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23 ΑΤΓΟΤΣΟΤ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΑ ΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΠΡΟΤΙΧΣΙΑ 
 
                                            (Πνίεκα Δηνλπζίνπ Ιεξνκνλάρνπ) 
 

Δη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ, 

ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο.Ακήλ.   

 

Φαικόο ξκβ΄ (142)  

 

Κύξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ…. 

 

 

Θεφο Κχξηνο, θαη επέθαλελ εκίλ· επινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ 

νλφκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                        Είηα ηα παξόληα Σξνπάξηα.  

 

Τελ ραξηηφβξπηνλ πηζηνί ηεο Παξζέλνπ, Θείαλ Δηθφλα 

πξνζθπλνχληεο ελ πίζηεη, ραξκνληθψο πκλήζσκελ βνψληεο απηή 

ραίξνηο ν αέλανο πνηακφο ησλ ζαπκάησλ, πίζηεη ηνπο 

πξνζηξέρνληαο άπαληαο θαηαξδεχσλ, ηελ πξνζηαζίαλ έρνηκελ ηελ 

ζελ, ζιίςεζη πάζαηο, Δηθψλ ζαπκαηφβξπηε. 

 

Δόμα Παηξί θαη Τησ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Καη λύλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 
Οπ ζησπήζνκελ πνηε Θενηφθε, …. 

 

Φαικόο λ΄ (50) 

Ειέεζόλ κε, ν Θεόο, …… 
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                             Χδή α΄ Εηξκόο  Ήρνο πι. δ΄ 

                            Αξκαηειάηελ Φαξαώ …..    

 

                         Τπεξαγία Θενηόθε, ζώζνλ εκάο 
Απφ ρεηιέσλ ξππαξψλ εθχκληνλ, δέμαη λπλ κφλε Αγλή, σο πξηλ ν 

πηφο ζνπ, ν Θεφο θαη πιάζηεο κνπ, ηεο ρήξαο θαηεδέμαην, ηα ιεπηά 

θαη ηελ ιχζηλ, ησλ νθιεκάησλ παξάζρνπ κνη, ίλα θαηά ρξένο 

γεξαίξσ ζε. 

 

Δπηδξνκαί ησλ αιαζηφξσλ ζιίβνπζηλ, Διιάδα ηελ ηαπεηλήλ, θαη 

πνιιαί θαθψζεηο, εχξνζαλ ηνπο δνχινπο ζνπ, εκάο ζενραξίησηε, 

αιιά ηε ζεαπγεί ζνπ, Δηθφλη πφζσ πξνζηξέρνληεο, ιχζηλ ησλ δεηλψλ 

εμαηηνχκεζα. 

 

Ο ζνο ιαφο επί ην ζνλ θαηέθπγελ, Δθηχπσκα ηεξφλ, θαη επιαβψο 

ηνχην, πξνζθπλεί δεφκελνο` κε νπλ παξίδεο άρξαληε, ηαο απηνχ 

ηπξαλλίαο, αηρκαισζίαο δεκνζηεχζεηο ηε, αο θαθνχξγσλ πάζρεη 

σκφηεηη. 

 

Δπινγεκέλε ε Θεφλ θπήζαζα, ηνχηνλ δπζψπεη αεί, ππέξ ησλ ζσλ 

δνχισλ, ησλ δεηλά θαη νίθηηζηα, παζρφλησλ Παλακψκεηε, εμ ηδίσλ 

πηαηζκάησλ, θαη ππεξθψησ Δηθφλη ζνπ πίζηεη πξνζηξερφλησλ 

παλάρξαληε. 

 

                                      Χδή γ΄ Εηξκόο  

                                   Οπξαλίαο αςίδνο, …. 
 

Τεο Διιάδνο ηελ δάιελ, θαη ηα θξηθηά θχκαηα, ηα επαπεηινχληα 

ζνηο δνχινηο, άξδελ ηνλ φιεζξνλ, ηξέςνλ παλχκλεηε, εηο βαζπηάηελ 

γαιήλελ, ησ ακάρσ ζζέλεη ζνπ σο ηαχηεο πξφκαρνο. 

