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8 Νοεμβρίου ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΩΝ ΕΙ 

ΣΟΤ ΑΡΥΑΓΓΕΛΟΤ ΚΑΙ 

ΑΡΥΙΣΡΑΣΗΓΟΤ ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ 

 

Δπινγήζαληνο ηνπ Ιεξέσο. 

Χαιµόο ξµβ΄ (142) 

Κύξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο µνπ 

Δίηα ηα παπόνηα Σποπάπηα. 

Θεόρ Κύπηορ θαη επέθανεν εµίν εςιογεµένορ ο επσόµενορ έν 

ονόµαηη Κςπίος. 

(Σεηπάθηρ) 

Ήσορ δʹ ( ο ςτυζείρ εν ηυ ηαςπώ) 

Σοςρ Ππυηοζηάηαρ Οςζηών ηυν αύιυν, θαη θαηαςγάδονηαρ θυηί 

πάζανΚηίζην, ηερ Σπηζειίος δόξερ θαη Θεόηεηορ, άπανηερ 

ηηµήζυµεν, Απσαγγέιοςρ ηοςρζείοςρ, ππορ αςηούρ θπαςγάδονηερ, εν 

τςσή ηεζιηµµένε, ώ Σαξηάπσαη αύιυνΟςζηών, πάζερ εµάρ 

πεπηζηάζευρ πύζαζζε. 

Γόξα παηπί…. «Αποιςηίθον» 

Ήσορ δʹ 

Συν οςπανίυν ζηπαηηών Απσηζηπάηεγοη, δςζυπούµεν ςµάρ, εµείρ οη 

ανάξηοη,ίνα ηαηρ ςµών δεήζεζη ηεησίζεηε εµάρ, ζθέπε ηυν πηεπύγυν 

ηερ αύιος ςµώνδόξερ, θποςπούνηερ εµάρ πποζπίπηονηαρ, εθηενώρ 

θαη βοώνηαρ. Δθ ηυν θηνδύνυνιςηπώζαζζε εµάρ, υρ Σαξηάπσαη ηυν 

άνυ Γςνάµευν. 

Καη νύν «Θεοηοθίον» 

Ος ζηυπήζοµεν, ποηέ, Θεοηόθε.. 
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Χαιµόο Ν΄ (50) 

Διέεζνλ µε, ν Θεόο, 

Δίηα ο θανών 

Ψδή αʹ «Υγξάλ δηνδεύζαο» 

Αγίυν Αγγέιυν υρ απσεγοί, θαη ηερ ζεοπηίαρ αποιαύονηερ 

ηειαςγώρ, ηονΑγαζοδόηεν θαη υηήπα ςπέπ εµών θαζηθεηαύζαηε. 

Απαύζηυρ δοξάδοςζη ζε πηζηώρ, Αζυµάηυν Γήµοη, ενεδόµενοη 

θάιιεη ηυ ζυ,θαη ηε αθοπέζηυ αίγιε, ώηεπ, αςηών ππεζβείαηρ 

εµάρ θαηοηθηείπεζον. 

Βηαίοηρ θπαηούµενοη πεηπαζµοίρ, ςµίν υρ πποζηάηαηρ θαηαθεύγοµεν 

οη πηζηοί,Απσάγγειοη ζείοη, ηον Γεζπόηεν εθηενώρ εθδςζυπήζαηε. 

Θενηνθίνλ 

Γενού µοη, Παπζένε, θαηαθςγή, ιηµήν ηε θαη ηείσορ, θαη πποζηάηηρ ή 

ηον Θεόν,εν ζαπθί ηεθούζα, Θεοµήηυπ, ηον ιςηπυηήν θαη 

Πανοηθηήπµονα. 

Ψδή γʹ «Οπξαλίαο αςίδνο» 

Γυπεαίρ ποιςηπόποηρ, Αγγειηθών ηάξευν, οία Σαξηάπσαη, 

θοζµούµενοη,Απσηζηπάηεγοη, θαζοπαίζαηε, ηαρ ηος Υπηζηού 

Δθθιεζίαρ, ζεηθαίρ ιαµππόηεζη,ηαηρ πποζηαζίαηρ ςµών. 

