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30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΗ 

 

ΔΙ ΣΟΝ ΜΑΡΣΤΡΑ ΑΣΔΡΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΑΓΔΛΦΟΤ ΑΤΣΟΤ 
 

(Γεξαζίκνπ Μνλαρνχ ηνπ Μηθξαγηαλλαλίηνπ.) 

 

 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

 

 

ην Κύξηε εηζάθνπζνλ, κεζ’ ν Σν Θεφο Κχξηνο σο ζπλήζσο θαη ην 

εμήο. 

                   Ήρνο δ . Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

 

Σνπ καξηπξίνπ ηνλ αγψλα ηειέζαο Μάξηπο Αζηέξηε, ιακπξφο 

εδνμάζζεο παξά Υξηζηνχ σο Αζιεηήο αήηηεηνο, φζελ αεί πξέζβεπε 

πάζεο ξχεζζαη βιάβεο θαη παληνίσλ ζιίςεσλ, θαη παζψλ θαη 

θηλδχλσλ, ηνπο εθδεηνχληαο Άγηε πηζηψο, ηεο βνεζείαο ηεο ζεο ηελ 

αληίιεςηλ. 

 

Γόμα. Καη λπλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οπ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηφθε… 

 

Ο Ν' ςαικόο, θαη ν θαλψλ, νπ ε αθξνζηηρίο: Αζηέξηε, ζψδε ζνπο 

νηθέηαο. Γεξαζίκνπ. 

 

Ωδή α . Ήρνο πι. Γ . Τγξάλ δηνδεύζαο. 

 

Αζιήζαο λνκίκσο ππέξ Υξηζηνχ, Αζηέξηε κάξηπο αλνκίαο πάζεο 

εκάο, ηαηο ζαηο απνιχηξσζαη πξεζβείαηο, σο αλ Κπξίσ ακέκπησο 

ιαηξεχζσκελ. 
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σκάησλ νδχλεο θαη ηεο ςπρήο, απάιιαμνλ Μάξηπο ηθεζίαηο ζνπ 

πξνο Υξηζηφλ, ηνπο πίζηεη θαη πφζσ ζε ηηκψληαο, θαη ησλ 

πηαηζκάησλ εκίλ αίηεη άθεζηλ. 

 

Σνηο πφλνηο ζνπ ήζρπλαο ηνλ ερζξφλ, Αζηέξηε Μάξηπο δην πφλσλ 

εκάο πνιιψλ, ιηηαίο ζνπ απάιιαμνλ θαη δίδνπ, εκίλ ηζρχλ θαζαξψο 

πνιηηεχεζζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Δηέρζε αθζφξσο εθ ζεο γαζηξφο, ν άρξνλνο Λφγνο, αινγίαο 

ειεπζεξψλ, ηνπο πίζηεη ηηκψληάο ζε Παξζέλε, δην θζνξάο ησλ 

παζψλ θακέ ιχηξσζαη. 

 

Ωδή γ . Οπξαλίαο αςίδνο. 

 

Ρχπνπ πάζεο θαθίαο ηνηο ξππηηθνίο λάκαζη, ησλ ζσλ πξεζβεηψλ 

Αζινθφξε εκάο απφπιπλνλ, θαη αζηλείο εκάο, εθ ησλ βειψλ ηνπ 

Βειίαξ, θχιαηηε Αζηέξηε ηνπο ζε γεξαίξνληαο. 

 

Ιιαζκφλ εκίλ αίηεη θαη ησλ παζψλ ίαζηλ, θαη πιεκκειεκάησλ 

παληνίσλ ηελ απνιχηξσζηλ, Μάξηπο Αζηέξηε, σο παξξεζίαλ 

κεγίζηελ, κεηά ησλ ζπγγφλσλ ζνπ, έρσλ πξνο Κχξηνλ. 

