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2 Ινπιίνπ Παξάθιεζε Παλαγίαο Βιαραηξλώλ 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Ο 142 Χάικνο  Κύξηε εηζάθνπζνλ… 
 

Θεόο Κύξηνο… 

 

                     Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ 

Σνπο πξνζδξακόληαο ηε ζεξκή ζνπ πξεζβεία θαη πξνζθπλνύληαο 

ηελ ζεπηήλ νπ Δηθόλα ελ πίζηεη Μήηεξ εκώλ ελ Βιαρέξλαηο, λπλ 

πάζεο ειεπζέξσζνλ απεηιήο θαη θηλδύλνπ θαη παζώλ θαη ζιίςεσλ 

θαη λνζεκάησλ πάλησλ θαη ελ εηξήλε θύιαηηε απηνύο, σο ηεο 

εηξήλεο ηνλ Κύξηνλ ηέμαζα! 

 

Γόμα Παηξί…Καη λύλ θαη αεί… 

 

Οπ ζησπήζνκελ.... 

 

Ο Ν’Χαικόο Διέεζνλ κε ν Θεόο  

 

                  Ψδή α’. Ήρνο πι. δ’. Υγξάλ δηνδεύζαο 

Σε ε πξνζηαζία ηε κεηξηθή εθ πάζεο αλάγθεο ειεπζέξσζνλ θαη 

θαθνύ θαη θύιαηηε πάζεο άιιεο βιάβεο, Μήηεξ εκώλ ελ 

Βιαρέξλαηο Παλάρξαληε. 

 

Σεο ράξηηόο νπ ηεο κπζηηθήο αλέδεημαο Μήηεξ, ηελ Δηθόλα νπ 

ρνξεγόλ ηνηο βνήζεηάλ νπ αηηνπκέλνηο, Μήηεξ εκώλ ελ Βιαρέξλαηο 

Παλάρξαληε. 

 

Γνηήξα ειένπο θαη ρνξεγόλ, ηεθνύζα ώ Μήηεξ, ραξηηί νπ ειέεζνλ 

ηνπο ηελ ελ βνήζεηαλ δεηνύληαο, Μήηεξ εκώλ ελ Βιαρέξλαηο 

Παλάρξαληε. 

                                          Θενηνθίνλ 
Πάζη ηνηο αηηνύζη νπ ηελ ζεπηήλ βνήζεηαλ Κόξε εκίλ δίδνπ ηαο 

δσξεάο θαη ζώδε εκάο θαθώλ παληνίσλ, Μήηεξ εκώλ ελ Βιαρέξλαηο 

Παλάρξαληε. 
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                                  Ψδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο 

Δθ θηλδύλσλ παληνίσλ θαη θνβεξώλ ζιίςεσλ θαη απεηιώλ ησλ 

πνηθίισλ ηνπ πνιεκήηνξνο, εκάο απάιιαμνλ, Μήηεξ εκώλ ελ 

Βιαρέξλαηο, ηνπο ζεξκώο πξνζηξέρνληαο ηε πξνζηαζία νπ. 

 

Σνηο αηηνύζηλ ηελ ράξηλ, σο ζπκπαζώο βξάβεπε Μήηεξ εκώλ ελ 

Βιαρέξλαηο, ελ ηαηο αλάγθαηο ηνπο πξνο ε γαξ ζπεύδνπζηλ, θαη νπθ 

ειιείπνπζη πάληεο ην ζεπηόλ νπ όλνκα επηθαινύκελνη. 

 

 

Πνηακνί ηνπ ειένπο σο αιεζώο βιύδνπζηλ εθ ηεο εο Αγίαο 

Δηθόλνο, ώ Μήηεξ Γέζπνηλα, πάληαο δξνζίδνληεο θαη αλαςύρνληεο 

πάληαο ηνπο ππξί ησλ ζιίςεσλ θαηαθαηνκέλνπο. 

 

                                       Θενηνθίνλ 
Σνπ ερζξνύ ηαο παγίδαο, ηαο θαζ’ εκώλ ζύληξηςνλ Μήηεξ εκώλ ελ 

Βιαρέξλαηο ηε επηζθέςεη νπ θαη ηε ε ράξηηη ελ εηξήλε ηειεία ηελ 

δσήλ θπβέξλεζνλ εκώλ δεόκεζα. 

