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4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΔΙ 

ΣΟΝ ΙΔΡΟΜΑΡΣΤΡΑ ΔΡΑΦΔΙΜ,  ΟΙΟΝ 

ΙΩΑΝΝΗΝ ΣΟΝ ΓΑΜΑΚΗΝΟΝ  

ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΟΜΑΡΣΤΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΟΜΟΤ 

 

«Δοθμβδηόξ…», «Κύνζε εζζάημοζμκ…» ηαζ  

«Θεόξ Κύνζμξ….». Δζηα ημ Σνμπάνζμκ.  

 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Σνζάξ Αβίςκ ηδθαοβήξ ηαζ θςζθόνμξ, ελακαηείθαζα ζεπηώξ 

ηαηεθαίδνοκε, ηδκ Δηηθδζίακ ζήιενμκ εαοιάηςκ αμθαίξ. εεκ 

εμνηάγμκηεξ, ηδκ ζεπηήκ αοηώκ Μκήιδκ, αζημύιεκ ζε ςηήν διώκ, 

ηαζξ αοηώκ ζηεζίαζξ, εη ηςκ ηζκδύκςκ θύηνςζαζ διάξ, ςξ εθεήιςκ 

ηαζ θζθάκενςπμξ. 

Γόμα. Καη λπλ. Θενηόθηνλ. Σε Θενηόθσ. 

Ο Ν’ Ψαθιόξ ηαζ μ Κακώκ. 

Ωδή α’. Ήρνο πι. δ’. Τγξάλ δηνδεύζαο. 

 

Άγηε Ιεξνκάξηπο ηνπ Υξηζηνύ… 

Πμθθμίξ ζοκεπόιεκμξ ημζξ δεζκμίξ πνμξ ζε ηαηαθεύβς εθεοεένςζμκ 

εναθείι, ειέ ημκ μζηέηδκ ζμο ηδξ ημύηςκ, εηθζπανώ δοκαζηείαξ 

ηαζ ιάζηζβμξ. 

Όζηε ηνπ Θενύ… 
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Παεώκ ιε ηανάηημοζζ πνμζαμθαί, ηαζ κόζμζ πακημίαζ ηαηαηδημύζζ 

ιε δεζκώξ ˙  ζώζμκ ιε εκ ηάπεζ ημύηςκ ηνάγς, ζαζξ πνμξ Θεόκ 

Ιςάκκδ εκηεύλεζζ. 

Αγία Μεγαινκάξηπο ηνπ Θενύ… 

Νμζμύκηα ιε κόζς ηδξ θμζιζηήξ, έκδμλε Βαναάνα, ηαζξ εκεένιμζξ 

ζμο πνμζεοπαίξ, ζώζμκ ιε ςξ εύζπθαπκμξ εη ηαύηδξ, εηδοζςπώ ημκ 

απνείμκ μζηέηδκ ζμο. 

Θενηόθηνλ. 

ο εζ Πανεέκε άζπζθε, ηδξ ειήξ, δζακμίαξ εάννμξ, ηαζ εθπίξ ιμο ηδξ 

ηαπεζκήξ, ροπήξ ηαζ ηανδίαξ ηαθαζπώνμο, ζο εζ ημ θςξ, δ γςή ηαζ δ 

ακάζηαζζξ. 

Ωδή γ΄. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Πνμζηαζίαζξ ζμο εείαζξ, ς εναθείι έκδμλε, νύζαζ ιε εκ κόζμζξ 

πακημίαζξ, ηείιεκμκ ηαζ πενζζηάζεζζ ˙  ηαζ βαν ζε ηέηηδιαζ, ιεηά 

Θεόκ ςξ ζςηήνα, μ πνμζηνέπςκ πάκημηε πζζηώξ ηδ ζηέπδ ζμο. 

 

Ιηεηεύς ζε πόες, ημοξ ροπζημύξ ιώθςπαξ, ηαζ ηδκ ηδξ ζανηόξ ιμο, 

δεζκήκ αζεέκεζακ ίαζαζ, ηδ πνμξ ημκ Κύνζμκ, ς Ιςάκκδ εεόθνμκ, 

εηηεκεί εκηεύλεζ ηε ηαζ ζηεζία ζμο. 

