
[102] 

 

10 Ινπιίνπ Παξάθιεζε ζηνπο νζίνπο Παξζέλην 

θαη Δπκέλην θηηηόξσλ ηεο κνλήο Κνύδνπκα 

Κξήηεο 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 

 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο, θαη επέθαλελ εκίλ· επινγεκέλνο ν εξρόκελνο ελ 

νλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

    

Ηρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξσ. 

Χο νπξαλώλ θαηαηξπθώληεο ηεο δόμεο εμεπκελίζαηε εκίλ ηνλ 

Γεζπόηελ, ζαπκαηνπξγνί απηάδειθνη, Μνλήο Κνπδνπκά έκπλνα 

θιεΐζκαηα θαη ηεο Κξήηεο θσζηήξεο, πάλζνθε Παξζέληε θαη 

Δπκέληε κάθαξ, σο αλ πκώλ ηελ κλήκελ ελ σδαίο ζενπξεπέζηλ 

γεζόκελνη κέιπσκελ. 

Γόμα. Τν απηό. 

Καη λπλ. Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζνκελ, πνηέ Θενηόθε 

 

Δίηα ν Ν' Χαικόο  

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο…  

θαη ν Καλώλ. 

 

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

Παξζέληε κάθαξ, εκώλ ιηηάο, ζπλ ησλ Δπκελίσ ησ νζίσ ζνπ 

αδειθώ, πξνζδέρνπ θαη πέκςνλ νπξαλόζελ, εκίλ πγείαλ θαη' άκθσ 

θαη ζύλεζηλ. 

  

Απόθξνπζνλ πάζαο ηνπο δπζκελνύο, Βειίαξ εθόδνπο ηε δπλάκεη 

ζώλ πξεζβεηώλ, Παξζέληε λέε αληηιήπησξ, πηζηώλ πξνο νλ εθ 

θαξδίαο εγάπεζαο. 
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Ρεόλησλ ηνλ θιύδσλα σο θπγώλ, Δπκέληε πάηεξ, πξνο αρείκαζηνλ 

αιεζώο, ιηκέλα θπβέξλεζνλ πςόζελ, ηνπο ηε ζεπηή αξσγή ζνπ 

πξνζηξέρνληαο. 

  

Θενηνθίνλ 

Θεόλπκθε ζθέδαζνλ, ηελ αριύλ ηνπ θαύινπ κνπ βίνπ θαη 

αλάηεηινλ, πακθαή εώ ησ πκλνύληη ζε, σο ζξόλνλ θσηνεηδή ηνπ 

Θενύ θαη Παληάλαθηνο.  

 

Ψδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Δθηελώο δπζσπείηε ηνλ Λπηξσηήλ όζηνη, κάλδξαο Κνπδνπκά 

ζενθόξνη, όλησο πξνΐζηνξεο, εηξήλελ πέκςαη εκίλ, ζνθέ Παξζέληε 

κάθαξ, θαη ζηεξξόλ Δπκέληε, βάζξσλ ζπλέζεσο. 

 

Ννζεξάο ζπλεζείαο θαη εκπαζνύο έμεσο, πξνο ξεπζηά Παξζέληε 

πάληα θαη ηα ρακαίδεια, ηνπ ζνπ ηθέηνπ ηνλ λνπλ, αξηηθαλέο ζείνλ 

άζηξνλ, θαζαξόλ θαη δίδαμνλ έιθεζζαη άξξεπζηα. 

 

Ιεζνύλ αγαπήζαη ηνλ εθ θζνξάο ξύζαληα, γέλνο ην αλζξώπηλνλ 

άπαλ πάηεξ Δπκέληε, αμίσζνλ κε ηαρύ, ν πξνο Απηόλ εθπεηάδεηλ, 

ρείξαο γλνπο αείπνηε, άπιε άλζξσπε. 

