
[101] 
 

9 Σεπηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ ζηνπο 

Αγίνπο Θενπαηόξεο Ισαθείκ θαη Άλλα 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

Χαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Δἴηα ηά παξόληα Τξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Ἰσαθείκ ηνῦ ζαπκαζηνῦ θαί ηῆο Ἄλλεο, ηῶλ παξαδόμσο ηήλ 

Παξζέλνλ ηεθόλησλ, πίζηεη ἠκεῖο δεόκεζα θξαπγάδνληεο? ξύζαζζε 

Πξνπάηνξεο , ηνῦ Σσηῆξνο ἐθ λόζσλ, ζεξκαῖο ὑκῶλ δεήζεζη, 

πεηξαζκῶλ θαί θηλδύλσλ, θαί ηαῖο γαζηξη ἐρνύζαηο γπλαημί, ηήλ 

εὐηνθίαλ ηαρέσο δσξήζαζζε. 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη.Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο 

ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Οὐ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε… 

Χαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, …. 

Δἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. 

Ὠδή ἅ΄. Ἠρόο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Τνύο ἀμησζέληαο ηεθεῖλ ἐλ γῆ, ηήλ ὑςεινηέξαλ , ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, Ἰσαθείκ θαί Ἄλλαλ ηνύο ἐλζένπο, ἐθδπζσπεῖλ ὑπέξ ἠκῶλ 

ἰθεηεύζσκελ. 
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ινηξόπσ λεύζεη πξόο ηόλ Θεόλ, πξνζέρνληεο ὄλησο, νἱ 

Πξνπάηνξεο ηνῦ Φξηζηνῦ, ἐθύεζαλ θύζεσο ηνῖο λόκνηο, ηήλ 

Θεόηνθνλ, ἤλ δπζώπεηλ νὐ παπόκεζα. 

 

Ὑπεξηέξαλ δῶληεο ἤδε δσήλ, ἐλ ἀθζάξησ βίσ, ἱθεηεύζαηε ηόλ 

Θεόλ, Ἰσαθείκ θαί Ἄλλα, παξαζρεῖλ κνί, ηῷ ηεζιηκκέλσ ραξάλ 

ὑπεξθόζκηνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Σαξθόο κνπ ηά πάζε ηά ραιεπά, αἴηεζαη ζόλ Τόθνλ, ζαλαηῶζαη , ὤ 

Μαξηάκ, θαί λεθξόλ κέ ὄληα ἁκαξηίαηο, ἀλαδσῶζαη ὡο θύζεη 

θηιάλζξσπνο. 

Ὠδή γ΄. Σύ εἰ ηό ζηεξέσκα. 

Σηεηξεύνπζα, Ἔλζεε, ηεθεῖλ ὡο Κηίζηελ, ἰθεύηεπεο, νὕησ θαί λῦλ, 

δπζηνθίαο πάζεο , ηάο ἐγθύνπο ἁπάιιαμνλ. 

 ράξηλ ηήλ ἔλζενλ, ηεθεῖλ πινπηήζαο Θενπαίδα, Ἰσαθείκ, 

πξέζβεπε Κπξίσ, ιπηξσζῆλαη θηλδύλσλ κέ.. 

Ὕκλνπο λῦλ πξνζάμσκελ, πξόο ηνύο Θενπαίδα ηέμαληαο, Ἰσαθείκ, 

θαί Ἄλλαλ ηήλ ζείαλ, θαί πηζηῶο καθαξίζσκελ.. 

Θενηνθίνλ. 

Σέ πινπηνῦληεο ζηήξηγκα, θαί πξνζηαζία, Παλάρξαληε, ηῶλ 

πεηξαζκῶλ, θαί δεηλῶλ παληνίσλ , ἐθιπηξνύκεζα ηάρηνλ. 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Γεζνζύλσο γεξαίξνκελ, θαί πηζηῶο λπλί ἰθεηεύνκελ, ηνῦ Σσηῆξνο 

ηνύο Πξπάηνξαο, ἴλα ιπηξσζῶκελ πάζεο ζιίςεσο. 

