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12 ΜΑΪΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΩΝ 

ΕΙ ΣΟΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΕΡΑ ΗΜΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ ΕΠΙΚΟΠΟΝ ΚΤΠΡΟΤ 

 

Πνηεζείο ππό Κσλζηαληίλνπ Κνγεξάθε ηνπ Κξεηόο 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

 

ην «Κύξηε εηζάθνπζνλ» κεζ’ ν ην Θεόο 

Κύξηνο θαη ηα θάησζη Σξνπάξηα. 

 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Δπηθαλίνπ ηνπ ζνθνύ Ιεξάξρνπ, δεύηε ηειέζσκελ ηελ πάκθσηνλ 

κλήκελ, θαη επιαβώο βνήζσκελ απηώ νη πηζηνί˙ Ιεξάξρα Όζηε, ηνπο 

πηζηώο πεπνηζόηαο, ηε ζηεξξά πξεζβεία ζνπ, πάζεο ξύζαη αλάγθεο, 

θαη ησλ δεηλώλ ελ βίσ ζπκθνξώλ, σο παξξεζίαλ πινπηώλ πξνο ηνλ 

Κύξηνλ. 

Γόμα. Τν απηό. Καη λύλ.  

Οπ ζησπήζνκελ πνηέ, Θενηόθε… 

Ο Ν’ θαη ν Καλώλ ηνπ Αγίνπ 

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

Σπλώλ ησλ Αγγέισλ ηαηο ζηξαηηαίο, ελ Σηώλ ηε άλσ, Δπηθάληε ηεξέ, 

ηαο ηθεηεξίνπο κνπ δεήζεηο, σο ζπκπαζήο θαη θηιόζηνξγνο 

πξόζδεμαη. 

 

Θαπκάησλ ηαο ράξηηαο εηιεθώο, Πνηκέλσλ ην θιένο, Δπηθάληε ηεξέ, 

θαη’ άκθσ λνζνύληα κε αζιίσο θαζηθεηεύσ ζε πόζσ, ζεξάπεπζνλ. 
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Χπρήλ κνπ επζπιάρλσο ηελ ρακεξπήλ, νπξάλσζνλ πάηεξ, Δπηθάληε 

ηεξέ, ηαηο παλεππξνζδέθηνηο ζνπ πξεζβείαηο, πξνο ηνλ Γεζπόηελ 

απάζεο ηεο θηίζεσο. 

                                          Θενηνθίνλ. 

Τεθνύζα ηνλ Κύξηνλ ηνπ παληόο, ηελ ηνπ Παξαδείζνπ, πύιελ 

ήλνημαο ηνηο βξνηνίο˙ όζελ Παληεπιόγεηε Μαξία, επγλσκνζύλεο ζνη 

ύκλνλ πξνζάδνκελ. 

 

 

Ωδή γ’. π εη ην ζηεξέσκα. 

Τν ρξίζκα ηνπ Πλεύκαηνο, εηζδεδεγκέλνο ηέξεπζαο, ακέκπησο Θεώ 

ησ ελ Τξηάδη, ηεξέ Δπηθάληε. 

 

Δηξήλελ ηελ θξείηηνλα, ησ ηαπεηλώ δνο ηθέηε ζνπ, ν ηνπ 

Δηξελάξρνπ Ιεξάξρεο, ηεξέ Δπηθάληε. 

 

Φνξήγεη ηα θξείηηνλα, ηνηο επιαβώο επθεκνύζη ζε, σο έλζενλ θίινλ 

ηνπ Σσηήξνο, ηεξέ Δπηθάληε. 

Θενηνθίνλ. 

Αγγέισλ εμέζηεζαλ, Θενθπήηνξ ηα ηάγκαηα, νξώληεο ζε θέξεηλ ελ 

αγθάιαηο, ηεο Τξηάδνο ηνλ δεύηεξνλ. 

 

Γηάζσζνλ ηνπο επιαβώο Δπηθάληε ζε πκλνύληαο, από θηλδύλσλ θαη 

πάζεο θαθώζεσο, ηαηο ηεξαίο ζνπ πξεζβείαηο πξνο ηνλ Σσηήξα. 

