
ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΚΕΠΗΝ 

ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

(Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου) 

Εύλογησαντοξ του 'Ιερέως, τό Κύριε είσάκουσον, 

μεθ ' δ τό Θεός Κύριος και τα έξης: 

"Ηχο.; δ'. Ό ύψωθείξ εν τφ Σταυρώ. 

Τ ούι; καταφεύγοντας Τ1] ΣκέΠ1] τή θεία, Θεοχαρίτωτε άγνή 
Θεοτόκε , από παντοίων λύτρωσαι κακώσεων, χάριν δε και 

έλεοτ, και είρήνην εν βίφ, δίδου Κόρη άπασι, και πταισμάτων 

την λύσιν, τοίς εύχαρίστωι; μέλπουσιν αεί, τα μεγαλεία τήτ; σήι; 

άγαθότητοξ. 

Δόξα' τό αυτό. Και νυν. 'Όμοιον. 

J ( σπερ ανέπτυξα; τό πάλαι Παρθένε, εν ναώ τών Βλαχερνών 
ω την σήν Σκέπην, και του; εκεί πιστούς περιεσκέπασας, 
οϋτω και νυν άπλωσον ταύτην άνωθεν Κόρη, μητρική χρηστό

τητι, τήτ; παρούσης Μονή; σου, και έπηρείαξ πάσης δυσμενοϋξ, 

σκέπασον ταύτην, θερμώξ σοι έλπίζουσαν, 

43 

KOINO DELL 2017
Typewriter

KOINO DELL 2017
Typewriter

KOINO DELL 2017
Typewriter

KOINO DELL 2017
Typewriter

KOINO DELL 2017
Typewriter

KOINO DELL 2017
Pencil

KOINO DELL 2017
Textbox
195



,

Ό Ν' Ψαλμός και ό Κανών ου ή άκροστιχίς 

Σκέπη πιστων συ εΙ cJ Παρθένε. Γερασίμου. 

Ώδη α'. ~Hχoς πλ. δ'. Ύγραν διοδεύσας. 

Cκεπάζουσα ώφθης περιφανώξ , 'Αγνή τόν λαόν σου, εν τφ 
οϊκφ τών Βλαχερνών, οϋτω και νυν σκέπασαν Παρθένε, 

του; έκζητοϋνταξ την άμαχον Σκέπην σου. 

ι ν δ ύ ν ω ν και νόσων και συμφορών, και πάσης άνάγκηξ καιΚ μανίας του δυσμενοϋξ, άτρώτουξ διάσωζε Παρθένε, τού; τυ 

άγία σου Σκέπη προστρέχονταξ. 

ε φάπλωσον άνωθεν νοερώξ, ταύτης τής Μονής σου, την σήν 
Σκέπην την κρ.ιταιάν, και σκέπε αύτήν εκ πάσης βλάβης, 

και τών βελών του δολίου άλάστοροξ. 

Π η γ ά ζ ε ι ή Σκέπη σου ή σεπτή, χαράν, εύφροσύνη ν, και ύγεί

αν και φωτισμόν, 'Αγνή Θεοτόκε τφ λαώ σου, διό πρό ; 

ταύτην άε! καταφεύγομεν, 

'Ωδή γ'. Ούρανίαξ άψίδος. 

Η άγία σου Σκέπη, και φωταυγήξ "Άχραντε, οία φωτοφόρος
 
νεφέλη καλύπτει πάντοτε, τούι; σε δοξάζοντας, όθεν μη 

παύση Παρθένε, ταύτη ν άναπτύσσουσα, έπί τού; δούλους σου. 

Π εριβόλαιον θεϊον και άρραγέξ στήριγμα, ή σωτηριώδης
 
σου Σκέπη, Παρθένε γένοιτο, ταύτη τΌ ποίμνη σου, εν 

άσφαλεία τηρούσα, ταύτην και σεμνότητι, ηθών άσκήσεωξ. 

δού πάντεξ Παρθένε, πίστει θερμή σπεύδομεν, οίά περ νοσΙ σία τΌ Σκέπη τυ των πτερύγων σου, σκέπε ούν 'Άχραντε, 

επιβουλή; μανιώδους, του δολίου δράκοντος, ήμάτ; εκάστοτε. 

