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7 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ Αγία 

Μεγαινκάξηπξα θαη Αζιεθόξνλ Κπξηαθή  
Πνίεκα Δπηζθόπνπ Αξγπξνππόιεσο εξαθείκ 

 

Γη’ ερῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, 

 

ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 
Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                  Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 

Σήλ ἑμαλζήζαζαλ ἁγλείαο ιακπξόηεηη, ὡο ἐλ θνηιάζηλ εσδέζηαηνλ 

ἴνλ, Κπξηαθήλ ηήλ ἔλδνμνλ, καξηύξσλ θαιινλήλ, πάληεο 

ἀλπκλήζσκελ, πξόο αηήλ ἐθβνῶληεο, Ρύζαη ηνύο κλνπληάο ζέ, 

ηῶλ δεηλῶλ ζαῖο πξεζβείαηο, ἴλα γεξαίξσκελ ειαβῶο, ηήλ 

παλεύθεκόλ ζνπ κλήκελ, Ἀζιεθόξε ἀμηάγαζηε. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, … 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

 

Εἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: ‘Τκλεί ζε Μάξηπο Κπξηαθή πόζσ 

εξαθείκ 

 

                 Ὠδή ἅ΄ Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Ὑκλνῦκελ ζέ πόζσ, Κπξηαθή, Υξηζηνῦ Ἀζιεθόξε, θαί δεόκεζά ζνπ 

ζεξκῶο, παξαζρνπ ιηηαίο ζνπ πξόο ηόλ Κηίζηελ, πάζη ηνῖο θάκλνπζη 

ηήλ ἀλάξξσζηλ. 
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Μαξάλαζα, κάξηπο, ζῶκα ηό ζόλ, Θενῦ δί’ ἀγάπελ, θαθνπρίαηο ηέ 

θαί δεηλνῖο, δηό ηά ηνῦ ζώκαηόο κνπ πάζε, δί’ ἐγθξαηείαο καξάλαη 

ἀμίσζνλ. 

 

Νπθηόο Υξηζηνῦ κάξηπο θαί ζθνηαζκνῦ, ηῆο πιάλεο θπγνῦζα, 

ἠμηώζεο ζείνπ θσηόο, θακέ θσηηζζῆλαη ηαῖο ιηηαίο ζνπ, ζενθεγγέζηλ 

ἀθηίζη ἀμίσζνλ. 

                                             

 

                                             Θενηνθίνλ. 

θέλσζε, Κόξε, ὁ πνηεηήο, ἐλ ηή ζή θνηιία, ἑαπηόλ δέ ηνύο 

παηξηθνύο, θόιπνπο ηό θαζόινπ κή θελώζαο, δηά ηό ζῶζαη ὡο Θεόο 

ηό ἀλζξώπηλνλ. 

 

                            Ὠδή γ΄. ύ εἰ ηό ζηεξέσκα. 

Ἴαζαη ηά πάζε κνπ, ηά ηῆο ςπρῆο θαί ηνῦ ζώκαηνο, ηαῖο πξόο Θεόλ, 

ἐλζέξκνηο ιηηαίο ζνπ, Κπξηαθή κεγαιώλπκε. 

 

ύλεζηλ κνί δώξεζαη, ηῷ ἀζπλέησ, παλζαύκαζηε, Κπξηαθή, ἴλα 

πξάηησ πάληα, ηνῦ Θενῦ ηά πξνζηάγκαηα. 

 

Ἔθ ζνύ, πακκαθάξηζηε, Κπξηαθή, ηήλ θαηάπαπζηλ, λόζσλ δεηλῶλ, 

πόζσ ἀλακέλσ, ἀπνιαῦζαη πξεζβείαηο ζνπ. 

 

                                         Θενηνθίνλ. 
Μαξία γελέζζαη κνί, ηῷ κνιπλζέληη ηνῖο πηαίζκαζηλ, ἴιεσλ λῦλ, ηόλ 

ἔθ ζνύ ηερζέληα, ἀζηγήησο δπζώπεζνλ. 

