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26 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

ΤΠΔΡΑΓΙΑ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΤΠΟ 7 ΠΑΘΧΝ 

ΣΙΣΡΧΚΟΜΔΝΗ, Γξ. Υαξ. Μπνύζηα 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηὸ  Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. 

Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

                             Ἦρνο δ΄ . Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τὴλ ἁπαιύλνπζαλ πηζηῶλ ηὰο θαξδίαο, θερεξζσκέλαο θαὶ 

ζθιεξὰο θαὶ ἀλίθκνπο, ἐμ ἁκαξηίαο κέιςσκελ, Παξζέλνλ ἁγλήλ, ἧο 

ἑπηὰ ηηηξώζθνπζη, ζπάζαη ζείαλ θαξδίαλ, θαὶ Αὐηῆο πξνζπέζσκελ, 

ηῇ εἰθόλη βνῶληεο· Θενγελλῆηνξ, ιύηξσζαη δεηλῶλ, ἀηπρεκάησλ, θαὶ 

ζιίςεσλ δνύινπο Σνπ. 

Γόμα.  Καὶ λῦλ.Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε, Θενηόθε, …. 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικὸο. 

Ὁ Καλὼλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Ἁπάλσνον, Μῆηερ, ἡμῶν ζκληρὰς 

καρδίας. Χ. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἁπάιπλνλ, Μῆηεξ, ἡκῶλ ζθιεξὰο, θαξδίαο εὐραῖο Σνπ, 

Θενηόθε, ζπάζαη ἑπηὰ, θαξδίαλ ἡκῶλ ἀγλνεκάησλ, ἧο θαὶ δεηλῆο 

ζπλεζείαο ηηηξώζθνπζη. 

Πξνβιήκαηα ιῦζνλ, Μῆηεξ Θενῦ, ἐγγάκσλ θαὶ πιάλεο,  

ἀπνδίσμνλ ηὴλ ἀριὺλ, ἐθ πάλησλ κνξθὴλ ηηηξσζθνκέλελ,ὑπὸ 

ζπαζῶλ λῦλ ἑπηὰ πξνζθπλνύλησλ Σνπ. 

Ἀληίιεςηο δνύισλ Σνπ θξαηαηὰ, ὑπάξρνπζα, Μῆηεξ, 

ἐπεπιόγεη πξνζθπλεηὰο, κνξθῆο Σνπ θαξδίαλ ηεηξσκέλεο, ὑπὸ 

ζπαζῶλ λῦλ ἑπηά, Παληεπιόγεηε. 

Θενηνθίνλ 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/08/7.html
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Λακπὰο πξνζηαζίαο Φξηζηηαλῶλ, δηάιπζνλ δόθνλ, βαζθαλίαο, 

ἀδηθηῶλ, θαὶ λόζσλ ἡκῶλ ἀζπαδνκέλσλ, ηὴλ Σὴλ εἰθόλα ἑπηὰ 

ζπάζαο θέξνπζαλ. 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὑπεξεύρνπ Σῶλ δνύισλ, Μῆηεξ Θενῦ, ἄρξαληε, 

θαηαζπαδνκέλσλ εἰθόλα, Σὴλ παλζεβάζκηνλ, ἐλ ᾗ θαξδία ἡ Σὴ, ὑπὸ 

ζπαζῶλ ηεηξσκέλε, λῦλ ἑπηά, Παληάλαζζα, δείθλπηαη, Πάλαγλε. 

 

Νηθεηὰο Σνὺο νἰθέηαο, θαηὰ παζῶλ, Δέζπνηλα, δεῖμνλ ηνὺο 

πηζηῶο πξνζθπλνῦληαο, ζείαλ εἰθόλα Σνπ, ὑπὸ ζπαζῶλ ηὴλ ἑπηὰ, 

ηηηξσζθνκέλελ θαξδίαλ, ἐμ’ ἡκῶλ, Μεηξόζεε, θεῦ, ἀκπιαθήκαηνο. 

 

Οἱ πηζηνί, Θενηόθε, ηὴλ Σὴλ κνξθήλ, Ἄρξαληε, ὑπ’ ἑπηὰ 

ζπαζῶλ ηεηξσκέλελ, θαηαζπαδόκελνη, Σνὶ ἐθβνῶκελ ηξαλῶο· ηνῦ 

πνλεξνῦ ἐπεξείαο, θαὶ δεηλῶλ δηάζσζνλ, ηνὺο εὐθεκνῦληάο Σε. 