 

Χαθεπή αζεεκεία, ηαζ θμζιζημίξ πάεεζζκ, όθςξ Αεθμθόνε, δεζκώξ 

πζεγόιεκμξ, ζο εθεοεένςζμκ, ηαζξ εοπνμζδέηημζξ θζηαίξ ζμο, 

Βαναάνα πακέκδμλε, όπςξ δμλάγς ζε. 

Θενηόθηνλ. 
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Δθεήιςκ ςξ Μήηδν, ημο Πμζδημύ Άπνακηε, ςξ αβζςηένα απάκηςκ, 

ηςκ άκς Γέζπμζκα, ςξ πάκηςκ Άκαζζα, εοθμβδιέκδ Μανία, νύζαζ 

ημοξ οικμύκηαξ ζε Αεζιαηάνζζηε. 

 

 

Ωδή δ΄. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Σςκ παεώκ ιμο ημκ ηάναπμκ, εναθείι πακέκδμλε ηαηαπνάϋκμκ, 

ηαζ ημκ ηθύδςκα ηαηεύκαζμκ, ηςκ αιανηζώκ ιμο ηαζξ πνεζαείαζξ 

ζμο. 

 

Απμθαύμκηεξ πάκημηε, Ιςάκκδ ιάηαν, ηςκ δςνδιάηςκ ζμο, ημκ 

δμλάγμκηά ζε Κύνζμκ, ηαζ Θεόκ ηςκ όθςκ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Δπί ηθίκδξ ιε ηείιεκμκ, ηαζ οπμ θμζιώδμοξ κόζμο ηαηαηδηόιεκμκ, 

ς Βαναάνα ελακάζηδζμκ, ηαζξ πνμξ ημκ ςηήνα ζμο εκηεύλεζζ. 

Θενηόθηνλ. 

Ροπςεείξ μ κεηνόγςμξ, πθείζημζξ αιανηήιαζζκ, ζηεηεύς ζε, έβεζνόκ 

ιε ηαζξ πνεζαείαζξ ζμο, Θεμηόηε ιόκδ Αεζπάνεεκε. 

 

Ωδή ε΄. Φώηηζνλ εκάο. 

Έιπθδζμκ πανάξ, εναθείι ειέ ημκ δμύθμκ ζμο, ημκ πνμζζόκηα ηδ 

Δζηόκζ ζμο, ηαζξ πνμξ ημκ Κηίζηδκ, εενιαίξ ζμο δεήζεζζ. 

 

Λύηνςζαί ιε κοκ, Ιςάκκδ ηαζξ πνεζαείαζξ ζμο, εη πάζδξ κόζμο ηαζ 

αζνέζεςξ, ηαζ ημο επενμύ, ηςκ παβίδςκ ελάνπαζμκ. 
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Ίαζαζ ροπώκ, ηαζ ζςιάηςκ αννςζηήιαηα, ς Βαναάνα Μάνηοξ 

Πακέκδμλε, ηςκ ιεηά πόεμο, ηαζ πίζηεςξ πνμζζόκηςκ ζμζ. 

Θενηόθηνλ. 

Άπνακηε εική, εείς ύδαηζ ιε νύζαζ ιε, ηαζ εη πάζδξ θμζιζηήξ 

αζεεκείαξ, ς εναθείι, ημκ εκ πίζηεζ ηαζ πόες ηαζ ηαηακύλεζ ροπήξ 

πνμζζόκηα ζμζ, ηαζ πάκηςκ ηςκ ζςιαηζηώκ, αθβδδόκςκ ιε ζώζμκ 

πνεζαείαζξ ζμο. 

Ὠδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ 

Ωξ ηείπμξ εκ πεζναζιμίξ ζηεννόηαημκ, ηεηηδιέκμζ ζε ζμθέ Ιςάκκδ, 

Αζνεηζηώκ ηαζ ηζκδύκςκ πακημίςκ, ηαζ θμζιζηήξ αζεεκείαξ 

θοηνμύιεεα, ηαζξ εείαζξ ζμο πνμξ ημκ Θεόκ, ηαζ εενιαίξ ζηεζίαζξ 

Πακόζζε. 

