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11 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ 

Τπεξαγίαλ Θενηόθνλ Άμηνλ Εζηί 
Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνπ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 

άξρφκεζα άλαγηλψζθνληεο ηνλ ΡΜΒ’ (142) Φαικόλ. 

 

Κχξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Θεφο Κχξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρφκελνο ἐλ 

ὀλφκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Εἶηα ηά Τξνπάξηα. 

                        Ἦρνο δ’. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ.  

Ἀπ’ νξαλνῦ μέλῃ κνξθῇ ὡο ἐπέζηε, ὁ Γαβξηὴι ηῶλ ἀζσκάησλ ὁ 

ἄξρσλ, ηῇ ζῇ Εἰθφλη ἔζηε θαὶ ἐβφεζελ• Ἄμηνλ ἐζηὶλ Ἁγλή, ἀλπκλεῖλ 

θαὶ δνμάδεηλ, ὡο ἀεηκαθάξηζηνλ, ηνῦ Θενῦ ζε Μεηέξα. Ἀιι’ ὦ 

Παξζέλε Δέζπνηλα ἡκο, ηῇ θξαηαηᾶ ζνπ, πξεζβείᾳ πεξίεπε. 

                         Δόμα. Καὶ λῦλ. Ὅκνηνλ. 
Καζάπεξ γέξαο θαὶ δηάδεκα ζεῖνλ, ὁ πεξηψλπκνο λαὸο ηνῦ 

Πξσηάηνπ, ηὴλ ζὴλ Εἰθφλα θεθηεκέλνο γάλλπηαη, ἅπαο δὲ ὁ θιῆξφο 

ζνπ ηαχηῃ πίζηεη πξνζηξέρεη, Ἄμηφλ ἐζηη βνῶλ, ἀλπκλεῖλ θαὶ 

δνμάδεηλ, ζὲ ηνῦ Θενῦ Μεηέξα ηὴλ Ἁγλήλ, ηὴλ ξπνκέλελ ἡκο 

πάζεο ζιίςεσο. 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 
Ἐιέεζφλ κε, ὁ Θεφο… 

θαὶ ὁ θαλὼλ νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: 

«Ἄμηνλ ἐζηὶλ κλεῖλ ζε Κφξε. Γεξαζίκνπ». 

                 ᾨδή α’. Ἦρνο πι. δ’. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἀθ’ ὕςνπο ἐπέζηε ὁ Γαβξηήι, Μνλαρνῦ ἐλ εἴδεη, θαὶ ἐβφα 

παλεπιαβῶο• Ἄμηφλ ἐζηί ζε καθαξίδεηλ, ὡο ηνῦ Σσηῆξνο Μεηέξα 

παλάθζνξνλ. 
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Ξελίζαο ηῷ ὕκλῳ ζνπ ηῷ θαηλῷ, λπθηὶ ὡο ἐπέζηε, ηὸλ κνλάδνληα ὁ 

θαλείο, νὕησ πξέπνλ ἔιεγε δνμάδεηλ, θαὶ ἀλπκλεῖλ ηὴλ Ἁγλὴλ 

Θενκήηνξα. 

 

Ἰζρὺλ θαὶ παξάθιεζηλ ἀιεζῆ, ιακβάλνκελ Κφξε, ἐμ Εἰθφλνο ζνπ 

ηῆο ζεπηῆο, Ἄμηφλ ἐζηη ηῆο θαινπκέλεο, θαὶ ρνξεγνχζεο, ἡκῖλ ράξηλ 

ἄθζνλνλ. 

 

ιφθσηνλ ζθήλσκα ηνῦ Θενῦ, Ἁγλὴ Θενηφθε, ηὸλ ζὸλ θιῆξνλ ηὸλ 

εαγῆ, Ἄζσ ηὸ πεξίνπηφλ ζνπ Ὄξνο, πάζεο ἀλάγθεο θαὶ βιάβεο 

ἀπάιιαηηε. 

