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ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΚΥΡΙΑΝ ΗΜΩΝ & ΔΕΣΠΟΙΝΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, 

ΤΗΝ ΦΟΒΕΡΑΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ 

* * * 

Μετὰ τὸ Εὐλογητός, τὸν ψαλμὸν ΡΚΒ΄(142). 

 

Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν 

δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου. 

 Εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου, καὶ μὴ εἰσέλθῃς 

εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται 

ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. 

῞Οτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν 

εἰς γῆν τὴν ζωήν μου. 

᾿Εκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ 

ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ 

καρδία μου. 

᾿Εμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς 

ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. 

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ 

ἄνυδρός σοι. 

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. 

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ 

ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 

 ᾿Ακουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ 

σοὶ ἤλπισα. 

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ 

ᾖρα τὴν ψυχήν μου. 

 ᾿Εξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε· πρὸς σὲ 

κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ  ὁ 

Θεός μου. 

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ· 

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. 
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᾿Εν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν 

μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου, 

καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ 

δοῦλός σου εἰμι. 

 

Εὐθὺς δέ, Θεὸς Κύριος... καὶ τὸ τροπάριον 

 

῏Ηχος δ΄. ῾Ο ὑψωθείς. 

 

Τὴν Φοβεράν σου Προστασίαν Παρθένε, δίδου ἡμῖν τοῖς 

σὲ τιμῶσιν ἐκ πόθου, ἐκ τῶν ψυχῶν διώκουσα τὸν φόβον τοῦ 

ἐχθροῦ· φλόγα δὲ ὑπάναψον, τοῦ γλυκέος Υἱοῦ σου, ἐντολῶν 

τὴν τήρησιν, ζωηῤῥύτων διδοῦσα, ὅπως ἐγκάρπως 

φθάσωμεν ῾Αγνή, εἰς Βασιλείαν, αὐτοῦ τὴν τρισπόθητον. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν.  

 

Οὐ σιωπήσομεν ποτὲ Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου 

λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς 

ἡμᾶς ἐῤῥύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνων; τίς δὲ διεφύλαξεν, 

ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ σοῦ, σοὺς 

γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Εἶτα ὁ Ν΄ ψαλμός· 

 

᾿Ελέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ 

τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

᾿Επὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ ἀπὸ 

τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 

῞Οτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 

ἐνώπιόν μου ἐστι διὰ παντός. 
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Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου 

ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς 

ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

᾿Ιδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις 

ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

᾿Ιδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια 

τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

῾Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με 

καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

 ᾿Ακουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, 

ἀγαλλιάσσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

᾿Απόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 

μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς, καὶ Πνεῦμα 

εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ 

Πνεῦμά σου τὸ ῞Αγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

 ᾿Απόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ 

Πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ 

ἐπιστρέψουσι. 

῾Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, 

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. 

 Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου 

ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 

῞Οτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ 

εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρδίαν 

συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ 

ἐξουδενώσει. 

 ᾿Αγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν καὶ 

οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη ῾Ιερουσαλήμ. 
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Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ 

ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. 

 

Καὶ ἀρχόμεθα τοῦ κανόνος, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 

“Δέησις τέκνων σου, ὦ Φοβερὰ Προστασία. ᾿Α(θανάσιος)". 

 

ᾨδὴ α΄. ῏Ηχος πλ.δ΄. ῾Αρματηλάτην Φαραώ. 

 

Δέησιν δέξαι τὴν παροῦσαν Δέσποινα, ἣν ἐκ ψυχῆς σοι 

θερμῶς, τέκνα ταπεινά σου, ὡς Μητρὶ προσάγομεν, καὶ δίδου 

ἡμῖν σκέπην σου, Φοβερὰ Προστασία, δι᾿ ἧς νικῆσαι 

ἰσχύσομεν, βίου λυπηρὰ καὶ ἀντίξοα. 

 

᾿Εν τῇ γαστρί σου τῇ ἁγνῇ κεχώρηται, ὁ τοῦ παντὸς 

Ποιητής, καὶ ἡγίασέ σε, ὑπὲρ φύσιν ἅπασαν, καὶ Φοβεράν 

ἀπέδειξεν, Προστασίαν τοῖς ὅσοι, τὴν σὴν εἰκόνα 

ἀσπάζονται, καὶ πανευλαβῶς σοι προσπίπτουσιν. 

