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13 ΜΑΪΟΤ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΔΙ ΣΗΝ ΑΓΙΑΝ 

ΜΔΓΑΛΟΜΑΡΣΤΡΑ ΓΛΤΚΔΡΙΑΝ 

(Πνηεζείο ππό κνλαρνύ Γεξαζίκνπ Μηθξαγηαλλαλίηνπ). 

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

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

 

  Κύξηε εηζάθνπζνλ, ιεε’ ό ημ  Θεόξ Κύνζμξ ςξ ζοκήεςξ ηαζ ημ ελήξ: 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Ωξ ηεηηδιέκδ πνμξ Υνζζηόκ παννδζίακ, Μεβαθμιάνηοξ Γθοηενία εεόθνμκ, οπέν 

διώκ ζηέηεοε δεόιεεα, όπςξ θοηνςεείδιεκ, πεζναζιώκ ηαζ ηζκδύκςκ, ηαζ παεώκ ηαζ 

εθίρεςκ, ηαζ δεζκώκ κμζδιάηςκ, μζ πνμζζόκηεξ πίζηεζ αηθζκεί, Πανεεκμιάνηοξ, ηδ 

εεία πνεζαεία ζμο. 

Γόμα. Σν απηό. Καη λπλ. Θενηνθίνλ. 

Οο ζζςζπήζμιέκ πμηέ Θεμηόηε, ηαξ δοκαζηείαξ ζμο θαθείκ μζ ακάλζμζ˙ εζιή βαν ζο 

πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ διάξ εννύζαημ εη ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; ηίξ δε 

δζεθύθαλεκ έςξ κοκ εθεοεένμοξ; μοη απμζηώιεκ Γέζπμζκα εη ζμο, ζμοξ βαν 

δμύθμοξ ζώγεζξ αεί, εη πακημίςκ δεζκώκ. 

Ο Ν’ θαη ν θαλώλ νύ ε αθξνζηηρίο. 

«Γίδμο ιμζ ζδκ Γθοηενία πάνζκ. Γεναζίιμο». 

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

Γοκάιεζ ηςκ εείςκ ζμο πνεζαεζώκ, απάθθαλμκ Μάνηοξ, ηςκ εκ αίς δοζπενεζώκ, ηαζ 

πάζδξ ακάβηδξ Γθοηενία, ημοξ πνμζζόκηαξ εενιώξ ηδ ζδ πάνζηζ. 

 

Ιδμύ ζμζ πνμζπίπημιεκ εοθααώξ, ζεική Γθοηενία, ηαζ αμώιέκ ζμζ εη ροπήξ˙ ηδξ κοκ 

επεθεμύζδξ διάξ γάθδξ, ηδ πνμξ Υνζζηόκ ζηεζία ζμο θύηνςζαζ. 
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Γοκάιςζμκ Μάνηοξ ημ αζεεκέξ, ηδξ ειήξ ηανδίαξ, ηαζ ημο ζώιαημξ ηα δεζκά, 

εενάπεοζμκ πάεδ Γθοηενία, ηδ εη ημο Θεμύ δεδμιέκδ ζμζ πάνζηζ. 

Θενηνθίνλ. 

Ο ενόκμξ μ πάβπνοζμξ ημο Θεμύ, Κεπανζηςιέκδ Πακηεοθόβδηε Μανζάι, νύζαζ 

δοκαζηείαξ ημο Βεθίαν, ηδκ νοπςεείζακ ροπήκ ιμο ημζξ πάεεζζ. 

Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Τπενήθακμκ όθζκ, αεθδηζηώξ ήζποκαξ˙ όεεκ ηδξ αοημύ ηαημονβίαξ, διάξ 

απάθθαλμκ, ηδ πνμζηαζία ζμο Μάνηοξ Υνζζημύ Γθοηενία, ηαζ ης θόας ηείπζζμκ, διάξ 

ημο ηνείηημκμξ. 

