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3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ 

ΚΑΝΧΝ ΣΗ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΧΡΑ ΣΗ 

ΕΝ  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 

Είηα ιέγνκελ ην, Κύξηε εηζάθνπζνλ….  

 

Είηα Θεόο Κύξηνο θαη ην  

 

Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ εθνπζίσο. 

Αξλεζακέλε ζεαπηήλ Θενδώξα, θαη αξακέλε ηνλ ηαπξόλ επί ησλ 

ώκσλ, αζθεηηθώο εβάδηζαο ηνλ βίνλ ζνπ ζνθή˙ όζελ πξνο νπξάληνλ 

θαη αλέζπεξνλ ιήμηλ ραίξνπζα θαηέπαπζαο αηηνπκέλε πηαηζκάησλ, 

ηνηο ζε ηηκώζηλ άθεζηλ αεί, παξά Υξηζηνύ ηνπ σηήξνο ανίδηκε. 

 

Δόμα ην απηό θαη λπλ νπ ζησπήζσκελ. 

 

Ο Ν Φαικόο  

 

Ειέεζνλ κε ν Θεόο… 

 

Ο Καλώλ θαηά ην έζνο. Χδή α’. Ήρνο πι. δ’. 

 

Αξκαηειάηελ Φαξαώ. 

Σαο αζζελείαο κνπ θαη λόζνπο ίαζαη ηαηο ζαηο δεήζεηο πξνο ηνλ 

Θεόλ Λόγνλ, Θενδώξα πάλζεκλε, ηνλ ηνηο απηνύ παζήκαζη ηαο εκάο 

καιαθίαο θαη λόζνπο πάλησλ βαζηάζαληα, θαη ηαο αζζελείαο 

αξάκελνλ. 
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ηξέςνλ εκνί ηνλ θνπεηόλ ηεο λόζνπ κνπ εηο πγείαο ραξάλ, ηνλ 

ζθνηεηλόλ ζάθθνλ ηνλ ηεο θαρεμίαο κνπ, Οζία, δηαξξήμαζα, θαη 

θαηδξάλ επεμίαο πεξίδσζνλ επθξνζύλελ κε, θαη αγαιιηάζεσο 

πιήξσζνλ. 

 

Αλαπηνκέλε ησλ παζώλ ε θάκηλνο ζπηλζήξαο θαίνληαο θζνξνπνηώλ 

λόζσλ, θαη ππξθόξνπο άλζξαθαο εμήςε, θαη θινγίδεη κε ππξεηνίο 

ιαπξνηάηνηο˙ άιι’ εη δξνζίζαηο, Οζία κε, ίακα ε ζε δξόζνο έζηαη 

κνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Άλεπ σδίλσλ ε ηεθνύζα Δέζπνηλα ηαο αιγεδόλαο κνπ θαη ηνπο 

βαξείο πόλνπο θαη ηαο πηεδνύζαο κε θαη ζπλζιηβνύζαο πάληνηε 

δξηκπηάηαο σδίλαο ειάθξπλνλ, επηθνύθηζνλ, θαη επηζθνπή ζνπ 

ζεξάπεπζνλ. 

 

Χδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Επί θιίλεο θαθίαο νδπλεξώο θείκελνο ζε επηθαινύκαη, Οζία, θιίλνλ 

ην νπο ζνπ εκνί, ζπεύζνλ ηνπ ζώζαί κε, ηάρπλνλ ηνπ εμειέζζαη 

ππξόο ππνζκίρνληνο λπλ ηελ θαξδίαλ κνπ. 

 

Ιζρπξάλ ζε θξεπίδα θαη ηεξάλ άγθπξαλ θαη αξξαγεζηάηελ ειπίδα, 

Οζία, θέθηεκαη˙ δην κε θύκαζη θιπδσληδόκελνλ λόζσλ εηο πγείαο 

ίζπλνλ ιηκέλα εύδηνλ. 