Cκέπη πάμφωτε κόσμου, και συμπαθήξ εφορος, σκέπε Θεο
τόκε Παρθένε τυ συ χρηστότητι, τού; άφορώνται; πιστώς, 

πρόι; τήν άγίαν σου Σκέπην, και ζητούνται; πάντοτε, ταύτης την 

δύναμιν. 
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~ ιάσωσον τΏ παναγία σου Σκέπη Θεογεννήτορ, τούι; έν πί
1.\ στει ταύτη άεί καταφεύγοντας,άπό παντοίων κινδύνων και 
νοσημάτων. 

ε 
πίβλεψον έν εύμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε, έπ] την έμήν 
χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ϊασαι τή; ψυχή; μου 

τό άλγοτ. 

Αίτησις και τό κάθισμα. 

"Ηχοξ β'. Πρεσβεία θερμή και τείχος. 

Η σκέπη ή σή, Παρθένε Παναμώμητε, έκλάμπει άεί, ώς 
ήλιοι; τοίς πέρασι, και δαιμόνων φάσματα, και παντοία του 

σκότους συμπτώματα άπελαύνει όξέωι; Άγνή, και πάσι παρέχει 

φώτ; ουράνιον. 

Ώδη δ'. Είσακηκοα Κύριε. 

Τ ij σΏ ΣκέΠΊ] Πανάχραντε,πάσης έπηρείας άπολυτρούμεθα, 
δια τουτο μεγαλύνομεν, την κηδεμονίανταύτης Πάναγνε. 

J ( ς την πόλιν πριν έσκεπετ, την του Κωνσταντίνου, τΏ θεία 
ω ΣκέΠΊ] σου, οϋτω σκέπε ήμά; Δέσποινα, τό μικρόν σου 
ποίμνιον, δεόμεθα. 

Ν έμει χάριν και ϊασιν, ψυχών και σωμάτων ή θεία Σκέπη 

σου, Θεοτόκε Άειπάρθενε, δια τοϋτο ταύτη άεί σπεύδομεν. 

C κεπασθήσομαι πτέρυξι, της σή; προστασίας ό καταφεύγων 

σοι, Θεοτόκε Άειπάρθενε, ή καταφυγή και σωτηρία μου. 

'Ωδή ε'. Φώτισον ήμάζ. 

Υ περθεν Άγνή, τήτ; Μονήξ σου ταύτης άπ λωσον, την σήν 
Σκέπην μυστικώτ; την φωταυγή, τή; τΏ κλ ήσει καυχωμένης 

ταύτης Δέσποινα. 

ε Ιδέ σε ποτέ, ό Ά νδρέας ό πανόσιος, περισκέπουσαν λαόν 

τόν ευσεβή, και έξέστη Θεοτόκε, τφ θεάματι. 
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Ι
 αμα Άγνή, ώσπερ δρόσον άε ρμώνειον, άποστάζει ή ση
 
Σκέπη ή σεπτή, και σβεννύει των παθών ήμών τούς άνθρα

κας. 

Ι (σπερ συμπαθής, συμπαθώξ ταύτη 11] Μάνδρα σου, καυχω
ω μένη τΏ συ ΣκέΠΏ τυ λαμπρή, δίδου Κόρη οικτιρμών σου 
τα δωρήματα. 

'Ωδή ι; '. την δέησιν έκχεώ. 

Π λουσίω άστραπτομένην φωτί σε, ό μακάριος κατεϊδεν 'Α ν

δρέας, σκέπουσαν Κόρη τού; σε άνυμνοϋνταξ, άλλά και 

νυν τή; σή; Σκέπης 11] χάριτι, περι λαβοϋ πάντας ήμάτ, ώς αν 

πάσης ρυσθώμεν κακώσεως. 

α στράπτει ή φωτοφόρος σου Σκέπη, τα; πολλά; ευεργεσία;
 
σου Κόρη, και καταυγάζει ήμών τά; καρδίαξ, τυ φωταυγεϊ 

ενεργεία τή; χάριτος, και διαλύει όλικώξ, των παθών την 

ζοφώδη έπήρειαν. 