 

Γηάζσζνλ, Μήηεξ εκώλ ελ Βιαρέξλαηο Θενγελλήηνξ εθ παληνίσλ 

θηλδύλσλ θαη πεξηζηάζεσλ ηνπο θαηαθεύγνληαο πίζηεη ηε ράξηηί 

νπ. 

 

Δπίβιεςνλ ελ επκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ θαη ίαζε ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

 

                               Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή 

Πξεζβείαλ ηελ ελ σο ηείρνο απξνζκάρεηνλ λπλ έρνκελ θαη 

παληνίσλ επηζέζεσλ αεί ειεπζεξνύκεζα ηνπ δνιίνπ ερζξνύ θαη 

πνιεκήηνξνο θαη επθξνζύλεο θαη ράξηηνο λπλ, πιεξνύκεζα κόλε 

Παληεπιόγεηε. 

 

                               Ψδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε 

Πηεδόκελνη ζιίςεζηλ πξνο ηελ ελ αγαζόηεηα θαηαθεύγνκελ θαη 

ιπηξνύκεζα, ώ Πάλαγλε, ησλ θαηά ηνλ βίνλ πεξηζηάζεσλ. 

 

Πόλσλ εκάο αλαθνύθηζνλ ησλ θαηά ςπρήλ θαη ζώκα ώ Πάλαγλε, 

εκάο ηνπο ε κεγαιύλνληαο θαη ηα κεγαιεία νπ δνμάδνληαο. 

 

 



[19] 

 

Νόζσλ ζβέζνλ ηελ θάκηλνλ θαη ηεο ράξηηόο νπ δξόζνλ εκίλ 

επόκβξεζνλ, κεηξηθή νπ αγαζόηεηη ηνηο ε κεγαιύλνπζηλ, 

Παλάκσκε. 

 

                                        Θενηνθίνλ 

Πάζεο βιάβεο δηάζσδε, πάζεο λπλ παγίδνο θαη επηζέζεσο, Θενηόθε 

αεηπάξζελε ηνπο ηα κεγαιεία νπ δνμάδνληαο. 

 

                             Ψδή ε’. Φώηηζνλ εκάο 
Άπαληεο πηζηνί, ησ λαώ νπ ζπεύδνπλ Πάλαγλε, θαη ιακβάλνπλ ηαο 

αηηήζεηο ζπκπαζώο, π γαξ πάληαο ειεείο Μήηεξ θηιάλζξσπε. 

 

Θείνλ ζεζαπξόλ ηελ Δηθόλα νπ θαηέρνληεο, εμ απηήο ηαο δσξεάο 

ηεο ράξηηνο, δαςηιώο ιακβάλνκελ ώ Μήηεξ Πάλαγλε. 

 

Πάληα ηα θαιά εθ εο ράξηηνο πεγάδνπζηλ θαη βνήζεηαλ παξέρεηο 

ηνηο πηζηνίο ηνηο αηηνύζηλ ελ βνήζεηαλ, Παλάρξαληε. 

 

                                       Θενηνθίνλ 
ελ βνήζεηαλ, ελ Βιαρέξλαηο εκώλ Μήηεξ π, ηνηο ελ ζιίςεζηλ, 

θηλδύλνηο, δησγκνίο, ζπκπαζώο σο πνιπέιενο ρνξήγεζνλ. 

 

                               Ψδή ζη’. Τελ δέεζηλ εθρεώ 

Μαγείαο θαη ηνπ ερζξνύ καγγαλείαο θαη πνηθίισλ παγίδσλ ηνπ 

δνιίνπ, π ελ Βιαρέξλαηο Πάλαγλε Μήηεξ, θαη βαζθαλίαο θξηθηήο 

ειεπζέξσζνλ, ηνπο θαηαθεύγνληαο πηζηώο πξνο ηελ ελ ηαρπηάηελ 

αληίιεςηλ. 

 

Σε ε Δηθόλη πηζηώο πξνζδξακόληεο, θαζ’ εθάζηελ Θενηόθε 

εκέξαλ, από βάζνπο θαξδίαο νη βνώκελ αζζελεηώλ θαη πνηθίισλ 

θαθώζεσλ ειεύζεξνλ, απείξαζηνλ εκώλ ηήξεη ηνλ βίνλ δεόκεζα. 

