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8 Απγνύζηνπ  Παξαθιεηηθόο θαλόλαο εηο ηνλ ελ 

Αγίνηο παηέξα εκώλ Μύξσλα επίζθνπνλ 

Κξήηεο ηνλ ζαπκαηνπξγόλ.  
 

Πνηεκα Γεξαζηκνπ Μνλαρνπ Μηθξαγηαλλαληηνπ.  

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 

ην Κύξηε εηζάθνπζνλ…  

 

Θενο Κύξηνο…  

 

Καη ηα θάησζη ηξνπάξηα.  

 

Ωο Ιεξάξρεο ηνπ Υξηζηνύ ζενθόξνο, θαη επζπιαρλίαο αλεμάληιεηνλ 

ξείζξνλ, θαη απηνπξγόο ζαπκάησλ Μύξσλ Όζηε, πάζεο εκάο 

ιύηξσζε, ζπκθνξάο θαη αλάγθεο, νηα ζπκπαζέζηαηνο, ηε ζεξκή ζνπ 

πξεζβεία, ηνπο ησ ζεπηώ ζνπ ζπεύδνληαο λαό, θαη εμαηηνύληαο ηελ 

ράξηλ ζνπ Άγηε.  

 

Γόμα. Τν απηό. Καη λπλ Θενηνθίνλ.  

 

Οπ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηόθε, ….  

Ο Ν΄ Χαικόο…  

 

θαη ν θαλώλ ηνπ Αγίνπ, θέξσλ αθξνζηηρίδα «ΩΕΔ Ω ΜΤΡΩΝ 

ΣΟΤ Δ ΣΙΜΩΝΣΑ. ΓΔΡΑΙΜΟΤ.»  

 

                  Ψδε α΄. Ηρνο πι. δ’. Υγξάλ δηνδεπζαο.  
πλώλ ησλ Αγγέισλ ηαηο ζηξαηηαίο, απαύζησο δπζώπεη, Πάηεξ 

Μύξσλ ζαπκαηνπξγέ, Πάζεο εκάο ξύεζζαη αλάγθεο, ηνπο ηε ζεπηή 

ζνπ πξεζβεία πξνζηξέρνληαο.  
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Ωο έρσλ αθέλσηνλ ζεζαπξόλ, Πάηεξ επζπιαρλίαο, επζπιαγρληζζεηη 

εθ΄ εκηλ, θαη δεμαη εκώλ ηαο ηθεζίαο, θαη ηαο αηηήζεηο εκώλ Μύξσλ 

πιήξσζνλ.  

 

Εσήλ εηξελαηαλ θαη επζηαζή, θαη απειιαγκελελ, πάζεο βιάβεο θαη 

ζπκθνξάο, εκάο θαηαμίσζνλ αλύεηλ, ηνπο ζε πξνζηάηελ ζεξκόλ 

Πάηεξ ερνληαο.  

 

                                             Θενηνθηνλ  

  

Δθ ζνπ αλαηεηαιθελ ελ ζαξθί, δη΄ έιενο κέγα, θαηαπγαδσλ πάζαλ 

ηελ γελ, ν Ήιηνο ηεο δηθαηνζύλεο, νπ ηαηο αθηηζη θακέ Κόξε 

ιάκπξπλνλ.  

 

                         Ψδε γ΄. Οπξαλίαο αςίδνο.  

Ωο σθηείξεζαο πάιαη, σο ζπκπαζήο Όζηε, ηνπο ρεηξί δνιία ηνλ 

ζίηνλ, ηνλ ζνλ αξπάδνληαο, νύησο νηθηεηξεζνλ, θαη πάζεο ξύνπ 

αλάγθεο, Μύξσλ ηνπο πξνζηξέρνληαο, ηε πξνζηαζία ζνπ.  

 

Μύξνλ πάληνηε βιύδεη, σο αιεζώο αύινλ, ηεο παξά Θενύ ζνη 

δνζείζεο, πινπζίαο ράξηηνο, ε ζε αγία εηθώλ, θαη ησλ παζώλ ην 

δπζώδεο, δηαιύεη Άγηε, εθ ησλ ηηκώλησλ ζε.  

