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ΚΤΡΙΑΚΗ ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΑΓΙΧΝ ΠΑΝΣΧΝ  

ΚΑΝΧΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΔΙ ΠΑΝΣΑ ΣΟΤ ΔΝ ΑΘΧ 

ΟΙΟΤ ΚΑΙ ΘΔΟΦΟΡΟΤ ΠΑΣΔΡΑ 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ 

Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Κύξηε εηζάθνπζνλ…. 

ην Θεόο Κύξηνο σο ζπλήζσο, θαη ην εμήο: 

Ήρνο δ’ Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Ο Θενζύιιεθηνο θαη πάληηκνο δήκνο, ησλ ελ ησ Άζσ ζενθόξσλ 

Παηέξσλ, ζπλ Ηεξάξραηο Όζηνη θαη Μάξηπξεο, γλσζηνί θαη 

αλώλπκνη, εθηελή ηθεζίαλ, πξνο Θεόλ πνηήζαηε, δνύλαη ιύζηλ 

πηαηζκάησλ, θαη πεηξαζκώλ δεηλώλ απαιιαγήλ, ηνηο ηε πξεζβεία, 

πκώλ θαηαθεύγνπζη. 

Γόμα. Σν απηό. Καη λύλ. Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηόθε…. 

Ο Ν’ Φαικόο θαη ν θαλώλ νπ ε αθξνζηηρίο. 

«Οζίσλ Λόγε ιηηαίο κε ζώδνηο. Γεξαζίκνπ». 

Χδή α’. Ήρνο πι. δ’ Τγξάλ δηνδεύζαο. 

Οζίσλ ηνπ Άζσ ν αξρεγόο, θαη Λαύξαο δνκήησξ, Αζαλάζηε 

ζαπκαζηέ, ζπλ Αζαλαζίσ Παηξηάξρε, αζαλαζίαο θσηί κε 

ιακπξύλαηε. 

πλέζεη αγάπεο ηεο ηεξάο, Αγάπηε ιάκπσλ, αθαθία δε αιεζεί, 

Αθάθηε Όζηε, εκπξέπσλ, εκάο αγάπε ηε ζεία πηεξώζαηε. 

Ηζρύλ Αγαζάγγειε εθ Θενύ, ζπλ ησ Αθαθίσ, θαη ζσηήξηνλ αξσγήλ, 

σο Οζηνκάξηπξεο Κπξίνπ, εκίλ αηηείηε θαη ηνπ αιάζηνξνο. 
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Θενηνθίνλ. 

Ωο ζθέπε ηνπ Άζσ θαη πξνζθπγή, Κεραξηησκέλε, Παληεπιόγεηε 

Μαξηάκ, ζθέπε από πάζεο επεξείαο, ησλ Μνλαζηώλ θαη Μηγάδσλ 

ην ζύζηεκα. 

Χδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ωο θσηόο ζείνπ πιήξεο, ζθόηνπο παζώλ ιύηξσζαη, ηαηο ζαηο 

θσηνθόξνηο πξεζβείαηο, Πάηεξ Γξεγόξηε, Θεζζαινλίθεο θσζηήξ, 

ηνπο επιαβώο πξνζηόληαο, ηε ζεξκή πξεζβεία ζνπ, θαη ζε 

γεξαίξνληαο. 

Νόζνπ πάζεο θαη βιάβεο, θαη πεηξαζκώλ ξύζαζζε, ζπλ ησ Γαβξηήι 

ησ Οζίσ, Πάηεξ Γεξόληηε, θαη ν Γελλάδηνο, Βαηνπαηδίνπ ην θιένο, 

ηνπο πηζηώο γεξαίξνληαο, πκώλ ηελ άζθεζηλ. 

Λακπξπλζείο ηε θαξδία ζείσ θσηί Όζηε, ιύζνλ ησλ παζώλ ηελ 

νκίριελ, εκώλ Γεώξγηε, θαη θόβσ θξείηηνλη, ώ Γεξκαλέ ζενθόξε, 

ηαο θαξδίαο ηείρηζνλ, εκώλ δεόκεζα. 

