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6 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ 

ΔΙ ΣΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΔΓΑΝ Φ Ω Σ Ι Ο Ν. 

ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΔΩ ΣΟΝ 

ΙΑΠΟΣΟΛΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΣΗΝ 

 

(Πμζδεείξ οπυ ιμκαπμφ Γεναζίιμο Μζηναβζακκακίημο). 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

Κύξηε εηζάθνπζνλ…, ιεε’ υ ημ  

Θευξ Κφνζμξ, ςξ ζοκήεςξ ηαζ ημ ελήξ: 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Σδ θενςκφις ηαζ αβία ζμο ηθήζεζ, θςηυξ εηθάιπεζξ ιοζηζηάξ 

θαιπδδυκαξ, Ανπζενάνπμο Φχηζε πακεαφιαζηε˙ υεεκ δζαζηέδαζμκ, 

ηςκ παεχκ ιμο ημ ζηυημξ, ηαζ θςηί ιε θάιπνοκμκ, αθδεμφξ 

ιεηακμίαξ, ηαζ πνμξ μδυκ μδήβεζ ιε αεί, ηςκ εκηαθιάηςκ, Υνζζημφ 

ημο Θεμφ διχκ. 

Θενηνθίνλ. 

Οο ζζςπήζςιεκ πμηέ Θεμηυηε, ηαξ δοκαζηείαξ ζμο θαθείκ μζ 

ακάλζμζ˙ εζιή βαν ζο πνμΐζηαζμ πνεζαεφμοζα, ηίξ διάξ εννφζαημ, 

εη ημοζμφηςκ ηζκδφκςκ, ηίξ δε δζεθφθαλεκ, έςξ κφκ εθεοεένμοξ; 

Οφη απμζηχιεκ Δέζπμζκα εη ζμο˙ ζμοξ βαν δμφθμοξ ζχγεζξ αεί, εη 

πακημίςκ δεζκχκ. 

Ο Ν’. ηαζ μ ηακχκ μο δ αηνμζηζπίξ: 

«Φςηί ιε εείς θάιπνοκμκ Πάηεν Γεναζίιμο. 

 

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

Φςηί ηςκ αβίςκ ζμο πνεζαεζχκ, απέθαζμκ Πάηεν, ηδξ ροπήξ ιμο 

ημκ ζημηαζιυκ, ηαζ αίηεζ πηαζζιάηςκ ιμζ ηδκ θφζζκ, πανά Υνζζημφ 

Ιενχηαηε Φχηζε. 

 

Ωξ πάκζμθμξ ιφζηδξ ηςκ ανεηχκ, μδήβεζ ιε Πάηεν πνμξ ηδκ ηηήζζκ 

αοηχκ αεί, ςξ ακ ης Υνζζηχ εοανεζηήζς, δζα γςήξ εκανέημο 

ιαηάνζε. 
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Σμκ πάκηςκ Δεζπυηδκ ηαζ Πμζδηήκ, ζηέηεοε Πάηεν, ηςκ πηαζζιάηςκ 

δμφκαζ διίκ, ηδκ άθεζζκ Φχηζε παιιάηαν, ηαζ θςηζζιυκ ηαζξ ροπαίξ 

ημκ ζςηήνζμκ. 

Θενηνθίνλ. 

Ιθφμξ ιε νφζαζ ηδξ ηςκ παεχκ, ηαζ νμπήξ ιε Κυνδ, πνμξ ηα πείνμκα 

δοζςπχ, ηαζ δίδμο ιμζ δφκαιζκ Πανεέκε, ςξ ακ εηθφβς δμθίμο ηα 

έκεδνα. 

Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Μέβαξ πνυιαπμξ χθεδξ, ηαζ ανναβήξ πνυαμθμξ, ηδξ Ονεμδμλίαξ 

παιιάηαν, ςξ εκεεχηαημξ υεεκ εδναίςζμκ, μνεχκ δμβιάηςκ ηδ 

πέηνα ημοξ ζε ιαηανίγμκηαξ, Φχηζε ιέβζζηε. 

 

Ελ Εχαξ εηθάιπςκ, ςξ παιθαήξ ήθζμξ˙ υεεκ ηαζξ αηηίζζ εευθνμκ, 

ηδξ πνμζηαζίαξ ζμο, πάζδξ αζνέζεςξ, Φχηζε θφζμκ ημκ γυθμκ, ηαζ 

ημ θςξ επίθαιρμκ διίκ ηδξ πάνζημξ. 

