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Παρακλητικός Κανών εις τον Όσιο Ιγνάτιο Επίσκοπο 
Μηθύμνης 

Ποίημα Ιακώβου Μητροπολίτου Μηθύμνης. 
 

Ευλογήσαντος του ιερέως, λέγομεν τον (ΡΜΒ) ψαλμόν, ¨Κύριε 
εισάκουσον της προσευχής μου¨. Και ευθύς το ¨Θεός Κύριος¨ μετά των 

στίχων αυτού. 
 

Είτα τα παρόντα τροπάρια. 
 

Ήχος δ’ Τη Θεοτόκω εκτενώς. 
Οι της αγνείας ερασταί νυν προσέλθετε και τω λειμώνι Ιγνατίου 

αθροίσθητε, εν κατανύξει άδοντες και ψάλλοντες Θεώ ότι 
εθαυμάστωσεν, εν εσχάταις ημέραις Κάραν τε και λείψανα, ευωδία 
αρρήτω. Διο προ τούτων πάντες αδελφοί τον επί πάντων Δεσπότην 

υμνήσωμεν. 
 

Δόξα.  
Δεύτε προθύμως οι εν Λέσβω οικούντες Κάραν τε θείου Ιγνατίου 

τιμώντες μετά δακρύων άπαντες προσέλθωμεν πιστοί, πίστει 
λιτανεύοντες και προσπίπτοντες άμα ίασιν αιτούμενοι των ψυχών και 

σωμάτων. Νέμει γαρ πάσι χάριν δαψιλή τοις μετά πόθου αυτόν 
ικετεύουσι. 

Και νυν. 
Ου σιωπήσωμεν ποτέ Θεοτόκε τας δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι ει 

μη γαρ συ προΐστασο πρεσβεύουσα τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων 
κινδύνων, τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους ουκ αποστώμεν 

Δέσποινα εκ σου σους γαρ δούλους σώζεις αεί εκ παντοίων δεινών. 
 

Είτα ο Ν’ ψαλμός και μετ’ αυτόν.  
 

Ο ΚΑΝΩΝ 
 

Ου η ακροστιχίς.  
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«Ώ Ιγνάτιέ μου, σκέποις με αγρύπνοις λιταίς σου. Ι.Μ.» 

 
Ήχος πλ. δ’ Ωδή α’. Υγράν διοδεύσας. 

Ω πως σοι προσέλθω ο εναγής Τριάς Παναγία, τα ρυπώδη μέλη κομών, 
αλλά ταις λιταίς του Ιγνατίου τον ύμνον δέχου καμού του οικέτου σου. 

 
Ιγνάτιε πάτερ ως συμπαθής δέησιν προσδέχου του θρηνούντός σοι 

γοερώς, και ασπαζομένου σην εικόνα μετά δακρύων και πόθου 
πανόσιε. 

 
Γεννήτορας, τέκνα καταλιπών άπαντα, ηδέως επορεύθης την ακλινή 

τρίβον του Κυρίου, ήν προείδον προσκολληθείς τοις γηΐνοις ο δείλαιος. 
 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Ναόν με απέργασαι, ώ Τριάς και θείον σου οίκον, αποπλύνουσα των 
παθών ως και τον Ιγνάτιον τον θείον αποκαθάρασα όντως ηγίασας. 

Και νυν. Θεοτοκίον. 
Αγία Παρθένε, χριστιανών πάντων η προστάτις και βοήθεια των πιστώς 

σοι εν κατανύξει προσπιπτόντων, αντιλαβού εν ημέρα της κρίσεως. 
 

Ωδή γ’. Ουρανίας αψίδος. 
Τους προσπίπτοντας, πάτερ, σοι ευμενώς πρόσδεξαι και τα 

παραπτώματα πάντων πάριδε, όσιε, αντιδούς δαψιλώς την του Κυρίου 
ειρήνην ήν και επεπόθησας και καταπήλαυσας.  

 
Ιγνατίου δεήσεις, θαυματουργέ Κύριε, του θερμού ημών νυν προστάτου 

και αντιλήπτορος νυν επακούων, ημίν αντικατάπεμψον πάσι ιλασμόν 
πταισμάτων τε και απολύτρωσιν. 

 
Ευωδία σης Κάρας, αγίων ώ συμπαθέστατε, τω των ψυχικών ημών 

νόσων και τας του σώματος αποκαθάρας τρανώς νυν χαλεπάς 
ασθενείας και τω μύρω μύρισον και ευωδίασον. 

