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6 ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ 

ΚΑΝΩΝ ΓΔΝΝΑΓΙΟΤ ΝΔΟΤ 

ΟΙΟΜΑΡΣΤΡΟ  
 

(Γεξαζίκνπ κνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ) 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ,  

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηὲ ὁ Θεόο,  ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ην Κύξηε εηζάθνπζνλ, κεζ’ ν ην: Θεόο Κύξηνο, 

σο ζπλήζσο θαη ην εμήο: 

Ήρνο δ . Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

 

Δλ ε αζθήζεη λνπλερώο δηαπξέςαο, θαη καξηπξίνπ 

ηελ νδόλ δηαλύζαο, Οζηνκάξηπο Άγηε Γελλάδηε, 

πξέζβεπε δεόκεζα, ησ Γεζπόηε ησλ όισλ, δνύλαη 

ηνηο ηηκώζί ζε, ησλ πηαηζκάησλ ηελ ιύζηλ, θαη 

θσηηζκόλ θαη βίνπ πξνθνπήλ, σο αλ Κπξίσ νζίσο 

δνπιεύζσκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Οπ ζησπήζνκελ πνηε Θενηόθε... 

 

Ο Ν  θαὶ ν θαλώλ νπ ε αθξνζηηρίο: Γελλάδηε ζελ 

δίδνπ κνη ράξηλ. Γεξαζίκνπ. 

 

Ωδε α . Ήρνο πι. δ . Τγξάλ δηνδεύζαο 

Γελνύ κνη Γελλάδηε Αζιεηά, πξνζηάηεο θαη ξύζηεο 

θαη κεζίηεο πξνο ηνλ Υξηζηόλ, αηηνύκελνο άθεζηλ 

πηαηζκάησλ, θαη πνιπηξόπσλ παζώλ απνιύηξσζαη. 

 

Δλήζιεζαο γλώκε ζενθηιεί, θαη δόμεο κεηέζρεο 

ησλ Μαξηύξσλ ελ νπξαλνίο, κεζ’ σλ ππέξ πάλησλ 

εθδπζώπεη, ησλ ζε ηηκώλησλ πακκάθαξ Γελλάδηε. 

 

Ννκίκσο αζιήζαο ππέξ Υξηζηνύ, Γελλάδηε Μάξηπο 

αλνκίαο κε ραιεπήο, θαη πάζεο παζώλ αθαζαξζίαο, 

ηνλ πξνζηόληα ζνη πίζηεη εθθάζαξνλ.  
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Θενηνθίνλ. 

 

Ναόο θσηνζηόιηζηνο ηνπ Θενύ, εδείρζεο Παξζέλε 

ζσκαηώζαζα ππέξ λνπλ, απηόλ εμ αρξάλησλ ζνπ 

αηκάησλ, Ολ εθδπζώπεη ζσζήλαί κε δένκαη. 

 

Ωδή γ . Οπξαλίαο αςίδνο. 

Αλελδόησ θαξδία ππέξ Υξηζηνύ ήζιεζαο, όζελ 

ελαζιείλ κε λνκίκσο Μάξηπο ελίζρπζνλ, θαηά 

πνηθίισλ παζώλ, θαη ηνπ ερζξνύ απνθξνύεηλ, Άγηε 

Γελλάδηε, άπαζαλ έθνδνλ. 

 

Γόμεο έηπρεο ζείαο σο Αζιεηήο έλζενο· όζελ 

αδνμίαο κε πάζεο παζώλ απάιιαμνλ, Μάξηπο 

Γελλάδηε, θαη ελ ησ θόβσ Κπξίνπ, ζείσο 

πνιηηεύεζζαη, δίδνπ κνη δύλακηλ. 

 

Ιεξώο ζνη θνηλίμαο ηελ ζελ ζηνιήλ Άγηε, ξείζξνηο 

ησλ νηθείσλ αηκάησλ θαηδξώο παξέζηεζαο, ησ 

Παληνθξάηνξη, νλ εθδπζώπεη απαύζησο, πάζεο κε 

Γελλάδηε, ξύεζζαη ζιίςεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δμ αγλώλ ζνπ αηκάησλ ν ηνπ παληόο αίηηνο, ζάξθα 

πξνζιαβώλ απνξξήησο Κόξε Παλάκσκε, δηπινύο 

γεγέλλεηαη, ελ ππνζηάζεη κηα δε, θαη θζνξάο 

εξξύζαην ηνπο ζε δνμάδνληαο 

 

Γηάζσζνλ, Οζηνκάξηπο Γελλάδηε ζαηο πξεζβείαηο· 

από πάζεο εκάο αλάγθεο θαη ζιίςεσο, ηνπο 

πξνζηόληαο ηε ζεία ζνπ αληηιήςεη. 

