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Ὁ Μικρὸς
Παρακλητικὸς Κανόνας

εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

Ψαλμὸς ρμβʹ (142)
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευ χῆς 

μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ 
ἀλη θείᾳ Σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δι-
και οσύνῃ Σου·

Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ 
δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώ-
πιόν Σου πᾶς ζῶν.

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν 
μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.

Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς 
αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦ-
μά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου.
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Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμε λέ-
τησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιή-
μασι τῶν χειρῶν Σου ἐμελέτων.

Διεπέτασα πρὸς Σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ 
ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός Σοι.

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε 
τὸ πνεῦμά μου·

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου 
ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς κατα-
βαίνουσιν εἰς λάκκον.

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ 
ἔλεός Σου, ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπισα·

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύ-
σομαι, ὅτι πρὸς Σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου·

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐ χθρῶν μου, Κύ ριε, 
πρὸς Σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποι-
εῖν τὸ θέλημά Σου, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός μου·

Τὸ πνεῦμά Σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει 
με ἐν γῇ εὐθείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός 
Σου, Κύριε, ζήσεις με·
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Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου ἐξάξεις ἐκ θλί-
ψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει 
Σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου·

Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας 
τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός Σού εἰμι.

Καὶ ψάλλονται τὰ ἑξῆς·
Ἦχος δʹ.

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐ-
λο γημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυ-
ρίου (τετράκις).

Καὶ τὰ τροπάρια·
Ἦχος δʹ. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμω-
μεν, ἁμαρτωλοὶ καὶ ταπεινοὶ καὶ προσ-
πέσωμεν ἐν μετανοίᾳ, κράζοντες ἐκ βά-
θους ψυχῆς, Δέσποινα, βοήθησον ἐφ᾿ 
ἡμῖν σπλαγχνισθεῖσα, σπεῦσον, ἀπολ-
λύμεθα ὑπὸ πλήθους πταισμάτων, μὴ 
ἀποστρέψῃς σοὺς δούλους κενούς, σὲ 
γὰρ καὶ μόνην ἐλπίδα κεκτήμεθα.
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Τὸ αὐτό.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώ νων· ἀμήν.

Οὐ σιωπήσωμέν ποτε Θεοτόκε, τὰς 
δυναστείας Σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰ 
μὴ γὰρ Σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς 
ἡμᾶς ἐῤῥύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνων; 
τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; 
Οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ Σοῦ· Σοὺς 
γὰρ δούλους σώζεις ἀεί, ἐκ παντοίων 
δεινῶν.

* * *
Ψαλμὸς νʹ (50).

Ἐ λέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα 
ἔ λεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰ-
κτιρ μῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου·

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνο-
μίας μου, καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου κα-
θάρισόν με·

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, 
καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι 
διὰ παντός.
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Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν 
ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἄν δικαι-
ωθῇς ἐν τοῖς  λόγοις Σου, καὶ νικήσῃς 
ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ 
ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄ δη-
λα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδή-
λωσάς μοι.

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπω, καὶ καθαρισθή-
σομαι· πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευ-
κανθήσομαι.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφρο-
σύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπει-
νωμένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ 
τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνο-
μίας μου ἐξάλειψον.

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ 
Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν 
τοῖς ἐγκάτοις μου.

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου 
Σου, καὶ τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον μὴ 
ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.
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Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σω-
τηρίου Σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ 
στή ριξόν με.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ 
ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσι.

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θε-
ὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ 
γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην Σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ 
στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου·

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· 
ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμ μέ-
νον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τετα-
πεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου 
τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη 
Ἱερουσαλήμ·

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, 
ἀνα φορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα·

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν 
Σου μόσχους.
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Καὶ ψάλλεται ὁ ἑξῆς Κανών.

ᾨδὴ αʹ.
Ἦχος πλ. δʹ. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, 
πρὸς σὲ καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζη-
τῶν· ὦ Μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε, 
τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, 
πολ λῆς ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί μου τὴν 
ψυχήν, εἰρήνευσον Κόρη τῇ γαλήνῃ, 
τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, Πανάμωμε. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεόν, δυ-
σωπῶ Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν 
δεινῶν, σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγων ἀνα-
τείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν. 
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Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, 
ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας τῆς πα-
ρὰ σοῦ, ἀξίωσον μόνη Θεομῆτορ, ὡς 
ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια.

ᾨδὴ γʹ.
Οὐρανίας ἁψῖδος.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐμῆς 
τίθημι, Σὲ Θεογεννῆτορ Παρθένε, σύ με 
κυβέρνησον, πρὸς τὸν λιμένα σου, τῶν 
ἀγαθῶν ἡ αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ στήριγ-
μα, μόνη πανύμνητε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἱκετεύω Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τά-
ρα χον, καὶ τῆς ἀθυμίας τὴν ζάλην, δια-
σκεδάσαι μου, σὺ γὰρ Θεόνυμφε, τὸν 
ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύ-
ησας, μόνη πανάχραντε. 
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν 
αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, 
πᾶσιν ἀνάβλυσον, πάντα γὰρ δύνα-
σαι, ὡς δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, τὸν Χριστὸν 
κυήσασα, Θεομακάριστε.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Χαλεπαῖς ἀῤῥωστίαις, καὶ νοσεροῖς 
πάθεσιν, ἐξεταζομένῳ Παρθένε, σύ μοι 
βοήθησον, τῶν ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ 
σε γινώσκω, θησαυρὸν Πανάμωμε, τὸν 
ἀδαπάνητον.

Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δού-
λους σου Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ 
Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄῤῥη-
κτον τεῖχος καὶ προστασίαν.

Ἐπίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ πανύμνητε 
Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ 
σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς 
μου τὸ ἄλγος.
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Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον 
ἡμᾶς. Ἀμήν!

Κάθισμα.
Ἦχος βʹ. Τὰ ἄνω ζητῶν.

Πρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος ἀπροσ-
μά χητον, ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου 
κα τα φύγιον, ἐκτενῶς βοῶμέν σοι, Θε-
ο τόκε Δέσποινα πρόφθασον, καὶ ἐκ 
κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ἡ μόνη τα-
χέως προστατεύουσα.

Καὶ συνεχίζεται ὁ Κανών.
ᾨδὴ δʹ.

Εἰσακήκοα Κύριε.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τῶν παθῶν μου τὸν τάραχον, ἡ 
τὸν κυβερνήτην τεκοῦσα Κύριον, καὶ 
τὸν κλύδωνα κατεύνασον, τῶν ἐμῶν 
πταισμάτων Θεονύμφευτε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
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Εὐσπλαγχνίας τὴν ἄβυσσον, ἐπικα-
λουμένῳ τῆς σῆς παράσχου μοι, ἡ τὸν 
εὔσπλαγχνον κυήσασα, καὶ Σωτῆρα 
πάντων τῶν ὑμνούντων σε. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Ἀπολαύοντες Πάναγνε, τῶν σῶν δω-
ρημάτων εὐχαριστήριον, ἀναμέλπομεν 
ἐφύμνιον, οἱ γινώσκοντές σε Θεομήτορα.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Οἱ ἐλπίδα καὶ στήριγμα, καὶ τῆς σω-
τηρίας τεῖχος ἀκράδαντον, κεκτημένοι 
σε Πανύμνητε, δυσχερείας πάσης ἐκλυ-
τρούμεθα.

ᾨδὴ εʹ.
Φώτισον ἡμᾶς.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἔμπλησον Ἁγνή, εὐφροσύνης τὴν 
καρδίαν μου, τὴν σὴν ἀκήρατον διδοῦ-
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σα χαράν, τῆς εὐφροσύνης ἡ γεννήσασα 
τὸν αἴτιον.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Λύτρωσαι ἡμᾶς, ἐκ κινδύνων Θεο-
τό κε Ἁγνή, ἡ αἰωνίαν τεκοῦσα λύτρω-
σιν, καὶ τὴν εἰρήνην τὴν πάντα νοῦν 
ὑπερέχουσαν. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Λῦσον τὴν ἀχλύν, τῶν πταισμάτων 
μου Θεόνυμφε, τῷ φωτισμῷ τῆς σῆς 
λαμπρότητος, ἡ φῶς τεκοῦσα τὸ θεῖον 
καὶ προαιώνιον.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Ἴασαι Ἁγνή, τῶν παθῶν μου τὴν 
ἀ σθέ νειαν, ἐπισκοπῆς σου ἀξιώσασα, 
καὶ τὴν ὑγείαν τῇ πρεσβείᾳ σου παρά-
σχου μοι.

ᾨδὴ ϛʹ.
Τὴν δέησιν ἐκχεῶ.
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Θανάτου, καὶ τῆς φθορᾶς ὡς ἔσω-
σεν, ἑαυτὸν ἐκδεδωκὼς τῷ θανάτῳ, 
τὴν τῇ φθορᾷ καὶ θανάτῳ μου φύσιν, 
κατασχεθεῖσαν Παρθένε δυσώπησον, 
τὸν Κύριόν σου καὶ Υἱόν, τῆς ἐχθρῶν 
κακουργίας με ῥύσασθαι.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Προστάτιν σε, τῆς ζωῆς ἐπίσταμαι, 
καὶ φρουρὰν ἀσφαλεστάτην Παρθένε, 
τῶν πειρασμῶν διαλύουσαν ὄχλον, καὶ 
ἐπηρείας δαιμόνων ἐλαύνουσαν, καὶ 
δέομαι διαπαντός, ἐκ φθορᾶς τῶν πα-
θῶν μου ῥυσθῆναί με.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Ὡς τεῖχος, καταφυγῆς κεκτήμεθα, καὶ 
ψυχῶν σε παντελῆ σωτηρίαν, καὶ πλα-
τυσμὸν ἐν ταῖς θλίψεσι Κόρη, καὶ τῷ 
φωτί σου ἀεὶ ἀγαλλόμεθα. Ὦ Δέσποινα 
καὶ νῦν ἡμᾶς, τῶν παθῶν καὶ κινδύνων 
διάσωσον.
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Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Ἐν κλίνῃ νῦν, ἀσθενῶν κατάκειμαι, 
καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις τῇ σαρκί μου, ἀλλ᾿ 
ἡ Θεὸν καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου, καὶ τὸν 
Λυτῆρα τῶν νόσων κυήσασα, σοῦ δέο-
μαι τῆς ἀγαθῆς, ἐκ φθορᾶς νοσημάτων 
ἀνάστησον. 

Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τοὺς δού-
λους σου Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ 
Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄῤῥη-
κτον τεῖχος καὶ προστασίαν.

Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον 
ἀ νερ μηνεύτως, ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμε-
ρῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα 
μητρικὴν παῤῥησίαν. 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον 
ἡμᾶς. Ἀμήν!
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Κοντάκιον.
Ἦχος βʹ.

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταί-
σχυν τε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀ με-
τά θετε, μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεή σεων 
φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον ὡς ἀγα θή, εἰς 
τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πι στῶς κραυ-
γαζόντων σοι· τάχυνον εἰς πρεσβείαν, 
καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύου-
σα ἀεί, Θεοτόκε τῶν τι μώντων σε.

Καὶ εὐθὺς τὸ Προκείμενον.

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν 
πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ.

Στίχ. Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ 
κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ 
σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ 
ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου.

Τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον·
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἀναστᾶσα 

Μαριὰμ ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ 
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σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν 
εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο 
τήν Ἐλισάβετ. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν 
ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, 
ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐ-
τῆς, καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ 
Ἐλισάβετ, καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγά-
λῃ, καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυ-
ναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς 
κοιλίας σου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα 
ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; 
ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπα-
σμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ 
βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 
Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται 
τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ 
Κυρίου. Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει 
ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε 
τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί 
μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 
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τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ 
νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί· ὅτι 
ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, καὶ 
ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Ἔμεινε δὲ Μα-
ριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς, καὶ 
ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

Καὶ ψάλλονται τὰ ἑξῆς·
Ἦχος βʹ.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Πάτερ, Λόγε, Πνεῦμα, Τριὰς ἡ ἐν 
Μονάδι, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν 
ἐγκλημάτων.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐ λεῆ-
μον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγ-
κλημάτων.

 Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέ-
γα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰ-
κτιρμῶν Σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
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Ἦχος πλ. βʹ. Ὅλην ἀποθέμενοι.
Μὴ καταπιστεύσῃς με, ἀνθρωπίνῃ 

προ στασίᾳ, Παναγία Δέσποινα, ἀλλὰ 
δέ ξαι δέησιν τοῦ ἱκέτου σου· θλῖψις γὰρ 
ἔχει με, φέρειν οὐ δύναμαι, τῶν δαι-
μόνων τὰ τοξεύματα· σκέπην οὐ κέ-
κτη μαι, οὐδὲ ποῦ προσφύγω ὁ ἄθλιος, 
πάντοθεν πολεμούμενος, καὶ παραμυ-
θίαν οὐκ ἔχω πλὴν σοῦ· Δέσποινα τοῦ 
κόσμου, ἐλπὶς καὶ προστασία τῶν πι-
στῶν, μή μου παρίδῃς τὴν δέησιν, τὸ 
συμ φέρον ποίησον.

Ἕτερα Θεοτοκία
Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, κατῃ-

σχυμ μένος ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται, ἁγνὴ 
Παρ θένε Θεοτόκε, ἀλλ̓ αἰτεῖται τὴν χά-
ριν, καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ 
συμ φέρον τῆς αἰτήσεως.

Μεταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἀπαλλα-
γὴ τῶν ἀσθενούντων ὑπάρχουσα, Θε-
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οτόκε Παρθένε, σῶζε πόλιν καὶ λαόν, 
τῶν πολεμουμένων ἡ εἰρήνη, τῶν χει-
μα ζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προστα-
σία τῶν πιστῶν. 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον 
ἡμᾶς. Ἀμήν!

Καὶ συνεχίζεται ὁ Κανών.

ᾨδὴ ζʹ.
Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, ὡς ἠθέλησας 
Σῶτερ οἰκονομήσασθαι, ἐν μήτρᾳ τῆς 
Παρθένου, κατῴκησας τῷ κόσμῳ, ἣν 
προστάτιν ἀνέδειξας. Ὁ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητός εἶ. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Θελητὴν τοῦ ἐλέους, ὃν ἐγέννησας 
Μῆτερ ἁγνὴ δυσώπησον, ῥυσθῆναι τῶν 
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πταισμάτων, ψυχῆς τε μολυσμάτων, 
τοὺς ἐν πίστει κραυγάζοντας· Ὁ τῶν 
Πα τέ ρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Θησαυρὸν σωτηρίας, καὶ πηγὴν 
ἀ φθαρσίας, τὴν σὲ κυήσασαν, καὶ πύρ-
γον ἀσφαλείας, καὶ θύραν μετανοίας, 
τοῖς κραυγάζουσιν ἔδειξας· Ὁ τῶν Πα-
τέ ρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Σωμάτων μαλακίας, καὶ ψυχῶν ἀῤ-
ῥω στίας, Θεογεννήτρια, τῶν πόθῳ 
προσ ιόντων, τῇ σκέπῃ σου τῇ θείᾳ, θε-
ρα πεύειν ἀξίωσον, ἡ τὸν Σωτῆρα Χρι-
στόν, ἡμῖν ἀποτεκοῦσα.