 
Δόξα. Τριαδικόν. 
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Μυροβλήτης εδείχθης, ώ Καλλονής καύχημα, ότι τη Τριάδι προσήλθες 
εν ταπεινότητι μετά Πατρός τον Υιόν και το Πανάγιον Πνεύμα 

προσκυνών διδάσκων τε πάντας εν χάριτι. 
Και νυν. Θεοτοκίον. 

Ο Ιγνάτιος, Κόρη, Χριστιανών καύχημα, και τον σον ναόν ου προείδε, 
άλλ’ εισωκίσατο χορόν παρθένων υμνείν τον σον Υιόν εν αγάπη και 

Μονήν ανέδειξεν, ώ Αειπάρθενε.  
 

Διάσωσον από κινδύνους σους δούλους ώ Θεοφόρε, ότι πάντες εν 
πειρασμοίς ναώ σου προστρέχομεν αιτούμενοι λύσιν αμπλακημάτων. 
Επίβλεψον εν ευμενεία, Πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπή του 

σώματος κάκωσιν και ίασαι της ψυχής μου το άλγος. 
 

Είτα μνημονεύει ο ιερεύς, των δι’ ους η παράκλησις γίνεται και  
 

Ψάλλομεν «Το Κύριε ελέησον». Ο ιερεύς «Ότι ελεήμων». 
 

Και ευθύς ψάλλομεν το Κάθισμα.  
 

Ήχος β’. Πρεσβεία θερμή. 
Ποιμένα θερμόν κεκτήμεθα, Ιγνάτιε, λαός Καλλονής Μηθύμνης τε 
μακάριε, εκτενώς προσπίπτοντες τη ση Κάρα πάντοτε δεόμεθα, μη 

ελλίπης πρεσβεύειν τω Θεώ, ως έχων παρρησίαν προς Κύριον. 
 

Ωδή δ’. Εισακήκοα Κύριε. 
Υμνωδίαν προσάγομεν οι ταις τρικυμίαις νυν χειμαζόμενοι και ταις βίου 

περιστάσεσι, εξελού κινδύνων, αξιάγαστε. 
 

Συ γενού ημίν πρόμαχος των περικυκλούντων δεινών, Ιγνάτιε, οι τη 
Κάρα σου προστρέχοντες και εν κατανύξει ικετεύοντες. 

 
Και τον κόσμον, Ιγνάτιε, και τα εν τω κόσμω τερπνά παρείδομεν ταις 

μοναίς σου δε προσήλθομεν προστασίαν άμαχον αιτούμενοι.  
 

Δόξα. Τριαδικόν.  
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Επλανήθην ως πρόβατον ταις της αμαρτίας τρίβοις, πανόσιε, της 
Τριάδος λάτρην ποίησον ιν’ εν ύμνοις ταύτην μεγαλύνωμεν.  

Και νυν. Θεοτοκίον. 
Παναγία θεόνυμφε ταις του Ιγνατίου θερμαίς δεήσεσι του Υιού σου, 

μητροπάρθενε, κληρονόμον άξιον ανάδειξον. 
 

Ωδή ε’. Φώτισον ημάς. 
Όλος εν φωτί συ υπάρχων, ώ Ιγνάτιε, τους δεομένους φώτισον, αγαθέ, 

ίνα του σκότους εκφύγωμεν πάσαν κάκωσιν.  
 

Ίλεον ημίν τον Σωτήρα νυν απέργασαι τοις καταφεύγουσι πόθω τω 
ιερώ, και ταις σεπταίς μοναίς σου διημερεύουσι.  

 
Σώζεις ως πατήρ τους προστρέχοντας τη σκέπη σου και νοσημάτων 

λύσιν πάσιν ημίν ως ιατρός των σωμάτων βραβεύεις Όσιε. 
 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Μέγα αληθώς το μυστήριόν σου, Άγιε, τρεις υποστάσεις Πατέρα και τον 

Υιόν και το Πανάγιον Πνεύμα υμνούμεν άπαντες. 
Και νυν. Θεοτοκίον. 

Έλεος, Αγνή, και ειρήνην πάσι δώρησαι ταις Ιγνατίου μάκαρος ιεραίς και 
ευπροσδέκτοις δεήσεσι, παμμακάριστε.  

 
Ωδή ς’. Την δέησιν. 

Αρχάγγελε Μιχαήλ Πρωτάγγελε, εν Λειμώνι Ιγνατίου εδρεύων πάντων 
ημών ικεσίας προσδέχου ταις του Οσίου ενθέρμοις δεήσεσι˙ και δίδου 

πάσιν απελθείν εν χαρά, αγαθέ, εις τα ίδια. 
 