 

 

                                 Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Ἀπαζηξάπηνπζα ζαύκαζηλ, ἐθ ηῶλ πξνζθεπγόλησλ ζνί, κάξηπο 

ἔλδνμε, ηῶλ παζῶλ θξηθηήλ ζθνηόκαηλαλ, ἀπειαύλεηο ὄλησο ηαῖο 

πξεζβείαηο ζνπ. 

 



[62] 

 

Ρεῖζξα ὄλησο, παλέλδνμε, ἰακάησλ ἄθζνλα ἀλαβιύδνπζα, ηνῖο 

ηηκῶζη ζήλ παλήγπξηλ, ξῶζηλ ηαῖο ιηηαίο ζνπ λῦλ ρνξήγεζνλ. 

 

Σῶλ καξηύξσλ ηήλ εὔθιεηαλ, ηήλ Κπξηαθήλ ἀλπκλήζσκελ, νἱ πηζηνί 

θαί ἐπαηλέζσκελ, ὡο ηεηπρεθόηεο ἀπαιιαγῆο ηῶλ δεηλῶλ. 

                                                 

                                            Θενηνθίνλ. 

Ὕθαληνλ ἐθ ηῆο ἄλσζελ, ράξηηνο ρηηώλα, Παξζέλε, ἔλδπζνλ, ηόλ 

ζόλ δνῦινλ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, θαί ηή ἀθζαξζία κέ πεξίβαιε. 

 

                              Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο. 

όθηζνλ κέ λῦλ, ηῆο ζνθίαο ηαῖο ἑιιάκςεζη, ηαῖο πέξ λνῦλ θαί πέξ 

ἔλλνηαλ, θαί θσηί ζείσ, Κπξηαθή κέ θσηαγώγεζνλ. 

 

Κύκαζη δεηλνῖο, ἁκαξηίαο βπζηδόκελνλ, θαί ηαῖο ηξηθπκίαηο ηῶλ 

ζιίςεσλ, Κπξηαθή κέ, ηνῦ θηλδύλνπ ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Ὕςηζηνλ ἐθδπζώπεη πέξ ηνῦ δνύινπ ζνπ, παζῶλ ζιηβόλησλ, θαί 

δεηλῶλ ἁπαιιαγῆλαη κέ. 

                                                 Θενηνθίνλ. 

Ρύπνπ κέ παζῶλ, κεζηηεία ζνπ θαζάξηζνλ, θαί ηήλ ζθνηηζζεῖζαλ 

ςπρήλ κνπ θώηηζνλ, ἴλα δνμάδσ θαί κλῶ ζέ, πνιπύκλεηε. 

                               

                                     Ὠδή ζη΄. Ἰιάζζεηη κνί. 
Ἰδεῖλ ηήλ δόμαλ Θενῦ, ἐπηπνζῶλ ὁ ηαιαίπσξνο, Κπξηαθή, πξόο ηήλ 

ζήλ, πξνζθεύγσ βνήζεηαλ, ζεξκῶο ζνπ δεόκελνο, ὅπσο ηαῖο ιηηαίο 

ζνπ, ηαύηεο γέλσκαη λῦλ κέηνρνο. 

 

Ἀγάπε πξόο ηόλ Θεόλ, πάληα ὡο θξνύδα θαηέιηπεο, Κπξηαθή ηά ἐλ 

γῆ, ζύ νὔλ θαί ηόλ δνῦιόλ ζνπ, παξηδεῖλ ἀμίσζνλ, πάληα ηά ἠδέα, 

θαί ἁγίσο πνιηηεύεζζαη. 
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Κξαηήξα, Κπξηαθή, ζαλαηεθόξνλ θεθέξαθελ, ἡ Εὕα πάιαη ἐκνί, ζύ 

δέ ηνῖο ζνῖο αἵκαζηλ, νἶλνλ κνί ἐλζηάιαμνλ, ηῆο ἀζαλαζίαο, ηήλ 

θαξδίαλ κνπ εθξαίλνληα. 