                          ᾨδή γ’. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νκα ἄυινλ βιχδεη, ἡ ζὴ Εἰθὼλ Ἄρξαληε, Ἄμηνλ ἐζηὶλ ἀνξάησο, 

ἐπηζθηάζεη ζνπ, ζείαο ρξεζηφηεηνο, θαὶ γιπθαζκὸλ ζσηεξίαο, ηνῖο 

πηζηῶο πξνζπίπηνπζη, ηαχηῃ ἑθάζηνηε. 

 

Ἐλ λπθηὶ ὡο ἐπέζηε, ὕκλνλ ηὸλ ζὸλ ἔςαιιε, μέλῃ ἐλ κνξθῇ 

Θενηφθε, πξὸ ηῆο Εἰθφλνο ζνπ, ὁ ζεῖνο Ἄγγεινο, ὃλ λῦλ κηκνχκελνη 

πίζηεη, ᾄδνκελ δνμάδνληεο, ηὰ κεγαιεῖά ζνπ. 

 

Σσηεξίαλ ἐμαίηεη, θαὶ ηῶλ παζῶλ ιχηξσζηλ, ηνῖο ἐλ ηῷ ἁγίῳ ζνπ 

θιῆξῳ, πηζηῶο κνλάδνπζηλ, ὡο ἐπεγγείισ Ἁγλή, θαὶ ειαβῶο 

πξνζθπλνῦζη, ηὴλ ζεπηὴλ Εἰθφλα ζνπ, Θενγελλήηξηα. 

 

Τὴλ ζεπηήλ ζνπ Εἰθφλα, θαὶ ζαπκαζηὴλ Ἄρξαληε, Ἄμηφλ ἐζηηλ ἣλ 

θαινῦκελ, ὥζπεξ ἁγίαζκα, πεξηθπθινῦληεο πηζηῶο, θαὶ 

ἁζπαδφκελνη πφζῳ, ἐμ αηῆο ιακβάλνκελ, ράξηλ θαὶ ἔιενο. 

 

Δηάζσζνλ Θενθπῆηνξ ηὸλ θιῆξφλ ζνπ πάζεο βιάβεο, ηὸλ ἐλ πίζηεη 

ηῇ ζῇ Εἰθφλη πξνζπίπηνληα, ᾗ πάιαη ᾖζελ Ἀξράγγεινο ηὸλ ζὸλ 

ὕκλνλ. 

 

Ἐπίβιεςνλ ἐλ εκελείᾳ παλχκλεηε Θενηφθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζψκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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                           Ἤρνο β΄. Πξεζβεία Θεξκή. 

Πξνζηάηηλ ζεξκήλ, ὁ Ἄζσο ζε πεπινχηεθε, θαὶ πίζηεη Ἁγλή, ηὴλ 

ἱεξὰλ Εἰθφλα ζνπ, ηὴλ θαινπκέλελ Δέζπνηλα Ἄμηφλ ἐζηηλ 

πεξηπηχζζεηαη, θαὶ ἐθβνᾶ ἐθ βαζέσλ ςπρῆο• Μὴ παχζῃ Παξζέλε 

πεξηέπσλ κε. 

                           ᾨδή δ’. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 
Ἱεξὸλ θπιαθηήξηνλ, θαὶ ζεπηὸλ ἀγιάτζκα ηὴλ Εἰθφλα ζνπ, ὁ λαὸο 

Πξσηάηνπ θέθηεηαη, Ἄμηφλ ἐζηη ηὴλ πεξζαχκαζηνλ. 

 

Ννζεκάησλ ἀπάιιαμνλ, θαὶ παληνίσλ πφλσλ θαὶ πεξηζηάζεσλ, ηνὺο 

πξνζπίπηνληαο Παλάκσκε, Ἄμηφλ ἐζηη ζῷ Ἐθηππψκαηη. 