 

Τπέξ πάλησλ δπζώπεη, ηνλ αγαζόλ Κύξηνλ, Μύξσλ ησλ πηζηώλ 

πξνζηόλησλ, ησ ζείσ ηάθσ ζνπ, σο αλ ξπζζείεκελ, επηθνξώλ 

πνιύηξνπσλ, θαη πάζεο θαθώζεσο ηε αληηιήςεη ζνπ.  

 

                                       Θενηνθηνλ.  

Ρσκηλ δηδνπ θαη ράξηλ, θαηά παζώλ Άρξαληε, ηνηο εηιηθξηλσο 

αλπκλνπζη, ηα κεγαιεία ζνπ, θαη πάζαλ ζπληξηςνλ, ηελ θαζ΄ εκώλ 

θηλνπκελελ, ηνπ Βειηαξ δπλακηλ, θαζηθεηεύνκελ.  

 

Γηάζσζνλ, ζαπκαηνπξγέ Ιεξάξρα Μύξσλ ζεόθξνλ, πάζεο βιάβεο 

θαη ραιεπώλ πεξηζηάζεσλ, ηνπο εμαηηνύληαο ηελ ζείαλ ζνπ 

πξνζηαζίαλ.  

 

Eπίβιεςνλ, ελ επκελεία, παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηήλ εκήλ ραιεπήλ 

ηνύ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ίαζαη ηήο ςπρήο κνπ ηό άιγνο.  
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                           Αίηεζηο θαη ην Κάζηζκα.  

                         Ήρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή.  
Πξνζηάηεο εκώλ θαη κέγα θαηαθύγηνλ, θαη πξέζβπο ζεξκόο, πξνο 

ηνλ σηήξα Κύξηνλ, ζπ εη Μύξσλ καθάξηε• δηα ηνύην πίζηεη βνσκελ 

ζνη• Με δηαιείπεηο αεη δπζσπείλ, δηδόλαη εκίλ πηαηζκάησλ άθεζηλ  

 

                           Ψδή δ΄. Δηζαθήθνα Κύξηε.  

Ωο ζεξκόλ αληηιήπηνξα, θαη πξνο ηνλ Θεόλ κεζίηελ ζε έρνληεο, 

Πάηεξ Μύξσλ ηεξώηαηε, ηε ζεπηή ζνπ ζθέπε πίζηεη ζπεύδνκελ.  

 

 

Ννζεκάησλ θαη ζιίςεσλ, θαη πνιπεηδώλ ελ βίσ ζηελώζεσλ, Πάηεξ 

Μύξσλ απνιύηξσζαη, ηνπο ησ ζσ λαώ πηζηώο πξνζηξέρνληαο.  

 

Σε πνιιή ζπκπαζεία ζνπ, ζπκπαζώο επίλεπζνλ ηαηο δεήζεζη, Πάηεξ 

Μύξσλ ζπκπαζέζηαηε, ησλ εηιηθξηλώο πκλνινγνύλησλ ζε.  

 

                                           Θενηνθηνλ.  

Ο Θεόο εθ ζνπ ηίθηεηαη, θαη δη΄ επζπιαρλίαο ζώδεη ηνλ άλζξσπνλ νλ 

ηθέηεπε δεόκεζα, ζώζαη Θενηόθε ηνπ πκλνύληαο ζε.  

 

                                 Ψδή ε΄. Φώηηζνλ εκάο.  

Ύςηζηνλ Θεόλ ηνλ ιακπξώο ζε ζαπκαζηώζαληα, Πάηεξ Μύξσλ 

θαζηθέηεπε αεί, ησλ πηαηζκάησλ εκίλ δνύλαη ηελ ζπγρώξεζηλ.  

 

θέπε αζθαιήο, ηε ηηκώζε ζε παηξίδη ζνπ, έζν Μύξσλ ρνξεγώλ 

απηή αεί, ηεο ζεξκήο ζνπ πξνζηαζίαο ηα δσξήκαηα.  

 

ώκαηνο δεηλάο, αζζελείαο Πάηεξ ίαζαη, θαη ςπρώλ ηελ αζπκίαλ ηελ 

πηθξάλ, αθ΄ εκώλ ηε ζε πξεζβεία δηαζθέδαζνλ.  

