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3 Οθησβξίνπ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΑΓΙΟΤ 

ΓΙΟΝΤΙΟΤ ΑΔΡΟΠΑΓΙΣΟΤ 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο  ὁ ξκβ΄(142) Φαικόο θαί  ηό Θεόο Κύξηνο 

κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Σξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ 

ηῷ ηαπξῷ. 

Σόλ Ἱεξάξρελ Ἀζελῶλ θαί πξνζηάηελ, Δηθαηνζύλεο Δηνλύζηνλ 

ζεῖνλ, ζπκθώλσο εὐθεκήζσκελ πηζηνί δηθαζηῶλ, θξάδνληεο·  βνήζεζνλ, 

ἐθηειεῖλ ἡκῶλ ἔξγνλ, δη’ εὐρῶλ ζνπ Ἅγηε, ὁ Ἀξείῳ ηῷ Πάγῳ, δηαθνλήζαο 

δίθαηνλ θαιῶο, θαί λνπλερῶο, ὦ ἰζάγγειε ἄλζξσπε! 

Γόμα. Σό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε, Θενηόθε.. 

 

Ὁ  Ν΄ (50) Φαικόο. 

Δἶηα ὁ Καλώλ. 

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Παξάζρνπ βνήζεηαλ δηθαζηαῖο, ζεόιεπηε Πάηεξ, ἐλ ηῷ ἔξγῳ ηῷ 

ἱεξῷ, θαί θώηηζνλ πάλησλ δηαλνίαο, ἵλα δηθαίαλ ηήλ θξίζηλ ἐθθέξσζηλ. 

 

Ὑπόδεημνλ ιύζεηο εἰξεληθάο, ηνῖο ἐλ δίθαηο νὖζη, Δηνλύζηε 

ζαπκαζηέ,  θαί εὔξπλνλ λόαο δηθαδόλησλ, ὥζηε ἀεί ἀιεζείαο ἐθίεζζαη. 

 

Λεηηνύξγεκα ἔρνπζηλ ἱεξόλ, ηῆο Δηθαηνζύλεο, ἐπηθνύξεζνλ 

λνεηῶο, θαί δίδαμνλ ιύζεηο δεηεκάησλ, ηῶλ πξνθππηόλησλ ἐλ δίθαηο 

ἑθάζηνηε. 

Θενηνθίνλ. 

Νεθέιῃ πξνζῆιζέλ νη ὁ ζεπηόο, ἡκῶλ ὁ πξνζηάηεο, Δηνλύζηνο 

Μαξηάκ, θαί θαηεμηώζε ε θεδεῦζαη, ζύλ Ἀπνζηόινηο ὑκλῶλ ηό όλ 

ζθήλσκα. 
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ᾨδή γ΄.  Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

λ Ἀξείνπ ηνῦ Πάγνπ, ηῷ θνβεξῷ βήκαηη, ἔθξηλαο δηθαίαλ ηήλ 

θξίζηλ, ἀπξνζσπόιεπηνλ· δηό βνῶκελ νθέ, δηά ζπληόλσλ εὐρῶλ ζνπ, 

ἐπηγλῶλαη πξόζσπνλ, πάληαο ἀπόηξεςνλ. 

 

Ἀζελῶλ πνιηνῦρνο, θαί πξεζβεπηήο ἕηνηκνο, θαί ηῶλ δηθαζηῶλ ὁ 

πξνζηάηεο, γέγνληαο πάκθσηε· ὅζελ βνήζεη ἡκῖλ, εὐζπθξηζίᾳ δηθάδεηλ, 

ἰζρπξόλ θαί πέλεηα, δίρα πξνθξίκαηνο. 

 

 ἑζκόο δηθαδόλησλ, ζέ πξνζθσλεῖ Πξόεδξνλ, θαί ηήλ ἀξσγήλ 

ζνπ αἰηεῖηαη, ὦ Δηνλύζηε, ὅπσο ζνθίᾳ Θενῦ, δηθαηνζύλελ δηδνῖελ, 

νἰθηηξκνύο
1[2]

 πνηνύκελνη, πάζῃ ἁπιόηεηη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Θενηόθε Παξζέλε, πξόο έ ηαρύ ἔδξακε, πνζῶλ πξνζθπλῆζαη νύο 

πόδαο, ὁ Δηνλύζηνο, ζσκαηηθῶο δέ ἐιζώλ, ἐλ ηῇ Ἁγίᾳ ηῇ πόιεη, θάιινο 

όλ ηό  ἄξξεηνλ, θξίηησλ ἐζαύκαζελ. 