 

Δκ ηθίκδ ηδξ αζεεκείαξ ηείιεκμξ, ηαζ εθπίδα οβείαξ ιδ έπςκ, ζε 

δοζςπώ, ς Βαναάνα εεόθνμκ, ιδ ηαηαθείπδξ ειέ απνμζηάηεοημκ ˙  

αθθ΄μίηηεζνμκ ηαζξ ζαζξ εοπαίξ, ηαζ θμζιώδμοξ κμζήιαημξ νύζαζ ιε. 

Θενηόθηνλ. 

Φςζθόνμκ ζο ημο Γεζπόημο ζηήκςια, ηαζ παθάηζμκ οπάνπεζξ ημο 

Λόβμο, ηαζ θμβζηόκ ημο ης θόβς ηα πάκηα, πεπμζδηόημξ Χνζζημύ 

εκδζαίηδια, Πακύικδηε Μήηεν Θεμύ, ηδκ αεθίακ ροπήκ ιμο 

εθέδζμκ.  

 

Αζνέζεςκ ηαζ θμζιζηώκ κόζςκ, νύζαζεε Άβζμζ, ημοξ ηδκ Μκήιδκ 

οιώκ ηδκ έκδμλμκ εμνηάγμκηαξ, ςξ εείμζ Ιαηνμί διώκ ηαζ πνμζηάηαζ. 
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Άπνακηε… 

Κνληάθηνλ. Ήρνο β΄. 

Σδκ πάνζκ ηςκ εαοιάηςκ ημιζζάιεκμζ, πανέπεηε ηαξ ζάζεζξ ημζξ εκ 

ακάβηαζξ, ηαζ θοηνμύζεε πάκηα άκενςπμκ θμζιζηήξ κόζμο πάκημηε. 

Γζό ηαξ Δζηόκαξ οιώκ πενζηοηθμύκηεξ, ιέθπμιεκ ηδκ οιεηένακ 

Μκήιδκ αμώκηεξ ˙  θοηνώζαζεε ηαζ διάξ εη ημο θμζιμύ ηαζ 

ηζκδύκςκ, Πακέκδμλμζ Άβζμζ, ηαζξ εενιαίξ οιώκ πνμξ Κύνζμκ 

δεήζεζζ. 

Καζ εοεύξ ημ Πνμηείιεκμκ. Ήπμξ δ΄. 

Σνηο Αγίνηο ηνηο ελ ηε γε απηνύ εζαπκάζησζελ ν Κύξηνο. 

ηίπμξ. Αημύζαηε ηαύηα πάκηα ηα έεκδ, εκςηίζαζεε πάκηεξ μζ 

ηαημζημύκηεξ ηδκ Οζημοιέκδκ. 

Δοαββέθζμκ. Δη ημο ηαηά Λμοηάκ (Κεθ. ζα΄8-12). 

 

Γόμα Παηξί…Σαζξ ηςκ ζςκ Αβίςκ πνεζαείαζξ εθεήιμκ, ελάθεζρμκ 

ηα πθήεδ ηςκ ειώκ εβηθδιάηςκ. 

Καη λπλ… Σαζξ ηδξ Θεμηόημο… 

Διεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο… Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. β΄. Όιελ 

απνζέκελνη. 

θδκ εζζμζηίζαζα εκ εαοηή ηδκ Σνζάδα, Σνζάξ δ αμίδζιμξ, εναθείι 

Βαναάνα ηε ηαζ Ιςάκκδξ ζεπηόξ, ςξ ηνμοκμί αθύγμοζζκ, εη πδβήξ 

κάιαηα, γςδθόνα ηςκ ζάζεςκ, ςκ ηα Μμνθώιαηα, πάεδ δζ΄αθήξ 

εεναπεύμοζζ, ηαζ ιόκα ηα μκόιαηα, κόζμοξ εη ανμηώκ απεθαύκμοζζ, 

πάκηςκ Ονεμδόλςκ, οπάνπμκηεξ θζιέκεξ εκ Χνζζηώ, ς παννδζία 

πνεζαεύμοζζκ, οπέν ηςκ ροπώκ διώκ. 
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Ωδή δ΄. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Σδκ μνβήκ ημο Κονίμο, εναθείι εζξ αβάπδκ ηεθείακ ιεηάηνερμκ, ηδ 

εεία ζμο εκηεύλεζ, αοηόκ ηαηαπναΰκςκ, ηαζ δςνμύιεκμξ άπαζζκ, 

οβείακ ηε ζςιαηζηήκ ροπώκ ηε ζςηδνίακ. 