Οἱ Σσηῆξνο Πξνπάηνξεο, Ἄλλα θαί Ἰσαθείκ νἱ Θενιεπηνη, αὐηῶ 

δέεζηλ πξνζάμαηε, πάζεο ἠκᾶο ξύζαζζαη θαθώζεσο. 

Νεθξσζέληα κέ πηαίζκαζη, θαί δεηλνῖο παληνῖνη ἑμαλαζηήζαηε, 

Θενπάηνξεο Παλέλδνμνη, θαί εἰο ἀθζαξζίαλ ὁδεγήζαηε. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἐλ δεηλνῖο ἁκαξηήκαζη, ηήλ ςπρήλ κνιύλαο ὁ ἄζιηνο, πξόο ηήλ 

ζθέπελ ζνπ, Θενλπκθε, θαηαθεύγσ ιύζηλ ἑμαηηνύκελνο. 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο. 

Ἰζῦλνλ ἀεί, μπλσξίο Θενκαθάξηζηε, πξόο ηά ηνῦ Κπξίνπ 

πξνζηάγκαηα, πάληα κνπ βίνλ, θαί πξόο θῶο κέ θαζνδήγεζνλ. 

Σώθξνλη δσή, ἑιιακζέληεο, Θενπάηνξεο, πάληαο ζσθξνλεῖλ 

ἀμηώζαηε, θαί θαζαξόηεηνο πιεξώζαηε. 

Πάληαο, Ἀγαζνί, ἀγαζόηεηνο ζηεηξεύνληαο, ζείσ θέγγεη ἠκᾶο 

ιάκςαηε, ὡο παξζελίαο ηό ἀγιάτζκα γελλήζαληεο. 

Θενηνθίνλ. 

Ἄζπηιε Θεόλ, ἡ ηεθνῦζα ηήλ θαξδίαλ κνπ, κνιπλζεῖζαλ πάζεζη ζύ 

ἁγίαζνλ , ἁγησηέξα ηῶλ Ἀγγέισλ νὖζα, Παλάγλε. 

Ὠδή ζη΄. Ἰιάζζεηί κνπ. 

Νελεθξσκέλνλ ηόλ λνῦλ, ἐθ ηῶλ θαθῶλ κνπ, Θενιεπηνη, ὑκῶλ 

πξεζβεῖαη ζεξκαῖο, ἤδε ἀλαζηήζαηε, θαί πάζεο κέ ξύζαζζε, 

ζιίςεσο θαί λόζνπ , θαί δεηλῶλ ηνπ πνιεκήηνξνο. 

Ἀπώζνπ, ὤ ηαπεηλή, θνξηία δπζβάζηαθηα, ἁκαξηηῶλ θαί Φξηζηνῦ , 

Πξνπάηνξζη βόεζνλ , ἀεί ἐληζρύεηλ ζέ, ηόλ θόξηνλ βαζηάδεηλ , ηνῦ 

Φξηζηνῦ ηόλ ἐιαθξόηαηνλ. 

Γελνύ κνί θαηαθπγή , ὤ Ξπλσξίο ὑπεξζαύκαζηε, ηῶλ Πξνπαηόξσλ 

Φξηζηνῦ , θαί ζεία ἀληίιεςηο, ηή παζρνύζε δνύιε ζνπ , ὑπό 

δπζηνθίαο , ἤο ἁπάιαμνλ κέ δένκαη. 

Θενηνθίνλ. 

Ννζνῦληεο θαί πεηξαζκνῖο, δεηλνῖο ἀεί ζπλερόκελνη, Παξζελνκῆηνξ 

Ἁγλή, πξόο ζέ θαηαθεύγνκελ, θαί πίζηεη βνῶκελ? ξύζαη ηνύο ζνύο 

δνύινπο, πεξηζηάζεσλ θαί ζιίςεσλ. 
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Γηαζσζνλ , Ξπλσξίο ζεία ηῶλ Θενπαηόξσλ , Ἰσαθείκ θαί Ἄλλεο 

ἠκᾶο ἀπό ζιίςεσλ , θαί λόζσλ , ηαῖο ὑκῶλ ἰθεζίαηο. 