 

                                       Θενηνθίνλ.  

Έρεηο νηθηεξκνύο, ακεηξήηνπο Μεηξνπάξζελε, νηα Μήηεξ ηνπ 

νηθηίξκνλνο Θενύ• όζελ νίθηεξνλ θακέ ηνλ απνιιύκελνλ.  

 

                       Ψδή ζη΄. Τελ δέεζηλ εθρεώ.  

Σν ξείζξνλ, ηνπ πνηακνύ παξαδόμσο, αλαζηείιαο αθσιύησο 

δηήιζεο, ζαπκαηνπξγέ αμηάγαζηε Μύξσλ• όζελ εκάο απνληίζησο 

δηέξρεζζαη, θπβέξλεζνλ σο ζπκπαζήο, πνιπθξόληηδνο βίνπ ηελ 

ζάιαζζαλ.  
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Ιζρύη, ησλ πξεζβεηώλ ζνπ πακκάθαξ, ελεθξώζεη ν νιέζξηνλ δξάθσλ, 

ν απεηιώλ ζπκθνξάλ ηε ζε πνίκλε• αιιά θαη λπλ ηε δνζείζε ζνη 

ράξηηη, ηνλ εθνξκώληα θαζ΄ εκώλ, απνλέθξσζνλ βύζηνλ δξάθνληα.  

 

Μεγίζησλ, σο απηνπξγόο ζαπκαζίσλ, ηε ζελ ράξηλ ηελ ζσηήξηνλ 

δίδνπ, ηνηο επιαβώο ησ αγηώ λαώ ζνπ, θαη ησ ζσ ηάθσ 

πξνζηξέρνπζηλ Άγηε, θαη λνζεκάησλ θαη παζώλ, αβιαβείο εκάο 

Μύξσλ δηάζσδε.  

 

                                        Θενηνθίνλ.  

Ωο Μήηεξ, ηνπ ειεήκνλνο Λόγνπ, Παληεπιόγεηε Παξζέλε Μαξία 

πξνο ζσηεξίαο θπβέξλεζνλ ηξίβνπο, ηνπο ελ νδνίο ακαξηίαο 

ππάξρνληαο, θαη δίδνπ άπαζηλ εκίλ, αθνξκάο αιεζνύο 

κεηαγλώζεσο.  

 

 

Γηάζσζνλ, ζαπκαηνπξγέ Ιεξάξρα Μύξσλ ζεόθξνλ, πάζεο βιάβεο 

θαη ραιεπώλ πεξηζηάζεσλ, ηνπο εμαηηνύληαο ηελ ζείαλ ζνπ 

πξνζηαζίαλ.  

 

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

εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ.  

 

                             Αίηεζηο θαη ην Κνληάθηνλ  

                      Ήρνο β΄. Τνηο ησλ αηκάησλ ζνπ.  

Σε πξνο Θεόλ Ιεξάξρα πξεζβεία ζνπ, ηελ ζελ παηξίδα απαπζησο 

δηάζσδε, θαη πάζη πηζηνίο δίδνπ πάληνηε, πάζεο αλάγθεο θαη 

ζιίςεσο ιύηξσζηλ, σ Μύξσλ Κξεηώλ εγθαιιώπηζκα.  

 

Πξνθείκελνλ.  

Οη ηεξείο ζνπ Κύξηε ελδύζνληαη δηθαηνζύλελ, θαη νη Όζηνί ζνπ 

αγαιιηάζνληαη.  

Σηηρ. Τίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνπ νζίνπ απηνύ.  

 

Δπαγγέιηνλ.  

Δθ ηνπ θαηά Ισάλλελ. (η΄9-16)  
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Γόμα. Σαηο ηνπ Ιεξάξρνπ….  

 

Καη λπλ. Σαηο ηεο Θενηόθνπ…  

 

Πξνζόκνηνλ.  

Ήρνο πι. β΄. Όιελ απνζέκελνη.  