Οζηόηεηα βίνπ, θαξπνθνξείλ δίδνζζε, δύλακηλ εκίλ νπξαλίαλ, 

Οζηνκάξηπξεο, κάθαξ Γεξάζηκε, ζπλ ησ θιεηλώ Γελλαδίσ, Γεδεώλ 

καθάξηε, θαζηθεηεύνκελ. 

Θενηνθίνλ. 

Γεεκώλ θξνλεκάησλ, θαη εκπαζνύο έμεσο, θαη ρακαηπεηώλ 

λνεκάησλ, ηνπ πνιεκήηνξνο, εκάο απάιιαμνλ, Θενγελλήηνξ, 

Μαξία, ηνπο ππό ηελ ζθέπελ ζνπ, πίζηεη πξνζηξέρνληαο. 

Γηάζσζνλ πιεζύο Οζίσλ ηνπ Άζσ εγηαζκέλε, από πάζεο επηθνξάο 

θαη θαθώζεσο, ηνπο πξνζηόληαο ηε ζεία πκώλ πξεζβεία. 

Δπίβιεςνλ ελ επκελεία… 

Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηαη εκώλ, θαη έθνξνη ππάξρνληεο, Οζίσλ ρνξόο, ηνπ Άζσ 

θαιισπίζκαηα, απαύζησο πξνζηαηεύεηε, ησλ ηηκώλησλ πκώλ ηα 

παιαίζκαηα, θαη δπζσπείηε Υξηζηόλ εθηελώο, δηδόλαη εκίλ 

πηαηζκάησλ άθεζηλ. 
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Χδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Δθ θηλδύλσλ ιπηξώζαζζε, Παιακά Γξεγόξηε ηαο ςπράο εκώλ, θαη 

Γνκέζηηθε Γξεγόξηε, θαη Μνλήο δνκήησξ ν Γξεγόξηνο. 

Λύζηλ αίηεη Γξεγόξηε, ζπλ ησ Γεξαζίκσ Γακηαλέ Γαβίδ, πεηξαζκώλ 

εκίλ θαη ζιίςεσλ, θαη Γακηαλόο ν ζενθόξεηνο. 

Ηεξέ Γηνλύζηε, ηεο Μνλήο Πξνδξόκνπ δνκήηνξ έλζεε, θαη ν Ρήησξ 

Γηνλύζηνο, ζπλ ησ Γνκεηίσ εκάο ζθέπεηε. 

Θενηνθίνλ. 

Σνλ απόιεθηνλ θιήξόλ ζνπ, Κεραξηησκέλε Όξνο ηνπ Άζσλνο, 

αζηλή απαύζησο θύιαηηε, εμ επεξεηώλ ηνπ πνιεκήηνξνο. 

Χδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Άλσζελ εκίλ, Ηβεξίηα Γηνλύζηε, θαη ηεο Λαύξαο ν θιεηλόο 

Γακαζθελόο, κε ειιίπεηε παξέρνληεο ηα θξείηηνλα. 

Ίιεσλ εκίλ, ώ Δπζύκηε καθάξηε, Δπζπκίνηο ζπλ ηξηζί θαη ησ θιεηλώ 

Δπδνθίκσ ηνλ σηήξα απεξγάζαζζε. 

ηόκα ηεξόλ, Θενδόζηε Παηήξ εκώλ, θαη Θεόιεπηε θαη ζείε Θεσλά, 

ηαο δεήζεηο επκελώο εκώλ πξνζδέμαζζε. 

Θενηνθίνλ. 

Μήηεξ ηνπ Θενύ, Θενηόθε Αεηπάξζελε, ηελ λνζνύζάλ κνπ 

ζεξάπεπζνλ ςπρήλ, θαη ησ ζείσ κε θαηεύζπλνλ ζειήκαηη. 

Χδή ζη’. Σελ δέεζηλ. 

νθία, πλεπκαηηθή δηαιάκςαο, ηνπ δνιίνπ ηαο πηθξάο ζνθηζηείαο, 

ηαο θαζ’ εκώλ δηαζθέδαζνλ Πάηεξ, ηαηο ζαηο πξεζβείαηο Νηθόδεκε 

Όζηε, Αγίνπ Όξνπο θαιινλή, Μνλαδόλησλ ν ζείνο δηδάζθαινο. 