 

Μανηονίμο ημκ δνόιμκ, πενζθακώξ ήκοζαξ˙ όεεκ ζςηδνίαξ πνμ ηνίαμκ, διάξ 

ηαηεύεοκμκ, ελ απςθείαξ μδμύ, ηαζ εη αανάενςκ ηδξ πθάκδξ, Γθοηενία άπακηαξ, 

διάξ απάβμοζα. 

 

Οζ ης εείς καώ ζμο, ιεηά ζπμοδήξ ζπεύδμκηεξ, εείαξ εοθνμζύκδξ πθδνμύκηαζ, ηαζ 

απαθθάηημκηαζ, πόκςκ ηαζ εθίρεςκ, ηδ ζδ εενιή ακηζθήρεζ, Μάνηοξ ηαζ ηδνύηημοζζ, 

πάζζ ηδκ πάνζκ ζμο. 

Θενηνθίνλ. 

Ιδζμύκ ημκ ςηήνα, ηαζ ηδξ γςήξ αίηζμκ, ύθδ ακενςπίκδ ηεημύζα, ημκ αηαηάθδπημκ, 

γώςζμκ Πάκαβκε, ηδκ κεηνςεείζακ ροπήκ ιμο, ηαζ γςήξ ηδξ εείαξ ιε, πμίδζμκ 

ιέημπμκ. 

Γζάζςζμκ ηαζξ πνμξ Υνζζηόκ ζηεζίαζξ ζμο Γθοηενία, από πάζδξ επζθμνάξ ηαζ 

ηαηώζεςξ, ημοξ πνμζζόκηαξ ηδ εεία ζμο πνμζηαζία. 

 

Δπίαθερμκ εκ εοιεκεία… 
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Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνεζαεία ηδ ζδ, Πανεεκμιάνηοξ έκδμλε, εκ πίζηεζ εενιή, πνμζπίπημκηεξ 

νοζεείδιεκ, επζθμνώκ ηαζ εθίρεςκ, ηαζ πηαζζιάηςκ θαιαάκμιεκ άθεζζκ˙ ζο βαν αεί 

Γθοηενία Υνζζηόκ, διίκ απενβάγδ Μάνηοξ ίθεςκ. 

Ωδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

οκηνζαέκηα ιε ίαζαζ, ηαζξ ημο πμκδνμύ ζεική επζεέζεζζ, Γθοηενία ηαζ ελαίηεζ ιμζ, 

ηςκ πθδιιεθδιάηςκ ηδκ ζοβπώνδζζκ. 

 

Η πνεζαεία ζμο βέκμζημ, ηείπμξ αζθαθείαξ ημζξ εοθδιμύζί ζε, Γθοηενία 

απμηνέπμοζα, αθ’ διώκ ηζκδύκςκ πάζακ έθμδμκ. 

 

Νμζδιάηςκ απάθθαλμκ, ηςκ ηαηά ροπήκ ηαζ ζώια δεόιεεα, Γθοηενία ημοξ 

πνμζηνέπμκηαξ, ηδ αεθδηζηή ζμο Μάνηοξ πάνζηζ. 

Θενηνθίνλ. 

Γκώιδκ έιθνμκα δίδμο ιμζ, ηαζ ηςκ θμβζζιώκ Αβκή ημο αθάζημνμξ, ηδκ ηανδίακ ιμο 

εηηάεανμκ, ςξ πδβή εθέμοξ Μδηνμπάνεεκε. 

Ωδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Λύζζκ δοζπενώκ, ηαζ παεώκ ηδκ απμθύηνςζζκ, ηαζ εζνήκδκ εκ ης αίς ζηαεενάκ. 

Γθοηενία διίκ δίδμο ηαζξ πνεζαείαζξ ζμο. 

 

Ύπενεεκ διάξ, επμπηεύμζξ Μάνηοξ ίθεςξ, εηπθδνμύζα ηα αζηήιαηα διώκ, Γθοηενία 

ςξ εενιή πζζηώκ ακηίθδρζξ. 