  

Θενηνθίνλ 

Δπζπκπάζεηε Μήηεξ ηνπ Λπηξσηνύ ύςσζνλ, πξνο απιάο ραξάο 

παλαξξήηνπ, λπλ ηνπο θαζεύδνληαο, ελ ηε δνθώδεη ζθηά, ησλ 

ζηελαγκώλ θαη παληνίσλ, ζιίςεσλ βνώκέλ ζνη, ζζέλεη ησ ζείσ ζνπ 

  

Γηάζσζνλ, πλεπκαηνθόξσλ αδύγσλ δύαο αγία, εθ θηλδύλσλ πκάο 

ηνπο λπλ ηηκώληαο Παξζέληε, θαη ζώθξνλ Δπκέληε θαζ’ εθάζηελ. 

  

Eπίβιεςνλ, ελ επκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

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

 

Κάζηζκα. Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Παζώλ ραιεπώλ, Δπκέληε ηξηζόιβηε, θαη ζθεύνο ιακπξόλ ηνπ 

Πλεύκαηνο Παξζέληε, εκάο απαιιάηηνηηε ηαηο πκώλ πξνο Κηίζηελ 

εληεύμεζηλ, ζεξκνί γαξ πξέζβεηο πάλησλ πξνο Θεόλ, θαη ξύζηαη εθ 

ζιίςεσλ ππάξρεηε. 
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Ψδε δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε 

Καηαηζρύλαληεο όθεσο ηελ ηζρύλ, Παξζέληε θαη Δπκέληε, θαθνπρίαηο 

ράξηλ εύξαηε δπζσπείλ ππέξ εκώλ ηνλ Κύξηνλ. 

  

Αζθεηώλ ηελ απηάδειθνλ μπλσξίδα ύκλνηο θαηδξνίο Παξζέληνλ θαη 

Δπκέληνλ γεξαίξνληεο ηαο ιηηάο απηώλ απεθδερόκεζα. 

  

Ιθεηεύζαηε Κύξηνλ δνύλαη ηνηο ηηκώζηλ πκάο, Παξζέληε θαη Δπκέληε, 

κεηάλνηαλ, ίλα ζπλ πκίλ αγαιιηώκεζα. 

 

Θενηνθίνλ 

Έρνληεο ζε Παλάρξαληε, πξνο Θενλ κεζίηξηαλ νη ζνη πξόζθπγεο 

αληηιήςεη ηε παλζέπησ ζνπ θαη ιηηαίο ηαηο ζείαηο ζνπ 

πξνζθεύγνκελ. 

  

Ψδή ε’ Φώηηζνλ εκάο. 

Ύςηζηνλ Θεόλ, νλ αζθήζεζηλ εδόμαζαο ελ ησ βίσ θαζηθέηεπε 

νξκάο, θαηαζηείιαη ηνπ ζαξθίνπ κνπ Παξζέληε. 

  

Μέκλεζν εκώλ, επκελώο ζνθέ Δπκέληε, ησλ ζηεθόλησλ ζε ηνηο 

άλζεζηλ σδώλ, θαη δηάζσζνλ ελ ώξα ηεο εηάζεσο. 

  

Έπξνκελ πκάο, άξηη ζείνπο αληηιήπηνξαο, ελ ηνηο θιύδσζηλ Δπκέληε 

θιεηλέ, θαη Παξζέληε αζθήζεσο αθξώξεηα. 

 

Θενηνθίνλ 

Νέθξσζνλ παζώλ, ηα νξκήκαηα Παλάκσκε, θαη ηνλ λνπλ κνπ πξνο 

εγξήγνξζηλ ηαρύ, Θενηόθε αεηπάξζελε αλάζηεζνλ. 

 

Ψδή ζη’. Τελ δέεζηλ 

Ιάηξεπζνλ ξσζηηθή πξεζβεία ζνπ, ην δεηλόηαην θαξδίαο κνπ άγρνο, 

θαη εηξελαίνλ παξάζρνπ κνη βίνλ, ηεξώλ καθξάλ κνπ ερζξνύ 

ηνμεύκαηα, απηνύ ν άξηη νιεηήξ, επνθζείο ελαζθήζεη Παξζέληε. 