Γυπεάρ µε αγίαρ, υρ ζςµπαζείρ Άγγειοη, νςν θαηαξηώζαη ηον 

εςζςµπάζεηονδςζυπήζαηε, ηπόποςρ αζπιάσνοςρ γαπ, θαη 

µοσζεπούρ θεθηεµένον, µεηανοίαρηπόποηρ µε αναθαιέζαηε. 

Δςδοθίαρ εν όπιυ, ηο ηυν Πηζηών πιήπυµα, δόξερ Οςπανίος ηυ 

θάιιεη νςνζηεθανούµενοη, εθ πεπηζηάζευρ, υρ εςθιεείρ 

παπαζηάηαη, ηος Θεούιςηπώζαζζε, ζείοη Απσάγγειοη. 

Θενηνθίνλ 



[35] 
 

Ευήρ ηερ αθεπάηος, ζεία ζθενή γέγοναρ, µόνε εξʹ αηώνορ 

θανείζα,Παπζενοµήηυπ, Αγνή, δηο Πανάµυµε, ηον εν ζθηά ηος 

ζανάηος, ππορ δυήν οδήγεζον. 

Ψδή δʹ «Δηζαθήθνα Κύξηε» 

Ζ Γςάρ ε ππυηεύοςζα, ηερ ηυν Απσαγγέιυν νςν οµεγύπευρ, ηοςρ 

πποζηπέσονηαρ ηε ζθέπε ζος, εθ πανηόρ θηνδύνος, ειεςζέπυζον. 

Θευποί ηερ ιαµππόηεηορ, ηερ Θεαπσηθήρ θαη Αγαδοδόηεηορ, 

Απσηζηπάηεγοη,ςπάπσονηερ, δούιοςρ ηοςρ ςµών δεηνών 

ιςηπώζαζζε. 

Ηεπαίρ εν δεήζεζην, εύποηµη ςµάρ ζςιιήπηοπαρ Άγγειοη, ηεν τςσήν 

µος ενηζσύονηαρ, θαη ηον ιογηζµόν µος θαηαςγάδονηαρ. 

Θενηνθίνλ 

Ηεπώρ ζε δοξάδοςζη, ηα ηυν Αζυµάηυν ζεία ζηπαηεύµαηα, 

Θεοµήηυπ Παναθήπαηε, ηον γαπ Κηίζηεν ηούηυν απεθύεζαρ. 

Ψδή εʹ «Φώηηζνλ εµάο» 

Κύθιυ ηος Θεού, παπεζηώηερ, Απσηζηπάηεγοη, θαη ηαηρ εθείζεν 

πεγαδούζαηρ αςγαίρ, ιειαµππςζµένοη ηοςρ ςµών οηθέηαρ 

δηαζώζαηε. 

Λύηπυζην εµίν, δυπεζήναη ηθεηεύζαηε, ηον Γεζπόηεν θαη Θεόν 

εµών, υρ παπαζηάηαη ηερ βποηών αποιςηπώζευρ. 

Μύζηαρ ηερ ζεπηήρ, θαη αππήηος ώηεπ δόξερ ζος, ηοςρ 

Απσηζηπαηήγοςρ ςπέζηεζαρ, ηοςρ ζοςρ ούν δούιοςρ δηʹ αςηόν νςν 

δηαθύιαξον. 

Θενηνθίνλ 

Μύπον µςζηηθόν, ονοµάδοµέν ζε, Πάναγνε, υρ γεννήζαζαν Θεόν εν 

ζαπθί, ηον ηα εςώδε αναβπύονηα σαπίζµαηα. 

Ψδή ζηʹ «Τελ δέεζηλ» 
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Νςν ζπόνυ ηυ θοβεπώ παπίζηαζζαη, αθιηνώρ αξηυζένηερ, Θεόπηαη, 

θαη ηος θυηόρ ηερ Αγίαρ Σπηάδορ, επαποιαύεην ππεζβεύζαηε 

Άγγειοη, πςζζήναη εθ ηυν πεηπαζµών, ηοςρ ηε ζθέπε ςµών 

θαηαθεύγονηαρ. 