 

Δθηελψο εθδπζψπεη ηνλ αγαζφλ Κχξηνλ, δνχλαη ηνηο ηθέηαηο ζνπ 

Μάξηπο εηξήλελ άλσζελ, θαη θσο νπξάληνλ, ζπλ ηνηο θιεηλνίο 

αδειθνίο ζνπ, σο αλ βίνλ έλζενλ, πνιηηεπζψκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

σηεξίαο ηεθνχζα ηνλ αξρεγφλ Άρξαληε, ζάξθα ηελ εκψλ 

εηιεθφηα, δη’ αγαζφηεηα, απηφλ ηθέηεπε, ζψζαη θακέ ηνλ αρξείνλ, 

ηνλ παξαπηθξάλαληα, απηνχ ηνλ εχζπιαγρλνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ηαηο ζαηο πξεζβείαηο Αζηέξηε Αζινθφξε, απφ πάζεο 

νδπλεξάο πεξηζηάζεσο, ηνπο πξνζηφληαο ηε ζεία ζνπ πξνζηαζία. 

 

Δπίβιεςνλ, ελ επκελεία… 
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Κάζηζκα. Ήρνο β . Πξεζβεία ζεξκή. 

 

Ωο Μάξηπο ζηεξξφο Υξηζηνχ ηνπ Παληνθξάηνξνο, δπζψπεη αεί 

Αζηέξηε καθάξηε, κεηά ησλ απηαδέιθσλ ζνπ, ηνπ ερζξνχ θαη δεηλνχ 

θνζκνθξάηνξνο, επεξεηψλ εθιπηξνχζζαη εκάο, ηνπο κέιπνληαο Άγηε 

ηνπο άζινπο ζνπ. 

 

 

 

Ωδή δ . Δηζαθήθνα Κύξηε. 

 

Ωο ζεξκφο αληηιήπησξ κνπ, ξχνπ κε Αζηέξηε πάζεο ζιίςεσο, θαζ’ 

εθάζηελ επνξέγσλ κνη, ρείξαο βνεζείαο ησ νηθέηε ζνπ. 

 

Εάιεο πάζεο απάιιαηηε, ηεο θαηά ςπρήο θαη ζψκα δεφκεζα, ηνπο 

πξνζηξέρνληαο Αζηέξηε, ηε ζπκπαζεζηάηε πξνζηαζία ζνπ. 

 

Δλ Υξηζηψ δπλακνχκελνη, Μάξηπξεο απηάδειθνη εγσλίζαζζε, θαη 

θαζείιεηε ηνλ ηχξαλλνλ, θαη πξνζηάηαη πάλησλ εκψλ ψθζεηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

αξθσζείο εμ αηκάησλ νπ, Ο ην είλαη πάζη παξέρσλ Κχξηνο, 

πξνζηαζίαλ ε αλέδεημε, πάλησλ ησλ αλζξψπσλ Μεηξνπάξζελε. 

 

Ωδή ε . Φώηηζνλ εκάο. 

 

κβξεζνλ εκίλ, νηθηηξκψλ Υξηζηνχ ην έιενο, ηαηο πξνο Κχξηνλ 

πξεζβείαηο ζνπ ζνθέ, ίλα πφζσ ζε γεξαίξνκελ Αζηέξηε. 

 

Όςσζνλ εκάο, εθ βπζνχ ησλ παξαπηψζεσλ, επί πέηξαλ κεηαλνίαο 

αζθαιή, ηνπο πξνζηξέρνληαο Αζηέξηε ηε ζθέπε ζνπ. 

 

χκθξσλ ελ παληί, ηνηο ζπγγφλνηο ζνπ γελφκελνο, ζπλ απηνίο 

θαηεγσλίζσ ηνλ ερζξφλ, νπ ηεο ιχκεο εκάο ιχηξσζαη Αζηέξηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

ξνο πςειφλ, θαη θαηάζθηνλ ηνπ Κηίζαληνο, χςσζφλ κνπ ηελ 

δηάλνηαλ Αγλή, πξνο αγάπελ ηνπ εθ ζνπ Παξζέλε ιάκςαληνο. 
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Ωδή ζη . Σελ δέεζηλ. 

 

Ιζρχτ, ηε ζετθή ηαο νδχλαο, ζηεξξνηάηε θαζππέκεηλαο γλψκε, φζελ 

εκάο νδπλψλ πνιπηξφπσλ, θαη πεηξαζκψλ φιεζξίσλ απάιιαμνλ, 

Αζηέξηε Μάξηπο Υξηζηνχ θαη ραξάλ εκίλ δίδνπ νχξάληνλ. 