 

Ὑπεξχκλεηε Δέζπνηλα, ἡκῶλ ηὰο δεήζεηο πξνζδέρνπ πάληνηε, ὡο 

ἐδέμσ πάιαη Ἄρξαληε, ηὸλ ηνῦ Ἀξραγγέινπ ὕκλνλ ἅγηνλ. 

 

Μνλαζηὴο ὁ ζεφιεπηνο, ἐλ πιαθὶ ὡο εἶδε ηὸλ ἐγραξάμαληα, ηῷ 

δαθηχιῳ ηὸ κειψδεκα, ἔθπιεθηνο ἀλχκλεη ζε Παλχκλεηε. 

                     

                              ᾨδή ε’. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
Νχθηα ηῶλ παζῶλ, ηῷ θσηὶ ηῆο ζῆο ιακπξφηεηνο, ἀπνδίσθε 

Παξζέλε ἀθ’ ἡκῶλ, ηῶλ ἐλ πίζηεη πξνζπηπηφλησλ ηῇ Εἰθφλη ζνπ. 

 

Ἔρεη ὁ λαφο, ηνῦ Πξσηάηνπ Παλακψκεηε, ὡο ζεζαχξηζκα ὦ Ἄμηφλ 

ἐζηη, ηὴλ Εἰθφλα ζνπ ηὴλ ζείαλ ζεκλπλφκελνο. 

 

Ἴδε ζπκπαζῶο, ηνὺο ἑζηῶηαο κεηὰ πίζηεσο, ηῇ Εἰθφλη ζνπ ὦ Ἄμηνλ 

ἐζηη, θαὶ παξάζρνπ ἡκῖλ πζη ηὰ αἰηήκαηα. 

 

Νφζσλ ραιεπῶλ, θαὶ πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ, θαὶ ἐρζξῶλ ηῶλ 

ἀνξάησλ ηῆο θζνξο, ἀλσηέξνπο ἡκο θχιαηηε Παλχκλεηε. 
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                                   ᾨδή ζη’. Σὴλ δέεζηλ. 

Σσηῆξνο, θαὶ ηνῦ Θενῦ ὡο Μεηέξα, ἀλπκλψλ ζε ὁ θαλεὶο ἀλεβφα, 

ἄμηνλ ὄλησο ἐζηὶ ηνῦ δνμάδεηλ, θαὶ καθαξίδεηλ ηὴλ κφλελ 

Παλχκλεηνλ, ὧλ κνλαρὸο ὁ ειαβήο, ἐπαθνχζαο ἐμίζηαην Δέζπνηλα. 

 

Ἐλ πίζηεη, ἐλ ηῷ λαῷ ηνῦ Πξσηάηνπ, πξνζηφληεο ηὴλ ζεπηήλ ζνπ 

Εἰθφλα, παλεπιαβῶο πξνζθπλνῦληεο βνῶκελ• Ἄμηνλ ὄλησο ἐζηὶ 

καθαξίδεηλ ζε, νἷα Μεηέξα ηνῦ Θενῦ, θαὶ ηνῦ Ἄζσ πξνζηάηηλ θαὶ 

ἔθνξνλ. 

 

Καηεῖδελ, ὁ κνλαζηὴο μέλνλ ζαῦκα, ηῷ δαθηχιῳ ραξαρζεῖζαλ ηὴλ 

πιάθα• λῦλ δὲ ἡκεῖο ηῇ ζεπηῇ ζνπ Είθφλη, παξεζηεθφηεο βνῶκελ ἐλ 

ζαχκαηη• Θενγελλῆηνξ Μαξηάκ, ζὺ ἡκῶλ πξνζηαζία θαὶ ἔθνξνο. 

 

 ὕκλνο, ὃλ Γαβξηὴι πάιαη ᾖζε, ηῇ ἁγία ζνπ Εἰθφλη Παξζέλε, 

δηαβεβφεηαη πάζῃ ηῇ θηίζεη, θαὶ Ἐθθιεζία Χξηζηνῦ ἡ ξζφδνμνο, 

ζὺλ Ἄζσλη ηῷ εαγεῖ, ἀλπκλεῖ ηὰ πνιιὰ κεγαιεῖά ζνπ. 