 

Θεμννήιμκζ βθχζζδ, εεμθμβχκ Φχηζε, θυαμο Θεσημφ ηδ ροπή ιμο, 

ημ θςξ ακάηεζθμκ, ςξ ακ εηηνμφζςιαζ, ηδξ αιανηίαξ ημ ζηυημξ, ηαζ 

πμζήζς Άβζε, ημ εείμκ εέθδια. 

Θενηνθίνλ. 

Ελ αβκχκ ζμο αζιάηςκ, μ ημο πακηυξ Κφνζμξ, ζάνηα ιμνθςζάιεκμξ 

Κυνδ δζ’ αβαευηδηα, διάξ εννφζαημ, εη ηδξ ανπαίαξ ηαηάναξ˙ υεεκ 

ηαιέ θφηνςζαζ, παεχκ ημο πείνςκμξ. 

 

Δζάζςζμκ Ανπζενάνπα Φχηζε εεδβυνε, απυ πάζδξ επζθμνάξ ηαζ 

ηαηχζεςξ, ημοξ πνμζζυκηαξ ηδ εεία ζμο ακηζθήρεζ. 

Επίαθερμκ εκ εοιεκεία… 

 

 

Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνμζηάηδξ διχκ, ηαζ εείμκ ηαηαθφβζμκ, ςξ ιέβαξ πμζιήκ, ηδξ 

Εηηθδζίαξ βέβμκαξ, Φχηζε ζενχηαηε˙ δζα ημφημ πίζηεζ αμχιέκ ζμζ˙ 

Μδ δζαθίπδξ πνεζαεφεζκ Υνζζηχ, δζδυκαζ διίκ πηαζζιάηςκ άθεζζκ. 
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Ωδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Ιενάνπα πμθφζμθε, ηδξ Ονεμδμλίαξ άδοηε ήθζε, πάζδξ αθάαδξ διάξ 

θφηνςζαζ, ηαζ επζκμζχκ ημο πμθειήημνμξ. 

 

Ωξ θςηυξ εείμο έιπθεςξ, θχηζζμκ ηανδίακ ιμο ηδκ ηοθθχηημοζακ, 

ηαζ πνμξ θςξ ιε Πάηεν Φχηζε, εκημθχκ ηςκ εείςκ ηαεμδήβδζμκ. 

 

Φοβαδεφεζξ ης θυβς ζμο, ζημηεζκχκ αζνέζεςκ ηδκ ζημηυιαζκακ, ςκ 

ηδξ θφιδξ διάξ θφθαηηε, εεδβυνε Φχηζε απήιμκαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ωξ Θεμφ Μήηδν άθεμνμξ, ημκ ηαηαθεανέκηα ιε αημπήιαζζ, 

Θεμηυηε ακαηαίκζζμκ, ηδ ζοιπαεεζηάηδ ζμο πνδζηυηδηζ. 

 

Ωδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Σείπμξ ανναβέξ, Εηηθδζίαξ χθεδξ Φχηζε, ηαηανάζζςκ ηδκ μθνφκ 

ηςκ Δοηζηχκ˙ ςκ ηδξ πθάκδξ ακςηένμοξ διάξ θφθαηηε. 

 

Ίαζαζ ροπχκ, ηαζ ζςιάηςκ ηα ζοκηνίιιαηα, ηςκ εκ πίζηεζ 

πνμζζυκηςκ αηθζκεί, Πάηεν Φχηζε ηδ εεία ακηζθήρεζ ζμο. 

 

εέκςζμκ διάξ, ηαηααάθθεζκ Πάηεν Φχηζε, αμνάηςκ δοζιεκχκ 

επζαμοθάξ, δζ’ χκ εθίαεζκ εηπεζνχκηαζ ηδκ γςή διχκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Όνιμξ βαθδκυξ, ζο οπάνπεζξ Μδηνμπάνεεκε, ημζξ εκ αίς 

εαθαηηεφμοζζ πζηνχξ˙ δζα ημφημ ηδ πνεζαεία ζμο πνμζηνέπμιεκ. 

 

Ωδή ο’. Σελ δέεζηλ. 

Ναιάηςκ, πεπθδνςιέκμξ αΰθςκ, ςξ οπένηζιμκ ημο Πκεφιαημξ 

ζηεφμξ, ηδκ πεζναζιμίξ θθεβμιέκδκ ροπήκ ιμο, ηαζ ηδημιέκδκ 

πακημίαζξ εκ εθίρεζζ, δνυζζζμκ Φχηζε ζμθέ, επμιανία ηςκ ζςκ 

ακηζθήρεςκ. 
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Παεχκ ιμο, ηδκ παθεπήκ ηνζηοιίακ, ηαηαπάτκμκ ηαζξ ζαζξ ζηεζίαζξ, 

ηαζ πνμξ θζιέκα ιε ίεοκμκ εείμκ, ηδξ ιεηακμίαξ πακεφθδιε Φχηζε, 

ςξ ακ πηαζζιάηςκ πνμξ Υνζζημφ, ηδκ ηεθείακ ζοβπχνδζζκ εφνμζιζ. 