Ξεπάναηε ηυν παζών ζεπεδόνα θαη ηυν νόζυν θοπάζαηε ηον 

ζάιον, ζςν ηούηοηρ δε, υ Απσάγγειοη ζείοη, θαη ηα ηερ Πίζηευρ 

ζθάνδαια παύζαηε, θαη πύζαζζε πάνηαρ εµάρ ηαηρ ιηηαίρ ςµών 

πάζερ αηπέζευρ. 

Οη άγηοη Σαξηάπσαη Αγγέιυν, παπεζηώηερ εζαεί ηε Σπηάδη, θαη ηυν 

θπηθηών θαη αππήηυν αςηόπηαη, υρ όνηερ , πάνηαρ, Απσάγγειοη, 

πύζαζζε, θηνδύνυν ηε θαη πεηπαζµών, ηαηρ ςµών ηθεζίαηρ δεόµεζα. 

Θενηνθίνλ 

Ο έµτςσορ ηος υηήπορ ζάιαµορ, ο ιαµππαίρ ηερ Παπζενίαρ 

αθηίζη,θυηοεηδώρ ώζπεπ θπίνορ εθιάµπυν, ηερ αθανζώδοςρ εν 

µέζυ ζςγσύζευρ, ε Πάναγνορ θαη εςππεπήρ, Θεοηόθορ Παπζένορ 

δοξάδεηαη. 

Δθ λόζσλ θαη εθ παληνίσλ θηλδύλσλ ξύζαζζε Ταμηάξραη, ηνπο 

πηζηώοηεινύληαο πµώλ ηελ Σύλαμηλ, σο θύιαθεο Οξζνδόμσλ 

πξνζηάηαη. 

Άρξαληε, ε δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ αλεξµελεύησο, επʹ εζράησλ ησλ 

εµεξώληεθνύζα δπζώπεζνλ, ώο έρνπζα µεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

«Κνληάθηνλ» 

Απσηζηπάηεγοη Θεού, Λεηηοςπγοί ζείαρ δόξερ, ηυν ανζπώπυν 

οδεγοί θαη ΑπσεγοίΑζυµάηυν, ηο ζςµθέπον εµίν ππεζβεύζαηε, θαη 

ηο µέγα έιεορ, υρ ηυν Αζυµάηυν Απσηζηπάηεγοη. 

 

Ο πνηώλ ηνπο Αγγέινπο απηνύ Πλεύµαηα, θαη ηνπο ιεηηνπξγνύο 

απηνύ ππξόοθιόγα. 
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«Σηίρνο» Δπιόγεη ε ςπρή µνπ ηνλ Κύξηνλ, Κύξηε ν Θεόο µνπ 

εµεγαιύλζεοζθόδξα. 

«Δςαγγέιηον» 

Έθ ηος θαηά Λοςθάν (10, 16‐21) 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη αγίσ Πλεύκαηη 

Σαηρ ηυν Αζυµάηυν ππεζβείερ Διεήµον, εξάιετον ηα πιήζε ηυν 

εµών εγθιεµάηυν. 

Καη λπλ θαη αεη, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ 

Σαηρ ηερ Θεοηόθος ππεζβείερ Διεήµον, εξάιετον ηα πιήζε ηυν 

εµώνεγθιεµάηυν 

Διέεζνλ µε, ν Θεόο, θαηά ην µέγα Έιεόο Σνπ, θαη θαηά ην 

πιήζνο ησλνηθηηξµώλ Σνπ, εμάιεηςνλ ην αλόµεµά µνπ 

Παύαζαηε ηεν έθοδον, ώ Ππυηοζηάηαη Αγγέιυν, Μησαήι ζαςµάζηε, 

Γαβπηήι ζεηόηαηε, ηυν αηπέζευν, θαη ηασύ ζώζαηε, εθ νόζυν 

πανηοίυν, θαη ηον ζάιον δηαηπέζευν, θαηαππαύναηε, θαη θηδύνυν 

πύζαζζαη θαη ηυν ζιίτευν, ιηηαίρ ςµών,Απσάγγειοη, πάνηαρ ηοςρ 

ςµάρ αναµέιπονηαρ, θαη ηε ζεία ζθέπε, ςµών πποζπεζθεςγόηαρ 

εςιαβώρ, θαη ηυν δεηνών ηερ θοιάζευρ, ζείοη Νόερ ζώζαηε. 

