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2 Φεβξνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ 

Θενκεηνξηθήλ Αγίαλ Εηθόλα ηεο Υπαπαληήο 

θαινύκελεο ελ θαιακαηο 
 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
 

Χαικόο ξκβ΄ (142).  

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Καί εὐζύο ηό· Θεόο Κύξηνο,(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 
 

           Τξνπάξηνλ. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ.  

 

Τήλ ραξηηφβξπηνλ πηζηνί ηῆο Παξζέλνπ, ζείαλ Δἰθφλα 

πξνζθπλνῦληεο ἐλ πίζηεη, ραξκνληθῶο ὑκλήζσκελ βνῶληεο αὐηῇ· 

ραίξνηο ὁ ἀέλανο πνηακφο ηῶλ ζαπκάησλ, πίζηεη ηνχο 

πξνζηξέρνληαο, ἅπαληαο θαηαξδεχσλ, ηήλ πξνζηαζίαλ ἔρνηκελ ηήλ 

ζήλ, ζιίςεζη πάζαηο, Δἰθψλ ζαπκαηφβξπηε.  

 

                                        Δόμα… Καί λῦλ…  
Οὐ ζησπήζσκέλ πνηε…. 

Χαικόο λ΄(50).  
 

ιεεζφλ κε ὁ Θεφο θαηά ηφ κέγα ἔιεφο ζνπ,… 

 

Ὠδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Σηίρνο Ὑπεξαγία Θενηόθε, ζῶζνλ ἡκᾶο.  

                      Ὁ Εἱξκόο. Ἁξκαηειάηελ Φαξαώ.  
Ἀπφ ρεηιέσλ ξππαξῶλ ἐθχκληνλ, δέμαη λῦλ κφλε Ἁγλή, ὡο πξίλ ὁ 

Υἱφο ζνπ, ὁ Θεφο θαί πιάζηεο κνπ, ηῆο ρήξαο θαηεδέμαην ηά ιεπηά, 

θαί ηήλ ιχζηλ ηῶλ ὀθιεκάησλ παξάζρνπ κνη, ἵλα θαηά ρξένο 

γεξαίξσ ζε.  

 

Γεῦξν ςπρή κνπ ηαπεηλή θαί βφεζνλ, ηῇ Θενκήηνξη, ρξηζηηαλῶλ 

ζθέπε, κή ἐγθαηαιείπῃο κε, ἀληηιαβνῦ θαί ζῶζφλ κε, θαί ηῆο 

αἰσληδνχζεο θνιάζεσο ἐιεπζέξσζνλ, ἡ ηῶλ ἀλειπίζησλ ἀληίιεςηο.  
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Ὁ ζφο ιαφο ἐπί ηφ ζφλ θαηέθπγελ, ἐθηχπσκα ἱεξφλ, θαί εὐιαβῶο 

ηνῦην, πξνζθπλεῖ δεφκελνο, κή νὖλ παξίδῃο Ἄρξαληε, ηάο αὐηνῦ 

ἱθεζίαο, ηνχο ζηελαγκνχο θαί ηά δάθξπα, θαί ηνχο θνπεηνχο θαί ηά 

ηξαχκαηα.  

                                              ζενηνθηνλ 

Δὐινγεκέλε ἡ Θεφλ θπήζαζα, ηνῦηνλ δπζψπεη ἀεί, ὑπέξ ηῶλ ζῶλ 

δνχισλ, ηῶλ δεηλά θαί νἴθηηζηα, παζρφλησλ Παλακψκεηε, ἐμ ἰδίσλ 

πηαηζκάησλ, ηῇ ὑπεξθψηῳ Δἰθφλη ζνπ, πίζηεη πξνζηξερφλησλ 

Παλάρξαληε.  

 

                              Ὠδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο.  
Καιακαηίσλ ηήλ δάιελ, θαί ηά θξηθηά θχκαηα, ηά ἐπαπεηινῦληα 

ζνῖο δνχινηο, ἄξδελ ηφλ ὄιεζξνλ, ηξέςνλ Παλχκλεηε, εἰο βαζπηάηελ 

γαιήλελ, ηῷ ἀκάρῳ ζζέλεη ζνπ, ὡο ηαχηεο πξφκαρνο.  