 

 

Τνπο ελ ηήδε ηε πνίκλε, ηε ζε Αγλή Γέζπνηλα, πάζεο επεξείαο ηνπ 

βίνπ θαη πεξηζηάζεσο, ηήξεη απήκνλαο, αιιά θαη ηαχηελ ζπληήξεη, 

ζε δπλάκεη άηξσηνλ, ψ Παλακψκεηε. 
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Οπθ ηζρχεη Παξζέλε˙ ην αραλέο πέιαγνο, ησλ ζσλ ζαπκαζίσλ θαη 

μέλσλ γιψζζα ε βξφηεηνο, εθδηεγήζαζζαη, ά θαζ’ εθάζηελ 

δεηθλχεηο, ηνηο πηζηψο πξνζηξέρνπζη ζεία Δηθφλη Σνπ. 

 

 

Τσλ δαηκφλσλ εθφδνπο, θαη ηαο πηθξάο Γέζπνηλα, θαη πνιπρξνλίνπο 

ζσλ δνχισλ, λφζνπο απέιαζνλ, ίλα δνμάδσκελ, αλεπθεκνχληέο ζε 

πφζσ, ήλ αγγέισλ άυινη γιψζζαη γεξαίξνπζη. 

 

Γηάζσζνλ απφ θηλδχλσλ ηνπο δνχινπο ζνπ Θενηφθε, φηη πάληεο 

κεηά Θεφλ εηο ζε θαηαθεχγνκελ, σο άξξεθηνλ ηείρνο θαη πξνζηαζία. 

 

Δπίβιεςνλ ελ επκελεία παλχκλεηε Θενηφθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζψκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο.  

 

                         Αίηεζηο θαη ην Κάζηζκα.  

                          Ήρνο β΄ «Σα άλσ δεηώλ»  

Πξεζβεία ζεξκή θαη ηείρνο απξνζκάρεηνλ, ειένπο πεγή, ηνπ 

θφζκνπ θαηαθχγηνλ, εθηελψο βνψκελ ζνη˙ Θενηφθε Γέζπνηλα 

πξφθζαζνλ, θαη εθ θηλδχλσλ ιχηξσζαη εκάο, ε κφλε ηαρέσο 

πξνζηαηεχνπζα. 

 

                                      Χδή δ΄ Εηξκόο 

                                   π κνπ ηζρύο Κύξηε…. 
 

Κηήζνλ Αγλή, ηνλ πνιπηάξαρνλ θιχδσλα, θαη ηνλ ζάινλ ηνλ 

επεγεηξφκελνλ, θαηά ηεο ζεο, πνίκλεο ηεο νηθηξάο, θαη αζιίσο 

ηαχηελ θαηαβπζίδνληα άπαζαλ, βπζψ ηεο απσιείαο, παγθξαηεί Σνπ 

δπλάκεη, ηεο ζεο ράξηηνο κφλε Παλχκλεηε. 

 

Τηο εμεηπείλ, ψ Υπεξέλδνμε Γέζπνηλα, εμηζρχεη, ηαο ηεξαηνπξγίαο 

ζνπ, ηαο πεηνχ, πφληνπ ηε απηνχ, ζηαγφλαο θαη ςάκκνλ, 

ππεξβαηλνχζαο ηξαλψηαηα, σο Μήηεξ γαξ Υςίζηνπ, ην ζζέλνο 

θεθηεκέλε, πάληα πξάηηεηο ελ κφλσ ησ βνχιεζζαη. 

 

Τα πνλεξά, Κφξε παλάρξαληε πλεχκαηα, ηνπο ζνπο δνχινπο, 

θαηαδπλαζηεχνληα, θαη αθεηδψο, άγρνληα απηνχο, απέιαζνλ ηάρνο, 

αιιά θαη θίλδπλνλ άπαληα, θαη λφζνπο αληάηνπο, εθδίσμνλ ζσλ 

δνχισλ, ίλα Σε θαηά ρξένο δνμάδσκελ. 
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Σπ κνπ ηζρχο, Σπ κνπ θαη δχλακηο Γέζπνηλα, εθβνά Σνη, ν 

ηαιαηπσξνχκελνο, ππφ δεηλήο λφζνπ ηιεπαζψο, θαη ηε ζε Δηθφλη, 

πξνζπίπηεη επηθαινχκελνο, ζεξάπεπζφλ κε Κφξε, παληαρνχ θαη 

θεξχμσ, ηελ νμείάλ Σνπ Άρξαληε δχλακηλ. 