 

Δπίβιεςνλ ελ επκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

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

 

Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Δκπξέπσλ ιακπξώο, ζνθίαο ηνηο ραξίζκαζη, πνηκήλ ηεξόο θαη 

Ιεξάξρεο άξηζηνο, εδείρζεο Δπηθάληε˙ όζελ πάληεο πίζηεη ζνη 

θξάδνκελ˙ αεί δπζώπεη πάηεξ ηνλ Θεόλ, δνζήλαη εκίλ ην κέγα έιενο. 
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Ωδή δ’. Εηζαθήθνα Κύξηε. 

Αγαπήζαο ηνλ Κύξηνλ, νιηθώο καθάξηε Δπηθάληε, ηνλ Σηαπξόλ 

απηνύ εβάζηαζαο, σο ελζένπ θξνλήζεσο έκπιεσο. 

 

Τελ θαξδίαλ κνπ πινύηηζνλ, ησ ακέηξσ πινύησ ηεο ζεο 

ρξεζηόηεηνο, Ιεξάξρα Δπηθάληε, ν πινπηήζαο ελ έξγνηο ηνηο 

θξείηηνζη. 

 

Πξνο λνκάο ζσηεξίνπ κε, πνίκαλνλ ζεόιεπηε Δπηθάληε˙ ζπ πνηκήλ 

γαξ ώθζεο θξάηηζηνο, επδνθία ηνπ θξείηηνλνο Όζηε. 

Θενηνθίνλ. 

Ακαξηίαο αλαίξεζηο, ηεο αξραίαο πέθελαο Θενλύκθεπηε, ηνλ 

Φξηζηόλ αθξάζησο ηέμαζα, δη΄εκάο ελ δπζί ππνζηάζεζη. 

 

Ωδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Τσλ αηξεηηθώλ, ηελ νθξύλ ιακπξώο θαηήζρπλαο, ηαηο παλζόθνηο θαη 

ιακπξαίο ζνπ δηδαραίο, Ιεξάξρα ζενξξήκνλ Δπηθάληε. 

 

Χεύδνπο θξαηαηώο, ηνλ δπλάζηελ θαηαβέβιεθαο, νπ ηεο κήληδνο 

δηάζσζνλ εκάο, αλσηέξνπο Ιεξάξρα Δπηθάληε. 

 

Τσ Πακβαζηιεί, ελ πςίζηνηο παξηζηάκελνο, ησλ πκλνύλησλ 

επιαβώο ζε ελ σδαίο, Ιεξάξρα Δπηθάληε κλεκόλεπε. 

                                            Θενηνθίνλ. 

Άλζνο ηνλ Φξηζηόλ, ζαπκαζηώο εκίλ εμήλζεζαο, ε βιαζηήζαζα εθ 

ξίδεο Ιεζαί, ξάβδνο ζεία θαη αγία Μεηξνπάξζελε. 

 

Ωδή ζη’. Σελ δέεζηλ. 

Ηγάπεζαο ζενζόθσο έλδνμε, ηνλ ελ μύισ θηιαλζξώπσο παζόληα, 

θαηαπγαζζείο ηελ θαξδίαλ αθηίζη, ηεο αιεζνύο Δπηθάληε γλώζεσο. 

Όζελ απηνύ σο λνπλερήο, ηαο πξνζηάμεηο ελ βίσ επιήξσζαο. 
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Σνθίαο πξνζεηιεθώο ηαο ράξηηαο, ελ ζνθία ηελ ιαρνύζάλ ζνη 

πνίκλελ, πξνο ζσηεξίνπ λνκάο αλπζηάθησο, ώ Δπηθάληε πάηεξ 

επνίκαλαο˙ όζελ θακέ πξνο ηαο λνκάο, ηεο αςεύζηνπ δσήο 

θαζνδήγεζνλ. 

 

Δθύθισζαλ ηελ ςπρήλ κνπ Όζηε, ώζπεξ θύλεο πιαθηνύληεο ηα 

πάζε˙ ζπ δε σο πέισλ επήθννο πάζη, ειέεζόλ κε ελ πίζηεη θσλνύληά 

ζε, Ιεξαξρώλ ε θαιινλή, Δπηθάληε πάηεξ ηξηζόιβηε. 

Θενηνθίνλ. 