  

Δπίβιεςνλ ηιαξώ ζνπ όκκαηη εθ' εκάο ηνπο αλαηξέρνληαο πόζσ, 

ηαηο πξνο Θεόλ επκελέζη ιηηαίο ζνπ, ζενθνξνύκελε πάηεξ Δπκέληε, 

θαη αλαθνύθηζνλ εκώλ, ηαο νδύλαο ηνπ βίνπ δεόκεζα. 
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Δπθξόζπλνλ ελ ησ πόισ βίσζηλ, απνιαύνληεο νκαίκνλεο ζείνη, σο 

εξαζηαί πξνζεπρήο θαη λεζηείαο, απηνύ θαη πάληαο εκάο αμηώζαηε, 

πκάο Παξζέληε ιακπξέ θαη Δπκέληε ύκλνηο ηνπο κέιπνληαο.  

 

Θενηνθίνλ 

ηελώζεσο ςπρηθήο απάιιαμνλ, ηνπο νηθέηαο ζνπ αγλή Θενηόθε, 

θαη ραξκνλήο πιήξνπ πάληαο ηνπο πίζηεη, ζε εηο αηώλαο ηξαλώο 

κεγαιύλνληαο, Θενθπήηνξ σο πεγήλ, αελάνπ ραξάο πνιπρεύκνλα. 

  

Γηάζσζνλ, πλεπκαηνθόξσλ αδύγσλ δπάο αγία, εθ θηλδύλσλ πκάο 

ηνπο λπλ ηηκώληαο, Παξζέληε θαη ζώθξνλ Δπκέληε, θαζ εθάζηελ. 

  

Άρξαληε, ε δηά ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, επ' εζράησλ, ησλ 

εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Ηρνο β’. Τνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Σνπ Κνπδνπκά ηεο Μνλήο αληηιήπηνξεο, πλεπκαηνθόξε Παξζέληε 

πάληηκε θαη ράξηηνο ξείζξνλ, Δπκέληε, ππέξ πκώλ δπζσπείηε ηνλ 

Κύξηνλ πκάο ησλ ηηκώλησλ εθάζηνηε. 

 

 

Πξνθείκελνλ. Ήρνο δ΄. 

Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνπ Οζίνπ Απηνύ. 

ηίρνο. Σνηο Αγίνηο ηνηο ελ ηε γε Απηνύ εζαπκάζησζελ ν Κύξηνο 

(Φαικ. ΙΔ' 3) 

Δπαγγέιηνλ, Μαηζ ηα’ 27-30 

Πάληα κνη παξεδόζε ὑπὸ ηνῦ παηξόο κνπ· θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλώζθεη 

ηὸλ πἱὸλ εἰ κὴ ὁ παηήξ, νὐδὲ ηὸλ παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ πἱὸο 

θαὶ ᾧ ἐὰλ βνύιεηαη ὁ πἱὸο ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ 

θνπηῶληεο θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαύζσ ὑκᾶο ἄξαηε ηὸλ 

δπγόλ κνπ ἐθ᾿ ὑκᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ᾿ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο 

ηῇ θαξδίᾳ, θαὶ εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ· ὁ γὰξ δπγόο 

κνπ ρξεζηὸο θαὶ ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ. 

 

 

Γόμα. 

Σαῖο ηνπ ζνῦ Ὁζίνπ πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ 
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Καη λπλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ 

 

ηίρνο. Διεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ, θαη 

θαηά ην πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 

 

Πξνζόκνηνλ.  Ήρνο β’. Όιελ απνζέκελνη. 

Έρνληεο πξνο Κπξηνλ θαη Λπηξσηήλ παξξεζίαλ θξάδνκελ 

πξεζβεύζαηε εθηελώο  Παξζέληε θαη Δπκέληε, ξύζαζζαη άπαληαο 

πάζεο ζηελώζεσο θαη πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ ηνπο θαηαθεύγνληαο 

ηαίο πκώλ ζεξκαίο παξαθιήζεζη, θνπάδνληεο ηνλ ηάξαρνλ ησλ 

πεξηθιπδόλησλ εθάζηνηε ζιίςεσλ, θσζθόξνη, απηνύο, 

πλεπκαηνθόξνη αζθεηαί, νη ελ εζράηνηο ηνηο έηεζη θόζκνλ 

θαηαπγάζαληεο. 