 

Δπίβιεςνλ ελ επκελεία... 

 

Ήρνο β . Πξεζβεία ζεξκή 

Αηκάησλ ξναίο ηνλ όθηλ θαηεπόληηζαο, θαη δξόζνλ 

εκίλ νπξάληνλ απέζηαμαο, Γελλάδηε καθάξηε· δην 

ζβέζνλ παζώλ κνπ ηνπο άλζξαθαο, πξεζβεπηηθαίο 
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ζνπ αξδείαηο πξνο Υξηζηόλ, ηνλ ζε Οζηνκάξηπο 

δνμάζαληα. 

 

Ωδή δ . Δηζαθήθνα Κύξηε. 

πλ Οζίνηο θαη Μάξηπζηλ, σο Οζηνκάξηπο Υξηζηνύ 

Γελλάδηε, θαζηθέηεπε δσξήζαζζαη, ησλ ακαξηηώλ 

εκίλ ηελ άθεζηλ.  

 

Η πξεζβεία ζνπ γέλνηην, ηείρνο αζθαιείαο εκίλ 

Γελλάδηε, ηνπ Βειίαξ απνηξέπνπζα, θαζ’ εκώλ 

καλίαλ ηελ νιέζξηνλ. 

 

Νεθξσζείο πνιινίο πάζεζη, ζε θαζηθεηεύσ κάθαξ 

Γελλάδηε, έγεηξόλ κε πξνο κεηάλνηαλ, ηε δσνπνηώ 

Μάξηπο πξεζβεία ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γόισ όθηο ν δόιηνο, πξνο ηελ ακαξηίαλ ζπιά κε 

Γέζπνηλα, αιιά ηνύηνπ θαηαζύληξηςνλ, θαη’ εκνύ 

καλίαλ ηελ νιέζξηνλ. 

 

Ωδή ε . Φώηηζνλ εκάο. 

Ίδε ζπκπαζώο, πακκαθάξηζηε Γελλάδηε, ηνπο ελ 

ηαύηε ελαζθνύληαο ηε Μνλή, θαη αεί δίδνπ εκίλ 

ηελ ζελ βνήζεηαλ. 

 

Γύλακηλ εκίλ, κε ειιίπεο παξερόκελνο, θαηά 

πάζεο ηνπ ερζξνύ επηβνπιήο, σο ιαβώλ παξά 

Υξηζηνύ ράξηλ Γελλάδηε. 

 

Όξκσ λνεηώ, πξνζσξκίζζεο δη’ αζιήζεσο δην 

ιύηξσζαη εκάο, ηξηθπκηώλ ησλ ελ βίσ πεξηζηάζεσλ 

Γελλάδηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ύςσζνλ εκώλ, ηελ δηάλνηαλ Παλάκσκε, εθ 

καηαίσλ ινγηζκώλ θαη ελλνηώλ, πξνο πςώζεηο ηεο 

αγάπεο ηνπ Παληάλαθηνο. 
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Ωδή ζη . Σελ δέεζηλ. 

Μαξηύξσλ, ηεο επθιεξίαο ηξπθήζαο, σο αζιήζαο 

δη’ αγάπελ ηελ ζείαλ, Οζηνκάξηπο Γελλάδηε ζείε, 

ηεο ησλ παζώλ δπζρεξείαο απάιιαμνλ, ηνπο 

καθαξίδνληαο πηζηώο, ηελ ζεπηήλ θαη αγίαλ ζνπ 

άζιεζηλ.  

 

Οζίσο, πξώελ αλύσλ ηνλ βίνλ, δη’ αζιήζεσο 

Υξηζηώ πξνζελέρζεο, θαη δηπιώλ αηπρέο Μάξηπο 

βξαβείσλ· όζελ δηπιώλ κε παζώλ απνιύηξσζαη, 

θαηά ην ζώκα θαη ςπρήλ, ηνλ πξνο ζε αθνξώληα 

Γελλάδηε. 