 

Δηάζσζνλ Θενθπῆηνξ ηὸλ θιῆξφλ ζνπ πάζεο βιάβεο, ηὸλ ἐλ πίζηεη 

ηῇ ζῇ Εἰθφλη πξνζπίπηνληα, ᾗ πάιαη ᾖζελ Ἀξράγγεινο ηὸλ ζὸλ 

ὕκλνλ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιφγνπ ηὸλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζψπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παξξεζίαλ. 

                         . 

                 

                          Ἦρνο β’. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Τὴλ θσλὴλ ηνῦ Ἀξραγγέινπ πηζηῶο θξάδνληεο, Κεραξηησκέλε 

Μῆηεξ Ἀεηπάξζελε, Ἄμηνλ ἐζηὶλ ὡο ἀιεζῶο βνῶκέλ ζνη, καθαξίδεηλ 

ζε θαὶ ἀλπκλεῖλ ηὴλ πακκαθάξηζηνλ ἀεί, θαὶ Μεηέξα ηνῦ 

Κηίζαληνο• Σὺ γὰξ Θενγελλῆηνξ, Ἄζσλνο πξνζηαζία, θαὶ κεζηηεία 

πξὸο Θεφλ, ἡκῶλ πάλησλ ἀθαηαίζρπληνο. 

Πξνθείκελνλ. 

Μλεζζήζνκαη ηνῦ ὀλφκαηφο ζνπ ἐλ πάζῃ γελεᾶ θαὶ γελεᾶ. 

Σηίρ. Άθνπζνλ, ζχγαηεξ, θαί ίδε, θαί θιΐλνλ ηφ νχο ζνπ, θαί 
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έπηιάζνπ ηνπ ιανυ ζνπ, θαί ηνπ νίθνπ ηνπ παηξφο ζνπ, θαί 

έπηζπκήζεη φ Βαζηιεχο ηνχ θάιινπο ζνπ. 

Επαγγέιηνλ Έθ ηνπ θαηά Λνπθάλ (Κεθ. α’ 24 – 38). 