 

῾Η Χερουβεὶμ καὶ Σεραφεὶμ πανήγυρις, τρόμῳ 

παρίστανται, ἔμπροσθέν σου Κόρη, τὸ φρικτὸν μυστήριον, 

τῆς σῆς λοχείας βλέπουσαι, καὶ οὐδόλως τὸ βάθος, 

κατανοῆσαι δυνάμεναι, τῆς συγκαταβάσεως τόκου σου. 

 

Σιγῇ τιμῶνται ἐξ ἀρχῆς τὰ ἄῤῥητα, Κόρη μυστήρια, 

ὅθεν πῶς σοὶ δοῦλοι, στόματα ἀνοίξομεν, καὶ εἴπωμεν τὸ 

μέγιστον, Φοβερὰ Προστασία, καὶ ὑπὲρ λόγον μυστήριον, 

τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου Σαρκώσεως; 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 
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῾Ιερὰν Προστασίαν, καὶ Φοβερὰν ἔχομεν, σὲ τὴν 

Παναγίαν Μητέρα, τοῦ Παντοκράτορος, διὸ ἀσφάλειαν, 

ἐπαισθανόμεθα πᾶσαν, ὡς στρουθοὶ ἀδύναμοι, τῇ θείᾳ 

σκέπῃ σου. 

Σὲ δαιμόνων τὰ πλήθη, ὡς ἐκ πυρὸς φεύγουσι, κλῆσίν 

σου φοβούμεναι σφόδρα, τὴν πανευφρόσυνον, ὅθεν οἱ 

δοῦλοί σου, ἀδιαλείπτως βοῶμεν· σπεῦδε εἰς βοήθειαν, 

ταύτης τῆς Μάνδρας σου. 

 

Τετρωμένοι ἀγάπης, σῆς μητρικῆς ῎Αχραντε, πόθῳ 

προσκυνοῦμεν εἰκόνα, τὴν ζωοπάροχον, καὶ οὐχ εὑρίσκομεν, 

κόρον τοῦ ἔρωτος τούτου, ὃν ἀεὶ συντήρησον, 

ἀπαραμείωτον. 

 

᾿Εν κινδύνοις τοῦ βίου, σὺ Φοβερὰ Δέσποινα, πέλεις 

προστασία τοῖς ὅσοι, τὴν θείαν κλῆσίν σου, ψυχαῖς καὶ 

χείλεσι, ἔχουσι θεῖον ὡς ἄρτον, τούτους ἐργαστήρια, 

δεικνῦσα Χάριτος. 

 

Διάσωσον, ὦ Φοβερὰ Προστασία, ἀπὸ πάσης 

ἐπιβουλῆς Μονὴν καὶ τὴν ποίμνην σου, καὶ φύλαττε διὰ 

παντός, προσκυνοῦντας τὴν σὴν εἰκόνα. 

 

᾿Επίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ Πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν 

ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι, τῆς ψυχῆς 

μου τὸ ἄλγος. 

 

Κάθισμα. ῏Ηχος β΄. Πρεσβεία θερμή. 

 

Σὴν Μάνδραν ῾Αγνή, εὑρήκαμεν προσφύγιον, ἐν ᾗ 

ἀσφαλῶς, ὁδὸν τῆς ἀσκήσεως, ἐν χαρᾷ ὁδεύομεν, 
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εὐελπίζουσαι τὴν θέωσιν, καὶ σὲ τυχοῦσαι Φοβεράν, 

Προστασίαν Πανάχραντε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Σύ μου ἰσχύς, Κύριε. 

 

Καιρῷ παντὶ φάνηθι, Μῆτερ Πανάχραντε, Προστασία, 

Φοβερὰ τοῖς τέκνοις σου, τῶν πειρασμῶν πᾶσαν τὴν ὁρμήν, 

ταχὺ καθελοῦσα, καὶ εὐτονίαν χαρίζουσα, πρεσβείαις σου 

ἀχράντοις, καὶ γαλήνην καρδίαις, ἣν Υἱός σου δωρεῖται 

οὐράνιον. 

 

Νοῦν καὶ ψυχήν ἄσυλον, ὡς καὶ διάνοιαν, διατήρει, 

δούλων σου Θεόνυμφε, τοῦ ᾿Ιησοῦ μνήμην ἱεράν, ταύταις 

καθιστῶσα, ὡς ἀδιάλειπτον τρύφημα, καὶ κράτει 

ἀκρατήτους, λογισμοὺς σῇ ἀγάπῃ, Φοβερὰ Προστασία 

παμπόθητε. 