Υάξηο πινπζηόδσξνο, παξά Θενύ ζνη εδόζε, Μύξσλ πακκαθάξηζηε, 

ηνπ ηειείλ ζαπκάζηα, ηνηο πξνζηξέρνπζη• δηό λπλ Άγηε, σο Υξηζηνύ 

ζεξάπσλ, θαη πξνζηάηεο εκώλ κέγηζηνο, πάζεο θαθώζεσο, θαη 

επεξεηώλ ηνπ αιάζηνξνο, θαη πάζεο ξύνπ ζιίςεσο, θαη 

αζζελεκάησλ εθάζηνηε, ηνπο ηε ζε πξεζβεία, πξνζπίπηνληαο 

ζεόθξνλ επιαβώο, θαη ησλ πηαηζκάησλ ζπγρώξεζηλ, αίηεη εκηλ 

πάληνηε.  

 

                            Ψδή δ΄. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο.  
Νάκα άπινλ ζείνλ, εθ πεγώλ ζσηεξίνπ ηαηο ηθεζίαηο ζνπ, επόκβηζνλ 

θαη ζβέζνλ, παζώλ εκώλ ηελ θιόγα, θαη θίλδπλσλ ηνλ θαύζσλα, 

Μύξσλ ζεξάπσλ Υξηζηνύ, εκώλ ν αληηιήπησξ.  

 

Σνλ λαόλ ζνπ ηνλ ζείνλ, λνεηόλ σο ιηκέλα, Πάηεξ θαηέρνληεο, 

πξνζηξέρνκελ ελ ηνύησ, ελ δάιαηο ηαηο ηνπ βίνπ, θαη ηαρέσο 

ιπηξνύκεζα, ηξηθπκηώλ ραιεπώλ, ηε ζε πξεζβεία Μύξσλ.  

 

Αζζελνύζηλ ηελ ξώζηλ, θαη ηνηο παζρνπζη Πάηεξ, ηαρείαλ ίαζηλ, θαη 

ηνηο ππό πλεπκάησλ, δεηλώλ ζπλερόκελνπο, ηελ εθιύηξσζηλ 

βξάβεπζνλ, σο ηνπ Θενύ κηκεηήο ζαπκαηνθόξε Μύξσλ.  

 

                                          Θενηνθίνλ.  

αξθσζείο απνξξήησο, εμ αγλώλ ζνπ αηκάησλ, ν Τπεξνύζηνο, 

εζέσζε ηελ θύζηλ, εκώλ δη΄ επζπιαρλίαλ, Θενηόθε Παλύκλεηε• νλ 

εθδπζώπεη αεη, ηπρείλ κε ζσηεξίαο.  

 

                             Ψδή δ΄. Τνλ Βαζηιέα.  

Γαιήλε δίδνπ, θαη εππξαγίαλ ελ βησ, Μύξσλ Άγηε ηνηο πίζηνη 

πξνζηνύζη, ησ ζεπηώ ζνπ ηάθσ, θαη ζε πκλνινγνύζηλ.  

 

Έρεη ζε Πάηεξ, θαηαθπγή ελ αλάγθαηο, ε ηηκώζα ζε παηξίο ζνπ 

Ιεξάξρα• όζελ θαη πξνζηξέρεη ησ ζείσ ζνπ ηεκέλεη.  
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Ράβδσ αγία, ηεο πξνζηαζίαο ζνπ Πάηεξ, θαη λπλ ίζπλνλ σο πάιαη εηο 

ιεηκώλαο, ζεησλ εληαικάησλ, ηελ ινγηθήλ ζνπ πνίκλελ.  

 

                                           Θενηνθίνλ.  

Αγησηέξα, ησλ νπξαλίσλ Αγγέισλ Αεηπάξζελε Αγλή Θενθπήηνξ, 

ελαγνύο θαθίαο, απάιιαμνλ ηνλ λνπλ κνπ.  

 

 

                         Ψδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ.  

ηεθάλσ αθζαξζίαο, Πάηεξ δηαπξέπσλ, πάζεο θζνξάο θαη παζσλ 

απνιύηξσζαη, ηνπο ησ αγηώ ζνπ ηάθσ, Μύξσλ πξνζπίπηνληαο.  

 

Ιζρύλ εκίλ παξάζρνπ, θαηά ηνπ Βειίαξ, θαη δπζπξαγίαο απάζεο θαη 

ζιίςεσο, αηξώηνπο θύιαηηε Πάηεξ, εκάο δεόκεζα.  