Γεγόναμεν πεπτωκότων καύχημα εναρέτων αθυμία και γέλως ότι αεί 
ταις μερίμναις του βίου εκδαπανώμεν ημέρας ζωής ημών, Ιγνάτιε 

θαυματουργέ, συ ανάστησον πάντας δεόμεθα.  
 

Ρυόμενος σαις πρεσβείαις, Άγιε, των παγίδων του εχθρού καθ’ εκάστην, 
πάλιν ιδού αμαρτίας προσάγω τω Λυτρωτή μου, Ιγνάτιε ένδοξε, διο 

προσπίπτω ταπεινώς ικετεύων ρυσθήναι με πτώσεων. 
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Δόξα. Τριαδικόν. 

Υμνούμέν σε, Παντοκράτορ Κύριε, Τρισυπόστατε, Τριάς Παναγία, ότι 
ημάς ου παρείδες εν θλίψει άλλ’ Ιγνατίου λιταίς, ηλευθέρωσας 

απάντων των ανιαρών διο πάντες υμνούμεν το κράτος σου. 
Και νυν. Θεοτοκίον.  

Πανύμνητε, Παναγία Δέσποινα, Μυρσινιώτισσα, του θείου Ποιμένος 
καύχημα νυν και αεί, Θεομήτορ, όθεν ημείς εν χαρά σοι προσπίπτομεν 

δεόμενοι πανευλαβώς Ιγνατίου δεήσεις εκπλήρωσον. 
 

Διάσωσον από κινδύνων σους δούλους, ώ Θεοφόρε, ότι πάντες εν 
πειρασμοίς ναώ σου προστρέχομεν αιτούμενοι λύσιν αμπλακημάτων. 
Επίβλεψον εν ευμενεία, Παύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του 

σώματος κάκωσιν και ίασαι της ψυχής μου το άλγος. 
 

Και πάλιν μνημονεύει ο ιερεύς των δι’ ούς η παράκλησις γίνεται. 
 

Μετά την εκφώνησιν ¨Ότι ελεήμων¨. 
 

Κοντάκιον.  
 

Ήχος δ’. Προστασία των Χριστιανών.  
Προστασίαν σε οι εν Μηθύμνη κεκτήμεθα και πάντες οι εν κατανύξει 

προσφεύγοντες˙ ικετεύοντες μετά δακρύων άπαντες θερμών, ώ Ιγνάτιε, 
αντιλαβού και ρύσαι άπαντα λαόν εκτενώς δεομένου σου˙ ρύσαι πάσης 

ανάγκης, λιμού, σεισμού και πολέμου, το γένος των χριστιανών, 
μεσιτεύων προς τον Κύριον. 

 
Προκείμενον.  

 
Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις αυτού. 

 
Στίχ. Τοις αγίοις τοις εν τη γη αυτού. 

 
Ευαγγέλιον κατά Λουκάν (Κεφ. 13,5-9) 



[6] 
 

Είπεν ο Κύριος, εάν μη μετανοήσητε, πάντες ομοίως απολείσθε. Έλεγε 
δε ταύτην την παραβολήν˙ συκήν είχέ τις εν τω αμπελώνι αυτού 

πεφυτευμένην, και ήλθε ζητών καρπόν εν αυτή, και ουχ εύρεν. Είπε δε 
προς τον αμπελουργόν ιδού τρία έτη έρχομαι ζητών καρπόν εν τη συκή 
ταύτη, και ουχ ευρίσκω˙ έκκοψον αυτήν˙ ινατί και την γην καταργεί; Ο 
δε αποκριθείς είπεν αυτώ˙ κύριε, άφες αυτήν και τούτο το έτος, έως 

ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν˙ καν με ποιήση καρπόν˙ ει δε 
μήγε, εις το μέλλον εκκόψεις αυτήν. 

 
Ο χορός. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.  

 
Δόξα. Ταις του Ιεράρχου.  

 
Και νυν. Ταις της Θεοτόκου. 

 
Στίχ. Ελέησόν με ο Θεός.  

 
Ήχος πλ. β’. Όλην αποθέμενοι. 

Όλην αποθέμενοι, προς σε την πάσαν ελπίδα ημείς οι προσπίπτοντες, 
σε καθικετεύομεν, Οσιώτατε. Εξελού άπαντας, δυναστείας όφεως, των 

παγίδων και κακώσεων, βλάβης τε θλίψεως, και παντοίας, πάτερ, 
κακώσεως. Ίνα ευγνωμόνως, Ιγνάτιε, τιμώμέν σου πιστώς, την 

χαριτόβρυτον κάραν σου, ην ημίν εδώρησας. 
 