 

Πξνθύιαμνλ, ἀπό ζθαικάησλ ηά ηέθλα ζνπ Θενθόξε, ὅηη πάληεο 

νἱ δηθαζηαί πξόο ζέ θαηαθεύγνπζη, δεηνῦληεο ηήλ ράξηλ θαί θσηηζκόλ 

ζνπ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Σό βῆκα Ἀξείνπ ηνῦ Πάγνπ ὡο θαηέιηπεο, εἰο βῆκα Νανῦ 

πξνζῆιζεο Ἱεξώηαηε, θξηηῶλ δέ ηήλ ηήβελλνλ, ἱεξνῖο ἀκθίνηο 
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ἀληήιιαμαο, θαί ιεηηνπξγόο ηνῦ Ὑςίζηνπ γεγνλώο, ιαόλ  Ἀζελαίσλ 

θαζσδήγεζαο. 

ᾨδή δ΄.  Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Δηνλύζηε ἄξηζηε, δῶξα κή ιακβάλεηλ ἡκᾶο λνπζέηεζνλ· πῦξ γάξ 

θαύζεη ηά νἰθήκαηα, ηῶλ δσξνδεθηῶλ θξάδεη ὁ Δίθαηνο.
2[3]

 

 

Ὅο ἄλ δῶξα δερόκελνο, ηήλ ςπρήλ ἀζώνπ παηάζζῃ Ἅγηε, ἐζαεί 

ἐπηθαηάξαηνο, ἔζηαη ὡο ζαθῶο ἐλ Νόκῳ
3[4]

  γέγξαπηαη. 

 

Αὐγαζζείο Θείᾳ Υάξηηη, ηάο ηῶλ δηθαδόλησλ ςπράο θαηαύγαζνλ, 

ηῶλ ὑκλνύλησλ ζε ἐλ ᾄζκαζη, θαί ἐμαηηνπκέλσλ ζήλ ἀληίιεςηλ. 

Θενηνθίνλ. 

Δηθαζηῶλ δηαθόλεκα, Δέζπνηλα εὐιόγεζνλ πξόο εὐόδσζηλ· 

παῤῥεζίαλ γάξ ύ θέθηεζαη, Θενῦ ζξόλνο νὖζα ἐπνπξάληνο. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Δώξεζνλ ἡκῖλ, θαί ηνῖο νἴθνηο ηῶλ ηηκώλησλ ζε, ηήλ ὑγείαλ θαί 

παζῶλ ἀπαιιαγήλ, Δηνλύζηε ηνῦ Παύινπ ηό ἁιίεπκα. 

Ἔρεη δηθαζηῶλ, ἡ ὁκήγπξίο ζε θύιαθα, πεξηηείρηζκά ηε νἴθσλ 

ἀζθαιέο· ὅζελ θξνύξεζνλ θαί δίσμνλ ηόλ θίλδπλνλ. 

 

Ἴαζαη ηαρύ, ἀζζελνῦληα θαί ηξπρόκελνλ, δηθαζηήλ θαί δηθεγόξνλ 

Ἱεξέ, ὡο θαί πάληα ζπλεξγνῦληα εἰο ηό δίθαηνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Ἔκπλεπζνλ ἡκῶλ, ηαῖο ςπραῖο πλεῦκα θηιάδειθνλ, πξνζελεῖο ὁ 

εἷο ηῷ ἄιιῳ ἐλ Υξηζηῷ, ἵλα ὦκελ  ἀιεζῶο Θενγελλήηξηα. 

                                                 

2[3] ᾿Ιώβ, 15.34. 

3[4] Δεπηεξ. 27, 25. 
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ᾨδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἀμίσζνλ, δηθαζηάο καθάξηε, ξζνδόμσλ θθιεζίαλ ζηεξίδεηλ, ὅηη 

Σξηάδη Ἁγίᾳ ηό Γέλνο, ἐλ ηνῖο αἰῶζη ἀιώβεηνλ ἵζηαηαη· δηό ηό ύληαγκα 

ἡκῶλ, ἐλ ὀλόκαηη Σαύηεο ἐςήθηζηαη. 