 

Τνχο ἐλ ηῇ δέ ηῇ πφιεη, ηῇ ζῇ ἁγλή Γέζπνηλα, πάζεο ἐπεξείαο ηνῦ 

βίνπ θαί πεξηζηάζεσο, ηήξεη ἀπήκνλαο, ἀιιά θαί ηαχηελ ζπληήξεη, 

ζῇ δπλάκεη ἄηξσηνλ, ὦ Παλακψκεηε.  

 

Οὐθ ἰζρχεη Παξζέλε, ηφ ἀραλέο πέιαγνο, ηῶλ ζῶλ ζαπκαζίσλ θαί 

μέλσλ, γιῶζζα ἡ βξφηεηνο, ἐθδηεγήζαζζαη, ἅ θαζεθάζηελ δεηθλχεηο, 

ηνῖο πηζηῶο πξνζηξέρνπζη ζείᾳ Δἰθφλη ζνπ.  

 

                                             ζενηνθηνλ 
Τῶλ δαηκφλσλ ἐθφδνπο, θαί ηάο πηθξάο Γέζπνηλα, θαί πνιπρξνλίνπο 

ζῶλ δνχισλ, λφζνπο ἀπέιαζνλ, ἵλα δνμάδσκελ, ἀλεπθεκνῦληεο ζε 

πφζῳ, ἥλ Ἀγγέισλ ἄυινη γιῶζζαη γεξαίξνπζη.  

 

Γηάζσζνλ…. 

πίβιεςνλ….. 

                                             Ἦρνο β΄.  
Πξεζβεία ζεξκή, θαί ηεῖρνο ἀπξνζκάρεηνλ, ἐιένπο πεγή, ηνῦ 

θφζκνπ θαηαθχγηνλ, ἐθηελῶο βνῶκέλ ζνη· Θενηφθε Γέζπνηλα, 

πξφθζαζνλ, θαί ἐθ θηλδχλσλ ιχηξσζαη ἡκᾶο, ἡ κφλε ηαρέσο 

πξνζηαηεχνπζα.  

                               Ὠδή δ΄. Σύ κνπ ἰζρύο.  
Σηῆζνλ Ἁγλή, ηφλ πνιπηάξαρνλ θιχδσλα, θαί ηφλ ζάινλ ηφλ 

ἐπεγεηξφκελνλ, θαηά ηῆο ζῆο, πνίκλεο ηῆο νἰθηξᾶο, θαί ἀζιίσο 

ηαχηελ θαηαβπζίδνληα ἅπαζαλ, βπζῷ ηῆο ἀπσιείαο, παγθξαηεῖ ζνπ 

δπλάκεη, ηῆο ζῆο ράξηηνο κφλε Παλχκλεηε.  
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Τίο ἐμεηπεῖλ, ὦ ὑπεξέλδνμε Γέζπνηλα, ἐμηζρχεη ηάο ηεξαηνπξγίαο 

ζνπ, ηάο ὑεηφλ, πφληνλ ηε αὐηφλ, ζηαγφλαο θαί ςάκκνλ, 

ὑπεξβαηλνχζαο ηξαλψηαηα, ὡο Μήηεξ γάξ Ὑςίζηνπ, ηφ ζζέλνο 

θεθηεκέλε, πάληα πξάηηεηο ἐλ κφλῳ ηφ βνχιεζζαη.  

 

Τά πνλεξά, Κφξε Παλάρξαληε πλεχκαηα, ηνχο ζνχο δνχινπο 

θαηαδπλαζηεχνληα, θαί ἀθεηδῶο ζιίβνληα αὐηνχο, ἀπέιαζνλ ηάρνο, 

ἀιιά θαί θίλδπλνλ ἅπαληα, θαί λφζνπο ἀληάηνπο, ἐθδίσμνλ ζῶλ 

δνχισλ, ἵλα ζε θαηά ρξένο δνμάδσκελ.  

                                       

                                            ζενηνθηνλ 

Σχ κνπ ἰζρχο, ζχ κνπ θαί δχλακηο Γέζπνηλα, ἐθβνᾷ ζνη ὁ 

ηαιαηπσξνχκελνο, ὑπφ δεηλῆο λφζνπ ηιεπαζῶο, θαί ηῇ ζνί Δἰθφλη, 

πξνζπίπηεη ἐπηθαινχκελνο, ζεξάπεπζφλ κε Κφξε, παληαρνῦ θαί 

θεξχμσ, ηήλ ὀμεῖάλ ζνπ Ἄρξαληε δχλακηλ.  