 

῾Ως ψυχικὸν στάδιον, καὶ ἀσκητήριον, θείαν Μάνδραν, 

ταύτην Μῆτερ ἔχουσαι, θεοπρεπῶς πᾶσαν τὴν ζωήν, 

πορευθῆναι δίδου, σαῖς ἀκοιμήτοις δεήσεσι, ἱδρῶτας 

εὐλογοῦσα, δι᾿ ἀγάπην Κυρίου, ἀγρυπνίαν καὶ κόπον 

νυχθήμερον. 

 

Νικητικὰ τρόπαια, χάρισαι Δέσποινα, τοῖς σοῖς τέκνοις, 

καὶ τειχῶν καθαίρεσιν, ἀπὸ Χριστοῦ τῶν χωριστικῶν, καὶ τὰ 

ψυχοφθόρα, πάθη εὐχαῖς σου ἐκκρίζωσον, φυτεύουσα 

ἀγάπης, θείας πάντιμον δένδρον,  ἀρετῶν ἀποφέρον τὰ 

δράγματα. 

 

ᾨδὴ ε΄. ῞Ινα τί με ἀπώσω. 
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Σταυρικὴν πολιτείαν, ἐκλεξάμεναι Μῆτερ Χριστοῦ 

πορεύεσθαι, κόσμου τὰ ἡδέα, καὶ τερπνὰ ὁλικῶς 

ἠρνησάμεθα· ὅθεν ἐξαιτοῦμεν, ὅλῃ ψυχῇ καὶ διανοίᾳ, 

φοβερὰν Προστασίαν σου Δέσποινα. 

 

῾Ο γλυκὺς ἔρως Μῆτερ, τοῦ Υἱοῦ σου καρδίας ἡμῶν 

κατέτρωσε, καὶ ὡς φιλερήμους, ἐν Μονῇ ταύτῃ πάσας 

συνήγαγεν, ἔνθα Προστασίαν, τὴν Φοβεράν σου κεκτημέναι, 

τῶν ἐχθρῶν οὐ φοβούμεθα ἔνεδρα. 

 

῾Υπερήφανον Κόρη, καὶ ὑψαύχενον ἄγγελον πῶς 

κατέρραξεν, ὑψηλὴ καρδία, καὶ δαιμόνων ἐποίησεν ἔξαρχον, 

βλέπουσαι ἐν φόβῳ, ἐπικαλούμεθα βοῶσαι· ταπεινὴν ἡμῖν 

αἴσθησιν δώρησαι. 

 

῾Ωραιότατος οἶκος, τοῦ Θεοῦ καὶ Δεσπότου πέλει 

ἐπέραστος, ὅστις ἐν καρδίᾳ, φόβον ἔχει Κυρίου ἀείποτε, καὶ 

τηρεῖ τοὺς λόγους, Αὐτοῦ Σεμνὴ τοὺς σωτηρίουςπ οἵας 

δεῖξον ἡμᾶς ἱκεσίαις σου. 

 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν ἐκχεῶ. 

 

Φοβούμεναι, τὴν ἐκ σοῦ διάστασιν, ἐξ ἀνθρώπων 

ἀσθενείας Παρθένε, ἀπὸ ψυχῆς, ἐξαιτούμεθα μεῖνον, ἡμῖν 

προστάτις καὶ σκέπη καὶ στήριγμα. Σὺ ἔχεις δύναμιν εὐχῶν, 

ἃς ἡμῖν ἀσθενοῦσι χορήγησον.  

 

᾿Οφθάλμισον, Προστασία τέκνα σου, ὀφθαλμοῖς 

χερουβικοῖς ἐν τῷ βίῳ, ὥστε ὁρᾷν, τὸν Υἱόν σου καὶ μόνον, 

Οὗ καὶ ὀπίσω πορεύεσθαι θέλομεν, καὶ δόξης τῆς ἐν οὐρανῷ, 

σὺν ῾Αγίων χοροῖς καταξίωσον. 
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Βαρούμεναι, προσβολαῖς ἀλάστορος, ἐκζητοῦμεν 

προστασίαν σου Μῆτερ, τὰ λυπηρά, τοῦ παρόντος αἰῶνος, σῇ 

παρουσίᾳ καλῶς καταγλύκανον, καὶ πόῤῥω δίωξον ἡμῶν, 

τῆς κολάσεως φόβον Πανύμνητε.  