 

Ιάηξεπζνλ, ηελ λνζνύζαλ ςπρήλ κνπ, ζπλεζεία ηεο 

πηθξάο ακαξηίαο, ηε δεδνκέλε ζνη ράξηηη ζεία, 

Οζηνκάξηπο Κπξίνπ Γελλάδηε, θαη ίζπλόλ κε 

αζθαιώο, πξνο ιηκέλα ηνπ ζείνπ ζειήκαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Υεηκάδεη κε, ακαξηίαο ν ζάινο, θαη θαζέιθεη πξνο 

βπζόλ απσιείαο· αιιά Παξζέλε ηε ζε θπβεξλήζεη, 

πξνο απαζείαο κε όξκνλ θπβέξλεζνλ, ηνλ 

πεπνηζόηα εθ ςπρήο, Θενηόθε ηε ζεία πξεζβεία 

ζνπ. 

 

Γηάζσζνλ, Οζηνκάξηπο Γελλάδηε ζαηο πξεζβείαηο· 

από πάζεο εκάο αλάγθεο θαη ζιίςεσο, ηνπο 

πξνζηόληαο ηε ζεία ζνπ αληηιήςεη. 

 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ.. 

 

Ήρνο β . Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Οζηνκάξηπο Κπξίνπ Γελλάδηε, ησλ Αζιεηώλ θαη 

Οζίσλ ηζόηηκε, αεί ζπλ απηνίο Υξηζηώ πξέζβεπε, 

ακαξηεκάησλ δηδόλαη ζπγρώξεζηλ, εκίλ ηνηο ελ 

πίζηεη ηηκώζί ζε. 

 

Πξνθείκελνλ: Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη... 

 

η.: Πεθπηεπκέλνο ελ νίθσ Κπξίνπ... 
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Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ. 

 

Δίπελ ν Κύξηνο· Πάληα όζα αλ ζέιεηε, ίλα πνηώζηλ 

πκίλ νη άλζξσπνη, νύησ θαη εκείο πνηείηε απηνίο, 

νύηνο γαξ εζηίλ ν λόκνο θαη νη πξνθήηαη. 

Δηζέιζεηε δηα ηεο ζηελήο πύιεο, όηη πιαηεία ε 

πύιε, θαη επξύρσξνο ε νδόο, ε απάγνπζα εηο ηελ 

απώιεηαλ, θαη πνιινί εηζίλ νη εηζεξρόκελνη δη’ 

απηήο, όηη ζηελή ε πύιε, θαη ηεζιηκκέλε ε νδόο ε 

απάγνπζα εηο ηελ δσήλ, θαη νιίγνη εηζίλ νη 

επξίζθνληεο απηήλ. Πξνζέρεηε δε από ησλ 

ςεπδνπξνθεηώλ, νίηηλεο έξρνληαη πξνο πκάο ελ 

ελδύκαζη πξνβάησλ, έζσζελ δε εηζη ιύθνη άξπαγεο, 

από ησλ θαξπώλ απηώλ επηγλώζεζζε απηνύο. Μήηη 

ζπιιέγνπζηλ από αθαλζώλ ζηαθπιήλ, από 

ηξηβόισλ ζύθα; Ούησ παλ δέλδξνλ αγαζόλ 

θαξπνύο θαινύο πνηεί, ην δε ζαπξόλ δέλδξνλ 

θαξπνύο πνλεξνύο πνηεί. Οπ δύλαηαη δέλδξνλ 

αγαζόλ θαξπνύο πνλεξνύο πνηείλ, νπδέ δέλδξνλ 

ζαπξόλ, θαξπνύο θαινύο πνηείλ. Παλ δέλδξνλ κε 

πνηνύλ θαξπόλ θαιόλ, εθθόπηεηαη θαη εηο ππξ 

βάιιεηαη, άξα γε από ησλ θαξπώλ απηώλ 

επηγλώζεζζε απηνύο. Οπ παο ν ιέγσλ κνη· Κύξηε, 

Κύξηε, εηζειεύζεηαη εηο ηελ βαζηιείαλ ησλ 

νπξαλώλ, αιι  ὁ πνηώλ ην ζέιεκα ηνπ Παηξόο κνπ 

ηνπ ελ νπξαλνίο. 

 

Γόμα: Σαηο ηνπ ζνπ Οζίνπ...Καη λπλ: Σαηο ηεο 

Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. β . Όιελ απνζέκελνη.  