 

Νεπηόθξνλα παίδα, λένλ πηόλ άηαθηνλ, ξάβδσ ζσθξνλίδεη παηδεύσλ 

παηήξ θηιόζηνξγνο, νίδα θηιάλζξσπε˙ άιι’ ηθαλώο κε ηπθζέληα δηα 

ηεο Οζίαο ζνπ πάιηλ ειέεζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Θαπκαζηόλ ελ αγίνηο, θόξε, Θεόλ ηέηνθαο, όζελ επ’ εκέ ηα ειέε 

ηάρνο ζαπκάζησζνλ, ππεξαγία ζεκλή, θαη αθνξήηνηο σδίλαηο ήδε 

λεθξσζέληα κε δώσζνλ, δένκαη.  
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Χδή δ’. π κνπ ηζρύο. 

Ίλα ηα ζα εθδηεγώκαη ζαπκάζηα, Θενδώξα, θαη ηα κεγαιείά ζνπ, ίλα 

αλζξώπσλ ελ ηνηο πηνίο εμνκνιώκαη ηα ζα ειέε, παλέλδνμε, 

επίβιεςνλ επζπιάγρλσο επ’ εκέ ηνλ λνζνύληα θαη πγείαλ ηειείαλ 

κνη δώξεζαη. 

 

Απαιιαγή ησλ αζζελνύλησλ ππάξρνπζα, θαη πγεία πξόρεηξνο, θαη 

ίαζηο, κεηαβνιή θαη αλαςπρή ηνλ ελ αζπκίαηο θαη ζπκθνξαίο, θαη ελ 

ζιίςεζηλ, σδίλαηο πηθξνηάηαηο, αλελδόηνηο κε πόλνηο δαπαλώκελνλ 

νίθηεηξνλ, έλδνμε.  

 

Σν αζζελέο ηεο αλζξσπίλεο νπζίαο, Υξηζηέ, ν θνξέζαο δη’ 

αγαζόηεηα, ηαο αζζελείαο κνπ ηαο πνιιάο θαη αξξσζηίαο 

εππιάγρλσο ίαζαη, εύζπιαγρλε, εηο ηνύην δπζσπνύζαλ Θενδώξα σο 

έρσλ ηελ ιακπξάλ θαη ζεπηήλ κπξνβιύηηδα. 

 

Θενηνθίνλ. 

π ηελ πεγήλ ησλ ηακάησλ επήγαζαο λνζεκάησλ άβπζζνλ 

μεξαίλνπζαλ, παξερνκέλελ ηε δσξεάλ ξώζηλ ηνηο λνζνύζηλ, πγείαλ 

ηνηο αξξσζηνύζηλ αγλή. Δην ηνλ δακαζζέληα ραιεπαίο αξξσζηίαηο 

θαη πηθξαίο αζζελείαηο κε ίαζαη. 

 

Χδή ε’. Ίλα ηη κε απώζσ. 

Ραληηζκνίο νηθηεηξκώλ ζνπ ηνλ ηεο αζζελείαο κνπ βόξβνξνλ 

πιύλνπζα θαζαξάο πγείαο απνιαύζαη, Οζία, παξάζρνπ κνη˙ θαη γαξ 

ε δσή κνπ θαηά κηθξόλ πξνζδαπαλάηαη, θαη ειπίο ζσηεξίαο νπθ έζηη 

κνη..  

 

Τπνκέλσλ ελ πόλνηο θαη ζηελνρσξίαηο ζεκλή ππνκέλσ ζε˙ άιι’ 

εηζάθνπζόλ κνπ ηεο δεήζεσο ηαύηεο θαη πξόζρεο κνη, θαη γαξ ε δσή 

κνπ θαηά κηθξόλ πξνζδαπαλάηαη, θαη ειπίο ζσηεξίαο νπθ έζηη κνη. 
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Οπ θηλήζαη ηνπο πόδαο, νπ δηαπεηάζαη ηαο ρείξαο εηο δέεζηλ, νπ 

δηάξαη ζηόκα, νπ πξνέζζαη θσλήλ ηθεηήξηνλ, παξεηκέλνο όινο 

ζηέλσ, θαη παξαιειπκέλνο˙ δην πξόθζαζνλ, κήηεξ, θαη ζώζόλ κε. 

 

Θενηνθίνλ. 

ε ζεξκήλ πξνζηαζίαλ θαη επηθνπξίαλ ελ ζιίςεζη θεθηεκέλνο, θόξε, 

πξνο ηελ ζελ θαηαθεύγσ αληίιεςηλ ηαο πηθξάο σδίλαο, ηαο 

αθνξήηνπο αιγεδόλαο, ην βαξύηαηνλ άιγνο κνπ θνύθηζνλ. 