 

                                          Θενηνθίνλ 

Αζζελεηώλ ε ηαηξόλ εγλσθόηεο θαη ραξάο ηελ πεγήλ, ώ Μεηέξα, 

θαη ζιηβνκέλσλ ηελ παξεγνξίαλ θηλδπλεπόλησλ ηε πάλησλ 

δηάζσζηλ, Παλάρξαληε Μήηεξ εκώλ, παο πηζηόο νη θαηαθεύγεη θαη 

ζώδεηαη. 
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Γηάζσζνλ, ελ Βιαρέξλαηο Μήηεξ εκώλ Θενγελλήηνξ εθ παληνίσλ 

νδπλεξώλ πεξηζηάζεσλ ηνπο θαηαθεύγνληαο πίζηεη ηε ράξηηί νπ. 

 

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

εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ σο έρνπζα Μεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

 

                    Ήρνο β’. Τνηο ησλ αηκάησλ Σνπ. 

Δπηζηαζία νπ Κόξε πξνζηξέρνληεο λπλ θπιαηηόκεζα πάζεο 

θαθώζεσο. Γην νπ ηελ ράξηλ θεξύηηνκελ – Μήηεξ εκώλ ελ 

Βιαρέξλαηο θηιάλζξσπε – π γαξ εκώλ ε βνήζεηα. 

 

Μλεζζήζνκαη ηνπ νλόκαηόο Σνπ… 

Σηίρ. Άθνπζνλ ζύγαηεξ… 

 

Δθ ηνπ θαηά Λνπθάλ Αγίνπ Δπαγγειίνπ ην Αλάγλσζκα. 
Πξόζρσκελ.Δλ ηαηο εκέξαηο εθείλαηο, αλαζηάζα Μαξηάκ, επνξεύζε 

εηο ηελ νξεηλήλ κεηά ζπνπδήο εηο ηελ πόιηλ Ινύδα, θαη εηζήιζελ εηο 

ηνλ νίθνλ Εαραξίνπ, θαη εζπάζαην ηελ Διηζάβεη. Καη εγέλεην, σο 

ήθνπζελ ε Διηζάβεη ηνλ αζπαζκόλ ηεο Μαξίαο, εζθίξηεζε ην 

βξέθνο ελ ηε θνηιία απηήο θαη επιήζζε Πλεύκαηνο Αγίνπ ε 

Διηζάβεη, θαη αλεθώλεζε θσλή κεγάιε θαη είπελ: Δπινγεκέλε ζπ 

ελ γπλαημί θαη επινγεκέλνο ν θαξπόο ηεο θνηιίαο ζνπ. Καη πόζελ κνη 

ηνύην, ίλα έιζε ε Μήηεξ ηνπ Κπξίνπ κνπ πξνο κε; Ιδνύ γαξ, σο 

εγέλεην, ε θσλή ηνπ αζπαζκνύ ζνπ εηο ηα ώηα κνπ, εζθίξηεζε ην 

βξέθνο ελ αγαιιηάζεη ελ ηε θνηιία κνπ. Καη καθαξία ε πηζηεύζαζα, 

όηη έζηαη ηειείσζηο ηεο ιειαιεκέλνηο απηή παξά Κπξίνπ. Καη είπε 

Μαξηάκ: Μεγαιύλεη ε ςπρή κνπ ηνλ Κύξηνλ, θαη εγαιιίαζε ην 

πλεύκα κνπ επί ησ Θεώ ησ ζσηήξη κνπ, όηη επέβιεςελ επί ηελ 

ηαπείλσζηλ ηεο δνύιεο απηνύ. Ιδνύ γαξ από ηνπ λπλ καθαξηνύζη κε 

πάζαη αη γελεαί, όηη επνίεζέ κνη κεγαιεία ν Γπλαηόο, θαη άγηνλ ην 

όλνκα απηνύ. Έκεηλε δε Μαξηάκ ζπλ απηή, σζεί κήλαο ηξεηο, θαη 

επέζηξεςελ εηο ηνλ νίθνλ απηήο. 

