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10 Γεθεκβξίνπ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΩΝ Αγίνπ 

Μελά θαιιηθειαδνπ Αγίνπ Δξκνγέλνπο θαη Αγίνπ 

Δπγξαθνπ 

Δοθμβήζακημξ ημο Ηενέςξ ημ Κύνζε εζζάημοζμκ, ιεε’ μ ημ Θεόξ Κύνζμξ 

ςξ ζοκήεςξ, ηαζ ημ ελήξ· 

Ήρνο δ’ . Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Σμκ ηνμπαζμύπμκ αεθδηήκ Δνιμβέκδ, ημκ εθηοζεέκηα εζξ Υνζζημύ εείακ 

πίζηζκ, πανά Μδκά ημο Μάνηονμξ ιεε’ μο ηανηενώξ, αζηζζιμύξ ηαζ 

ιάζηζβαξ ηαζ ηζιίμο αοπέκμξ, ηιήζζκ ηαεοπέιεζκεκ εοθδιήζςιεκ πόες, 

θζηάξ ζεπηάξ αοημύιεκμζ αοημύ, πνμξ αεθμεέηδκ Υνζζηόκ ημκ 

Θεάκενςπμκ. 

Γόμα. Σν απηό. Καη λπλ. Θενηνθίνλ. 

Οο ζζςπήζμιεκ πόηε, Θεμηόηε, ηαξ δοκαζηείαξ ζμο θαθείκ... 

Δίηα μ Ν  Φαθιὸξ ηαζ μ Κακώκ, μο δ Αηνμζηζπίξ: Δνιόβεκεξ, Κύνζμκ 

οπέν διώκ εηδοζώπεζ. Υ.  

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

Δνιόβεκεξ Μάνηοξ πενζηθεέξ, εκ Αθελακδνεία, μ αεθήζαξ ζοκ ης Μδκά, 

ης Καθθζηεθάδς ηαζ Δοβνάθς, οπέν διώκ ηςκ Υνζζηόκ ηαεζηέηεοε. 

Ράκζζζκ αζιάηςκ ζμο ηςκ ζεπηώκ, θμζκίλαξ ζημθήκ ζμο, πνοζμΰθακημκ 

ηδξ ροπήξ, Δνιόβεκεξ είθδθαξ ηδκ πάνζκ, ηαηαημζιείκ εοζεαεία ζμοξ 

πνόζθοβαξ. 

Μανηύνςκ ηδξ πίζηεςξ εεαοβώκ, Δνιόβεκεξ ηθέμξ, ιδ εθθίπδξ οπέν 

διώκ. πνεζαεύεζκ ηδκ πίζηεζ ζε ηζιώκηςκ, ηαζ ακοικμύκηςκ ζδκ έκδμλμκ 

άεθδζζκ. 
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Θενηνθίνλ. 

Οονάκςζμκ θνόκδια ηςκ πζζηώκ, ζε ιαηανζγόκηςκ, ςξ Μδηένα ημο 

Λοηνςημύ, θζθόζημνβμκ Κεπανζηςιέκδ, ηαζ πμσηώκ πάκηςκ άβνοπκμκ 

ζώηεζνακ. 

Ωδή γ’ . Οπξαλίαο αςίδνο. 

Γεςνβμύξ ηδξ αβάπδξ, ηδξ εκ Υνζζηώ έκδμλε, αεθδηά Δνιόβεκεξ δείλμκ, 

ημοξ ακοικμύκηάξ ζε, ςξ βεςνβόκ αηναζθκμύξ, ακδνείαξ εείς ανόηνς, 

αίιαημξ μνβώζακηα ηδκ Αθελάκδνεζακ. 

Δθηοζεείξ εζξ ηδκ πίζηζκ, ημο Ηδζμύ έπανπε, ηδκ θαιπνάκ ηαζ 

ζςηδνζώδδ, Μάνηοξ Δνιόβεκεξ, πανά Μδκά ζοκ αοηώ, ηαηδλζώεδξ 

αεθήζαζ, ιεε  μὗ κοκ ζθέςζαζ διίκ ημκ Κύνζμκ. 

Νζηδηήξ ακεδείπεδξ ηαη’ αζεαμύξ ηάβιαημξ, ζέαμκημξ ςξ πνζκ ζο 

εζδώθςκ άροπα λόακα· δζμ πνεζαεύεζξ Υνζζηώ, κίηαξ ζηέηαζξ δςνήζαζ, 

ηαη  ἐπενῶκ Δνιόβεκεξ, πάκηςκ ηδξ πίζηεςξ. 