 

                           Ὠδήλ ε΄. Ἵλα ηί κε ἀπώζσ.  
Σηελαγκνί ηῶλ ζῶλ δνχισλ, ζξῆλνί ηε θαί δάθξπα λῦλ 

ἐπιεζχλζεζαλ, αἱ γάξ ἀλνκίαη θεθαιάο ηάο αὐηῶλ ὑπεξήξαλην, ἄμηα 

γνῦλ ὄλησο, ὧλ πεξ εἰξγάζνλην ἀθξφλσο, ηά ἐπίρεηξα ἤδε 

θνκίδνληαη.  

 

Τήλ ὀξγήλ ηνῦ Υἱνῦ ζνπ, θαί ηήλ ἀγαλάθηεζηλ Παξζέλε πξφθζαζνλ, 

ἐμηιενπκέλε, κεηξηθαῖο ζνπ πξεζβείαηο Μεηξφζεε, ἵλα κή εἰο ηέινο, 

ἡκᾶο ἀζιίσο ἐμαιείςῃ, ηνχο ηηκῶληαο Δἰθφλα ζήλ πάληηκνλ.  

 

Ννζειείαο θαί πάζε, ραιεπάο παξέζεηο ηε ὦ Ὑπεξέλδνμε, θαί 

ἀξζξίηελ λφζνλ, ηήλ δνλνῦζαλ ηφλ λνῦλ θαί δηάλνηαλ, ηῶλ 

ἀλζξψπσλ Κφξε, ηῇ ζετθῇ ζνπ δπλαζηείᾳ, θαηαθνίκεζνλ ηάρνο 

δεφκεζα.  

                                            ζενηνθηνλ 

Πεηξαζκῶλ θαί θηλδχλσλ, θαί δεηλῶλ θαθψζεσλ Κφξε ηνχο δνχινπο 

ζνπ, ηνχο πηζηῶο ηηκῶληαο, θαί ηήλ ζήλ πξνζθπλνῦληαο 

παλζέβαζηνλ, Πάλαγλε Δἰθφλα, δεῖμνλ Παξζέλε ἀλσηέξνπο, θαί 

πεξίζσδε κφλε Παλάρξαληε.  

 

                                  Ὠδή ο΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ.  

Τῷ ζείῳ ζνπ λῦλ λαῷ πξνζηξέρνκελ, νἱ παληνίαηο ζπλερφκελνη 

λφζνηο, πίζηεη ζεξκῇ ηήλ Δἰθφλα ζνπ Κφξε, ηήλ ζαπκαηφβξπηνλ 

θαηαζπαδφκελνη, θαί πάλησλ δή ηῶλ δπζρεξῶλ, ζᾶηηνλ ιχζηλ Ἁγλή 
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θνκηδφκεζα.  

 

Δἰθφλα ζνπ ηήλ ζεπηήλ Ὑπέξαγλε, πξνζθπλνῦληαο εὐιαβῶο ηνχο 

ζνχο δνχινπο, ξῦζαη δεηλῶλ θαί παληνίσλ θηλδχλσλ, θαί ἐμ ἐρζξῶλ 

ἀνξάησλ Παλχκλεηε, θαί ὁξσκέλσλ ηῶλ δεηλῶο, πνιεκνχλησλ ἡκᾶο 

Παλακψκεηε.  

 

Σπλάρζεηε Μεζζελίαο ζξέκκαηα, θαί πξνζπέζαηε ἐμ ὅιεο θαξδίαο, 

ηῇ θσηαπγεῖ ηῆο Παλάγλνπ Δἰθφλη, πεξηπαζῶο ἐμαηηνῦληεο ηά 

πξφζθνξα, θαί ηεχμεζζαη ὡο ἀιεζῶο, παξ' αὐηῆο ηά αἰηήκαηα 

ραίξνληεο.  

 

                                               ζενηνθηνλ 

Σηεξίδεη κέλ ηάο θαξδίαο ἀλζξψπσλ, θπζηθῶο ὁ αἰζζεηφο ἄξηνο 

Κφξε, ρξηζηηαλῶλ ηάο ςπράο δέ θξαηχλεη, ηφ ζφλ ἀδφκελνλ ἅγηνλ 

ὄλνκα, ἐληεῦζελ θαί ραξκνληθῶο, πᾶζα γιῶζζα ηφ Φαῖξε θξαπγάδεη 

ζνη.  