 

                                        Θενηνθίνλ. 

Ἡ κόλε θαηαθπγή, ρξηζηηαλῶλ ζύ βνήζεζνλ, ηῷ θηλδπλεύνληη λῦλ, 

θαί ρεῖξα κνί ὄξεμνλ, θαί πξόο ηόλ ιηκέλα κέ, ηόλ ηῆο ζσηεξίαο, 

θαζνδήγεζνλ, Παλάρξαληε. 

 

Δηάζσδε, Κπξηαθή ἀζιεθόξε, ηαῖο πξόο Θεόλ ζνπ πξεζβείαηο, ἀπό 

πνηθίισλ θηλδύλσλ ηνύο δνύινπο ζνπ, θαί ἴαζαη ηάο δεηλάο ἠκῶλ 

λόζνπο. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

                                  

 

 

 

                                 Αῖηεζηο θαί ηὸ Κνληάθηνλ. 

                            Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ἀλέηεηιελ ἠκίλ ιακπξά, ὥζπεξ ἥιηνο, ἡ κλήκε ζνπ ζεκλή Κπξηαθή 

ἀζιεθόξε, λέθε ηῶλ παζῶλ ἀπνδηώθνπζα, θαί θσηαγσγνῦζα ηνύο 

εζεβῶο, ηή ζή εἰθόλη πξνζπειάδνληαο, θαί ζέ πόζσ θαί πίζηεη 

γεξαίξνληαο. 

 

Πξνθείκελνλ  
Ὑπνκέλσλ πέκεηλα ηόλ Κύξηνλ θαί πξνζέζρε κνί, θαί εἰζήθνπζε 

ηῆο δεήζεώο κνπ. 

ηίρνο. Καί ἔζηεζελ ἐπί πέηξαλ ηνύο πόδαο κνπ, θαί θαηεύζπλε ηά 

δηαβήκαηά κνπ. 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Ἰ΄ 16-22). 
Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο. Ἰδνύ ἐγώ ἀπνζηέιισ κᾶο, ὡο 

πξόβαηα ἐλ κέζσ ιύθσλ, γίλεζζε νὔλ θξόληκνη ὡο νἱ ὄθεηο, θαί 

ἀθέξαηνη ὡο αἵ πεξηζηεξαί. Πξνζέρεηε δέ ἀπό ηῶλ ἀλζξώπσλ, 
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παξαδώζνπζη γάξ κᾶο εἰο ζπλέδξηα, θαί ἐλ ηαῖο ζπλαγσγαῖο αηῶλ 

καζηηγώζνπζηλ κᾶο θαί ἐπί ἡγεκόλαο δέ θαί βαζηιεῖο ἀρζήζεζζε 

ἕλεθελ ἐκνῦ, εἰο καξηύξηνλ αηνῖο θαί ηνῖο ἔζλεζηλ. Ὅηαλ δέ 

παξαδηδῶζηλ κᾶο, κή κεξηκλήζεηε πῶο ἤ ηί ιαιήζεηε, δνζήζεηαη 

γάξ κίλ ἐλ ἐθείλε ηή ὥξα ηί ιαιήζεηε, ν γάξ κεῖο ἐζηε νἱ 

ιαινῦληεο, ἀιιά ηό Πλεῦκα ηνῦ Παηξόο κῶλ ηό ιαινῦλ ἐλ κίλ. 

Παξαδώζεη δέ ἀδειθόο ἀδειθόλ εἰο ζάλαηνλ θαί παηήξ ηέθλνλ, θαί 

ἐπαλαζηήζνληαη ηέθλα ἐπί γνλεῖο θαί ζαλαηώζνπζηλ αηνύο, θαί 

ἔζεζζε κηζνύκελνη πό πάλησλ δηά ηό ὄλνκά κνπ, ὁ δέ πνκείλαο εἰο 

ηέινο, νὗηνο ζσζήζεηαη. 