Βνήζεηαλ πξνο ην ζώδεηλ θέθηεκαη, ζε εηνίκελ αεηπάξζελε Κόξε˙ 

δην πξνζπίπησ ζνη όιε θαξδία, θαη αλαθξάδσ ελ ζιίςεη θαη δάθξπζη, 

ηνπ αησλίνπ κε ππξόο, ηε πξεζβεία ζνπ ξύζαη σο εύζπιαρλνο. 

 

Γηάζσζνλ ηνπο επιαβώο Δπηθάληε ζε πκλνύληαο, από θηλδύλσλ θαη 

πάζεο θαθώζεσο, ηαηο ηεξαίο ζνπ πξεζβείαηο πξνο ηνλ Σσηήξα.  

 

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

εκεξώλ δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθελ παξξεζίαλ. 

 

Ήρνο β’. Σνηο ησλ αηκάησλ  

Αλαδεηρζείο ελ ζνθία πεξίθεκνο, αηξεηηθώλ ηα απύισηα ζηόκαηα, 

ηνηο ζείνηο ζνπ θζόγγνηο εθίκσζαο, θαη ηελ νξζόδνμνλ πίζηελ 

εθξάηπλαο, Οζίσλ ιακπάο Δπηθάληε. 

Πξνθείκελνλ. Ήρνο δ’. 

Οη Ιεξείο ζνπ Κύξηε ελδύζνληαη δηθαηνζύλελ θαη νη όζηνί ζνπ 

αγαιιηάζνληαη. ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνπ 

νζίνπ απηνύ. 

Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Μαηζαίνλ  

(Κεθ. ε’. 14-19) 

Δίπελ ν Κύξηνο ηνηο εαπηνύ Μαζεηαίο˙ Υκείο εζηέ ην θσο ηνπ 

θόζκνπ˙ νπ δύλαηαη πόιηο θξπβήλαη, επάλσ όξνπο θεηκέλε˙ νπδέ 

θαίνπζη ιύρλνλ, θαη ηηζέαζηλ απηόλ ππό ην κόδηνλ, άιι’ επί ηελ 

ιπρλίαλ, θαη ιάκπεη πάζη ηνηο ελ ηε νηθία. Ούησ ιακςάησ ην θσο 

πκώλ έκπξνζζελ ησλ αλζξώπσλ, όπσο ίδσζηλ πκώλ ηα θαιά έξγα, 
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θαη δνμάζσζη ηνλ Παηέξα πκώλ ηνλ ελ ηνηο νπξαλνίο. Με λνκίζεηε 

όηη ήιζνλ θαηαιύζαη ηνλ λόκνλ ή ηνπο πξνθήηαο, νύθ ήιζνλ 

θαηαιύζαη, αιιά πιεξώζαη. Ακήλ ιέγσ πκίλ. Έσο αλ παξέιζε ν 

νπξαλόο θαη ε γε, ηώηα ελ, ή κία θεξαία νπ κε παξέιζε από ηνπ 

λόκνπ, έσο αλ πάληα γέλεηαη. Οο εάλ ιύζε κίαλ ησλ εληνιώλ 

ηνύησλ ησλ ειαρίζησλ, θαη δηδάμε νύησ ηνπο αλζξώπνπο, ειάρηζηνο 

θιεζήζεηαη ελ ηε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ˙ νο δ’ αλ πνηήζε θαη 

δηδάμε, νύηνο κέγαο θιεζήζεηαη ελ ηε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ. 

 

Γόμα Παηξί. Ταηο ηνπ Ιεξάξρνπ… Καη λπλ. Ταηο ηεο Θενηόθνπ… 

Πξνζόκνηνλ. 

 

Ήρνο πι. β’. Σξηήκεξνο αλέζηεο. 

Σηίρ. Διέεζνλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιενο ζνπ θαη θαηά ην 

πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 

 

Φξηζηόλ από ςπρήο νιηθώο, ζεόθξσλ Δπηθάληε αγαπήζαο, ηα 

ζειήκαηα απηνύ, επιήξσζαο παλζόθσο, σλ πιεξσηήλ επραίο ζνπ, 

ηαηο ηεξαίο θακέ αλάδεημνλ. 