 

Αββέθςκ, ηαζ ηςκ Αβίςκ ημζξ δήιμζξ, ζοκδδυιεκμξ ζμθέ Ιενάνπα, 

οπέν διχκ ζοκ αοημίξ εηδοζχπεζ, ημκ εθεήιμκα Λυβμκ ηαζ Κφνζμκ, 

υπςξ νοχιεεα αεί, πεζναζιχκ ηαζ δεζκχκ πενζζηάζεςκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σμκ πάκηςκ, Δδιζμονβυκ ηαζ Δεζπυηδκ, ιεηά ζχιαημξ ηεημφζα 

Πανεέκε, ζςιαηζηχκ ιε παεχκ αηαεάνηςκ, ηαζ ροπζηχκ 

κμζδιάηςκ απάθθαλμκ, ηαζ θάιπνοκυκ ιμο ηδκ ροπήκ, ης θςηί 

Θεμηυηε ηδξ δυλδξ ζμο. 

 

Δζάζςζμκ Ανπζενάνπα Φχηζε εεδβυνε, απυ πάζδξ επζθμνάξ ηαζ 

ηαηχζεςξ, ημοξ πνμζζυκηαξ ηδ εεία ζμο ακηζθήρεζ. 

 

Άπνακηε, δ δζα θυβμο… 

Αίηεζηο θαη ην Κνληάθηνλ. 

Ήρνο β’. Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Ωξ ηδξ ζμθίαξ εηθάκηςν εευθδπημξ, ηαζ Εηηθδζίαξ αηίκαηημκ 

ζηήνζβια, ιδ παφζδ πανέπεζκ δευιεεα, ηδξ ζδξ πνεζαείαζξ διίκ ηα 

δςνήιαηα, Παηένςκ αβθάσζια Φχηζε. 

Πξνθείκελνλ.Σν ζηόκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ… 

ηίρ: Αθνύζαηε ηαύηα… 

Εοαββέθζμκ. Εη ημο ηαηά Ιςάκκδκ. 

        Είπεκ μ Κφνζμξ πνμξ ημοξ εθδθοευηαξ πνμξ αοηυκ Ιμοδαίμοξ˙ 

Αιήκ αιήκ θέβς οιίκ˙ Ο ιδ εζζενπυιεκμξ δζα ηδξ εφναξ εζξ ηδκ 

αοθήκ ηςκ πνμαάηςκ, αθθά ακαααίκςκ αθθαπυεεκ, εηείκμξ ηθέπηδξ 

εζηί ηαζ θδζηήξ˙ μ δε εζζενπυιεκμξ δζα ηδξ εφναξ πμζιήκ εζηί ηςκ 

πνμαάηςκ. Σμφης μ εονςνυξ ακμίβεζ, ηαζ ηα πνυααηα ηδξ θςκήξ 

αοημφ αημφεζ, ηαζ ηα ίδζα πνυααηα ηαθεί ηαη΄ υκμια ηαζ ελάβεζ 

αοηά. ηαζ υηακ ηα ίδζα πνυααηα εηαάθδ, έιπνμζεεκ αοηχκ 
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πμνεφεηαζ, ηα ηα πνυααηα αοηχ αημθμοεεί, υηζ ίδαζζ ηδκ θςκήκ 

αοημφ. Αθθμηνίς δε μο ιδ αημθμοεήζςζζκ, αθθά θεφλμκηαζ απ΄ 

αοημφ˙ υηζ μφη μίδαζζ ηςκ αθθμηνίςκ ηδκ θςκήκ. Σαφηδκ ηδκ 

πανμζιίακ είπεκ αοημίξ μ Ιδζμφξ˙ εηείκμζ δε μφη έβκςζακ ηίκα ήκ ά 

εθάθεζ αοημίξ. Είπεκ μφκ αοημίξ πάθζκ μ Ιδζμφξ˙ Αιήκ αιήκ θέβς 

οιίκ υηζ εβχ εζιί δ εφνα ηςκ πνμαάηςκ. Πάκηεξ, υζμζ ήθεμκ πνμ 

ειμφ, ηθέπηαζ εζζί ηαζ θδζηαί˙ άθθ’ μφη ήημοζακ αοηχκ ηα 

πνυααηα. Εβχ εζιή δ εφνα˙ δζ’ ειμφ εάκ εζζέθεδ, ζςεήζεηαζ, ηαζ 

ελεθεφζεηαζ, ηαζ κμιήκ εονήζεζ. 