ᾨδὴ ηʹ.
Τὸν Βασιλέα.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
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Τοὺς βοηθείας, τῆς παρὰ σοῦ δε-
ομένους, μὴ παρίδῃς Παρθένε ὑμνοῦν-
τας, καὶ ὑπερυψοῦντάς σε Κόρη εἰς 
αἰῶνας.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τῶν ἰαμάτων, τὸ δαψιλὲς ἐπιχέεις, 
τοῖς πιστῶς ὑμνοῦσί σε Παρθένε, καὶ 
ὑπερυψοῦσι, τὸν ἄφραστόν σου τόκον. 
Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα 

τὸν Κύριον.
Τὰς ἀσθενείας μου, τῆς ψυχῆς ἰατρεύ-

εις, καὶ σαρκὸς τὰς ὀδύνας Παρθένε, 
ἵνα σε δοξάζω, τὴν Κεχαριτωμένην.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Τῶν πειρασμῶν σύ, τὰς προσβολὰς 
ἐκδιώκεις, καὶ παθῶν τὰς ἐφόδους Παρ-
θένε, ὅθεν σε ὑμνοῦμεν εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 
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ᾨδὴ θʹ.
Κυρίως Θεοτόκον.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ῥοήν μου τῶν δακρύων, μὴ ἀποποιή-
σῃς, ἡ τὸν παντὸς ἐκ προσώπου πᾶν 
δάκρυον, ἀφῃρηκότα Παρθένε, Χρι-
στὸν κυήσασα.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν, πλήρω-
σον Παρθένε, ἡ τῆς χαρᾶς δεξαμένη 
τὸ πλήρωμα, τῆς ἁμαρτίας τὴν λύπην 
ἐξαφανίσασα.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Λιμὴν καὶ προστασία, τῶν σοὶ προσ-
φευγόντων, γενοῦ Παρθένε καὶ τεῖχος 
ἀκράδαντον, καταφυγή τε καὶ σκέπη 
καὶ ἀγαλλίαμα.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Φωτός σου ταῖς ἀκτῖσι, λάμπρυνον 
Παρθένε, τὸ ζοφερὸν τῆς ἀγνοίας διώ-
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κουσα, τοὺς εὐσεβῶς Θεοτόκον σε κα-
ταγγέλλοντας.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Κακώσεως ἐν τόπῳ, τῷ τῆς ἀσθενεί ας, 
ταπεινωθέντα Παρθένε θεράπευσον, ἐξ 
ἀῤῥωστίας εἰς ῥῶσιν μετασκευάζουσα.

* * *
Καὶ εὐθὺς τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια

τῆς Θεοτόκου.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν 
Σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον 
καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θε-
οῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερου-
βίμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν· τὴν ὄντως Θεοτόκον Σὲ με-
γαλύνομεν.

Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, καὶ 
καθαρωτέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν, 
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τὴν λυτρωσαμένην, ἡμᾶς ἐκ τῆς κατά-
ρας, τὴν Δέσποιναν τοῦ κόσμου, ὕμνοις 
τιμήσωμεν.

Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, 
ἀ σθε νεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ 
ψυχή, πρὸς σὲ καταφεύγω, τὴν Κεχαρι-
τωμένην, ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, σύ μοι 
βοήθησον.

Δέσποινα καὶ μήτηρ τοῦ Λυτρω-
τοῦ, δέξαι παρακλήσεις, ἀναξίων σῶν 
ἱκετῶν, ἵνα μεσιτεύσῃς πρὸς τὸν ἐκ σοῦ 
τεχθέντα· ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου γε-
νοῦ μεσίτρια.

Ψάλλομεν προθύμως σοι τὴν ᾠδήν, 
νῦν τῇ Πανυμνήτῳ, Θεοτόκῳ χαρμο-
νικῶς, μετὰ τοῦ Προδρόμου, καὶ πάν-
των τῶν Ἁγίων, δυσώπει Θεοτόκε, τοῦ 
οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.

Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μὴ 
προσκυνούντων, τὴν εἰκόνα σου τὴν 
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σε πτήν, τὴν ἱστορηθεῖσαν, ὑπὸ τοῦ 
ἀπο στόλου, Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν 
Ὁ δη γήτριαν.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, 
Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δω-
δεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θε-
οτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ 
σωθῆναι ἡμᾶς.

* * *
Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γʹ)
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-

ματι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, 
ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν· Δέσπο-
τα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν· 
Ἅ γιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενεί-
ας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου.

Κύριε, ἐλέησον. (γʹ)
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Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγι-
ασθήτω τὸ ὄνομά Σου· ἐλθέτω ἡ βασι-
λεία Σου· γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, ὡς 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον 
ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· 
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς 
καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· 
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον 
ἡμᾶς. Ἀμήν!

* * *
Ἦχος πλ. β΄.

Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, 
πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες, 
ταύ την σοι τὴν ἱκεσίαν, ὡς Δεσπότῃ, 
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οἱ ἁμαρτωλοὶ προσφέρομεν, ἐλέησον 
ἡμᾶς.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπὶ σοὶ γὰρ πε-
ποίθαμεν· Μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν σφόδρα, 
μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ἀλλ̓ 
ἐπίβλεψον καὶ νῦν, ὡς εὔσπλαγχνος, 
καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν 
ἡμῶν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς 
λαός σου· πάντες ἔργα χειρῶν σου, καὶ 
τὸ ὄνομά σου ἐπικεκλήμεθα.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην, ἄνοιξον 
ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες 
εἰς σέ, μὴ ἀστοχήσωμεν, ῥυσθείημεν 
διὰ σοῦ τῶν περιστάσεων, σὺ γὰρ εἶ ἡ 
σωτηρία τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν.