 

Ωδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Πξνζδερόκελνο πίζηεη, ηνπ Σσηήξνο ηεο δόμεο ηελ επηθάλεηαλ, 

ζσθξόλσο θαη δηθαίσο, εβίσζαο ελ θόζκσ, ηεξέ Δπηθάληε, θαη 

κεηαζηάο πξνο Θεόλ, δσήλ ηελ ζείαλ εύξεο. 

 

Δπκελήο κνη ηαηο ζείαηο, θαη ζεπηαίο ζνπ πξεζβείαηο Φξηζηόλ 

απέξγαζαη˙ ην δύλαζαη γαξ έρεηο, αμίσο σο βαζηάζαο, ηεξέ 

Δπηθάληε, απηνύ ηνλ ζείνλ δπγόλ, επ’ ώκσλ ζνπ πξνζύκσο. 

 

Αζηλείο δηαηήξεη, ηνπο πξνζηξέρνληαο πίζηεη, ηε πξνζηαζία ζνπ από 

ακπιαθεκάησλ ζαξθόο θαη λνζεκάησλ, ζαπκαζηέ Δπηθάληε˙ παξά 

Θεώ γαξ πνιιήλ, ηελ παξξεζίαλ έρεηο. 

Θενηνθίνλ. 
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Κιίκαμ ώθζεο αγία, θαη κεηάξζηνο Κόξε, αεηκαθάξηζηε, δη’ ήο πξνο 

ζσηεξίαο, αλέξρνληαη ην ύςνο, νη ηνλ άθξαζηνλ ηόθνλ ζνπ, 

πκλνινγνύληεο αεί, ζεξκόηεηη θαξδίαο. 

 

 

Ωδή ε’. Σνλ Βαζηιέα. 

Δμαλαηείιαο, ώζπεξ αζηήξ εσζθόξνο, Δπηθάληε, ηελ θηίζελ 

θαηαπγάδεηο, ηαηο θσηνπαξόρνηο, ηεο ράξηηνο αθηίζη. 

 

Δλίζρπζόλ κε, ηε ηεξά ζνπ δπλάκεη, Δπηθάληε Παηέξσλ ε 

ιακπξόηεο, θέξεηλ ηα ελ βίσ, επίπνλα εδέσο. 

 

Τελ ησλ παζώλ κνπ, δνθσδεζηάηελ νκίριελ, Δπηθάληε δηάιπζνλ 

αθηίζη, ηεο πακθαεζηάηεο, θαη ζείαο ράξηηόο ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

Τελ πξώηελ Δύαλ, Θενθπήηνξ Μαξία, απειύηξσζαο θαηάξαο ηεο 

αξραίαο, ηέμαζα αξξήησο, ηνλ έλα ηεο Τξηάδνο. 

 

 Ωδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Θπζίαλ ζαπηόλ δώζαλ, δηα πνιηηείαο, αθξαηθλεζηάηεο Κπξίσ 

πξνζήλεγθαο, ώ Δπηθάληε πάηεξ, Τξηάδνο πξόβνιε. 

 

Χπρήο κνπ ηαο αξνύξαο, άξδεπζνλ πινπζίσο, ηεο ηεξάο ράξηηόο ζνπ 

ησ ύδαηη, ώ Δπηθάληε πάηεξ, Οζίσλ θαύρεκα. 

 

Ππξόο κε ηνπ αζηέθηνπ, θαη αηειεπηήηνπ, ηαηο ηεξαίο πξνο Φξηζηόλ 

κεζηηείαηο ζνπ, ώ Δπηθάληε ξύζαη, σο ζπκπαζέζηαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Υπεξδεδνμαζκέλε, Μήηεξ ηνπ Υςίζηνπ, ηαηο κεηξηθαίο ζνπ 

πξεζβείαηο δηάζσδε, από παληνίσλ θηλδύλσλ, ηνπο ζε γεξαίξνληαο. 
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Σν Άμηνλ εζηί θαη ηα Μεγαιπλάξηα. 

Φαίξνηο ηεο ζνθίαο κύζηεο ιακπξόο, θαη ηεο επζεβείαο, ζηύινο 

ζείνο θαη αξξαγήο˙ ραίξνηο νξζνδόμσλ, ππέξκαρνο δνγκάησλ, θαη 

αιεζείαο πύξγνο, ώ Δπηθάληε. 