 

Γόμα Παηξί… Σαηο ηεο Θενηόθνπ… 

 

Καη λπλ… Σαηο ηεο Θενηόθνπ… 

 

Σηίρ. Διέεζόλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο Σνπ… 

Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη 
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θέπελ θαη βνήζεηαλ, ζζελαξάλ πξνζηαζίαλ Μήηεξ 

Βιαρεξληώηηζζα, ελ παληί ησ βίσ ε έρνληεο εθ παληνίσλ ζιίςεσλ 

θαη αζζελεκάησλ θαη παγίδσλ ηνπ αιάζηνξνο θαη πάζεο, Γέζπνηλα, 

άιιεο ζπκθνξάο ηε θαη κάζηηγνο ε ράξηηη ιπηξνύκεζα, θαη ε 

αξσγή θαη ρξεζηόηεηη – όζελ αελάσο παξάζρνπ ελ βνήζεηαλ 

πηζηνίο ηνηο πξνο ηελ ελ αγαζόηεηα, Μήηεξ, αηελίδνπζηλ. 

 

                                 Ψδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο 

Σελ πγείαλ ρνξήγεη θαη ςπρήο ζεξαπείαλ, ώ Μήηεξ Πάλαγλε, ηνηο 

πίζηεη αδηζηάθησ λαώ νπ ησ Αγίσ πξνζθπλνύζηλ θαη ςάιινπζηλ: 

Ο ησλ Παηέξσλ εκώλ, Θεόο επινγεηόο εη. 

 

Ώ Παλάρξαληε Μήηεξ, ε ην Φσο ηεηνθπία ην Πξναηώληνλ, θσηί ησλ 

πξεζβεηώλ νπ, ςπρήλ εζθνηηζκέλελ κνπ δηαθώηηζνλ δένκαη ίλα 

πκλώ νπ αεί ηα ζεία κεγαιεία. 

 

Σσλ θαθνύξγσλ αλζξώπσλ ηαο πνηθίιαο παγίδαο θαη θαθνπξγίαο 

ησλ θαη πάζαλ απεηιήλ ηε καηαίσζνλ Παξζέλε θαη εηο ελ εκάο 

ζύλαςνλ ηα αίζηα ελ Υξηζηώ θξνλνύληαο θαη ηεινύληαο. 

 

                                        Θενηνθίνλ 
Γηαθύιαμνλ πάζεο ηνπ ερζξνύ απεηιήο ηε θαη επηζέζεσο εκάο ηνπο 

νινζέξκσο ην ζείνλ όλνκά νπ εηο βνήζεηαλ θξάδνληαο ελ πάζεη 

ώξα Αγλή θαη πάζε πεξηζηάζεη. 

 

                                  Ψδή ε’. Τνλ Βαζηιέα 
Ρύζε κε Κόξε, ησλ πνηθίισλ θηλδύλσλ θαη δηάζσζνλ δεηλήο 

αξξσζηείαο λπλ ηεο απεηινύζεο ςπρήλ κνπ ηελ αζιίαλ. 

 

Υάξηηη ζεία, Μήηεξ εκώλ ελ Βιαρέξλαηο, παξεγόξεζνλ ςπρήλ κνπ 

ηελ αζιίαλ ίλα ε δνμάδσ, Κπξία ησλ Αγγέισλ. 

 

 

ε ζσηεξίαλ, Μήηεξ εκώλ ελ Βιαρέξλαηο, απνθηήζαληεο ελ ησ 

παξόληη βίσ, ελ επηζηαζίαλ θεξύηηνκελ ηνηο πάζηλ. 

 

                                        Θενηνθίνλ 
Ίδε επζπιάρλσο, Μήηεξ εκώλ ελ Βιαρέξλαηο ηνπο πξνζηξέρνληαο 

ηε ζεία νπ Δηθόλη θαη παξάζρνπ πάζηλ ηελ ιύζηλ νθιεκάησλ. 

 



[22] 

 

                            Ψδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ 
Μεγάισλ δσξεκάησλ, παξά νπ ηξπθώληεο Μήηεξ εκώλ ελ 

Βιαρέξλαηο εθάζηνηε, ηελ πξνο εκάο νπ ρξεζηόηεηα κεγαιύλνκελ. 

 

Οη ελ αζζελείαηο ζηελάδνληεο αζιίσο ηε ράξηηί νπ πηζηώο 

θαηαθεύγνπζηλ Μήηεξ εκώλ ελ Βιαρέξλαηο θαη δηαζώδνληαη. 