Ἄρξαληε, ἡ δηάινγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

Δἴηα ηό Κνληάθηνλ Ἦρνο β΄. 

Ὡο κέγηζηνη δύν ἀζηέξεο ἠλέγθαηε, ηήλ Αὐγήλ ὄλησο ηήλ πάκθσηνλ, 

ηήλ ηῷ θόζκσ ηόλ κέγαλ Ἥιηνλ ἑμαλαηείιαζαλ? δηό ζύλ Αὐηή 

Αὐηόλ ἱθεηεύζαηε, Ἰσαθείκ θαί Ἄλλα Θενθξνλεο, ζσζῆλαη ηνύο 

πίζηεη ὑκᾶο γεξαίξνληαο. 

Δἴηα ηό Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄. 

Ὤκνζε Κύξηνο ηῷ Γαπΐδ ἀιήζεηαλ , θαί νὐ κή ἀζεηήζεη αὐηήλ? ἐθ 

θαξπνῦ ηῆο θνηιίαο ζνπ ζήζνκαη ἐπί ηνῦ ζξόλνπ ζνπ. 

Σηίρνο . Ἀγαιιηάζζαη, δίθαηνη ἐλ Κπξίσ Τνῖο εὐζέζη πξέπεη αἴλεζηο 

Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ (ἡ΄. 16-21). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο• Οὐδείο, ιύρλνλ ἄςαο, θαιύπηεη αὐηόλ ζθεύεη, ἤ 

ὑπνθάησ θιίλεο ηίζεζηλ• ἀιι’ ἐπί ιπρλίαο ἐπηηίζεζηλ, ἴλα νἱ 

εἰζπνξεπόκελνη βιέπσζη ηό θῶο. Οὐ γάξ ἐζηη θξππηόλ, ὁ νὐ 

θαλεξόλ γελήζεηαη? νὐδέ ἀπόθξπθνλ, ὁ νὐ γλσζζήζεηαη, θαί εἰο 

θαλεξόλ ἔιζε. Βιέπεηε νὔλ πώο ἀθνύεηε? ὅο γάξ ἄλ ἔρε, δνζήζεηαη 

αὐηῶ, θαί ὅο ἄλ κή ἔρε ,θαί ὁ δνθεῖ ἔρεηλ ἀξζήζεηαη ἀπ’ αὐηνύ? 

Παξεγέλνλην δέ πξόο αὐηόλ ἡ Μήηεξ θαί νἱ ἀδειθνί αὐηνῦ, θαί νὐθ 

ἠδύλαλην ζπληπρεῖλ αὐηῶ δηά ηόλ ὄρινλ. Καί ἀπεγγέιζε αὐηῶ, 

ιεγόλησλ? ἡ κήηεξ ζνπ θαί νἱ ἀδειθνί ζνπ ἐζηήθαζηλ ἔμσ, ἰδεῖλ ζέ 

ζέινληεο.  δέ ἀπνθξηζεῖο εἶπε πξόο αὐηνύο. Μήηεξ κνπ θαί 

ἀδειθνί ζνπ εἰζίλ , νἱ ηόλ ιόγνλ ηνῦ Θενῦ ἀθνύνληεο,θαί πνηνῦληεο 

αὐηόλ. 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ταῖο ηῶλ Θενπαηόξσλ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, 

ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 
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Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Σηίρνο. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ, 

θαί θαηά ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ, ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά 

κνπ. 