 

Κόπαζμκ παεώκ, ημ ζοκέπμκ ιε ηθοδώκζμκ, ηαζ μδήβδζόκ ιε Μάνηοξ αζθαθώξ, πνμξ 

εζνήκδξ ημκ θζιέκα ημκ απείιαζημκ. 

Θενηνθίνλ. 
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Έθαιρεκ εη ζμο, μ ηδξ δόλδξ Κόνδ Ήθζμξ, ηαζ ηαηδύβαζε ης εείς θςηζζιώ, ημοξ 

οικμύκηάξ ζμο ημκ ηόημκ ημκ απόννδημκ. 

Ωδή ο’. Σελ δέεζηλ. 

Ρδιάηςκ, εη ηαηςδύκμο ηανδίαξ, πνμζθενόκηςκ ζμζ εενιάξ ζηεζίαξ, δέπμο ζεική 

ηαξ θςκάξ ηαζ πανάζπμο, ηςκ επεθεόκηςκ δεζκώκ ηδκ εηθύηνςζζκ, ημζξ πνμζζμύζζκ 

εοθααώξ, ηδ εενιή Γθοηενία πνεζαεία ζμο. 

 

Ιάηνεοζμκ, ηδξ ροπήξ ιμο ημ άθβμξ, Γθοηενία ηαθθζιάνηοξ Κονίμο, ηαζ ηδκ ημο 

ζώιαημξ ίαζαζ κόζςκ, ηαζ ζοιθμνώκ ημ ηθοδώκζμκ ηόπαζμκ, ηαζ ίεοκόκ ιε 

αζθαθώξ, πνμξ θζιέκα ημο εείμο εεθήιαημξ. 

 

Αββέθμοξ, εκ ης ηαζνώ ηςκ αβώκςκ, ζοκενβμύκηάξ ζμζ εκ  άπαζζ έζπεξ, 

Μεβαθμιάνηοξ Υνζζημύ Γθοηενία˙ ιεε’ ώκ δοζώπεζ απαύζηςξ δεόιεεα, ιεβάθςκ 

νύεζεαζ δεζκώκ, ημοξ πζζηώξ πνμζζόκηαξ ηδ ζηέπδ ζμο. 

Θενηνθίνλ. 

Υανίηςκ, οπενθοώκ πνοηακείμκ, ηαζ πδβή αβζαζιάηςκ αννήηςκ, ςξ αθδεώξ Θεμηόηε 

εδείπεδξ, ημκ Βαζζθέα ηςκ όθςκ ηοήζαζα, μκ ηαεζηέηεοε Αβκή, ηςκ παεώκ ιε 

νοζεήκαζ ημο πείνμκμξ. 

Γζάζςζμκ ηαζξ πνμξ Υνζζηόκ ζηεζίαζξ ζμο Γθοηενία, από πάζδξ επζθμνάξ ηαζ 

ηαηώζεςξ, ημοξ πνμζζόκηαξ ηδ εεία ζμο πνμζηαζία. 

Άπνακηε, δ δζα θόβμο… 

Αίηδζζξ ηαζ ημ Κμκηάηζμκ. 

Ήρνο β’. Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Σμζξ οπέν θύζζκ αβώζζ ζμο πάκζεικε, οπενθοώκ πανζζιάηςκ δλίςζαζ˙ ηαζ κοκ 

Γθοηενία εεόκοιθε, πμθοεζδώκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ εθίρεςκ, αηνώημοξ διάξ 

δζαθύθαηηε. 

Πξνθείκελνλ.Τπνκέλσλ ππέκεηλα ηνλ Κύξηνλ θαη πξνζέζρε κνη. 
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ηίρ. Καη έζηεζελ επί πέηξαλ ηνπο πόδαο κνπ… 

Δοαββέθζμκ ηαηά Μαηεαίμκ. 