Ο ιερεύς. Σώσον ο Θεός τον λαόν σου. 
 

Το ¨Κύριε ελέησον¨ και μετά την εκφώνησιν, ¨Ελέει και οικτιρμοίς¨.  
 

Ωδή ζ’. Οι εκ της Ιουδαίας. 
Ναός Θεού εδείχθης, καθαρότητι βίου εν τω Λειμώνι ποτέ, Τριάδα την 
αγίαν λατρεύων ορθοδόξως, συν Αγγέλων τε τάγμασιν, ο των πατέρων 

βοών, Θεός ευλογητός ει. 
 

Ορθρίζοντες εν πίστει, αγιώτατε πάτερ, εν κατανύξει ψυχής, βοώμεν εκ 
καρδίας, ιλάσθητι παμμάκαρ, των πταιόντων νυν τέκνων σου, 
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Ευλογητός ο Θεός αδόντων εις αιώνας. 
 

Ισχύν την του Κυρίου, προσελάβου αξίως παρά Χριστού του Θεού ισχύν 
καμοί μετάδος εν πίστει δυσωπώ σε, ώ Ιγνάτιε ένδοξε, και γόνυ κλίνων 

βοώ, Θεός ευλογητός ει. 
 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Συνέτισον, οικτίρμον, τας καρδίας απάντων του ανυμνείν εν χαρά, 

Πατέρα συν Υιώ τε και Πνεύματι αγίω κατανύξει κραυγάζοντες, ο των 
Πατέρων ημών Θεός ευλογητός ει. 

Και νυν. Θεοτοκίον. 
Λειμών όντως εδείχθης, αρετών, Παναγία, Μήτηρ Χριστού του Θεού, 
διο και τω λειμώνι Ιγνάτιος προσήλθε και συμψάλλων εκραύγαζεν, ο 

των Πατέρων ημών Θεός ευλογητός ει. 
 

Ωδή η’. Τον βασιλέα των ουρανών. 
Ιγνάτιέ μου παρακαλώ, μη παρίδης την οικτράν ικεσίαν˙ αλλά αξίωσον 

δοξάζειν Χριστόν εις τους αιώνας. 
 

Τους δεομένους σοι εκτενώς, και εν πόθω σωτηρίαν αιτούντας, 
επάκουσον ίνα σε τιμώμεν Χριστέ εις τους αιώνας.  

 
Από παντοίας νυν συμφοράς, και κακώσεως, λιμού και θανάτου, 

εξάρπασον ίνα σε εν ύμνοις υμνώμεν εις αιώνας. 
 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Ιγνάτιός τε και οι λοιποί, εν οσίων και μαρτύρων χορείαις, Τριάδι 

άδουσιν απαύστως εις πάντας τους αιώνας.  
Και νυν. Θεοτοκίον. 

Συν τη Παρθένω νυν Μαριάμ, Ιγνατίω τε και πάσιν αγίοις, Τριάδα 
άπαντες ορθοδόξως, υμνείτε εις αιώνας.  

 
Ωδή θ’. Κυρίως Θεοτόκον. 

Σοφίαν την εξ ύψους, έλαβες Θεόφρον, και μετεβίβασας ταύτην παντί 
τω λαώ, διακονών τοις αγίοις ως ενθεώτατος.  
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Ορών του Ιγνατίου ο πιστός λαός σου την βιοτήν και τον ζήλον, Χριστέ ο 

Θεός, εδοξολόγει απαύστως σου θείαν δύναμιν.  
 

Ημάς τους δεομένους, πάντας τω ναώ σου εν κατανύξει καρδίας 
επάκουσον νυν, ως συμπαθέστατος, πάτερ, σοφέ Ιγνάτιε. 

 
Δόξα. Τριαδικόν. 

Ιδείν κατηξιώθης τα εν παραδείσω, ως εραστής τούτων πάτερ σοφέ, διο 
νυν τοις ικετεύουσι δίδου πάσι την άφεσιν. 

Και νυν. Θεοτοκίον. 
Μαρία Θεοτόκε, Άχραντε Παρθένε, συν Ιγνατίω δυσώπει Χριστόν τον 

Θεόν, του ευλογήσαι την νήσον και κόσμον άπαντα. 
 

Και ευθύς το ¨Άξιόν εστι¨και τα Μεγαλυνάρια.  
 

Το ήδη εν τη Μονή ψαλλόμενον. 
Τον εν Ιεράρχαις θαυματουργόν και τον εν ανάγκαις απροσμάχητον 

βοηθόν τον θείον ποιμένα και λειτουργόν Κυρίου, Ιγνάτιον Μηθύμνης 
πάντες τιμήσωμεν. 