Ἐλ ηαῖο ἡκέξαηο ἐθείλαηο, ἀλαζηζα Μαξηάκ, ἐπνξεχζε εἰο ηὴλ 

ὀξεηλὴλ κεηὰ ζπνπδῆο εἰο πφιηλ Ἰνχδα, θαὶ εἰζῆιζελ εἰο ηὸλ νἶθνλ 

Ζαραξίνπ θαὶ ἠζπάζαην ηὴλ Ἐιηζάβεη. Καὶ ἐγέλεην ὡο ἤθνπζελ ἡ 

Ἐιηζάβεη ηὸλ ἀζπαζκὸλ ηῆο Μαξίαο, ἐζθίξηεζε ηὸ βξέθνο ἐλ ηῇ 

θνηιίᾳ αηῆο• θαὶ ἐπιήζζε Πλεχκαηνο Ἁγίνπ ἡ Ἐιηζάβεη θαὶ 

ἀλεθψλεζε θσλῇ κεγάιῃ θαὶ εἶπε• Εινγεκέλε ζὺ ἐλ γπλαημὶ θαὶ 

εινγεκέλνο ὁ θαξπὸο ηῆο θνηιίαο ζνπ. Καὶ πφζελ κνη ηνῦην, ἵλα 

ἔιζῃ ἡ κήηεξ ηνῦ Κπξίνπ κνπ πξφο κε; Ἰδνὺ γάξ, ὡο ἐγέλεην ἡ 

θσλὴ ηνῦ ἀζπαζκνῦ ζνπ εἰο ηὰ ὦηά κνπ, ἐζθίξηεζε ηὸ βξέθνο ἐλ 

ἀγαιιηάζεη ἐλ ηῇ θνηιίᾳ κνπ. Καὶ καθαξία ἡ πηζηεχζαζα ὅηη ἔζηαη 

ηειείσζηο ηνῖο ιειαιεκέλνηο αηῇ παξὰ Κπξίνπ. Καὶ εἶπε Μαξηάκ• 

Μεγαιχλεη ἡ ςπρή κνπ ηὸλ Κχξηνλ θαὶ ἠγαιιίαζε ηὸ πλεῦκα κνπ ἐπὶ 

ηῷ Θεῷ ηῷ Σσηῆξί κνπ, ὅηη ἐπέβιεςελ ἐπὶ ηὴλ ηαπείλσζηλ ηῆο 

δνχιεο αηνῦ. Ἰδνὺ γὰξ ἀπὸ ηνῦ λῦλ καθαξηνῦζί κε πζαη αἱ γελεαί. 

Ὅηη ἐπνίεζέ κνη κεγαιεῖα ὁ Δπλαηφο, θαὶ ἅγηνλ ηὸ ὄλνκα αηνῦ. 

Ἔκεηλε δὲ Μαξηὰκ ζὺλ αηῇ ὡζεὶ κῆλαο ηξεῖο θαὶ πέζηξεςελ εἰο 

ηὸλ νἶθνλ αηῆο. 

Δόμα.Ταῖο ηῆο Παλαρξάληνπ, πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ 

πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ.Ταῖο ηῆο Θενηφθνπ, πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ 

πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

ηίρ. Ειεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

 

Ἦρνο β’. Όιελ απνζέκελνη. 

Νχθησξ ὁ Ἀξράγγεινο, ηῷ Μνλαρῷ ὡο ἐπέζηε, ᾖζε ηὰ πξννίκηα, 

ηνῦ ἁγίνπ ὕκλνπ ζνπ Ἀεηπάξζελε• λῦλ ἡκεῖο Δέζπνηλα, πίζηεη 

παξεζηῶηεο, ηῇ Εἰθφλη ζνπ πξνζᾴδνκελ, ὕκλνπο βνῶληέο ζνη• Ἄμηνλ 

ἐζηὶ καθαξίδεηλ ζε, ηὴλ κφλελ πακκαθάξηζηνλ, θαὶ Θενῦ Μεηέξα 

ηὴλ ἄρξαληνλ. Ἀιιὰ Θενηφθε, βνήζεηα ἡκῶλ θαὶ πξνζθπγή, κὴ 

δηαιίπῃο παξέρνπζα, ἡκῖλ ηὰ ἐιέε ζνπ. 
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                               ᾨδή δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Ῥήκαζη ηνῦ Ἀγγέινπ, πεηζαξρνῦληεο Παξζέλε πηζηῶο 

πξνζπίπηνκελ, ηῇ ζείᾳ ζνπ Εἰθφλη, ἐλ ᾗ πξῶηνλ ἐςάιε, ὁ ζὸο ὕκλνο 

θαὶ θξάδνκελ• Ἄμηνλ ὄλησο ἐζηίλ, κλεῖλ ζε εἰο αἰῶλαο. 

 

Ἡ πιεζὺο Μνλαδφλησλ, ὁκνθψλνο βνῶκέλ ζνη Παλακψκεηε, ηὸ 

Ἄμηφλ ἐζηί ζνη, δνμάδεηλ θαζ’ ἑθάζηελ, ηῇ ζσδνχζῃ ἑθάζηνηε, ηὸλ 

θιῆξφλ ζνπ ηὸλ ζεπηφλ, ἐθ πάζεο ἐπεξείαο. 

 

Γλσζηὸλ γέγνλε πζη, ηὸ ἐλ Ἄδεηλ Παξζέλε ἔξγνλ ἐμαίξεηνλ• δηὸ 

ηῆο ζῆο πξνλνίαο, θεξχηηνκελ ηὴλ ράξηλ, ὁκνθψλσο θξαπγάδνληεο• 

ραῖξε Παξζέλε Ἁγλή, ηνῦ Ἄζσ πξνζηαζία. 