 

Χδή ο’. Άβπζζνο ακαξηηώλ. 

Νέθξσζνλ πξν ηεο ζαλήο θαη θζνξάλ πξνο ηεο ηαθήο ππνκέλσ, 

αξκνλίαο ηνπ ζώκαηνο θαη κειώλ θαζππνζηάο λάξθελ θαη πάξεζηλ, 

δηα ηνύην ηνηο νηθηηξκνίο ζνπ θαηέθπγνλ. 

Οκβξεζόλ κε, θσηεηλή ηεξά κνη κπξνβξόρε λεθέιε, ησλ ηακάησλ 

ξείζξα, θαη ηαθέληα κε θαύζσλη ππξεηώλ δηαθαώλ δξόζηζνλ, 

έκςπμνλ, πξνο ηελ πξώηελ παιηλδξνκήζαη πγείαλ παξάζρνπ κνη. 

 

Κνίκεζνλ ησλ σδηλώλ αθνηκήησ ζνπ πξεζβεία, Οζία, θαη ζπλερή 

θαη ιίαλ αγξηαίλνληα θύκαηα, πεξηόδσλ ππξεηνύο, θαη ηα 

ζθνδξόηαηα ηνύησλ ξίγε παύζνλ, θαη γαξ ηα νζηά θαηαζιώζί κνπ.  

 

Όδαηνο δώληνο πεγή, ην πηθξόλ θαη αλππόζηαηνλ ύδσξ ησλ σδηλώλ 

θαη πόλσλ θαη παζώλ ησλ ηνπ ζώκαηνο ην ρεηκάδνλ κε δεηλώο 

πξάϋλνλ, εύλαζνλ, ζηήζνλ, ςύμνλ, θαη ηελ θαξδίαλ πιήζνλ 

γαιήλεο, αγλή. 

  

Δίαζσζνλ…Άρξαληε.… 

 

 

Σνλ ηάθνλ ζνπ σηήξ. 

Σσ ηάθσ ηεο ζνθήο, θαη ζεπηήο Θενδώξαο, πξνζέιζσκελ πηζηνί, 

θαη πηζηώο πξνζθπλνύληεο, απηήο ηα ζεία ιείςαλα, αξπζώκεζα 

ράξηηαο ησλ ηάζεσλ, θαη ησλ ζαπκάησλ εηο ξώζηλ ησλ ςπρώλ εκώλ, 

θαη ησλ ζσκάησλ ηελ κλήκελ, απηήο ενξηάδνληεο. 
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Πξνθείκελνλ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ. 

 

ηίρ. Σί αληαπνδώζσκελ ησ Κπξίσ. 

 

Επαγγέιηνλ εθ ηνπ θαηά Λνπθάλ. 

Σσ θαηξώ εθείλσ εξώηα ηηο ησλ Φαξηζαίσλ ηνλ Ιεζνύλ. 

 

Δόμα ηαηο ηεο ζεο Οζίαο. 

 

Καη λπλ ηαηο ηεο Θενηόθνπ. 

 

ηίρ. Ειέεζόλ κε ν Θεόο. Ήρνο β’. 

 

 

Καη ην ηδηόκεινλ. Ήρνο β’. 

Πεξηθπθινύληεο ηελ ιάξλαθα ησλ ιεηςάλσλ ζνπ, Θενδώξα Μήηεξ, 

θαζώο πεξ πάιαη ηνλ ηάθνλ ηνπ Παηξηάξρνπ Ιαθώβ, νη ηνύηνπ 

έθγνλνη˙ νπ δάθξπα ρένκελ, νπδέ ζξήλνηο θνπηόκεζα, αιιά 

γπζνζύλσο ελ ςαικνίο θαη ύκλνηο, απαληινύκελ εμ απηήο, ησλ 

ζαπκάησλ ηαο ράξηηαο, δνμάδνληεο απαύζησο, ηνλ ζε δνμάζαληα 

Κύξηνλ. 

 

Χδή δ’. Παίδεο Εβξαίσλ. 

ιελ ελ ζνη ηελ πξνζδνθίαλ, ηελ ειπίδα ηε ηεο ζσηεξίαο όιελ 

επηξξίπησ˙ δην όιελ ηελ θνίηελ ζηξέςνλ ηεο αξξσζηίαο, έλδνμε, ηεο 

εκήο εηο επξσζηίαλ. 