Δίπεκ μ Κύνζμξ ηδκ πανααμθήκ ηαύηδκ. Ωιμζώεδ δ ααζζθεία ηςκ μονακώκ δέηα 

πανεέκμζξ, αίηζκεξ, θααμύζαζ ηαξ θαιπάδαξ αοηώκ, ελήθεμκ εζξ απάκηδζζκ ημο 

κοιθίμο. Πέκηε δε ήζακ ελ αοηώκ θνόκζιμζ, ηαζ αζ πέκηαζ ιςναί. Αίηζκεξ ιςναί, 

θααμύζαζ ηαξ θαιπάδαξ αοηώκ, μοη έθααμκ ιεε’ εαοηώκ έθαζμκ˙ αζ δε θνόκζιμζ 

έθααμκ έθαζμκ εκ ηαζξ αββείμζξ αοηώκ ιεηά ηςκ θαιπάδςκ αοηώκ. πνμκίγμκημξ δε ημο 

Νοιθίμο, εκύζηαλακ πάζαζ ηαζ εηάεεοδμκ. Μέζδξ δε ηδξ κοηηόξ ηναοβή βέβμκεκ˙ 

Ιδμύ μ κοιθίμξ ένπεηαζ˙ ελένπεζεε εζξ απάκηδζζκ αοημύ. Σόηε δβένεδζακ πάζαζ αζ 

πανεέκμζ εηείκαζ, ηαζ εηόζιδζακ ηαξ θαιπάδαξ αοηώκ. Αζ δε ιςναί ηαζξ θνμκίιμζξ 

είπμκ˙ Γόηε διίκ εη ημο εθαίμο οιώκ, όηζ αζ θαιπάδεξ διώκ ζαέκοκηαζ. Απεηνίεδζακ 

δε αζ θνόκζιμζ θέβμοζαζ˙ Μδ πμηέ μοη ανηέζδ διίκ ηαζ οιίκ˙ πμνεύεζεε δε ιάθθμκ 

πνμξ ημοξ πςθμύκηαξ, ηαζ αβμνάζαηε εαοηαίξ. Απενπμιέκςκ δε αοηώκ αβμνάζαζ, 

ήθεεκ μ κοιθίμξ˙ ηαζ αζ έημζιμζ εζζήθεμκ ιεη’ αοημύ εζξ ημοξ βάιμοξ, ηαζ εηθείζεδ δ 

εύνα. Ύζηενμκ δε ένπμκηαζ ηαζ αζ θμζπαί πανεέκμζ, θέβμοζαζ˙ Κύνζε, Κύνζε, άκμζλμκ 

διίκ. Ο δε απμηνζεείξ είπεκ˙ Αιήκ θέβς οιίκ˙ Οοη μίδα οιάξ. Γνδβμνείηε μοκ, όηζ 

μοη μίδαηε ηδκ διένακ μοδέ ηδκ ώνακ, εκ ή μ Τζόξ ημο ακενώπμο ένπεηαζ. 

Γόμα. Σαζξ ηδξ Αεθμθόνμο…Καη λπλ. Σαζξ ηδξ Θεμηόημο… 

Πξνζόκνηνλ.Ήρνο πι. β΄. Όιελ απνζέκελνη. 

ηίρ. Διέεζόλ κε ν Θεόο… 

Γκώιδ ακδνεζόθνμκζ, ημοξ ηδξ αεθήζεςξ πόκμοξ, Μάνηοξ οπμιείκαζα, πνμξ γςήκ 

ηδκ άπμκμκ, ιεηααέαδηαξ, ηαζ παεώκ άπακηα, πόκμκ ηαζ μδύκδκ, Γθοηενία 

ηαθθζπάνεεκε, ημοθίγεζξ πάνζηζ, ηςκ εζθζηνζκώξ πνμζζόκηςκ ζμζ˙ δζμ ηαεζηεηεύμιεκ. 