Θενηνθίνλ 

Νέθξσζόλ κνπ ηὰ πάζε, ηὰ δνθεξά, Δέζπνηλα, ηνῦ 

ἀζπαδνκέλνπ κνξθήλ Σνπ, ηὴλ ἁπαιύλνπζαλ, ζθιεξὰο θαξδίαο 

πηζηῶλ, ἐθ βιαβεξᾶο ζπλεζείαο, ςπρηθνῦ λνζήκαηνο, θαὶ 

ἀηπρήκαηνο. 

 

Ἁπάιπλνλ, ζθιεξὰο θαξδίαο, Παξζέλε, ηῶλ ὑκλεηῶλ Σνπ, 

πξνζθπλνύλησλ παλεπιαβῶο κνξθήλ Σνπ ηὴλ πάλζεπηνλ, ζπαζῶλ 

ὑπ’ ἑπηὰ ηὴλ ηηηξσζθνκέλελ. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη, ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Καξδίαο ζθιεξάο, Ἁγλή, ἡ ἁπαιύλνπζα, ηῶλ Σῶλ νἰθεηῶλ, κὴ 

παύζῃ ἐπνπηεύνπζα, ηνὺο Σνὶ θαηαθεύγνληαο, Θενηόθε, θαξδίαλ ἡ 

ἔρνπζα, ὑπὸ ζπαζῶλ ἑπηὰ ἡκῶλ παζῶλ, δεηλῶο ηεηξσκέλελ, 

Μεηξνπάξζελε.  

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Μαθαξίδεηλ Σε πάληνηε, ἄμηνλ, Παξζέλε, ἐζηίλ, ἧο δίζηνκνο, 

ηὴλ θαξδίαλ ηῆο ζηαπξώζεσο, Σνῦ Υἱνῦ ῥνκθαία, Μῆηεξ, ἔηξσζε. 

Ἡ ἑηνίκε ἀληίιεςηο, ηῶλ ἐγγάκσλ, Μῆηεξ, αὐηῶλ 

ζηεηῥόηεηνο, ζπάζε ἔηξσζε θαξδίαλ Σνπ, ζπκπαζνῦζαλ πάληαο ηνὺο 

ὑκλνῦληάο Σε.  

Τὴλ θαξδίαλ, Παλύκλεηε, ἡ ηηηξσζθνκέλε, Θενγελλήηξηα, ὑπ’ 

ἑπηὰ ζπαζῶλ, θαηάζηξεςνλ, βέιε θαζ’ ἡκῶλ ηνῦ πνιεκήηνξνο. 

Θενηνθίνλ 

Ἐπεπιόγεη κε, Δέζπνηλα, ἧο θαξδίαλ πάιαη ῥνκθαία δίζηνκνο, 

Σὴλ θαξδίαλ, Μῆηεξ, ἔηξσζε, ὅηε Σὸλ Υἱὸλ εἶδεο ζηαπξνύκελνλ. 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ῥῦζαη ζπκθνξῶλ, βαζθαλίαο, πιάλεο, ζιίςεσλ, θαὶ καγείαο, 

Θενηόθε, ἧο ἑπηὰ, ζπάζαη ἔηξσζαλ θαξδίαλ Σνπ ηὴλ πάλαγλνλ. 

Ἡ θαηαθπγὴ, εὐζεβῶλ ἐλ πεξηζηάζεζη, Θενηόθε, ἐθ ζπαζῶλ 

ἡκῶλ παζῶλ, ηεηξσκέλαο λῦλ θαξδίαο ηάρνο ἴαζαη. 

Μέκλεζν ἡκῶλ, πξνζθπλνύλησλ ηὴλ εἰθόλα Σνπ, ἐλ ᾗ ἔρεηο 

ηεηξσκέλελ ἐμ ἑπηὰ, λῦλ ζπαζῶλ θαξδίαλ, Μῆηεξ παληεπιόγεηε. 

