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2 Οθησβξίνπ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΩΝ ΔΙ 

ΣΟΝ ΑΓΙΟΝ ΔΝΓΟΞΟΝ ΜΔΓΑΛΟΜΑΡΣΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟΝ ΓΑΒΡΑΝ   
 

Γη’ εὐρῶλ…. 

 

 ὁ ςαικὸο 142 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο .. 

 

ΘεὸοΚύξηνοθαὶ ηὰ Σξνπάξηα 

Ἦρνο δ΄ Ὁ Ὑςσζείο. 

Ὑπὲξ Φξηζηνῦ καξηπξηθῶο ἐλαζιήζαο, ηὴλ πιάλελ Ἄγαξ 

θαηεπάηεζαο ζζέλεη, Θεόδσξε, θαὶ γέγνλαο πνιίηεο νὐξαλῶλ· 

ὅζελ ηὰ αἰηήκαηα ηῶλ ηηκώλησλ ζε πιήξνπ, λνζεκάησλ ἴαζηλ 

ρνξεγῶλ θηιαδέιθσο, θαὶ πεηξαζκῶλ δηώθσλ ηὰο ὁξκάο, ὅπσο 

ἐλζέσο, ηὸλ βίνλ ηειέζσκελ. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ Θενηνθίνλ, ὅκνηνλ. 

 

Οὐ ζησπήζνκελ πνηέ.. 

 

Δἶηα ὁ Ν΄ ςαικόο· 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, Δἶηα ὁ θαλὼλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: 

 

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

Ἐλ ζιίςεζηλ ὄληεο θαὶ ζπκθνξαῖο, Θεόδσξε κάξηπο, 

ζνὶ πξνζπίπηνκελ ἐθηελῶο, αἰηνύκελνη ιύζηλ ηαρπηάηελ, 

ηαῖο πξὸο Θεὸλ εὐπξνζδέθηνηο πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Παζὼλ δη’ἀγάπελ ηνῦ Ἰεζνῦ, βαζάλνπο πνηθίιαο, 

ὥζπεξ ἄζεηζηνο ἀλδξηάο, Θεόδσξε, δίδνπ ηαῖο εὐραῖο ζνπ, 

ὑπνκνλὴλ θαὶ ἡκῖλ ηνῖο ηηκῶζί ζε. 
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Ἀλάγθαη ζπλέρνπζη ηὰο ςπράο, θαὶ λέθε ζθνηνῦζη, 

δηαλνίαο ἡκῶλ πηθξά, δηὸ ηῇ ἐκπλεύζεη ηῶλ εὐρῶλ ζνπ, 

ηαῦηα δηάιπζνλ, κάξηπο Θεόδσξε. 

 

                                   Θενηνθίνλ 

Καξδίαλ ἐκόιπλα ἀπξεπῶο, ὁ ηάιαο, Παξζέλε, 

θαὶ ηὸ ἔλδπκα ηῆο ςπρῆο, θαηέρξαλα πιείζηαηο ἁκαξηίαηο,δηό 

αἰηνῦκαη θαζάξζηα δάθξπα. 

 

                       ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Οὐδακῶο θαζππῆμαο, ηαῖο ἀπεηιαῖο, Ἅγηε, ἀιιὰ δηαηόξσο ηὴλ 

πιάλελ, Ἄγαξ ἐμήιεγμαο, δηό, Θεόδσξε, ἀμίσζόλ κε ηνῦ πιάλνπ, 

ἀπεηιὰο θαὶ ζθάλδαια, ζπληξίβεηλ πάληνηε. 

 

Ὑπεξβὰο ὅξνπο πάληαο, ηνὺο θπζηθνύο, Ἅγηε, ηὰο ηνῦ ἀληηπάινπ 

βαζάλνπο, ζηεῤῥῶο ὑπέκεηλαο, ηνὺο πάιαη Μάξηπξαο, ἐθκηκεζείο, 

γελλαηόθξνλ, ὅζελ θἀκνὶ δώξεζαη, γελλαῖνλ θξόλεκα. 

 

Σθπβαιίζαο ἀλδξείσο, ηὰ γεεξὰ ὥξκεζαο, 

πξὸο ηῆο Βαζηιείαο ηὴλ θηῆζηλ, κάθαξ Θεόδσξε, ἧο θαηαμίσζνλ, 

ηνὺο ζὲ ὑκλνῦληαο ἐλζέσο, ηαῖο πξὸο ηὸλ Φηιάλζξσπνλ, ζεξκαῖο 

πξεζβείαηο ζνπ. 