* * *
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Καὶ ψάλλονται τὰ ἑξῆς·
Ἦχος βʹ. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Πάντων προστατεύεις Ἀγαθή, τῶν 
καταφευγόντων ἐν πίστει, τῇ κρα-
ταιᾷ σου χειρί, ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχομεν, 
ἁμαρ τω λοὶ πρὸς Θεόν, ἐν κινδύνοις καὶ 
θλί ψε σιν, ἀεὶ μεσιτείαν, οἱ κατακαμ-
πτό με νοι, ὑπὸ πταισμάτων πολλῶν, 
Μῆ τερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὅθεν 
σοι προσπίπτομεν· ῥῦσαι, πάσης περι-
στάσεως τοὺς δούλους σου.

Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά, καὶ ἀδι-
κουμένων προστάτις, καὶ πενομένων 
τροφή, ξένων τε παράκλησις, καὶ βα-
κτηρία τυφλῶν, ἀσθενούντων ἐπίσκε-
ψις, καταπονουμένων, σκέπη καὶ ἀντί-
λη ψις, καὶ ὀρφανῶν βοηθός, Μῆτερ 
τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σὺ ὑπάρχεις 
Ἄχραν τε σπεῦσον, δυσωποῦμεν ῥύσα-
σθαι τοὺς δούλους σου. 
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Ἦχος πλ. δʹ.
Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν 

δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ 
πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

Ἦχος βʹ.
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατί-

θημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ 
τὴν σκέπην σου. 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον 
ἡμᾶς. Ἀμήν!





Οἱ Χαιρετισμοὶ
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου





ΟΙ ΚΔʹ ΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δʹ.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν 
γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ 

σπουδῇ ἐπέστη, ὁ Ἀσώματος λέγων τῇ 
Ἀπειρογάμῳ· ὁ κλίνας τῇ καταβάσει 
τοὺς οὐρανούς, χωρεῖται ἀναλλοιώτως 
ὅλος ἐν Σοί· ὅν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ 
Σου, λαβόντα δούλου μορφήν, ἐξίστα-
μαι κραυγάζων Σοι·

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητή ρια, 
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχα-

ριστήρια, ἀναγράφω Σοι ἡ πόλις Σου, 
Θεοτόκε. Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος 
ἀπροσ μάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύ-
νων ἐλευθέρωσον· ἵνα κράζω Σοι·

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
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Aγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν 
ἐπέμ φθη, εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ 

χαῖρε (τρίς)· καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φω-
νῇ, σωματούμενόν Σε θεωρῶν Κύριε, 
ἐξίστατο καὶ ἵστατο, κραυγάζων πρὸς 
Αὐτὴν τοιαῦτα·

Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει· χαῖρε, 
δι᾿ ἧς ἀρὰ ἐκλείψει.

Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλη-
σις· χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ 
λύτρωσις.

Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρω πί-
νοις λογισμοῖς· χαῖρε, βάθος δυσθεώρη-
τον καὶ Ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς.

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέ-
δρα· χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζον-
τα πάντα.

Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν Ἥλιον· 
χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.

Χαῖρε, δι᾿ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις· 
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χαῖρε, δι᾿ ἧς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.
Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Βλέπουσα ἡ Ἁγία, ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ φησὶ 
τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως· τὸ παράδοξόν 

Σου τῆς φωνῆς, δυσπαρά δεκτόν μου τῇ 
ψυχῇ φαίνεται· ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως, 
τὴν κύησιν πῶς λέγεις; κράζων·

Ἀλληλούϊα.

Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ Παρθένος 
ζητοῦσα, ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουρ-

γοῦντα· Ἐκ λαγόνων ἁγνῶν, Υἱὸν πῶς 
ἐστι τεχθῆναι δυνατόν; λέξον μοι. Πρὸς 
Ἣν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ, πλὴν 
κραυ γάζων οὕτω·

Χαῖρε, βουλῆς ἀποῤῥήτου μύστις· 
χαῖ ρε, σιγῆς δεομένων πίστις.

Χαῖρε, τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τὸ 
προ οίμιον· χαῖρε, τῶν δογμάτων Αὐτοῦ 
τὸ κεφάλαιον.
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Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε δι᾿ ἧς κατέ-
βη ὁ Θεός· χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα 
τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν.

Χαῖρε, τὸ τῶν Ἀγγέλων πολυθρύλη-
τον θαῦμα· χαῖρε, τὸ τῶν δαιμόνων πο-
λυθρήνητον τραῦμα.

Χαῖρε, τὸ φῶς ἀῤῥήτως γεννήσασα· 
χαῖρε, τὸ πῶς μηδένα διδάξασα.

Χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν· 
χαῖρε, πιστῶν καταυγάζουσα φρένας.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, ἐπε σκί α σε 
τότε, πρὸς σύλληψιν τῇ Ἀπει ρο-

γάμῳ· καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης νηδύν, 
ὡς ἀγρὸν ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι, τοῖς 
θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, ἐν τῷ ψάλ-
λειν οὕτως·

Ἀλληλούϊα.
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Eχουσα Θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν 
μήτραν, ἀνέδραμε πρὸς τὴν Ἐλι σά-

βετ· τὸ δὲ βρέφος ἐκείνης εὐθύς, ἐπι-
γνὸν τὸν ταύτης ἀσπασμόν, ἔχαιρε· καὶ 
ἅλμασιν ὡς ᾄσμασιν, ἐβόα πρὸς τὴν 
Θεο τόκον· 

Χαῖρε, βλαστοῦ ἀμαράντου κλῆμα· 
χαῖρε, καρποῦ ἀκηράτου κτῆμα.

Χαῖρε, γεωργὸν γεωργοῦσα φιλάν-
θρω πον· χαῖρε, φυτουργὸν τῆς ζωῆς 
ἡμῶν φύουσα.

Χαῖρε, ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφο-
ρίαν οἰκτιρμῶν· χαῖρε, τράπεζα βαστά-
ζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν.

Χαῖρε, ὅτι λειμῶνα τῆς τρυφῆς ἀνα-
θάλλεις· χαῖρε, ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν 
ἑτοιμάζεις.

Χαῖρε, δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα· 
χαῖρε, παντὸς τοῦ κόσμου ἐξίλασμα.

Χαῖρε, Θεοῦ πρὸς θνητοὺς εὐδοκία· 
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χαῖρε, θνητῶν πρὸς Θεὸν παῤῥησία.
Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων, λογισμῶν ἀμφι-
βόλων, ὁ σώφρων Ἰωσὴφ ἐταράχθη, 

πρὸς τὴν ἄγαμόν Σε θεωρῶν, καὶ κλεψί-
γαμον ὑπονοῶν, Ἄμεμπτε· μαθὼν δέ 
Σου τὴν σύλληψιν ἐκ Πνεύματος Ἀγίου, 
ἔφη·

Ἀλληλούϊα.

Hκουσαν οἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων 
ὑμνούντων, τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ 

παρουσίαν· καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποι-
μένα, θεωροῦσι Τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμω-
μον, ἐν τῇ γαστρὶ Μαρίας βοσκηθέντα, 
ἣν ὑμνοῦντες εἶπον· 

Χαῖρε, ἀμνοῦ καὶ ποιμένος Μήτηρ· 
χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων.

Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον· 
χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.
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Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται 
τῇ γῇ· χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει 
οὐρανοῖς.

Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγη-
τον στόμα· χαῖρε, τῶν Ἀθλοφόρων τὸ 
ἀνίκητον θάρσος.

Χαῖρε, στεῤῥὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα· 
χαῖρε, λαμπρὸν τῆς χάριτος γνώρισμα.

Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐγυμνώθη ὁ ᾅδης· χαῖρε, 
δι᾿ ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Θεοδρόμον ἀστέρα, θεωρήσαντες Μά-
γοι, τῇ τούτου ἠκολούθησαν αἴγλῃ· 

καὶ ὡς λύχνον κρατοῦντες αὐτόν, δι᾿ 
αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν ἄνακτα· καὶ 
φθάσαντες τὸν ἄφθαστον, ἐχάρησαν 
Αὐτῷ βοῶντες·

Ἀλληλούϊα.



44 Οἱ Χαιρετισμοὶ

Iδον παῖδες Χαλδαίων, ἐν χερσὶ τῆς 
Παρθένου, τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς 

ἀνθρώπους· καὶ Δεσπότην νοοῦντες 
Αὐ τόν, εἰ καὶ δούλου ἔλαβε μορφήν, 
ἔσπευσαν τοῖς δώροις θεραπεῦσαι, καὶ 
βοῆσαι τῇ εὐλογημένῃ·

Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μήτηρ· χαῖ-
ρε, αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας.

Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέ-
σασα· χαῖρε, τῆς Τριάδος τοὺς μύστας 
φωτίζουσα.

Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκ βα-
λοῦσα τῆς ἀρχῆς· χαῖρε, Κύριον φιλάν-
θρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν.

Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη 
θρησκείας· χαῖρε, ἡ τοῦ βορβόρου ῥυ-
ομένη τῶν ἔργων.

Χαῖρε, πυρὸς προσκύνησιν παύσασα· 
χαῖρε, φλογὸς παθῶν ἀπαλλάτουσα.

Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης· 
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χαῖρε, πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη.
Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότες οἱ 
Μά γοι, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Βαβυ-

λῶ να· ἐκτελέσαντές Σου τὸν χρησμόν, 
καὶ κηρύξαντές Σε τὸν Χριστὸν ἅπασιν, 
ἀφέντες τὸν Ἡρῴδην, ὡς ληρώδη, μὴ 
εἰδότα ψάλλειν·

Ἀλληλούϊα.

Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, φωτισμὸν 
ἀληθείας, ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τὸ 

σκότος· τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης Σωτήρ, 
μὴ ἐνέγκαντά Σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκεν· 
οἱ τούτων δὲ ῥυσθέντες ἐβόων πρὸς τὴν 
Θεοτόκον·

Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων· 
χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.

Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν πλάνην πατή-
σασα· χαῖρε, τῶν εἰδώλων τὸν δόλον 
ἐλέγξασα.
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Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ 
τὸν νοητόν· χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα 
τοὺς διψῶντας τὴν ζωήν.

Χαῖρε, πύρινε στύλε ὁδηγῶν τοὺς ἐν 
σκότει· χαῖρε, σκέπη τοῦ κόσμου πλα-
τυτέρα νεφέλης.

Χαῖρε, τροφὴ τοῦ Μάννα διάδοχε· 
χαῖρε, τρυφῆς ἁγίας διάκονε.

Χαῖρε, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας· χαῖρε, ἐξ 
ἧς ῥέει μέλι καὶ γάλα.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Μέλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος 
αἰῶνος μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶ-

νος, ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ, ἀλλ᾿ 
ἐγνώ σθης τούτῳ καὶ Θεὸς τέλειος· διό-
περ ἐξεπλάγη Σου τὴν ἄῤῥητον σοφίαν 
κράζων·

Ἀλληλούϊα.
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Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ 
Κτί στης, ἡμῖν τοῖς ὑπ᾿ αὐτοῦ γε-

νο μένοις· ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γα-
στρός, καὶ φυλάξας ταύτην ὥσπερ ἦν, 
ἄφθορον· ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες, 
ὑμνή σωμεν αὐτήν, βοῶντες·

Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας· χαῖ-
ρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας.

Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπου-
σα· χαῖρε, τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαί-
νουσα.

Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ 
τρέφονται πιστοί· χαῖρε, ξύλον εὐσκιό-
φυλλον, ὑφ᾿ οὗ σκέπονται πολλοί.

Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανω-
μένοις· χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν 
αἰχμα λώτοις.

Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις· 
χαῖρε, πολλῶν πταιόντων συγχώρησις.

Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παῤῥησίας· 
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χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα.
Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν 
τοῦ κόσμου, τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν 

μεταθέντες· διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψηλὸς 
Θεός, ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς ἄνθρω-
πος, βουλόμενος ἑλκῦσαι πρὸς τὸ ὕψος, 
τοὺς Αὐτῷ βοῶντας·

Ἀλληλούϊα.

Oλος ἦν ἐν τοῖς κάτω, καὶ τῶν ἄνω 
οὐδόλως ἀπῆν, ὁ ἀπερίγραπτος Λό-

γος· συγκατάβασις γὰρ θεϊκή, οὐ μετά-
βασις δὲ τοπικὴ γέγονε· καὶ τόκος ἐκ 
Παρθένου θεολήπτου, ἀ κου ούσης ταῦτα·

Χαῖρε, Θεοῦ ἀχωρήτου χώρα· χαῖρε, 
σεπτοῦ μυστηρίου θύρα.

Χαῖρε, τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκου-
σμα· χαῖρε, τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον 
καύχημα.
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Χαῖρε, ὄχημα Πανάγιον τοῦ ἐπὶ τῶν 
Χερουβίμ· χαῖρε, οἴκημα πανάριστον 
τοῦ ἐπὶ τῶν Σεραφίμ.

Χαῖρε, ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ ἀγαγοῦ-
σα· χαῖρε, ἡ παρθενίαν καὶ λοχείαν ζευ-
γνῦσα.

Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐλύθη παράβασις· χαῖρε, 
δι᾿ ἧς ἠνοίχθη Παράδεισος.

Χαῖρε, ἡ κλεὶς τῆς Χριστοῦ βασι-
λείας· χαῖρε, ἐλπὶς ἀγαθῶν αἰωνίων.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων, κατεπλάγη τὸ 
μέγα, τῆς Σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔρ-

γον· τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς Θεόν, ἐθεώ-
ρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον, ἡμῖν μὲν 
συνδιάγοντα, ἀκούοντα δὲ παρὰ πάν-
των οὕτως·

Ἀλληλούϊα.
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Ρήτορας πολυφθόγγους, ὡς ἰχθύας 
ἀ φώ νους, ὁρῶμεν ἐπὶ Σοὶ Θεοτό κε· 

ἀποροῦσι γὰρ λέγειν τὸ πῶς καὶ Παρ-
θένος μένεις, καὶ τεκεῖν ἴσχυσας· ἡμεῖς 
δὲ τὸ Μυστήριον θαυμάζοντες, πιστῶς 
βοῶμεν· 

Χαῖρε, Σοφίας Θεοῦ δοχεῖον· χαῖρε, 
προνοίας Αὐτοῦ ταμεῖον.

Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύ-
ουσα· χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους 
ἐ λέγ χουσα.

Χαῖρε, ὅτι ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ 
συζητηταί· χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ 
τῶν μύθων ποιηταί.

Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς δια-
σπῶ σα· χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας 
πληροῦσα.

Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα· 
χαῖ ρε, πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα.

Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι· 
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χαῖρε, λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.
Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων 
κοσμήτωρ, πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελ-

τος ἦλθε· καὶ ποιμὴν ὑπάρχων ὡς Θεός, 
δι᾿ ἡμᾶς ἐφάνη καθ᾿ ἡμᾶς ἄνθρωπος· 
ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας, ὡς Θεὸς 
ἀκούει·

Ἀλληλούϊα.