 

Εὐιάβεηαλ, εἰο παηξῷα δόγκαηα, Ἱεξᾶο ηε Παξαδόζεσο ὅξνπο, θαί 

πξνζεπρῆο ηόλ ζεάξεζηνλ πόζνλ, ἡκῖλ ἐκθύηεπζνλ Πάηεξ δεόκεζα, 

ζηεῤῥάλ δέ πίζηηλ εἰο Υξηζηόλ, καξηπξίῳ ζνπ πάληαο ἐθδίδαμνλ. 

 

Αἱξέζεσλ ηνύο πινθάκνπο κάθξπλνλ, ἀθ’ ἡκῶλ ἐμαηηνπκέλσλ ζήλ 

ράξηλ, θαί ἐπεξείαο θαθνῦ θαί καγείαο, πάληα πξνθύιαμνλ ηάρνο ηά 

ηέθλα ζνπ, ὡο παῤῥεζίαλ πξόο Θεόλ, θεθηεκέλνο δηά ηῆο ἀζιήζεσο. 

Θενηνθίνλ. 

ζθόηηζηαη νὐξαλόο θαί ἥιηνο, θαί ἐξξίγεζελ ἡ γῆ ηῇ ηαπξώζεη, 

ηνῦ νῦ Τἱνῦ θαί Θενῦ κνπ Παξζέλε· θαί ἐλ Αἰγύπηῳ θσλεῖ Δηνλύζηνο, 

"Θεόο λῦλ πάζρεη ἤ ηό πᾶλ, ἀδειθνί κνπ ἀπόιιπηαη ζήκεξνλ".  

Πξνθύιαμνλ, ἀπό ζθαικάησλ ηά ηέθλα ζνπ Θενθόξε, ὅηη πάληεο 

νἱ δηθαζηαί πξόο ζέ θαηαθεύγνπζη, δεηνῦληεο ηήλ ράξηλ θαί θσηηζκόλ 

ζνπ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Ὡο πξνζηάηελ ηῆο Δηθαηνζύλεο ζνθώηαηνλ, θαί θαιιώπηζκα ηῶλ  

δηθαζηῶλ πνιπηίκεηνλ, ζέ θεθηήκεζα Δηνλύζηνλ ηόλ ζαπκαζηόλ· δηό 

πξόθζαζνλ ὡο ἀξσγόο, εἰο ηήλ ἐλίζρπζηλ ἡκῶλ, ηῶλ δεόλησο θαινύλησλ 
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ζε. Φώηηζνλ ηά ζά ηέθλα, ἐμάγεηλ δηθαίαο θξίζεηο, θαί εἰξελεύεηλ 

ινγηζκόλ ἀληηδίθσλ, Δηνλύζηε. 

Πξνθείκελνλ. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ Κύριε ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην καί οἱ 

Ὅζιοί Σοσ ἀγαλλιάζονηαι. 

η. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ Αὐηοῦ. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζ΄1-6). 

πγθαιεζάκελνο δὲ ὁ Ἰεζνύο ηνὺο δώδεθα καζεηὰο αὐηνῦ… 

Δόμα. Σαῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ… 

Καί λῦλ. Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

Πξνζόκνηνλ.  Ἦρνο πι. β΄ Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν με, ὁ 

Θεός..... 

Γόλνο εὐθιεέζηαηνο, θαί ἐγθξαηήο ηῆο ζνθίαο, θαί Πλπθόο ηῷ 

βήκαηη, δηθαζηήο παλάμηνο, ἦζζα Ἅγηε, πιήλ ὡο ἀθήθναο, Παύινπ ηό 

θήξπγκα, βαπηηζζῆλαη πξῶηνο ἔζπεπζαο· ὅζελ θαί γέγνλαο, Πνηκήλ 

θθιεζίαο Ἀζήλεζη, Παξζέλνλ ηε Παλάκσκνλ, ζώκαηη ἰδεῖλ 

θαηεμίσζαη· βίνλ δέ ζθξαγίζαο, ζεπηῶο ηῷ καξηπξίῳ ἐλ ππξᾷ, δηπινῦλ 

ηό ζηέθνο παξέιαβεο, ηνῦ Ἱεξνκάξηπξνο. 