 

Εὑρήκαμεν, Προστασίαν ἄμαχον, Φοβεράν τε Παναγία 

Παρθένε, ἐν σῇ Μονῇ, ἣν φυλάττοις καὶ σκέποις, ἐκ 

πειρασμῶν τοῦ ἐχθροῦ ἀκατάσειστον, ἡμᾶς δὲ τέκνα σου 

πτωχά, καταπλούτισον θείαις πρεσβείαις σου. 

 

Διάσωσον, ὦ Φοβερὰ Προστασία, ἀπὸ πάσης 

ἐπιβουλῆς Μονὴν καὶ τὴν ποίμνην σου, καὶ φύλαττε διὰ 

παντός, προσκυνοῦντας τὴν σὴν εἰκόνα. 

 

῎Αχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ᾿  

ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα 

μητρικὴν παῤῥησίαν. 

 

Κοντάκιον. ῏Ηχος β΄. Προστασία τῶν χριστιανῶν. 

 

Προστασία Φοβερὰ Μῆτερ πέλουσα, τῶν πιστῶν 

ἐπακούεις τὴν δέησιν, ὅθεν κλῖνον, τῆς μητρικῆς ἀγάπης 

μυστικῶς, τὸ οὖς, καὶ εἰσάκουσον ἡμῶν, τῶν ταπεινῶν 

μοναστριῶν, ἐκ ψυχῆς αἰτουμένων σε· πᾶσαν ἐχθροῦ 

μανίαν, σκέδασον σαῖς πρεσβείαις, καὶ τὸν ἁγνὸν φόβον 

ψυχαῖς, δὸς Υἱοῦ σου Παναμώμητε. 

 

Προκείμενον·  Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου, ἐν 

πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 

 

KOINO DELL 2017
Typewriter
262

KOINO DELL 2017
Pencil



ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ 

10 

 

Στίχος· ῎Ακουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, 

καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ  σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦς πατρός σου καὶ 

ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

᾿Εκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν 

(ι΄38 καὶ ια΄27) 

 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς κώμην τινά· 

γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον 

αὐτῆς. Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ 

παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἤκουε τῶν 

λόγων αὐτοῦ. ῾Η δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν 

διακονίαν. ᾿Επιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι, ὅτι ἡ 

ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ, ἵνα 

μοι συναντιλάβηται. ᾿Αποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· 

Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ 

ἐστι χρεία. Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ 

ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς. ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν 

ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· 

Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 

Αὐτὸς δὲ εἶπεν· Μενοῦν γε, μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον 

τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. 

 

Δόξα. ᾿Εν τῇ φοβερᾷ σου καὶ θείᾳ προστασίᾳ, 

προσπίπτουσι Παρθένε, πταισμάτων δίδου λύσιν. 

 

Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις, ᾿Ελεῆμον, 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

 

Στίχ. ᾿Ελεῆμον, ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
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καὶ τὸ προσόμοιον.  

 

῏Ηχος πλ.β΄. ῞Ολην ἀποθέμενοι. 

 

Κόσμου ἀποθέμεναι, πᾶσαν φιλίαν καὶ σχέσιν, σοὶ 

῾Αγνὴ προσήλθομεν, τὸν σταυρὸν ἀράμεναι τῆς ἀσκήσεως· 

προστασίαν πρόσκαιρον, ἐν τῷ βίῳ ἄλλην, πλήν σου Κόρη 

μὴ γινώσκουσαι, σοὶ ἀνεθέμεθα, πᾶσαν τὴς ζωῆς ἡμῶν 

μέριμναν. Οἴδαμεν γὰρ Πανάμωμε, ὅτι ὑπακούει σου Κύριος· 

ὅθεν Προστασία, ὑπάρχουσα σῶν τέκνων Φοβερά, Μονήν 

καὶ ποίμνην περίσκεπε, μητρικῇ ἀγάπῃ σου. 

 

Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, κατῃσχυμμένος ἀπὸ σοῦ 

ἐκπορεύεται, ὦ Φοβερὰ Προστασία, ἀλλ᾿ αἰτεῖται τὴν χάριν, 

καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως. 

 

Μεταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἀπαλλαγὴ τῶν 

ἀσθενούντων ὑπάρχουσα, Φοβερὰ Προστασία, σῷζε πόλιν 

καὶ λαόν, τῶν πολεμουμένων ἡ εἰρήνη, τῶν χειμαζομένων ἡ 

γαλήνη, ἡ μόνη σωτηρία τῶν πιστῶν. 