Δοζοιπάεδηε Μάνηοξ, θαιπνμύ Μδκά ζύκαεθε, μο δ βεκκαζόηδξ εζξ 

πίζηζκ Κηίζημο πνμζείθηοζεκ, οπέν διώκ εηηεκώξ ης θζθακενώπς 

Κονίς, πνέζαεοε Δνιόβεκεξ, ηςκ εοθδιμύκηςκ ζε. 

Θενηνθίνλ. 

μζξ μζηέηαζξ εζνήκδκ αζμηζηήκ δώνδζαζ, Κεπανζηςιέκδ Μανία ζε 

ιεβαθύκμοζζκ, απθμύζα πάζζκ διίκ ηδξ δζοπίαξ κεθέθδκ, Δζνδκάνπμο 

Κηίζακημξ, Μήηεν θζθόζημνβε. 

Αλίςζμκ, ανααείςκ κίηδξ, Δνιόβεκεξ αεθμθόνε, ημοξ ηζιώκηάξ ζε 

αηθζκώξ, εκ ιάπαζξ αείπμηε επενώκ, ηαη’ απίζηςκ, ιεβαθμιάνηοξ. 

Δπίαθερμκ, εκ εοιεκεία πακύικδηε Θεμηόηε, επί ηδκ ειήκ παθεπήκ ημο 

ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαζ ίαζαζ, ηδξ ροπήξ ιμο ημ άθβμξ. 
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Αίηεζηο θαη ην Κάζηζκα. Ήρνο β’ . Πξεζβεία ζεξκή. 

Πανάζπμο διίκ ζζπύκ επενμύ ηα αέθεικα, παηήζαζ ζηεννέ ιεβάθαεθε 

Δνιόβεκεξ, μ παηήζαξ θνύαβια, ιζζμπνίζηςκ ζεαόκηςκ θεο είδςθα, ηαζ 

ζοκ Μδκά αεθήζαξ ακδνζηώξ, οπέν ημο Υνζζημύ ηδξ εείαξ πίζηεςξ. 

Ωδή δ’ . Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Κθήζζκ ιάνηοξ Δνιόβεκεξ, ημο ζεπημύ μκόιαημξ ημο Πακηάκαηημξ, εκ 

ζηαδίς ςιμθόβδζαξ, πνεζαεοηά διώκ πνμξ Κηίζηδκ έκεενιε. 

Τικςδίαζξ εηάζημηε, ζηέθμκηέξ ζε Μάνηοξ Υνζζημύ Δνιόβεκεξ, 

δοζςπμύιέκ ζε· εηδίςλμκ, κόζςκ αθ’ διώκ απθύκ ζδ πάνζηζ. 

Ρεύιαζί ζμο Δνιόβεκεξ, μ ηαεαβζάζαξ ηδκ Αθελάκδνεζακ, ηςκ αζιάηςκ 

ηαεαβίαζμκ, νείενμζξ πνεζαεζώκ ζμο ημοξ ζηέηαξ ζμο. 

Θενηνθίνλ. 

Ηηεηεύμιεκ Γέζπμζκα, ελεθμύ ζμοξ δμύθμοξ πακημίςκ εθίρεςκ, ακαβηώκ 

ηαζ πενζζηάζεςκ, ημοξ εηδεπμιέκμοξ ηδκ δκ εύκμζακ. 

Ωδή ε’ . Φώηηζνλ εκάο. 

Όθαμκ ςξ ζεπηόκ, οπεδέλαημ Βογάκηζμκ, ημ ζμκ θείρακμκ Δνιόβεκεξ 

ζεπηέ, πανά είκ’ αθόξ αοημύ μ λέκςξ έθεαζε. 

Νεύζμκ ηαζξ διώκ, παναηθήζεζζκ Δνιόβεκεξ, ηαζ εηπθήνμο ηαξ αζηήζεζξ 

ηςκ πζζηώξ, ακοικμύκηςκ ηεθαθήξ ζμο εείαξ έηηιδζζκ. 

Ύικμζξ ζε αεί, ηαηαζηέθμκηεξ Δνιόβεκεξ, δοζςπμύιέκ ζε· απένβαζαζ 

διίκ, ημκ Πακηάκαηηα Μεβαθμιάνηοξ ίθεςκ. 

Θενηνθίνλ. 
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Πάκαβκε διώκ. ζε ηζιώκηςκ πόες ιέικδζμ, Θεμηόηε ηςκ ημοξ άεθμοξ 

ημοξ ζηεννμύξ, Δνιμβέκμοξ ακοικμύκηςκ ημο αθηίθνμκμξ. 

Ωδή ζη’. Σελ δέεζηλ. 