 

Γνμα. Σαηο ηνπ Ιεξάξρνπ… 

Καη λύλ. Σαηο ηεο Θενηόθνπ… 

Πνμζυιμζμκ. 

 

Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη.ηίπ: Εθέδζυκ ιε μ Θευξ ηαηά ημ 

ιέβα έθευξ ζμο… 

Όνβακμκ εευπκεοζημκ, εεμθμβίαξ εδείπεδξ, ηαζ ζμθυξ δζδάζηαθμξ, 

Εηηθδζίαξ Φχηζε εείς Πκεφιαηζ˙ ηαζ ηακφκ Όζζε, πάζδξ επδνείαξ, 

ηαζ ιακίαξ ημο αθάζημνμξ, αηνχημοξ θφθαηηε, ημοξ εζθζηνζκχξ ζε 

βεναίνμκηαξ, αζνεηζηχκ ηα ζηυιαηα, ηαε’ διχκ ειθνάηηςκ 

δευιεεα˙ ζο βαν διχκ ιέβαξ, πνμζηάηδξ ηαζ ιεζίηδξ πνμξ Θευκ, ηαζ 

ηδ πνεζαεία ζμο Άβζε, εοθααχξ πνμζπίπημιεκ. 

 

Ωδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Εδζχπεδξ αδίηςξ, παν’ ακδνχκ πανακυιςκ Άβζε Φχηζε˙ δζμ διάξ 

πνμξ ηνίαμοξ, δζηαζμζφκδξ Πάηεν, ηαεμδήβεζ ημοξ ράθθμκηαξ˙ Ο 

ηςκ Παηένςκ διχκ, Θευξ εοθμβδηυξ εί. 

 

Ρήιαζί ζμο αβίμζξ, ακηζζηήκαζ μφη ίζποζακ μζ δζχημκηεξ˙ δζμ ηδ ζδ 

ζμθία, ηαζ ηδ πναυηδηί ζμο, διάξ πάκηαξ ζοκέηζζμκ, μζα παηήν 

ζοιπαεήξ, Φχηζε ηα ζα ηέηκα. 

 

Γκχζζκ δίδμο ιμζ Πάηεν, ηαζ ζζπφκ ημο δμθίμο παηείκ ηδκ δφκαιζκ, 

ηαζ ηνίαμκ δζακφεζκ, ηςκ ανεηχκ ειθνυκςξ, πμθοεαφιαζηε Φχηζε, 

ςξ ακ ηδξ άκς γςήξ, βέκςιαζ ηθδνμκυιμξ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ελ απνάκημο βαζηνυξ ζμο, μ ςηήν ηςκ απάκηςκ διίκ επέθακε, ηαζ 

έζςζε Πανεέκε, ηδξ πάθαζ αιανηίαξ, ημοξ εκ πίζηεζ ηναοβάγμκηαξ˙ 

Ο ηςκ Παηένςκ διχκ, Θευξ εοθμβδηυξ εζ. 

 

Ωδή ε’. Σνλ Βαζηιέα. 

Ρχζζκ πανάζπμο, ηαηά ροπήκ ηε ηαζ ζχια, ηα θςξ άκςεεκ Φχηζε 

εεδβυνε, ημζξ επζγδημφζζ, ηδκ ζδκ επζζηαζίακ. 

 

Αβαθθζάηαζ, δ ημο Υνζζημφ Εηηθδζία, ηδ ζδ πάνζηζ ιέβζζηε 

Ιενάνπα˙ ηςκ αζνεηζηχκ βαν, θφεζξ ηαξ επζκμίαξ. 

 

ανηυξ ιμο Πάηεν, κέηνςζμκ πάκηα ηα πάεδ, ηαζ ηαηαφβαζμκ ημκ 

κμοκ ιμο ης θςηί ζμο. Φχηζε Ιενάνπα, ςξ εείμξ ιμο πνμζηάηδξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ίαζαζ Κυνδ, ηδκ αζεεκμφζακ ροπήκ ιμο, ηαζ ημο νφπμο ιε ηδξ 

αιανηίαξ πθφκμκ, ηδξ πνδζηυηδηυξ ζμο, ημζξ νείενμζξ Θεμηυηε. 

 

 

Ωδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μεβίζηδξ ζμο ζμθίαξ, Πάηεν ηδ ζζπφσ, ηαξ ζμθζζηείαξ ημο 

δνάημκημξ ζφκηνζρμκ, αζνεηζηχκ δζαθφςκ άπακ πμθίηεοια. 