 

Καζείιεο, ηνλ πνιπκήραλνλ φθηλ, αλελδφησ ζνπ αζιήζεη πακκάθαξ, 

φζελ εκάο ηεο απηνχ πνλεξίαο, θαη θαθνπξγίαο αηξψηνπο δηάζσδε, 

πξεζβείαηο ζνπ πξνο ηνλ Υξηζηφλ, Αζινθφξε Αζηέξηε έλδνμε. 

 

Δθ πάζεο, θζνξνπνηνχ αιγεδφλνο, θαη παληνίσλ παζεκάησλ θαη 

λφζσλ, θαη ζπλνρήο θαη ζηελψζεσο πάζεο, επεξρνκέλσλ θηλδχλσλ 

θαη ζιίςεσλ, Αζηέξηε Μάξηπο Υξηζηνχ, αλσηέξνπο εκάο 

δηαθχιαηηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Σνλ πάλησλ, Γεκηνπξγφλ θαη Γεζπφηελ, νλ αθξάζησο απεθχεζαο 

Κφξε, ππέξ εκψλ εθδπζψπεη απαχζησο, εκίλ δηδφλαη πηαηζκάησλ 

ζπγρψξεζηλ, κεηάλνηαλ εηιηθξηλή, Θενηφθε θαη βίνπ δηφξζσζηλ. 

 

Γηάζσζνλ, ηαηο ζαηο πξεζβείαηο Αζηέξηε Αζινθφξε, απφ πάζεο 

νδπλεξάο πεξηζηάζεσο, ηνπο πξνζηφληαο ηε ζεία ζνπ πξνζηαζία. 

 

Άρξαληε… 

 

Κνληάθηνλ. Ήρνο β . Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

 

ζπεξ αζηήξ ελ ηνηο Μάξηπζηλ έιακςαο, θαη θαηαπγάδεηο εκψλ ηελ 

δηάλνηαλ, θαη λπλ ησλ παζψλ ηελ ζθνηφκαηλαλ, εθ ησλ ςπρψλ εκψλ 

ιχζνλ Αζηέξηε, θσηί πξεζβεηψλ ζνπ δεφκεζα. 

 

Πξνθείκελνλ: Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνηο Αγίνηο Απηνχ. 

 

η.: Σνηο Αγίνηο ηνηο ελ ηε γε Απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο. 
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Δπαγγέιηνλ, εθ ηνπ θαηά Λνπθάλ. 

 

Δίπελ ν Κχξηνο ηνηο εαπηνχ Μαζεηαίο: Πξνζέρεηε απφ ησλ 

αλζξψπσλ· επηβαινχζη γαξ εθ’ πκάο ηαο ρείξαο απηψλ, θαη 

δηψμνπζη, παξαδηδφληεο εηο ζπλαγσγάο θαη θπιαθάο, αγνκέλνπο επί 

βαζηιείο θαη εγεκφλαο έλεθελ ηνπ νλφκαηφο κνπ. Απνβήζεηαη δε 

πκίλ εηο καξηχξηνλ. Θέζζε νπλ εηο ηαο θαξδίαο πκψλ κε πξνκειεηάλ 

απνινγεζήλαη, εγψ γαξ δψζσ πκίλ ζηφκα θαη ζνθίαλ, ε νπ 

δπλήζνληαη αληεηπείλ, νπδέ αληηζηήλαη πάληεο νη αληηθείκελνη πκίλ. 

Παξαδνζήζεζζε δε θαη ππφ γνλέσλ θαη αδειθψλ θαη θίισλ θαη 

ζαλαηψζνπζηλ εμ πκψλ, θαη έζεζζε κηζνχκελνη ππφ πάλησλ δηα ην 

φλνκά κνπ, θαη ζξημ εθ ηεο θεθαιήο πκψλ νπ κε απφιεηαη. Δλ ηε 

ππνκνλή πκψλ θηήζαζζε ηαο ςπράο εκψλ. 