Θενηνθίνλ 

Ὡο ἡκῶλ ζεξκὴλ, ἀξσγὸλ Σὲ κεγαιύλνληεο, πξνζθπλνῦκελ 

Σὴλ κνξθὴλ ηὴλ ὑπ’ ἑπηὰ, λῦλ ζπαζῶλ ηηηξσζθνκέλελ, 

Πακκαθάξηζηε                             
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                           ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Νηθήηνξαο, θαη’ ἐρζξῶλ ἀλάδεημνλ, ἀνξάησλ ηνὺο πηζηῶο 

πξνζθπλνῦληαο, ηὴλ Σὴλ κνξθὴλ ὑπ’ ἑπηὰ ηεηξσκέλελ, ζπαζῶλ, 

ζεκλὴ Θενηόθε, παλύκλεηε, Σῶλ νἰθεηῶλ ἁκαξηηῶλ, βαζθαλίαο θαὶ 

πιάλεο αἰξέζεσλ. 

Σθιεξόηεηα, θαξδηῶλ ἁπάιπλνλ, πξνζεπρῶλ Σνπ δηαζέξκσλ 

ἀξόηξῳ, Θενγελλῆηνξ, ἑπηὰ ἧο θαξδίαλ, θαηαηηηξώζθνπζη ζπάζαη 

ηῶλ δνύισλ Σνπ, παζῶλ δεηλῶλ, ἀδηθηῶλ, ἀζζελείαο, καγείαο θαὶ 

ζιίςεσλ. 

Καηάπαπζνλ, νἰθεηῶλ Σνπ ηάξαρνλ, πξνζθπλνύλησλ εὐιαβῶο 

Σὴλ εἰθόλα, ἐλ ᾗ ηηηξώζθεηαη Σνῦ ἡ θαξδία, ὑπὸ ζπαζῶλ λῦλ ἑπηά, 

Μεηξνπάξζελε, ἡκῶλ θαθίαο θαὶ παζῶλ,  ρακαηδήισλ, ζεόλπκθε 

Δέζπνηλα. 

Θενηνθίνλ 

Λακπάδα κνη, κεηαλνίαο ἄλαςνλ, ηῷ πηζηῶο ἀζπαδνκέλῳ 

κνξθήλ Σνπ, ὀδπλνκέλελ πηθξῶο, Θενηόθε, θαὶ ὑπ’ ἑπηὰ λῦλ 

ζπαζῶλ, παλζεβάζκηε, ηηηξσζθνκέλελ ἀιεζῶο, ἐμ ἡκῶλ ἁκαξηάδσλ 

θαὶ πηώζεσλ. 

Ἁπάιπλνλ, ζθιεξὰο θαξδίαο, Παξζέλε, ηῶλ ὑκλεηῶλ Σνπ, 

πξνζθπλνύλησλ παλεπιαβῶο κνξθήλ Σνπ ηὴλ πάλζεπηνλ, ζπαζῶλ 

ὑπ’ ἑπηὰ ηὴλ ηηηξσζθνκέλελ. 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ νπ. 

Τὴλ Σὴλ κνξθὴλ εὐιαβῶο ἀζπαδόκελνη, ὑπὸ ζπαζῶλ λῦλ 

ἑπηά, Μεηξνπάξζελε, ηηηξσζθνκέλελ ζεξκῶο ἐθβνῶκέλ Σνη· 

ζξαῦζνλ Σῇ ζπάζῃ εὐρῶλ βέιε, Δέζπνηλα, ηὰ θαζ’ ἡκῶλ ηνῦ δεηλνῦ 

πνιεκήηνξνο. 

Πξνθείκελνλ. Μνηζθήζομαι ηοῦ ὀνόμαηός Σοσ ἐν πάζῃ γενεᾷ 

καὶ γενεᾷ.Ση. Τὸ πρόζωπόν Σοσ λιηανεύζοσζιν οἱ πλούζιοι ηοῦ λαοῦ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. α΄ 39 - 49, 56). 
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Ἐλ ηαῖο ἡκέξαηο ἐθείλαηο ἀλαζηᾶζα Μαξηάκ, ἐπνξεύζε εἰο ηὴλ 