 

                                     Χδή ε΄ Εηξκόο 

                                     Ίλα ηη κε απώζσ,  
Σηελαγκνί ηεο Σεο πνίκλεο, ζξήλνί ηε θαη δάθξπα λπλ 

επιεζχλζεζαλ˙ αη γαξ αλνκίαη θεθαιήλ ηελ απηήο ππεξήξαλην, άμηα 

γνπλ φλησο, ψλ πεξ εηξγάζαην αθξφλσο, ηα επίρεηξα ήδε θνκίδεηαη. 

 

 

Τελ νξγήλ ηνπ Υηνχ Σνπ, θαη ηελ αγαλάθηεζηλ Παξζέλε πξφθζαζνλ, 

εμηιενπκέλε, κεηξηθαίο ζνπ πξεζβείαηο κεηξφζεε, ίλα κε εηο ηέινπο, 

αζιίσο πνίκλελ εμαιείςε, Σελ ηηκψζαλ, Δηθφλα ππέξηηκνλ. 

 

 

Ννζειείαο θαη πάζε, ραιεπάο παξέζεηο ηε, ψ Υπεξέλδνμε, θαη 

αξζξίηηλ λφζνλ, ηελ δν λνχζαλ ηνλ λνπλ θαη δηάλνηαλ, ησλ 

αλζξψπσλ Κφξε, ηε ζετθή Σνπ δπλαζηεία, θαηαθνίκεζνλ ηάρνο 

δεφκεζα. 

 

 

Πεηξαζκψλ θαη θηλδχλσλ, θαη δεηλψλ θαθψζεσλ, Κφξε ηνπο 

δνχινπο Σνπ, ηνπο πηζηψο ηηκψληαο θαη ηελ Σελ πξνζθπλνχληαο 

παλζέβαζηνλ, Πάλαγλε, Δηθφλα, δείμνλ Παξζέλε αλσηέξνπο, θαη 

πεξίζσδε κφλε παλάρξαληε. 

 

                                    Χδή ζη΄ Εηξκόο  
. Τσ ζείσ Σνπ λπλ λαψ πξνζηξέρνκελ, νη παληίαηο ζπλερφκελνη 

λφζνηο, πίζηεη ζεξκή, ηελ Δηθφλα Σνπ Κφξε, ηελ ζαπκαηφβξπηνλ 

θαηαζπαδφκελνη, θαη πάλησλ δε ησλ δπζρεξψλ, ζάηηνλ ιχζηλ Αγλή 

θνκηδφκεζα. 

 

 

Δλψηηζαη λπλ εκψλ Παλχκλεηε, ηαο δεήζεηο ησλ εηο Σε 

πξνζηξερφλησλ, φηη δεηλαί, ησλ θαθψλ ηξηθπκίαη, πεξηεθχθισζαλ 

εκάο ψ Μεηξφζεε, θαη φιεζξνλ ηνλ παληειή, απεηινχζη δην ηνχησλ 

ιχηξσζαη. 
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Δηθφλα Σνπ ηελ ζεπηήλ Υπέξαγλε, πξνζθπλνχληαο επιαβψο ηνπο 

ζνπο δνχινπο, ξχζαη δεηλψλ θαη παληνίσλ θηλδχλσλ, θαη εμ ερζξψλ 

ανξάησλ Παλχκλεηε, θαη νξσκέλσλ ησλ δεηλψο, ηπξαλλνχλησλ 

εκάο Παλακψκεηε. 

 

Σπλάρζεηε ηεο Διιάδνο ζξέκκαηα, θαη πξνζπέζαηε εμ φιεο θαξδίαο, 

ηε θσηαπηή ηεο Παλάγλνπ Δηθφλη, πεξηπαζψο εμαηηνχληεο ηα 

πξφζθνξα, θαη ηεχμεζζε σο αιεζψο, παξ’ απηήο ηα αηηήκαηα 

ραίξνληεο. 

 

Γηάζσζνλ απφ θηλδχλσλ ηνπο δνχινπο Σνπ Θενηφθε, φηη πάληεο 

κεηά Θεφλ εηο Σε θαηαθεχγνκελ, σο άξξεθηνλ ηείρνο θαη 

πξνζηαζίαλ. 