Ρ υσθήναι της του έχθροϋ δυναστείας, και βαδίζειν την όδόν 
την ευθείαν, των εντολών του Θεοϋ άπροσκόπτωξ, ϊνα ζωή; 

εις την πόλιν είσέλθωμεν ένίσχυσον ήμά; Άγνή, τούι; προσ

τρέχοντας πίστει τυ Σκέπη σου. 

θ εψ μεν εύαρεστεϊν εύσχημόνωξ, του έχθροϋ δε τάτ; παγίδα; 
συντρίβειν ταύτη ν ένίσχυσον Κόρη την ποίμνην, την 

τιμωμένην τυ κλήσει τή; Σκέπης σου, και άφορώσαν άλικως, 

πρός την ταύτης άηττητον δύναμιν. 

'\. ιάσωσον τυ παναγία σου Σκέπη Θεογεννήτορ, τού; εν πί
L.\ στ ει ταύτη αεί καταφεύγονταξ,από παντοίων κινδύνων και 
νοσημάτων. 

';:Ι χραντε ή δια λόγου τόν Λόγον άνερμηνεύτωξ,έπ ' εσχάτων
'i των ήμερων, τεκοϋσα δυσώπησον, ώς εχουσα μητρικήν 
παρρησίαν. 
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Αίτησις και το Κοντάκιον.
 

"Ηχοξ β'. Τοίς των αίμάτων σου.
 

(J ς εν Βλαχέρναις άϋλωξ άνέπτυξαξ, την φωταυγή και σωτή
ριον Σκέπην σου, οϋτω και νυν ταύτην άπλωσον 'Άχραντε, 

και περισκέπασον ταύτην την ποίμνην σου, αύτή; γάρ ύπάρχεις 

το στήριγμα. 

Προκείμενον. 

Μνησθήσομαι του όνόματός σου εν πάση γενεά και γενεά. 

Στίχ. "Ακαυσο« θύγατερ και (δε ... 

Ευαγγέλιον κατά Λουκάν, 

'Εν ταίς ήμέραις έκείναιξ, άναστάσα Μαριάμ, έπορεύθη εις 

την όρεινήν μετά σπουδήξ, εί; πόλιν 'Ιούδα, και είσήλθεν εις τον 

οίκον Ζαχαρίου και ήσπάσατο την 'Ελισάβετ. Και εγένετο ώς 

ήκουσεν ή 'Ελισάβετ τον άσπασμόν τή; Μαρίας, έσκίρτησε το 

βρέφος εν τΏ κοιλία αύτήξ. Και έπλήσθη Πνεύματος Άγίου ή 

'Ελισάβετ, και άνεφώνησε φωνή μεγάλη, και ε ίπεν. Ευλογημένη 

συ εν γυναιξί και εύλογημένοτ; ό καρπόξ τή; κοιλίας σου. Και 

πόθεν μοι τούτο, ϊνα ελθΊJ ή μήτη Ρ του Κυρίου μου πρός με; 'Ιδού 

γάρ, ώς εγένετο ή φωνή σου πρότ; τα ώτά μου, έσκίρτησε το 

βρέφος εν άγαλλιάσει εν τΏ κοιλία μου. Και μακαρία ή 

πιστεύσασα, ότι έσται τελείωσις τοϊξ λελαλημένοις αύτή παρά 

Κυρίου. Και είπε Μαριάμ. Μεγαλύνει ή ψυχή μου τον Κύριον, 

και ήγαλλίασε το πνεϋμά μου έπ] τφ Θεώ τφ σωτήρί μου, δτι 

έπέβλεψεν έπ! την ταπείνωσιν τή; δούλης αύτοϋ, Ιδού γαρ από 

του νυν μακαριοϋσί με πάσαι αί γενεαί. 'Ότι έποίησέ μοι 

μεγαλεία ό δυνατός, και άγιον το όνομα αύτοϋ. 'Έμεινε δε 

Μαριάμ συν αύτή ώσεί μήνα; τρείς και ύπέστρεψεν εις τον 

οίκον αύτήξ. 

Δόξα. Ταίς τή; Παναχράντου . 
Και νυν. Ταϊξ της Θεοτόκου . 

Προσόμοιον. "Ηχοξ πλ. β'. 'Όλην άποθέμενοι. 