 

Γηάζσζνλ, ἀπφ θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ Θενηφθε, ὅηη πάληεο 

κεηά Θεφλ εἰο ζέ θαηαθεχγνκελ, ὡο ἄῤῥεθηνλ ηεῖρνο θαί 

πξνζηαζίαλ.  

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιφγνπ ηφλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο, ἐπ' ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζψπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παῤῥεζίαλ.  

 

                              Τό Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄  
Πξνζηαζία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ ἀθαηαίζρπληε, κεζηηεία πξφο ηφλ 

Πνηεηήλ ἀκεηάζεηε, κή παξίδῃο ἁκαξησιφλ δεήζεσλ θσλάο· ἀιιά 

πξφθζαζνλ, ὡο ἀγαζή, εἰο ηήλ βνήζεηαλ ἡκῶλ, ηῶλ πηζηῶο 

θξαπγαδφληψλ ζνη· ηάρπλνλ εἰο πξεζβείαλ, θαί ζπεῦζνλ εἰο ἱθεζίαλ, 

ἡ πξνζηαηεχνπζα ἀεί, Θενηφθε ηῶλ ηηκψληψλ ζε.  

 

 

Μλεζζήζνκαη ηνῦ ὀλόκαηόο ζνπ ἐλ πάζῃ γελεᾷ θαί γελεᾷ.  

Σηίρ. Ἄθνπζνλ, Θχγαηεξ, θαί ἴδε, θαί θιὶλνλ ηφ νὖο ζνπ, θαί 

ἐπηιάζνπ ηνῦ ιανῦ ζνπ, θαί ηνῦ νἴθνπ ηνῦ παηξφο ζνπ θαί 

ἐπηζπκήζεη ὁ Βαζηιεχο ηνῦ θάιινπο ζνπ.  

 

Ὁ Ἱεξεύο:  
(Λνπθ. Α΄39-49. 56).  

λ ηαῖο ἡκέξαηο ἐθείλαηο, ἀλαζηᾶζα Μαξηάκ, ἐπνξεχζε εἰο ηήλ 
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ὀξεηλήλ κεηά ζπνπδῆο, εἰο πφιηλ Ἰνχδα· θαί εἰζῆιζελ εἰο ηφλ νἶθνλ 

Εαραξίνπ, θαί ἠζπάζαην ηήλ ιηζάβεη. Καί ἐγέλεην, ὡο ἤθνπζελ ἡ 

ιηζάβεη ηφλ ἀζπαζκφλ ηῆο Μαξίαο, ἐζθίξηεζε ηφ βξέθνο ἐλ ηῇ 

θνηιίᾳ αὐηῆο· θαί ἐπιήζζε Πλεχκαηνο Ἁγίνπ ἡ ιηζάβεη, θαί 

ἀλεθψλεζε θσλῇ κεγάιῃ, θαί εἶπελ· Δὐινγεκέλε ζχ ἐλ γπλαημί θαί 

εὐινγεκέλνο ὁ θαξπφο ηῆο θνηιίαο ζνπ. Καί πφζελ κνη ηνῦην, ἵλα 

ἔιζῃ ἡ κήηεξ ηνῦ Κπξίνπ κνπ πξφο κε; Ἰδνχ γάξ, ὡο ἐγέλεην ἡ 

θσλή ηνῦ ἀζπαζκνῦ ζνπ εἰο ηά ὦηά κνπ, ἐζθίξηεζε ηφ βξέθνο ἐλ 

ἀγαιιηάζεη ἐλ ηῇ θνηιίᾳ κνπ. Καί καθαξία ἡ πηζηεχζαζα, ὅηη ἔζηαη 

ηειείσζηο ηνῖο ιειαιεκέλνηο αὐηῇ παξά Κπξίνπ. Καί εἶπε Μαξηάκ· 

Μεγαιχλεη ἡ ςπρή κνπ ηφλ Κχξηνλ, θαί ἠγαιιίαζε ηφ πλεῦκά κνπ 

ἐπί ηῷ Θεῷ ηῷ Σσηῆξί κνπ. Ὅηη ἐπέβιεςελ ἐπί ηήλ ηαπείλσζηλ ηῆο 

δνχιεο αὐηνῦ· ἰδνχ γάξ ἀπφ ηνῦ λῦλ καθαξηνῦζί κε πᾶζαη αἱ γελεαί. 

Ὅηη ἐπνίεζέ κνη κεγαιεῖα ὁ Γπλαηφο, θαί ἅγηνλ ηφ ὄλνκα αὐηνῦ. 