 

Ρείζξνλ ηάζεώο κε βιύζνλ, θαη παθιάδνπζαλ ηελ θάκηλνλ, Οζία, 

ησλ ζθνδξώλ ππξεηώλ θαηάζβεζνλ εηο ηέινο˙ ζπ γαξ πεγή 

βιπζηάλνπζα κύξσλ ζείσλ γιπθύ ξείζξνλ. 
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ισο επιήγελ, σζεί ρόξηνο εμεξάλζε κνπ ηνηο λόζνηο ε θαξδία, 

σζεί θξύγηνλδε ηα νζηά ζπλεθξύγε, θαη ζπλεηξίβε, πάλζεκλε ίαζαη 

ηελ ζπληξηβήλ κνπ. 

Θενηνθίνλ. 

Μόλε ραξά, ησλ ζιηβνκέλσλ, όηη ζιίβνκαη ηαρύ επάθνπζόλ κνπ, 

πξόζρεο κνπ ηε ςρή, θαη ζνπ κε απνζηξέςεο ην ηνπ ειένπο 

πξόζσπνλ απ’ εκνύ, Θενγελλήηνξ. 

 

Χδή ε’. Επηαπιαζίσο θάκηλνο. 

Νένο ηειώλ παξάιπηνο, λεθξόο, έκπλνπο, εκίζλεηνο 

θαηαβεβιεκέλνο επί θιίλεο βέβιεκαη˙ θακνί γαξ εγέλεην ηύκβνο ε 

θιίλε, έλδνμε, ρείξαο αλεηκέλσ παξεηκέλσ ηαο θλήκαο, θαη 

παξαιειπκέλσ γόλαηα θαη ηνπο πόδαο˙ άιι’ όκσο, εάλ ζέιεο, ιόγσ 

κε ζώζεηο κόλσ. 

 

Αληαξνίο λνζήκαζη, ραιεπνίο αξξσζηήκαζη, θαη αιιεπαιιήινηο 

αληάηνηο πάζεζη δεηλώο ρεηκαδόκελνο, ώζπεξ εηο όξκνλ εύδηνλ εηο 

ηνλ γαιελόλ ηνπ ζνπ ειένπο ιηκέλα πξνζόξκηζνλ, Οζία, θόπαζνλ 

νδπλώλ κνπ ηνλ θιύδσλα, θαη παύζνλ ηα θύκαηα ησλ πόλσλ. 

 

Τπό πνιιώλ ππξνύκελνο πεηξαζκώλ θαη ηππηόκελνο όιελ 

εμεξάλζελ ηελ ηζρύλ, σο όζηξαθνλ˙ θαη γαξ ε θαξδία κνπ, σζεί 

θεξόο ηεθόκελνο γέγνλελ ελ κέζσ ηεο θνηιίαο κνπ όληνο, θαη δίςεη 

ζθνδξνηάησ εθνιιήζε ε γιώζζα πηθξώο ησ ιάξπγγί κνπ, ειέεζόλ 

κε, κήηεξ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Υαίξε πεγή ρξεζηόηεηνο, αγαζόηεηνο πέιαγνο, θαη θηιαλζξσπίαο 

θαη ειένπο άβπζζνο, ηελ ζελ αγαζόηεηα θαη επ’ εκνί ζαπκάζησζνλ, 

θαη ηεο θαηερνύζεο κε θαη θαηαηξερνύζεο εζράηεο αζζελείαο 

επζπιαγρλίαο ξαλίδη ηεο ζεο, ζενθπήηνξ, απάιιαμνλ ελ ηάρεη. 
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Χδή ζ’. Εμέζηε επί ηνύησ. 

Ννζνύλησλ νμπηάηε απαιιαγή, αζζελνύλησλ εηνίκε παξάθιεζηο, 

αλαςπρή ησλ θαθνπαζνύλησλ ελ ζπκθνξαίο εηο ηελ εκήλ αζζέλεηαλ, 

θαη ηελ θαθνπάζεηαλ ηελ πνιιήλ επίβιεςνλ επζπιάγρλσο, θαη 

πξόζρεο θηιαλζξώπσο, ίλα πκλώ ζε ηελ θπξίαλ κνπ. 