 

Άρξαληε, ε δηα ιφγνπ ηνλ Λφγνλ αλεξκελεχησο, επ’ εζράησλ ησλ 

εκεξψλ ηεθνχζα δπζψπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

                            Αίηεζηο θαη ην Κνληάθηνλ.  

                                      Ήρνο β΄  
 

Πξνζηαζία ησλ ρξηζηηαλψλ αθαηαίζρπληε, κεζηηεία πξνο ηνλ 

Πνηεηήλ ακεηάζεηε, κε παξίδεο ακαξησιψλ δεήζεσλ θσλάο˙ αιιά 

πξφθζαζνλ σο αγαζή, εηο ηελ βνήζεηαλ εκψλ, ησλ πηζηψο 

θξαπγαδφλησλ ζνη. Τάρπλνλ εηο πξεζβείαλ, θαη ζπεχζνλ εηο ηθεζίαλ, 

ε πξνζηαηεχνπζα αεί, Θενηφθε ησλ ηηκψληψλ Σε. 

 Πξνθείκελνλ. 

 Μλεζζήζνκαη ηνπ νλφκαηνο ζνπ ελ πάζε γελεά θαη γελεά. 

(δηο)  ηίρνο: Άθνπζνλ, ζχγαηεξ, θαη ίδε, θαη θιίλνλ ην νπο ζνπ, θαη 

επηιάζνπ ηνπ ιανχ ζνπ, θαη ηνπ νίθνπ ηνπ παηξφο ζνπ. Καη 

επηζπκήζεη ν Βαζηιεχο ηνπ θάιινπο ζνπ. 

 

Τνπ νλφκαηφο ζνπ κλεζζήζνκαη ελ πάζε γελεά θαη γελεά.  

Επαγγέιηνλ. 

Δλ ηαηο εκέξαηο εθείλαηο,  αλαζηάζα  Μαξηάκ επνξεχζε εηο ηελ 

νξεηλήλ κεηά ζπνπδήο, εηο πφιηλ Ινχδα, θαη εηζήιζελ εηο ηνλ νίθνλ 

Εαραξίνπ, θαη εζπάζαην ηελ Διηζάβεη. Καη εγέλεην σο ήθνπζελ ε 
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Διηζάβεη ηνλ αζπαζκφλ ηεο Μαξίαο, εζθίξηεζε ην βξέθνο ελ ηε 

θνηιία απηήο, θαη επιήζζε Πλεχκαηνο  Αγίνπ ε Διηζάβεη, θαη 

αλεθψλεζε θσλή κεγάιε, θαη είπελ, Δπινγεκέλε ζπ ελ γπλαημί, θαη 

επινγεκέλνο ν θαξπφο ηεο θνηιίαο ζνπ, θαη πφζελ κνη ηνχην, ίλα 

έιζε ε κήηεξ ηνπ Κπξίνπ κνπ πξνο κε; ηδνχ γαξ, σο εγέλεην ε θσλή 

ηνπ αζπαζκνχ ζνπ εηο ηα ψηα κνπ, εζθίξηεζε ην βξέθνο ελ 

αγαιιηάζεη ελ ηε θνηιία κνπ. Καη καθαξία ε πηζηεχζαζα, φηη  έζηαη 

ηειείσζηο ηνηο ιειαιεκέλνηο απηή παξά Κπξίνπ. Καη είπε Μαξηάκ, 

Μεγαιχλεη ε ςπρή κνπ ηνλ Κχξηνλ, θαη εγαιιίαζε ην πλεχκα κνπ 

επί ησ Θεψ ησ ζσηήξη κνπ, φηη επέβιεςελ επί ηεv ηαπείλσζηλ ηεο 

δνχιεο απηνχ. Ιδνχ γαξ, απφ ηνπ λπλ καθαξηνχζη κε πάζαη αη γελεαί. 

Όηη επνίεζέ κνη κεγαιεία ν δπλαηφο, θαη άγηνv ην  φλνκα απηνχ. 

Έκεηλε δε Μαξηάκ ζπλ απηή σζεί κήλαο ηξεηο, θαη ππέζηξεςελ εηο 

ηνλ νίθνv απηήο. 

Δόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 
 

Ταηο ηεο Θενηφθνπ πξεζβείαηο, Διεήκσλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ 

εκψλ εγθιεκάησλ. 

 

Καη λπλ αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 
 

Ταηο ηεο Παλαρξάληνπ πξεζβείαηο, Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε 

ησλ εκψλ εγθιεκάησλ. 

 

ηίρνο: Διεήκσλ ειέεζνλ κε, ν Θεφο, θαηά ην κέγα Έιεφο Σνπ, θαη 

θαηά ην πιήζνο  ησλ νηθηηξκψλ Σνπ,  εμάιεηςνλ ην αλφκεκά κνπ.  

 

Ήρνο πι. β΄ «ιελ απνζέκελνη» 
Με παξίδεο δέεζηλ, ησλ αλαμίσλ ζσλ δνχισλ, Παλαγία Γέζπνηλα, 

αιιά δέμαη ηάρηζηα, θαη βνήζεζνλ, ζιίςεηο γαξ πάζρνκελ, θέξεηλ νπ 

ζζέλνκελ, ησλ δαηκφλσλ ηα ηνμεχκαηα, ζθέπελ νπθ έρνκελ, νπ δε 

πνπ θπγείλ νη παλάζιηνη˙ πάληνζελ πνιεκνχκελνη, θαη παξακπζία 

νπθ έζηη πιελ ζνπ, Γέζπνηλα ηνπ θφζκνπ, ειπίο θαη πξνζηαζία ησλ 

πηζηψλ, κε παξαβιέςεο ηελ δέεζηλ, ησλ παξαθαινχλησλ Σε. 
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                                         Χδή δ΄ Εηξκόο 

                             Παίδεο Εβξαίσλ ελ θακίλσ…..  

 

Θιίςεηο, νδχλαη θαη θαθψζεηο, ήδε εχξσζαλ Διιάδα ηελ αζιίαλ, θαη 

πηζηψλ ζνπ Αγλή, ην πιήξσκα βνά ζνη, ξχζαη εκάο Παλχκλεηε, ηεο 

δεηλήο παλσιεζξίαο. 

 

Θξαχζνλ Παξζέλε ησλ αλφκσλ ηα θξπάγκαηα θαη ηαο νξκάο Κπξία, 

ηαο αηάθηνπο απηψλ, εκάο δε ηνπο ζνπο δνχινπο, εηξήλεπζνλ 

αείπνηε, εηο αηψλάο Σε πκλνχληαο. 

 

Σθέπε Παξζέλε ηνηο ζνηο δνχινηο, θαη αληίιεςηο γελνχ θαη ζσηεξία, 

ηνηο ελ πίζηεη ηε ζε, πξνζηξέρνπζηλ Δηθφλη, θαη πεηξαζκψλ θαη 

ζιίςεσλ, εμεινχ εκάο Κπξία. 

 

 

Πάζε πνηθίια ππξεηνχο ηε, θαρεμίαο ηε θαη λφζνπο αληάηνπο, ηε 

ακάρσ ζνπ λπλ, θαη ζεία πξνζηαζία, ζσλ δνχισλ εμνζηξάθηζνλ, 

ππεξέλδνμε Κπξία. 

 

                                     Χδή ε΄ Εηξκόο  

                            Σνλ ελ όξεη αγίσ δνμαζζέληα,  

Τελ Δηθφλα, ηελ ζελ θαηαπινπηνχληεο Θενκήησξ πεγήλ ζαπκάησλ 

μέλσλ, ησ ζσ λαψ πξνζηξέρνληεο ιακβάλνκελ, ζψκαηνο ηελ ξψζηλ, 

θαη ςπρήο νκνχ ηε αγλή Παξζελνκήησξ. 

 

 

Ωο ηπθινίο ηε ην θσο Σπ εδσξήζσ, θαη πεζφληαο εμ χςνπο 

ειπηξψζσ, θαη λπλ εκψλ θαηαχγαζνλ ηα φκκαηα, ησλ 

εζθνηηζκέλσλ, θαη ηεο ακαξηίαο, αλάζηεζνλ ηνπ ράνπο. 