Δθ πάζεο, επηβνπιήο ηνπ δνιίνπ, ώ Θεόθηιε ζνθέ Μπξνβιύηα, θαη 

Ησάλλε Ηβήξσλ δνκήηνξ, ζπλ Κνπθνπδέιε νη δύν Ηάθσβνη, 

ιπηξνύζζε πάληνηε εκάο, ηνπο ηε ζθέπε πκώλ θαηαθεύγνληαο. 
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πλόληεο, ησλ Αζσκάησλ ηνηο δήκνηο, Ησζήθ θαη Ηιαξίσλ ν ζείνο, 

ζπλ Ηγλαηίσ νκνύ Ησάζαθ, ππέξ εκώλ ζπλ απηνίο ηθεηεύζαηε, 

Οζηνκάξηπξεο Υξηζηνύ, ηνλ Γεζπόηελ ησλ όισλ θαη Κύξηνλ. 

Ωο ζείνλ, ώ Ηεξόζεε ζθεύνο, ζπλ Καιιίζησ ησ θιεηλώ Ηεξάξρε, θαη 

ηεο Εσγξάθνπ Κνζκά ν θνζκήησξ, θαη Απνζηόισλ Κνζκά ν 

νκόδεινο, βίνλ αλύεηλ ηεξόλ, ηνπο ηηκώληαο πκάο εληζρύζαηε. 

Θενηνθίνλ. 

Εσήο κε, ηεο ελαξέηνπ Παξζέλε, γεσξγείλ ηαο ηεξάο επηδόζεηο, ηε 

ζε πξνλνία δπλάκσζνλ Κόξε, σο αλ δσήο αησλίνπ θαη θξείηηνλνο, 

αμησζώ ν πξνο ηελ ζελ, θαηαθεύγσλ ελ πίζηεη αληίιεςηλ. 

Γηάζσζνλ πιεζύο Οζίσλ ηνπ Άζσ εγηαζκέλε, από πάζεο επηθνξάο 

θαη θαθώζεσο, ηνπο πξνζηόληαο ηε ζεία πκώλ πξεζβεία. 

Άρξαληε ε δηα ιόγνπ… 

Αίηεζηο θαη ην Κνληάθηνλ. 

Ήρνο β’. Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Ζ ησλ Οζίσλ Παηέξσλ νκήγπξηο, ε ηνλ πεξίβιεπηνλ Άζσ 

ιακπξύλαζα, ερζξνύ ηνπ δνθώδνπο ηα βέιεκλα, ηα θαζ’ εκώλ 

ζενθόξνη ακβιύλαηε, αηηνύκελνη πάζη ζείνλ έιενο. 

Πξνθείκελνλ. 

Καπρήζνληαη Όζηνη ελ δόμε θαη αγαιιηάζνληαη επί ησλ θνηηώλ 

απηώλ. 

ηίρ. Θαπκαζηόο ν Θεόο ελ ηνηο Αγίνηο απηνύ. 

Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Μαηζαίνλ. 

Δίπελ ν Κύξηνο ηνηο εαπηνύ Μαζεηαίο˙ Πάληα κνη παξεδόζε ππό ηνπ 

Παηξόο κνπ˙ θαη νπδείο επηγηλώζθεη ηνλ Τηόλ, εηκή ν Παηήξ˙ νπδέ 

ηνλ Παηέξα ηηο επηγηλώζθεη, εηκή ν Τηόο, θαη ώ εάλ βνύιεηαη ν Τηόο 

απνθαιύςαη. Γεύηε πξνο κε πάληεο νη θνπηώληεο θαη πεθνξηηζκέλνη, 

θαγώ αλαπαύζσ πκάο. Άξαηε ηνλ δπγόλ κνπ εθ΄ πκάο, θαη κάζεηε 

απ’ εκνύ, όηη πξάνο εηκί θαη ηαπεηλόο ηε θαξδία˙ θαη επξήζεηε 
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αλάπαπζηλ ηαηο ςπραίο πκώλ. Ο γαξ δπγόο κνπ ρξεζηόο, θαη ην 

θνξηίνλ κνπ ειαθξόλ εζηίλ. 

Γόμα. Σαηο ησλ ζσλ Οζίσλ… Καη λπλ. Σαηο ηεο Θενηόθνπ… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη. 