Δνιόβεκεξ, αεθδηά ιεβάθαεθε, ημο Μδκά ζοκαεθδηά ηνμπαζμύπε, ηαζ 

ημο Δοβνάθμο εκ Αθελακδνεία, αεί Υνζζηόκ ζοκ αοημίξ ηαεζηέηεοε, 

δζδόκαζ δύκαιζκ διίκ, ηαζ ζζπύκ άιθς ηνώζαζ ημκ δόθζμκ. 

Ρςκκύιεκμζ, ζμο ηαζξ παναηθήζεζζ, πνμξ ημκ Κύνζμκ ηδξ δόλδξ αμώιεκ· 

Καθθζηεθάδμο Μδκά μ εαοιάζαξ, ηδκ παννδζίακ ηνζζιάηαν Δνιόβεκεξ, 

ηαζ οπ’ αοημύ πνμζεθηοζεείξ, εζξ ηδκ πίζηζκ αλίςξ δεδόλαζαζ. 

Ζ πάκζεπημξ, θάνκαλ ηςκ θεζράκςκ ζμο, ηαζ αοηώκ Μδκά ημο 

Καθθζηεθάδμο, εζξ Βαζζθίδα ηςκ Πόθεςκ λέκςξ εθζιεκίζεδ άθηζθνμκ 

Δνιόβεκεξ, πζζηώκ απάκηςκ ζηδνζβιέ, ηαζ αηέζημν ηαζ θύθαλ ηαζ 

πνόιαπε. 

Θενηνθίνλ. 

Μδηνόεεε, εηηεκώξ ζηέηεοε, οπέν πάκηςκ πνζζηςκύιςκ ζμκ Σόημκ, ηςκ 

εηηεθμύκηςκ ηδκ πάκζεπημκ ικήιδκ, ημο Δνιμβέκμοξ θαιπνμύ 

ηαθθζιάνηονμξ, ηαζ εζξ αζώκαξ εοθααώξ, ακοικμύκηςκ πθδεύκ 

εαοιαζίςκ ζμο. 

Αλίςζμκ, ανααείςκ κίηδξ Δνιόβεκεξ αεθμθόνε, ημοξ ηζιώκηάξ ζε 

αηθζκώξ εκ ιάπαζξ αείπμηε, επενώκ ηαη  ἀπίζηςκ Μεβαθμιάνηοξ. 

Άπνακηε, δ δζα θόβμο ημκ Λόβμκ ακενιδκεύηςξ, επ’ εζπάηςκ ηςκ 

διενώκ ηεημύζα δοζώπδζμκ, ςξ έπμοζα, ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

Αίηεζηο θαη ην Κνληάθηνλ. Ήρνο β’ . Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 
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Σμκ αζηζζιμύξ ηαζ εζνηηήκ οπμιείκακηα, ηαζ ηεθαθήξ πακζένμο 

απόηιδζζκ, κοκ Δνιμβέκδ ημκ Μάνηονα ιέθρςιεκ, ςξ αεθδηήκ 

ηνμπαζμύπμκ αζημύιεκμζ, αοημύ ηαξ εκηεύλεζξ πνμξ Κύνζμκ. 

Πνμηείιεκμκ: Θαοιαζηόξ, μ Θεόξ, εκ ημζξ Αβίμζξ Αοημύ. 

ηίπμξ: Σμζξ Αβίμζξ ημζξ εκ ηδ βδ Αοημύ εεαοιάζηςζεκ μ Κύνζμξ. 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ισάλλελ. (Κεθ. ηε  17-27, ηζη  1-2). 

Εήηεζ εζξ ηδκ Λεζημονβίακ ημο Αβίμο Γεςνβίμο ημο Σνμπαζμθόνμο. 

Γόλα: Σαζξ ημο Αεθμθόνμο πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ...  

Καζ κοκ: Σαζξ ηδξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ .. 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. β’ . Όιελ απνζέκελνη. 

ηίπμξ. Δθεήιμκ, εθέδζόκ ιε μ Θεόξ, ηαηά ημ ιέβα έθεόξ μο ηαζ ηαηά 

ημ πθήεμξ ηςκ μζηηζνιώκ μο ελάθεζρμκ ημ ακόιδιά ιμο. 