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε 
Παρ θένε, καὶ πάντων τῶν εἰς Σὲ 

προσ τρεχόντων· ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ τῆς γῆς κατεσκεύασέ σε Ποιητής, 
Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρᾳ Σου, καὶ 
πάντας Σοι προσφωνεῖν διδάξας·

Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας· χαῖρε, 
ἡ πύλη τῆς σωτηρίας.

Χαῖρε, ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως· 
χαῖρε, χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος.
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Χαῖρε, Σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς 
συλ ληφθέντας αἰσχρῶς· χαῖρε, Σὺ γὰρ 
ἐνου θέτησας τοὺς συληθέντας τὸν 
νοῦν.

Χαῖρε, ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν 
καταργοῦσα· χαῖρε, ἡ τὸν σπορέα τῆς 
ἁγνείας τεκοῦσα.

Χαῖρε, παστὰς ἀσπόρου νυμφεύσεως· 
χαῖρε, πιστοὺς Κυρίῳ ἁρμόζουσα.

Χαῖρε, καλὴ κουροτρόφε παρθένων· 
χαῖρε, ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Υμνος ἅπας ἡττᾶται, συνεκτείνεσθαι 
σπεύδων, τῷ πλήθει τῶν πολλῶν 

οἰκτιρμῶν σου· ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμ-
μῳ ᾠδάς, ἄν προσφέρωμέν Σοι, Βασι-
λεῦ ἅγιε, οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον, ὧν δέ-
δωκας ἡμῖν, τοῖς Σοὶ βοῶσιν·

Ἀλληλούϊα.
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Φωτοδόχον λαμπάδα, τοῖς ἐν σκότει 
φανεῖσαν, ὁρῶμεν τὴν Ἁγίαν Παρ-

θένον· τὸ γὰρ ἄϋλον ἅπτουσα φῶς, 
ὁ δη γεῖ πρὸς γνῶσιν θεϊκὴν ἅπαντας, 
αὐγῇ τὸν νοῦν φωτίζουσα, κραυγῇ δὲ 
τιμωμένη ταῦτα·

Χαῖρε, ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου· χαῖρε, 
βολὶς τοῦ ἀδύτου φέγγους.

Χαῖρε, ἀστραπὴ τὰς ψυχὰς κατα λάμ-
πουσα· χαῖρε, ὡς βροντὴ τοὺς ἐχθροὺς 
καταπλήττουσα.

Χαῖρε, ὅτι τὸν πολύφωτον ἀνατέλλεις 
φωτισμόν· χαῖρε, ὅτι τὸν πολύῤῥυτον 
ἀναβλύζεις ποταμόν.

Χαῖρε, τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦ-
σα τὸν τύπον· χαῖρε, τῆς ἁμαρτίας ἀναι-
ροῦσα τὸν ῥύπον.

Χαῖρε, λουτὴρ ἐκπλύνων συνείδησιν· 
χαῖρε, κρατὴρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν.

Χαῖρε, ὀσμὴ τῆς Χριστοῦ εὐωδίας· 
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χαῖρε, ζωὴ μυστικῆς εὐωχίας.
Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Χάριν δοῦναι θελήσας, ὀφλημάτων 
ἀρ χαίων, ὁ πάντων χρεωλύτης 

ἀνθρώ πων, ἐπεδήμησε δι᾿ Ἑαυτοῦ, 
πρὸς τοὺς ἀποδήμους τῆς Αὐτοῦ χάρι-
τος· καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον, ἀκούει 
παρὰ πάν των οὕτως·

Ἀλληλούϊα.

Ψάλλοντές Σου τὸν τόκον, ἀνυμνοῦ-
μέν Σε πάντες, ὡς ἔμψυχον ναόν, 

Θεοτόκε· ἐν τῇ Σῇ γὰρ οἰκήσας γαστρί, 
ὁ συνέχων πάντα τῇ χειρὶ Κύριος, ἡγί α-
σεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾷν Σοι πάντας·

Χαῖρε, σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου· 
χαῖρε, Ἁγία Ἁγίων μείζων.

Χαῖρε, κιβωτὲ χρυσωθεῖσα τῷ Πνεύ-
ματι· χαῖρε, θησαυρὲ τῆς ζωῆς ἀδα-
πάνητε.
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Χαῖρε, τίμιον διάδημα βασιλέων 
εὐ σε βῶν· χαῖρε, καύχημα σεβάσμιον 
ἱερέων εὐλαβῶν.

Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος 
πύργος· χαῖρε, τῆς βασιλείας τὸ ἀπόρ-
θητον τεῖχος.

Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖ-
ρε, δι᾿ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι.

Χαῖρε, χρωτὸς τοῦ ἐμοῦ θεραπεία· 
χαῖρε, ψυχῆς τῆς ἐμῆς σωτηρία.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Ω Πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν 
πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον 

(τρίς)· δεξαμένη τὴν νῦν προσφοράν, 
ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας· 
καὶ τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσε-
ως, τοὺς συμβοῶντας·

Ἀλληλούϊα.
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Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητή-
ρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐ-

χα ριστήρια, ἀναγράφω Σοι ἡ πόλις Σου 
Θεοτόκε. Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος 
ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύ-
νων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω Σοι·

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.