 

Γόμα. 
Σαῖο ηῆο Ἀζιεθόξνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Καί λῦλ. 
Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  

Οδείο θαηαθεύγσλ ἐλ ηή ζθέπε ζνπ, θαηεζρπκέλνο ἐθπνξεύεηαη, 

Κπξηαθή ἀζιεθόξε, ἀιι’ αἰηεῖηαη ηήλ ξῶζηλ, θαί ιακβάλεη ηήλ 

ἴαζηλ, παξά Θενῦ ηαῖο ἰθεζίαηο ζνπ. 

 

 

                                Ὠδή δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Πάλησλ δεηλῶλ ἀξξσζηεκάησλ, ηά ἰάκαηα ιακβάλνκελ ἀθζόλσο, νἱ 

πηζηῶο ηή ζεξκή, πξνζηξέρνληεο ζνί ζθέπε, Κπξηαθή παλέλδνμε, 

ηαῖο ἐλζένηο ζνπ πξεζβείαηο. 

 

Ὄκβξνπο παξέρεηο ἰακάησλ, θαηαπαύζνπζα ηό πῦξ ἀξξσζηεκάησλ, 

θαί πηζηνύο ζύ πνηεῖο, κλεῖλ ἀδηαιείπησοεπινγεηνο εἰ Κύξηε, ὁ 

Θεόο εἰο ηνύο αἰώλαο. 
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Θέζεη, ὤ κάξηπο, ζενπκέλε, ὡο ἐγγίδνπζα ηῷ ζξόλσ ηνῦ Ὑςίζηνπ, 

πέξ πάλησλ ἠκῶλ, ηῶλ ζέ ἀλεπθεκνύλησλ, κλσδηῶλ ἐλ θάιιεζη, 

ηόλ Θεόλ ἀεί δπζώπεη. 

 

                                              Θενηνθίνλ. 

Ὡο πέξ ὁ ἄζσηνο, Μαξία, λῦλ πξνρέσ ηά δάθξπα ἀθζόλσο, ὡο 

ηειώλεο ἀεί, ἰιάζζεηη θξαπγάδσ, ζῶζνλ κέ ηνίλπλ, Δέζπνηλα, 

κεηξηθαίο ζνπ ἰθεζίαηο. 

 

 

                                  Ὠδή ἡ΄. Σόλ Βαζηιέα. 

ύ ηῶλ αἱκάησλ, ηνῖο ζηαιαγκνίο ζνπ, παξζέλε, ἀπνμήξαλνλ βπζόλ 

ἁκαξηίαο, θαί ρνξεγεῖ ξῶζηλ, ηνῖο θάκλνπζη ιηηαίο ζνπ. 

 

Εὔρνπ Κπξίσ, Κπξηαθή ἀζιεθόξε, πέξ πάλησλ ηῶλ ζνί 

πξνζθεπγόλησλ, θαί ξύνπ θηλδύλσλ, αηνύο ζαῖο ἰθεζίαηο. 

 

Ρύζαη ζόλ δνῦινλ, Κπξηαθή ἀζιεθόξε, ηόλ ηή ζθέπε ηή ζή 

πξνζειζόληα, λόζσλ ὀιέζξησλ, θαί ζιίςεσλ ιηηαίο ζνπ. 

 

                                         Θενηνθίνλ. 

Ἁγλή Παξζέλε, ἐθ θαησηάηνπ βπζνῦ κέ, ἀπνγλώζεσο ξύζαη θαί 

πξόο ὅξκνλ, κεηαλνίαο βίνλ, ἴζπλνλ ηνύ ζνπ δνύινπ. 