Δύροπε Δνιόβεκεξ, Αθελακδνείαξ ηδκ πεόκα, μ ανδεύζαξ νείενμζξ ζμο, 

ηςκ αζιάηςκ πνόζδελαζ ηήκδε δέδζζκ, δκ ζμζ πνμζάβμιεκ, ηςκ 

θζθμιανηύνςκ, μζ πμνμί ηαζ πάζζ ανάαεοζμκ, πανάκ μιόκμζακ, ζεέκμξ 

ροπζηόκ νώιδκ δύκαιζκ, ζμθίακ ηαζ ηεθείςζζκ, ανεηήξ ηαζ άιθς οβίεζακ, 

ημζξ εκ εοθααεία πνμζηνέπμοζζ κμΐ ζμο ης ζεπηώ, ης εκ ηδ Λέζας 

ιεβάθαεθε, ιάνηοξ αηαηάαθδηε. 

 

Ωδή δ´. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Χναζόηδξ ιανηύνςκ, Υ ηαεοπέιεζκαξ παίνςκ ηα ημθαζηήνζα δζα Υνζζημύ 

ηδκ πίζηζκ ηαζ άνκδζζκ εζδώθςκ πθάκδξ, ιάνηοξ Δνιόβεκεξ, μ ζθεμύιεκμξ 

κοκ διίκ Θεόκ ημκ γώκηα. 
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Νοκ ημκ έπανπμκ πάκηεξ, βενανόκ Δνιμβέκδ, ημο εοζεαόθνμκμξ θαμύ 

πνζκ ημκ δζώηηδκ αοημύ οπενιαπμύκηα είηα ιέθρςιεκ ηνάγμκηεξ· 

δμβιάηςκ πνμαζπζζηάξ μνεώκ διάξ κοκ δείλμκ. 

Δοιεκή ηδδειόκα ζε πθμοημύκηεξ πνμζηάηδκ ηαζ ακηζθήπημνα, 

Δνιόβεκεξ βεκκαίε, πνμζθεύβμιεκ εκ πίζηεζ ζαζξ εενιαίξ παναηθήζεζζ 

πνμξ ημκ ςηήνα Υνζζηόκ, θαιπνέ ιεβαθμιάνηοξ. 

Θενηνθίνλ. 

Καημδόλςκ ηα ζιήκδ, Θεμηόηε Πανεέκε, απμζημνάηζζμκ εοπαίξ ζμο 

αζζβήημζξ πνμξ ημκ ιμκμβεκή ζμο Ηδζμύκ ημκ εοίθαημκ ηαζ μνεμδόλςκ 

πμνμύξ ηναηαίςζμκ εκ πίζηεζ. 

Ωδή ε’ . Σνλ Βαζηιέα. 

Γύκαιζκ δμξ ιμζ, ζζπύκ Δνιόβεκεξ πθάκμο, ηδκ ιακίακ εκ ηάπεζ παηήζαζ, 

μ ηαηαπαηήζαξ, μθνύκ θάηνςκ εζδώθςκ. 

Τικώκ ζε ηνάγς· βεκμύ διώκ παναζηάηδξ, εκ ηζκδύκμζξ Δνιόβεκεξ 

Μάνηοξ, ηαζ ηαπύξ αηέζηςν, εκ πάζαζξ αίμο γάθαζξ. 

ηεκήκ ααδίζαζ, αλίςζόκ ιε ηδκ ηνίαμκ, ανεηώκ ζηεθακίηα βεκκαίε, 

αεθδηώκ ζηαδίμο, Δνιόβεκεξ ημζιήημν. 

Θενηνθίνλ. 

Χξ εκ βαζηνί ζμο, Υνζζηόκ λεκίζαζα Μήηεν, απμθαύζαζ διάξ ηδξ λεκίαξ, 

μονακώκ ζμοξ δμύθμοξ, αλίςζμκ Πανεέκε. 

Ωδή ζ’ . Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Πνμζηάηδξ ίζεζ πάκηςκ, ζε ιαηανζγόκηςκ, ςξ εοημθιίαξ πολίμκ 

Δνιόβεκεξ, ηαζ εδζαονόκ εοροπίαξ πμθοηζιόηαημκ. 
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Δπάημοζμκ ηςκ πίζηεζ, πνμζηνεπόκηςκ Μάνηοξ, ηαζξ ζαζξ θζηαίξ πνμξ 

ημκ Κηίζηδκ Δνιόβεκεξ, οπέν αβάπδξ Οο αίια ημ ζμκ ελέπεαξ. 

Ηηέηεοε δμεήκαζ, πάζί ζε ηζιώζζκ, άιθς οβίεζακ Μάνηοξ Δνιόβεκεξ, μ 

παννδζία ηδνύλαξ Υνζζημύ αθήεεζακ. 

Θενηνθίνλ. 

Υανά πνζζηεπςκύιςκ, Κεπανζηςιέκδ, ηςκ θοπδνώκ ιμο απθύκ 

ελαθάκζζμκ, ημο Φςημδόημο Τζμύ ζμο ηδ εεία πάνζηζ. 