ηίρ. Διέεζόλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ… 

Όκηιε ζεόιεθηε, ησλ ελ ησ Άζσ Παηέξσλ, Ηεξάξραη πάλζνθνη, θαη 

Οζηνκάξηπξεο νη Θεόθξνλεο, Αζθεηαί Όζηνη, θαη ινηπή ρνξεία, 

αλσλύκσλ πακκαθάξηζηε,  αεί πξεζβεύεηε, ησ Γεκηνπξγώ πάζεο 

θηίζεσο, δηδόλαη εκίλ άθεζηλ, ησλ ακαξηεκάησλ ώλ πξάηηνκελ, θαη 

παζώλ ηελ ιύζηλ, θαη ίαζηλ ζσκάησλ θαη  ςπρώλ, ηνηο επιαβώο 

καθαξίδνπζηλ, πκώλ ηα παιαίζκαηα. 

Χδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Ο Κνζκάο ν ζεόθξσλ, θαη Κππξηαλόο ηε θαη ζείνο Κσλζηάληηνο, 

Νηθόδεκνο ν πάλπ, Μαθάξηόο ηε άκα, θαη Λνπθάο ν ζηεξξόςπρνο, 

ξύζαζζε πάληαο εκάο, πηθξώλ πεηξαηεξίσλ. 

Ηζρύλ δίδνζζε ζείαλ, ώ Λεόληηε ζείε θαη Πάηεξ Μάμηκε Μεηξόθαλεο 

ζεόθξνλ, Νήθσλ Αξρηεξάξρα, θαη Νηθόδεκε Όζηε, ζπλ Νενθύηνηο 

δπζίλ, εκίλ εθδπζσπνύκελ. 

πλνρήο ςπρνθζόξνπ, ώ Νηθήηα Νηθόδεκε θαη Νεθηάξηε, Νεθηάξηνο 

ν άιινο, ν ζενθόξνο Νήθσλ, θαη ν Νείινο ν Όζηνο, απνιπηξνύζζε 

εκάο, πκώλ ηαηο ηθεζίαηο. 

Θενηνθίνλ. 

Γελνύ ζθέπε θαη ηείρνο, ηνηο πξνο ζε αθνξώζη ζεξκήο εθ πίζηεσο, 

Παξζέλε Θενηόθε, ερζξνύ ηνπ ανξάηνπ, ηελ νξκήλ απνηξέπνπζα, 

θαη ηελ γαιήλελ ηελ ζελ, εκίλ αεί δηδνύζα. 

Χδή ε’. Σνλ Βαζηιέα. 

Έιιακςηλ ζείαλ, ώ Νηθεθόξε εμαίηεη, θαη Ολνύθξηε θαη ζενθόξε 

Παύιε, ζπλ εηέξσ Παύισ, εκίλ παξά Κπξίνπ. 
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Ρύζαζζε πόλσλ, Πέηξε Οζίσλ αθξόηεο, θαη Παρώκηε νκνύ ζπλ 

Πξνθνπίσ Ρσκαλέ ζεόθξνλ, εκάο εθ θαησδύλσλ. 

 

Άγηνλ βίνλ, άββα Υξηζηνύ Ηεξάξρα, πκεώλ ζνθέ θαη πκεώλ ν 

άιινο, ίκσλ Μπξνβιύηα, δίδνζζε ελ αγάπε. 

 

Θενηνθίνλ. 

ύληξηςνλ Κόξε, ηελ θαζ’ εκώλ δπλαζηείαλ, ηνπ αιάζηνξνο ηε 

θξαηαηά ζνπ ζθέπε, θαη παξάζρνπ πάζη, ραξάλ ηελ νπξάληαλ. 

Χδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ηιύνο ακαξηίαο, σθξόληε θαη άββα, ζπλ άιισ άββα νκνύ θαη 

Σηκόζεε, ζπλ ηνηο δπζί Φηινζένηο εκάο θαζάξαηε. 

Με παύζεζζε Παηέξεο, Άζσ νη αζηέξεο, γλσζηνί νκνύ θαη 

αλώλπκνη άπαληεο, ππέξ εκώλ δπζσπνύληεο Υξηζηόλ ηνλ 

εύζπιαγρλνλ. 

Οη θίινη ηνπ Κπξίνπ, Όζηνη Παηέξεο, εθ ηεο θηιίαο ηνπ θόζκνπ 

ιπηξώζαζζε, ηνπο ηελ αγίαλ ηηκώληαο πκώλ ζπλέιεπζηλ. 