Τςίζηνπ Θενύ Μήηεξ, πάζεο επεξείαο ηεο ηνπ ερζξνύ κνπ 

ειεύζεξνλ θύιαηηε, Μήηεξ εκώλ ελ Βιαρέξλαηο, ηνλ ε δνμάδνληα. 

 

                                        Θενηνθίνλ 
Τκλνύκελ ηεο πνιιήο νπ πξνο εκάο επλνίαο Μήηεξ εκώλ ελ 

Βιαρέξλαηο εθδήισζηλ, όηη εκάο πεξηζθέπεηο θαη ζώδεηο πάληνηε. 

 

Άμηνλ εζηίλ σο αιεζώο… 
 

Άλαζζαλ Μαξίαλ ηελ ηνπ παληόο, ηελ ειεπζεξνύζα από πάζεο εκάο 

νξγήο θαη πξνο βαζηιείαλ ηελ άλσ νδεγνύζαλ, ηελ κόλελ Θενηόθνλ 

ύκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Υάξηηί νπ ζεία, Μήηεξ επηή, όλησο σξαηώζε ε Δηθώλ νπ ε 

ζαπκαζηή θαη ηεο δσξεάο νπ παξέρεη ηαο ηάζεηο ηνηο ηαύηε 

πξνζθπλνύζηλ θαη κεγαιύλνπζηλ. 

 

Πάληαο ηνηο ελ ζιίςεζηλ θαη θαθνίο, ελ ζηελνρσξίαηο, ελ θηλδύλνηο 

θαη θπιαθαίο, Κόξε Παλαγία, ηε ε επηζηαζία, σο Μήηεξ ηνπ 

ειένπο ζπεύζνλ δηάζσζνλ. 

 

Νπλ ηεο Θενηόθνπ ηε ζαπκαζηή θαη ζεπηή Δηθόλη θαηαθύγσκελ νη 

πηζηνί, ίλα ιπηξσζώκελ παγίδσλ θαη θηλδύλσλ θαη ζείαο 

πιεξσζώκελ αγαιιηάζεσο. 

 

Καη εκάο, νπο δνύινπο ηνπο ηαπεηλνύο πξνζηξέρνληαο, Μήηεξ, ησ 

λαώ νπ ησ ηεξώ πάζεο επεξείαο ερζξνύ ηνπ νιεζξίνπ, ηε ε 

επηζηαζία ζώδε θαη θύιαηηε. 

 

Υαίξε ησλ Αγγέισλ ε ραξκνλή, ησλ ελ δπζηπρίαηο ε ηαρεία 

θαηαθπγή, ραίξε ησλ πηζηώλ νπ ε ζθέπε θαη πξνζηάηεο, θαη 

πάλησλ ελ θηλδύλνηο, Μήηεξ Παλάρξαληε. 
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Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ηξαηηαί… 

 

Τξηζάγηνλ…. 

 

                                     

 

                                          Απνιπηίθηνλ 

  

Δηθόλα ζνπ Αγίαλ ελ Βιαρέξλαηο, Παλάρξαληε, λπλ παλεπιαβώο 

πξνζθπλνύληεο γεξαίξνκελ σ Μήηεξ. Δπέζηε γαξ ζθέπε πξνο εκάο 

βξαβεύνπζα ζαπκάησλ πξνρνήλ. Δθ παληνίσλ θηλδύλσλ θαη λόζσλ 

εκάο απαιιάηηνπζα επραξίζησο βνώκελ: Γόμα ησ ε δνμάζαληη 

Θεώ, δόμα ησ ε κεγαιύλαληη, δόμα ησ δηαζώζαληη εκάο δηα ηνπ 

ηόθνπ νπ. 

       

                                   40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                         Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ 

Πάληαο ηνπο ηελ ζείαλ θαη ζεπηήλ θαηαζπαδνκέλνπο Δηθόλα, ηελ 

ελ Παλύκλεηε, ήλπεξ νλνκάδνκελ «Βιαρεξληώηηζζα», πεηξαζκώλ 

ειεπζέξσζνλ θαη λόζσλ πνηθίισλ θαη πηαηζκάησλ ράξηδε εκίλ ηελ 

άθεζηλ ηε ε πξνο Θεόλ παξξεζίαλ Παξζέλε, ίλα γεζνζύλσο ε 

γεξαίξνκελ. 

 

 

 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ… 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 