Πάκημηε δοζώπεζ ημκ Κύνζμκ, άθεζζκ πηαζζιάηςκ, δζδόκαζ ηαζ ηαηώκ απαθθαβήκ, ηαζ 

ζοιθμνώκ απμθύηνςζζκ, ημζξ ζε ιαηανίγμοζζ. 

Ωδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Ακςηένμοξ ζοκηήνεζ, από πάζδξ ακάβηδξ ηαζ πενζζηάζεςξ, εεόθνμκ Γθοηενία, ημοξ 

πίζηεζ πνμζζόκηαξ, ης καώ ζμο ηαζ ράθθμκηαξ. Ο ηςκ Παηένςκ διώκ, Θεόξ 

εοθμβδηόξ εζ. 
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Ρώζζκ δίδμο απαύζηςξ, ηαζ ροπή ηε ηαζ ζώιαηζ ηαθθζπάνεεκε, ηαζ πάζακ εονςζηίακ, 

ηαζ πάνζκ ηαζ οβείακ, Γθοηενία ημζξ ράθθμοζζκ. Ο ηςκ Παηένςκ διώκ, Θεόξ 

εοθμβδηόξ εζ. 

 

Ιαιάηςκ ηα νείενα, μ ζμξ ηάθμξ ακέαθογε πάθαζ πάκζεικε, ηακύκ δε δ εζηώκ ζμο, 

ζάηαζ Γθοηενία, ημοξ εκ πίζηεζ ηναοβάγμκηαξ. Ο ηςκ Παηένςκ διώκ, Θεόξ εοθμβδηόξ 

εζ. 

Θενηνθίνλ. 

Νεηνςεέκηα ιε Κόνδ, ηαηά κμοκ ηαζ ηανδίακ δόθς ημο όθεςξ, ακάζηδζμκ ηαζ δίδμο, 

ιεηάκμζακ βκδζίακ, ίκα πίζηεζ ηναοβάγς ζμζ˙ παίνε Πανεέκε Αβκή, αιανηςθώκ 

πνμζηάηζξ. 

Ωδή ε’. Σνλ Βαζηιέα. 

Γέναξ ζε εείμκ, Σνασακμύπμθζξ ζπμύζα, εβηαοπάηαζ ζμο ημζξ άεθμζξ Γθοηενία, ηαζ ηδ 

ζδ πνεζαεία, δζα πακηόξ πνμζηνέπεζ. 

 

Έανμξ ηδνύηηεζ, Πανεεκμιάνηοξ Κονίμο, ηδξ ζδξ πάνζημξ ηαξ εείαξ δζαδόζεζξ, δζ’ ώκ 

αεί ζηέπεζξ, ημοξ ζε οικμθμβμύκηαξ. 

 

Ρείενμζξ αΰθμζξ, ηςκ δςνεώκ ζμο Αβία, ανδεοόιεκμζ Θναηζςηώκ μζ δήιμζ, πάζδξ 

Γθοηενία, πθδνμύκηαζ εοθνμζύκδξ. 

Θενηνθίνλ. 

Αββέθςκ δόλα, ηαζ ηςκ ανμηώκ ζςηδνία, Αεζπάνεεκε Αβκή Θεμηοήημν, ηάεανμκ ημκ 

κμύκ ιμο, εη πάζδξ αιανηίαξ. 

Ωδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

οκμύζα ημζξ Αββέθμζξ, Μάνηοξ Γθοηενία, Υνζζηόκ δοζώπεζ ζςεήκαζ δεόιεεα, πάζδξ 

ακάβηδξ ηαζ αθάαδξ ημοξ ζε βεναίνμκηαξ. 
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Ιθύμξ αιανηίαξ, πθύκμκ Γθοηενία, ηδκ νοπςεείζακ ροπήκ ιμο ημζξ πάεεζζ, ηαζ ηδκ 

γςήκ ιμο αεθηίςζμκ ηδ πνεζαεία ζμο. 

 

Μανηύνςκ ςναζόηδξ, Μάνηοξ Γθοηενία, ηαζ εοζεαμύκηςκ απάκηςκ ηναηαίςια, ηαζξ 

εκημθαίξ ημο Κονίμο διάξ ηναηαίςζμκ. 