ὀξεηλὴλ κεηὰ ζπνπδῆο εἰο πόιηλ Ἰνύδα θαὶ εἰζῆιζελ εἰο ηὸλ νἶθνλ 

Ζαραξίνπ θαὶ ἠζπάζαην ηὴλ Ἐιηζάβεη. Καὶ ἐγέλεην, ὡο ἤθνπζελ ἡ 

Ἐιηζάβεη ηὸλ ἀζπαζκὸλ ηῆο Μαξίαο, ἐζθίξηεζε ηὸ βξέθνο ἐλ ηῇ 

θνηιίᾳ αὐηῆο· θαὶ ἐπιήζζε Πλεύκαηνο Ἁγίνπ ἡ Ἐιηζάβεη θαὶ 

ἀλεθώλεζε θσλῇ κεγάιῃ θαὶ εἶπελ· εὐινγεκέλε ζὺ ἐλ γπλαημὶ θαὶ 

εὐινγεκέλνο ὁ θαξπὸο ηῆο θνηιίαο ζνπ. Καὶ πόζελ κνη ηνῦην, ἵλα 

ἔιζῃ ἡ κήηεξ ηνῦ Κπξίνπ κνπ πξόο κε; Ἰδνὺ γάξ, ὡο ἐγέλεην ἡ 

θσλὴ ηνῦ ἀζπαζκνῦ ζνπ εἰο ηὰ ὦηά κνπ, ἐζθίξηεζε ηὸ βξέθνο ἐλ 

ἀγαιιηάζεη ἐλ ηῇ θνηιίᾳ κνπ. Καὶ καθαξία ἡ πηζηεύζαζα, ὅηη ἔζηαη 

ηειείσζηο ηνῖο ιειαιεκέλνηο αὐηῇ παξὰ Κπξίνπ. Καὶ εἶπε Μαξηάκ· 

κεγαιύλεη ἡ ςπρή κνπ ηὸλ Κύξηνλ θαὶ ἠγαιιίαζε ηὸ πλεῦκά κνπ ἐπὶ 

ηῷ Θεῷ ηῷ Σσηῆξί κνπ· ὅηη ἐπέβιεςελ ἐπὶ ηὴλ ηαπείλσζηλ ηῆο 

δνύιεο αὐηνῦ. Ἰδνὺ γὰξ ἀπὸ ηνῦ λῦλ καθαξηνῦζί κε πᾶζαη αἱ γελεαί· 

ὅηη ἐπνίεζέ κνη κεγαιεῖα ὁ Δπλαηόο θαὶ ἅγηνλ ηὸ ὄλνκα αὐηνῦ. 

Ἔκεηλε δὲ Μαξηὰκ ζὺλ αὐηῇ ὡζεὶ κῆλαο ηξεῖο θαὶ ὑπέζηξεςελ εἰο 

ηὸλ νἶθνλ αὐηῆο.  

Γόμα. Ταῖο ὑπὸ δηζηόκνπ, ῥνκθαίαο ηεηξσκέλεο, ιηηαῖο 

θαξδίαλ, Σῶηεξ, Σῆο Μεηξόο, θξνύξεη πάληαο. 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ 

ηὰ πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός…   

Δεῦηε πξνζθπλήζσκελ, ὀδπλνκέλεο εἰθόλα, λῦλ 

Θενγελλήηνξνο, ρντθῶλ νἱ ζύιινγνη, δηὰ πηαίζκαηα, πηώζεηο, 

λνζήκαηα, πιάλελ, ἀδηθίαλ, βαζθαλίαλ θαὶ θαπιόηεηα, θαὶ 

ἐθβνήζσκελ· Κεραξηησκέλε Μεηξόζεε, ἑπηὰ ἧο ζπάζαη, Δέζπνηλα, 

Σὴλ ζεπηὴλ θαξδίαλ ηηηξώζθνπζη, ζύληξηςνλ ηὰ βέιε, ἐρζξνῦ ηὰ 

θαζ’ ἡκῶλ Σῶλ πξνζεπρῶλ, ζπάζαηο θαὶ ῥῦζαη ζηελώζεσλ, Σὲ ηνὺο 

καθαξίδνληαο.  

                       ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἧο θαξδία δηῆιζε, Σπκεὼλ ὡο πξνεῖπε, ῥνκθαία δίζηνκνο, ὁ 

γεξαηὸο πξεζβύηεο, Παξζέλε, Θενηόθε, ὅηη εἶδεο ζηαπξνύκελνλ, Σὸλ 

Τόθνλ, ζκῆμνλ ἡκῶλ, ηὰ δάθξπα εὐραῖο Σνπ. 