 

 

Οη ελ λφζνηο, Παξζέλε αληάηνπο, ηαηήξα ζε έρνκελ ελ πάζαηο, ζθέπε 

ηε ζε δην λπλ θαηαθεχγνκελ, ίαζηλ αθζφλσο, Πάλαγλε παξάζρνπ, 

εκίλ ηνηο ζνηο νηθέηαηο. 

 

Τνπο παληνίνηο δεηλνίο ελνρινπκέλνπο, θαη Δηθφλη ηε ζε 
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πξνζεξρνκέλνπο, Παξζελνκήησξ ιχηξσζηλ ηνπο δνχινπο ζνπ, 

ηξέπνπζα ελ ηάρεη, εηο ραξάλ βαζείαλ ηελ ηνχησλ αζπκίαλ. 

 

  

 

 

                                 Χδή ζ΄ Εηξκόο 

                       Εμέζηε επί ηνύησ ν νπξαλόο…. 

Τν πέλζνο ηεο Διιάδνο θαη θαηεθέο, εηο ραξάλ κεηαπνίεζνλ 

Άρξαληε, θαη ραξκνλήλ, φηη ζε πξνζηάηηλ ελ πεηξαζκνίο, ιηκέλα ηε 

παλεχδηνλ, θέθηεηαη ελ ζάισ ησλ ζπκθνξψλ, ειπίδαο ζσηεξίαο, 

πξνο ζε Κπξία πάζαο, αλαηηζείζα Υπεξέλδνμε. 

 

 

Σπληήξεη ζνπο ζεξάπνληαο Αγαζή, πεηξαζκψλ θαη θηλδχλσλ θαη 

ζιίςεσλ θαη ζπκθνξψλ, ραιεπψλ νξκψλ ηε ησλ ελαγψλ, θαη 

κηαηθφλσλ Άρξαληε, ησλ θαηαηξπρφλησλ εκάο αεί, ηνπο ζείνπο Σνπ 

ηηκψληαο, Δηθφλα κεηά πφζνπ, θαη πξνζθπλνχληαο Κφξε Πάλαγλε. 

 

 

Πνηθίιαο λνζειείαο θαη ραιεπάο, ππξεηνχο, πνδαιγίαο, παξέζεηο ηε 

θαη δπζκελνχο, επεξείαο πάζαο θαη πξνζβνιάο, ζσλ νηθεηψλ 

Παλχκλεηε, εθπνδψλ λπλ πνίεζνλ Αγαζή, ησ πφζσ πξνζηφλησλ, 

Δηθφλη ηε ζεπηή Σνπ, θαη Σε πηζηψο ηηκψλησλ Πάλαγλε. 

 

 

Μνλήλ ηελ ζαπκαζίαλ Σνπ θαη θιεηλήλ, ήλ εηο ζείαλ θαηνίθεζηλ 

Άρξαληε, ηελ ζελ αεί, Κφξε εξεηίζσ θαη ηνπο απηή, αζθεηηθψο 

κνλάδνληαο, πάληηκνλ Δηθφλα Σνπ θαη ζεπηήλ, σο φιβνλ 

θεθηεκέλνπο, θαη πχξγνλ αζθαιείαο, θηλδχλσλ ζψδε Παλακψκεηε. 

 

Άμηφλ εζηηλ σο αιεζψο, καθαξίδεηλ ζε ηελ Θενηφθνλ, ηελ 

Αεηκαθάξηζηνλ, θαη Παλακψκεηνλ, θαη Μεηέξα ηνπ Θενχ εκψλ. 

Τελ Τηκησηέξαλ ησλ Φεξνπβείκ, θαη Δλδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ 

Σεξαθείκ, ηελ αδηαθζφξσο Θεφλ Λφγνλ ηεθνχζαλ, ηελ φλησο 

Θενηφθνλ ζε κεγαιχλνκελ. 
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Γεχηε ηελ Δηθφλα ηελ Ιεξάλ, ηεο Πξνπζησηίζζεο, αζπαζψκεζα 

επιαβψο, βξχνπζαλ παληνίσλ, λφζσλ θαη πάζεο βιάβεο, ξψζηλ 

δαςηιεζηάηελ, θαη ράξηλ άθζνλνλ. 