 

Ψδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Σελ παηξώαλ ιηπόληεο ζηέγελ, άληθκα ζπέε ηεο γεο σθήζαηε δηα 

ηελ ηνπ Κπξίνπ απηάδειθνη αγάπελ, εο εκίλ ππεδείμαηε ηαο 

ζσζηηθάο αηξαπνύο θαη γιπθπηάηαο ηξίβνπο.  

 

Δθ Θενύ δεδεγκέλνο δσξεκάησλ ηελ ράξηλ θιπηέ Παξζέληε, 

νκβξίδεηο νπξαλόζελ ηάκαηα λνζνύζη ηνηο πηζηώο θαηαθεύγνπζη ηε 

ζε ζεξκή αξσγή, παηέξσλ θνζκηόηεο. 

  

Μειεηάλ ηνπ Κπξίνπ εληνιάο ηαο αγίαο θαηαμηώζαηε σο ηεξεηαί ηνπ 

λόκνπ, Παξζέληε ζεόθξνλ θαη Δπκέληε πάλζεκλε, ηνπο κεισδνύληαο 

πκώλ ηαο ζείαο αξηζηείαο. 

 

 

Θενηνθίνλ 

Οδνδείθηεο γελνύ κνη πξνο ηελ πόιηλ ηελ άλσ Θενγελλήηξηα, ηηζέληη 

ηεο ςπρήο κνπ ηνύο νίαθαο ρεξζί ζνπ ηαηο αγίαηο θαη θξάδνληη· ίζζη 

εκνύ ζηηβαξά ηνπ βίνπ θπβεξλήηηο. 
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Ψδε ε’. Τνλ Βαζηιέα. 

Ιζρύ κνη δόηε, θαηά ησλ παζώλ αθαζάξησλ, Κνπδνπκά ηνπ ζεκλείνπ 

θσζηήξεο, όπσο ηνπ Κπξίνπ αμησζείελ δόμεο. 

  

Αγγέισλ βίνλ, θαηαμηώζαηε πάληαο, δηαλύζαη Παξζέληε κάθαξ, θαη 

αδύγσλ θύδνο, Δπκέληε ζεόθξνλ. 

  

Ρύνπ απαύζησο, αλάγθεο βίνπ απάζεο, ηνπο εληεύμεηο Παξζέληε 

ζώθξνλ, ζνπ εθδερνκέλνπο πξνο ηνλ Θεό ησλ όισλ. 

 

 

 

Θενηνθίνλ 

Χο ζσηεξίαο, εκώλ ππμίνλ Παξζέλε, ζε πκλνύληεο πηζηώο 

εθβνώκελ, ξύζαη ζπλνρήο κε παζώλ ησλ αθαζάξησλ. 

 

Ψδή ζ’.  Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γεζόκελνη βνώκελ, ξύζαζζε θηλδύλσλ, θαη ζπκθνξώλ θαηνδύλσλ 

Παξζέληε, εκάο ηακείνλ ζπλέζεσο θαη Δπκέληε. 

  

Οη πίζηεη πξνζηόληεο, ζνπ ηε αληηιήςεη, ιπηξνύληαη άιγνπο 

Παξζέληε όζηε, θαη θαηά ρξένο αίλνλ πξνζθέξσ ζνπ Δπκέληε, σο αλ 

ζνη αίλνλ πξνζθέξσ ιακπξόλ αείπνηε. 

  

Θενηνθίνλ 

Υαξίησλ εθκαγείνλ, Μήηεξ ηνπ Τςίζηνπ, ηεο ζεο ιακπξόηεηνο 

θέγγεη θαηαύγαζνλ, ηελ ζθνηηζζείζαλ ςπρήλ κνπ ίλα δνμάδσ ζε. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο, Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ ζὲ κεγαιύλνκελ. 