 

ςιάηςκ αζεεκείαξ, ηαζ ροπώκ ιαθαηίαξ, Πάηεν ελάθεζρμκ εη 

πάκηςκ ηςκ Δζηόκζ, ηδ ζδ πνμζπεθαγόκηςκ, Ιςάκκδ ιαηάνζε, ηαζξ 

πνμξ Θεόκ ζμο εοπαίξ, ίκα ζε ακοικώιεκ. 

 

Θεθδηήκ ημο εθέμοξ, εκ ης ιέζς Σονάκκςκ, Βαναάνα εηήνολαξ, 

Χνζζηόκ ημκ Εςμδόηδκ, μο δέμο οπέν πάκηςκ, ηςκ ηναοβαγόκηςκ 

ζμζ, εη ηδξ δεζκήξ θμζιζηήξ, νύζαζ ηαζ ζώζμκ πάκηαξ. 

Θενηόθηνλ. 

Δκ θαβόζζ ζμο Λόβμκ, ηαζ Γεζπόηδκ ηςκ όθςκ, εηομθόνδζαξ, ηαζ 

ηνέθεζξ εη ιαζηώκ ζμο, ημκ πάζζκ εοηαζνίαξ, εημζιάγμκηα ηνάπεγακ 

˙  μκ εηηεκώξ, Αβαεή, οπέν διώκ δοζώπεζ. 

Ωδή ε΄. Σνλ Βαζηιέα. 

Σμοξ πνμζπεθάγμκηαξ, ηδ ζεπηή ζμο Δζηόκζ, εη πακημίςκ κόζςκ ηαζ 

ηζκδύκςκ, εναθείι ηνζζιάηαν, απάθθαλμκ εοπαίξ ζμο. 

 

Σςκ πεζναζιώκ ζο, ς Ιςάκκδ παιιάηαν, ηαζ ηςκ κόζςκ ηαζ 

ηζκδύκςκ ιε νύζαζ, ηαζξ πνμξ ημκ ςηήνα, εενιαίξ ζμο ζηεζίαζξ. 

 

Σςκ αθβδδόκςκ ζο, εείς ζεέκεζ, Βαναάνα, ακεδείπεδξ ζαηνεία 

ηεθεία, κόζμο ηε θμζιώδμοξ, ηαζ πάζδξ άθθδξ αθάαδξ. 



[31] 

 

Θενηόθηνλ. 

Ίθαεζ, Κόνδ, μκ εκ αβηάθαζξ ααζηάγεζξ, Πακηεπόπηδκ ςηήνα ημο 

Κόζιμο, ημύημκ μοκ δοζώπεζ, νοζεήκαζ ιε πηαζζιάηςκ. 

Ωδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ρμήκ ιμο ηςκ δαηνύςκ, δέλαζ βαθδκίςξ, ηαζ ηαζξ πνεζαείαζξ ζμο 

πάκηα ημο ζώιαημξ, ηαζ ηδξ ροπήξ εναθείι, ηα έθηδ έηπθοκμκ. 

 

Χανάξ ηδξ Οονακίμο, Μάηαν Ιςάκκδ, επαπμθαύςκ απαύζηςξ 

ζηέηεοε, οπέν ηςκ πίζηεζ ηαζ πόες, ιαηανζγόκηςκ ζε. 

 

Λζιήκ ηαζ ζςηδνία, δ εεία Δζηώκ ζμο, ημζξ αζεεκμύζζκ οπάνπεζ, 

Βαναάνα έκδμλε, ηδκ θμζιζηήκ αννςζηίακ απμδζώημοζα. 