Ἔκεηλε δέ Μαξηάκ ζχλ αὐηῇ ὡζεί κῆλαο ηξεῖο, θαί ὑπέζηξεςελ εἰο 

ηφλ νἶθνλ αὐηῆο.  

 

Ὁ Φνξόο· Γφμα ζνη, Κχξηε, δφμα ζνη.  

 

Καί εἶηα:  

 

 

 

                     Δόμα Παηξί θαί Υἱῷ θαί Ἁγίῳ Πλεύκαηη.  
Πάηεξ, Λφγε, Πλεῦκα, Τξηάο ἡ ἐλ Μνλάδη, ἐμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ.  

                                 Καί λῦλ θαί ἀεί…  
Ταῖο ηῆο Θενηφθνπ, πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ.  

 

Σηίρ. ιέεζφλ κε ὁ Θεφο, θαηά ηφ κέγα ἔιεφο ζνπ, θαί θαηά ηφ 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἐμάιεηςνλ ηφ ἀλφκεκά κνπ.  

                          Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  

 

Μή παξίδῃο δέεζηλ, ηῶλ ἀλαμίσλ ζῶλ δνχισλ, Παλαγία Γέζπνηλα, 

ἀιιά δέμαη ηάρηζηα θαί βνήζεζνλ, ζιίςεηο γάξ πάζρνκελ, θέξεηλ νὐ 

ζζέλνκελ, ηῶλ δαηκφλσλ ηά ηνμεχκαηα, ζθέπελ νὐθ ἔρνκελ, νὐδέ 

πνῦ θπγεῖλ νἱ παλάζιηνη, πάληνζελ πνιεκνχκελνη, θαί παξακπζία 

νὐθ ἔζηη πιήλ ζνπ. Γέζπνηλα ηνῦ θφζκνπ, ἐιπίο θαί πξνζηαζία ηῶλ 

πηζηῶλ, κή παξαβιέςῃο ηήλ δέεζηλ, ηῶλ παξαθαινχλησλ ζε. 
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                                Ὠδή δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ.  
Θιίςεηο, ὀδχλαη θαί θαθψζεηο, ἤδε εὕξνζαλ ζήλ πφιηλ Θενηφθε, θαί 

πηζηῶλ ζνπ Ἁγλή, ηφ πιήξσκά βνᾷ ζνη, ξῦζαη ἡκᾶο Παλχκλεηε, ηῆο 

δεηλῆο παλσιεζξίαο.  

 

Θξαῦζνλ Παξζέλε ηῶλ ἀλφκσλ, ηά θξπάγκαηα, θαί ηάο ὁξκάο 

Κπξία, ηάο ἀηάθηνπο αὐηῶλ, ἡκᾶο δέ ηνχο ζνχο δνχινπο, εἰξήλεπζνλ 

ἀείπνηε, εἰο αἰῶλάο ζε ὑκλνῦληαο.  

 

Σθέπε Παξζέλε ηνῖο ζνῖο δνχινηο, θαί ἀληίιεςηο γελνῦ θαί ζσηεξία, 

ηνῖο ἐλ πίζηεη ηῇ ζῇ, πξνζηξέρνπζηλ Δἰθφλη, θαί πεηξαζκῶλ θαί 

ζιίςεσλ, ἐμεινῦ ἡκᾶο Κπξία.  

 

                                         ζενηνθηνλ 

Πάζε πνηθίια ππξεηνχο ηε, θαρεμίαο ηε θαί λφζνπο ἀληάηνπο, ηῇ 

ἀκάρῳ ζνπ λῦλ, θαί ζείᾳ πξνζηαζίᾳ, ζῶλ δνχισλ έμνζηξάθηζνλ, 

ὑπεξέλδνμε Κπξία.  

 

                                  Ψδή ε΄. Τόλ ἐλ ὄξεη ἁγίῳ.  
Τήλ Δἰθφλα ηήλ ζήλ θαηαπινπηνῦληεο, Θενκῆηνξ πεγήλ ζαπκάησλ 

μέλσλ, ηῷ ζῷ λαῷ πξνζηξέρνληεο ιακβάλνκελ, ζψκαηνο ηήλ ξῶζηλ, 

θαί ςπρῆο ὁκνῦ ηε, ἁγλή Παξζελνκῆηνξ.  