ᾨδή δ΄.  Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σαπεηλνί ηῇ θαξδίᾳ, πξνζελεῖο ηε ηνῖο ηξόπνηο, παληί γελώκεζα, 

δεηθλύνληεο ηῷ θόζκῳ, ἐπηεηθείαο πλεῦκα, ὁ Πξνθήηεο
4[5]

 γάξ θξάδεη ζνη· 

ἐιέεη θαί νἰθηηξκῶ, πνηήζσκελ ηήλ θξίζηλ. 

 

Δηνλύζηε Πάηεξ, δηθαδόλησλ ρνξείᾳ, ζαθέο θαηάζηεζνλ· 

δηάθνλνη
5[6]

 Δεζπόηνπ, εἰζίλ ἐλ ἐμνπζίᾳ, ἀπνλέκνληεο δίθαηνλ. Οὐθ 

ἐμνπζία ἐζηί, εἰ κή ὑπό Κπξίνπ.
6[7]

 

 

                                                 

4[5] Ζαραξ. 7,9. 

5[6] Ρσκ. ηγ, 4. 

6[7] Ρσκ. ηγ, 1-3. 
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Δηαθξίζεσο δῶξνλ, Δηνλύζηε ζεῖε, ἡκῖλ ρνξήγεζνλ, θσηίδσλ ἐλ 

ἑθάζηῃ, ἰδίᾳ πεξηπηώζεη, ηήλ ηνκήλ ηήλ πξνζήθνπζαλ· νἰθνλνκεῖλ γάξ 

ζνθόλ, νὐρί η’ ἀθξαίσο θξίλεηλ. 

Θενηνθίνλ. 

Θενλύκθεπηε Κόξε, Παλαγία Παξζέλε, πηζηῶλ ηό θαύρεκα, 

εὐιόγεζνλ νύο δνύινπο, θαί ἔκπιεζνλ ζνθίαο, ἀξεηῆο θαί ζπλέζεσο, 

Δηνλπζίῳ ζεπηῷ, ὅπσο ὁκνησζῶκελ. 

 

ᾨδή ε΄.  Σόλ Βαζηιέα. 

Ἀνξγεζίαο, ηήλ ἀξεηήλ ἡκῖλ πᾶζη, Δηνλύζηε Πάηεξ παξάζρνπ, ἥλ 

Ἀξείῳ Πάγῳ, ἐδείθλπεο δηθάδσλ. 

 

Μαθξνζπκίαλ, ὑπνκνλήλ ηε ἐλ πᾶζη, ἐπηδείμσκελ ηῇ ἀθξνάζεη, ηῶλ 

πξνζεξρνκέλσλ, ἐλώπηνλ ηῆο ἕδξαο. 

Ἅπαληαο ῥῦζαη, ηῆο ἐκπαζείαο ὦ Πάηεξ, Δηνλύζηε ὡο παξαζηάηεο, 

ηῶλ δηαθνλνύλησλ, ἐλ ηῇ δηθαηνζύλῃ. 

Θενηνθίνλ. 

λ ὁκνλνίᾳ, θαί ἁξκνλίᾳ δηάγεηλ, θαηαμίσζνλ πάληαο Παξζέλε, 

Μῆηεξ ηνῦ Ὑςίζηνπ, ἡ Κεραξηησκέλε. 

 

ᾨδή ζ΄.  Κπξίσο Θενηόθνλ. 

ηεῥέσζνλ ηήλ πίζηηλ, ἡκῶλ ἥλ καξηπξίῳ, ἔδεημαο πᾶζη ιακπξέ 

Δηνλύζηε, πξνζελερζείο ηῷ σηῆξη ὡο ὁινθάξπσκα. 

 

Μηκνύκελνί ζε Πάηεξ, ηόλ ἀλαισζέληα, ἐλ ηῷ ππξί ἑθνπζίσο ηῷ 

Πιάζηῃ ζνπ, δηαθνλεῖλ ηῷ πιεζίνλ ἐθδαπαλώκεζα. 