 

 

Υαίξεηε αζηέξεο θσηνεηδείο, Κνπδνπκά ηεο κάλδξαο, νη ζπληόλσ 

αξηηθαλώο, ιάκςαληεο ησ θνζκσ, αζθήζεη θαη λεζηεία, Δπκέληε θαη 

ζείε πάηεξ Παξζέληε. 
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Υαίξεηε απηάδειθνη ηεξνί, νη ελ ηνηο ζπειαίνηο ηνηο αλίθκνηο δηα 

Υξηζηνύ, ηελ αγάπελ πόζσ, νηθήζαληεο θαη κάλδξαο, ηνπ Κνπδνπκά 

νθζέληεο λένη δνκήηνξεο. 

  

 

Υαίξνηο παξζελίαο ν εξαζηήο, θαη ηεο ελαξέηνπ πνιηηείαο ν 

αθξεκώλ, ραίξνηο αζθνπκέλσλ, λεόθσηε ιπρλία, Παξζέληε ηεο 

Κξήηεο έκπλνπλ ζεζαύξηζκα. 

  

 

Υαίξνηο εξεκίαο ν πνιηζηήο, άλζνο κπξνβόινλ θαη λεόθπηνλ ηεο 

Υξηζηνύ, Δθθιεζίαο πάηεξ Δπκέληε πακκάθαξ, ν αξεηαίο κπξίδσλ 

θόζκνπ ηα πέξαηα. 

  

 

 

Πάζεο δπζρεξείαο θαη απεηιήο, ηνπ ερζξνύ αηξώηνπο ζπληεξείηε 

πκάο ζεκλνί, Κνπδνπκά παηέξεο, Παξζέληε πξεζβείαηο, πκώλ θαη 

ζενθόξε πάηεξ Δπκέληε. 

  

 

Πξέζβεπε Παξζέληε ησ Υξηζηώ, ζπλ ησ Δπκελίσ απηαδέιθσ ζνπ ησ 

ζεπηώ, άθεζηλ πηαηζκάησλ, εκίλ αεη δηδόλαη, ηνηο ζπεύδνπζη ηε ζεία 

ζθέπε εθάζηνηε. 

  

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη άγηνη πάληεο, κεηά ηήο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εηο ηό ζσζήλαη εκάο. 

 

 

 

Τν Τξηζάγηνλ…. 
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Απνιπηίθηνλ. 

Ήρνο Πι. α’. Τνλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

 

Κνπδνπκά ηνπ ζεκλείνπ ηνπο λένπο θηίηνξαο, ηνπο απηαδέιθνπο 

νζίνπο ελ ηνηο εζράηνηο θαηξνίο, εγθξαηείαο θαη επρήο βνιαίο 

εθιακςάληαο, ζείνλ Δπκέληνλ σδαίο θαη Παξζέληνλ ζνθόλ ηηκώληεο 

αμηνρξέσο, ππέξ πκώλ ηαο πξεζβείαο, πξνο ηνλ Υξηζηόλ απηώλ 

αηηνύκεζα. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β’. Οηε εθ ηνπ Ξύινπ. 

Πάληαο ηνπο πξνζηξέρνληαο πκίλ, όζηνη παηέξεο θαη ύκλνηο, 

αλεπθεκνύληαο πκάο, όιβηε Παξζέληε, αζηήξ λεόθσηε, αξεηώλ θαη 

παλεύνζκνλ, Δπκέληε ξόδνλ, επζεβείαο ξύζαζζε δεηλήο θνιάζεσο, 

ίλα Κνπδνπκά ηνπ ζεκλείνπ, έλζενη θνζκήηνξεο πάληεο, ηεο αγήξσ 

δόμεο απνιαύζσκελ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ ζνπ θαη ιύηξσζαη 

εκάο απν πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

 

Σελ πάζα ειπίδα κνπ εηο ζε αλαηίζεκη κήηεξ ηνπ Θενύ θύιαμνλ κε 

ππό ηελ ζθέπε ζνπ. 

 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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