 

Ὡο ηπθινῖο ηε ηφ θῶο ζχ ἐδσξήζσ, θαί πεζφληαο ἐμ ὕςνπο 

ἐιπηξψζσ, θαί λῦλ ἠκῶλ θαηαχγαζνλ ηά ὄκκαηα, ηῶλ 

ἐζθνηηζκέλσλ, θαί ηῆο ἁκαξηίαο, ἀλάζηεζνλ ηνῦ ράνπο.  

 

Οἱ ἐλ λφζνηο Παξζέλε ἀληάηνηο, ἰαηῆξα ζέ ἔρνκελ ἐλ πάζαηο, ζθέπῃ 

ηῇ ζῇ δηφ λῦλ θαηαθεχγνκελ, ἴαζηλ ἀθζφλσο, Πάλαγλε παξάζρνπ, 

ἡκῖλ ηνῖο ζνῖο νἰθέηαηο.  

 

                                           ζενηνθηνλ 
Τνχο παληνίνηο δεηλνῖο ἐλνρινπκέλνπο, θαί Δἰθφλη ηῇ ζῇ 

πξνζεξρνκέλνπο, Παξζελνκῆηνξ ιχηξσζαη ηνχο δνχινπο ζνπ, 

ηξέπνπζα ἐλ ηάρεη, εἰο ραξάλ βαζεῖαλ, ηήλ ηνχησλ ἀζπκίαλ.  

 

                  Ὠδή ζ΄. Ἐμέζηε ἐπί ηνύηῳ ὁ νὐξαλόο.  
Τφ πέλζνο Καιακαηίσλ θαί θαηεθέο, εἰο ραξάλ κεηαπνίεζνλ 

Ἄρξαληε, θαί ραξκνλήλ, ὅηη ζέ πξνζηάηηλ ἐλ πεηξαζκνῖο, ιηκέλα ηε 
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παλεχδηνλ, θέθηεηαη ἐλ ζάιῳ ηῶλ ζπκθνξῶλ, ἐιπίδαο ζσηεξίαο, 

πξφο ζέ Κπξία πάζαο, ἀλαηεζεῖζα ὑπεξέλδνμε.  

 

Πνηθίιαο λνζειείαο θαί ραιεπάο, ππξεηνχο θαρεμίαο, παξέζεηο ηε, 

θαί δπζκελεῖο, ἐπεξείαο πάζαο θαί πξνζβνιάο, ζῶλ νἰθεηῶλ 

Παλχκλεηε, ἐθ πνδῶλ πνίεζνλ Ἀγαζή, ηῶλ πφζῳ πξνζηφλησλ, 

Δἰθφλη ηῇ ζεπηῇ ζνπ, θαί ζέ πηζηῶο ηηκψλησλ Πάλαγλε.  

 

Καιάκαο ὦ Μεηξάλαλδξε ηάο θιεηλάο, ἅο εἰο ζείαλ θαηνίθεζηλ 

Γέζπνηλα, ηάο ζάο ἀεί, Κφξε ᾐξεηίζσ θαί ηνχο αὐηαῖο, ζενθηιῶο 

δηάγνληαο, πάληηκνλ Δἰθφλα ζνπ θαί ζεπηήλ, ὡο ὄιβνλ θεθηεκέλνπο, 

θαί πχξγνλ ἀζθαιείαο, θηλδχλσλ ζῶδε Παλακψκεηε.  

 

                                      ζενηνθηνλ 
Παξάδνμνλ εἰξγάζσ πξᾶγκα Σεκλή, ηφλ ζφλ πιάζηελ ηεθνῦζα θαί 

Κχξηνλ, πξᾶμνλ θαί λῦλ, ἕηεξνλ ηεξάζηηνλ ἐλ ἐκνί, ἁκαξησιφλ 

θαηάθξηηνλ, νἴθηεηξνλ ἐιέεζνλ εὐκελῶο, θαί ζῶζνλ θηιαλζξψπσο, 

ὡο Μήηεξ Φηιαλζξψπνπ, θηιαλζξσπίαο ηφλ ἀλάμηνλ.  

 

Ἄμηφλ ἐζηη ὡο ἀιεζῶο… 

 

Γεῦηε ηήλ Δἰθφλα Ὑπαπαληῆο, ηῆο Φαξηηνβξχηνπ, ἀζπαζψκεζα 

εὐιαβῶο, βξχνπζαλ παληνίσλ, λφζσλ θαί πάζεο βιάβεο, ξῶζηλ 

δαςηιεζηάηελ, θαί ράξηλ ἄθζνλνλ.  