Ψδή δʹ «Οη εθ ηεο Ινπδαίαο» 

Ποιςποίθηιον σάπην, Απσηζηπάηεγοη ζείοη, ςµίν δεδώπεηαη, ο 

πάνηυν εςεπγέηερ, ού νςν ηεν Δθθιεζίαν, δηαζώηαηε τάιιοςζανʹ ο 

ηυν Παηέπυν εµών,Θεόρ εςιογεηόρ εί. 

Ρώµε ηος Πανηεπόπηος, δςναµούµενοη πάνηα, ηερ γήρ ηα πέπαηα, 

ηπανώρ πεπηζθοπείηε, θαη πάνηαρ ηοςρ εν πίζηεη πεπηζώδεηε 

τάιιονηαρʹ ο ηυν Παηέπυν εµών, Θεόρ εςιογεηόρ εί. 

ςν Αύιοηρ Αγγέιοηρ, ηυν πηζηών αη σοπείαη δεύεη ηηµήζυµεν, ηεν 

αίζηον εµέπαν, ηερ µνήµερ εθηειούνηερ, ηυν Θεού Απσαγγέιυν 

πηζηώρ, θαη εθβοώνηερ αςηοίρ, πύζαζζε εµάρ νόζυν. 
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Θενηνθίνλ 

υηεπίαρ ιηµένα, Θεοηόθε Παπζένε, ζε νςν γνυπίδονηερ, ηος βίος 

ηοςρ θηνδύνοςρ, εθθεύγοµεν θαη δάιαρ, ηυ Τηώ ζος θπαςγάδονηερ΄ο 

ηυν Παηέπυν εµών, Θεόρ εςιογεηόρ εί. 

Ψδή εʹ «Τνλ Βαζηιέα» 

Σοςρ παπαζηάηαρ θαη ςµνυδούρ ηερ αθπάζηος, Απσαγγέιοςρ δόξερ 

ζος πποζδέσος, ζε νςν δςζυπούνηαρ, ςπέπ εµών, Πανηάναξ. 

Ύµνοςρ απαύζηυρ, ώ Απσάγγειοη ζείοη, ηυ Θεώ πποζθέπονηερ ηυν 

όιυν,µέµνεζζε ηυν πίζηεη ςµάρ ςµνοιογούνηυν. 

Φώηα, ώ ζείοη Απσηζηπάηεγοη, όνηερ, ηερ ζεόηεηορ παπαθαιούµεν 

πάνηαρ,θυηόρ Οςπανίος εµπιήζαηε θαη δόξερ. 

Θενηνθίνλ 

Φαεηνοηάηαηρ ζος αζηπαπαίρ, Θεοµήηυπ, ηοςρ πηζηώρ εηδόηαρ ζε 

θαηδπύνεηρ, ηεν ηηµηυηέπαν ηυν Οςπανίυν Νόυν. 

Ψδή ζʹ «Κπξίσο Θενηόθνλ» 

Υοπείαρ Αζυµάηοςρ, νςν ηεν Δθθιεζίαν, δηʹ απεηήρ µηµοςµένεν ζς 

ιάµππςνον,πεπηηεησίδυν, Πανηάναξ, αςηήν Αγγέιοηρ ζος. 

Φςσών ηεν ζυηεπίαν, Θεού Σαξηάπσαη, πάζην ςµίν ηοηρ ηηµώζη 

δυπήζαζζε, ηεν θαηδποηάηεν εµών θαη ζείαν πανήγςπην. 

Χρ θύιαθαρ ηος Κόζµος, θαη ηυν Οπζοδόξυν, θαη Απσηζηπάηεγοη 

ζείυν δςνάµευν, πύζαζζε νόζυν εµάρ θαη θαθώζευν. 

Θενηνθίνλ 

Χρ Λςθαςγέρ υρ όπζορ, πάζη ηοηρ εν ζθόηεη εξαναηείιαζα, Άσπανηε, 

ππέζβεςε Υπηζηώ, θυηίζαη ηοςρ εν πίζηεη αεί ςµνούνηαρ ζε. 