[272] 

 

Ῥῦζαη λόζσλ παληνίσλ, πξνβιεκάησλ ηνῦ γάκνπ, δεηλῶλ 

αἱξέζεσλ, ζπκπηώζεσλ, θηλδύλσλ, θαὶ πάζεο ἐπεξείαο ηνῦ ἐρζξνῦ, 

Μῆηεξ, δνύινπο Σνπ, ἧζπεξ ῥνκθαία δεηλὴ, δηῆιζε ηὴλ θαξδίαλ. 

Ἀλσηέξνπο ζπληήξεη, ἐρζξηθῆο ἐπεξείαο, θαὶ βίνπ ζιίςεσλ, 

ηνὺο πίζηεη πξνζθπλνῦληαο, ηὴλ ζπάζαηο ηεηξσκέλελ, λῦλ ἑπηά, 

Μεηξνπάξζελε, κνξθήλ Σνπ ηὴλ ἱεξάλ, ὦ Κεραξηησκέλε. 

Θενηνθίνλ 

Σὴλ εἰθόλα πξνζύκσο, νἱ πηζηνὶ πξνζθπλνῦληεο, 

Θενγελλήηξηα, ὑπὸ ζπαζῶλ, Παξζέλε, ἑπηὰ ηὴλ ηεηξσκέλελ, 

ἐθδερόκεζα ράξηλ Σνπ, δη’ ἧο ἐρζξνῦ κηαξνῦ, ζπληξίβνκελ παγίδαο. 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Κόπαζνλ ζάινλ, ἡκῶλ παζῶλ, πξνζθπλνύλησλ, Σὴλ κνξθὴλ 

ὑπ’ ἑπηὰ ηεηξσκέλελ, Κεραξηησκέλε, ζπαζῶλ, Θενγελλῆηνξ. 

Ἄλσζελ, Μῆηεξ, ἡκᾶο εὐιόγεη, Παξζέλε, πξνζθπλνῦληαο 

κνξθὴλ ηεηξσκέλελ, ὑπ’ ἑπηά, Παξζέλε, ζπαζῶλ ηὴλ Σὴλ γιπθεῖαλ. 

Ῥεόλησλ πάληαο, δεῖμνλ ἡκᾶο ὑπεξόπηαο, πξνζθπλνῦληαο 

κνξθήλ Σνπ ἁγίαλ, ὑπ’ ἑπηά, Παξζέλε, ζπαζῶλ ηὴλ ηεηξσκέλελ. 

Θενηνθίνλ 

Δεῦηε εἰθόλα, θαηαζπαζώκεζα πίζηεη, Σὴλ ζεπηήλ, Ἀγαζή, 

ηεηξσκέλελ, ὑπ’ ἑπηὰ ηῷ ὄληη ζπαζῶλ, Θενγελλῆηνξ. 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰδεῖλ κνξθῆο ην θάιινο, Σνῦ Υἱνῦ, Παξζέλε, ηνὺο 

πξνζθπλνῦληαο κνξθήλ Σνπ ἀμίσζνλ,  ὑπὸ ζπαζῶλ ηεηξσκέλελ 

ἑπηά, Μεηξόζεε. 

Ἁγίαζνλ Σνὺο δνύινπο, πίζηεη πξνζθπλνῦληαο, ηὴλ ὑπ’ ἑπηὰ 

ηεηξσκέλελ εἰθόλα Σνπ, ζπαζῶλ, παλάρξαληε Μῆηεξ, 

Θενγελλήηξηα. 

Σὲ πόζῳ, Θενηόθε, ἀλπκλνινγνῦληεο, θαηαζπαδόκεζα ζείαλ 

εἰθόλα Σνπ, ὑπὸ ζπαζῶλ ηεηξσκέλελ ἑπηά, Παλύκλεηε. 
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Θενηνθίνλ 

Φξηζηὸλ ἐθδπζσπνῦζα, κὴ ἐιιείπῃο, Μῆηεξ, ὑπὲξ ἡκῶλ 

πξνζθπλνύλησλ εἰθόλα Σνπ, ὑπὸ ζπαζῶλ ηεηξσκέλελ ἑπηά, 

Παλάρξαληε. 