Θενηνθίνλ. 

Τπέξηεξνλ ηνλ λνπλ κνπ, δείμνλ Θενηόθε, ησλ ελ ησ θόζκσ 

θξνληίδσλ θαη ζιίςεσλ, θαη ηνπ Κπξίνπ ησ θόβσ απηόλ 

θαζήισζνλ. 

Σν Άμηόλ εζηη θαη ηα Μεγαιπλάξηα. 

Υαίξνηο ησλ Οζίσλ ζεία πιεζύο, Άζσ νη πνιίηαη, νη  ηζάγγεινη ελ 

ζαξθί, νη ελ δηαθόξνηο, εθιάκςαληεο ηνηο ρξόλνηο, γλσζηνί ζπλ 

αλσλύκνηο, πόλνηο αζθήζεσο. 

Υαίξεηε ηνπ Άζσ θαζεγεηαί, ζείνη Ηεξάξραη, θαη ζεόθξνλεο 

Αζθεηαί, ζηίθνο ησλ Οζίσλ, θαη Οζηνκαξηύξσλ, δσήο ηεο 

ελαξέηνπ, γλώκνλεο έκπξαθηνη. 
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Γάθξπζη θαη πόλνηο αζθεηηθνίο, θαη ζείνηο ηδξώζηλ, εγηάζαηε 

αιεζώο, άπαληα ηνλ Άζσ, Παηέξεο ζενθόξνη, θαη ώθζεηε δνρεία, 

ηνπ ζείνπ Πλεύκαηνο. 

Άπαζαλ ηελ δύλακηλ ηνπ ερζξνύ, Όζηνη Παηέξεο, θαζειόληεο 

αζθεηηθώο, απηνπξγνί ζαπκάησλ, εδείρζεηε ελ θόζκσ, ςπρώλ θαη 

ησλ ζσκάησλ, πάζε ηώκελνη. 

Άλζε παλεπώδε θαη κπζηηθά, αξεηώλ νζίσλ, ώ Παηέξεο ζενεηδείο, 

ζεία επσδία, δσήο ηεο καθαξίαο, εθ ζρέζεσο δπζώδνπο, εκάο 

ιπηξώζαζζε. 

Σνπο πκάο ηηκώληαο παλεπιαβώο, Όζηνη Παηέξεο, εθ θηλδύλσλ θαη 

πεηξαζκώλ, αζηλείο ηεξείηε, πκώλ ηαηο πξνζηαζίαηο, θαη άπαζηλ 

αηηείζζε,  ην ζείνλ έιενο. 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ… 

Σν Σξηζάγηνλ… 

 

ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΟΝ 

 Ήρνο Α’. Σεο εξήκνπ πνιίηεο 

Σνπο ηνπ Άζσ Παηέξαο, θαη Αγγέινπο ελ ζώκαηη, Οκνινγεηάο θαη 

Οζίνπο, Ηεξάξραο θαη Μάξηπξαο, ηηκήζσκελ ελ ύκλνηο θαη σδαίο, 

κηκνύκελνη απηώλ ηαο αξεηάο, ε ηνπ Όξνπο πιεζύο πάζα ησλ 

Μνλαζηώλ, θξαπγάδνληεο νκνθώλσο. Γόμα ησ ζηεθαλώζαληη πκάο˙ 

δόμα ησ αγηάζαληη˙ δόμα ησ ελ θηλδύλνηο εκώλ, πξνζηάηαο δείμαληη. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

ηίθνο ησλ Οζίσλ Αζθεηώλ, θαη Ηεξαξρώλ καθαξίσλ, Ζζπραζηώλ 

ηεξώλ, Οζηνκαξηύξσλ ηε ζείε θαηάινγε, νη ελ Άζσ εθιάκςαληεο, 

ρξόλνηο δηαθόξνηο, θαη Υξηζηόλ δνμάζαληεο, πόλνηο αζθήζεσο, 

πάζεο δπζρεξείαο θαη βιάβεο, θαη πνιπεηδώλ ζπκπησκάησλ, αζηλείο 

ηεξείηε εκάο πάληνηε. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη…   

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ… 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ 

Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

 