 

Ννζήκαζη πνηθίινηο θαη ραιεπνίο νκηιήζαληα θίλδπλνη άδνπ κε 

εύξνζαλ λπλ ζιίςεηο θαη αλάγθαη πνιπεηδείο, θαη κε πεξηεθύθισζαλ 

ήδε, θαη πξνέθζαζαλ πξνθαλώο πηθξαί σδίλεο άδνπ, παγίδεο ηνπ 

ζαλάηνπ, αθ’ σλ κε ξύζαη ε πξνζηάηηο κνπ. 

 

Οδύλεο δξηκπηάηεο επηκνλή, αιγεδόλσλ πηθξώλ ελδειέρεηα, 

δηαθαώλ ιάβξσλ ηε ζπλέρεηα ππξεηώλ, ξίγνπο ςπρξόηεο άκεηξνο, 

πόλσλ ε επίηαζηο ησλ ζθνδξώλ, πξνο ώξαο κε ζαλάησ βηάδνπζη 

πξνπέκςαη, κήηεξ Οζία κνπ, βνήζεη κνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ωο κήηεξ ηνπ ησλ όισλ δεκηνπξγνύ ζπληξηβέληα κε όινλ, 

αλάπιαζνλ, εηο ρνπλ παζώλ, θαη θαηαξξαγέληα κε πξνο ηελ γελ, σο 

αγαζή, αλόξζσζνλ˙ πάληα γαξ ηζρύεηο σο δπλαηόλ δεζπόηελ ελ ηζρύη 

γελλήζαζα, παξζέλε, θαη όζα ζέιεηο, πάληα δύλαζαη. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμσηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο, Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, ὲ κεγαιύλνκελ.  

 

Υαίξνηο ησλ Οζίσλ ε θαιινλή. Υαίξνηο ζσθξνζύλεο θαη αλδξείαο 

ζηήιε ιακπξά. Υαίξνηο, Θενδώξα, κνλαδνπζώλ ην θιένο. Δην 

ξείζξνηο ζσλ κύξσλ πάληαο αγίαζνλ. 
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Υαίξνηο, Θενπίζηε παλπθιεήο, ραίξνηο παξζελίαο ζείνλ άγαικα θαη 

ιακπξόλ, ραίξνηο ε αθξόηεο ησλ αζθνπζώλ ηνπ πιήζνπο, ηνπο ζε 

ηηκώληαο ξύζαη πάληαο πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Πάζαη ησλ αγγέισλ… 

 

Σξηζάγηνλ…. 

 

Απνιπηίθηνλ. Ήρνο δ’. 

Σειείσο ηνλ δξόκνλ ζνπ ελ αθιηλεί ινγηζκώ, εηέιεζαο πάλζεκλε 

ππνηαγείζα θαιώο, Υξηζηώ ησ λπκθίσ ζνπ˙ όζελ είιεθαο ράξηλ 

Θενδώξα Οζία δαίκνλαο θπγαδεύεηλ θαη λνζνύληαο ηάζζαη˙ δην θαη 

ηνηο ηηκώζη ζε βξύεηο ηάκαηα. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

πι. α’. Υαίξνηο αζθεηηθώλ. 

Δεύηε ησλ νξζνδόμσλ πιεζύο˙ Θεζζαινλίθεο ην πεξίδνμνλ 

θαύρεκα, ην ζαύκα ηεο Οηθνπκέλεο, ηελ Θενδώξαλ θαηδξώο 

εγθσκίνηο ζείνηο επθεκήζσκελ, ηνλ λνπλ ηνλ ηαηο λεύζεζη, ηαηο 

ελζένηο ζενύκελνλ, θαη ζεσξία πξαθηηθώο δηαιάκπνληα, θαηαλύμεσο 

ηελ πεγήλ ηελ θσηόξεηζξνλ, άλζξσπνλ ηνλ νπξάληνλ, επίγεηνλ 

άγγεινλ, ησλ αξεηώλ πνηακείνλ, θαη ησλ ραξίησλ ηνλ ζάιακνλ, ηνλ 

ξνπλ ησλ ζαπκάησλ, πνηακόλ ησλ ηακάησλ, θαη κύξσλ ζάιαζζαλ. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 