 

Γόμα: Σαηο ησλ Αζινθφξσλ… 

 

Καη λπλ: Σαηο ηεο Θενηφθνπ… 

 

Πξνζφκνηνλ. Ήρνο πι. Β . Όιελ απνζέκελνη. η.: Διεήκνλ, 

ειέεζόλ κε ν Θεόο… 

 

Άζηξνλ θαεηλφηαηνλ, ελ Αζινθφξνηο εδείρζεο, θαη ζπλ ηνηο 

νκαίκνζη, ηνλ ηνπ ζθφηνπο άξρνληα θαηαβέβιεθαο, Αζιεηά έλδνμε, 

Αζηέξηε κάθαξ, δηα ηνχηφ ζνπ δεφκεζα, απαχζησο πξέζβεπε, κεηά 

ησλ θιεηλψλ απηαδέιθσλ ζνπ, Υξηζηψ ησ παλνηθηίξκνλη, άθεζηλ 

πηαηζκάησλ δσξήζαζζαη, θαη ηζρχλ δηδφλαη, παηείλ ηαο κεζνδείαο 

ηνπ ερζξνχ, ηνπο επιαβψο καθαξίδνληαο, ηνπο ζηεξξνχο αγψλάο 

ζνπ. 

 

Ωδή δ . Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

 

Αηθηζκνχο δξηκπηάηνπο ππνκείλαο θνπθίδεηο εκψλ εθάζηνηε, ηνπο 

πφλνπο θαη ηα άιγε, ηε ζε επηζηαζία, ησλ βνψλησλ Αζηέξηε: Ο ησλ 

Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εη. 

 

πλνρήο νιεζξίνπ θαη παζψλ αθαζάξησλ ςπρήο θαη ζψκαηνο, θαη 

πάζεο ακαξηίαο απάιιαηηε απαχζησο, ηνπο βνψληαο Αζηέξηε: Ο 

ησλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εη. 
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Γλψκελ έρνληεο κίαλ νκνθξφλσο εζιήζαηε παλανίδηκνη, ηεηξάο ε 

ησλ Μαξηχξσλ, δην ελ νκνλνία θαη αγάπε ηεξήζαηε, απεξηηξέπηνπο 

εκάο, απηάδειθνη νπιίηαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Δμ ερζξψλ ανξάησλ θαη πνηθίισλ ζθαλδάισλ θαη πεξηζηάζεσλ, 

δηάζσδε αηξψηνπο, Παξζέλε Θενηφθε, ηνπο ελ πίζηεη βνψληάο ζνη: 

Υαίξε εκψλ πξνζθπγή, θαη πάλησλ πξνζηαζία. 

 

 

Ωδή ε . Σνλ Βαζηιέα. 

 

Ρψζηλ παξάζρνπ, ςπρήο θαη ζψκαηνο Μάξηπο, ηνηο πκλνχζί ζνπ 

Αζηέξηε ηνπο άζινπο, θαη ππεξπςνχζη, Υξηζηφλ εηο ηνπο αηψλαο. 

 

Άλσζελ Μάξηπο, δίδνπ εκίλ ανξάησο, ηελ ηαρείάλ ζνπ βνήζεηαλ ελ 

πάζη, ηνηο αλεπθεκνχζη, ηνπο ηεξνχο ζνπ άζινπο. 

 

χληξηςνλ Μάξηπο, ηνλ πνιπκήραλνλ φθηλ, σξπφκελνλ θαηά ησλ 

νηθεηψλ ζνπ, θαη ηεο ηνχηνπ βιάβεο, αηξψηνπο εκάο ηήξεη. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ίαζαη Κφξε, ηελ αζζελνχζαλ ςπρήλ κνπ, θαη εθθάζαξνλ ηνλ λνπλ 

κνπ ξππσζέληα, ξείζξνηο ζσηεξίνηο, ησλ νηθηηξκψλ ζνπ Κφξε. 

 

Ωδή ζ  . Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Μαξηχξσλ ηαηο ρνξείαηο, ζπλ ηνηο απηαδέιθνηο, ζπλαγειάδσλ 

πακκάθαξ Αζηέξηε, ζπλ απηνίο αίηεη δηδφλαη εκίλ ηα θξείηηνλα. 