 

                                Θενηνθίνλ 

Ὃλ ἐθύεζαο Λόγνλ, ὑπεξθπῶο, Ἄρξαληε, Τνῦηνλ ὁ Θεόδσξνο 

ὄλησο! Θεὸλ ἐθήξπμε, θαὶ ὥζπεξ ζθάγηνλ, ὑπὲξ Αὐηνῦ ἐκειίζζε, 

θαύρεκα γελόκελνο, ηῶλ δνμαδόλησλ ζε. 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο, Θεόδσξε, ἐθ θηλδύλσλ, δηαιύσλ 

ἐρζξνῦ παλνπξγεύκαηα, θαὶ πξόζζεο πίζηηλ ἀθιηλῆ, πξὸο δσὴλ 

αἰσλίαλ. 

 



[19] 
 

Ἐπίβιεςνλ,.. 

 

                      Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Τὴλ πίζηηλ Φξηζηνῦ, κεγάισο ἀλεθήξπμαο, θαὶ πιάλελ δεηλήλ, ηῆο 

Ἄγαξ θαηεθαύιηζαο, κεηαζρὼλ καξηπξίνπ θξηθηνῦ, ὦ Θεόδσξε, δηὸ 

ἀεὶ ηὸλ Ἀγαζόλ, ὑπὲξ ηῶλ ηηκώλησλ ζε ἱθέηεπε. 

 

                       ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Νίθελ ζείαλ ἐλίθεζαο, ηὸλ ηῆο ἀζεβείαο ἐιέγμαο ηύξαλλνλ, 

δηὸ πάληνηε, Θεόδσξε, δὸο θἀκνὶ ληθᾶλ θαιῶο ηὰ πάζε κνπ. 

 

Θενῦ δῶξνλ δεδώξεζαη, πάζῃ Ἐθθιεζίᾳ, θιεηλὲ Θεόδσξε, 

ὡο καξηύξσλ ἰζνζηάζηνο, ὧλ κε κηκεηὴλ δεῖμνλ πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Ἐηαπείλσζαο ηέιεηνλ, ηὸλ ζὲ ηαπεηλῶζαη θελῶο λνκίζαληα, 

ηῇ ἀλδξείᾳ ζνπ, Θεόδσξε, ἧο κνπ ηὴλ θαξδίαλ θαηαπινύηηζνλ. 

 

                                  Θενηνθίνλ 

Οὐξαλὸλ δεῖμνλ ἔκςπρνλ, ηὸλ ζὲ ἀλπκλνῦληα πηζηῶο, Παλάρξαληε, 

ἐλ ᾧ ζξόλνλ ὁ Παξάθιεηνο, ζηήζαη θαζ’ ἡκέξαλ ἁγηάδσλ κε. 

 

                      ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Γώκαηα Θενῦ, θαηνηθῶλ, θιεηλὲ Θεόδσξε, κὴ ἐπηιάζῃ ηῶλ ἐλ γῇ 

ζνπ ἀδειθῶλ, ἐμαηηνπκέλσλ, ζὴλ ὑπέξκαρνλ βνήζεηαλ. 

 

Ὥζπεξ ἀιεζήο, ηνῦ Κπξίνπ, Μάθαξ, ἄκπεινο, ὑπὸ ἀπίζησλ 

ἀπεηκήζεο κειεδόλ, νὕησο ἐλλνίαο, πνλεξὰο ἡκῶλ θαηάηεκλε. 

 

Ῥῦζαη ἐθ παληόο, πεηξαζκνῦ ἡκᾶο, Θεόδσξε, ὑπνκνλὴλ θαιὴλ 

δσξνύκελνο, θαὶ δηαβόινπ, ηὰο θξππηὰο παγίδαο ζύληξηςνλ. 
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                                  Θενηνθίνλ 

Ἔρνληεο ἀεί, πξνζηαζίαλ ζνπ, Ἀκόιπληε, νὐ δεηιηῶκελ ἐλ ηνῖο βίνπ 

κνρζεξνῖο, θαὶ ἀλπκλνῦκελ, ἐλ ραξᾷ ηὰ κεγαιεῖά ζνπ. 

 

                          ᾨδὴ Ϛ΄. Σὴλ δέεζηλ. 