 

Ἐλ λαῷ ηνῦ Πξσηάηνπ, ηὴλ ζεπηήλ ζνπ Εἰθφλα κεηεθνκίζαλην, ἐλ 

πάζῃ ειαβείᾳ• ᾗ πίζηεη παξεζηῶηεο, Θενηφθε βνῶκέλ ζνη, Χαῖξε 

Παξζέλε Ἁγλή, ηνῦ Ἄζσ πξνζηαζία. 

                                      

                               ᾨδή ε’. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ῥεκάησλ ζείσλ, ἐλσηηζζεὶο ηνῦ Ἀγγέινπ, Παλακψκεηε ὁ ειαβὴο 

κνλάδσλ, ᾖζε γεζνζχλσο, ηὸλ ζαπκαζηφλ ζνπ ὕκλνλ. 

 

Ἅπαο πξνζηξέρσλ, ηῇ ζαπκαζηῇ ζνπ Εἰθφλη, ἥηηο Ἄμηφλ ἐζηη ιέγεηαη 

Κφξε, πιεξνῦηαη εθξνζχλεο, ιακβάλσλ ηὰο αἰηήζεηο. 

 

Σὲ ζεῖνλ ὅξκνλ, ἐλ ηῇ ζαιάζζῃ ηνῦ βίνπ, ἐπηζηάκελνη πξνζηξέρνκέλ 

ζνη πίζηεη, θαὶ παληνίαο δάιεο, ιπηξνχκεζα Παξζέλε. 

 

Ἴδε Παξζέλε, ἡκο ἐλ ὄκκαηη ζείῳ, ηνὺο πξνζπίπηνληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ 

Εἰθφλη, θαὶ ἐθδερνκέλνπο, ἐθ ηαχηεο ηὴλ ζὴλ ράξηλ. 

                                 

                           ᾨδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μεηξάλαλδξε Παξζέλε, ὡο καλλαδφρνλ ζηάκλνλ, ηὴλ ζὴλ ἁγίαλ 

Εἰθφλα θαηέρνληεο, ηῆο ζῆο πξνλνίαο ηὸ κάλλα ἀεὶ θαξπνχκεζα. 
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Οἱ πίζηεη ζνπ ηῇ ζείᾳ, ζπεχδνληεο Εἰθφλη, ἐλ ᾗ ὁ Ἄγγεινο ᾖζε ηὸλ 

ὕκλνλ ζνπ, πάζεο ἀλάγθεο Παξζέλε ζηηνλ ξπφκεζα. 

 

Ὑκλεῖ ἅπαο ὁ Ἄζσο, θαζ’ ἑθάζηελ ὥξαλ, ηὰ κεγαιεῖα ηὰ ζὰ 

Παλακψκεηε, ζὺλ ηῷ Ἀγγέιῳ ηὸ Ἄμηφλ ἐζηη ςάιισλ ζνη. 

 

Ὑςίζηνπ ζεῖε ζξφλε, Κεραξηησκέλε, Ὄξνο ηνῦ Ἄζσ ηὸλ ἅγηνλ 

θιῆξφλ ζνπ, ζθέπε θαὶ ζῶδε ἀπαχζησο ἐθ πάζεο ζιίςεσο. 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηήλ Θενηφθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί  παλακψκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ θαί  ἐλδνμνηέξαλ  ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ· ηήλ ἀδηαθζφξσο Θεφλ Λφγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ  ὄλησο 

Θενηφθνλ Σέ κεγαιχλνκελ. 

 

Χάξηλ ἀλαβιχδεη δηελεθῆ, ἡ ζεία Εἰθψλ ζνπ, ἐλ ᾗ πξῶηνλ ὁ 

Γαβξηήι, ᾖζέ ζνπ ηὸλ ὕκλνλ, ἐλ παξαδφμῳ ηξφπῳ, ἣλ 

πξνζθπλνῦληεο Κφξε ζὲ κεγαιχλνκελ. 