Στίχ. Έλέησόv με ό Θεο'> κατα το μέγα {λεό,> σου. 
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Ι

'

Cκέπη πανυπέρτιμος, τής Παναγίας Παρθένου, πηγή πάσης 
χάριτος, κόσμου καταφύγιον και διάσωσμα: θησαυρέ 

άυλε, δωρεών άύλων, σωστική σου κραταιότητι, σκέπε και 

φύλαττε, πάσης χαλεπής περιστάσεως, και συνοχής και θλί

ψεως, και εκ τών σκανδάλων τού όφεωξ, τούξ πίστει τελεία, 

προσφεύγοντας τΌ χάριτι τΌ σή, και εύλαβώι; μεγαλύνοντας, τα 

πολλά σου θαύματα. 

'Ωδή ζ'. Οί εκ τής 'Ιουδαίας. 

C*- πιστάσα Παρθένε, νοητώς τόν λαόν σου πάλαι διέσκεπες, 
~ και νυν έπιφανεϊσα, σοίς δούλοις άορατωξ τϋ σϋ Σκέπη 
πυργήρωσον, την ευαγή σου Μονήν, ώς βρύσις του έλέουξ. 

Ν ο σ η μ ά τ ω ν παντοίων, και όλεθρίων ήμάι; άπάλλαξον, Παρ
θένε Θεοτόκε, τούξ πίστει προσιόντας, τής σή; Σκέπης τΌ 

χάριτι, και άνυμνοϋνταξ αύτήξ , τα μεγαλεία Κόρη. 

C*- ν Βλαχέρναις μεν πάλαι, τό σε πτόν μαφόριον Κόρη η
~ πλωσας. 'Ημίν δε τοϋτο Κόρη, άπλωσον άοράτως, ώς 
νεφέλην πολύφωτον, και όμβρισον δι' αυτού, χαράν ήμϊν την 

θείαν. 

r εωργεϊν τιμών Κόρη, τω; καρδίας νοήματα τα σωτήρια, και 
βίον διανύειν, έναρετον εν πάσι, καταξίωσον 'Άχραντε, 

ώς αν τής άνω ζωής, τύχω μεν μετά τέλος. 

'Ωδή η', Τον Βασιλέα. 

~ ν τϋ σή ΣκέΠ1] καταπατοϋμεν Παρθένε, άπαν σκάνδαλον 
~ εχθρού τού βροτοκτόνου, και τής σωτηρίας, καρπούμεθα 
την χάριν. 

Ρ ώσιν παρέχει, ή παναγία σου Σκέπη, και κραταίωσιν κατά 
παθών ποικίλων, Όθεν γηθοσύνως, ύμνοϋμέν σε Παρθένε. 

~ γνη Παρθένε, ή κραταιά κόσμου Σκέπη, φρούρει και σώζε
"i πάσης βλάβης, του; ύπερυψοϋνταξ, την σήν μεγαλωσύνην. 
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Cκέπασον Κόρη, ταύτην την θείαν Μονήν σου, την τιμώσάν 
σου την Σκέπην έξαιρέτως, και στηριζομένην, ταύτης τij 

5ι ναστεία. 

Ώδη θ'. Κυρίως Θεοτόκον. 

σχυν άεί βραβεύει, ή σεπτή σου Σκέπη, τοίς προσιοϋσι τijΙ ταύτης χρηστότητι, και μεγαλύνουσι Κόρη τα μεγαλεία 

U η παύση ~ρoνoo?σα, ~όρη και φΡO,υρ~υσα, κ.?ι περ~σK~
111 πουσα ταυτην την ποιμνην σου, την ανυμνουσαν απαυ
στω ; την θείαν Σκέπην σου. 

Ο λ ό φ ω τ ε καθέδρα, του Παμβασιλέως, εύλογη μένη Παρθένε 
Πανάμωμε, σκέπε και σώζε άπαύστωξ τούι; σε δοξάζοντας. 

Υ ψόθεν μη έλλε ίπηξ, σκέπουσα Παρθένε, τij κραταιά προ
στασία της Σκέπης σου, τούτ; άδιστάκτφ καρδία σε μεγαλύ

νονταξ. 