ᾘζρύλζεζαλ, νἱ ἐρζξνί, Θεόδσξε, θαὶ ἐζξήλεζε ζαηὰλ ὁ 

παλνῦξγνο, ὅηε ζηεῤῥῶο, ηὰο βαζάλνπο ὑπέζηεο, δηὰ Φξηζηὸλ ηῆο 

ςπρῆο ηὸλ Νπκθίνλ ζνπ· δηὸ ἀμίσζνλ θἀκέ, θαηαηζρύλεηλ ἀεὶ ηὸλ 

πεηξάδνληα. 

 

Μαξηύξηνλ, ηῆο ςπρῆο ὠλόκαζηαη, ηῶλ πηζηῶλ ἐπὶ ηῆο γῆο πνιηηεία, 

ὅζελ Φξηζηνῦ, ζενδώξεηε πῦθηα, ὁ ὑπὲξ Τνύηνπ θελώζαο ηὸ αἷκά 

ζνπ, ἐλίζρπζνλ πάληαο ἡκᾶο, ηνὺο πνζνῦληαο Φξηζηῷ πνιηηεύεζζαη. 

 

Ὡο βέιεκλα, πηθξνθόξα ἔξρνληαη, αἱ ἀδόθεηνη ηνῦ βίνπ ζπκβάζεηο, 

θαὶ ηῆο ςπρῆο, θαηαπίπηεη ὡο θύιινλ, κεγαινκάξηπο Θεόδσξε, 

δύλακηο· ὅζελ ἐλ ὥξαηο ἀρζεξαῖο, παξαζηάηεο γελνῦ ἡκῶλ ἄζεηζηνο. 

 

                                 Θενηνθίνλ 

Νανὶ Θενῦ, γεγνλόηεο, Γέζπνηλα, νἱ πηζηνὶ νἱ βαπηηζζέληεο Κπξίῳ, 

ηαῖο πνιιαπιαῖο, ἁκαξηίαηο ηὸλ ῥύπνλ, ἐλ ἑαπηνῖο ἀλνήησο 

εἰζάγνκελ· δηὸ ὡο Πάλαγλνο ηαρύ, ζαῖο ἁγίαηο εὐραῖο ἀπνθάζαξνλ 

 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο, Θεόδσξε, ἐθ θηλδύλσλ, 

δηαιύσλ ἐρζξνῦ παλνπξγεύκαηα, θαὶ πξόζζεο πίζηηλ ἀθιηλῆ, 

πξὸο δσὴλ αἰσλίαλ. 

 

Ἄρξαληε…. 

 

    Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Ὡο Μαξηύξσλ ηῶλ πάιαη ἰζνζηάζηνλ, θαὶ Φξηζηηαλῶλ ἀληηιήπηνξα 

κέγηζηνλ, ζὲ εἰδόηεο, κεγαινκάξηπο ηνῦ Κπξίνπ ἀζιεηά, 
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ἰδνὺ ζπεύδνκελ πηζηῶο, θαὶ ἐθδεηνῦκελ ηὰο ζεξκάο, πξὸο Αὐηὸλ 

ἱθεζίαο ζνπ. Γίσμνλ ἀζζελείαο, ζηήξημνλ θινλνπκέλνπο, θαὶ πᾶζαλ 

δόζηλ ἀγαζήλ, ζὲ ηηκῶζη, δόο, Θεόδσξε. 

 

Πξνθείκελνλ. Γίθαηνο ὡο θνίλημ ἀλζήζεη θαὶ ὡζεὶ θέδξνο ἡ ἐλ 

ηῷ Ληβάλῳ πιεζπλζήζεηαη. 

ηίρνο. Πεθπηεπκέλνο ἐλ αὐιαῖο ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ ἐμαλζήζεη 

 

ΔΥΑΓΓΔΛΙΟΝ 

Ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (θα´ 12-19). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο· Πξνζέρεηε ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ... 

Γόμα. 

Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ, πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε 

ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

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

πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ 

Δἶηα ςάιινκελ ηὸ πξνζόκνηνλ. 

 

ηίρ. Ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο... 