 

ύ ἔθνξνο ὡξίζζεο, πξνζηάηεο ηε ἁπάζεο, ηῶλ δηθαζηῶλ ηῆο 

ρνξείαο παλάξηζηε· ὅζελ ἡκῶλ ηάο νἰθίαο θαιῶο πξνθύιαμνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Σῷ ιάηξεη ηνῦ Τἱνῦ νπ, Ἀξενπαγίηῃ, Δηνλπζίῳ ζεπηῷ Μῆηεξ 

Πάλαγλε, ηήλ πξνζεπρήλ ἡκῶλ ηαύηελ θαί ύ εὐιόγεζνλ. 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ εξαθείκ, 

ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο Θενηόθνλ έ 

κεγαιύλνκελ. 

Δεῦηε ἡ ὁκήγπξηο δηθαζηῶλ, θαί ηῶλ δηθεγόξσλ, λνκηθῶλ ηε 

ζπλδπαζκόο, ηνῦ Δηνλπζίνπ, ηηκήζσκελ ηήλ κλήκελ, ὡο ὄληνο ηνῦ 

Πξνέδξνπ, ἡκῶλ ζπλάμεσο. 

Υαίξνηο Δηνλύζηε ζαπκαζηέ, Ἀξενπαγίηα, δηθαδόλησλ ὁ ζεζαπξόο· 

ραίξνηο δηαλνίᾳ, ὁ πιαηπλζείο θαί γξάςαο, ζπγγξάκαηα ζπνπδαῖα, ζείαηο 

ἐκπλεύζεζη. 

Ζῆιόλ ζνη ὑπήλαςελ ζετθόλ, θήξπγκα ηνῦ Παύινπ, ἔξσηά ηε πξόο 

ηόλ Υξηζηόλ· ὅζελ καξηπξίνπ, ηήλ θιόγα πξνζεδέρζεο, ὡο δξόζνλ ηῆο 

πξσΐαο, ράξηλ ηνῦ Κηίζαληνο. 

Πξῶηνο Ἀζελαίσλ Ἀξρηεξεύο, πξῶηόο ηε θαί Μάξηπο, γεγνλέλαη 

ἀμησζείο, ὑπέξ ἡκῶλ ἁπάλησλ, πνηνῦ ζήλ ἱθεζίαλ, Θεῷ ζεξκαῖο ιηηαῖο 

ζνπ, ὦ Δηνλύζηε. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη νἱ Πάληεο, κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σό Σξηζάγηνλ  
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Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο γ΄. Θείαο Πίζηεσο. Πνίεκα Ἀπ. 

Βαιιελδξᾶ. 

Υαίξεη ἔρνπζα, Ἀζελῶλ πόιηο, ἀληηιήπηνξα, θαί πνιηνῦρνλ, ηόλ 

πξσηεπίζθνπνλ αὐηῆο Δηνλύζηνλ, Ἀξρηεξέσλ ιακπξόλ ἐγθαιιώπηζκα, 

θαί ηῶλ Μαξηύξσλ ζεκλόλ ἐπηθόζκεκα. Ἀμηάγαζηε Υξηζηόλ ηόλ Θεόλ 

ἱθέηεπε, ηεξεῖλ ἡκᾶο θαί πόιηλ ζνπ ἀπείξαζηνλ. 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. Πνίεκα Ἀπ. Βαιιελδξᾶ. 

Ὅηε δηεθόλεηο λνπλερῶο, ἐλ Ἀξείῳ ηῷ Πάγῳ Δηθαίῳ, ἐλ ηαῖο 

Ἀζήλαηο ζνθέ, Παῦινο ὁ Ἀπόζηνινο, ζαθῶο ἐθήξπμελ, ηνῦ Υξηζηνῦ ηήλ 

Ἀλάζηαζηλ, θαί ηήλ παξνπζίαλ, ἐλ ᾗ κέιιεη θξίλεζζαη ἡ νἰθνπκέλε πνηέ. 

Σόηε ἐθνιιήζεο ηῷ Παύιῳ, ὅηη ζή θαξδία ἐθιέγε, γλώζεζζαη αὐηίθα ηήλ 

ἀιήζεηαλ. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

Δηεπρώλ… 