                          

 

                                 Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Φσηί ηῷ ἀπξνζίησ, ἐληξπθώζα, ζενθξνλ, ηῆο ἁκαξηίαο ἀριύλ ηήλ 

θαθνδόθνλ, ἐθ ηῶλ ζῶλ δνύισλ ιηηαίο ζνπ, λῦλ δηαζθέδαζνλ. 

 

Εθξόζπλνλ ἡκέξαλ, ἄγεη λῦλ ἡ θηίζηο, Κπξηαθή, ηήλ ζήλ κλήκελ 

γεξαίξνπζα, θαί εἰξελαίαλ ἐθ ηῶλ ιηηῶλ ζνπ, θαηάζηαζηλ 

ἀλακέλνπζα. 
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Ἴαζηλ ηαρίζηελ, δώξεζαη ιηηαίο ζνπ, Κπξηαθή ἀζιεθόξε, θαί 

θώηηζνλ, ηόλ ζθνηεηλόλ ἁκαξηίαηο, λνῦλ κνπ, παλέλδνμε. 

 

                                            Θενηνθίνλ. 

Μεηά Θεόλ, Παξζέλε, ἄκαρνλ πξνζηάηηλ, θαί ἀληηιήπηνξα κέγηζηνλ 

ἔρσλ ζέ, θξάδσ ζνί ζῶζνλ, ηόλ δνῦιόλ ζνπ Ἄρξαληε. 

 

 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί  παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ θαί  ἐλδνμνηέξαλ  ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ· ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ  ὄλησο 

Θενηόθνλ έ κεγαιύλνκελ. 

, 

Ἔπηδε ἐμ ὕςνπο ζείνπ Υξηζηνῦ, λύκθε ζηεθεθόξε, θαί ἐπηζθεςαη 

ηνύο πηζηῶο, ζέ ἀλεπθεκνύληαο, θαί ζείαηο ζνπ πξεζβείαηο, λόζσλ 

παληνίσλ ξύζαη, θαί πάζεο ζιίςεσο. 

 

Σόλ Υξηζηόλ πνζήζαζα ἀιεζῶο, ἔζπεπζαο ηεζλάλαη, θαί ζπζίαλ 

πξνζελεγθεῖλ, ζεαπηήλ ἁγία Κπξηαθή ζενθξνλ, ηνῦηνλ νὔλ 

ἐθδπζώπεη, πέξ ηῶλ δνύισλ ζνπ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 
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                     Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο δ΄. Σαρύ πξνθαηάιαβε. 

Ὡο βξύζηο πνιπθξνπλόο, παξζελνκάξηπο Υξηζηνῦ, θαηήξδεπζαο, 

πάλζνθε, ηήλ θθιεζίαλ αηνῦ, θαί ἤζιεζαο ἄξηζηα, ἔζσζαο ηνύο 

ἐλ ζθόηεη, ηῆο εἰδσινκαλίαο, αἴγιε ηῶλ ζῶλ ζαπκάησλ, Κπξηαθή 

ἀζιεθόξε, δηό ἐλ παξξεζία Υξηζηῷ, πξέζβεπε ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

 

                                 40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                   Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζέ λεθξόλ. 

Κιάδνο εθιεήο, Κπξηαθή, ξίδεο δηαζήκνπ ἐδείρζεο, Υξηζηόλ 

θεξύμαζα, θέξσλ ηῆο ἀζιήζεσο, θαξπόλ ζσηήξηνλ, θαί μεξαίλσλ ἐλ 

ράξηηη, θπηά ἀζεβείαο, ὅζελ ζέ δνμάδνληεο, θαζηθεηεύνκελ, ξύζαη 

ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ πάζεο, ιύκεο ηῶλ παζῶλ ἀριπώδνπο, ηνύο ηή 

ζεία ζθέπε ζνπ πξνζηξέρνληαο. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο έ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε πὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

Γη’ ερῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, 
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