 
Και τα παρόντα. 

 
Χαίροις Μηθυμναίων ο οδηγός Λεσβίων προστάτης και Λειμώνος ο 

θησαυρός ημών δε απάντων προστασία Ιγνάτιε παμμάκαρ 
θεομακάριστε. 

 
Έχει μεν το πνεύμά σου ουρανός ημείς δε πλουτούμεν Κάραν θείαν σου 

εν χαρά μετά σων λειψάνων, Θεοφόρε, και τούτοις εν κινδύνοις αεί 
προστρέχομεν.  

 
Πάντες οι εν νόσοις και συμφοραίς προσέλθετε πόθω Ιγνατίου ταις 
ιεραίς μοναίς, και ασπάσασθε προθύμως την χαριτόβρυτον Κάραν 

γηθόμενοι.  
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Πρόσδεξαι την δέησιν ο Θεός ημών των σων δούλων, ικεσίαις του ιερού 
πατρός ημών θείου Ιγνατίου και άνες, άφες ημών τα εγκλήματα.  

 
Κάραν σου πλουτούμεν, θαυματουργέ, Ιγνάτιε πάτερ, καταφύγιον εν 
δεινοίς, και ταύτη προστρέχομεν εν πίστει απεκδεχόμενοι χάριν και 

έλεος. 
 

Ρύσαι των παγίδων του πονηρού ειρήνευσον, πάτερ, τα σα τέκνα και 
χαρμονήν αντί λύπης δος και την υγείαν των προσπιπτόντων, ναώ σου 

πανθαύμαστε. 
 

Εν τη γη ηγάπησας τον Χριστόν και εύρες αξίως θύραν όντως των 
ουρανών ταύτην και ημίν άνοιξον, πάτερ, προς ανοδίας κακών 

παρεκκλίνοντας.  
 

Δέξαι ικεσίας των ταπεινώς νυν και εις οδύνη προσελθόντων σοι, 
ασκητά, και τάχος μετάδος την υγείαν ψυχών, σωμάτων θεόφρον 

Ιγνάτιε.  
 

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η 
δωδεκάς οι Άγιοι Πάντες μετά της Θεοτόκου ποιήσατε πρεσβείαν εις το 

σωθήναι ημάς.  
 

Είτα, Τρισάγιο, και το Απολυτίκιον. Ήχος α’. 
Τον ποιμενάρχην Μηθύμνης Ιγνάτιον άσμασι τον μετά πάντων αγίων 
δοξασθέντα εν θαύμασιν, υμνήσωμεν απαύστως οι πιστοί συμφώνως 

εν τη τούτου εορτή και ως πλείστα κατιδόντες υπ’ αυτού θεραπευθέντα 
πάθη εκβοήσωμεν. Δόξα τω σε δοξάσαντι, δόξα τω σε στεφανώσαντι, 

δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα. 
 

Έτερον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.  
Ως στύλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λύχνος αείφωτος των 
Μηθυμναίων φωστήρ. Φανείς ώ Ιγνάτιε˙ Λύτρωσαι τους σους δούλους 
εκ παντοίων κινδύνων την χάριν των ιαμάτων επαντλών αεννάως τοις 

μετά πόθου Άγιε το σον επικαλουμένοις θαυμάσιον όνομα. 



[10] 
 

 
Ο Ιερεύς μνημονεύσας και πάλιν των πιστών, υπέρ ων γίνεται η 

παράκλησις, ποιεί απόλυσιν.  
 

Μετά δε ταύτην, εν όσω ασπαζόμεθα την αγίαν Κάραν, ψάλλεται το 
παρόν.  

 
Ήχος β’. Ότε εκ του ξύλου. 

Δεύτε νυν προσπέσωμεν πιστοί, Κάρα του σεπτού Ιγνατίου 
καθικετεύοντες, άπαντες εν δάκρυσι και εκ βαθέων ψυχής, εξελού 

ημάς, Άγιε, παντοίων κινδύνων, πάσης περιστάσεως και πειρασμών του 
εχθρού˙ ίνα ευχαρίστω καρδία λύσιν αιτημάτων λαβόντες, δόξαν τω 

Κυρίω αναπέμπωμεν.  
 

Και τα Θεοτοκία.  
 

Δέσποινα πρόσδεξαι τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσαι ημάς 
από πάσης ανάγκης και θλίψεως.  

 
Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με 

υπό την σκέπην σου. 
 

Ο ιερεύς. Δι’ ευχών. 

 