 

Ω Μάξηπο ηνπ σηήξνο, Αζηέξηε κάθαξ, ηεο ζσηεξίαο εκάο 

θαηαμίσζνλ, ηαηο πξνο απηφλ κεζηηείαηο ζνπ δπζσπνχκέλ ζε. 

 

Τδάησλ δσεξξχησλ, εληξπθψλ αυισο, ζπλ ηνηο θιεηλνίο αδειθνίο 

ζνπ Αζηέξηε, ζηαγφλα ράξηηνο ζείαο θακνί επφκβξεζνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

 

Τκλνχκέλ ζε Παξζέλε, σο Θενχ Μεηέξα, θαη αζηγήησο ην ραίξέ ζνη 

θξάδνκελ: π γαξ επήγαζαο θφζκσ ηελ αγαιιίαζηλ. 

 

Άμηόλ εζηη, θαη ηα Μεγαιπλάξηα. 

 

Άζηξνλ επζεβείαο ζενθεγγέο, Αζηέξηε Μάξηπο ηαηο αθηίζη ηαηο 

λνεηαίο, ηεο ζεο πξνζηαζίαο, παζψλ ιχζνλ ηνλ δφθνλ, θαη 

επθξνζχλεο θέγγνο εκίλ αλάηεηινλ. 

 

Ήζιεζαο Αζηέξηε αλδξηθψο, ζπλ ηνηο απηαδέιθνηο θαη θαηήζρπλαο 

ηνλ ερζξφλ, νπ ηεο πνλεξίαο, απήκνλαο ζπληήξεη, ηνπο εθδεηνχληαο 

Μάξηπο ηελ ζελ βνήζεηαλ. 

 

Πφλνπο αθνξήηνπο ππελεγθψλ, πφλσλ εθιπηξνχζαη Αζινθφξε θαη 

νδπλψλ, ηνπο ελ επιαβεία, ηε ζεία ζνπ εηθφλη, Αζηέξηε εζηψηαο θαη 

επθεκνχληάο ζε. 

 

Υαίξνηο απηαδέιθσλ ηεηξάο ζεπηή , Αζηέξηε Νέσλ Νενλίιια ε 

ζαπκαζηή, κεηά ηνπ Κιαπδίνπ, ηα παλεπψδε άλζε, ηα πλένληα ηνηο 

πάζηλ, νζκήλ νπξάληνλ. 

 

Υαίξσλ εγσλίζσ ππέξ Υξηζηνχ, ζαξθφο αθεηδήζαο, νπξαλφθξνλη 

ινγηζκψ: ζελ Αζσκάησλ, ζπλφκηινο εγέλνπ, ζπλ ηνηο ηξηζίλ 

Αζηέξηε απηαδέιθνηο ζνπ. 

 

Πξέζβεπε απαχζησο ππέξ εκψλ, Αζηέξηε Μάξηπο, ζπλ ηνηο ζείνηο 

ζνπ αδειθνίο, φπσο ελ εηξήλε, δηάγσκελ ηνλ βίνλ, θαη δφμεο 

νπξαλίνπ αμησζείεκελ. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ… 

   

Σν ηξηζάγηνλ…, Απνιπηίθηνλ  Οη Μάξηπξεο ζνπ Κύξηε… 

 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ήρνο β . Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

 

Μάξηπο, Αζινθφξε ηνπ Υξηζηνχ, έρσλ πξνο απηφλ παξξεζίαλ 

απαχζησο πξέζβεπε, Άγηε Αζηέξηε, ζπλ ηνηο νκαίκνζη, πάζεο 

ξχεζζαη ζιίςεσο, θαη πάζεο αλάγθεο, ηνπο ζεξκψο πξνζηξέρνληαο, 

ηε αληηιήςεη ζνπ, ιχσλ ζπκθνξψλ ηνλ ρεηκψλα, θαη ραξάλ ηελ 

ζείαλ παξέρσλ, ηνηο εηιηθξηλψο ζε καθαξίδνπζη. 

 

Γέζπνηλα πξφζδεμαη… 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ…. 

 

 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

 

 

 