η.: Διεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο.... 

 

Πίζηεη ελδξαγάζεζαο, θαηά ηεο πιάλεο ζεόθξνλ, 

θαη ηκεζείο ηελ θάξαλ ζνπ, πξνο ηελ ππεξθόζκηνλ 

δσήλ έδξακεο, Αζιεηά Όζηε, Γελλάδηε κάθαξ, δηα 

ηνύην ζνπ δεόκεζα· Απαύζησο πξέζβεπε, ζπλ 

Οζηνκάξηπζηλ Άγηε, Υξηζηώ ησ Διεήκνλη, δνύλαη 

ησλ πηαηζκάησλ ζπγρώξεζηλ, θαη ηελ ζεξαπείαλ, 
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ςπρώλ ηε θαη ζσκάησλ ησλ πηζηώο, εμαηηνπκέλσλ 

εθάζηνηε, ηελ ζεξκήλ πξεζβείαλ ζνπ. 

 

 

Ωδή δ . Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Αζζελνύληί κνη ξώζηλ, θαη ςπρήο επεμίαλ δίδνπ 

Γελλάδηε, ζε πξνο ηνλ σηήξα, ζεόθξνλ κεζηηεία, 

ίλα ςάιισ γεζόκελνο· Ο ησλ Παηέξσλ εκώλ, Θεόο 

επινγεηόο εη. 

 

Ρππσζείο ηε θαθία, ηε ζεξκή ζνπ πξεζβεία ζπεύδσ 

Γελλάδηε· ζπ νπλ Οζηνκάξηπο, απαιιάμόλ κε 

ζάηηνλ, ηεο καλίαο ηνπ δξάθνληνο, νία ζεξκόο πξνο 

Υξηζηόλ, κεζίηεο κνπ θαη πξέζβπο. 

 

Ίζπλνλ ηνπ λνόο κνπ, ηαο θηλήζεηο θαη πάζαλ 

Μάξηπο ηελ έθεζηλ, πξνο θηήζηλ ησλ αξίζησλ, 

ακέκπησ πνιηηεία, ίλα κέιπσ Γελλάδηε· ·Ο ησλ 

Παηέξσλ εκώλ, Θεόο επινγεηόο εη 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεθξσζείο ηελ ςπρήλ κνπ, πνλεξά ζπκβνπιία ηνπ 

παλαιάζηνξνο, πηζηώο νη θαηαθεύγσ, θαη θξάδσ 

Θενηόθε· δώσζόλ κε ηνλ δείιαηνλ, δσνπνηώ ζνπ 

Αγλή, πξνο ηνλ Υξηζηόλ πξεζβεία. 

 

Ωδή ε . Σνλ Βαζηιέα. 

Γελνύ κνη Μάξηπο, ησ ηελ ζελ θιήζηλ απρνύληη, 

θαηαθύγηνλ Γελλάδηε ελ ζιίςεη, θαη παξακπζία, ελ 

πάζε αζπκία. 

 

Δλ νπξαλίνηο, ζθελαίο ζπλώλ ηνηο Αγγέινηο, 

θαζηθέηεπε Γελλάδηε απαύζησο, ππέξ ησλ 

ηηκώλησλ, ηελ άζιεζίλ ζνπ Μάξηπο. 

 

Ρώκελ κνη δίδνπ, θαη θσηηζκόλ ζείνλ αίηεη, ησ 

ηθέηε ζνπ ελ πάζαηο κνπ ηαηο ηξίβνηο, ίλα ζε 

γεξαίξσ, Υξηζηνύ Οζηνκάξηπο. 

 

Θενηνθίνλ. 



[68] 

 

 

Αγγέισλ δόμα, θαη ησλ βξνηώλ ζσηεξία, Αε 

ηπάξζελε Αγλή Θενθπεηνξ, πάζεο αδνμίαο, ηνπ 

ρείξνλόο κε ξύνπ. 

 

Ωδή ζ . Κπξίσο Θενηόθνλ. 

ηεθάλσ αθζαξζίαο, θαηεγιατζκέλνο, Οζηνκάξηπο 

Κπξίνπ Γελλάδηε, ηαο ηθεζίαο, πξνζδέρνπ εκώλ 

εθάζηνηε. 