 

Μπξίπλννλ σο ξόδνλ, εκίλ θεξνλύκσο, επσδηάδεη ηελ ράξηλ ηνπ 

Πλεύκαηνο, ε ζε εηθώλ θαη ν ηάθνο ζνπ Μύξσλ Όζηε.  

 

                                     Θενηνθίνλ.  

 

Τκλώ επζήκσ γιώζζε, ηε πεξί εκέ ζνπ, ελ πάζε ώξα Παξζέλε 

αληίιεςηλ• όηη αεί βνεζείο κε, θαη δηαζώδεηο κε.  

 

Τν Άμηνλ Δζηί θαη ηα Μεγαιπλάξηα.  

 

Υαίξνηο ν ηεο Κξήηεο ζείνο ππξζόο, Μύξσλ ζενθόξε, Πνηκελάξρεο 

ηε ν θιεηλόο• ραίξνηο ησλ ζαπκάησλ, αθέλσηνο ρεηκάξξνπο, ν πάζηλ 

αλαβιύδσλ, ράξηλ θαη έιενο.  

 

Βίνλ ηνλ ελάξεηνλ εθ παηδόο, Πάηεξ αγαπήζαο, ζθεύνο ώθζεο ησλ 

αξεηώλ, θαη ηεξνζύλεο, ρξηζζείο ησ ζείσ κύξσ, Αξρηεξεύο εδείρζεο, 

Υξηζηνύ ζεόιεπηνο.  

 

Υάξηλ νπξαλόζελ παξά Θενύ, πινπζίαλ εδέμσ, ώζπεξ πξάνο θαη 

ηαπεηλόο• όζελ εδνμάζζεηο, ελ ζαύκαζη πνηθίινηο, σ Μύξσλ 

Ιεξάξρα, αμηνζαύκαζηε.  

 

Υαίξνηο ηνπ ειένπο ν ζεζαπξόο, θαη ηεο ζπκπαζείαο, ξείζξνλ ζείνλ 

θαη δαςηιέο• ραίξνηο ζεηε Μύξσλ, Κξεηώλ ην κέγα θιένο, θαη πάζεο 

Δθθιεζίαο, ην αγαιιίακα.  
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Σνπο ησ ζσ αγίσ Πάηεξ λαώ, πηζηώο πξνζηόληαο, πάζεο ιύηξσζαη 

απεηιήο, θαη επεξρόκελσλ, θηλδύλσλ ηε θαη πόλσλ, αηξώηνπο 

δηαηήξεη, Μύξσλ καθάξηε.  

 

Ωζπεξ ειεεκσλ θαη ζπκπαζεο, επκελσο πξνζδερνπ, ηαο δεεζεηο 

εκσλ αεη, Μπξσ Ιεξαξρα, θαη πιεξνπ ηαο αηηεζεηο, ησλ 

επηθαινπκελσλ, ηελ ζελ βνεζεηαλ.  

 

Πάζαη ηώλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη Άγηνη Πάληεο, κεηά ηήο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εηο ηό ζσζήλαη εκάο.  

 

Τν Τξηζάγηνλ, ηα ζπλήζε ηξνπάξηα. …. 

 

                                           40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                                   Ηρνο β΄. Οηε εθ ηνπ μπινπ.  

 

Μύξσλ Ιεξαξρα ζαπκαζηέ, κύζηα ηνπ Υξηζηνύ ζενθόξε, ζαπκάησλ 

ζεηα πεγή, λόζσλ θαη θαθώζεσλ, θαη ραιεπώλ νδπλώλ, πεηξαζκώλ 

θαη ζηελώζεσλ, θαη εθ πάζεο άιιεο, βιάβεο ξύνπ πάληνηε, εκάο 

δεόκεζα, ζείεο πξνο Θεόλ ζνπ πξεζβείεο, ηνπο ελ αδηζηάθησ θαξδία, 

ηε ζεπηή ζνπ ζθέπε θαηαθεύγνληαο.  

 

Σήλ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζέ αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνύ Θενύ, θύιαμόλ 

κε ππό ηήλ ζθέπελ ζνπ.  

 

Γέζπνηλα, πξόζδεμαη ηάο δεήζεηο ηώλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη 

εκάο, από πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.  

 

 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 
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