 

Σθαίξαο νὐξαλίνπο θσηαγσγεῖο, ἀρξάλησο νἰθήζεη, ηήλ ὐδξφγεηνλ 

δέ βνιαῖο, ἀξξήησλ ζαπκάησλ, αὐγάδεηο ὅζελ πίζηεη, πάληεο ζέ 

πξνζθπλνῦκελ, ὦ Μεηξνπάξζελε.  

 

Τπθινῖο ηήλ ἀλάβιεςηλ θαί θσθνῖο, ηήλ εὐεθνῒαλ, θαί ἀιάινηο 

ιχζηλ γισζζῶλ, λέκεηο Θενηφθε, πηζηῶο ζνπ δενκέλνηο, βαβαί ηῶλ 

ζῶλ ζαπκάησλ, θφξε Μεηξάλαδξε.  

 

Σέ ηήλ ξπνκέλελ πάληαο ἡκᾶο, δεηλῆο ἀζζελείαο θαί ζαλάηνπ ὡο 

παλζζελῆ, ἐθ βάζνπο θαξδίαο, ὑκλνῦκελ, εὐινγνῦκελ, θαί ράξηηάο 

ζνη πιείζηαο, ὁκνινγνῦκελ ἀεί.  

 

Ἡ κεηαβνιή ζιηβνκέλσλ ζχ, θαί ηῶλ ἀζζελνχλησλ, ραιεπῶο ἡ 

ἀπαιιαγή, ὑπάξρεηο Παξζέλε, Μαξία Θενηφθε, δηφ νἱ ζεζσζκέλνη, 

ζέ κεγαιχλνκελ.  
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Γέζπνηλα Μαξία Μήηεξ Θενῦ, ηάο ζάο βνεζείαο, ἅο ἀείπνηε 

ρνξεγεῖο, ἡκῖλ ηνῖο ζνῖο δνχινηο, δψξεζε θαί ἤδε, ηνῖο πφζῳ 

ἀλπκλνῦζη, θαί πξνζθπλνῦζί ζε.  

 

Τίο πνηέ πξνζηξέρσλ ἐπί ηῇ ζῇ, Πάλαγλε Παξζέλε βνεζείᾳ θαί 

δσξεᾷ, νὐ ιπηξνῦηαη ηάρεη, ὧλ ἔρεηαη θηλδχλσλ, ὡο θαί αὐηφο 

πνιιάθηο, πξνζηξέμαο ζέζσζκαη;  

 

Τήλ Τξηάδα πάληεο ηήλ θσηαπγῆ, ηῶλ Θείσλ Μαξηχξσλ, ηφλ 

Γεψξγηνλ ηφλ ζηεξξφλ, Γεκήηξηνλ ηφλ ζεῖνλ, ζπλάκα Ἰσάλλελ, ηῆο 

πίζηεσο πξνκάρνπο ἀλεπθεκήζσκελ.  

 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηφισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ ἅγηνη Πάληεο, κεηά ηῆο Θενηφθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηφ ζσζῆλαη ἡκᾶο.  

 

Τξηζάγηνλ…. 

 

Ἦρνο πι. β΄.  
 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κχξηε…Δόμα Παηξί… Κχξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο·… 

 

Καί λῦλ… Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηήλ πχιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ… 

 

                                      40  Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

                          Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζε λεθξόλ.  

 

Πάλησλ ηῶλ ηηκψλησλ ζνπ Ἁγλή, ηήλ ζεπηήλ Δἰθφλα θαί πίζηεη, 

ἀζπαδνκέλσλ αὐηήλ, Ἄρξαληε πξνῒζηαζν, ὡο πξνζηαζία πηζηῶλ, 

ιπηξνπκέλε ηῶλ ζιίςεσλ, αὐηνχο θαί θηλδχλσλ, ὅζελ ζνη 

πξνζπίπηνκελ ηαχηελ ηηκῶληεο ζεπηῶο, Μήηεξ θαί βνῶκελ ἐλ 

πίζηεη, ξῦζαη θαί ἡκᾶο ηνχο ζνχο δνχινπο, πάλησλ ηῶλ δεηλῶλ ηε θαί 

θαθψζεσο.  

 

Δη' εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ                                       

Θεόο, έιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἡκᾶο. Ἀκήλ 