Καί ηό Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Μεηαβνιή ηῶλ ζιηβνκέλσλ 

Μεηαβνιή παληόο θηλδύλνπ , ἀπαιιαγῆ παληνίσλ λόζσλ 

ὑπάξρνπζα, Γπάο εὐινγεκέλε, Ἰσαθείκ θαί Ἄλλα, ζώζαηε πόιηλ θαί 

ιαόλ, ηαῖο Ὑκῶλ ἐλζέξκνηο ἰθεζίαηο, πξόο ηόλ ἐθ Παξζέλνπ 

γελλεζέληα, ἐθ πάζεο ἀζζελείαο θαί ζιίςεσο. 

Ὠδή δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Ἐιένπο νἱ ηέμαληεο ηήλ βξύζηλ, ὤ πξνπάηνξεο Φξηζηνῦ ηνῦ 

Εσνδόηνπ, ηαῖο πξεζβείαηο Ὑκῶλ, παύζαηε ςπρᾶο λόζνλ, ηνύο πξόο 

ὑκᾶο πξνζθεύγνληαο, θαί ηά πάζε ηῆο θαξδίαο. 

Λάκςεη Παξνπάηνξεο Σσηῆξνο, ηνῦ Υἱνῦ ηῆο Θενπαηδόο Μαξίαο, 

θαηαπγάζαηε λῦλ , ςπρᾶο ηῶλ ἀλπκλνύλησλ , θαί ηήλ ὑκῶλ 

παλήγπξηλ κεηά πόζνπ ἐθηεινύλησλ. 

Ἴδε, Ἰσαθείκ ζενθξνλ, ηήλ ἀζζέλεηαλ ςπρῆο κνπ ηῆο ἀζιίαο, θαί 

ἐρζξῶλ ηῶλ δεηλῶλ, θαί πάζεο ἄιιεο βιάβεο, ξύζαη κέ ηαῖο 

πξεζβείαηο Σνπ , Ἰλ’ ἀεί ζέ καθαξίδσ. 

Θενηνθίνλ. 

Γέλνο, Παξζέλε, ὀξζνδόμσλ, ζπλερόκελνλ θηλδύλνηο ηέ θαί λόζνηο, 

ζνί πξνζηξέρεη ζεξκῶο, θαί πίζηεη ἀλαθξάδεη, ζῶζνλ κέ 

παλακώκεηε, παλαγίαηο ζνπ πξεζβείαηο. 
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Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα 

Ἀπεγλσζκέλσ, ὤ Ξπλσξίο καθαξία ἐθ ηνῦ πιήζνπο παζῶλ ηῶλ 

ςπρνθζόξσλ, βίνπ ἐλαξέηνπ, γελνῦ κνί ὁδεγία. 

Ἰιεσλ, Ἄλλα, ηόλ Σσηήξα, γελέζζαη, ηαῖο παζρνύζαηο ἀεί 

ἐθδπζώπεη, θαί ηῆο δπζηνθίαο, αὐηᾶο ἐιεπζέξσζαη. 

Ννζνύλησλ πάλησλ, Θενπάηνξεο ζεῖνη, ἰαηξνύο Ὑκᾶο ἀλαγλσξίδσλ, 

πίζηεη θαηαθεύγσ, ὑκῶλ ηή πξνζηαζία. 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο ὀξζνδόμσλ ἡ ἀληίιεςηο, Μῆηεξ, θαί βνήζεηα, ἐιπίο ηέ θαί ζθέπε, 

ηόλ ζύ πξνζθπγόληα, ζθέπαζνλ, ὤ Παξζέλε. 

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Παξζέλνπ ηῆο Παλάγλνπ, Γελλήηνξεο ὄληεο, ηνύο ἐθηεινῦληαο ηήλ 

κλήκελ ὑκῶλ, Παλέλδνμνη δεηλῶλ παληνίσλ , ιπηξσζῆλαη 

θαζηθεηεύζαηε. 

 

Οἰθηήξαηε, Παηέξεο, ηῆο Ἀεηπαξζέλνπ, ὡο ζπκπαζεῖο ἐκέ ηόλ 

ἀθάζαξηνλ, θαί ιακπεδόλσλ θσηόο, ηνῦ ζείνπ ἐκπιήζαηε. 