 

Οιανίγμοζα ιδ παύζδ, ηδ ζδ ιεζζηεία, ηδξ εεσηήξ εοζπθαβπκίαξ ηα νεύιαηα, ημζξ 

εοθααώξ Γθοηενία ζε ιαηανίγμοζζ. 

Θενηνθίνλ. 

Τρώζαζα ημκ κμοκ ιμο, εη ηςκ παιαζγήθςκ, ηανδίςζόκ ιε Τζμύ ζμο ης ένςηζ, ίκα 

οικώ ζε Πανεέκε ηδκ πμθούικδημκ. 

 

Σν Άμηνλ εζηί θαη ηα Μεγαιπλάξηα. 

Υαίνμζξ ηςκ Πανεέκςκ δ ηαθθμκή, Μάνηοξ Γθοηενία, κύιθδ άθεμνε ημο Υνζζημύ˙ 

παίνμζξ δ δζ’ άεθςκ, ακδνείςκ ηαεεθμύζα, επενμύ ημο παθαικαίμο, άπακ ημ 

θνύαβια. 

 

Ήκεδζαξ ςξ άκεμξ ημηημααθέξ, Μάνηοξ Γθοηενία, ηαζ πνμζήβαβεξ ης Υνζζηώ, ηδκ 

ηδξ πανεεκίαξ, μζιήκ ηδ ζδ αεθήζεζ˙ δζμ ηδξ αζςκίμο, δόλδξ δλίςζαζ. 

 

Φένμοζα ηδκ δύκαιζκ ημο ηαονμύ, απηόδημξ έζηδξ, πνμ αδιάηςκ δζηαζηζηώκ, ηαζ 

ηδ οπέν θύζζκ, αεθήζεζ ζμο αβία, οπενθοώκ επάεθςκ, ώθεδξ ζοιιέημπμξ. 

 

ώιαημξ δθόβδζαξ ημο θεανημύ, ηαζ άζανημξ ώζπεν ηαεοπέιεζκαξ ηαξ πμζκάξ˙ όεεκ 

Γθοηενία, Αββέθμοξ μονακίμοξ, έζπδηαξ δζαηόκμοξ, εκ ηδ αεθήζεζ ζμο. 
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Ξεζιμύξ ηαεοπέζηδξ ημοξ παθεπμύξ, ηαζ ημ πον εζξ δνόζμκ, ιεηααέαθδηαξ 

εαοιαζηώξ˙ όεεκ Γθοηενία, ζαέζμκ ηδ ζδ πνεζαεία, ηςκ πεζναζιώκ ηδκ θθόβα, εη 

ηςκ ροπώκ διώκ. 

 

Νόζςκ ηαζ ηζκδύκςκ πακημδαπώκ, ηαζ πάζδξ ακάβηδξ, δζαηήνδζμκ ααθααείξ, διάξ 

Γθοηενία, Υνζζημύ Πανεεκμιάνηοξ, ημοξ ηδκ ζεπηήκ ζμο ικήιδκ, πόες βεναίνμκηαξ. 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ… 

Σν Σξηζάγηνλ… 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Μάνηοξ Καθθζπάνεεκε Υνζζημύ, ημοξ πακεοθααώξ πνμζζόκηαξ, ηδ ακηζθήρεζ ζμο, 

πάζδξ πενζζηάζεςξ ηαζ ζοκμπήξ πεζναζιώκ, Γθοηενία απάθθαηε, ηαζ δίδμο εηάζης, 

ίαζζκ ηαζ θύηνςζζκ, ηαζ εείμκ έθεμξ, έπμοζα πμθθήκ παννδζίακ, πνμξ ημκ ζμκ 

κοιθίμκ ηαζ Κηίζηδκ, μκ εκ ηδ αεθήζεζ ζμο εδόλαζαξ. 

 

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

ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν 