 

Ο ιέβαξ Ιενάνπδξ, Φχηζε παιιάηαν, ηδξ Εηηθδζίαξ μ ζηφθμξ μ 

άζεζζημξ, εη ηςκ ζηακδάθςκ ιε νφζαζ ημο πμθειήημνμξ. 

 

Τρυεεκ κεφζμκ Πάηεν, ημζξ ζε ακοικμφζζ, ηαζ ζοιπαεχξ πάζζ δίδμο 

ηα πνυζθμνα, ςξ ανςβυξ διχκ πάκηςκ Άβζε Φχηζε. 
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Θενηνθίνλ. 

Τρίζημο παίνε ενυκε, Κεπανζηςιέκδ˙ ζο βαν ααζηάγεζξ Υνζζηυκ εκ 

αβηάθαζξ ζμο, ημκ δζα ζμο Θεμηυηε ημκ ηυζιμκ ζχγμκηα. 

 

 

 

Σν Άμηόλ εζηί θαη ηα κεγαιπλάξηα. 

Υαίνμζξ ηδξ ζμθίαξ μ εδζαονυξ, ηαζ ηδξ Εηηθδζίαξ, αηαηάζεζζημξ 

πνμιαπχκ˙ παίνμζξ Ονεμδυλςκ, δμβιάηςκ ιοζημβνάθε, δμπείμκ 

θςηυξ εείμο, πάκζμθε Φχηζε. 

 

ηυια εοζεαείαξ ςξ αθδεχξ, πμθφζμθμκ χθεδξ, επζπκμία ηδ Θεσηή, 

Φχηζε εεδβυνε, ηαζ ηςκ δμηδζζζυθςκ, εηηνέπεζξ ηαξ εκκμίαξ, θςηί 

ηςκ θυβςκ ζμο. 

 

Λυβς ηαζ ζμθία πακημδαπεί, Φχηζε εηθάιπςκ, εκςζθυνμξ ςξ 

θαεζκυξ, ηδκ ημο Νζημθάμο, μθνφκ ηδκ επζνιέκδκ, ηαεείθεξ μία 

ιφζηδξ Υνζζημφ εευπθδπημξ. 

 

Θθίρεζξ ηαεοπέζηδξ ηαζ δζςβιμφξ, ελ ακδνχκ αδίηςκ, απημήης 

Πάηεν ροπή, ηαζ ηδξ αθδεείαξ, ηδκ δφκαιζκ εηθάκεζξ, ςξ ιζιδηήξ 

Κονίμο έκδμλε Φχηζε. 

 

Υαίνμζξ Απμζηυθςκ μ γδθςηήξ, Φχηζε παιιάηαν, ιέβα υκμια ηαζ 

ζεπηυκ˙ παίνμζξ δζδαζηάθςκ αβίςκ δ θαιπνυηδξ, ηαζ Εηηθδζία 

δυλα, ηαζ αβαθίαια. 

 

Φέββεζ πνεζαεζχκ ζμο ηςκ θαεζκχκ, θχηζζμκ ημκ κμοκ ιμο, 

ζημηζζεέκηα ηαζξ δδμκαίξ, ηαζ εη ηδξ πμθθήξ ζμο, ζμθίαξ δμξ 

νακίδα, ηδ ηαπεζκή ροπή ιμο, πάκζμθε Φχηζε. 

 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ… 
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Σν ηξηζάγηνλ,…. ηα ζπλήζε ηξνπάξηα…. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Μέβαξ ανςβυξ ηαζ αμδευξ, χθεδξ ηδξ Υνζζημφ Εηηθδζίαξ, ςξ 

εκεεχηαημξ, Φχηζε πακεαφιαζηε, Ανπζενάνπα Υνζζημφ˙ δζα ημφημ 

αμχιέκ ζμζ˙ Εη πάζδξ ακάβηδξ, ηαζ πακημίςκ εθίρεςκ, ηαζ 

πενζζηάζεςκ, θφθαηηε θζηαίξ ζμο αηνχημοξ, ημοξ εζθζηνζκχξ ζε 

ηζιχκηαξ, ηαζ ηδ ζδ πνεζαεία ηαηαθεφβμκηαξ. 

 

Δέςποινα, πρόςδεξαι, τὰσ δεήςεισ τῶν δούλων Σου, καὶ 
λύτρωςαι ἡμᾶσ, ἀπὸ πάςησ ἀνάγκησ καὶ θλίψεωσ. 

 

Τὴν πᾶςαν ἐλπίδα μου, εἰσ Σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, 
φύλαξόν με ὑπὸ τὴν ςκέπην Σου. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 


