλ λνπλ κνπ, ίλα ζνθώο ηνπ 

ερζξνύ ηα ζνθίζκαηα, Πάηεξ παξέιζσ θαη δόμεο ηύρσ ηεο 

θξείηηνλνο.  
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Ηιύνο ακαξηίαο, θαη ζηελνρσξίαο, θαη αξξσζηίαο απάζεο θαη 

ζιίςεσο, εκάο αηξώηνπο δηάζσδε Πάηεξ ζηε.  

 

Μνλάο ηαο νπξαλίνπο, λπλ πεξηπνιεύσλ, ηνπο ησ αγίσ λαώ ζνπ 

πξνζηξέρνληαο, αεί επιόγεη Γξεγόξηε πακκαθάξηζηε.  

 

Ο κέγαο Ηεξάξρεο, Γξεγόξηε Πάηεξ, δίδνπ θακνί ησ αρξείσ ηθέηε 

ζνπ, θσο νπξαλόζελ θαη ράξηλ θαη ζείνλ έιενο.  

 

Θενηνθίνλ. 

Τκλνύκελ Θενηόθε, ηα ζα κεγαιεία˙ όηη Θεόλ κεηά ζώκαηνο 

ηέμαζα, ηελ επινγίαλ πεγάδεηο ηνηο ζε δνμάδνπζη.  

 

Άμηνλ εζηίλ σο αιεζώο …. 

 

Υαίξνηο ν νπξάληνο ζείνο λνπο, θαη ζενινγίαο, ζεεγόξνο 

κπζηαγσγόο˙ ραίξνηο Παξαθιήηνπ, ην όξγαλνλ ην κέγα, Γξεγόξηε 

πακκάθαξ αμηνζαύκαζηε.  

 

Σελ ζνθίαλ Πάηεξ από ςπρήο, ζεξκώο αγαπήζαο, επηεξώζεο πξνο 

νπξαλόλ, θαη ησλ απνξξήησλ, ηελ κύεζηλ εδέμσ, σο αξεηώλ 

δνρείνλ, ζείε Γξεγόξηε.  

 

Υαίξνηο, ησλ Παηέξσλ ε θαιινλή, θαη ηεο εθθιεζίαο Ηεξάξρεο 

ζενεηδήο˙ ραίξνηο επζεβείαο ν ξήησξ ν ππξίπλνπο, θαη ηεο Σξηάδνο 

κύζηεο, Πάηεξ Γξεγόξηε.  

 

Πάληαο ηνπο πξνζηξέρνληαο επιαβώο, ησ ζεπηώ λαώ ζνπ, ξύνπ 

πάζεο επηθνξάο, θαη ελ ησ βίσ δεηλώλ πεηξαηεξίσλ, ηε ζε ζεξκή 

πξεζβεία Πάηεξ Γξεγόξηε.  

 

θέπε σο κεξίδα ζνπ εθιεθηήλ, ηαύηελ ζνπ ηελ θώκελ, από πάζεο 

επηβνπιήο θαη ηνηο πξνζθνηηώζηλ, ησ ηεξώ λαώ ζνπ Γξεγόξηε 

παξάζρνπ, ηελ επινγίαλ ζνπ.  
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Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, … 

 

Σν ηξηζάγηνλ. Παλαγία Σξηάο, Πάηεξ εκώλ.  

 

Σν απνιπηίθηνλ ηνπ Αγίνπ. 

Ο πνηκεληθόο απιόο ηεο ζενινγίαο ζνπ, ηαο ησλ ξεηόξσλ ελίθεζε 

ζάιπηγγαο˙ σο γαξ ηα βάζε ηνπ πλεύκαηνο εθδεηήζαληη, θαη ηα 

θάιιε ηνπ θζέγκαηνο πξνζεηέζε ζνη. Αιιά πξέζβεπε Υξηζηώ ησ 

Θεώ, πάηεξ Γξεγόξηε, ζσζήλαη ηαο ςπράο εκώλ.  

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Πάληαο ηνπο πξνζηξέρνληαο πηζηώο, Πάηεξ ηε αγία ζνξώ ζνπ θαη 

εμαηηνύληαο ζεξκώο, άγηε, Γξεγόξηε, ηελ ζελ βνήζεηαλ, πάζεο ξύζαη 

θαθώζεσο, θαη αζζελεκάησλ, θαη πνηθίισλ ζιίςεσλ, θαη 

πεξηζηάζεσλ, όπσο σο ζεξκόλ εκώλ ξύζηελ, θαη πξνο ηνλ Υξηζηόλ 

ζε κεζίηελ, κέιπσκελ αεί θαη καθαξίδσκελ.  

 

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, θύιαμνλ 

εκάο ππό ηελ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 