 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου...κλπ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Παῖδες ἑβραίων. 

 

῾Ρῦσαι Μονήν σου Θεοτόκε, πάσης θλίψεως καὶ 

συμφορᾶς παντοίας, εὐλογοῦσα ἀεί, τὰς ὧδε ἀσκουμένας, 

καὶ δαψιλῶς παρέχουσα, Φοβεράν σου Προστασίαν. 
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῎Ανοιξον πύλας Βασιλείας, Παναμώμητε, τοῖς πόθῳ 

προσκυνοῦσιν, ἱεράν σου μορφήν, καὶ αἰτουμένων λύσιν, 

τῶν βίου περιστάσεων, καὶ ἰάσεις ἀσθενείας. 

 

Πρόφθασον τοὺς ἀπηλπισμένους, καὶ μὴ ἔχοντας 

ἐλπίδα Θεοτόκε· σὺ γὰρ εἶ ἀληθῶς, ἐλπὶς τῶν κλονουμένων, 

ὧν τὰς ψυχὰς ἀνόρθωσον, Φοβερᾷ σου Προστασίᾳ. 

 

῾Ρᾶνον σὴν χάριν οὐρανόθεν, καὶ ἐκδίωξον τὰ νέφη 

ἀθυμίας, ἃ ἐχθρὸς συνωθεῖ, ψυχαῖς τῶν σὲ ὑμνούντων, καὶ 

γινωσκόντων Πάναγνε, Φοβεράν σε Προστασίαν. 

 

ᾨδὴ η΄. Τὸν ἐν ὄρει. 

 

῞Οταν ἔλθῃ, ἡμῖν ἡ σκαιωρία, τότε φάνηθι, Προστάτις 

Παναγία, καὶ φωτὶ μητρικῆς, ἀγάπης σου τὸ σκότος, ταχέως 

ἀποδίωξον, ἀντεισάγουσα τὴν χάριν. 

 

Σκεύη πάντας, ἀνάδειξον Παρθένε, θείας Χάριτος, 

τοὺς ὅσοι προσκυνοῦσι, τὴν σεπτήν σου μορφήν, καὶ 

ἐξαιτοῦνται λύσιν, παθῶν ψυχῆς καὶ σώματος, φοβερᾷ σου 

προστασίᾳ. 

 

Τέκνα πάντες, ἐσμέν σου Θεοτόκε, εἰ καὶ πάντοτε, οὐ 

πράττομεν Υἱοῦ σου, ἐντολὰς σωστικάς, ἀλλά τὴν σὴν 

εἰκόνα, ἔχομεν καταφύγιον, καὶ ἐντρύφημα καρδίας. 

 

῎Αλλη Μῆτερ, τοιαύτη Προστασία, τοῖς τιμῶσί σε, οὐκ  

ἧν οὐκέτι ἔσται· τὸν Θεὸν γὰρ παντός, ἀφράστως τετοκυῖα, 

εἴληφας χάριν ἄμετρον, καὶ ἀήττητον πρεσβείαν. 

 

ᾨδὴ θ΄. ᾿Εξέστη ἐπὶ τούτῳ. 
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῾Αγίασον τὰ σώματα καὶ ψυχάς, Φοβερὰ Προστασία 

τῶν τέκνων σου τῶν ταπεινῶν, τῶν ἐνασκουμένων Μονῇ τῇ 

σῇ, καὶ ταῦτα μεταποίησον, εἰς ῾Αγίου Πνεύματος ἱερά· ἐν 

ὥρᾳ δὲ ἐσχάτῃ, σύναψον τῷ Νυμφίῳ, ἀδιαῤῥήκτως 

Παναμώμητε. 

 

Στομάτων οὐκ ἀρκοῦσιν αἶνοι πτωχοί, ἐξειπεῖν 

ὀρμαθὸν θαυμασίων σου, καὶ ἀρετῶν, πλῆθος ἀριθμῆσαι 

ὑπερφυῶν, δι᾿ ὧν κατακεκόσμησαι, παρὰ τοῦ Δεσπότου 

Κόρη Σεμνή, αἷς στόλισον σὰ τέκνα, εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου, 

καὶ καταισχύνην πολεμήτορος. 