Ἦρνο πι.β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

 

Πινύηῳ ζείνπ ἔξσηνο, ηὴλ πιάλελ Ἄγαξ θαζεῖιεο, 

θαὶ ὡο θιῆκα εὔθαξπνλ, κειεδὸλ θαηέζθαγμαη, γελλαηόηαηε. Τνῖο 

πηζηνῖο ἔδεημαο, ηῷ ζῷ καξηπξίῳ, ὅηη δεῖ ὑπὲξ ηὰ ἅπαληα, Φξηζηὸλ 

ηὸλ Κύξηνλ, πξνηηκᾷλ ηὸλ ὄλησο ἀζάλαηνλ, θαὶ ζύεηλ ἐζεινύζηνλ, 

ηὰ ὡο ἀγαζὰ λνκηδόκελα. Ὅζελ ἐπινπηίζζεο, πιεζύτ ραξηζκάησλ ἐθ 

Θενῦ, ἅπεξ κεηάδνο, Θεόδσξε, ηνῖο πηζηῶο αἰηνῦζί ζε. 

 

                        ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Χπρηθῶο ἀηνλνῦληεο, θαὶ θινλνύκελνη βίνπ ηαῖο πεξηζηάζεζη, 

Θεόδσξε, ηὴλ ζθέπελ, ηῶλ ζείσλ πξεζβεηῶλ ζνπ, 
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ἐθ βαζέσλ αἰηνύκεζα, ὅπσο εἰο θξέαξ βαζὺ, 

κὴ πέζσκελ θαθίαο. 

 

Ὑπεξήθαλνλ ὄθηλ, ηῷ ζεπηῷ καξηπξίῳ θαηεηαπείλσζαο, 

Θεόδσξε, δηδάμαο, πῶο δεῖ ἐλ ηαπεηλώζεη, 

πνιηηεύεζζαη ἅπαληαο, ηνὺο ρξηζησλύκνπο θαιῶο, 

Φξηζηὸλ ἐθκηκνπκέλνπο. 

 

Φιαῖλαλ ἔβαςαο κάξηπο, ηῆο ζηξαηείαο ηνῖο αἵκαζη ηῶλ ἀγώλσλ 

ζνπ, θαὶ λῦλ ἐλ Βαζηιείᾳ, 

Κπξίνπ ὢλ κὴ παύζῃ, κλεκνλεύεηλ, Θεόδσξε, 

ηνὺο καξηπξνῦληαο ἀεί, θαιῶο ηῇ ζπλεηδήζεη. 

  

                                  Θενηνθίνλ 

Ὡο Σσηῆξα ηεθνῦζα, ζσηεξίαο ηὴλ πύιελ ἡκῖλ ὑπάλνημνλ, 

εὐραῖο ζνπ, Θενηόθε, κεηάλνηαλ δηδνῦζα, ἀδεῶο ἁκαξηάλνπζη, θαὶ 

κὴ ηὸ πῦξ ηὸ θξηθηόλ, ἐθεῖλν δεηιηῶζη. 

 

                        ᾨδὴ ε΄. Σὸλ βαζηιέα. 

Ννῦλ θαηαζηήζαο, λαὸλ ζεπηὸλ ηνῦ Κπξίνπ, δηὰ κλήκεο Αὐηνῦ 

ἀδηαιείπηνπ, ηαύηελ ζὲ ηηκῶζη, Θεόδσξε, παξάζρνπ. 

 

Γξόκνλ ηειέζαο, καξηπξηθῶο ἐλ Κπξίῳ, ηνὺο ζὴλ κλήκελ, Θεόδσξε, 

ηηκῶληαο, ἐλ ηαῖο ἀζζελείαηο, ἐλίζρπε ὑςόζελ. 

 

Δὐινγεκέλνη, νἱ πξνβάιινληεο πξέζβπλ, ζέ, Θεόδσξε, ἐλ δεηλνῖο 

ηνῦ βίνπ, ὅηη ηνύησλ ιύζηλ, ιακβάλνκελ ηαρέσο. 

 

                                 Θενηνθίνλ 

Ἡ ὑπεξιόγσο, ηὸλ Γεζπόηελ ηεθνῦζα, Θενηόθε, ἱθέηεπε ἀπαύζησο, 

ζὺλ ηῷ Θενδώξῳ, ὑπὲξ πηζηῶλ ἁπάλησλ. 
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                       ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Σπλὼλ ηῷ Σηεθνδόηῃ, ἐλ ηῷ Παξαδείζῳ ὑπὲξ ἡκῶλ κὴ ἐιιείπῃο, 

Θεόδσξε, θαζηθεηεύεηλ ἀπαύζησο, ηῶλ γεξαηξόλησλ ζε. 