Ἄμηνλ  ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, ….. 

Φαίξνηο, Μῆηεξ ἄρξαληε ηνῦ Φξηζηνῦ, ἡ ηηηξσζθνκέλε, ηὴλ 

θαξδίαλ ζπάζαηο ἑπηὰ, δηὰ ηὰο καγείαο ἡκῶλ θαὶ βαζθαλίαο, θαὶ 

ζπκθνξὰο θαὶ πιάλαο, θαὶ ἀζζελήκαηα.  

Δεῦηε πξνζθπλήζσκελ εὐιαβῶο, Σὴλ ζεπηὴλ εἰθόλα, Θενηόθε, 

ηὴλ ηὰο ζθιεξὰο, ρντθῶλ θαξδίαο, ἐθ πάζεο ἁκαξηίαο, πηαίλνπζαλ 

εὐρῶλ Σνπ, ῥείζξνηο, Παλεύθεκε. 

Μῆηεξ, ηὴλ θαξδίαλ ζπάζαη ἑπηά, Κεραξηησκέλε, ἧο 

δηέξρνληαη ἐμ ἡκῶλ, ηῶλ ἀκπιαθεκάησλ, θαὶ πάζεο ἀλνκίαο, ηνὺο 

πξνζθπλνῦληαο ζθέπε, ζείαλ εἰθόλα Σνπ. 

Λύηεηξα ζηεηῥόηεηνο γπλαηθῶλ, Κεραξηησκέλε, δηὰ ζπάζεο 

ηῶλ Σῶλ εὐρῶλ, πέθελαο ηῶλ πίζηεη, πξνζθπλνπζῶλ κνξθήλ Σνπ, 

ἣλ δίζηνκνο ῥνκθαία, πάιαη θαηέηξσζελ. 

Μῆηεξ, ηεηξσκέλελ ὑπὸ ζπαζῶλ, Σὴλ ζεπηὴλ εἰθόλα, 

Μεηξνπάξζελε, λῦλ ἑπηὰ, θαὶ ὀδπλνκέλελ, δηὰ ηὰο ἁκαξηίαο, ἡκῶλ 

ἐλ θαηαλύμεη, θαηαζπαδόκεζα. 

Δίζηνκνο ῥνκθαία θαξδίαλ Σήλ, Πάλαγλε, δηῆιζελ, ὅηε εἶδεο 

ηὸλ Σὸλ Υἱόλ, Κεραξηησκέλε, ζηαπξνύκελνλ, πξεζβύηεο, ὡο 

Σπκεὼλ πξνεῖπε, Σνὶ ὁ ζεβάζκηνο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

 



[274] 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. 

Ἦρνο πι. α΄. Σὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Θενηόθε Παξζέλε, ῥνκθαία δίζηνκνο, δηῆιζε Σνῦ ηὴλ 

θαξδίαλ, πξνθήηεο ὡο Σπκεὼλ, Σνὶ πξνεῖπελ, ὅηε Τόθνλ Σνπ 

ζηαπξνύκελνλ, εἶδεο θαὶ ζπάζαη λῦλ ἑπηὰ, ηῶλ ἡκῶλ ἁκαξηηῶλ, 

ηηηξώζθνπζη Σὴλ θαξδίαλ, ηὴλ ηὰο μεξὰο θαὶ ἀλίθκνπο, ἡκῶλ 

θαξδίαο ἁπαιύλνπζαλ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάλησλ νἰθεηῶλ Σνπ ηὰο ζθιεξὰο, πίαλνλ θαξδίαο εὐραῖο 

Σνπ, Μῆηεξ ηνῦ Λόγνπ Θενῦ, ζπάζαη ἧο ηηηξώζθνπζηλ, ἑπηὰ 

θαξδίαλ Σνπ, ἣλ ῥνκθαία, Παλύκλεηε, δηῆιζε Σὸλ Τόθνλ, ὅηε εἶδεο, 

Δέζπνηλα ζεκλή, ζηαπξνύκελνλ, Σπκεὼλ ὡο Σνὶ ὁ Πξνθήηεο, 

ἀιεζῶο πξνεῖπέ Σνη, ὕκλνηο ἵλα κεγαιύλσκελ ηὴλ ράξηλ Σνπ. 

 

Δέζπνηλα, πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 
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