Τν «Άμηνλ εζηίλ» θαη ηα αθόινπζα Μεγαιπλάξηα 
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θέπε, θπούπεη, θύιαηηε, ζαηρ ιηηαίρ, Απσάγγειε ζείε, 

Αζηπαπόµοπθε Μησαήι, ηοςρ πίζηεη ζε ηηµώνηαρ θαη γεπαίπονηαρ 

πόζυ, υρ ππώηον ηυν Αγγέιυν θαη 

Απσηζηπάηεγον. Πάπεζο πποζηάηερ πάζην εµίν, εν πανηί ηυ βίυ θαη 

εν ώπα ηε θοβεπά, ηος πηθπού ζανάηος, βοήζεη ζείε Νόε, Απσάγγειε 

Κςπίος Μησαήι αξηύµνεηε. 

Ξςνυπίρ αοίδηµε, θαη Γςάρ, άςιε θαη ζεία, δηαζώζαηε ηοςρ πηζηώρ, 

ςµάρ εςθεµούνηαρ, εθ πανηίυν θηνδύνυν, Απσάγγειοη Κςπίος, 

Μησαήι θαη Γαβπηήι. 

Απσάγγειοη, Άγγειοη θαη Απσαί, Γςνάµεηρ θαη Θπόνοη, Κςπηόηεηερ, 

επαθείµ, ζεπηαί Δξοςζίαη θαη Υεποςβείµ οη ζείοη, ςπέπ εµών ηον 

Κηίζηεν θαζηθεηεύζαηε. 

Σεν ςτειοηέπαν ηυν Οςπανών, θαη θαζαπυηέπαν ιαµπεδόνυν 

ειηαθών,ηεν ιςηπυζαµένεν, εµάρ εθ ηερ θαηάπαρ, ηεν Γέζποηναν 

ηος Κόζµος, ύµνοηρ ηηµήζυµεν. 

«Σπηζάγηον» 

«Αποιςηίθον» 

Συν οςπανίυν ζηπαηηών Απσηζηπάηεγοη, δςζυπούµεν ςµάρ, εµείρ οη 

ανάξηοη, ίνα ηαηρ ςµών δεήζεζη ηεησίζεηε εµάρ, ζθέπε ηυν πηεπύγυν 

ηερ αύιος ςµών δόξερ, θποςπούνηερ εµάρ πποζπίπηονηαρ, εθηενώρ 

θαη βοώνηαρ. Δθ ηυν θηνδύνυν ιςηπώζαζζε εµάρ, υρ Σαξηάπσαη ηυν 

άνυ Γςνάµευν 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

θαη τάιιοµεν ηα εξήρ» 

 

 

 

 



[40] 
 

Ήρνο βʹ (Όηε εθ ηνπ μύινπ) 

Γεύηε εν υδαίρ Πνεςµαηηθαίρ, Νόυν Αζυµάηυν ηυν ζείυν, 

Απσηζηπαηήγοςρ θιεηνούρ, πόζυ ανςµνήζυµεν ππορ αςηούρ 

ιέγονηερ ΄Μησαήι ςπεπένδοξε θαη Γαβπείι ζείε, ζώζαηε Πανάγηοη, 

ηοςρ Οπζοδόξοςρ εµάρ, νόζυν ηε παζών θαη θηνδύνυν, ηαηρ ίηαίρ 

ςµών, ζείοη Νόερ, θαη ππορ ηπίβοςρ ζυηεπίαρ οδεγήζαηε. 

 

Γέζποηνα ππόζδεξαη, ηαρ δεήζεηρ ηυν δούιυν ζος, θαη ιύηπυζαη 

εµάρ, από πάζερ ανάγθερ θαη ζιίτευρ. 

 

Σεν πάζαν ειπίδα µος, εηρ ζε αναηίζεµη, Μήηεπ ηος Θεού, θύιαξον 

µε ςπό ηεν ζθέπεν ζος. 

 

Γηʹ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εµώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εµάο. Αµήλ. 