 

Ἐλ ὥξαηο ηῆο ἀλάγθεο πξόζδξακε ζπληξέρσλ, ηνῖο αἰηνπκέλνηο ζε, 

κάξηπο Θεόδσξε, θαὶ ιύζηλ δὸο πξνβιεκάησλ, ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο. 

 

Ἱιέσζαη εὐραῖο ζνπ, ηὸλ Γηθαηνθξίηελ, ὅπσο ἐλ ὥξᾳ ηῆο δίθεο, 

Θεόδσξε, θαηὰ ηὸ ἔιενο θξίλῃ, ἡκᾶο ηνὺο πηαίνληαο. 

 

Σηξαηείαο νὐξαλίνπ, γέγνλαο ζηξαηάξρεο, ὑπεξθπέζη βαζάλνηο, 

Θεόδσξε, θαὶ ἀθαηαίζρπληνο πξέζβπο, ηῶλ πξνζπηπηόλησλ ζνη. 

 

                          Θενηνθίνλ 

Ἁγλὴ Παξζελνκῆηνξ, ζὺλ ηῷ Θενδώξῳ, 

πξὸο ηὸλ Γεζπόηελ ηὰο ρεῖξαο ἐθηείλαηε, ἵλα ηὸλ πινῦηνλ παξάζρῃ, 

ἡκῖλ ηῆο ράξηηνο. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…  

 

Ἄλζνο ἐθ Φαιδείαο θπὲλ ηεξπλόλ, ἄζινηο καξηπξίνπ, εὐσδίαζε 

λνεηῶο, ηνὺο πηζηνὺο ἐλ Ἄηξᾳ, Θεόδσξνο ὁ ζεῖνο, ππξὶ ηαθεὶο ηὰο 

ζάξθαο,Φξηζηνῦ ηῷ ἔξσηη. 

 

Τνὺο ἀζπαδνκέλνπο ζνπ, ἀζιεηά, ηὴλ ἁγίαλ θάξαλ, θαὶ εἰθόλα ζνπ 

εὐιαβῶο, θαὶ ηὴλ ζείαλ κλήκελ, 

ηεινῦληαο ἐηεζίσο, πεξίζῳδε πξεζβείαηο, κάθαξ Θεόδσξε. 

 

Γῶξνλ ἐραξίζζεο παξὰ Θενῦ, ηνῖο πξνζεξρνκέλνηο εὐιαβείᾳ ηῷ ζῷ 

λαῷ, θαὶ ηῶλ αἰηεκάησλ, ἐθπιήξσζηλ παξέρεηο θηιαδειθίαο πιήξεο, 

κάξηπο Θεόδσξε. 
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Φαίξνηο ηῶλ Πνληίσλ γόλνο ιακπξόο, θαὶ Φξηζηνκαξηύξσλ, θαηὰ 

πάληα ἐθκηκεηήο, Βξύζεσλ δὲ Πέληε, πξνζηάηεο ἐλ Κπξίῳ, 

Θεόδσξε ηξηζκάθαξ, δηὸ ηηκῶκέλ ζε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί.. 

 

Τξηζάγηνλ. Ὅηη ζνῦ ἐζηηλ θιπ 

.ὡο ζύλεζεο.ηα ηξνπάξηα ειέεζνλ εκαο·· 

 

Δἰο δὲ ηὴλ ἀπόιπζηλ ςάιινκελ ηὸ παξὸλ πξνζόκνηνλ. 

 

                        Ἦρνο β.΄ Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζε. 

 

Λῦε γαπξηάκαηα ἐρζξνῦ, ηνῦ ἀξρῆζελ ἀλζξσπνθηόλνπ,κάξηπο 

Θεόδσξε, θαὶ ηῶλ γεξαηξόλησλ ζε πξνζηάηεο θάλεζη· ἀζζελείαο 

ἰάηξεπε, ςπρῶλ θαὶ ζσκάησλ, ηὴλ εἰξήλελ πάξερε, ἐλ ηαῖο νἰθίαηο 

πηζηῶλ. Πάληαο δὲ ἀμίσζνλ ζηῆλαη, κεηὰ ζνῦ ἐλ ηῷ Παξαδείζῳ, θαὶ 

ρνξῶλ Ἁγίσλ, ζενδόμαζηε. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη..  Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ… 

 

Γη’ εὐρῶλ…. 