Άμηόλ εζηη....θαη ηα παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

Δκ Αθελακδνεία ιανηονζηώξ, ζοκ Μδκά ης εείς, επεζθνάβζζαξ αζμηήκ, 

ανόηεζόκ ζμο ιάηαν, Δνιόβεκεξ ηαζ ζηέθμξ, πνοζόπθμημκ αθείημο, κίηδξ 

απείθδθαξ. 

Γεύηε ακοικήζςιεκ εκ πμνώ, εείμκ Δνιμβέκδ, ημκ αεθήζακηα ζοκ 

Μδκά, ης Καθθζηεθάδς, ηαζ εαοιαζηώ Δοβνάθς, εκ ηδ Αθελακδνεία ςξ 

ηαθθζιάνηονα. 

Υαίνμζξ βεκκαζόηδημξ πμηαιόξ, παίνμζξ μ πεζιάννμοξ εοροπίαξ 

ιανηονζηήξ, παίνμζξ εεία ηνήκδ, Δνιόβεκεξ ακδνείαξ, εηαθύγμοζα ηαζ 

ηόθιδξ, ύδςν αείννοημκ. 

ηήκόξ ζμο ημ πάκζεπημκ ζοκ αοηώ, ημο Καθθζηεθάδμο, εζξ ημ πέθαβμξ 

ημ νζθεέκ, ήηεκ εζξ ηδκ πόθζκ, ημο Κςκζηακηίκμο λέκςξ, Δνιόβεκεξ πνμξ 

αίκμκ, ζμο ηδξ αεθήζεςξ. 

Υαίνμζξ ηδξ ακδνείαξ δ απανπή, ζύκμζηε ζμθίαξ ηαζ πολίμκ οπμιμκήξ, μ 

Υνζζημύ ηδκ πίζηζκ, Δνιόβεκεξ δμλάζαξ, ζδ αηναζθκεί εκζηάζεζ, ηαζ 

νείενμζξ αίιαημξ. 
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Γόλδξ απμθαύςκ ηςκ μονακώκ, μθεηήν εζδώθςκ αδμλίαξ ιε ηςκ παεώκ, 

νύμο αεθμθόνε, Δνιόβεκεξ ημκ πίζηεζ, πνμζηνέπμκηα ηαζ πμεώ ηδ 

ακηζθήρεζ ζμο. 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ αζ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Απμζηόθςκ δ 

δςδεηάξ, μζ Άβζμζ πάκηεξ, ιεηά ηδξ Θεμηόημο πμζήζαηε πνεζαείακ εζξ ημ 

ζςεήκαζ διάξ. 

Σξηζάγηνλ θαη ην Απνιπηίθηνλ. Ήρνο πι. α’ . Σνλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Γενανόκ Δνιμβέκδ ακεοθδιήζςιεκ, ημκ ανζζηέα ζηαδίμο, ζοκ ης 

Δοβνάθς θαιπνώξ, ηαζ Μδκά Καθθζηεθάδς, πμνθονώζακηα, ηδκ 

Αθελάκδνεζακ νμαίξ, ηςκ αζιάηςκ δεύηε κοκ, πμνείαζ θζθμιανηύνςκ, 

αοημύ θζηάξ ηαξ αόηκμοξ, πνμξ ημκ Θεάκενςπμκ αζημύιεκμζ. 

 Ήρνο β’ . Όηε εθ ηνπ Ξύινπ. 

Πάκηαξ ηαηαλίςζμκ πανάξ, ηδξ εκ πόθς δόλδξ αθήηημο, πενζηθεέξ 

αεθδηά, εοζηαθέξ Δνιόβεκεξ, Μανηύνςκ πνώηαεθε, μ αεθήζαξ ςξ 

πάζπμκημξι εκ Αθελακδνεία, άθθμο ηαζ θζθόεεμκ, θαζδνύκαξ ζύκηαβια, 

ηνάγμιεκ ιεβάθαεθε Μάνηοξ, ίκα ιεβαθύκςιεκ πόκμοξ, δζ  ἀβάπδκ 

Κηίζημο μοξ οπέιεζκαξ. 

Γέζπμζκα, πνόζδελαζ…. 

Σδκ πάζακ εθπίδα ιμο…. 

Γζ εοπςκ ηςκ Αβίςκ Παηένςκ διώκ Κύνζε Ηδζμύ Υνζζηέ μ Θεόξ εθέδζμκ 

ηαζ ζώζμκ διάξ αιήκ 