Θενηόθηνλ. 

Μανία εκ πεθάβεζ, ης ηδξ αιανηίαξ, ηαζ ηνζηοιίαξ παεώκ 

πεζιαγόιεκμξ, ης βαθδκώ ζμζ θζιέκζ πνμζθεύβς Γέζπμζκα. 

Σν «Άμηνλ εζηί» θαη ηα παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

Δκ θμζιώ ζε έπμιεκ μζ Πζζημί, αηέζημνα ιέβακ, ακηζθήπημνα εκ 

δεζκμίξ, εκ ηζκδύκμζξ νύζηδκ, πνόιαπμκ εκ ακάβηαζξ, εκ πεζναζιμίξ 

ζςηήνα, εναθείι έκδμλε. 

      Σμζξ Αβίμζξ πάζζ ζοιπανεζηώξ, ενόκς ης πακζέπης, ημο 

Πακηάκαηημξ ηαζ Θεμύ, Ιςάκκδ Μάηαν, ικδιόκεοε ηςκ πίζηεζ, ηαζ 

πόες εηηεθμύκηςκ, ηδκ ζδκ Πακήβονζκ. 

       Ιάζεςκ πάνζκ πανά Θεμύ, δελαιέκδ όκηςξ, ημο ζάζεαζ κόζμοξ 

δεζκάξ, ηςκ πνμζενπμιέκςκ ζμζ, ς εεία Βαναάνα, νύζαζ θμζιζηήξ 

διάξ, κόζμο ηαζ εθίρεςκ. 
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       εναθείι ημκ εείμκ ζοκ ης ηθεζκώ, ζμθώ Ιςάκκδ, ηαζ 

Βαναάνακ κύιθδκ Χνζζημύ, ημοξ ηδξ Δηηθδζίαξ, ηνεζξ θαεζκμύξ 

αζηέναξ, εκ ύικμζξ αζζβήημζξ δμλμθμβήζςιεκ. 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ…. 

Σν Σξηζάγηνλ θαη ην Σξνπάξηνλ. Ήρνο α΄. 

Σμοξ θμζθόνμοξ θαιπηήναξ ηδξ Δηηθδζίαξ οπάνλακηαξ, ηαζ ηδκ 

Οζημοιέκδκ ης πθήεεζ ηςκ ηεναζηίςκ ηαηαβθαΐζακηαξ ˙  ημοξ 

αεθδηάξ ηε ηαζ ηήνοηαξ ηδξ Σνζάδμξ, ημοξ Σνζζοπμζηάης Θεώ 

θαηνεύεζκ ημοξ πζζημύξ εηδζδάλακηαξ ˙  εναθείι ημκ 

αεθδηζηώηαημκ, Ιςάκκδκ ηε δδύθεμββμκ, ζοκ ηδ ζεικμηάηδ 

Βαναάνα ηαζ όκηςξ Νύιθδ Χνζζημύ ημο Πακηάκαηημξ, πάκηεξ μζ 

θζθέμνημζ δεύηε πζζηώξ, ζοκεθεόκηεξ ύικμζξ ηζιήζςιεκ. Αοημί βαν 

ης Κονίς οπέν διώκ αεί πνεζαεύμοζζκ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ήρνο β΄. Όηε εθ ηνπ μύινπ ζε λεθξόλ. 

Γεύηε Ονεμδόλςκ δ πθδεύξ, εείμκ εναθείι ηαζ Βαναάνακ, ηαζ 

Ιςάκκδκ μιμύ, άζιαηζ ηζιήζςιεκ, ημοξ Χνζζημηήνοηαξ, ημοξ ηδκ 

πθάκδκ παηήζακηαξ, ηαζ κίηδξ θααόκηαξ, αηήναηα ζηέθακα, πανά 

Χνζζημύ ημο Θεμύ ˙  μύπεν πανεζηώηεξ ης ενόκς, κέιμοζζκ ζάζεζξ 

πακημίαξ, πάζζ ηαζ πηαζζιάηςκ απμθύηνςζζκ. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ…..  Σδκ πάζακ εθπίδα ιμο….. 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, 

ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 