 

Σθαίξαο νπξαλίνπο θσηαγσγείο, αρξάλησ νηθήζεη, ηελ πδξφγεηνλ δε 

βνιαίο, αξξήησλ ζαπκάησλ, απγάδεηο φζελ πίζηεη πάληεο ζε 

πξνζθπλνχκελ, ψ Πξνπζηψηηζζα. 

 

Τπθινίο ηελ αλάβιεςηλ θαη θσθνίο, ηελ επεθνταλ, θαη αιάινηο 

ιχζηλ γισζζψλ, λέκεηο Θενηφθε, πηζηψο ζνπ δενκέλνηο, βαβαί ζσλ 

ζαπκαζίσλ, Κφξε κεηξάλαλδξε. 

 

Ύδσξ αλέπήγαζαο ζαπκαζηψο, εθ πέηξαο αλίθκνπ, Θενηφθε ηε ζε 

Μνλή, εμ νπ νη πηφληεο, εδχηεηνο πιεξνχληαη, Φξηζηφλ 

πκλνινγνχληεο, θαη ζε δνμάδνληεο. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, Απνζηφισλ ε 

δσδεθάο, νη Άγηνη πάληεο κεηά ηεο Θενηφθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εηο ην ζσζήλαη εκάο. 

 

Σξηζάγηνλ..…     

 

 

                      Ηρνο α΄. «Σεο πλόδνπ ηεο πξώηεο»  
 

Τεο Διιάδνο απάζεο Σπ πξνΐζηαζαη πξφκαρνο, θαη ηεξαηνπξγφο 

εμαηζίσλ ηε εθ Πξνχζεο Δηθφλη ζνπ, Παλάρξαληε Παξζέλε Μαξηάκ, 

θαη γαξ θσηίδεηο ελ ηάρεη ηνπο ηπθινχο, δεηλνχο ηε απειαχλεηο 

δαίκνλαο, θαη παξαιχηνπο δε ζπζθίγγεηο Αγαζή˙ θξεκλψλ ηε ζψδεηο 

θαη πάζεο βιάβεο ηνπο ζνη πξνζηξέρνληαο˙ δφμα ησ ζσ αζπφξσ 

ηνθεηψ, δφμα ησ ζε ζαπκαζηψζαληη, δφμα ησ ελεξγνχληη δηα Σνπ 

ηνηαχηα ηέξαηα. 
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                                  40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

                            Ήρνο β΄. «ηε εθ ηνπ μύινπ» 
 

Πάλησλ ησλ ηηκψλησλ ζνπ Αγλή, ηελ ζεπηήλ Δηθφλα θαη πίζηεη, 

αζπαδνκέλσλ απηήλ, Άρξαληε πξνΐζηαζαη, σο πξνζηαζία πηζηψλ, 

ιπηξνπκέλε ησλ ζιίςεσλ, απηνχο θαη θηλδχλσλ, φζελ ζνη 

πξνζπίπηνκελ, ηαχηελ ηηκψληεο ζεπηψο, Μήηεξ θαη βνψκελ ελ 

πίζηεη, ξχζαη θαη εκάο ηνπο Σνπο δνχινπο, πάλησλ ησλ δεηλψλ ηε 

θαη θαθψζεσλ. 

 

Πάλησλ πξνζηαηεχεηο Αγαζή, ησλ θαηαθεπγφλησλ ελ πίζηεη ηελ 

θξαηαηά ζνπ ρεηξί˙ άιιελ γαξ νπθ έρνκελ, ακαξησινί πξνο Θεφλ, ελ 

θηλδχλνηο θαη ζιίςεζηλ, αεί κεζηηείαλ, νη θαηαθακπηφκελνη, ππφ 

πηαηζκάησλ πνιιψλ, Μήηεξ ηνπ Θενχ ηνπ Υςίζηνπ. Όζελ ζνη 

πξνζπίπηνκελ ξχζαη, πάζεο πεξηζηάζεσο ηνπο δνχινπο ζνπ. 

 

 

 

Γέζπνηλα, πξφζδεμαη ηαο δεήζεηο ησλ δνχισλ ζνπ, θαη ιχηξσζαη  

εκάο, απφ πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο.  

 

 

 

Τελ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενχ, θχιαμφλ 

κε ππφ ηελ ζθέπελ ζνπ. 

 

 

     Δη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ, 

ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο.Ακήλ.   
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