 

Ιιύνο ακαξηίαο, θάζαξνλ ηνλ λνπλ κνπ, 

πξεζβεπηηθαίο ζνπ αξδείαηο Γελλάδηε, θαη ησλ 

πηαηζκάησλ κνπ αηηεί Μάξηπο ηελ άθεζηλ. 

 

Μαξηύξσλ θαη Οζίσλ, ηζόηηκνο πέισλ, 

Οζηνκάξηπο Κπξίνπ Γελλάδηε, εκίλ ζεόζελ εμαίηεη 

ην ζείνλ έιενο. 

 

Οζίσο δηαλύεηλ, πάληα κνπ ηνλ βίνλ, εληζρπζόλ κε 

Γελλάδηε έλδνμε, ίλα δσήο ηεο αιήθηνπ γέλσκαη 

κέηνρνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τςίζηνπ ραίξε Μήηεξ, Κεραξηησκέλε, ραίξε ςπρεο 

κνπ ραξά θαη παξάθιεζηο, θαη επθξνζύλε Παξζέλε 

θαη ζσηεξία κνπ. 

 

Σν Άμηόλ εζηηλ θαη ηα Μεγαιπλάξηα. 

 

Υαίξσλ εθνινύζεζαο ησ Υξηζηώ, Γελλάδηε κάθαξ, 

θαηαιείςαο ηα γεεξά, θαη ελ ηε αζθήζεη, θαη ηεξα 

αζιήζεη, εδόμαζαο ζεόθξνλ ηνλ ζε δνμάζαληα. 

 

Βίνλ δηαλύσλ αζθεηηθόλ, ελ ηε ηνπ Πξνδξόκνπ, 

ζεία Μάλδξα ελ αξεηή, δηα καξηπξίνπ, πξνζήρζεο 

ησ Κπξίσ, Γελλάδηε πακκάθαξ, δπλάκεη πίζηεσο. 

 

Υαίξσλ σκνιόγεζαο ηνλ Υξηζηόλ, θαη ηκεζείο ηελ 

θάξαλ, ησλ Μαξηύξσλ ζπγθνηλσλόο, Γελλάδηε 
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ώθζεο, θαη ησλ ππεξθνζκίσλ, επάζισλ εμηώζεο 

αγαιιηώκελνο. 

 

Αίκαζηλ νηθείνηο ηελ ζελ ζηνιήλ, Μάξηπο 

πνξθπξώζαο, πξνο λπκθώλα ηνλ λνεηόλ, σο 

Οζηνκάξηπο, εγιατζκελνο ήξζεο, ππέξ εκώλ 

πξεζβεύσλ Υξηζηώ Γελλάδηε. 

 

Γέξαο αλεδείρζεο ηε ζε Μνλή, Γελλάδηε κάθαξ, 

αξηζηεύζαο πλεπκαηηθώο, θαη ησλ αηκάησλ, εθρύζεη 

ππεκθαίλεηο, ηελ πξνο Υξηζηόλ ηειείαλ, αγάπελ 

Άγηε. 

 

Πξέζβεπε απαύζησο πξνο ηνλ Υξηζηόλ, ππέξ ησλ 

ηηκώλησλ ηελ ζελ άζιεζηλ ηελ ζεπηήλ, θακνί δε κε 

παύζε, παξέρσλ ηελ ζελ ράξηλ, πινπηνύληί ζνπ 

ηελ θιήζηλ Μάξηπο Γελλάδηε. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ........... 

 

Σν ηξηζάγηνλ, ηα ζπλήζε ηξνπάξηα εθηελήο θαη 

απόιπζηο, κεζ  ἧλ ςάιινκελ ην εμήο: Ήρνο β .  

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

 

Δύξεο, ηελ αΐδηνλ δσήλ, μίθεη εθηκεζείο ηνλ 

απρέλα, ππέξ Υξηζηνύ ηνπ Θενύ, Άγηε Γελλάδηε, 

Οζηνκάξηπο Υξηζηνύ, θαη ρνξνίο ζπλεξίζκεζαη, 

Αγίσλ απάλησλ, κεζ  νλ αεί πξέζβεπε, ησ 

παληεπόπηε Θεώ, δνύλαη εκίλ ιύζηλ πηαηζκάησλ, 

θαη επεξεηώλ πνιπηξόπσλ, θαη παζώλ παληνίσλ 

απνιύηξσζηλ. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ,  

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηὲ ὁ Θεόο,  ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. Ἀκήλ. 

 