 

Τε αζθήζεη πάηεξ πξνθαζαξζείο, θαζαξόο ελ πάζη, αλαδέδεημαη 

ιεηηνπξγόο, θαη λπλ ηνπ Κπξίνπ, παξίζηαζαη ησ ζξόλσ, πνδήξεη 

Ιεξέσλ, θαηαθνζκνύκελνο. 

 

Φαίξνηο ν ζεόξξπηνο πνηακόο, ν ηελ Οηθνπκέλελ, θαηαξδεύζαο 

πάηεξ ζνθέ˙ ραίξνηο επζεβείαο, θσζηήξ ν θσηνβόινο, ν ζαπκαζηώο 

εθιάκπσλ, εκίλ ηηκώζί ζε. 

 

Χεύδνπο ηνλ αξρέθαθνλ αξρεγόλ, θαηήζρπλαο πάηεξ, Δπηθάληε ηεξέ, 

ηε παξά Κπξίνπ, δνζείζε ζνη ζνθία, θαη βίνπ ελαξέηνπ, ηνηο 

θαηνξζώκαζη. 

 

Τνπ Δπηθαλίνπ ηαηο ηεξαίο, πξεζβείαηο Οηθηίξκσλ, ηελ εηξήλελ ζνπ 

δνο εκίλ, θαη ηεο ηνπ βειίαξ, θαθίαο αλσηέξνπο, ζπληήξεη ηνπο 

πκλνύληαο, ην ζείνλ θξάηνο ζνπ. 

 

Φαίξνηο ε ζεόιεπηνο μπλσξίο, ησλ ηεο εθθιεζίαο, ζενζόθσλ 

Ιεξαξρώλ, Αλδξέα ηεο Κξήηεο, ζπλ ησ Δπηθαλίσ, ηεο ελ Φξηζηώ 

ζνθίαο, κύζηαη παλάξηζηνη. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη Άγηνη Πάληεο, κεηά ηεο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εηο ην ζσζήλαη εκάο. 

 

Σν Σξηζάγηνλ…. θαη ην Απνιπηίθηνλ. 
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Ήρνο α’. Σεο εξήκνπ πνιίηεο 

Απγαζζείο ηελ θαξδίαλ, ηαηο αθηίζη ηεο ράξηηνο, ηνπ Φξηζηνύ νπίζσ 

ζεόθξνλ, αθιηλώο εθνινύζεζαο˙ θαη ρξίζκαηη ηνπ Πλεύκαηνο 

ρξηζζείο, πνηκήλ ηεο εθθιεζίαο ζαπκαζηώο, ησλ αηξέζεσλ 

θαηήζρπλαο ηελ νθξύλ, ησλ ιόγσλ ζνπ ηε ζνθία. Γόμα ησ ζε 

ζνθίζαληη Φξηζηώ, δόμα ησ ζε ζαπκαζηώζαληη, δόμα ησ ζε 

δνμάζαληη ιακπξώο, ζνθέ Δπηθάληε. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Φαίξνηο Ιεξάξρα ηνπ Φξηζηνύ, ν θεθνζκεκέλνο ζνθίαο, ηαηο ζείαηο 

ράξηζη˙ραίξνηο ην ηνπ Πλεύκαηνο, ιακπξόλ θεηκήιηνλ˙ ραίξνηο 

ζηύινο ν άζεηζηνο, ηεο νξζνδνμίαο˙ ραίξνηο ησλ αηξέζεσλ, κάραηξα 

δίζηνκνο. Τνπο εηιηθξηλώο ζε ηηκώληαο, ξύζαη Δπηθάληε πάηεξ, ηεο 

πηθξάο καλίαο ηνπ αιάζηνξνο. 

 

Τελ πάζαλ ειπίδα κνπ, εηο ζε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ θύιαμόλ 

κε ππό ηελ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ ζνπ, θαη ιύηξσζαη 

εκάο, από πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

 

Τε πξεζβεία Κύξηε πάλησλ ησλ Αγίσλ, θαη ηεο Θενηόθνπ, ηελ ζελ 

εηξήλελ δνο εκίλ, θαη ειέεζνλ εκάο, σο κόλνο νηθηίξκσλ. 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

 

 