 

᾿Ιάματα παρέχεις παντοδαπά, Φοβερὰ Προστασία τοῖς 

πάσχουσι, καὶ ἐκ ψυχῆς, τὴν χαριτοπάροχον καὶ φαιδράν, 

εἰκόνα προσκυνοῦσί σου, ἣν ὥσπερ παλλάδιον ἱερόν, 

κατέχει ἡ Μονή σου, καὶ πόθῳ καυχωμένη, ἐν ταύτῃ 

῎Αχραντε βασίζεται.  

 

᾿Αγάπης φόβον δίδου ἡμῖν ῾Αγνή, ψυχικῶν ὅπως 

φύγωμεν πτώσεων, τὰς ἀτραπούς, καὶ προσκολληθῶμεν τοῦ 

σοῦ Υἱοῦ, τῷ παμποθήτῳ ἅρματι, καὶ τῆς βασιλείας τῶν 

οὐρανῶν, μετάσχωμεν ἐν τέλει, μετὰ ῾Αγίων Πάντων, ὧν σὺ 

χοράρχις πέλεις Δέσποινα. 

 

 ῎Αξιόν ἐστι...  

 

καὶ τὰ Μεγαλυνάρια 

 

Προστασία κέκληται Φοβερά, ῎Αχραντε Παρθένε, ἡ 

εἰκών σου ἡ ἱερά, τῶν ἐχθρῶν τὰ πλήθη, φοβίζουσα πιστῶν 

δέ, πληροῦσα εὐφροσύνης, καρδίας Πάναγνε. 
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Φοβερὰ τοῖς δαίμοσιν ἡ μορφή, σοῦ Παρθένε Κόρη, τοῖς 

πιστοῖς δὲ τρισποθητή, ἣν πλουτεῖ Μονή σου, καὶ χαίρουσα 

κραυγάζει, τὸ "Χαῖρε" ᾿Αρχαγγέλου, Θεοχαρίτωτε. 

 

῎Εχει ῎Ορος ῞Αγιον τὴν σεπτήν, Πάναγνε μορφήν σου,  

Προστασίαν τὴν φοβεράν, ἔχει καὶ Μονή, σου ἰσότυπον 

εἰκόνα, ἣν ὧδε προσκυνοῦντες, χάριν λαμβάνομεν. 

 

Φόβον τοῦ Υἱοῦ σου ἔνθες ἡμῖν, τὸν σωτηριώδη, 

ἐκδιώκουσα τῶν ψυχῶν, πάντα ἄλλον φόβον, ὅπως πιστῶς 

τιμῶμεν, εἰκόνα σου ἁγίαν, Παρθένε Δέσποινα. 

 

Πᾶσαι τῶν ᾿Αγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, 

᾿Αποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ ῞Αγιοι Πάντες, μετὰ τῆς 

Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

 

Τρισάγιον, κλπ. 

 

Εἰς τὴν ἀπόλυσιν.  

 

Στιχηρὰ προσόμοια. ῏Ηχος β΄. ῞Οτε ἐκ τοῦ ξύλου σε. 

 

Φύλαττε Μονήν σου ἱεράν, ἀπὸ φόβου Κόρη δαιμόνων 

καὶ πάσης θλίψεως, πόῤῥω ἀπελαύνουσα, ἐχθροῦ τὰ 

σκάνδαλα, καὶ εἰρήνην θεόῤῥυτον, ἐγκαίνισον ὧδε, ὅπως 

μεγαλύνωμεν τὴν παρουσίαν σου· σὺ γὰρ Φοβερὰ 

Προστασία, κέκλησαι καὶ εἶ Θεοτόκε, πάντων τῶν πιστῶς 

μεγαλυνόντων σε. 

 

῞Οτε παραστῶμεν τῷ Κριτῇ, ὅπως ἀποδώσωμεν λόγον, 

τῶν πεπραγμένων ἡμῖν, τότε  ῥῦσαι ἅπαντας, φόβου 
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κολάσεως, Παναμώμητε Δέσποινα, σεπταῖς σου πρεσβείαις, 

καὶ ἡμῶν προστάτευσον καθικετεύουσα, ῝Ον ἐν ταῖς σεπταῖς 

σου ἀγκάλαις, μητρικῶς ἐβάστασας ὅτι, Φοβερὰ Προστάτις 

πέλεις δούλων σου. 

 

Δέσποινα πρόσδεξαι. 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου. 

Δι᾿ εὐχῶν. 

 

Στίχοι 

 

Φάνηθι ἀεὶ Φοβερὰ Προστασία, 

Μῆτερ, τῶ Σεμνείῳ σου καὶ ἀσκουμέναις. 
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