 

Θεόλ ηόλ ζαξθσζέληα, Ἰσαθείκ θαί Ἄλλα, ὑπέξ ἠκῶλ ἰθεηεύεηλ κή 

παύζεηε, ηνῦ ιπηξσζῆλαη θηλδύλσλ , θαί λόζσλ θαί ζιίςεσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὤ Θενηόθε Κόξε, ζῶζνλ ηόλ ζόλ δνῦινλ, θαί ἐθ θηλδύλσλ θαί 

λόζσλ ἁπάιιαμνλ, ηαῖο κεηξηθαίο ζνπ ρξσκέλε, πξεζβείαηο Ἄζπηιε. 
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Ἄμηνλ ἔζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ, θαί Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ• ηήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβίκ, θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, ζέ κεγαιύλνκελ. 

Τήλ ὑςεινηέξαλ ηῶλ νὐξαλῶλ, θαί θαζαξσηέξαλ ιακπεδόλσλ 

ἡιηαθῶλ, ηήλ ιπηξσζακέλελ ἠκᾶο ἐθ ηῆο θαηάξαο, ηήλ Γέζπνηλαλ 

ηνῦ θόζκνπ, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Γεῦηε εὐθεκίζσκελ νἱ Πηζηνί, Ἰσαθείκ θαί Ἄλλαλ, ηνύο 

Πξνπάηνξαο ηνῦ Φξηζηνῦ, ηνύο ἐμ ἐπαγγειίαο θαί ηῆο θύζεσο 

λόκνηο, ηεθόληαο ηήλ Παξζέλνλ θαί Θενκήηνξα. 

 

Σώζαηε, Πξνπάηνξεο ηνῦ Φξηζηνῦ, ηάο ἐγθπκνλνύζαο, θαί 

ιπηξώζαηε ηαῖο εὐραῖο, ὑκῶλ δπζηνθίαο θαί πάζεο ἄιιεο βιάβεο, 

ὡο παξξεζίαλ ἔρνληεο πξόο ηόλ Κύξηνλ. 

 

Πξεζβεύζαηε, Θενιεπηνη, ηῷ Φξηζηῷ, ξπζζῆλαη ἐθ λόζσλ, θαί 

παληνίσλ ἁκαξηηῶλ, ηνύο πίζηεη ηηκώληαο ηήλ ζεπηήλ ὑκῶλ κλήκελ, 

θαί δνῦλαη εὐηνθίαλ πάζαηο ἐπίηεπμηλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἁγίνη πάληεο, κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

Τό Τξηζάγηνλ… 

Καί ηό Τξνπάξηνλ. Ἦρνο β΄. 

Τῶλ δηθαίσλ Θενπαηόξσλ, Κύξηε, ηήλ κλήκελ ἑνξηάδνληεο, δί’ 

αὐηῶλ ζέ δπζσπνῦκελ. Σῶζνλ ηάο ςπρᾶο ἠκῶλ 



[108] 
 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζέ λεθξόλ. 

Γεῦηε θηινδίθαηνη πηζηῶο, δεῦηε νἱ ξζόδνμνη πάληεο, 

ζπλενξηάζσκελ, ηήλ ζεπηήλ παλήγπξηλ, ηῶλ Πξνπαηόξσλ Φξηζηνῦ, 

θαί ζπκθώλσο ὑκλήζσκελ, αὐηνύο ἐθβνῶληεο ξύζαζζε, Θενιεπηνη, 

ἠκᾶο ἐθ ζιίςεσλ, λόζσλ θαί πνιιῶλ ἐγθιεκάησλ , θαί ιηηαῖο ὑκῶλ 

εὐηνθίαλ, πάζαηο ηαῖο ἐπίηεπμη δσξήζαζζαη. 

 

Γέζπνηλα 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 Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 