 

Χαίξεη ὁ Πξσηάηνπ ζεῖνο λαφο, ἔρσλ ἐλ ἀδχηνηο, ηὴλ Εἰθφλα ζνπ ηὴλ 

ζεπηήλ, ηὴλ ὠλνκαζκέλελ, Ἄμηφλ ἐζηη Κφξε, ᾗ πίζηεη πξνζηφληεο ζὲ 

κεγαιχλνκελ. 

 

Ὤθζε μέλῃ ζέᾳ ὁ Γαβξηήι, θαὶ ηὸλ ἀπνξνῦληα, θαζσδήγεζε 

κνλαζηήλ, ᾄδεηλ θαὶ κλεῖλ ζε, ὡο ηνῦ Θενῦ Μεηέξα, θαὶ ἐλ πιαμὶ 

ηὸλ ὕκλνλ μέλσο ἐηχπσζε. 

 

Πάζῃ ειαβείᾳ ηε θαὶ ζπνπδῇ, ᾖξαλ ἐθ ηνῦ Ἅδεηλ, ηὴλ Εἰθφλα ζνπ 

ηὴλ ζεπηήλ, θαὶ ηαχηελ Παξζέλε, λαῷ ηῷ ηνῦ Πξσηάηνπ, ἐλίδξπζαλ 

ἐλ ζξφλῳ, ὥζπεξ βαζίιηζζαλ. 

 

Πζηλ ὃ ἐλήξγεζαο ζαπκαζηῶο, ἐλ Ἅδεηλ Παξζέλε, ἐλ ηῷ Ὄξεη ζνπ 

ηῷ ζεπηῷ, ἐκθαλὲο θαηέζηε, θαὶ πζα Ἐθθιεζία, ηὸ Ἄμηνλ ἐζηὶ ζνη, 

ςάιιεη ἑθάζηνηε. 

 



[57] 
 

Τεῖρνο θαὶ ὀρχξσκα ἀζθαιέο, ἔζν Θενηφθε, ηῷ ζῷ θιήξῳ ηῷ 

εαγεῖ, πίζηεη θαὶ ἀγάπε, ἀπαχζησο ἀθνξῶληη, πξὸο ηὰο 

ζαπκαηνβξχηνπο, ζείαο Εἰθφλαο ζνπ. 

 

Πζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηφισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηφθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ…. 

 

θαί ηά Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκο, Κχξηε, ἐιέεζνλ ἡκο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαχηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπφηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκο. 

Δόμα.Κχξηε ἐιέεζνλ ἡκο, ἐπί Σνί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθφδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί 

λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο θαί ιχηξσζαη ἡκο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σχ 

γάξ εἶ Θεφο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαφο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ 

Σνπ  θαί  ηφ  ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ.Τῆο εζπιαρλίαο ηήλ πχιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηφθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ  πεξηζηάζεσλ· Σχ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Ἐθηελὴο θαὶ Ἀπόιπζηο, κεζ’ ἣλ ςάιινκελ ηα ἑμῆο 

                      Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ἄμηνλ ἐζηὶλ ὡο ἀιεζῶο, ςάιινληεο πνιιῇ ειαβείᾳ, ηῇ Θενκήηνξη, 

ἅπαληεο πξνζπέζσκελ, θαὶ πξνζθπλήζσκελ, ηὴλ αηῆο 

ραξηηφβξπηνλ, θαὶ ζείαλ Εἰθφλα, πάληαο ἁγηάδνπζαλ Ἁγίῳ 

Πλεχκαηη• Δέζπνηλα αηῇ ἐθβνῶληεο, πιήξνπ ηὰο δεήζεηο ἁπάλησλ, 

ηῶλ ἀηεληδφλησλ ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

Δέζπνηλα πξφζδεμαη …. 

Τὴλ πζαλ ἐιπίδα κνπ….. 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 
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