Τό 'Άξιόν έστι και τα Μεγαλυνάρια. 

Cκέπη της Παρθένου φωτολαμπής, πιστών σωτηρία και άπί
στων ή συντριβή, σκέπε πάσης βλάβης, ήμά; τουτ; σε 

ύμνοϋνταξ, και άπεκδεχομένου; την σήν βοήθειαν. 

1 (φθης Θεοτόκε ύπερφυώξ, έν τφ Βυζαντίω περισκέπουσα 
ω τού; πιστούς, έν τij αναπτύξει, του θείου σου κρηδέμνου, 
διό την πρός ήμα; σου ύμνοϋμεν πρόνοιαν. 

Χ 
α ί ρ ω ν έθεάσατο μυστικώξ, ό έν ναώ σου Κόρη τφ άγίω 
τών Βλαχερνών ό σεπτός 'Ανδρέας, σε σκέπουσαν άύλωτ, 

τοίς παννυχίοις ϋμνοις σε μεγαλύνοντας. 

J (σπε~ πάλαι ,ηπλωσ~ς νoε~ώς, αχρά~τoις ,χερσί σ~υ, σ~,ν 
ω μαφοριον το σεπτον, σκεπουσα τους παντας, ουτως α

πλωσον τοϋτο, και σκέπε Θεοτόκε, ήμά; δεόμεθα. 
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.-----------
Ρ ρύει ή ση Σκέπη ή θαυμαστή, δρόσον εύφροσύνηξ , και πα
D ράκλησιν εν δεινοϊξ, και παθών σβεννύει, την φλόγα 
Θεοτόκε, και νέμει τοίς αίτοϋσι , χάριν και έλεοτ, 

Cκέπε από πάσης έπ ιβουλ ης, Σκέπη φωτοφόρε, τή ; Παρθέ
νου τε και Άγνης, ταύτην την Μονήν σου, άε] στηριζομέ

νην, τϋ χάριτι τϋ θεία, της προστασία; σου. 

Π άσαι τών Άγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, ,Απο
στόλων ή δωδεκάς, οί 'Άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, 

ποιήσατε πρεσβείαν είς τό σωθήναι ήμας. 

Τό Τρισάγιον, τα συνήθη τροπάρια, έκτενήξ και άπόλυσιξ, 

μεθ ' ην ψάλλομεν τό έξης: 

Cκέπε από πάσης προσβολήξ , τϋ σή κραταιά Κόρη ΣκέΠ1], 
τού; καταφεύγονταξ, καθ' εκάστην Δέσποινα τϋ άντιλ ήψει 

αύτήξ, και τό μέγα σου όνομα, καθ' ώραν φωνοϋσι , Δέσποινα 

βοήθησον, τϋ θεία Σκέπη σου, πάσι τοίς πικρώς θλιβομένοις, 

πάντας συνοχήξ κατωδύνου, και παντοίων πόνων άπαλλάττου

σα. 

1. έσποινα πρόσδεξαι τα; δεήσεις των δούλων σου και λύ
L.\ τρωσαι ήμά; από πάσης ανάγκη; και θλίψεως. 

Τ ην πάσαν ελπίδα μου εί; Σε άνατίθημι, Μήτερ του Θεοϋ, 
φύλαξον ήμώ; ύπό την Σκέπην σου. 

Δίστιχον 

Σκέπη ή φωτόμορφος της Θεοτόκου 

Σκέπε Γεράσιμον τόν σοι προσιόντα. 

ΟΙ 

Τ 

1 (σ::ερ \[1_' 

ω τ οκε :α-: 
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, '\ - 
:-:ισ:ει _ε (\~'.:α 

~ \'(:)tJε\~-: 
ι.t τα ; I.0~'ει 

._-\νδρέα; ή',' αϊ 

ανα βοωμεν 

Χαίρε δι' 

Χαίρε 

Χαίρε μ: σ 

Χαϊ ρε 

Χαϊ ρε ~I\:E 

Χαί ρε 

Χαίρε δ:ι 

ΛαI~'ε 

ΧαΙρε συ 

Xαί~~ε 

Χαίρε δι 

Χαίρε 

Χαίρε ΣJo.:Ε 
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